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ИЗЛИЗЯ

Такси:

СЕДМИЧНО

ГОДИШЕНЪ ЛБОНАМЕНТЪ:
За общини .
.
.
.
.
.
За Банки, Д-ства и Учил. Настоятелства.
За частни лица и кооперации
.

200 лева
100 я
50 „

Ив. Ятанасовъ.

Да взенет» поука.
Преди месецъ на сжщото това мт>сто писахме за необходимостьта и пол
зата за земледълеца отъ застраховка на
посевитъ противъ градушка.
Това 6Ь по поводъ агитационната
седмица на Б. Ц. Кооперативна Банка
за застраховка на земледълскигв по
севи.
Ето вече десятки години тази бан
ка, широко подкрепена отъ държавата,
върши това полезно и благородно дъло.
Всъка година тя устройва агитаци
онни седмици, издава хиляди апели и
позиви, устройва бесЬди и пр. чрезъ
които проагитирва идеята за застрахов
ката.
Но, колцина сг& отъ нашитъ земледелци които еж се вслушали въ нейния
благороденъ иовикъ?
Голъмъ брой отъ нашигЬ земледълци още, следъ като хвърлятъ семето въ
земята, скръстятъ ржце и чакатъ как
вото Богъ даде.
Наистина,
— Богъ дава, ала въ кошара не
вкарва!
И затова, ние тръбва съ редица сред
ства да запазимъ плодовете на трудътъ
си, за да можемъ кога дойде време, да
ги вкараме в ъ кошарата си.
Тази истина, време е да се разбере
отъ всъки, за да не бжде изложенъ на
рискове, въ единъ мигъ, отъ едпнъ гра-

За обявления на всички общински, обществени, дър
жавни и кооперативни учреждения, на дума или кв. с/м. по
1 лв. За частни предприятия и лица на дума по 1 лв. на кв.
с/м. по 80 ст. За баланси на кооперации и синдикати на стра
ница по 150 лв. За баланси на Д-ва и пр. на страница 300 лв.
ЗЯБЕЛЕЖКЯ: ТакситЬ се смЬтагь за една публикация
при повторение таксигЬ се удвояватъ.

доноеенъ облакъ, да загуби плодовете
на цълогодишния трудъ на семейството
си, както и прехраната му.
Ако хилядитъ писания, брошури,
апели, позиви и слова не еж могли
до сега да въздействуватъ върху на
шия земледълецъ да прозре опасноотьта
и средствата за отстранението и, то фактитъ, които ежегодно ни чукатъ по гла
вата, требва да ни вразумятъ.
Ето, още лътото не е дошло, а отъ
месецъ насамъ всъки день се носятъ
въстп за паднали тукъ и тамъ опусто
шителни градушки. Посевитъ- на д/Ьлп
села въ Ломско, Въло-Слатинско, Пле
венско, Свищопско, Сливенско, Търнов
ско и пр. сгь унищожени отъ паднала
градушка.
Само до края на м. Май загубптт>
отъ градушка се изчисляватъ на повече
отъ 100 милиона лева. А ето, градушка
та продължава своето зловъщо шествие.
Само преди нъколко дни тя споходп нъколко села и в ъ нашия окргьгъ. И още
не се знае какво ни чака до края на
лътото, до когато тя продължава да бу
шува и до когато земледълекит-Ь про
изведения се намиратъ на открито и
следователно подъ рпекъ на унищо
жение.
Нъма ли всичко това да отвори очи
т е на нашия земледълецъ и"да го дове
де до великия човъшкп принципъ—взаимопомощьта—и чрезъ застраховане посевит-Ь си, което почива именно на тоя
принципъ, да запази трудътъ си и да
гарантира залакътъ на семейството си?
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Тази година нашия земледълецъ за
лишенъ пгьть тръбва да се убеди, че
най-годъма напастъ за неговитъ произ
ведения е градушката.
Ето, въ началото тв бЪха застраше
ни отъ суша. Но съ течение на времето,
паднаха последователно дъждове почти
навсъкадъ, и посевитъ значително се
подобриха. Но, не е тъй работата съ гра
душката. Веднъжъ отъ гдето мине, ни
каква надежда за реколта вече не ос
тава. А единственно средство за да се
защити земледъдеца отъ градушката е
застраховката, която почива на взаим
ното подпомагане.
Земдедълци, за да запази гЬ трудътъ
си, застраховайте посевитъ си противъ
градушка!
Не се утешавайте съ това, че днесъ
вашата нива е запазена— всвка минута
тя е изложена на опасностъ.
Ако днесъ съ своята вноска за за
страховка подпомагате съседа си, утре,
когато ще пострадате вие, тогава пъкъ
хиляди други ще подпомогнатъ васъ!

Изгледи за реколтата и пазим
яа пашкули*.
Вубохраненето у насъ, до тоя мо
мент/ь, е вървъло нормално. Времето е
благоприятствувало. За болести по бубитъ въ годъмъ размЪръ отъ никгьде
не се съобщава. Може да се очаква ед
на добра реколта. Тя ще бжде и по-голъма по количество, понеже отъ пред
варителните изчисления се вижда, че
тази година се отхранватъ у насъ око
ло 12,000 унции бубено семе, отъ което
тръбва да се получатъ не по-малко отъ
2 милиона кгр. пашкули. Такова коли
чество ние сме имали само преди 15 го
дини, когато за единъ периодъ отъ 5 —
5 години, производството на пашкулитъ
се е движело около 2 милиона килото
г
годишно.
*
Пашкули тръбваше да имаме още
преди десетина дни, но късната пролъть
позабави развитието на черницвтъ ка
кто и на цълата растителность. При все
това, първптъ пашкули вече, тукъ—таме, еж се появили. Какви ще б&датъ
ценитъ на пашкулитъ е въпроеътъ, кой
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то интересува всъки бубохранитедь. Въроятно сведения отъ Италия и Испания,
кждето пашкулнитъ пазари се откри
вате 10 — 15 дена по-рано, ще дойдатъ
скоро до насъ, но като се има предвидъ
нъкои обстоятелства, могатъ да се правятъ предположения.
Миналата година бъше една отъ
твърде благоприятнитъ по отношение
ценитъ на пашкулитъ. Причината бъ
•по-слабото производство на пашкули въ
главните производителки, което е било:
1924 г.
1925 г.
Италия 56,984,845
45,000,000
Франция 4,224,255
3,368,200
Сирия
3,248,000
2,800,000
Благоприятно действуваше и по-ста
билното положение на италиянската ли
ра. Днесъ положението е малко по-друго. Споредъ поедеднитъ сведения въ
Испания, Франция и Сирия е било раз
дадено значително повече бубено семе,
отколкото презъ миналата година. Може
да се очаква, прочее, и по-голъма ре
колта. Месецъ май, отъ друга страна,
отбелъза известна нестабилность на ита
лиянската лира и голъми спадания на
французкия франкъ, което сжщо така
не е безъ значение. Миналогодишните
цени 90—100 лева за кидограмъ, въ всъ
ки случай не ще могатъ по никой начинъ да се доотигнатъ. Но дори и да
бждатъ съ 10—20 на сто по-низки, това
би било пакъ задоволително, понеже
продажбата на пашкулитъ има това пре
имущество, че става винаги в ъ брой.
Нъма чакане съ месеци и години, както
при тютюна и други нъкои произведе
ния на селското стопанство.
Продажбата на пашкулитъ на коо
перативни начала, било чрезъ Б 3. бан
ка или направо чрезъ бубарските коопе
рации и синдикати, е една много добра
работа. Нъкои кооперации, обаче, презъ
последните години направиха гръшки,
копго не тръбва да се повтаряте. Бла
годарение на подобни грешки тв едва
ли ще могатъ да събератъ достатъчно
пашкули, понеже се изложиха предъ
бубохранителитъ, като не добри и не
навременни платци.
На бубохраннтеля тръбва веднага
съ предаване пашкулитъ да се дава по
възможность по-голъмъ варантенъ заемъ
срещу депозираните оть него пашкули.
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Въ онова работно време той не може да
се бави и чака за пари. Не може да
стои предъ гишетата на В. 3. Банка или
кооперациите, когато . въ село го чака
жътва, коситба, копанъ. Той ще предпо
чете да процаде пашкулите и на тър
говци, макаръ н-Ьколко лева по-ефтино,
но въ брой.
Изтъквали сме и по-рано, че въпро
са за ценитъ на пашкулитт», който е
оть сжществено значение за развитието
и успъха на бубарството, може да се
отстрани съ индустриализирането на
пашкулното производство. За коприне
ната жица има винаги добъръ пазарь. До
като пазаря на пашкудитъ е само въ Ми
лано и Марсилия, коприннеата прежда
се продава въ Америка, Англия. Герма
ния и въ цъль свътъ. Тя е текстилна
материя отъ първостепенно значение и
се винаги търси. Чрезъ премии и под
крепа отъ страна на държавата, поне
презъ първите нъколко години, докато
свилоточенето закрепне, тръбва да се
създадатъ условия у насъ за постройка
на по възможность повече частни или
кооперативни фпдатюри.
Т. Шоповъ.

Износа презъ и. Дпрнлъ.
Износътъ за м. Априлъ т. г. споредъ предварителните данни е бидъ застжпенъ при по-главнит-Ь експортни ар
тикули съ следнитъ количества които
сравняваме съ съответнитъ количества
за м. Мартъ т. г.
Пшеница и Черв. 2,326 тона 2,932 тона
Ржжъ
463 „
—
Овесъ
2,489 „
—
Царевица
12,622 „ 3,104 „
Бобъ
943 „
483 „
Брашно пшенич. 4,063 „ 3,726 „
Тютюнъ суровъ 2,116 „ 2,909 *
Яйца
1,960 ,
1,224 ,
Розово масло
108 кгр.
92 кгр.
Пашкули
1981 „
1512 „
Въ сравнение съ Мартъ имаме едно
засилване на износа преди всичко на
зърнените храни (освенъ пшеницата) а
сапцо и на боба. Само износа на тютю
на е намаленъ, когато и на другитт> ар
тикули е увеличенъ износа.
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Данъчни веети.
По силата на специалния законъ за
разширение желъзопжтната мрежа и по
добрение пристанищата, общпнптв събиратъ за смътка на държавата единъ
данъкъ отъ всички граждани, размерътъ
на който се опредъля за всъка община
различно.
Този данъкъ е натураленъ въ фор
мата на трудова повиность, обаче може
да бжде превърнатъ въ пари. До сега той
не е събиранъ предъ видъ на това, че
се чакаше изготвянето списъка отъ Глав
ната Дирекция на желъзницитъ, която
опредъля размера на данъка за всъка
община. Тия списъци с& вече пригот
вени и Дирекцията на данъцитв нареди
да почне веднага събирането на тоя да
нъкъ за 1925 г. но реда на събирането
на прекитв данъци.
Отъ държавните служители тоя да
нъкъ ще се събира при изплащане запдатитъ имъ за м. Юни, Юли и Августъ
т. г.
Съ тоя данъкъ се облагатъ всички
данъкоплатци отъ 20 до 50 годишна възрасть.
По данъка отъ имоти, придобити по
безвъзмезденъ начинъ се даваиъ слъднитъ разяснения:
Освобождаватъ се: 1) имоти на стойность по-малка отъ 300 лв.; 2) имотите,
които минаватъ въ полза на държавата,
окржзптъ и общините; 3) домашни двпжимости, освенъ златнптъ. сребърните
и други скапоценни домашни вещи на
стойность до ^,000 лв., когато тази движимость минава къмъ преките наслед
ници по изходяща линия къмъ прежи
велия съпругъ и къмъ родптелитв; 4)
даренията и заветите въ полза на бла
готворителни дружества, черкви, мънаетирп, джамии и синагоги.
Наследниците о& длъжна въ два
месеченъ срокъ отъ смъртьта ако на
следодателя е умрълъ въ България, и
въ шесть месеченъ срокъ, ако е умрълъ
въ чужбина, да подадатъ на финансо
вия началникъ, клад^то е било постоян
ното местожителство на починалия, де
кларация за всички движими и недви
жими имоти, гдето и да се намирате.
Ако умрелнятъ е ималъ своето мъсто-
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жителство извънъ царството, деклара
цията се подава тамъ, гдето се намира
имота въ време на смъртьта на насле
додателя.
На този данъкъ подлежатъ и лица
та, получили парична с^ма по лотария,
ако размера й надминава 100 лева.
Данъкъ се опредъдя съ постановле
ние отъ финансовия началникъ, което
подлежи на утвърждение отъ Мини
стерството. Преписъ отъ сгьщото се
връчва на наследниците, та ако не еж
доволни, да го обтжжатъ предъ съот
ветния окржженъ еждъ въ двенедЬленъ
срокъ. Обтжжването на постановлени
ето не спира събирането на данъка.
За ненодаване декларация, неприлагане описъ къмъ нея или непоказването
въ тЬхъ часть отъ имотитт>, виновнитЬ
подлежатъ на глоба съ 25% върху раз
мера на данъка.

Производство на МЕТЛИ у насъ.
Метлата се отглежда както за семето така и
за класа ваедно съ дръжката. Семето се употре
бява за храна на добитъка като смелена ярма.
Особено е обичано метляното семе отъ птицит* и
е една отлична храна за т*хъ.
Класъгъ или цветната дръжка у насъ служи
га нравене на метли в четки за дъски. Ето защо
той се цени много добре.

Въ последните години 1 кгр. метляяъ класъ
(безъ семето, разбира се) сухъ и свързанъ на сно
пи съ едно метрова дължина се продава отъ 5 до
10 лева.
Въ настоящата година метлит4 съ продадени
отъ 5.50 до 8 лв. кгр. Като се сметне че отъ единъ
декаръ метли се получава 150 — 250 кгр. сухъ
класъ, който по 5 лева прави 750 — 1250 лева
приходъ само отъ цветните дръжки. Семето се
продава 5 до 6 лева 1 кгр. На декаръ се полу
чава 30 — 120 кгр. семе. Така, че общия доходъ отъ метлата възлиза на 1500 до 2000 лева
отъ 1 декаръ. Метлата за сега е едно доходно
растение. Най-много метли се сеятъ въ селата
Михалци, Стамболово, Лесичери, Павликлни, Бутово и Полски-Тръмбешъ, Търновска околия. Също
така метлата е разпространена въ Свищовска око
лия, най-вече въ с. Драгомирово. Освенъ това ме
тлата се сее где повече где по-малко въ следнит4
ваши околии: Видинска, Ломска, Никополска, Б,Слатинска, Ески-Джумайска, Ново-Пазарска, Плов
дивска, Чирпавска, Свиленградска и др.
Официалната статистика не е вписала това кул
турно растение още въ своит4 рубрики, но ниЙ
предполагаме, че въ 1925 год. е било посвяао
общо пространство около 12 до 13 хиляди декара
съ метли.
Презъ 1924 год. само с. Михалци е произ
вело около 50 вагона метлянъ класъ, което с<
равнява на около 220,000 кгр. Презъ 1925 год.
въ по главните центрове за метляно производство
имаме приблизително 4 милиона кгр. произведен*
калсъ. Изаратено е за София и Пловдивъ следноколичество метлянъ класъ и изработени метли:

1. с. с. Михалця и Стамболово ех изнесли 20 вагона V
Освевъ изработените и изнесени въ метли около
2. с. Павликени е изнесло 10 вагона класъ
„
3. с. Бутово
2 вагона класъ
4. с. Драгомирово
„
3 вагона класъ
5. с. Лесичери
6 вагона класъ
в
6. с. Тръмбешъ и Одаите 3 вагона класъ
7. Никополско е изнесло
2 вагона класъ
8. Свиленградско
„
4 вагона класъ
Метляните цветни дрьжкн се обработватъ
вай-много на метли и четки. У насъ почги вс*ко
семейство ивхабява годишно но н4колко метли и
четки за дъски. Цената на една обикновена кащна
метла е отъ 6 до 12 лева. Презъ последната го
дина се предполага, че около 2,000,000 кгр. класъ
е нзработенъ на метли въ селкит* стопанства н
изнесенъ въ градовете, а другото е отишло за до
машно употребление.
Нашето метляно производство напълно задо
волява вътрешния пазарь. Даже дава износъ за
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90,000 кгр.
50,000 „
45,000 „
9,000 „
14,500 „
27,000 „
13,500 г
9,000 „
18,000 „
или всичко около
276,000
Турция и Гърция. А т и вносътъ на европейски
метли у насъ е разрншенъ. Така презъ 1924 го
дина с* внесени 16,672 кгр. метли, а презъ 1925
година —11,500 кгр. които правятъ конкуренция
на местното метляно производство. Ето защо це
ната на метляниа класъ е спадналъ до Ь4 лева
ва 10ч> кгр л производителите на метли справе
дливо повдигагь въироса да се забрани вноса
на метли у насъ, та поне за т*хъ да не нзаа
симе пари, когаго ги имаме въ такова изобилие.
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Стр. 5.

I I . Какъ се взема проба отъ почвата.

Първата работа на лозята, сл&дъ из

1. Кой мЪста еж най-добри за лозя. бора на мъстото за лозе, е вземането про

Лозата не е толкова взискателна
къмъ почва, обаче за да може да вирЪе съ успъхъ и да дава редовно добро
плодородие, тя тръбва да бжде посаде
на на подходящо мъсто. Ниекитъ рав
нини и долини не еж добри за садене
на лозя, защото те, еж почти винаги
много студени и влажни; по тъхъ пацатъ, рано на есень и късно на пролъть
слани, които пръчатъ на лозата; освенъ
това тия мъета еж много чеето изложе
ни на порои (наводнения), поради силни
дъждове и енъжни води. Лозята поса
дени въ низини страдатъ най-често отъ
болести, като: балсара, чернидка, оидиумъ и пр.
Понеже лозата се нуждае отъ поголъма топлина, свътлина и проветря
ване, затова ней най-добръ подхождатъ
баиритъ, хълмоветъ и ридоветъ, обър
нати на югъ, на югоизтокъ или на югозанадъ. Мъстата съ съверно изложение
не еж добри за лозя, понеже тъ еж по
хладни, влажни и засенчени, тъй като
слънцето ги слабо огръва. Въ краенъ
случай, ако нъмаме по-добри м&ста, можемъ да направимъ лозя й върху мъста
съ съвероисточно или северозападно на
клонение, но въ такъвъ случай тръбва
ца основемъ лозе съ сортове които зръятъ по-рано.
При избора на мъстата за лозе тръ
бва да обръщаме внимание още и на
почвата: какви свойства има и какъвъ
съетавъ притежава. Тежкитъ, клисави,
збити и непропускливи почви не еж до
бри за лозя, защото тъ еж много студе
ни, влажни й се мжчно обработватъ. Ло
зата виръе добръ и дава добри резул
тати, когато тя се посади на почви: глинесто-пъсъкдиви, рохки, леки и пропуекливи, понеже -тъ еж по подходящи
за лозя. Добри еж, до извъстна степень.
и пъсъкливигв и глинеето-варовити по
чви, но съ добро положение и изложение.
Общо казано, за лозя тръбва да пред
почитаме мъстата, кждъто еж биле виръли дълго връме старитъ лозя, понеже
старитъ хора, отъ практиката еж уста
новили, че тъзи мъста еж най-добри за
за тази .цЪль.

ба отъ почвата. Както ни е пзвъстно,
правенето на лозя днесъ става само
чръзъ присаждане на нашенската лоза
върху американската. Американската
подложка е по деликатна, като изисква
по добръ приготвени почви и по добра
обработка, за да може да бжде ползо
творна. Американски дози има нъколко
вида, които служатъ за подложка на
нашенската, но тъ не усп&ватъ еднакво
върху всички видове почви. По право,
днесъ се употръбяватъ подложки сноредъ качеството на земята, понеже се
знае, че всички американски сортове не
даватъ добри резултати при еднаква по
чва. Ето защо, за да ее направи лозе,
което да виръе добре, да трае дълго и
да ражда редовно, е нуждно да правимъ анализа на почвата, чрезъ взима
не на проба отъ мъстото, което ще садимъ.
Земането на проба е работа много
важна, защото отъ това зависи и каче
ството на бждащето лозе. Ако тази опе
рация не се идвърши правилно, опръдълянето на подложката става криво, а
това води къмъ голъми гръшки, които
причпняватъ на лозаритъ много трудъ
и разноски, безъ реална полза отъ ло
зето. Съ право може да се каже, че неуспъха на голъма чаеть отъ лозята сега
ее дължи на гръшкитъ, които се вършатъ при пробата. А гръшкитъ етаватъ
главно, поради нехайството на етопанитъ отъ една страна и отъ незнанието
имъ какъ става тази работа—отъ друга.
Взимането на пробата тръбва да се
извърши преди обръщането Еа мъстото
опредълено за лозе. Преди да се отиде
на мъстото, работника, който ще взема
пробата, ще изнесе съ себе си: 1 казма
(права лопата), 1 крива лопата, за изриване на траповетъ, нъколко кеоийки
(торбички) и 2 по-голъми кжрпи. Пръди
да се пристжпи къмъ работа тръбва да
ее иматъ пръдвидъ двъ нъща: колко е
мъстото по голъмина и каква му е по
чвата—дали земята е еднаква по изгледъ
или различна. Ако мъсгото не е по-вочо отъ 2 декара и земята по изгледъ е
еднаква, то се правятъ въ него най-малк>> Л дупки, които се копаятъ, както е

Стр. 6.

Варнонскп Окржженъ Вестникъ

Брой

показано при ф. 1. Ако ли мъстото е при копането се види, че земята му е
съ нъколко вида почва, напр. бпла, чер- почти еднаква съ тазиКГ отъ 1-вия, то
се взема и отъ него '/г Р* пръсть, ко
ято се притуря при първата на кърпа
та. Така се КГ
постъпва и съ 3-я трапъ, и
неговата '/г Р- земя се притуря при
първитъ двъ, а посдъ получена отъ 3
мъста почва се поставя въ I торбичка
и носи за анализъ. Когато пъкъ мъсто
то притежава по-вече видове земя, в ъ
Еднвкво
този случай се постжпва, както се на
прави вземането проба отъ еднаквото
мъето, само, че за всъки видъ земя се
Фигура 1. Вземане проба.
поставя пръстьта на отдълна кесийка.
Ако въ нъкой случай при копането на
траповетъ
се окаже, че почвата и подБЪла
0
0
почвата се много различаватъ една отъ
друга, напримъръ долнята земя е бъла,
чакълеста,
много клисава или опира о
О
О
камъкъ, то е добре да се вземе проба
отъ всъки трапъ, отдълно отъ почвата
Червена
Черна
и отдълно отъ подпочвата — безъ да се
мети.
0
О
Получената проба не тръбва да се
Фигура 2.етЪстосъ различна почва.
стрива на прахъ нито да се збива на
на и червена, то се взема проба отъ всъ- топка, а да си остане така както си е
ки видъ почва по отдълно, както се на била при вземането; добре е, разбира
прави при първия случай. Така, че отъ се, да се изсуши полека преди да се
всЬки видъ почва се взема проба, и по носи. Така приготвената проба, заедно
ставя въ отдълни торбички, както е оз съ нужнитъ свъдения, се заниса на ли
цето, което ще я анализира и опредъля
начено при фигура 2-ра.
сорта на подложката. Който носи про
Тамъ, кждъто е отбълъзано мъсто бата, ще тръбва да даде на агронома по
то за проба, се изкопава трапъ, който лозарството еледнвтъ важни свъдения:
да бг&де дълбокъ най-малко 70 см., а 1) какво е положението на мъстото (ни
шпрокъ толкова, за да може свободно ско или високо) 2) какво изложение има
да се работи ва&тръ. Слъдъ като се из то, 3) какъвъ му е наклона, 4) каква е
копае трапа на нуждната дълбочина, почвата и подпочвата (влажна, дълбока,
дъното му се изчиства добръ, а едната клисава, рохка или друга) 5) какъ се
отъ стънптъ му се изравнява гладко — работи земята му, 6) богата ли е земята,
отвъено съ правата лопата. Едната кър 7) какви сортове подложки еж садени
па се постила на дъното въ трапа, а дру по рано и какъ отиватъ и пр. Тъзи све
гата разтила вънъ отъ него — на една дения е най-добръ да се даватъ устно
страна. Съ правата лопата най-първо отъ самия етопанинъ на мъстото.
изчистваме горъ около 2 см. — тръвата
Следъ като се прегледа и анализира
заедно съ малко пръсть, и поелъ съ
сжщата режемъ единъ пласть земя от- земята, се опредъля сорта на подложка
горъ на долу, който да падне върху по та и издава евидътелство, съ което мо
стланата вътръ кжрпа. К-арпата, заедно же да се купятъ иди гладки американ
съ събраната отъ 2—3 кила земя, се изва ски или готови такива за посаждане.
жда вънъ; пръстьта се размъсва добръ, Продавача на лозитъ е длъженъ да по
безъ да бгвде много разтрошена и отъ връща свидетелството на купува, слъдъ
нея се взема около '/з кило и поставя като си свърши работата съ него.
върху разтланата до трапа кжрпа. По
Ьълъжка. За да се избегне грешката, която
елъ се копае втори трапъ и отъ него
се взема проба по сжщпя начинъ; ако може да стане при вземане пробата, е добре, сто
паните, тамъ където е възможно, да ввкатъ нйкоа
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специалисть лозарь, който да прегледа местото,
върху което ще се прави лозе; още по-вече това
е полезно за хора, които не отбиратъ отъ тази
работа.
(Следва)

СуровнтЪ кости като храна на кокошкнтЪ.
Много отъ рано е известно, че костите съ
една отъ отличните храни за кокошките, особено
за пилетата, и като такова се препоръчваше костеното брашно добито отъ смлени горени или
обезтлъстени кости. Споредъ най-новите изучвания,
направени въ държавните птицевъдни станции въ
Англия и Америка се установява, че въ такава фор
ма костите почти не съ хранителни за кокошките,
и че само суровите кости, смлени на каша, съ една
богата храна за кокошките и особено за пилетата.
Пресните сурови кости съ сочни и съдържатъ 22°/ 0 белтъчни вещества (месо и кръвоносни
съдове), 26°/ 0 тлъстини и 24°/ 0 въглиеви и фос
форни вариени соли. Отъ тия цифри се вижда, че
суровите кости съдържатъ въ изобилие всички ония
вещества, които съ необходими за правилно и бър
зо развитие скелета и мускулите на пилетата и за
производството ва яйца.
Суровите кости, следъ разните насекоми, се
адатъ отъ кокошките твърде охотно, само че тре
бва да бъдатъ пресни. Обикновено се дава до 25
грама на кокошка, три или четри пъти седмично.
Понеже те съ силно концентрирана храна, дива
нето имъ въ голе.чо количество причинява диария.
Същото нещо се явява ако костите съ стари.
Костите, както споменахме, се даватъ смлеви.
Смилането става посредствомъ машини, каквито има
много системи.
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ските камари и пр. Глобите ще бждатъ
въ размеръ 10 и 20% върху държав
ния данъкъ, въ зависимость отъ размъра на закъснението.
В ъ ф о н д а „Общински налози"
презъ изтеклата финансова година сгь
постжпили приходи на сума 376 милиона
лева.
Изнесени сгь презъ миналата 1925 г.
отъ България за Турция 133,402 овце и
6,950 овни на обща стойность 81 мили
она и 300 хиляди лева.
СЬенето на фъстъци у насъ за
почна да си пробива все повече пжть.
Така, тази година въ Станимашко, Елховско и Пловдивско еж заевти по-голт>ми пространства отколкото миналата
година.
За знание отъ общинитъ и учи
лищните настоятелства: Следъ отпе
чатване на дадено обявление въ Окр.
вестникъ, веднага съ писмо се съобща
ва размера и стойностьта на обявление
то, което да се има предвидъ отъ надлежнитв учреждения за събиране су
мите, отъ предприемачите, при произ
веждане търга. Веднага следъ това су
мите да се изпращатъ въ администра
цията на вестника за да се избъгнятъ из
лишни преписки за повторно подканване и пр. Съ получаване сумитв, адми
нистрацията веднага изпраща съответ
ната квитанция

Дхъркьонско Училищно Настоятелство (Провадийско).

Хроника

ОБЯВЛЕНИЕ

Препредаването на частни лица
№ 58
позволителните за сечене дървени ма
териали в ъ държавните гори, дадени
с. Ахъркьой 11 юний 1926 год.
на трудовите производителни горски
кооперации, безусловно се забранява.
Ахъркьойското училищно настоя
Провинените кооперации освенъ че ще телство обявява, че 31 день отъ публи
се преследватъ, ще бждатъ лишавани отъ
куването на настоящето, въ 10 часа
привилегиите по закона за горитв.
преди объдъ въ канцеларията на основ
Наредено е до бирниците глобите ното училище ще се произведе търгъ
за закъснелите данъци да се събирате съ явно наддаване на следните учили
само върху държавните данъци, но не
и върху връхнините, които отивать въ щни имоти за срокь отъ I IX 1926 год.
полза на общинитЬ, окразитв, търгов до 31.У111 1928 год.:
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1. Нива в ъ мъстностьта „Драката"
отъ 20.350 дек. първоначална цена 100
лв. год. на декаръ;
2. Нива в ъ мъстностьта „Гробища"
отъ 26.008 дек. първоначална цена 100
лв. годишно на декаръ.
3. Нива въ мъстностьта „Драката"
отъ 46.450 дек. първоначална цена 80
лв. годишно на декаръ.
4. Нива въ мъстностьта «Гробища"
отъ 12.620 дек. първоначална цена 120
лв. годишно на декаръ.
5. Нива въ мъстностьта „Учкуна"
отъ 6.128 дек. първоначална цена 45 лв.
6. Нива в ъ мъстностьта „Учкуна"
отъ 13.336 дек. първоначална цена 45
лв. годишно на декаръ.
7. Нива въ мъстностьта Дели тепе"
отъ 10.900 дек. първоначална цена 40
лв. годишно на декаръ.
8. Нива въ мъстностьта „Драката"
отъ 12.330 дек. първоначална цена 40
лв. годишно на декаръ.
9. Нива въ мъстностьта „Ясацп" отъ
6.456 дек. първоначална цена 60 лв. го
дишно на декаръ.
10. Нива в ъ мъстностьта „Читенъ
чукуру" отъ 15.256 дек. първоначална
цена 80 лв. годишно на декаръ.
11. Нива в ъ мъстностьта в Учкуна"
отъ 29.920 дек. първоначална цена 45
лв. годишно на декаръ.
12) Нива въ мъстностьта „Тели те
пе* отъ 23 дек. първоначална 40 дева
годишно на декаръ.
Залогъ се иска 10%Всички разноска еж за смътка на
наемателя.
1—1—18

Отъ Настоятелството.

Печат, и Хромолит. .Просвещение"
на П. Зенгиновъ. Парт. № Збб.
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_ кестричеко Общинско Управление,
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 949.
с. Кестрйчъ 11 юний 1926 год.
На 25 юний 9 часа сутриньта в ъ
общин. канцелария ще се произведе
търгъ за отдаване подъ наемъ за време
отъ 1 юлий 1926 г. до 30 юний 1927 г.
общинскитъ приходи Интизапъ и Кръвнина.
Първоначалната цена на интизапа е
8000 лева а на кръвнината 1000 дева.
Желающитъ да участвуватъ въ тър
га тръбва да внесатъ 10% депозитъ и
изпълнятъ чл. 125 отъ закона за бю
джета, отчетностьта и предприятията.
1—1—20

Кметъ: не се чете
Секр. Вирникъ: Д. Христовъ

Училищно Настоятелство с. Дишбудакъ.
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 29
с. Дишбудакъ, 7 юний 1926 г.
Обявява се че на 17 юний т. г. отъ
10 до 12 ч. сутриньта, въ канцеларията
на общинското управление ще се от
даде наново чрезъ търгъ- пашата въ училищната гора „Камара съ ерокъ една
година считано отъ 10 мартъ т. г. до
10 мартъ 1927 г.
Първоначална оценка 5000 лв. За
логъ 10% върху първоначалната и до
битата цена следъ търга.
Всички разноски по публикацията
и гербъ егь за сметка на наемателя, о&що и 5% върху наема споредъ закона
за Народ. Просвъщение за фондъ- „Кул
турно подпомагане на учителитъ '.
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отъ Настоятелството.

