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ИЗЛИЗА СЕДМИЧНО

ГОДИШЕНЪ

АБОНАМЕНТЪ:

За общини задължителенъ
.
200 лева
За Учил. Настоятелства задължителенъ . 100 ,
За кооперации, църковни Настоятелства,
турски у-ща и частни лица
50 ,
Бончо Д. Генчевъ.

Застраховки на вършиш*.
На места едва сега започва вършидбата й нашите ежедневници започнаха
да ни даватъ нерадостните вести за из
горели вършачки въ време на работа
като унищожили снопите на десятки земледелци ртъ по хиляди кръстеца.
Отъ както вършачкигЬ наводниха
нашите села, всека година получаваме
не малко такива тягостни вести и всека
година отминаваме съ Британско хлад
нокръвие тия толкова скръбни случаи.
Азъ не зная дали некжде властьта взе
ма съответните мерки срещу това зло
и какъ се справя съ него, но по нашите
села, съ съвършено малки изключения.
почти нищо не се прави тази цель. Вършачката, била тя парна или съ тракторъ, можо да си изгори като съ себе
си обърне на пепелища десетките отру
пани край нея кладни и остави десетки
семейства съ стотици членове голи, бо
си и гладни, като зловеща награда за
непосиленъ денонощеяъ трудъ, безъ за
това некои да се стресне и се замисли
за тия нещастници. Ще се поприказва
въ кръчмата и по кладенците на товаонова село день — два и . . . всеко чу
до за три дена.
Че вършачката, при малкото слабъ
и грохналъ отъ непрекъсната работа добитъкъ, който има нашия селенинъ, е
една благодатъ, азъ мисля че не ще се
намери човекъ да спори за това, но пъкъ,
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че тя прави такива големи пакости, намъ
и на всеки добъръ българпнъ, се налага
дългъ да се замисли за да се намери начйнъ, щото, тези и пакости да се направятъ колкото се може по безболезнени.
Какво изгаря въ сжщность? — Бъл
гарския хлебъ, българския трудъ, бъл
гарския данъкъ въ лицето на данакоплатеца, българския пмотъ и още мно
го български блага.
Вършачки вече по нашите села има
не по една а но две три и повече на
село и въ по голямата си часть взети
на изплащане отъ слабо състоятелни сто
пани. Каква гаранция могагь да дадатъ
тия ступани на земледеца че утре, недай Богъ, при една само сполучливо по
паднала искра или цигара върху изсъх
налите като барутъ кладни, не ще оиропасти целото това драгоценно съкрови
ще въ неколко само минути? Гаранци
ята е единъ само Богь. Навсекжде кждЬто еж се случвали такива нещастия,
всеки си е понасялъ на свои плещи бе
дата: вършачкоступанпна — машината
земледелеца — съкровището си.
Така еж вървяли и тъй вървятъ още
тия работи на нашите села.
Но, дошло е вече време крайно. Тре
бва вече да се каже стига на тия беда!
Този които се наема да изплати половпнъ милпонъ левове за вършачката,
като тия левове вземе отъ труда на бъл
гарския селенинъ, той требва да се на
еме и да пази както вършачката си, тъй
и отрупания край нея селски имотъ. Това
требва добре да се разбере отъ всички ни-
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Съответните власти и органи, тре
бва да дадътъ бързи разпореждания що
то, незастрахована вършачка заедно съ
едно количество снопи да не се пуща
на работа изъ селата. Това требва да
стане у насъ традиция. Не бива щото,
зи да икономиса ступанина на вършачката никакви 3—4 хиляди лева премия
за застраховката, населението да риску
ва да остане гладно. Това е играчка.
Добри български селени, не правете
краднигЬ си и не пускайте въ дворо
вете си незастраховани вършачки, ако
искате утр:Ь да не си скубитЪ косите.
Варна, ,2. VII 1927 год
Платете си абонамента.
Д-ръ

В. Пачввъ.

ЗорпзннтЪ болести по домошний
животни.
Причинители на заразните болести.
8
Въ защитата ва организма отъ развичввтЪ
патогенни мнвроорганнзми и въобще въ тяхното
отстранение отъ него, главната роля играятъ бе
лите кръвни телца, наречени още лейкоцити,
или лимфоцити. ТЬхното предназначение е да събирать и да отстранлватъ отъ оргавпзма всички
мъртви гЬлца, като мъртви червени кръвни телца
напр. и др., както и способностьта имъ да ио
глъщатъ въ себе си други т*ла и кл*тки, които
т* шнзядатъа, е отдавна познато. За да могатъ да
изиълняватъ таи своя служба, се длъжи на спо
собностьта имъ да се двяжатъ отъ едно м*сто на
друго подобно на амебите, чр*зъ свиване и раз
пускане на телето си.
На способностьта имъ да поглъщатъ и форменно да нзяждатъ различни чужди тела и клЬткн
се д.тъжи оная грамадна роля, която т* играятъ
въ опазването на организма отъ болестотворнитЪ
микроорганизми.
Какъ белите кръвни телца извършватъ това
поглъщане на чужди тЬла и патогенни бактерии,
се наблюдава мвого ясно подъ микроскопа, ако се
вземе една капка гвой отъ некоя рана, било една
капка слузъ отъ гърлото ва човЬкъ, или животно,
или иъкъ часть отъ опна материали, съ които е
облажевъ езика ни. Тамъ ще се види много ясно
къмъ множество лейкоцити ивлизатъ изъ лимфатическите жлези и се връщатъ пакъ съ погълнати въ
себе си бактерии. Тоя процесь се обяснява съ
това, че бактериите притежаватъ едва особенна
притегателна сила, по отношение на б*лнт* кръвни
т*лца (хомотахсисъ), благодарение на която т*
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биватъ привлечени отъ т*хъ, обграждатъ ги и найпоел* ги поглъщатъ. По тоя начинъ биватъ по
глъщани и отстранени умр*лит* предварително ми
кроорганизми, а с_що и безвредните съарофити.
До колко, обаче, чр*зъ фагоцитозата (поглъщанието, изяжданието) на чужди клЬтки и сапрофитни
бактерии отъ страна на белит* кръвни телца мо
гатъ да бядатъ повредени и парализирани и жи
вите патогенни бактерии, зависи отъ при
съствието на едни особенни елементи въ организма,
които той самъ продуцира и които иматъ спосо
бностьта да разлагатъ бактериите, т. е. действуватъ бактерицидно.
Съ една дума, работата на белите кръвни
телца въ организма по отношение на сапрофитит*
и мъртвит* бактерии тр4бва да се схваща, като
службата на уличния чиегачъ—да прибира всички
овадаци, а по отношение на живите патогенни
бактерии да го пази отъ т*хъ и следователно въ
това отношение тй може да се сравни съ служ
бата на стражата и войската въ една дър
жава. А това значи, че въ двата случая белите
кръвни т*лца извършватъ една грамадна и много
полезна работа въ човешкия и въобще вь живо
тинския организмъ. Не ще съмнение, че тая служ
ба не се извършва съзнателно, а ио силата на
оная притегателна
способность (хемотаксисъ)
на бактериите къмъ белите кръвни телца,-за коя
то по-гор4 бе дума.
Но ако тая служба на почистване организма
чрезъ поглъщание (фагоцитоза) на саирофитите
и всячки мъртви клетки и бактерии, се извършва
тъй безпрепятствено, то не требва да се мисли,
че тя е тъй лесна и по отношение на живите
патогенни бактерии. Напротивъ, тя е много
трудна, защото тия бактерии притежаватъ с_що
нападателни средства, отрови, противъ белите
кръвни тйлца, наречени различно отъ разните учени
(лизиви, агресини) съ които т* се защищаватъ и
могатъ по-бавно или по-бърже да ги парализиратъ.
Съ една дума, при тая среща между б*лит*
кръвни т4лца и патогенните бактерии, или по до
бре кавано, между животинските
и расти
телни клетки, се извършва едва борба, при
която първите най-често погиватъ. Коя клетка ще
падне зависи отъ много обстоятелства, а те сд: вида
на патогенните бактерии, силата на техните напада
телни средства и отрови и защитителната сила на
организма — тъй, както изхода на едно сражение
между ^в* неприятелски армии зависи не само оть
твхната численость, а отъ организацията, въоражението, духътъ имъ, стратегията и пр.
Затова б*лит* кръвни телца еж наречени отъ
Менниколъ борчески клетки, които яматъ един
ствената задача да пазятъ организма отъ наше
ствието въ него отвънъ на каквито и да е вредни
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елементи, особенно на бактерии, които те оничто- се преработва ва шарлаяъ добитото семе. Нашите
жаватъ чрезъ фагоцитоза.
селски семейства почваха задоволително да се блаНа помощь на балите кръвни телца въ тая жуватъ отъ собствено производство на растителни
имъ голйма служба въ организма, идатъ и други масла. Всичко това заслужава похвала. Обаче, найклетки, който еж неподвижни (фибропластни клет цевното за нашето вемледелие отъ това ново про
ки) и сдщо иматъ способвостьта да поглъщатъ и изводство остава неизползвано — добиването кю
изяждатъ чузди клетки, както и лейкоцитите.
спе, вм4сто да се изхрани чрезъ нашия добягмгь,
Сиособностьта на белите кръвни телца да се остава даромъ на фабрикантите и те го иропоглъщатъ бактериите по никога е удивително го- даватъ по два три лева единия килограмъ на рав
. лема. Така, наблюдавано е подъ микроскопъ какъ ни комисионери, които го изнасятъ въ странство.
едно бело кръвно телце отъ кокошка погръща ц$Нашето слънчогледово кюсие колкото е ценно
ла нишка напълно вирулентви антраксни бацици поради високата му масленость, повече е ценно за
(тия последнитЬ са наредени по много заедно и ради богатството му отъ къмъ нротеикови веще
образуватъ дълги нишки). Сдщото иравлтъ и бе ство: последнитЬ се движатъ между 32.4%,. и 4 6 . 6 %
лите кръвни телца на кучето по отаошение на средно 4 0 % . Ако всички тия ценни материали не
се извасяха вавънъ, а се хранеше съ тЬхъ нашия
антраксния бацилъ.
Белите кръвни телца убиватъ бактериигЬ, добатъкъ, нашето земл^делие щЬше да икономиса
слЪдъ като ги погълнатъ, посредствомъ особенни доста храна и припечели торъ за нашите ниви.
материи, които иматъ сп чзобяостьта да смилатъ Съ това безразсъдно цропиляване на вашите кю
спета България презъ 1925 г. е прегърнела една
протоплазмата имъ.
(слкдва).
чувствителна загуба, защото ирезъ нея година сме
За неполучени броеве съобщете изнесли около 9 032.607 кгр. кюспе, заедно съ
веднага въ администр. на вЪстника. което сд отлетяли безвъзвратно за нашето земледЬлие 581.186 килограма азотъ, което количество
азотъ, за да си набавимъ, ще требва да внесемъ
3.518 590 килограма чилска силитра, която по
пазарна стойность у насъ струва 70 милиона лева.
Независимо отъ това, като вземемъ предъ
Който е ималъ възможвость да хвърли по
видъ,
че средната масленость на вашето слънчо
гледъ върху устройството на земледелските сто
гледово
кюспе е 1 7 % и че чрезъ естахиране тая
панства въ напредналите западни държави, той е
масленость
може да се намали до 3—4%, безъ
вабелязалъ, какъ рационално тамошните стопани
използватъ всички отпадъци и остатъци, ва да уве- да се ощети съ това качеството на самото кюспе,
личатъ своите приходи, макаръ че земята тамъ излиза, какво сг всЬяи 100 кгр. слънчегледово кю
ражда повече отколкото у насъ, У насъ наблюда спе пие изнасяме въ странство и около 13 кгр.
ване противното: колко повече земята обеднява и, масло. Така, че презъ 1925 год. ние, заедно съ
вследствие ва това, земледелието ^и става по-сла деветЬхъ милиона кгр. кюсие, сме изнесли и 1,180738
борентабилно, толкова по-малко грижи виждаме да кгр. масло, отъ което бихме могли да нроизведемъ
се цолагатъ отъ нашите стопани за използване не крлгло 1,000,000 кгр. сапунИ
На край нека забележимг, че кюспетата са
само на отпадъците, а и на други готови стопан
ски ценности, съ които богато е дарена нашета отлични храни за домашните животни, тъй като
земя. Думата ми е за наторяването на нашите ни съдържатъ големъ процентъ скробела (нишесте).
ви. Отъ всички се съзнава, че нашага работна зе Нашето сусамово кюспе съдържа "<7.4 скробелна
мя все повече и повече обеднява отъ хранителни стойность, а слънчегледовото — 7 У. 5, което ще ре
вещества; често слушаме селяните да разправятъ, че че 100 кгр. сусамово, респективно слънчепече .Господъ си вдигналъ берекета*, а мал дово кюспе, по хранителностьта сл равни на 77.4
цина се яогрижватъ да създадатъ достатъчно торъ килограма (79.5 кгр.) скробела (нишесте).
Струва ни се, че не тр*бва много умъ, за да
ва нивите и да използуватъ всичко онова, което
разберемъ
гол*мата полза, която би извлекла зеби могло да засили мощьта на земята. Между на
мледелска
България, ако научимъ нашето землешите земледелци владее пълно невежество по съз
дйлеко
население
да цени и използува кюснею ка
даване и съхраняване на торовете, а н*кои ценни
то
храна
за
добитъка,
та заедно съ угояването на
материали не изаолзваме своевременно, като ги
оставяме да отлитатъ или равнодушно отетжпяме нашето мършаво говедо, да угоимъ съ то 1КОва по
требния и полезенъ азотъ и майката земя. Срамно
на чужденците да ги използватъ.
и престлпно става нашето нехайство и нашата
Отъ войнит* васамъ се засили саденето на
стопанска простотия въ единъмоментъ на страшно
маслодайни растения, особено на слънчогледа. Съз
голема липса на торъ за нашата работна земя.
дадоха се доста вебетчийски маслобойни, въ която

Кюспето и неговото значение
зо нашето стопанство
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Господъ яе си е дигвалъ берекета, той е билъ
всякога благодатенъ къмъ нашата земя, той „дева
ала въ кошара не вкарва" - ние требва да ви
димъ, що сме сюряли до сега н какво ви престои
да направнмъ, ва да въввърнемъ намалялото пло
дородие на нашата инакъ богата земя.

Д. Куртевъ.
Всички общини и учил. н-ва да
слодятъ за най-точното изпълнение
на окржжнитк предписания на Пост.
Комисия и др. учреждения, напеча
тани въ Окр. Вестникъ.
Сткщигк еж длъжни да ги вавеждать въ входящитЬ си регистри.

ОШИЦИАЛЕНЪ ОТДъЛЪ
М. В. Р. Н. 3.
(Отд. статист, окр. и
общ. финанси.
«. . / ? 1л52
13. VII. 1927 год.
София.

Окржжно.

Преписъ.

До Г. Г. Окр. Управители
*
Столиченъ Кметъ.

и г на
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До Г Г. Варнен. и Про
вал. Гр. Общ. Кметове, Варнен.
и Провад. Окол. Началници.

За изпълнение № 4603 г р . В а р н а , 23
Юлий 1927 год.
Окр. Управитель: С Д о н ч е в ъ
Секретарь: Ст. К о л а р о в ъ
о
Настоящето се и з п р а щ а на Г-да
а> Общинските кметове в ъ окр&га з а
^ изпълнение.
5?
гр. Варна, 28 юлий, 1927 г.
Председатель: М Б о я д ж и е в ъ
Секретарь: Н . Н и к о л и е в ъ
Варнч-1-д.ка
До Господина кмета с. КеОкр. Пост. ' Комисия стричъ Варненско.
№ 2960
За сведение до всички се1. VIII. 1927 г.
леки общин. кметове и предг. Варна
сед. на учил. настоятелства
въ Окржга.

Въпреки писмата № № — 8 4 , 101 и 109
По поводъ оплакванието на Българ
ския Търговсп Съюзъ к а к в о Пловдив на Администрация!а н а о к р . вестникъ
ската община чрезъ закупчика си съби за изпращане сумата 764 лева, произхорала такси о т ъ разните видове обявле д я щ а отъ публикувани боявления и абония, реклами ценоразписи и д р дори и н а м е н т ъ з а 1926/1927 фин. год. В и е и д о
тогава, когато т_. е ж залепени н а еами- днесъ не сте сторили нищо з а изплаща
т& магазини, локали, работилници и пр. не на визираната сума.
Министерството н а В&т. Работи и Н а р .
Като Ви с ъ о б щ а в а м ъ т о в а , предлаЗдраве Ви с ъ о б щ а в а следното:
гамъ Ви, господинъ кмете, в е д н а г а д а
1) Таксата з а не служебни обявления, внесете сумата в ъ администр н а вестни
реклами и пр. оъбиратъ само ония о б  ка, з а д а се ликвидира с ъ ф . 1926/1927
щини, които опредЪлятъ м _ с т а и на- год., като в ъ противенъ случай с у м а т а
правятъ приспособления з а лепене обя ще бжде събрана лично о т ъ виновника
вленията (чл. 89 т . 17 о т ъ з а к . за гр. з а нейното н е и з п л а щ а н е - В а с ъ или секр.
общини и ч л . 68 т. 17 о т ъ зак. з а сел, бирника В и .
общини).
Председатель: Христо Митевъ.
2) З а обявления, реклами, ценораз
писи и пр. залепени по самнгЬ з а в е д е 
Администраторъ: Н . Л о д о з о в ъ
ния, магазини, локали, и пр. общинитЪ
не могатъ д а събиратъ такси поради из
ричното постановление н а горецитираВарненска
Окръжно
нитЬ законоположения.
Окр. Пост. Комисия
№ 2959
Съобщете горното н а всички град
До. Г-да кметовете и пред
1а
VIII.
1927 г.
ски и селски общински кметове, з а из
седатели
на учил. н-ва въ Вар
г. Варна
пълнение, като същевременно и Вие сле
ненски Окржгъ.
дите з а точно прилагане н а настоящето
т Л т^° С * К о м й с и я - констатирвайки ф а к 
окрдьжно.
та че никои о т ъ общините и много о т ъ
Главенъ Секретарь: (ц) И. Р а з с у к а н о в ъ
Начад. н а Отделението: (п) Маляковъ
Ф# 1
27 г
НИАТП »а! Г Да ™У
°Дм о б р ъ щ а внима0бщ
В -Ь р н о ,
™ ™ _ У Ч И~Л Н в а вкметове
и председаъ 0к
З а Началникъ н а ОтдЪд.: ( П ) Тончевъ
оят^^
- Р*™ да сторятъ това веднага, защото въ противенъ
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с л у ч а й на не и з д ъ л ж е н и т е общини и
учил. н-ва щ е спремъ изпращането н а
вестника, като в ъ резултатъ на това,
щ е с е лишатъ о т ъ знанието н а окржжнитЪ, които се печататъ въ него и длъжностнитЬ лица щ е п о п а д н а т ъ подъ редъ
отговорности, п о едничката причина, че
не з н а я т ъ д а д е н и г Ь нареждания по служ
бата.
З а Председатель: Х р . Митевъ
Секретарь: Н . Николиевъ
Варненска
До Г. г. общинските кме
Окр. Пост. Комисия тове въ Варнен. околия.
№ 2955
30. VII. 1927 г.
г. Варна.
В ъ з ъ основа постановлението н а По
с т о я н н а комисия о т ъ 28 того п о д ъ №—
122/2 и чл. 73 о т ъ з а к . з а окр. съвети,
на 15 августъ т. г. 8 часа сутринта се
свикватъ въ гр. Варна въ салона на Пост.
комисия, всички секр. бирници отъ Варненска околия н а конференция з а опресняване и разширение познанията имъ
по службата, която конференция ще се
р ж к о в о д и о т ъ окржжнит_. проверители,
П о р а д и т о в а , предлагамъ Ви, Господинъ Кмете, да съобщите на секр. биряика при общината Ви да присжтствув а н а горе помената д а т а н а тая к о н ференция.
З а Председатель: Х р . Митевъ
Секретарь: Н. Николиевъ.

Условия
З а приемане на ученички въ Държавното Практическо Девическо Землед_лско
Домакинско „Училище въ гр. Орхание з а
презъ учебната 1927-1928 година
Цельта на училището е да подготви примерни
граждански и добри и интелегентни домакини за
нашите земледелски стопанства. Курсътъ е двугодишенъ. Училището е теоретическо и практическо.
Ученичките изучаватъ (освенъ некой отъ об
щеобразовагелнит* предмети) следните предмети
по земледелието и клоновете му: земледелско до
макинство, земледелие, млйкарство, скотовъдство,
пчеларство, бубарство, градинарство, лозарство, ви
нарство, шевъ готвене консервиране, домашна хи
гиена и възпитание на децата и общо домакинство
(уредба на клща и пр)Особенно внимание се обръща
да се даде правилно възпитание на девиците.

СТР. 5а

Всички ученички гивЪятъ въ нансионъ, подъ
прекия контролъ ва надзирателвата и директора.
Условията за приемане кандидатките с* как
то следва:
_1. _,
„
_ , най-малко
Да ех свършили
прогимназия,
г
съ добъръ усп4хъ и примерУо иовТдениеТ
2. Да сл длщери на собственици на работ
на земя;
3. Да не сл постари отъ 16 години;
4. Да са здрави, годни за физическа работа.
Кандидатките за ученички които отговарятъ на
условията тр*бва да подадатъ заявленията си найкъсно до 25 августъ т. г. направо до дирекцията
на училището, при друженисъ следните документи:
1. Свидетелство за завършено прогимназиал
но образование:
2. Кръщелно свидетелство;
3. Медицинско свидетелство отъ лЪкарь на
държавна служба;
4. Общинско удостоверение за имотното състояние на кандидатката;
5. Позволително отъ родителите си.
Най-късно до 30 августъ т. година дирекцията на училището уведомява кандидатките, кои
отъ т/Ьхъ сл приети и кои не.
Ученичките живеятъ въ пансиона безплатно,
отгдето получватъ сдщо безплатно храна, осветление и отопление.
При постъпването си, приетите ученички са
дллжни да донесатъ съ себе ся.
1. Завивки: дюшекъ, юрганъ, одеяло два долни бели чаршафи, за юргана, две възглавници ка~
ре 70Х?0 см. по два калъфа 8а възглавници не
пременно бЬли, две покривки за креватъ 1&ОХ-200
см. и двете бели.
2. Белю: Най малко по четири чифта долни
дрехи, четири кърпи за лице, осемъ кърпи за
носъ и четири чифта чорапи.
8. Горни дрехи и обувки: единъ празничен*
костюмъ до ушиване на формено облекло и наймалко два други за вс*ки день, две бели лрестилви съ презрамки, една цела черна престилка съ
рхкави за въ клксъ, една сива цела престилка за
^б^ дра чифта о б у в м и два ч и ф т а тердйЦН
вм

пщт

обумКи:

4 Принадлежности за шевъ: ножици, сантнметъръ, линия, игли, конци и др.;
о. Разни: шеетъ кърпи за чении, три бър
са чкн за слдове и три такива по-дебели за бърсасане на маси.
8а набавяне на еднообразни прибори за ядене
както и на формено облекло, кандидатките с
длъжни при постъпването си въ училището да вв^
сятъ въ дирекцията потр*бните за цельта суми,
въ размеръ, какъвто определи директора. Тези
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суми въ нвкой случай я4ма да вадминаватъ общо
супата 2000 лева.
Горните обл*вла, принадлежности, прибори и
пр. се считатъ собственность на ученичвит* и при
свършването на курса на училището, се отиасятъ
отъ т*хъ.
Цри постжпването на приетите за ученички
кандидатки се прави пров*рва на вещит* и онези
отъ т*хъ, която н*матъ изискуемит* се по гор*
комплекти, ще се отстраняватъ отъ пансиона безъ
рс4ваква отговорность.
Най-лесно съобщение за училището е чрезъ
гара Мездра.
Тамъ винаги има на разположение кабриолети
и афтомобили за градъ Орхаеве. — Училището е
разположено близо до града Орханйе на шосето
отъ Орханйе 8а София.
гр. Орханйе, 20 Юлий 1927 година.

Отъ Дирекцията.
Ст. Харесвъ.

Кавалджия*

2
Моя господарь беше въ постоянна
преписка съ една голяма американска
фабрика за землед&лски машини, която
той искаше да посети и беше решилъ
на веЛиш цена да иде тамъ — отвъдъ
океана, да прегледа машините, които го
интересуваха и да направи опитъ съ
тЬхъ на самото мЬсто. Жребиятъ да го
при дружаватъ беше падналъ върху менъ.
Той ме взема съ себе си не отъ жела
ние да го придружавамъ въ неговите
разходки, а да придружавамъ добитъка
изъ пжтя и да се грижа за него. Защо
то, ако тая грижа се възложеше на чуж
ди хора, до като парахода стигне до
Марсилия, едвали ще остане живъ добитъкъ на борта.
Въ това свое пжтуване макаръ и
много занятъ менъ все пакъ ми остава
на
меняващата
панорама —
туморето
вода, ту
ше
време
да сесе
любувамъ
и
суша.
А каква
чудни
гледкана
представля
ваха градовете, особено нощно време.
Те като че гореха въ некаква феерич
на светлина. Вндехъ много градове и
пристанища, га които нито бехъ чувалъ,
нито пъкъ можехъ некога да ги спохо^я. И днесъ, макаръ да о& се измина
ли толкова години, всичко това е така
пресно въ яаметьта ми, като че е било
вчера.

Брой 15.

Въ 3 часа ел. пладне парахода напустна Балчишкото пристанище, дигна
котва и бавно запори дълбоките тъмно
зелени води и постепенно усилвайки своя
ходъ, излезе на открито море. Топъдъ
есененъ день, морето тихо, гладко, като
че спи — никакво вълнение. Грамадно
но черно чудовище като че се плъзга
ше напредъ, а перката оставяше следъ
себе си ивица млечно б_ла п&на. Една
частъ отъ едрия добитъкъ беше навързанъ на палубата, а другата беше въ
хамбаря. Азъ с&що бехъ на палубата
и не си откжсвахъ погледа отъ града.
Нараходътъ се отделеше все по-вече отъ
брега и навлизаше навътре въ морето,
Високите баири подъ Балчикъ и Кали
акра като че се снишаваха до като се
сл_.ха съ хоризонта.
Слънцето и то се наклоняваше къмъ
западъ и последните му златисти д&чи
падаха върху морската повърхность.
Постепенно морния день се заменяше съ
тиха, приятна нощь. Нощьта беше обгър
нала подъ своите криле ц_.дата вселена.
Всички п&тници почти се беха при
брали въ кабините си, а никои даже
унесени въ приятенъ еънь Само азъ застанахъ на преднята часть на парахо
да. Луната въ пълния си диекъ се к а 
пеше въ морето. Грамадния черъ куминъ на парахода изригваше гъсти къл
ба димъ, смЪсенъ съ милиони светли ис
крици, едни отъ които угасваха въ въз
духа, а други падаха въ водата.
Въ нощната тишина се чуваше ясно
грохота на машините и очетливо запо
ведите на коменданта. Менъ не ми се
спеше и за да убия времето си, нагласихъ кавала. Всичко около мене беше
така тихо, че вълшебните звуци на моя
кавадъ замираха въ светлите води на мо
рето. — Свирихъ дълго време и унесе
но, до като почувствувахъ хдадъ,—къмъ
полунощь азъ слезохъ въ хамбара, гдето бехъ си приготвилъ легло отъ сено
легнахъ, но дълго време не можахъ да'
заспя — мисъльта ми ме носеше негде
назадъ
задъ морето въ моето малко
село въ което бехъ израсалъ й споме
ните на моето детинство изпъкваха съ
своя живъ образъ предъ менъ. . . .
Ние пътувахме близо 15 дни по мо
ре, спирайки се въ разни пристанища
— големи и малки, когато се отдалечиха
много далечъ отъ моята родина, отъ оте-
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честното си, което б4хъ привикналъ да
обичамъ още отъ детинство, между чуж
ди хора, толкова ми стана м&чно и теж
ко, че бЪхъ готовъ да заплача, ако не
се срамувахъ отъ заобиколящитЪ ме хора.
МатрознгЬ, съ които се бЪхъ запозналъ, се отнасяха дружелюбно съ менъ
и ми разказваха на своя езикъ всичко,
което срещахме по п а т я .
Сдедъ две седмично пжтуване, ние
пристигнахме в ъ Марсилия, кждето пре
седяхме три дни до като господаря си
уреди вземанието. Азъ почивахъ, излизахъ да се разхождамъ и да се любувамъ на големия и разкошенъ градъ.
Отъ Марсилия, вм&сто да се върна
обратно, господарьтъ ме взе. съ себе си
ш наедно потеглихме за Америка, Отъ
Марсилия се качихме на единъ гол&мъ
и удобенъ параходъ, пъленъ съ потни
ци, всички отиващи за Америка — обе
тованата земя, да търсятъ поминькъ и
щастие.
(Следва).

Прнселско първоначално народ, училище.
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 137
с. Приоелци 24. VII 1927 година
На 29 Авгусгъ 1927 г. отъ 9 до 12
часа преди пладне въ канцеларията на
Приселското първоначално народно учи
лище ще се произведе публиченъ търгъ
съ явна конкуренция за отдаване на
наематели 12 ниви и 1 ливада отъ Г8
декара или всичко 820 декара простран
ство находящи се в ъ землището на о.
Приселци и единъ дюгенъ въ сдщото
село за 2 годишенъ периодъ—1928 и 1929
стопански години.
Първоначалните оценки еж отъ 20
До 50 лева на декаръ годишно за раз
личните парцели, а за дюгеня е ЗОфлв.
Залогъ за правоучастие в ъ търга е 10%
върху първоначалните оценки.
Чл. 125 буква А отъ закона за пред
приятията е задължителенъ за конку
рентите.
Тържните книжа могатъ да се виДятъ всеки приегьтственъ день и часъ
8Ъ
канцеларията на училището.
Отъ Настоятелотвото.

СТР. 7а

БЪЛДЪРЪ-ЕЬОНСКО ТУРСКО УЧШВДО В О Т Ш П 8 1 .
(Провадийска околия)

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 6
с. Бълдъръ кьой 23 юлий 1927 год.
На 3 септемврий отъ 8 до 9 часа
предъ обедъ въ канцеларията на Тур
ското училище ще се произведе търгъ
съ явна конкуренция за отдаване нодъ
наемъ експлоатациято на следнит* учи
лищни ниви:,
1. Нива „Яикънъ" отъ 18 декара*
Първоначална оценка 150 лв. на дакаръ за една година.
Искания залогъ е 10% върху пър
воначалната оценка.
Всички разноска, гербъ, публикация
еж за см&тка на наемателите.
Закона за Б. 0* и предприятията е
задължителенъ.
Отъ Настоятелството.

Балдъръ-ньонско Учнлищ. Настоятелство.
(Провадийска околия)

ОБЯВЛЕНИЕ
*№ 18.
с. Балдъръ-кьой, 27 юлий 1927 год.
На 3 септемврий т. г. отъ 8 до 6
часа следъ об_дъ въ канцеларията на
първоначалното училище ще се произ
веде търгъ съ явна конкуренция за от
даване подъ наемъ за срокъ две години
експлоатацията на сдеднигЬ училищни
ниви:
1. Нива „Яйкънъ" отъ 70 дек. раз
пределена на 7 парцела.
2. Нива „Малъкъ-фъндъклъкъ* отъ
54 дек. разд-лена на 5 парцели.
3. Нива „ГолЬ^ъ-фъцдъкдъкъ" отъ
190 дек. разделена на 19 парцела.
4. Нива „Фъндъклъкъ* отъ 30 дек.
разделена на 3 парцела.
5. Нива „Чатлакъ-таши* отъ 20 дек.
Първоначална оценка на всека нива
е по 100 лв. на декаръ за една година.

Стр 8.

Варненски Окржженъ Веотникъ
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Копусчинско училищно настоятелство.

Искания залогъ е 10% върху пър
воначалната оценка.
Закона за Б. 0. П. е задължителенъ
ОБЯВЛЕНИЕ
за всички конкуренти.
Всички разноски по търга, гербъ,
№ 28
публикация както и данъкътъ 5% за
фонда „Социално и културно подпома
с. Копусчий 20 юлий 1927 година.
га на учителите еж за смйтка на на
емателите.
Обявява се на интересующитЬ се^
ТържнитЪ книжа могатъ да се видятъ всЬки приежтетвенъ день въ кан че на 31 день отъ публикуване настоя
щето въ Варненски окржженъ веотникъ
целарията на училището.
отъ 8 до 12 часа преди пладне въ кан
Отъ Настоятелството.
целарията на училището, ще се произ
веде търгъ съ явна конкуренция за от
даване подъ наемъ за време отъ 6 сто
пански години, начиная отъ 1. IX.1927
Го до 31 VIII 1933 год,, експлоатацията
на следнит-Ь недвижими училищни не
ОБЯВЛЕНИЕ
покрити имоти:
1. Нива въ мЪетностьта „ Кара-агачки
№ 84.
кайракъ" отъ 75 декара разделена на Т
о. Кестрпчъ, 10 юлий 1927 година.
парцела.
2. Нива въ мЪстностьта „Оьрта" отъ
Съобщава се на интересующитЬ, че
ва 10 IX 1927 год. въ канцеларията на 31 декара, разделена на 3 парцела.
3. Нива въ мйстностьта „Задъ ста
Кеотричкото селско общинско управление
отъ 10—12!/з часа ще се произведе търгъ рите лозя" отъ 30 декара, разделена на
съ явно наддаване за даване подъ наемъ 3 парцели.
училищнала зеленчукова градина „Ха
4. Нива въ мЪетностьта „До село*
чуката* отъ 77 декара и 3 ара за време
отъ 1. XI т. г. до 31. X. 1932 год. при отъ 26 декара, разделена на 3 парцала.
Първоначална оценка на декаръ е
първоначална цена 50000 лв.
Залогъ за правоучастие въ търга е 100 лева годишно
10% върху първоначалната цена и вър
Искания залогъ за участие въ тър
ху получената сума подъ 50000 лв.
га е 10%.
Наема ще се плаща на 10 срока —
Закона за Б. О. и предприятията е
вейка година отъ 1928—1932 год. по Ч.л
задължителенъ за конкурентите.
на 30 VII и 30 X.
ТържнитЪ книжа могатъ да се разНаддаването ще става съ левове.
Таксата 5% върху годишния наемъ глецатъ всЬки праздниченъ день въ кан
за „социално и културно подпомагане целарията на училището.
на учптелпгЬ*, както и чл. чл. 125, 127
и 129 отъ закона за бюджета, отчетноОтъ Настоятелството.
стьта и предприятията еж задължителни
за наемателя.
Всички разноски по търга еж за
см&тка на наемателя.
ПоемнигЬ условия всЬкп прпежтственъ день въ канцеларията на общин
ското управление еж на разположение
на конкурентите.

Кестрнчско Училищно Настоятелство.

Отъ Настоятелството.

