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ПОЛ7МtСЕtr:е:о ИЛЮСТFОЕАЕ:О СПИСАНИЕ
ЗА

ЕRDИОШИЯ, 3ЕМЛЕДъЛИЕ и еИОТDвъдеВD

Апелъ Rы\ъъ г. г. Абонатит'.h

1111..

3аRъсн'ьхле доста ~lНОl'О съ lIздаНnНИ8'L'О
ва тъзи ни RНИЛПШ. Причината на тона е
ИЗв'вс'гна на Г. г. АБОШL'ГИ'l"Ь ни, нъ ние
пакъ ще л llОВ'l'ОрИ:НЪ 'ГJ'IШ. 3абава'l'а е вс/гвд
С'Гвие ва безпаричието. Е'го ние пече изда
ДОХ~Iе 17 RНJПБRИ~ а 1'. Г. Абонапгг..в ни~ съ

ТВърдrБ 1\la.1JRИ исК.ТIюченил, оев'внъ,

че не

ни е,ж внее.тIИ ни еаН'l'IЫIЪ за 'ГЬ3Н година,
нъ Много о'гъ 'I"ЬХЪ НИ ДЪД,jIШ'l'Ъ още за
Първата ГОДИIllнина. Наб.1иашна да навьр
lIIlПIЪ rодивата, а Г. г. Абона'l'lIТ'В ни не
!IИС.1IЛ'fЪ да внесл'гъ поне ПО.1Уl'одшпнпfi сп

абовамен'гъ, при веИЧБО, че затова вече П'h

IЮ.1JRО пж'ги вече И~IЪ се :НО.1IПIЪ.

СЪ пос

J1'IЩНll шии ние се заехле да ДОRьрmИ~IЪ

"О 'в Л Ч
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I'одина'га си,

'1"

ако и съ рИСR'Ь да уnеШ;JЧИl\IЪ

и без'Ь
'1'арл

'l'OBa нарас'гна.lJитt Д'Ь,lJгове у печа
ca~IO и СЮIO да се ИВДЪДiRИ)l'Ь на ;\Ia.lJ-

RO'l'O си ПШ1ТИВШИ

Н']ВШ

абона'l'И.

С,1Jъдова'ге,lJНО

ващо да се беВСПОНОЛ'I"Ь неИВД'ЫIЖИ

ДИ'I"В ни се абонаТI1 и ЛОГ,ffi'ГЪ без'Ь С'грахъ
да се издъ,Т]жа'l"Ь. Вве,lJИ сме, IШЗВЮIе, всички

ВЪЮIOЖНИ l\I'ВрКи съ рИСRЪ па соБС'l'веНИ'I''В
си черги да издаде~IЪ ОС'l'анааит'в RНПlfпtи
най Р'lщовно-еже~н'Ьсечно по 4- КОЦИ. Неиз
Д'Ь,lJiRlВЮС'lъта на абона'l'И'I"В ни п [УВ ЧИ или

подобр'Ь не ни
дем'Ь и в'гората
и ср'lщстна ш.,
апо 'I"Б ни со
IIОДЪ

дава възлошность да IIзда
си пр1НflШ: "Peronospora-Ta
борба ПРО'l'ИВЪ пел", обаче
И3Д'ЫIЖsУ1,'ГЪ IЦО Н 'Г1т рнеяъ

llеча'I"Ь.

l\JШППIЪ прочие най уб1ЩИ'l'елно 1'. г. Або;.
Ha'rll'f'B си да ИJШ'Г'Ь добрп'га ВО.та и НИ се
ИСШlа'l"Ь'l''Ь. Реда.кцил'га ни е испра'l'ила аген
'1'И за събирание на абонаыен'гитrВ О'I'Ъ Г. г.
абона'I'И'I"В ни, за с'вверна Въ.'lгария, а имен
но ва ОI~РЖЗ[1'r'Б: ВарнеНСШJi~I, ШУl\IеНСl~иfi,

Разградский, СШIИС'l'реНСRИЙ, Руссенский,
СВИЩОВСRПЙ, ВратчаНСRИЙ, Сев.'Iиев., .10В
ченсR.ИЙ, ТЪрНО8СRИЙ, ЛО~IСRИfi, ВИДИНСfiИЙ

и СофИЙCItий Г-НЪ Пера Теодоровичъ, а за
Ю,кна БЪ<'Iгарил, а Иi\Iенно ва ОItрЖВИ'Г'В:
Вурга3СRИЙ, С.тrIJВеНСliиfi~ ХаСIiОВСRИЙ, От.
3аГОРСRиfi, П.тrОВДИВСRИЙ и 'l'.-ПаэардmНIt
СIПlfi и ОТЪ Сън. Бъ.ттгарил: П.тr1шеНСЕИЙГ-НЪ

АIIЕ.1Ъ КЪ~IЪ г. Г. АIЮНАТН'Ш> ПП

•
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Василъ П. Лазаровъ, R'ЫIЪ RОИ'1'0 ЫО.ТППIЪ Г. Г.
Абона'ftI't"В си да IПШТЪ п'ыпю Дов'врне и
да не гп врыцатъ

безъ да IПIЪ се издъ.I

jRЖ'I"Ь. l1. г. Дl'еН'l'И'i'Ъ сж снабдени съ ОТ
RрИТИ

.тrИС'I'ове,

подписа
заковъ

{це

П3ДaIШ'fЪ

съ

на Редактора ни Г-НЪ Ив. Бър

и подпечатани

санието

раСПИСRII

еъ печатът'Ь

на СПIl

НИ.

Надtвюre се, че JJOH8 сега Г. Г. абопа
'fИ'1''В Iце ни се И3Д'ЫlifШ'ГЪ И, осн'внъ че Iце
НИ IIо~югна'l'Ъ

въ '1'03И 'грудопъ с.тrучаЙ, нъ

ще н да )ТСИГОрЛ'fЪ
джщь

ЖИI-ЮТЪ

на

едипъ по '1'раонъ бж

списание'го.

РЕДАНЦИЯТ д.

"С

428
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Нtщо по Закона и Правилника
за Градобитнината.
(ПИШЕ ЦВ'"БТАНЪ)

3еll.1едt.1Ие'l'0 е 'ГJ,;-Ш ин,~устрия, I\оJlТО осв'tнъ че с
наи

:lШ.1КО

въ:шаградите.1Нil, нъ И ПО

отъ капита.la й
на ГО,J,ината,

го.тf;щtТя, чнеть

uива ИН:IOi!~енъ прtнъ

на

отворР,но

Bctl\H

и

повечето

:I!ИНУТя,

npt1Je

рискува да

се изгуби, uило отъ СТИХИТ'Б Gи.lО ОТЪ кра,J,ЦИ, 3.10СТОР

ници, uи:IO отъ нtJ\;ШВИ врtдитf'.1НИ ШlсtКО)fИ И пр.
ЗС:lI.1е,J,t:lеца - '1'03И не рюрилъ трyn:РЮIJ\Ъ за G.1Ш'О~
д'tнствието на ВСИЧБит'I;. (,tr<l, съuира, харчи, поти сс,
С'ЫIЪ

не

спи,

Прn3,J,НИКЪ

не

виа:;щ

и

често

ТЪК1IO

ТО тои, УВ.1е 1 Iенъ въ СJ,ЦКИ юt,J,tЖДI, чю:а
рсзу.:rтата

отъ

СВОЛ

неРIOрЮIЪ

ВЪ пt40.11\О :lIИНУТИ, отниса

кога

да при(,сре

трудъ, еДН1t СТИХИЯ, сюю

ВСИ'I!:О това,

което

'ГОИ съ

п:l>.ю сtз[еиетво е придо(,и.ть въ цt.la гщина. Това об
С'l'ОЯТО.1СТВО

е едю О'l'Ъ

ваi!:нитt,

ва.1И лногола отъ ТЪ3И (lеС'I'Юt

I~ОИТО сж

отвращп

кнриср-а303I.l<\(t.пюто.

ОТЪ НnИ пакоснитt и НПИ чести С'l'ИХИИ градшкн
та

заела ПI,рпо

ВНЮI1tНИСТО

Hn

3ltCTO

и

ТЛ

справед.шво

нашето :шконодпте.1НО

си, като го е :.:шстави.lО дn с'ЬЗдя,де

с обърнп.lа

'1'1;.10, fibll'!>

Закона за

себе

З<1стра

ХУВilние ЗШIНитt произве,J,СНИЛ ОТЪ градо(,итнината. ДО
КО.1КО този

законъ е на лtстото си и дО

вото G.1ilI'ОЩШЯТНО

KO:II\O

дtиствие е ПОlЗ.1Ил:JО nьрху

него

НilШИЙ

зе11.10дt.1ецъ-се:шнинъ, ние ВИiI,дале отъ всtкждtшни
похва:IИ о'Гъ страна на 3ЮI.lеJ,1;.1ЧеСI\ОТО наСС.lение
и отъ Д)'3IИтt на дtдо Георги отъ с. Д. Ф. Ба:1ЧШПКО:

'rt

"Богъ ;цраве и jJ~ИВОТ'1 Д:1 хнриа:е на 'I'tэи хора, r:оп

то ИЮlИС.1Иха

'гова нtщо, този хаиръ J;CTO

ни

го на

npanilxa не юrъ TptGna :Ilанас'l'ИрЪ да прпвнтъ. ОШIС.1П
ле се и за сиршшситt чифИЧИИ. Сс га ВИ,J,tхзl8, че !I за
нпсъ ЮIН.lО КОИ да ЛИС.1И:' Дtдо Георги нс го о оиДО
градушка,

юш тьзи

година

градушкпта зш,аЧИ.1а

съсед

ното ЮIЪ СО.Ю Г. Ч., а пъ.къ ЗШlе, че по пьрвата го
дина 'гатарина отъ с. Ч.-RЬОИ С ЗС.1Ъ 'faЛЮIЪ 1i),Ot.1O гро

ша отъ царшцината за Г,J,tто "ч уби.1Ъ градп

нивптt.

1I1;ЩО ПО

3AliOHA

дА Гl'А;l,OIШТНIIIIАТА
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Въ раСЖf!,;щнията си за Т03И законт, Д'В;Щ Георги I\азва:
"lle ни UИ.IИ зюra.1И на етот'Б д. xe.TUeтa и 10 да зе
~ш'гъ прало си с. Ако )ICHC )IC 'нс (iие граДУШКet 113Ъ
О.ШГО(;.;ШIШ}(Ъ
"
1
ОСIlО;Щ;3<1
'"
OCPCl{CTil, а това Д t то еЫIЪ
го да.ТЪ за градо(iитнина,та Htl\a отиде да зараДВ;t дру
I'И сир()}шси, на които нивнта И.чъ се

у(iиватъ та

ШIЪ

се е'ыю'влъ изБЪрlUJатъ раuотитk' НИТО дрш ПИШУlЦЮI

т1>зи редове не е 'lу.1Ъ О'Гъ ЗС3I.rе,J,'Б.IЧССКОТО насе.lеЮIe
въ ОU03lщия на ПрИНlЩПИТ'Б НС1 този знкон'Ь, ако и да е

тои постшшно 31'l;:I'ДУ него, оеu1;нъ

едни

неГО,J,ОIШНИJl

СПрёШf\ЦИВИ ИЛl не IIрO'l'ИВЪ хtИСТВИНТ<i на liошшеси

итt по констаТИР(lние ПОС.т1;дmшитi; заГyllИ отъ l'радуш
Юtта и н1;I\ОИ д()пустнати нrСlljЩЩ'Д.IИВОСТИ В'f, с;оши
зю\Онъ.

'l'OBH ВСИЧl\О o(ia че не зю;r;с ;I:a ни пое:ly;Iаl 11,a
ПРИ3НЩ)3IЪ, '1C UЪПрОСНИЙ закuнъ с (IlIС1Ъ отъ I'IJ'l;ШI\И И
неСЩЮВС.J.ЛllЮСТИ

н че повt'lО н'l;що НCJЮ{l;fJ iЩ со а;е

.тас; ННllрОЛШЪ, едно 31a:IKo по внюште:шо раЭl'.тl;;r;да
ние на този ;.законъ И пос.тf;два.IИ'I"[; го Щlрl'У:ШрИ, ще
ни у411ци, че И топне е tlуа,хь отъ грtшки И че и у него
еж се ЮIЖl\на.JИ
хора

отт, този

прtдиие;1НИН,

гр'l;шенъ

раиатъ еъ сждuнта

СВБТЪ

които

:Ц11ШТЪ

РIИШ.lенно

нн нспринтнитt

прarш на

;щ ее lЩI:ИГ

ШIЪ И.ПI просто по

нерпзuирание 3НilчеНИl)'Г() на I:IИСОl\ата аа,Щ'Ш. СЪ КОЯТО 3(\RОНО;ЩТС:Ш I'Н тошtрн. Да:lРtlЪ ОТЪ насъ 3ШСJ"тга да l,рНТН
I\YI:IЮIе съ и;·ш'г.етна теН;Lен;~ия този ТО.Iкоиа Iшженъ за ЗС31

леJ,t.иеско'Го наее.lение анконъ, ние ИJ,С3I'Ь да раЮItНЮIЪ
съ читнте.Jитt

Юt:I.е31'L

ПОПЪ.1Нувапие
то ;.зависи

:внесж'гъ

ен

нашето

H'hl\O.II\O

3ШС.Ш върху него, да си IIС

JIlI1>нис по UЖ,1.У.щето 3IY

и ;щ го прt,J,етшншъ

топа

да

Нр:,щитъ

се ааинтrре~уватъ

ЛУ

ДОПЪ.шt'нин

Rl-ю(iходшю

на хората,

И

и

го

О'ГЪ кои

изучатъ

и

ИЮI,г,неюш още

въ настоящата еееСИ;I на Народното ни СъUрание.
Нш\а не uж;r:жтъ ТБ такива ;r:a лпе.IЯТ'Ь, ЧС IIР;ДОТО 31НБ
ние нс ТрБбва ,1,а се yna;l;aBa JI нека пршшаЬБТЪ, че не
с .тБсна работа 11,H ес СЪ:-lil:нде
е;r:инъ знконъ, I,(ltыпо е ТО;-Ш въ топа Bpt)Ie И, че .кО.ШОТО повече тои
се И3Jl'г,ншщ и допъ:IНШЩ по 31tетнии духъ и нуж;r:и
ТО.l.кова по се ;r:о(i:Ш;I\нва до п1;:IЬТН, I\ОЯТО со прtс.тl;;r:
Ва съ него. Нп.коИ

не с

нспогрtШЮIЪ, а още

повече
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Ю1КВОТО внюшние и Д<l се оi'iрыца при 'l'парението на
закони'гt Bctl\Oгa ще ес ПОШI.J:<l пъ грtmI,И кои отъ
БОИ по груби, щолъ ,гг,ilИ ;Щl\ОНИ се приспосоi'iяватъ въ
страю!. непроучена, кюаmто, да

си

го

llрианпе~IЪ, е

на

шата. Нъ нека щшст,-у,пю[ъ КЫIЪ работата си.
ПО Ч.1. Ч.I. 1 до ;~ на iI<lKOHa ВК.1ЮЧИ'j'е.ШО Ht~Ia ващо
да се спирале. UПИРЮIе се нn 11.1. 5, които урtж.J,n сро
кътъ, ВЪ I;ОИТО потсрпепшитt 'l'ръ()ва j(a зп.явятъна Юlетн
зn че НИШIТа ЮIЪ с,у. ()ити ()'!''Ь градушка. 13ъ hрая на този

Ч.1IШЪ е каiШНО: ,,1Iинt' ЛI се този СРОJ\Ъ, потерпевшии
груби правото СИ за оi'iеащетениС', освtнъ ако Y;~OCTO
вtри, че по причина Шl отсжтствис И.IИ

~югъ.l'Ь да направи ;.шнюението

UO.1tCTb

си пъ каз,шии

не е

срокъ:'

IlОС.тh;щптэ алшеп на 'f.1. 2 отъ праВИ.шика, които
yptai.J,<t ПО,J,{юGноеТИ'l't ан ПРи.lнгnние Шl закона l\а3lШ:
" . . . llъ пое.тНдпиИ С:Iучай тои удостовtр~ша пислен

но И.Ш устно ПЪ о()щинското У пра8.1ение. J\oeTO му
ИЗ,'щва прt))ш;~ената въ 1.1. ,1 отъ настошции праВИ.l
НШ;'Ь раеПИСЕа и устно - прi;дъ КОШlиссията. ]\ОЮlИс
спнта се проивнtlся: )'В;lj-!;ИТС.1Н!1.Ш сж причини'cl> на

:шкжснъванието И.IИ не еж:,-rГова 11НОГО хубаво. 3нпчи,
на }.ОШШССЮIта се IНl'hнНlШ въ КО1шетснтность да упtliКИ
И.1И не причинитt, !~оит() еж 3<lСТilВИ.IИ потсрпевшии да

пропуетне 5 ;щеннии СрОК'Ь, установенъ отъ заliона. Ние
GИХ~Ie се шцIшн:ш нн краинн' СПlшвеД;IИВОСТЬ и беа
пристрастие от [, страна на

КОЮ1Исси'l"n

при

ра:зрtше

нието на тt;:ш въпроси. ако ;щ не :знае~1е С.1УЧЗИ
Г.lупarюто

партизанство е изл'hсти.1О

и на нещастникъ,

ПОJ\.lОШIКЪ

r,;J,tTO

цравий Р'ЫIСЬ,J,ЖКЪ,

на неприятната.

на Ч.1ено

партин, се откзвва при най УВПЖИТС.IНИ причини
-i'iО.liСТЬ ;т нено;!.виа;ное1Ъ. а на другъ e.:IHO.IO-rc.lШЦЪ

neTt

съ Ч.lеновет'h Шl коюrиссипта i'iезъ ню.акви сериознИ
ПРичини:ч се не отка;-ша, а се оU.1агодtте.lСТlIува. КазD.Х
1[е: Г.1 У П а во топ арт

n 3 а нет n о,

защо тtзи iI:а.ШII орж~

дин шию си.пштt, uезъ;щ рааGиратъ ],ПJ\IЮ би аНПЧИ.l0 да
ПО,J,ЪРj]Ш чопtl.т, извtстна партип, ;1;П i'iЖ.J,С СЪГ.lасенъ сън('и~

нитJ; принципи и пр. разuщжl'Ъ, че псtки fiОИТО не чете

l\aTtXH<iTil партиа тръпва да uжде гоненъ и прtс
лtдванъ ,J:O уничтожение. Даа:е и ТЮIЪ J\oraTO вю:она
:му освtтлвп шшtстни правn тъ )Iy се ОТIШЗВnТЪ; нъ
нона на

Il'!,ЩО по ЗАКОНА 3А ГРА,~ОБlIТШIНАТА
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нека нс UЖ,JЩIЪ ГО.I0С.JОВНИ, ето живъ ПРЮ1tръ: 3сл:rc
дt.1ец~ )1., отъ С. [Г., ОI\0.1ИЛ П., страда оть гангранл
са.1Ъ Kpal{I, и .1tj[~И въ Дьржавнпта Оо.1Ница въ гр. В.,
пада
нивн.

градупш:l.Т:l. въ

се:юто и уничтшкнна и

[]1_ои~"
нито хпоеръ

ила ,Щ това

и

Ht'

негоnитt

ЗШIRЯНН.

и

3-

]IИната се сlю"ътъ. rгои унtренъ пъ неИВ.1еЧЮIOстьта си
наПУСIШ Uо.1Ницата и се - приuира въ с('.1О. Нпучвп се
за това т. е, че ГР:ЦУШIШта е уUи.:ш RИШIТП

npt)IC

КОШIИссиата вече зас1,;щва. Тои

на КО1I:1lИссията,

кпто иа.'шга

)IY. Нъ 'Гова

уегно

очеВИJ,ни'гh

В<lяшша

причини на

пегоnата заuаnа: юши ЮltТСl\IIИ ;шлtСТНIIКЪ.J:а ;-ЩСRИ

дtте.1ствува, тоЙ осв1;нъ, че Зilевихl;те.rcтвуна, нъ искав

ва готовность нр'Ьдъ IШШIИссилта дад;с дн )1)' и;-цадс
писленно У.J.оетв1;рсние че въ СIЮJШ ва шшвнваllИС ТОИ с

би.тъ на .тf;ченис въ Н. ()О.шица.

Во:шии ПО'J'I,I)l](·ВIIII.
]Ю.1И да се уважжтъ причинитt и '11' ;~a ПOl~I)'IШ:1еIIIЮ
на това, I,aeTO и д1щата отъ се.ЮТО анантъ, той ;l,a
прtдстави РОС'l'овtрсшю отъ С:l.иото .тг,че(iпо mш'I;:щ
ние, нъ П IШ това I;ОШIИССИП'Пl СТОИ пспрt".юшш. На
нещастника най IJoc.11; сс ОТl\а:-lа окон'штс.1НО.

hа;ШЮIЪ:

}{ 031 )1 И С С И Л Т а СТОИ нспрf.к.юшш. 1'tal;no грmшо ил('!

какво с истинското

значение нп това,

Iюето еР О.lИЦСТВО

ряна въ 'гава И:IIе!,-нъ ImKBa I'руип ПРОТИВОПО.1ОilШОС'J'b,
КЩ-tв<l фR.JIПИВОСТЬ

и lt<1Бва иронип съ аю;она и ;-цравии

ШIИст,.lЪ! -- Нъ ва това по надо.тБ. Сега lJитатс.ПI- ПО,J,Ъ
Ю1ето КОЮlИссил Р<liJ(iираитс сюю прt,J,с1щпе.ш й, ltОИ

ТО СЪГ.шсно ааконп ()ива И.1И ОКО.1. Н<lIJП.1НИКЪ И.Ш Фи
нансоI3ИИ агентъ, защото ВСНЧhитt ДРУГИ еж орждия въ
ржцtтt Ю1Ъ И.1И по нераз()ирание iJпдачата си ИЛI пъкъ

б"JaГО.1,п,рение на ШlРТИ3<1нскаТ<1 зпрпзн. Нъ па

;J:У:\l<1Тп,

си. И така на нрпщстнИ!,<! се ОТЮIЗП, СЮЮ за това 3:\ЩОТО ВЪ о(iЩИНСI\ИИ еъв'kгъ тои с Г:ШС}НП.1Ъ ан Ilз(iора
На друго .лще

3;} юrстъ. П;} този неJJщеТНИI\Ъ ес отr"ша

на ~ro.1():lTH. когато еаШIИ ;ШКОJl'I; въ Ч.1. ;) И нрави.ШИ
ка въ Ч.1.

2 )1)'

уваа;ав:\тъ прпчинитt

съ с.тl~,l,УIOIЩ'ТО

постаНОВ.lсние:
Ч.I. 5 Оlllо закона, a.llIH. 1 I:Iсъкой IIЖТЬ когато Пa,Iне грцъ ВЪ и'fiКОJl об
щина, нйтьрп-hВШlIт-h .шца, 11.111 тtХНIJГБ прt"СТ:lПlIте.lII- С3. ".птllИ най кжс/ю

въ 5 ДШI с.1tдъ "енн на граJ.оlJитнииата, да "а.ЯИI.v.тъ на ~!tСТllлil кз!ет'Ь, ка.КИII
тtХIIИ IIроизведеШIJ! I! въ КОИ з!tстнuсти са; ПUВрt'деии ОТ'Ь грца. ~1II!le .Ш ее
този СрОКЪ, потьрпt'ВШИЙ гуriи правото си ·.ш обе"щетеllllе, освlЬНо ало

удосmо-
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61ЬРU, че по 1JP!{lIUHft на ОТСnlтствие или 60лtсть не е .1I0IЖ.1О да на1lJЮ6U
ленпето СП

6i.

казанnuй.

сроко.

(к.

.1аЯ6

и.)

Ч.!. 2 ото U)Ю6н.IIlIОШ. Ако НРОIIУСТlIе тоя СрОК'Ь, 1I0терШСllШИЙ l'jбll I1jJ<1ното за обе lщетение, ОСВ'ВИ'Ь Ш;О удосmоmьрu, чеlUJ причина на qТСnlтстние или
60лtсть 'не е .IIOIЖ.IЬ да жmра6U заЯ6.1еНJlе1llО си 6/. "U:IШ1I/i, сро"/.. Н'Ь ПОСJ'kд
ний. С,tучай., ТО[1 p,OCTCBbpa~~ пнемеи"о и;ш усти\} НЬ общ\lИС"О'\'О УНl'<tв"ение,
което ~IY И:lдава прiЦВllдената въ Чд. 1 отъ настоящий праПII.ПlИ"Ъ расписка и
ycmHO-IlPlЬдъ 1>О.lt.\ttlСlllяmа. КОММИССl!Jпа се IlрОИ~!lася: уваЖlIте.ШИ ди с& при
чинит'/; на зак;r.СllJlваиuето И,1!1 ие е&.

Както се llЮli.;:Щ (;алии ваконъ И прави.1НИКЪ приз
наватъ ;Ш уваJl:ите.1НИ ПрИЧИНИ: отсж:rствието и 60:1'БС
тьта, ЩO:lIЪ поради Т'БХЪ не е ЛОГЪ.ть 1l0терпевшии

да

зални пъ срока. Ако на други потърпевши IOIЪ се уиа
;каватъ причини
еди кое си сс:ю

l:ато т1;:ш: ,,(if.хъ пъ топа ВР'Gле въ
на CBa;I,(ia на е;I,ИНЪ )юи сродникъ",

,,6БХЪ на 1юден.ица, .вардихъ не(iетъ, спtх'Ь ТЮIЪ, не3ШIЯ
че писва.JИ НИШIГG у()ити 'га и азъ да ги пиша",

1:0.11\0

пр; ТО

причини

по

налtстnто

уна;l~ени

си (itше ;щ се

на

уваil~ЖТЪ и

отъ сюши ;ШI\ОПЪ~

3ёШОНОД<LПШ1, като е расчита.l

стьта

и пр.

IЮЮ!ИССШIта,

а за

топа

[, на доGРОСЪВ'БСТНО
~IY

е

дана:IO

прано

неинии съставъ, нъ които ll.1ИЗНТЪ И uезаuumереСО6ан.u
зеJll.lеОrь.щu, е ;Щ.IЪ наи широки нраnй, на КОШlИссията
да

се

прои:-шаса

ОТХUЬр.ПlНието

та

на

оь:ончатс:шо

причини,

пtвшитt да не зНяннтъ пъ
не

)Iy

за

които

cpOI,a.

се иеКП.JО да повtрна,

че и

уважаnпнието

еж застави.1И

И.IИ

потер

fl\)и не с :шан.'IЪ И.IИ

TyI..a

ВЪ наи

(i.шго

РО,JЩI'Га з:ц,l'Ш, Ь:Ю,ВflТО pt~l,KO ии ЮШ.IЪ вс'tки llрf.RЪ а;и

вота си, ще се ВI,ршатъ з.lОj'потр'W.lенин, че и тука ;.r,t.IUa'l'i.1.

Ващи и UllIIШ, която е ,:{оGИ.Iёl право на граil;данстнен

ностъ у пнсъ, ще налtри л'Gйто. Нъ 'Гова е фактъ КО.1
кото И неПрШIТенъ

"

нъ дtИстние'l'.lСНЪ.

3а да сс прtЩtxнатъ тt;ш 3.10УlIотрtU.lеюш сь ,,1И

uера.IНитt права на закона, ние НИС:IЮIЪ, 'Ш д06р1; ще
е да се ОТНШШТ'Ь

една частъ отъ правnта нn

кою!ис

СИИТБ И се понtратъ ДРУГЮIУ въ ржц't'гt, а ШIСННО
на С.К;Щ.IИIlщта. 3а тъни цБ.ть ние JIИС.IЮIЪ че до6р'!;
ще G,у,де, ако подиръ пос.ltднята а.шнеа на '1:1. :? отъ
праНИ.шика

се Ноставеше

тр'пта а.шнеа

съ СЪДI,ра;аниО

пъ с.гБДующпта С}IИСЪ.ТЬ. "НеДОllО.1НИТЪ отъ Р'Бшенилта
на 1;ОШJИ(;сията,

ако же.шатъ.

~lOгжтъ

сията

да дa~e ПИШIенно

дд ги ОUТЪ;I;В<l'ГЪ

прf.ХЬ наД.l't;I:НИИ ~IИРОВИЙ сждиа, !:tПТО зn това КО:llЛИС
е

;цъ;кна

лотиnнтt

на 0'ГI\a-

IИ;ЩО по ЭАКОlIА ЗА Гl'АДОБПТНIIНАТА

ЗRТЪ си па

Т'ЫI;ите.Ш.

Ыировии сждин

4Н3

съ едно опрt

Д't.1СНШ' со ПРОИ:iнасп аа УТВЪр;l\,щванието И.IИ Отхш,р
.lянuето lJ'tшението на I;ошrиссията въ ;J,Ba днсвенъ
еро къ и това си ощ)·lцt..Iение СЪОUЩRва пис:.rенно BC;J,нага на

До

I;ОШIИССШГГR,

ПО.1Учванието
•

чрtЮJ ааинтерссошшата

нn СЖ.l:е()ното

странn.

оП!)'I~хh.1енпе.
< - кошrис-

СШlТа с.1t,цШ работата сн, като извършва оц'lшката на
3<l1'у6и'!"I; и върху оuтъа;ении юютъ, J,ОИТО се прtдстап
.]JIВRT'!> ;-ш

ИСП.шщание СЮIO ако

ежджтъ е

ОТХВhР:Ш.IЪ

р'tшението на I\ОШIИССIшта:' l:kп!\И ()и повf,рrш.lЪ тога
ПП, че расщщта ще се рпзрtши

енранt'дПIЮ И

11е

терсситt на потерпевшит-n Щ(' ее охраннтъ отъ

ИН
IIОСС

ГRТС.IСТШlта на рпзнаго рода парТИ:iани И пр. Закона и

праВИ.шика ПРЪДВИjJ;;:'ilТЪ с:rучпи да се подаватъ рсl\.Ш

:\шции прt;J,Ъ еЖ;J,И.шщата против'!> ()JJ,'I,НI,И'ГП на кошrис

СЮН"};, а НИI;ж,дt не дава право ,Щ сс оЙтъжватт. ПfУ!;Д
вnрите:rнитъ р1;пrcниа на !,ошшссиит'n,

"ОСТО с

)!lЮ!'О

по-uа;I;НО.

Наи

13<1.10

JЦрото въ ;-ШI;ОШI, Шll,ОСТО uи'

Ba;I;HOTO,

да СС

обърне

J;ОШlИссшrта.

'1.[. Ч.r. l:2до

особенно

Tp·t,u-

ВНЮIaНlIC с съставатъ

l\ОИТ() се ур'!;а;Д:l

отъ

'[.f.

-!

на

на за "она и

13 Ш'.I]()чите.IНU на правrI.ItIШ,:1. Аксишш
,:J,a б,)це е;щнъ знконъ, 1,0.1J,OTO И да UЖДС 'Гой 'IИСТh О'Гъ l'рtшки, ко.1l\оТО И ;J,a
(/ЖДС 'гои Y1I'h.IO съст" врнъ, НРЩШ.юа;и.JИ се еъв'1;стно
и р!нО И ОТЪ 1;0['0'1'0 ТРБива, тои остана черни uрши
е ВСЧt-'. че liO.il\OТO и добръ

нн 6h.Ш J'НИГi:I. :3аконътъ е онуй рез.пшо орж;ще, чрtаъ
което

опитната

p'hKa

на

работника

)Ю;КС,J,а

из;хt.lието пъ l,ачсспю, l\Ю\ВО'ГО тр'l;uиа ;щ UЖДе

изготви

n

нео

питната - еюю ще иехаuа хуuавии )laтериа.ТЬ и що
испорти орж;щето; ето 3:lЩО ш,u нf,liОЙ дще да И3УЧ

ва страната ни
из;хндени
като

ще

11

топа направи по зпконитt, кои'го еж

си отиде

съ

)IНOГO ,J,ОUрИ

внеЧНТ.lенпп,

ще знае. че веИЧI,О у ШlСЪ отива по )1СДЪ и :ШlС.Ю.

Нъ рече ЛI 'ГОЙ
СЮЮТО

насе.Iение,

,i,H

нащ);ши 'f'!;зи си ИЗГIВанил :I!'!>;r;;J,y

Т. е.

върху

IIOчвата,3rt

конто се съ;'l

Щшатъ тtаи аnl\ОНИ ще се УМ,.J:И въ горчивата

че одна 'I:1СТЬ отъ нри.1Оа;СНIIТf,
на неОПИТНОСТИr\ Шl х:оратп,

прИ.1ОЖnТЪ

иди на 'гпх:ното

:ШI,ОНII.

които

иствна,

G.1ПГО,'ЦlРСНIIС

еж нптоварени да

пристрастие,

не еж

1'11

ЛОГ:IИ

'1"

"О 1\ Н Ч
=======
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нелогжтъ II ,1,0 сега да прошштъ
евопта
пo:IВОТВОр
ноеть, а една 1'0.тIвш час;'ГЬ 0'1'1. С'Ы~)Н,J,еIIИТ'l;
у юн~i
3aI\ОНИ си ос;танатъ на книга H~ нераврt;шна но 3C.le-

и

нит'!> }шси изъ канn.с.шриитt.

3а това ние пакъ повтя'

рюrе, че трf.Uпа ГО.тGл'1 иаuоръ да се прани въ хорпта,
на които ще c;~ в'r,;~.юа;И,1<1 иепъ:rнятъ нзu'hстенъ ;-mконъ.

Въ С.ччая, l\Ошrиссиятп, I\OHT() I;Ш-;'/'О l\азах)rе, се
уръа;да отъ Ч.т. -l: на 3aI\OH<-t и 'I.T. Ч.Т. 12 до 15 UK.'IlOчите.lНО

ОТЪ

прави.1ПЮ-;n,

р

юридическо'го

.lИn'С,

l;оето

ще иепъ.lНИ накnна на грn,:\оUитнина'га. Да видюrъ дос
татъчно пробрани .lИ еж т'lШИ хора - Ч.lеноrют'h пъ
кошrиссиитt, въ ржцiтt на I\ОИТО се повtРЯRа фонда
за градобитнината И интереситt на едно гр:ншдно
ЧИС.1О зс}r:rf'.J.t..щи. Uпорt,l,Ъ прt);щисанинта на I'Оlшитt
Ч:Iснове С;ЪШ'НВЪТЪ на тtни I\ШПIИССИИ е с.lt.J.УЮЩИИ:

AI\O постра;щ:roто отъ градъ прnстранство не над
U<1 НХЮ деlшра, пр'hдсt,J,атr:lЬ на КОШШССШIта е

1ШН

финан. агентъ а Ч.теновt еж: 06щинекии I;~ICТЪ ИАИ
неГОШiи нюгhстникъ и .J.llЮШ ш'наинтереСО13ани aC)1:re-

д'П.щи. Ако новр'п,:\оното ПрОСТрННСТUО

ШЦШIШ1ВiI
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деlшра, то и Ок. Н<l.ча.IНИКЪ ваЮJa гшетие и прf.),еt.днте.l
С'l'вуна

1\ОЮШССИЯТН.

ежщо

тя еР

ПОПЪ.1Ш'Ш1 и СЪ единЪ

ч.lеНъ' ОТЪ Ol:;p. СъВtтт,. ДВЮJaта нrааинт('рrсовани зе}[
ЛС,J,t.щи

се инбщютъ по Жlуf.(iи{' ОТЪ Ь l\юцидати,

ОТЪ

които 4- ее прt;щтаll.1ПВ;lТЪ отъ прt,:\сt.дnте.ш нn кшI
~шееията и 4 ОТЪ оUщинск.иИ юн~тъ. ПО,l,роuноетитt по
тt:хнии И3UОрЪ C,h е.lt,l,)'ющитt: I{.ННДИ,1,атитt TptuBa да
UЖ,J,ЖТЪ О'ГЪ ОI\О;ШИl't неllостраJ;а.ШОТЪ гра,l,Ъ общини
и да не притежаllа'гъ

Юlущеетnа

въ пострада.lата

()ТЪ

градъ оUщина. j~ре(iие се ТН.1И ~a -4 .'Iица, ОТЪ които
пьрвитt ,J,вюra еж из(jранит1, Ч.теновр, а Iпоритt Д13ЮШ

'l'tхни налtстници. Ч.тена отъ m;р. Оьu1;тъ ее назначава
отъ прt,:\еtд:tте.ш на Окр. Пост. hюпшсеШI и тои не

бива ,:\а о из()рант, отъ 'lЪни ОКО.ШП, В'Т) I,ШIТО ее НЮIИ

ра

пострада.тата ОТЪ

Юlущество

граJ,УШI,nта

въ ТЪНИ община.

заинтересованитt
възнаграждение

о()щина и ;(а

Иаuранитt

нtШl

Ч.тенове т. е. не

аел.юдt.щи ПО.тучаватъ по 4- :С. дневнО
01''1 фонда за ГРЦОUИТПИНtlта.

1{<lTO е съетаВЯ.1Ъ тьзи I;ШI:Iшееип. законо;щте:ш е
Г.lt,J,а.lЪ да попа;щатъ хора, конто да 'напа;щтъ и инте-

н'ыцо ПО 3АIЮНА 3А ГРА,lОl)I!ТНlШАТА
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реСИ'ГG Шi зе1I.ЩJ,t.щитt и фонда З(1 ГРН;I,OUитнината.
Като прf.;J,стаНИТ8.l1. на юнстьтn, юиза въ кошrиссилта

Нача.JНИКЪ,

OKO.J.

Бато

прtДСТЮШТ8.1Ь

на

общината

В.шва оGщинскии ЮIе'l'Ъ, като прtдстаните:rь на финан
совата H.IёH~TI. влша финан. агентъ, а I;ато прtдстави
те.1И нп ;-юл:rедt~lЧfСБ<)т() потьрпtВIIIО Юlсе.1СНИ8 и като
съв,г,тници ип другитt незп.повнати съ ВС1r.ЩJ,t.1ЧССБОТО

;1.t.1O Ч.1еновс, ll.lИзптъ пъ КОШIИССШI'l'п. двюraтn незп.ин
тересовани В811.Jeдt.щи. По Н'G1ШНИО il,РУГИ, IЮИТО sапоз,-",,,,
,нати отъ О.lИ30 СЪ СЮIИТь Т ь.хничеСБИ раuоти въ

381!.18-

;r,t.1ИСТО да за8Ш1ТЪ по ;J,Oстоино 11'Бстата нп ОБО.1. на
Ч(1.IНИБЪ и финан. аГ8НТЪ, ПОС.тtднитt
сж на 11tcTaTa

си. АБО сдинъ дeНI. се навначатъ ВЮ!.Jeдt.lчеСБИ надви
рате.1И

въ

BctKa

ОГ;О:IИН по е;щнъ,

тогава СЮIО 11О;!;еш~

;щ се иска ВЮl'lютнаНИ8ТО на ОКО.ТИИСI;l1И на ча.1НИКЪ СТ.>
ОКО.1. 3ШI:f. юцвпраТС.1Ь. Едно сало Tyl.:a (Jст;ша да сс
iI;С.ше, а то е ю!Снно ;щ нс сс заuикп:rя iшкона, а ;щ

се ИСПЪ.lюша. РЖБоводснието на КОШIИссията с работа

не така

.1tcHa и

С.1'l;;l,Oвате.ШО
да

се

<)'ГС'I'Jыша

ЮJ.!Ш.1Ници
че

OI';O.J.

едва, дn;ке, по СИ.тиТ'I; нn

НИI;ОГn нс
на

TptCiBa

негрюютни

и на старшии

наЧН.1НИКЪ,

щуGдсt;щте.1СКОТО

-

турци

страашри,

П011.

на

11'GCTO
OKo:r.

IШКВИТО с.ччаи ве

ила.

дРУГь с сега Bbllpoca съ двюraТ<1 1f.1СНOIЮ - нс;::а.
интересовнни 38:\1.1едt.щи. Влшанието ШIЪ ВЪ КО ЮlП с

сията дава гаранция на потеРllевшитt, че оцtНБIггt на
аагу()итt ЮIЪ ще се опрtдt~1атъ
виждатъ

че въ Тh3И

КОШШССШI

справеJ, . ТИВО,
В.1Изатъ

и хора

понеж~
3Ю!~1е

дt.ЩИ-ПОДОUНI1 на 'l"Пхъ. Нъ така .Ш e'~ Оправдаваггъ
.ТИ се 'гtхнитt надtil\ДИ? - H(>~ И ПС, пьрво тt:хнин И3
Ciоръ е Шl.значенъ да

да гарантира,

стаШl по наЧIIНЪ,

че ще попа,:l,НRТЪ хорс

I,ОЙТО

J\ОИТО да

НС1ю;r;е
оправ

,щятъ пр'tДIшзначснис'го СИ. ОКО.1. Нача.1НИI,Ъ напр.
БОнто нрtдстав.швn че1'ИР1Ш Бшцидати. 01'Ъ l'д.t ще
ПО3Ю1С юш .хора да прt;r;С1'<lIШ'! тон всtкога Щ8 прtпо

ржча :хора,
.кОга

които

.1ИЧНО

познава,

а

това нс с BCt.-

гаранция, че Tt ще ИСIIЪ:ШЛТЪ съвt.стно и раз
upaHHO раuотит'l; си.. Uжщото 1Ю;I;е ;щ се Ба;r;е II 3<\
'гtзи, прt;r;С'I'аВ.шванп отъ о(iщ. К1IСТЪ. При това въз
паграаu.ението

.4 .1.

дневно е съвършенно

не;J;Oстатъчн(}

"С
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да ОТП.1а'ГИ

на,:I,Ницата

't Jl

на

Ч Ъ"

е,lJШЪ сериозенъ

че:lOвtкъ.

С.lучаитt еж прtдъ ЮlСЪ. 1l0нстантиранието шшр1;дитt

ОТЪ l'радушката сж етава.1И до еегп. се въ

ЖlЛшt

И.1И

~Ш.Ш() по рано '1'. е. въ 1,()(Ш'l'U<1; а кт!у не е иавtетно,
че въ това ВРЮlе юцницата

на единъ

на 3ЮI.lедt.lеЩl~

Т<llt'Ы3Ъ 3ЮI:ICдt.lецъ,

които

ще

п.

Юlенно

uжде и по

дезенъ въ КО1I:lIиеСИЯТ<1. е е!~жпа! l\дl,ВО стапа?-изuиратъ

се ДВЮla, 'ft не IlРИЮI'атъ ;щ си юшустнатъ pauoTaтa,

разuира се прt.J:Ъ

nи,:J.Ъ ~Ш.1КОТО

възнагра;!,денис, по

ВИlшатъ се тtхнитt зю!tстници и ако и 'г!>

остава да се

приепособяви епрюIO т"l,хъ Ч.l.

наказате.IНИИ законъ.

UО.шя И да не се

3а;щ сс изu'!>гнать

о'гкажатъ,

4'7-1:

о'Гъ

т'!>зи Г.шво

ШlI~ОСТИ на хората, к~юта И прt;Iсt

дате.Ш на КОЮIИссинтп.

Ilpt;I.laraTI>

iШ кандидати

.Ш ц:t ,

които въ това npt~IC нtзш'l'Ъ работа и които при пьрво нови

кванио ще додатъ, а кои 3ШI.1Сдt.щи н'lшатъ работа'~ - раз

бира се, че пъ тошt врезIC нtзштъ ра()ота еюIO не :Ю3I.1С

дt.щитt И.1И ТaIшва. J\ОИТО о()ичатъ повече да

при каз

ватъ и да !\IШ'ГИКУШ\ТЪ о()щитt работи, отъ !,ОЛОТО да

еи вършатъ чаетниТ'h работи. Често въ изБОР~l на тt;ш
nезаU1lmересова1lll

зtМtЛед1Ь,ЩU

попадатъ

хора, !;ОИ'ГО

еьвършенно негрюroтни. ИJIa С.lYчаи, Jюгато за

еж

такива

еж избирани хора, които освtнъ, че еж негрюIOТНИ, нъ
НИ'ГО хаберъ ШIaТЪ отъ зю;ош\ И нсговии прави.1НИ~Ъ.

Т'G даже незнаятъ за !,ш~во еж ХОДИ.1И. l;aKB() сж уц't
нява.1И, отъ l~OI'O сж из()рпни И пр. Ra тtхъ ДРlИтt

"процентъ", "на сто" и пр ..еж непонятни. На въпроса
зцаденъ юrъ

: Юtкво

сте уцtнпв::t.1И '! стоиностьтп на ни

вата .1И~ еТОИНОсть'га на поеtвътъ .'Iи? Tt еж ОТГOIшря:1И
BetKora УТВhрдите.1НО. Даже незная'l'Ъ~ кои ги с подпис
ва.1Ъ въ ПРОТOI~о.1Итt и В'ВДОЛОС'l'ьт::t, ВЪ КОЯТО СЛi. ВПlICа.Ш

опрt;J,t.lенитt обе3Iцетения и
дtате.1НОС'lЪ на К()ШIИссиата.

която оGгржща пt:шта
fl"h нсзнаятъ дaп~e, за

пари .ш се е говори;lO И.1И ;ш какво.

Ето тюаша хора

еж Uи.ш uезащнnересvваНUnllЬ Лlща~ !;оито~ на

и заДОВО.1И.1И съ

4 .1eBHaTa

BtpHO, сж СС

Юt,J,НИЩ1.

Спорtдъ насъ за Ч.1енове-незаинтерееовани

дt.щи трtбва

да сс избиратъ .1ИЦН, l;ОИТО

рятъ на изв,г.стснъ

lIЮТНИ, да еж

цf,н:п,. а юн~нно:

ПО.130ватъ СЪ довtрие

ясюе

да отгова

да еж ПЪ.lНf)гра

:Jlса;ду

око.шото

Н't,що по :1АКОНА 3А ГРАДОБПТНII1IАТА
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насе.шние, ;щ :шалтъ прtдписпнплта на зшшнп

и пра

ВИ.шика, да СЖ соuственници нпи лало на 50 декара
ЗЮ!Л, ;'Щ еж хора извtстни Зil спестовни И хора, КОИТО
ДЬР:КilТЪ слtтlt<1 за припече.lеното си И изгубеното СИ.

А Т<ll\ИВil

)Ш 1'Ш,ИIЩ

вече не сж рtДl\ОСТЬ; обilче~ за дil ЮIa

XOpil

Ч.lенове въ I;О:ЮIиссиитt,

се Rъ;ншградат'L
се правп1''L

неоuходюIO

тъ по доиръ. Ние не рпзБИРЮlе

еl\оНШlИИИ

въ този с.lучаЙ,

е да

зпщо

когато е вече

лвно, ЧО Ш;ОНШIИсаното ще UЖ,l,О въ ущърuъ нп качест
вото Шl И3ВLршената раиота и че еконшшсанитt 5-t)

.1.

1IOГЖТЪ

,J,a

още'гжтъ

ВlЦИ дневно

ВЪ3Юlграа;денио

совани 3ШI.1едt.lЦИ поно по
IПIЪ пари

3il

01''1

отивание

градушката учаеты\..

.1eBoBe,

фонда съ стотини

пы\ъ интерееитt на деСЛТЮf зел.lехG.1ЦИ.

на Ч.lеноветt

'7 :1.

и.lИ

НCIШ се прtд
незаинтере

ДHeBHO~ осв'lшъ пжтнит'h

се.1ОТО до

ПОВIУ!;ДСПИИ

И това ВЪ3На!'IЖ:J;ДСНИС

от'!>

е ;Щ:I;О

ла.ШО, ВЪ прtдъ видъ на TOBa~ че СС.IШШШl Г.тl;;щ шt
ВЪ3.1Оа;ената 11у тъ:ш ра()ота и l;aTo Шl една чест},~ КОН
то :ч се прави ОТЪ горъ, ТОЙ ще се задово.Ш.

Ч.1. 10 ОТЪ закова и '1.1. Ч.1. ~;~ И 2-1, ОТЪ пра
ВИ.lНИlШ сжщо и ЦИрl\y.JЛрrt Hrt ~Iинистер(mюто на Tъp~
ГОВИЯТ<l II 3шr.тедБ.1Ието подъ .М 2217 01'Ъ -1 Апрп.1ИИ

НШ'7 гoд.~ печатанъ ВЪ ДЬр:l;авнии Нl;СТНИl\Ъ,

опрtдt

.шватъ начинътъ, по които Tp1;UBa да става исчие.lе
нието ср1;дното ПРОИЗВС;J;енис нn дeKapъ~ оцtнение на
загуба'l'n п прtобрьщанието на загубата отъ проценти
въ пари. :и тука НЮIЪ се виж;щ да еж С1'ана.1И едни
сериоани
опущения и грtшки~ които ощетлватъ, фонда.

Понеже фонда, осв1шъ съ дьр:I:авната e:J;eГO;I,Ha пюющь
1/2 )1И.1Ионъ л'ва~ се съставя отъ връхнината ;) О/О

отъ

върху llозе)l:rении

,l,анъкъ и затова

СПРШI(',l,.1ИВО

cTrtBa

фОИ;I,ъ за ШШШIНО :-шстрахование поеъвитt от!> градо
битнината, то ДЛ,;IШОСТЬ на веtЮl зе)I.IС,J,'l;.1l~ЦЪ е да
пази да нс се ощетява ТОЙ въ IЮ.I3:l сюю на НЪКО.1I\О
души,

защото

съ това

страднтъ

И.JИ

се накьрюшатъ

интереситt на в~ичкптt остана.Ш зе)l.lедt.lЦИ. Така
TptuBH да се r.1t,J,i1 на този фОIЦЪ. а не I,aTo на П.1ЛЧl\а
П да се бърза кои по скоро .1а ощаС'l'.1IШII прияте.Ш си и пр.

Като г.ltдюrе и ние така на
ГЮlе СИ т)'къ

г.шса да УIШil';ЮIЪ

този nЪПрОСЪ
на нtкои

изди

опущения:,

"С 1; Л Ч Ъ"

4.38
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разбира ~e опущенил ~порt)дъ шюъ, които

ощетлватъ

фОН;I,а ;ш взаюшото застра.хование

1)

Въ

'1.1. 23

е кшшно, че цtнитt

на

ПРОИ3ВС;I,е

нията КОШ1ис~илта трtбва да зеш~ шъ наи б.1И3СКИИ
IШЗЙрЪ И '1'0 срt;I,НИТ'f, цt)ни отъ Ilос.тf,ДШlта Ц'БНR; отъ
'I'tзи цtни ,.1,я. се ~IШ),натъ pa3HU~lal'1"t за llptBU3'L до

Ш13арн и остатъка да взешtТъ за цtната, на 1:011'1'0 трtб
ва да ~e С~ltтатъ загу6итt ,Щ ВС'БКU растение. Това нс
е

право.

Казах~re и по p<tHO, че констатпрание загу6И'1'1; отъ
l'ра;I,обитнината до сега е става.И па и BctKOl'a ще ста
ва наИ-кж.сно за 3Ю1.1едt.1ческит'Б р<tстенил ПР'БДЪ са
!lштажътва. ВсtКЮIУ е ИiШБСТНО, 'Ю въ товя. Bpt~1e

цtната ня. произвtденилта е несравнено по

ВИСOl;а. Тн

достига често двоино по висока, отъ ТЖ3И Нi'" произвt
дениата,

когато се свърши върши:~Ciата и когато ако не

бtше падна.lО грндушка,

щсше да продаде ПО.l)'ченото

си произвtдение потръпtШllИН зе~J.lе;I,'f,.lецъ. А ЩШIЪ това
с 'ГЮШ 'Го несправед.1ИВО е ':Щ, се ОЦ'Бшша ПрОИ;ШБдени
ето по тжзи висока цtна, понеже

то нt1IaШС да ПО;1УЧИ

ТЮ\ава, ако 6tше се ааПшш;ю. }Iojl\C да ни сс възрази:

доuрt, юш отъ кж.дt да ~e ВЗС~IaТЪ истинскитt ц'Iши на
тtзи произвtдения, които Tt бихж д06и.1И, 1-\огато ~e про
дадеха, като се знае, че КОЮlИс~инта опрtД'Блша о()сз
щетеНИЛ'га още прtди

l'оворv..1И такн: До

~(:шата jf;ътва. На това uих~{е ОТ

cera никога

не ~e е ИСП.1аТИ.lО обез

щетението на потьрпевшитt по рано отъ настжпванието

на новата година, IШКТО И ПЪ чл.

12

отъ закона е ка

зано, че това ИСП.шщание става наи KЪ~HO въ два

)1t-

сеца сдtдъ градоuитнии сезонъ, т. е. до 2()-и ДеI~ШШРИ,

(ако и оuезщетенилта още за 18!J'7 год. да не еж исП~lа
тени), с.1Ъдовате.1Н0 нt~ш защо да cf' (iЪрЗfi '1'О.lкова съ
прtоuръщанието на загубитt въ пари. Доuрt ()И uило
JЩ, се llOча1-\а и да се взелатъ ср'hдни'гt пазарни ц1Jнн
отъ наИ-U.lИзски'г'h до пострадаЛIТt 06щини търа;ища
прtзъ ~J. Октшшрии, когато е наИ-СИ.ша ЩЮДai1~6ата и
възъ основание на тtзи срtдни цtнп :щ C~ нрисжджтъ

обезщетенията и веднага с.1ЪДЪ ТОШl, ка'го се направи
ако шш нужда репартицин

П.1Ш1ЩНП('ТО. А~.lЖ

11

съ фон;rа,

да се iшхване ис

по-рано (IП, щr.ет.ШВЪ С.lучаи-()езъ

Н1\ЩО по ЗАКОНА :}А !'РАДОБИТНIIНАТА
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гра,J,ушка) ве)!.lЕ',J,t.lеЩl нещеше да )JOj{,e да получи стои
ностыа на проиввtдението си. Посташшисто на тtзи цtни
да стане отъ СЮlOто uюро 3<1. градобитнината., а С'1оvще
нието ЮIЪ да стане отъ официа.1Витt учрtждсния.

щото l'рафИ'Г'Б l()~

3

1'7,

lH~

lH

'Гака

И :Ю ОТЪ вt.ДШ!ОСТhта J~

да се ШШТ..1ЮIТ'1 ()'Г'Ь Пюрот();:ш ГРПДОUИТНИНilта,

КОСТО

ш,о не раClIО.1nl'а съ достатъчно работници нека си наз
начи тш,ива. lIш.. ъ повтаРШlе: нетрtбва да се правЫ\тъ
СI\ОНШlИИ отъ ТЮIЪ. 01''1> l'Д'БТО HeTptuBa.

2)

Нъ сжщии Ч.1Е'Н'Ь

(23

ОТЪ прави:шика) ср кпвва,

че 01''1 '/"1;ви дъни, Сl.обити отъ U.Ш,Ю1\ИИ шшаръ въ по
с.тБДНJlта сеДШlщt) 'l'ptuBa дн, се спаднжтъ Iшзноскитt
ва прtuоза ,J,<l пазарл, I\ОИТО ,J,a се опр'Б,l,'l;.lЯТЪ сжщо

ОТ'1 1,ою!Иссинта СЪОVРёШНО еъ ;Щ.lеЧllната на паааря. U;l"Ь
тона

се

вижда~

l,aTO

че

aaKoHoДnTC.lН

О'l'Ъ же:raние да ва

шши фОН,l.n отъ И3.шшни ощстявашш, е ИСlШ.п О'l'Ъ щшеж

денатn aal'yua да ее спаднс и неаннчитс:IНИИ pacxo;~ъ
Р<:ШНОСI\ИТ'Б ,Ш :ШI,nрШШИС ПРОЮШ'Б,J,ението ),0 'ГЪР;l,И
щето. j1jдно еюlO ш~)ro;i,СlllЪ ;~a рав(iере)IЪ, а Юlенно :ШЩО

тои (3аI\онодпте.ш)

е прtнеUрtГНJ\.ТL

расходъ, 1,0ИТО спор'tдъ нас'Ь

Tpt.ilBn

рдинъ :-Ш<lчите.lfШЪ
да се спадне отъ

присжденnта загу(iа~ Пр'БДИ ,Щ се спадне расхода за прt
во;:ш

до

пазарн.

Нии знаС~I'1 па и всtки би се СЪГ.1аСИ.1Ъ съ насъ,
че нъ р:шноскитt :ш производството наи· I'O.1t~1O llНЮlание

, . . . ,на
. .сеос
.

ооръщатъ

си

жъната

и

,. .

Н'"

вършидопта../j-

I\ждt то:ш расходъ достига 40-50% отъ цt..'IaТn сушrа
на Р<lзноскитt за ПРОИ3НО,J,СТВОТО. 3а да ПО.ччешс aeJIледt:н-'ца това, I\OeTO ~IY се присжжда въ ааl'уба, отъ

COGCTBt'HHOTO

СИ 'произнtдение,

ТР'tбвн, да иввърши този

рнзхщъ; когато сега (ВЪ с.1УЧПИ на градушка)

uивn ШШЪ.JНО стоиностьта на произвtдението

тои до
си, безъ

да с похарчи.l'Ь ва жива и вършиоGа нито )шнгъръ,
C.ltAoBaTC.lНO Сllраведлшостиn го И3ИСI\IШ да сс нюla

:Пж:rъ ПРИСЖ,J,СНИ'l"Б аа губи още и съ разноски'Гt~ 1,ОИТО
щеха да станжтъ аа съuираннето нn ТОlШ ПРОП3В'h.J: енпе ,
а ЮlеfIНО: а,Ь'I'ва, прtвозвание, хnрщшъ и чаI\Ъ с.тБдъ
ТОIЩ pa:-ШОСl\итt

аа нш,нрвание прошшf,,J,ението до паза

рл. Това е нашето лнtние. Ако това се щ)'hдвидеше въ
ай кона II ПРПНН.1НIIliд нпи вtрпалр, че фонда нt)ш да

~C
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дохожда ТО.шова

'IeCTo

1;

Л Ч Ъ"

до истощение

що да се прп(itг

ва до репартиция. И сюю топша ще :\IOже

той

да се

заСИ.1И щото :1;11, :\lOже да поср1нца нужДитt (iезъ да се
бави съ ИСП.1ащанието до съ(iираниен11, недоGори и пр.
и СЮIO тогава ще :\lOа;е Д11, състави ПР'Б;цнцений въ
ЗЮЮШt резервенъ фондъ.

Чл.

11

отъ ;щкона и

'1.1. '1.1. 40

И

-1-1

01'Ъ праВИ.1

иика урtjJ~.J:атъ въпроса за рек:шшщиит'!; и.1И о(iтъжв11,
нията пдt,J;Ъ сжда Юt неДОВО.шитt. Тукъ ще се lIOспр,г,:\lЪ.
Първат11, а.lинеп на '1.1. 11 отъ закон11, 3<ЦЪ.п;аilа 1\0)1миссията да съu(iщава устно на потьрпевтитt И.1И Tt~
нит'!;

прtдставите.1И

своитt

рътения по

оц1;ю;ата

на.

загуБИТБ. Ний знае:\уъ С.lучаи~ гдtтО ТОШl не се с спаз
ва.10 отъ страна на l;ОЮIиссиит1;.

ако и въ шше'lllтани

'1'1; ПрО1'око.ти на СЖЩИГБ ;щ е I;~зано,
щи.lО, впрочелъ ;ш

ТОВ11, не

е

Ile

ЮIЪ се съои

виновенъ зш\она~ а него

вит1; неиспълнители.

Втората алинеа на сжщий '1.1СНЪ дава право Юl не
дово.1НитЪ потьрпевши и прt.J:ст<шите.lИ на финансовата
B.TacTI, .J:fi ОUТЖЖfiватъ рtшеНЮIта на КО)ШИССИПТfi ВЪ
тридневенъ

СрOl;ъ

0'1'1.

деня на съобщението

rГрt'Шта fi.1инея пуtа;да р'!;дътъ
да се ПО;I,flШlТЪ и прtпращатъ

ТР'tбва.

реI;.1юшциптt

(оGтжжва

JIировии

СЖ),ия да

нията) на Ыировитt Сждии.
Четвъртата 11,.1Инея за;:I,Ъ;1;I;ава
рыIш11, всички подоuни дЪ.1а въ
)l'Бсецъ отъ постжпванието ЮIЪ.

растояние

Петата а.lинея е наи-ваiI;на и върху
спрtJIЪ. rги Г.1аСИ (lУlша.lНО така:
11

юr1..

по който

на

нея

еди нъ

ще

се

РiапеНИJJТа на ЫИр()flИТ"Б С,ЦИП ПО ПОДо('Нl'I ,,"'ла еж окончателни
не ПОД.ItжN.ТЪ на обжа;JВ::lНпе, нито по въззивенъ, НИТО по кассацИО

непъ Р"'дъ.

15,

Гражданското Сждопроизводетво опрtдtлява, въ '1.'1.
че С,1:\Ю д't.ш до 1000 .1еШl сж нодсждни на 1Iи

ропитt ОЖ;ЩИ. Дt.la за спорове ОТ'Ь ПО-ГО.lt:\ш сумя{\
сж подсж;r:ни на по-горнята инстанция: Окр. Сжди

дища. Ний зна(':\IЪ, че заКОЮt съ 3aIШНЪ

се

июrtня:ва,

обаче нии не ВИЖДЮlе да е июrtненъ 1\а3,ШИИ Ч.leНЪ

отъ ГраждаНСIЮТО Ождопроизводство. Това ни давn пра

во да )ШС.IЮI1.~ че у насъ законитt не се издаватъ ВЪ
хаРJIOНШI и че у насъ сжществува e.J:Ha га.1ЮIaТИЯ ВЪ

Ш;ЩО по ЗАКОНА
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ПРИ.шгпнпето на законитt. Напр. Ч.1. 11 отъ закона за
грцоuитнината Щ011'1 НС ограничава до отъ !,акыl1 раз
1!ЪРЪ ;з:t.1а JlОГЖ'ГЪ ,ца се г.1t:ЦI'ГЪ ОТ'Ь ~IИРОlЗитt ОЖДИИ
и ЩО;\lЪ не прt;J,llИi!~да

ПО-ГО:lt1Ш

С.тучаи

,1,:1

се ПО,:щватъ Т'1jl\UИ за

,1,t:ш въ ПО-IЗИСО!iа инстанция, а изрично по

стаНОВ1ша,

Сждии,

че всички ТЖЖUИ се 1'.1Ъда'1''1 0'1''1 JIировитt
TptuBa да се рш~uере, че ТОИ повtрл:вn и Д'П.1n съ

по-нtко.ШО

ХИ~1JI.J:И .1ева за ПОДСЖДни на :\lировитt Ож

дии. На насъ сж извtстни зел.Щi1,t.ЩII: които еж ЮIa.1И

и юштъ

;J,a

ПО.lYчаватъ

отъ

фОН;J.а

за

гра;J.оGитнинптй.

5-6: че и до 8 ХИ.1ЯДИ .!ева. Е: нетръбва .ш ,ца се

разuере, че и такива юшита.1НИ ;J,t.ш З11кона аа ГIЩ-~О

битнина'1'а lшtнява за ПО;J,сждни на :\IИРОВИТ'h Сждии~
ТЖiШ нехар1ЮНИЛ въ 'Г'GЗИ два закона по е:~инъ то:шова
важенъ пъпрос'1, нсзасл:ужвашс ГО.1t1Ш Щ>ИТИI\а, Ш,О IШ

неДОВО.1НИ'Г'h ОТ'Ь рtшенилта на }Iиров. Сждии СС ,1,шш
те право да ОUТЖj!шатъ '1"lши р'l;шсшш щуl;дъ по DПСО!Ш'l"t
сж.деUни инсТ(tНЦИИ. Съ постаШlНието, оuаче: на горната
а:IИНСЯ, на неДОВО.шитt отъ рtшсшштn на .:\IИРОllитG Сж
дии се ОТН'БШI правото, oCBtTeHo отъ другитt З11КОНИ,

да ПОТЪрСИ "lруга;J:t УДОВJетворение. НИИ не 3Ю1ЮIЪ кое

би TO.1J~Olla Г11р:штира.10 на ЗaIiоно;щте.'Ш, че ЛИРОВИТ'h СЖ

дИИ наи-съвtстно ще рtши дЪ.10ТО, та нt1Ш НУЖД11 Д,а се

търси по Р11циона:шо рtlllение. ТаКillЗil C'I'P0J:11 присжда на
правата на недово.1Юlгh, произнесена въ ;) та а.шнен нn
ВЪПрОСНИИ Ч.1енъ И процитиранn по- гopЪ~ ПР'ВДЪ Н11СЪ е съ

нищо неОПРilВДilе~ш. Нюrn не се допуска, че единъ JIировии

СЖДИП, КОИТО е прtтрупанъ съ тол~ова 1IНОГО работа,

ще р:шрtши подобни :~t.J[t неправи.ШО, БИ.10 по недо
статъчното И11Ъ изучвание, И.1И по други нtl,ОИ причини,
каквито С.1У'ШИ сж ~шого чести въ оuикновенна'га про

цедура? Ако GПХ1Ie се СЪГ.1аси.1И, че JIировитt Сж;~и.1И
ща ще сж ИНСТilнциитt.

uезъ никакви грtшки

които наи-съвtстно

и ;-ЩКОННО

,~n раарtшаватъ всичкит'h ,1,t:ш,

то нt1Jaше нуж.да ТОГ11ва

,1,11

се ицържжтъ по висшптt:

окржжни, апе.1ативни и кассационни СЖДП.1Ищп. Едно
нtщо сюю :lЮЖС дО нtгде да опраllдае законодате.Ш

за Поставлнието на тжзи а.1Инея. а то е. че У.1икитt на тия

дtJа се заJичпватъ.та ако останеда се'ГJеДilТЪ въ по
Високи инстанции ще бжде невъююжно ;J,a се научи нtщо
29.

"С

4-12

ОТЪ салото

:\ltCTO

1> JI Ч Ъ"

по сжщестrюто

на

дt.l0ТО, и

второ,

че aI;O процедурата Юt подоuни д'n'ш се ПРОДЪ.1ЖИ то
Бюрото аа граДОUИТНИШ1'га ще се нюrtри въ невъюlOЖ
ность да ПРИК.1IO!IИ

СВОИ'гt CJltтки и да исп.шти въ сро

ка, опрtхh.1енъ отъ Зftкона, на потърпtвшитt.

Тtш ако

сж )ютивит'Б, върху които ПО'lИIШ пстата алrнен на чл.
11, то )1ИС.1ЮIЪ ще JЮГЖТЪ Nt се избtгнатъ и затова

нашето )шtние е: "У.1ИК11тt HaBtpHo ще се констати
ратъ, ю~о шra HYA~дa, отъ Лfировии Сждия ощс прtди първо
то разг.ltiI,дание на д1;.10ТО

11

НРОТОКOJа на с,ьдътъ ще по

С:lУЖИ на по високитt инстанции. Относите.ТНО второто об
стояте.1СТВО,
че ще се забави приключшшието Ш!'БТ
ки'гt и рспартицията на фонда, което трtбва да стане
с.ltдъ ПOJучванието на всичкитt вtдшюсти, та не ще
да лоа;е да сс ИСП.1аТИ обезщетението въ опрtдt:lении
отъ закона срокъ, нии )!ИС.1ЮIЪ, че и това би се прt
JШХШ1.1О, като се заДЪ.1;кеха ..\Iировитt Сждии да раз

Г.ltа;датъ тtзи хn.1а въ 15-дневенъ СрОI;Ъ и OJ~p. Сжди
лпца

iЦl

срокъ отъ

Рil.зг.1tждатъ

20

постжна.1ИТ'Б

;l~а.lби

ВЪ

единъ

;r,енп:, с.тБдъ което да се испращатъ

Bt-

ДШlOс'гитt заедно съ рt.шенилта на Окр. Сжди:шща ВЪ

Бюрото за по нататъшна неГОВft распорtдUа. [Гнка щото,
пос.тБдна инстанция да бжде Окр. Сждъ, а не 1Iировии
СЖДИЯ. Това е въююжно, защото, ако и въ ;-щконft да
е .казано, че градоби'I'НИЙ сезонъ се свършва на 26-и
О.кТШШрИИ, тои за житнитt растенил, които еж г.ШВ
ното Шlше производство се свършва

е.Тг,дъ

жьтвата и

вдиганието СНОПИ'l't отъ ПОJtто, т. е. наи-кжсно до 20-й
Ю:IИИ. ОТ'Ь 20 Ю.1ИИ ДО 26 Декюшрии, т. е. до когато

трtбна по ;закона да се исп:raтлтъ обезщетенията юш та

:МЮIЪ

;)

)l'tсеци, ВЪ· които )IOп,е ;щ се разглt.да едно дtл:о

не сюю въ двt, а и въ 'l'ри инстанции ПРИ бърза процедура.
AI\O шшисаХ)lе настоящата статия въ критика на

Закона и Правилника за градобитнината, не го юшра
вихле съ нъкаква заднл Ц'ВЛЬ, а просто отъ

искренно

жюание да се 1'ка;ке на грtшкитt, та дано хората, отъ
БОИТО зависи неговото ПОПЪ.iIнувание и июrtнение, катО
се еЪГ.lаСБhТЪ съ насъ, да направатъ въ него нуждното

подобрtние, защото на е;з,инъ законъ сюю тогава се за

U't.ltзватъ С.lабитt страни, когато тои се при.10;КИ. А6
СО.1ЮТНО невъююжно е

да

се

прt;J,видатъ

'1't

по-рано.
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Училищнит1; градини

На ;щ :rи би се НЮItри.l'Ь чс.lOвtкъ, J\ОИТО
дава що-гохh врt.lO,;щ

урtlI,данието

ОТJ\аже

ГрЮI<l;lЩlТн,

pnBCilijl,-

ПО.13ft

ОТЪ

на гра;~ини при УЧИ.lищftта. Въпрос'Ьт'Ь ва

учи:шщни'гl;

градини 0'1'1. день на день

паРТИ3ftни. И дtИствите.1НО

I\ftJ\BO

IIОВС IЩ

пече.IИ

по хубаво О'l'Ъ TOBa~

да виж;щтf. УЧИ:IИЩНИИ дворъ да се зе.Itнее, да се 3:1сtн!IИ, )Л виждате К:1КЪ Л:I<цитt крtХI'И еи.lи-дtцата

взе.IИ )[отички и се ШШр'lшарватъ да раuотлт1 r.L' oBa
БИГО

Bc'l,·

радва.

проана.Iизира

AI\O
наплшъ

отъ

че.lOвtкъ

ЧИНОl3ници

И

това

причинитf.

НЮШ.Iсние

IШ

на
по

то;ш
интс

.1еl'ентнЙтt СИ.IИ ВЪ ;ЗС:\I:Iе,l,'G.lчеСJ\ОТО дt:lO, ще НЮI'l;ри,
че вача.lОТО Юl ТОIШ В.I0 .тhlI;И още въ вftчft.10ТО па ;~e
ТИН ското обравошшие, ощс въ ГIИ.IИщето при ОТJ\}Ш

Вftниего а;збукftта на детсто. Още съ IlOстжпшшието на
дtтето въ ГIИ.lището у него става ц'Б.l'Ь оборотъ ВЪ
лис.1И И еЖjкдениа
и
още тогава НСГОВИИ jf,ИВОТЪ И
етреJI.Iсниа зftхmllцатъ друго шшрав.lение. 'Го-отишt въ
УЧИ.lището,

И.ти

тп:\IЪ ВИfl,:~а ПС'П ла.lI\И, l,пто

него И единъ

по го.lt:\ш, КОИТО сж ;за него, и по

HtKO:IKO

ло и ПО всичко, нс обикновенни, въ

06:ltl'-

нищо не ПрИ.1И'I

ни на баща :\1 у, 'шча :\1 у, бра'l'Ъ лу И пр.-това с У'ш
те:IЬТЪ. llюкда то единъ сухъ дворъ, чуждъ отъ I3СБ
l\ЮШft

ве.тенина,

вижда

почва

се неговото

едно

грюшдно

нс ПРИ.IИЧНО нп тtхиата СКРОJlНа,

здание

въ нищо

ce.JCI\a кжщичка. 3<tn1
'
",
заНЮ1~ШШИС . ..lO чува се нови раио-

ти ва него. 3,ШО 1 ша да СрИ1f(l, ПОС.тБ захваща да чете
да пише да СЛ'GТ:t и пр. Ht)ly пос'Гоанно лу се чете

о'Гъ

)''lите.Ш

"учи

СИ

УРОЦI1'Г'Б ;1,обрt,

Jцu:tИ

рпно

въ УЧИ.Iището, които не сс учи ще о'гиде да Шlсе СШI

иtте, ;щ Iшсе

.BO.1OBCTt,

не добръ че.JOвtl~Ъ,

Х.тnUа:"

AtTeTo 'l'oBa

Отъ друга

а КОИТО се

гу.Iел'Бцъ и

,l.oupt учи
.1tCHO ще си

ще ста
пскарва

постоанно чува и ЗВЬНТII въ ушитt

стрпна родите.lитt :\lУ "за

:\1)'.

да нс остана.JO

детето .илъ к ь О р а в о като 'Г'БХЪ" не С:\ltптъ да ГО
наl\арftТЪ на никаКВft работа, освtнъ ;щ сн учи урокътъ.

~C

'1\ ff

Ч

'1"

Тъ пакъ оть свол странна )Iy четътъ: "учи, учи синко
ти баре ;1;а не теГ.1ИШЬ ТО.11,ова, като баща си И.1И
:маика си, да не черне-ешь llЗЪ по.1tто, ЮlТО робъ, ЮШ
да станешъ ученъ чидю.ъ, като даскал. Я виждъ
тои на е'Iшка стои и аИ.1ЖКЪ зюш:'
Отъ тtзи СЪвtти, наU.lЪСЮШИ въ )1.1адиИ дtтински

мъзъкъ, захваща неговата У)lраза КЫIЪ прирщата. То
ВЗЮIe .1И въ ржката си таб.ш и читанка, зарязва вече
ПРИРО;1;ата, неинитt прt.lести и пр. и на ВСИЧ1\О 01\0.10
него г.1t;щ, 1\ато нtщо прtдназначено СЮIO за проститt
хора . .l\Iине.'IИ ВЪ по горнитt отдt.lения, то О:\lразява
съвьршенно приро;щта,

чуждо въ

щи

,110

се.10,

то

захваща

да

се

отъ нелотил и си съставл понятие,

11ЖЧНО се

чувствува за

то С.1JllШ постоянно ОП.:laюзаНЮI въ кж

живtе и нетрtбва

дn

че ТУ1\а

въ се

живtе.

Него

се

почвn .J:a го ПРИВ.1ича града, T.J:tTO хората нослтъ френ
СIШ дрtхи, и на сtшш си искарватъ дъсно x-тБVътъ.

:Мине .1И въ классоветt тои, (тогава вече 11.1адиИ )ю1Iы,ъъ
И.1И 110:\Ш,) съвършенно става ЧУ~I,ДЪ за се:lОТО, тои се
прощава

съ него,

отива

въ градътъ

чу;щ какъ е РnСЪ.1Ь, пораСЪ:IЬ

и

ЗnХШlща

да се

и търпt.1'L въ олразното

се.10. До тука па и TyKfi )IУ се четътъ разни теории,
сухи;;l,О НЮШИ-Бждt и съвършенно да.lечни отъ 10-

}ly

вn, което тои е виждалъ въ седо и

това, 1\Оето храни

още него и неговитt ро;щте.1И. Тои иди тя вижда прt
Юlуществата на гражданский, споръдъ насъ сухъ, животъ
на.J:Ъ се.1СКИИ и не .IIО:\!ИС.lюватъ да се Зfiвьрнатъ ВЪ се

ло. Такава е нашата систе1Ш и такива еж днешнитt ус
довил за образувание и б.1аГОДfiрение Hfi това ние юш
lШ учите:lИ

и учите.1КИ

изъ се.1ата,

които

еж

ерюштъ

Afi

се Бfiжатъ, че сж t1;;1ЯНИ и които заети сюlО съ
lIaтериа.:11\., които по програЮIaта, еж на'говарени да

прtподадътъ не се интересуватъ зfi нищо .J:pyгo,
да чакатъ кога ще доде

освtнъ

ваканцилта да се приuержтъ

въ градоветъ: пьрвитt да дишатъ нечистий в'ЬЗдухъ изъ
задушенитt кафенета, а вторитt да се прtдаджтъ на
кокетства

и

пр.

Ние 1!ИСЛЮIЪ, че това е и

чини, гдъто въ сегашно
изъ се.шта не се

e.J:Ha отъ ваilшитt при
Bpt}Ie учите:lИтt и учител~итt

полуватъ съ онова

уважение и до-

J'ЧИ.ШЩНIIТ'Б
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върие, отъ страна на селянитt, което И)IЪ е не06хо
дюIO не сало за добрий llървеif,Ъ на учебното ,.'I,t.1O, нъ
и за подоброто и)lъ прtживявание въ се.lата. Всtки

би си прtдстави.1Ъ,

съ какво уважение и пр. щеше ;щ

се ПО.lзова

И:lИ

учите.1Я

учите.lката въ

ce~loTo,

вий ДОК<1jI;еше

Шt дt.JO, че сс интересува

И ПО.l0жението

на се.1Янитt,

ната съ

работитt

а втората-че

на долакинкитt,

да понаучи ПОСХБднитt

нtщо

съ

ако пър

занятието
тл е запоз

че даа;е

тл ЛОif;е

по до:шшинството

и

пр.

Като че .'IИ всичко това е съзнато на JIОС:ltдъкъ
оп прtдставителитt на общественното ~!Нtние - жур
на.1Иститt и отъ сюrитt ни ,J:ържавни ржководите.1И, та
нnпос.ltдъкъ се тшш силно заговори за професиона:I

ното Гlение,

кое'го iШХШШn

да нюrира

у насъ •

JItCTO

.министерството Hn Народното Ilросв'hщснис отъ друга
страна съзна, че 'гози приносъ Hn д'Б.IOТО 'грtбuа Д,n се
принесе още въ учи.1Ището,още ТЮIЪ отъ ГД'БТО се 'lУIЩТЪ
звуковетt: а, б, в, И '1'. н. И по ПРЮl'tрn на по ч·тгур
нит'Ь държави, то ,.'I,nAe инциативата за урtжданнето
на училищни

градини.

То, (Ыинистерстпото

иска ЧР'I>зЪ
да ПрИУЧИ

това

,J.a

послt,JДЪО'ГО

вие неговитt JIИШСЦИ,

на

Hapo,J.HoTO Просвtщенпс),

не отд'Б.'Ш детето
КЫIЪ физически

отъ

ПIШIЮ,J.ата,

трудъ,

;щ го поддъра:а въ

,J.a

раз

здравостъ,

II

да ОПО.lзотворлва ИЗ.пшшото свободно врtле на детето,

което въ другъ случай щ\~ БЖ,J.е употрtбено въ дt.lа, които
ИСКрИШШа:l'Ъ И пригшатъ К'ЫIЪ .10ШИ работи Kpt.XKaTa
още ,J.tтинсь:а душа. Отъ нtко.ШО години наСЮIЪ то
чрtзъ награди, похва.1И и пр. подържа тъзи инициатива

и 6.laгодарение на това ние въ тtчението на гюбнитt

год:ини ВИЖ,J.Юiе тукъ тюrе нtщо раЗРШJотено и нtщо,
което турл на ча.lО на бжджщи истински УЧИ.1ИЩНИ грцини.

11 ъзи година награ,J.итt зз тъзи цt.1Ь се рацадоха

отъ )Iинистсрстпото Шl 3ел.1Сдt.1Ието и rГьргошшта.
Послt,J.НЬОТО е награди.IO не еюIO УЧИТС.1И, които еж
ур1ци.lИ

най добри УЧИ.1ИЩНИ

ПО~lt.зни

нововеденил

гра,J.ИНИ, нъ И учите.ш,

КОИТо сж СЪ,J.tЙствупа.1И за распостранението
ЗC:lТ.lfцt.lЧСШ.О

на нtl\ОИ

въ стопанствата на око.шото ШIЪ

насе.шиие,

съ което

сж ДOl;flва.1И,

че 3(1-

дачата на учите.lЛ не се ограничава сюIO лtж,J.У учи-

"С '.в

4-16

JJ.

ч

'1"

ЛИЩНJiТБ стени, а и вънъ - въ оuществото, че Tt сж
6И.1И истински У 1 lИте.1И - оuщественни ;I;lште.1И и спо
рt,1,Ъ испратений ни отъ сх.щото :юшистерство ПрИlшзъ,

съ които се награднвnтъ учите.1Итt за горнитt юrъ
раздадени

At.Ja,

еж:

По 100 .1 е в а на r рад и: на Ат. 'Го;!,оровъ, учи
'!'е.1Ь въ гр. Карнобатъ и на Досю ЦаНI\ОВЪ УЧИТС.IЬ въ
l'p. ЛШl'Ь. По '75 .1 е в а в fl граА и: на jIapr,o jlарковъ,

У'lИТС.lЬ .въ с. Гнойница

Hepr:oBcl\a ОКО.lИя;на Дани

И.1Иевъ, учител въ С. ГЬО.lь Бунаръ, Б'i;.lенCIШ оr:О.1ИJI;

нn Ив. r.['ран;щфи.lОВЪ,

ГlИте.1Ь въ с. ltалджикъ,

Хас

ковска ОКО.1Иа и на Дюшнъ ДЬяновъ, ГIИте.1Ь ВЪ С.
Огоя, Искрецка околил. П о 50 .1 е в а на гра;1: и: на

ТЧИ.Iищната градина при УЧИ.1Ището "Васи.lЪ Деы~ки'"
гр. Rидинъ; на Сапа И вановъ, учите.1Ъ въ с. Бы

13'1

гnрска Ршювица, ItpcK<l околии; на И.1Иа ЦtкOllЪ учи
те.1Ъ пъ с. Баница, Вратчанска ОКО.1ИН; на 'l'рифоиъ
Хиновъ, У'lите.1Ъ пъ с. Дil:ури.10ПО, Bt.10-С.1аТИНСЮl OJю
.'Iюr; на Петръ TaНl,ollT" учитеЛ,L пъ с. Rрупrевица,
п.11~~енска око.1ИЛ; на И:нш Н. А)rUfiревъ, ГlИте.1Ь въ

гр. ОГfiнюrшш; на Иванъ l{а.lчевъ, учител въ с. Царь

Асенъ, Bt.1eHcKa Olю.IИЯ; на Петръ Стопновъ, УЧИТС.1Ь
въ гр. 'I.'РЪНЪ; на Въло Тодоровъ, учптел въ С. КЮ)IЮр
джи, ХаСКОВСIШ ОIЮ.JИИ: на Георги НИi\О.'IOВЪ учите.JЬ
пъ гр. Шрrcнъ. По

30

:! е в а н н град и:

HiI Драгунъ

ДЮlИ'гровъ, учител въ с. Сан.J;ЖИК.шръ, 1{ариоuатCIШ
ОКО.1ЮI; на Петръ С. llоппопъ, учите.1Ъ в. с. ГYPKO~O,

ВИ.J;ИИСI,а око.1ИЯ; нн Хр. Стнчевъ, тчите.1Ь нъ с. 1\0вачица, Лоя ска ОIЮ.1ИЯ; нн Горанъ Петровъ, учите.JЬ
пъ С.

ДЪ.1Годt.1ЦИ.,

Фердинандска

Оi\О;1ИЯ; на НИI\О.1а

И.lиевъ, учите.1ЬВЪ с. Скобе.lево, Ловченска околия;
на Ст. Ив. ПЮIУКЧИевъ, учите.1Ъ въ гр. Троанъ; на
В.l. Ыарковъ, учите.1LВЪ С. Браш:шница, lf.ltвеиска

ОJiО.1ИН: на Ст. Петровъ, учите.IЪ въ С. Посо6ина,

По

ПОВСJiа- околия; на .От. Нръстеnъ учитель въ с. l\Iурсад

l\OBO, ЧирпаНСRа ОКО.шп; на С'г. Ив. Ковачевъ учитель

въ с. Гюргенджикъ, Си.шетреНСRа ОКО.1ИЛ; на Юрданъ
Ра,J,евъ, учите.1Ь въ гр. Bt.la; на Хр. Дуневъ учитс.лъ
въ гр. Сев.шево; на Ишшъ Уруловъ, учите.1Ь въ с. Ее

.шфарево, Търновска Оl\О.lИН; на Юр,J,анъ Курдовъ, учи-

учплпцнuтъ ГРАДИНII
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те.l!> ВЪ е. Rара-ОР1ШНЪ~ XaCl~OBCl\a ОI\О.lИП; на ЯНI\О
Поппоuъ учите]!> въ Со. )IЪЗГО)IlЪ~ ЦаРИUРОДСl\а ОI\О.lИЛ;
На Хр. Градинароuъ и lIетръ СТОИКОВЪ, учите.1И въ с.
Драг[шово~ Горнtо· Орtховш;а окQ.1ИЯ; на УЧИ.1Ищнн'га
гра,J,ина въ с.

Чешнигеръ, (Нова

.JIнхп.ш)~

КОНУПIска

око.1ИЯ.

3а да 1ЮГЖТЪ да се ypeдьn:гъ гра,J,инитt

още по

добр'!; г. ::\Iиниетръ на Търг. и 3еЛ.l. е раСПОрСДИ.ТL ЩОТО

50 дева отъ нагрпдитt по 100 .1сва, ЗО .1сва отъ на
гра,J,итt по ',3 .юва, 2() .1ева отъ награ,J,иТ'1; ПО 30 .lевп
и 10 .1сва отъ наградит'В по НО .'lеlШ да сс употрt.бы;:гъ
за подоUр'.Gние на градинитt, а остат'Ьюt да се даде на
наградеюI'Г'.f; УЧИТС.Ш. Наградитt,

опр't),t.:юни аа ГIИ.Ш

щата "Ваrилъ Левски" и :въ с. Чешниl'СРЪ Нова )111хада, l\ОНУШl~а OIШ.шн, остаВ<1Т'Ь ц't:IИ ml пюа;;щш,ето
на градинитt. Наградитt за г!Ите:!ИТ'I; Даюшъ J('I;я
новъ отъ С. Огоп, Драгун'Ь ДIШИ'l'lЮВЪ О'Г'Ь с. ()aH,l,a;IIK-

ларъ и Ст. Ив. Пюrук'!Исвъ О'Г'Ь гр. 'Гроянъ, оставатъ
цt:IИ за ГlИте.1Итt, а наградата на Христо J'Р11дина
ро:въ и Петръ СТОИКОВ'Ь ОТ'Ь С. ДР<1ГПНОВО да сс }>пс
прt,J,t.ш лсжду ДIЗюraтn рите.ш, по равно.

Hel\a

сега I\П;I\е~rъ

HtJ,O.IKO

ДУ1IИ аа еа~штt ГIИ.1Ищ

ни грпдини. Ние незнаЕ'1lЪ какъ еж бши ур,г"l,сни учи
лищнит'h грпдини, учр'Бдитс.1ит'Б на които 1I0.1учаватъ
награди,

обаче ИСl\ани се да вtРВ<1ле,

бжджтъ да.lечь ОТ'Ь

тински'гt

учи.1ИЩНИ

:каквито и ние

An

че итt

ще да

отговорп.тъ на УС.lОвиятн на ис

градини,

каквито шш

ТР'Бuва да шшле.

IIрt,J,И

друга,J,t и

всичко ншrъ

се вижда, че по урtilщанието на тtзи граJ,ИНИ се захвана

и захваща uез'Ь нсобходшшта СИСТeJIaТИl\а. Н:. учите
литt се прtпоржчва да правпт'Ь учи.1ИЩЮf градини и
по

прt;щ})ие:.\lчивитt отъ '1"ЕХЪ, находящи се при по

благоприятни УС.l0ВИЯ започнаха, по начини кои JШI\ВИТО

Знае; така напр. Н'ЕКОИ посtп.lИ каквито ct1lcHn НЮltри:rи

безъ пикак'Ьвъ

пустна.1И

рt,J,Ъ и пр.,

други пораЗРОВII:Ш

)Ш.lI\О

,J;В'Б три сt)lенца ОТ'Ь .ТУК'Ь, чесnнъ, :шсшо жи

то и ето ви У'lИ.1Ищна гра,J;ИШ1. За да ЯОil;С нtщо да
Стане ние нюrирюrе ;ш неоuходюю ;щ. се извьрши C.1tдующето:

"С ъ я ч
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1) Нс сюro съ ПО~ННВ[lние, нъ подъ страхъ на
строго наказание, да се застаВ<lТЪ 06щинскитt K\leTolJe
да обграджтъ учи.lищнитt ;J.BopoBe, които въ това ОТ
ношение стонтъ ~IНOгo по лошо отъ турскитt ДiКЮШИ
и ~re.Xl\e)IeTa. Ние ЗШlЮIЪ с.lГ1аЙ гхЬто рсвностни учи
те.JИ,

прони~нати

отъ

iI-:f'.шнието

да

принес,У.тъ

сноята

дъша въ това 1\$.10, ежедневно ~ro.IЬБТ'Ь учи.1Ищнитt на
стояте.lства. да извьршатъ това, и на тъхъ се OТГOB~:
ря:

"Tal\a

е

)"1'ива:1О

'I'О.llюва

години

нека ~Iине и

.може .IИ да става дрш за учи.lищна
заграденъ учюищенъ дворъ't

Да се

2)

опрtдt.1И ясно

n,t.lbTa,

гра;цша

сега

.

въ НС

l\ОЯ'ГО ще прtс

лъдва училищната градина вънъ отъ своята педагоги
чес~а ц'Б.lЬ, ТnIШ н~пр. шшtстно се.1О е поставено )lЪЖДУ
изв'lю'ГНи К.1юштичеClШ )'С.I0ВИЯ, друго при други; по
~lИны .. ътъ на едно се.1О въ извtстна
ни се сьвьршенно

се.1О въ

раЗ:IИчава

часть на

отъ по)шны\тъъ

страната
на

друго

чаСТh на страня:га. Ние 3IИС.lюrъ, чr, учи

;:I,pyra

лищнитt грvдини оспtнъ свол'Га цt:IЬ, I~ОЛТО ЮIЪ

при

писахле по ropt, Tpt6na ;:I,a uжджтъ и дюroнстративни
участаци, ГД'БТО родителитt 3tш.Iе.J.'tлци да )101''\,,'1''1 да из

Rлtl\Ъ'I'Ъ извtС'I'на ПО.lза по своето 3:1Ня'Гие; С.'1tдовате.l
но още при

пръвъ пог.ltдъ

на

УЧИ.Iищната

градина

да се заUt.тВжи о'Гъ какво е ПО)ШШiКЪТЪ на ce~

TptUBa

лото. ИСI~але да кажелъ, че )ltil~ДУ другото ВЪ учи.1ИЩ.
градина

лит

t,

TptUBa

КОИТО

да е обърнато внюшнието и на отрас-

хранлтъ насе:lението

на това

опрtдt.1явание напраR.1ението на градината
стане отъ R<l;I,.1tiI~нит1>:

се.Ю.

,.,

1 ова

TptUBa

да

УЧИ.IИЩНИЙ инспекторъ и зе~lД.

нцзирате.1Ь. Ще бжде съвършенно бе;щt.1НО, шю учи
лищнитt градини се оставятъ 'Гa~a на l1:-ю()р'tтатеk
ностъта сюш на учрtдите.ш ЮIЪ учите.l Ь.

3) Неоuхо;цпю условие е да не бжде прiВltстшшъ

учите.IИ'Ъ

;JJl
да

отъ е,ЩО се.1О въ друго. Ако ДО сега не ~юже

се посочи

е

трая.Ш

стюштически
дини,

нито на eДH~

и

да

рtдъ

то еДНИЧI,ата

се

поне

е

УЧИЛIщна

градина,

поддържа.'Ia

въ ПРОДЪЛiI,ение на

причина

е

с;кего,:щото

]iШIТО

по единъ си

три го

Шltюшание

на гште.1Итt. Пос.ltдни'г'h поставили нача.10 на e;I.HO
нtщо прtдп това нtщо да се е ОПРИ.1Ичп.1О на нtщо,
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'Т'!> напускатъ И.1И ги ПР'!>:lJестуватъ и на
идватъ хорп,

тъкно

JiОИТО И.1И въ ПЪ~1НО съзнание не

лъсто

сж

съг

ласни съ направеното отъ прtдшес'ГвеННlЩИТ'Б ЮIЪ,

или

просто ПО Uъ.'lГ:1РСКИ не харесватъ това що сж на ПрaIШЛI
nръдшеСТllенницитъ ЮIЪ. 3а да )lOже да се постигне нес
JlIБняе:lЮС'l'ьта до изв'!>с'Гна етепень на учите.lИтБ, та не
сюю учи.1ИЩ. градини, а и учебното д'Б.1IO да ЮШ про

гръсъ, необходюю е да се шшрави Jlотрtбното щото
учkге.1итt изъ се.1ата да се прюrиратъ съ положението
си, ;щ прtстанптъ дil :lIeчтаять за по лtГI~И градCl\П

lIItCT:1

и пр., а това е въююжно сюю, ако се възнагра

да'гъ учите.:rитt по добрt. Опититt сж прtдъ насъ, че
ТЮIЪ гдъто учите.1Л се е прюrири.1Ъ съ положението
си, гдtто знае, че п до ГО,l,ина и ощ~ )!ного години
ще бжде учите.lh все въ това се.10, е направено нес
равнено нtщо повече. Нt:lШ шrиСЬ.1Ь, шшротивъ, е да
же връдно, понеже се исхаuява хубавата иден прtдъ
очите на простото насе.1ение, да се ЗDхваща нiнцо и да
се рнзва~1Л. Учите.1ИЪ праllИ, струва, направи нiацо
което нарtка.1Ъ учи:rищна гра;J,ина, оGnче свьрши :ш ее

учебната година: Апри:ши И.1И 1Iаи, напуска и УЧИ.lище
и грцИl,Ш и се.l0 и бtга въ градn; 'Гъюю въ това BptJlIe, KOI'aTo градината ИЗИСКIШ работа, учите.1Ь и учени

ци нiша и тя е П.1JIчка на се.1скитt гъски и добиты~ъ.

И;r;ва нова учебна година, а въ учи.1ИЩНИИ дворъ си е
всъ онази пустота,

кн.квато си би.1а

ко.1КО е необходюю

постоянното

BCtKft

гo;r;ина. До

присжтстпие

на учи

'тела въ селото, неговата неС1Itняелосп и РЖIюводе
нието работата въ гра,:J,ината, се ВИf"да отъ организа
Цията и УРБдбата на учи.lИщнитБ градини въ Русеиа,

ГД'l;то е;r,инъ учител У'lИ'I'юствува

lU -

15

години въ

e;r;HO

и сжщо се.10. и гД'БТО той единъ ПiЬ'IЪ постаВИ.1Ъ

KblI'!>

4-та И.1И 5-та година тои и ученнцит'I, лу,

нача.lО на учи.1ипiна

рОДИТС.1IIтt

градина, c.1t,:J,Ba непрtкъснато и

Ш\ ПОС.1tднитt

захващатъ да

черШIТЪ

па и
отъ

нея )штеРИЯ.1Юl, ПО.1за. ДО БЮКО ТОШl С ВЪ3)I()ЖНО, сс
вижда отъ приве;r;ений до.1t ПР1:шtръ на е,;J,ИRЪ гштел •
.въ Руссия.

У'lите,ш Г-НЪ А.. С. 130.10ТОВСIШИ, (въ ПСКОВСБИИ
у'!>;цъ) още въ 1881 ГО,:J,ина, когато п въ Русепа още не
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е

става.1О .J:рш

~Ш

ГШ.1ИЩНИ

градини~

НЮIИС.1И.ТЬ

турне нача.l0 на такава и уб1ци:rъ своитt

-

да

гrоНIЩИ да

внасятъ всtки за 'ГЪЗИ цЪ.lЬ по ао
'15 ст. гщишно
за нае~IВание на е;що праs;що зт'Г.сто б.1ИSО ДО учи
лището, което би.1О ОКО.10 200 IШ. :метра И за което
sаП.Jaща.1И по 32 .1., ГОДИШНО нае).!ъ. Още сжщата го
дина

тои

распор'Бди.тъ

това л1;сто ;щ бжде разорано,

прtкопано и прtобърнато на градина, а прtsъ про.lt
тъта на 1882 год., тои, Г. ВО.10ТОВСКИИ заедно съ учени
цитt си напрarШ.IЪ пьрвии посtвъ на яUъ.1КОВИ И КРУ
шеви сЪ).хена, които учсницитt събра.1И по ПОРЖl,ата и

настаюенията на учите.1J1

си.

Още

тогава

ИИЛI iшс1t

дени въ граДИН<1та НЪКО.IКО дръвчета,

извадени

пр1юБЪрН<1Т:1 шt е;.ЩНЪ разсадпикъ,

ВЪ

Iш-тю!t.
~

че UИ.1О

С.lЪАЪ

три

открита

ГОДИНИ
~

ПРОДalI,Шt

всичката

:1

отъ ту

гра,J,ишt

1t:)87
~

на ТрИГОДИШНИ

би.lа

год. ВОе

оюагород-

НИ дръвчета И БИ.10 Н<1ПР<1вено ш,рво р<1з;щвание ;щроз!ъ
дрьвчета Н<1 ученицитt. Ученицитt ПЪ ОТП.1ата на своитt
сп ВНОСКИ о'Гъ по НО с'г., правени въ ;) години получи

.1И

01,0.10 по 120 П<1рчеТ<1 об.1агородеНII

(<1ш.:Ш;I,исани}

фиданки (дрr,В1lета), които по прода:l,бната Ю1Ъ с'ГоИ
ность СТРУВit.1И 01,0.10 135 .1еnа. Пъ 18fЮ го;щна всич
китt ученически Р<1СХОДИ, юrъ би.ш налъ.1ПО ИСIl~1<1тени,

Р<1ЗС<1ДПИКn Д<1-.1Ъ високъ наСjiЪ за ПЬРlШТ'Б години и ОС
вънъ това :mнеСЪ.Т1 на пril;дприе11ЧИПИИ

дохо,J,Ъ ОКО.1О

учите.п,

чиеть

40 .1СШl, СпеЧС.lениИ ЧИСТЪ ;~oxoдъ 40 д.

отъ учите.1а е ТО.1КОШl 1IНOГO л Н.l'Ь КЪ, щото 3ЮiКС да се

lШiI,е, неЗНС.'Ужапа Тъ3И работа, обаче сьвьршенно дру

га

прtгюt1Ш

съсе.1ЯНИ

отъ

пола е И3В.ltКЪ.1Ъ учителя. И негопитt

ТОЗИ ).!У

опитъ. 3аПО3Н<1ТЪ

пече 'гои съ

овощарството, съ неl'ОВ<1та ПD.1Зit И пр. тои

не ограни

ЧИ.1:Ъ свонта дtяте.1НОСТЬ сюю въ УЧИ.1Ището. тои В3Е'.1Ь
да Д'lJйствува И вънъ 01''1 него, вьрху jшсата. rгой зах
вана.ТЪ да В.lиза въ СIIорнз)').rtния еъ

око:ши'Г'h

СС.lяни

да ),11' отстжпватъ
).!Ъста въ евоиТ'h си Юlущества, да
извьршатъ всичкитt груби работи, НУЖ,J:ни за приготов
денис на Р<1ЗС<1ДllИКЪ, а тои СЪ учсницитt

си да

извьр

ши зас'lшанието, разса:К;Iднието и об.laГОРО:I:яванието на
фИ,J:анчеТ<1та и ПО.lучениИ прихо,J:Ъ Аа uжде на по:юви

на. По.1учената ПО.1Овина ВЪ право на ГIИте .1Л и него-
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витt пmlOщници-ученицитt,еж б.1ИИ раздt.1ЛНИсьраЗ:lltрно
;\ItilЩУ учите.1Ь и ученици. По този начинъ Г-Н'Ь ВО.1Отов
скии, ОСВБНЪ че намtри.JЪ лtсто да приожи своитt поз
нания по овощарството, добити ОТ'Ь пря.ктика, нъ е
принtСЪ.1Ъ грюшДна ПО.'ша на своитt си ученици и съсе

ЛШИ и изобщо на овощарCl~ОТО дЪ.lО въ с. 3агорье,
Псковскии уtздъ. Произве;щнитt об.1агородени дрьвче

T:l

Uи.lИ

Н:lградсни

съ

"3IНOгO

срtбърни

)щ],али

ОТЪ

ПСIlОВСКИИ зе;\fлед'l;.'IlJеСI~И конкурсъ въ 1888 год. и отъ
Всероссииското садоводство въ Петерсuургъ-въ 1890 г.
ПРЮltрът'Ь на г. Rо.1ОТОВСЮIИ, приведенъ тука, дос
та наг.1ЪДНО ни покя.зва Д'Ь.1l'оврt)lеннv.И постолненъ труд'Ь
на учителя въ едно и сжщо )ltCTO, ЮllШО яоа;е да пос

тигне. O.TпдonaTe:lНo аа добрии ш)рвеjJ~Ъ на това д1;:ю
неоuходюlO е де се ноправи Ilотрт,бното, щото ГIИТ(~ДЛ
да не бжде гостснинъ БЪ село, а да UЖДС С'Ы~С.IШПШЪ
на тtзи, .които е отише.lЬ да ПрОСll'l;rщша.
4) д}!. се даватъ на У'lИТС:Ш поТ})'l;()нит'l; ор;у,;Щ,Н
с,r.)Iеюt и пр. съ една ду)ш да лу сс :щватъ ср'l;дства,
съ .които тои ;щ си llO)шга, при ИСПЪ.1НРНIlе

на )!ИССIШ

'га си, защото оставени 1'Б така, СI)'Gщатъ ГО.Тг,)1И спън
:КИ при раuотснието, а пакъ и наи )ш.п;итт, такива еж
достатъчни да IШСllо.lт,Uаятъ и ТaIШ )Ш.lI;а:га Ш!'Ь прtдпри
С)IЧИRОС'IЪ И ПОС.тБ за извинение :I,а ЧУШtJlС СЮIO: "нъ
)IЮЮ сръдства:'

Още )lНoгo работи еж ПО1'рtuни да се урf.;I,ЪТЪ, нъ
ИСПЪ.шени

поне тtзи, ~оито спояtнувале

нка и подпо

логнати ОТЪ наСЬрДЧfшията на линиетеретшiта, Окр. п.
НошlИССИЙ И пр. ще логжтъ дя. ни даджтъ що-годt ре

зу.1Татъ.

ИОВ ио.

"С ъ л ч

'1"
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Иi'hДЪ е злото?

Общъ упадъкъ на nс'h.liЖД'h, н'lшотил до н'h~ши-tж
..д1> владtе всждt. 3апочнете отъ ве.lикитt юшерии и
" ' : t , държавици, О.1Изска
-свърше'ге съ Ш1И-Лll.1IШТь
до които

е и нашата. П рогресъ и прогесъ· на всtкждt се

про

викватъ ученитt. И дtИствите.1НО науката не спи, тя
работи, тя ПРО:\IИСЛЮШl, изобретява и пр., за нея нищо
нiша да остане въ таина. Обаче това сж СЮlO П.10,J,ове

на науката безъ особенна полза за общото человtчест
во, защото то неложе ги при.l0ЖИ и да се ПО.1зува отъ

тtхъ. Нююже

да ги приложи по

едничката причина

на нtланието за 'говn свободни капита~1И. ГолtlIа част!>
{)тъ дьржавнитt бюджети се ПОГ.1жщать безвъзвратно
въ непроизвидите.1НИИ l\IилетаРИЮIЪ. Военщината пог
лжща бюджетитt, тя отбива държавнитt cptAcTBa оп
правии ю[ъ пжть и т1> ш,ltсто да об"lагодtтел:стnуватъ
съ нtщо тtзи, отъ гърбътъ на които сж взети, се хвьр

лятъ бе3I~ъзвратно въ казар)ш, пушки и топове,

Вънъ

{)тъ това наи способни'1"П за работа физически си.1И, из
BtcTHa часть отъ jl~ивота си nptKapBaTa да.lечь 01''&
производите.1Нитt си занятия-въ казар~штt, гдtто ЮI'Ь

се чете искуство по

.1tCHO

да уничтожаватъ подобнитt

си, вдъхва ЮIЪ се жестокостъ и по скоро се при б,,1И жа

ва'l'Ъ до прадtдътъ на чслоntка, отъ КО.IКОТО
.лизацията-прице.ша

Като

по разсжди

точка

дО цивп

на кртурното че.1Овечсство.

человtкъ по добрt този

като взеле прtдъ видъ человtКОЛlобивото

въпросъ И

прtдложение

на ве.1ИКОДУШНИИ РУССI\ИИ юшерпторъ НИi\юаи П, кое
то тои направи на ДРУГИ'гt дьр;кавни R.1ilдtте.1И ;ха се
съгласътъ щото да прtстане за напрtдъ да се рtшаватъ

иtжду-дьржаnни въпроси съ ~ЮЧЬ и крьвъ, ДОХОiliда ВЪ
въсторГЪ,

че

netle

коренътъ

на 3,;10ТО е шш'пренъ

пtговото прt~шхвание се заис"&ва отъ ТЮIЪ. ОТ'Ь

и че

rAtTO

НИhога не се е прtДПОJагаJО.
'
ДО КО.1"&О ?lШ.1итариюra прtчи на прави.ШОТО раз
вивание на че.lОвечеетвото, чрtзъ ПОГ.ы';,щание на зшtЧII

теЛН11 час'гь отъ .J:Ьр'.liавнитt БЮ';:ПI>ети, прtдназначение-

НnЦ1; Е 3.10Т()?
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то на които 'rръбва rl:a бжде друго и чрtзъ Зa;J;ЬРЖ[lНИ(}
непрозводите.1НО на най спосоuнитt за работата у~ют
венни и физичоски ~r.тади СИ.IИ, се ВИiI,да отъ ДО.1Нит'f;.

интересни БЪ.тЕжки, които зае:lIюre отъ

Русското спис.

"Jfозя.ю\я.:' Руссия е първата дьржя.ва, колто наи :\!ного

хя.рчи по военщината. Тя ДЬрЖИ пщъ зналената си
единъ )IИ.IИОНЪ войници за постоянна воИска. Ежегод

но за отбиванието на воинс.ката ПОВИННОСТIJ та повиква

280,000

человtка.

ВЪ с.тучаИ на :\юби.lИШЩИЯ

Руссия

)roд,е .J:a поведе 21/'2 :\IИ.тиона че.IOвtlШ, КЫ1Ъ които
'грtбна да прибавиш) още 6,94'7000 запасни дюни чи
нове и доброво.щи И хора отъ ОПО.иениото, така ЩОТО
въ с.1учаИ на нужда Руссия ложе ,'Щ съборо и ПОПО.J:о на

по.ltсражонието една огршrна аршш съ ПОJЗоче отъ 9
)lИ.1иона щика. ВЪ това отношение с.тf;дъ РУССИJl ид(}
Франциа. rгяюш ПОСТОJIНна ноиска о'Гъ 58!ЮОО чодо
пt1\а, която ВЪ с.ччаЙ на )ЮUИ:lИзаЦИJI се уне.1ичана ДО

2,500,000 Il'щRа, aRO прибаВЮIЪ рсзервната воиш,а, '1'0
ЧИС.1енностьта на Французската арлин въ военно врiш(}
ня.раства до 4,3'70,000 че.IOвtRа. ЪJжегодно тьзи послiщ
нита цифра се уве~lИчава съ 16,000. ТР'БТО :\1ЪОТО заема
ГСр)IaНИЯ, -колто въ :\IИРНО вр1ше държи 5830<Ю войни

ци. Б.1агодарение на добрt подготвений и кадръ тя въ'
растояние сюю на 1о деня :\lоже да бх..де :\юби.шзира

на и нейната чисденность доведена до
съ присъединяванието

на резервната

2,230000 штика,

ар)1ИЯ

гер:\шнска

та воиска ~ЮЖО да нарастне дО 4,300,UOO че.10вtка.
Четвьрто лtсто заюш Австро унгария. Неината
постоянна ар~IИЯ се исчислява до 36500u ЩИI:а; въ.

о.ччаИ на воина таа арJIИЯ се уве.1ичава до

2,500,000

че

.10ВЪ1\а, а съ призивътъ на резервната арлин тл нараст

ва до 4,000,000 че.10вtка. с.тЪдъ нел иде Ита.ШЯ, КОЯ
то поради честитt си финансови .кризи е бивала при
нуждавана постолнно да НЮШ.lЯва постолнната си вои

ска,

та

174000

ПОС~1tднята е достигна.1а да не прtвишав:J.
че~IOвtка. ВЪ военно BptJre Ита~lИЯ ~юже да

уве.1ИЧИ арJlИята си до 1,473,Otю и освънъ тtзи, при
виква подъ зналената 72'7,000 резервисти и.lИ всичко

на по.1tсражението ~юже да
.1ОвЪка.

изведе до

2,200,000

че
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ВЪ чис.юто на Европеискитt ГОСПО.J.арства наи
l\Ш.:1lШ арлия. юш Велико-британия. 'l1 я СЪ ГG.1tыъ
'ГРУДЪ ложе да изведе 220000, а заедно съ доброво.щи

резервата

и

~1И.1ИЦШIта си

-

не повече отъ

720,000.

Отъ това се ВИ;lца, че Европа не прtдставляnа друго,
освtнъ единъ 06ширенъ ~1aгepъ и че почти всtкои ев
ропtецъ прtкарва часть О'ГЪ :I~Иllота си въ Iшзарлитt.
Въ Франция единъ llОИНИКЪ се пада на g че.ювtка на

.се.lение; въ Гер:шшия-на 12 и.ти на G ~[жжа; въ Ав
сТриЛ-н_t 11; а въ Ита.1ИЯ ПЩЪ оржжие стои се.J.~Ш
'Га часть ОТЪ

)IЖЖСКОТО

насе.1еНI1е;

ВЪ Руссия единъ

ВОИНИКЪ се пада на 40 человtка население.
ВЪ сегашно ВрБllIе въ цt.1а Европа постоянно по,J;'Ь
'Орж;кие стоатъ 4,250,000 че.1Овtка. Ако би избухна.ш Htкаква общо-европеиска воина то биля трьгна.1И ВЪ походъ

16,410,000 войника, а заедно СЪ резервиститt--34,000,ООО.
Въ Европа тогава ще се па,:ще срt,:щьо единъ воиник'Ь
на 10 iItите.1И И.1И на 5 )fж,жа.
ВЪ Азия ВЪ лирно npt:\Ie се наброиватъ до 500,000
воиници, RaTo не се считатъ ла.шитt ГОСПО.J.арства. 3а
прtброяв:шието на Jtитаиската ар1llШ се нtла въюЮЖ
ность, обаче спорtдъ едни тя достига;1а до 1,200,000
че~1ОВ

"
t ка, оuаче

"

топа ложе да ождс сюю на книга.

Rи-

'Гайската ар)IИЯ с ЛНОГО .1ОШО об1юндирована, лошо
въуружена и ВОИНИЦИТ'1J отъ нея неполучаватъ НИJ.. аБШl
парична пшющь, или зап.шта. Го.тl;1Ш часть отъ пос

лtднитt юштъ сюю .1ЖКЪ И стрt.ш. Наопаки военната
'Организация на Япония е б.1Изска до усъвършенствува

ната. Въ АфрИJШ чис~юто на тузшщитt
на.J.линаватъ 250,000 че.1ОI3tl~а.

Въуруженнитt СИ.1И на А1lерика

воиници не

отъ Европейска

'ГОЧIШ ..зрtние сж 1ШОГО ограничени. 'l'aI\:t напр. Мексика
:може да ПОВИRа ПО.J;ъ ЗНЮIсната си сало 120.000 чедо

ntK3, Вразилил притурилъ и

сюю

20,000

28,000, R'Ы~Ъ които 'Tptun:! да

души джандари. Въ Uъединенитt

Щати въ )шрно Bpt1Ie се дьржи сало 25,000 че.10вtка,
()баче въ С.1УчаИ на ВОИн:t се привиква'гъ всичко ЛЖiI.КО
на възрасть отъ

18

до

45

години.

способно

да носи

()ржжие. Ло този начинъ А)[еРИl~аjщитt ~roгжтъ да об·
разуватъ една аР1ШЛ отъ 10 1Ш.1Иона че.1Овtка. Въ Ар-

кжд't Е д.ЮТО?

жентииската

респуб.1Иl\а ила
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120,000

ВОИНИЦИ,

n

въ

Канада сюю 2,000 Анг.'IИИСКИ воиници И 1000. Кана,J,ЦИ
и :15,000 ~IИлиция.
Въ Ц'В.1Ото зюIНО КЖ.1бо постоянно подъ оржжие
<;е НЮIИратъ 5,250,000 войници; въ с.1УчаИ на вс'Б-свtт
ска воина ще се явятъ да ВОЮIШТЪ

44,250,000

че.lОВ'Б

ка . .Ако 'lЪ3И JIНОГОЧИС.1енна арJIИЯ би ПО.1ГIИшt

запо·

в'в,J,ь да изстр't6и всичкото останало насе.1ение, то на вс'Б
ки воиникъ ще се па,J,натъ по

с.l'ВДЪ

l\Ia.'IKO

отъ

32

КрЪВОПрО.1ИВНИ сражения

HtKO.IRO

че.lOв'Бка.

въ една та

кава воина, въююжно е че.lOв'ВческиИ родъ да
съвършенно

отъ

.тицето

на

исчезне

зе~IЯта.

Руссия ежегодно харчи за подьржание нn воиска
та си '772,500,000 .'leBa, Гер~raШIИ-G75 ~1И.lИона, Фран
ция -u50 :lIИЛ.; Австрия 432,500,000, Ита:IИJI 2()'f,2i:>UOOO

Ве~lико()ританин

450,000,000

а всички'I''!; шес'гь

госпо

дарства 4 ~IИ.1иярда и 2:30 JIИ.llюна. Най еф тино отъ
всичкитt се из;.t,tржа Рускии воиникъ. 311, него се хар-

,~"'~
.••
::; лева.:>~O ст. 3а r еР:lIaНСКИИ воиникъ-llG2 лева 50 ст., 3а АВСТРИИСRии-1l75 .1., за
Ита.lИЯНСIШИ 15;3i:> .1епа, iШ Француски и 1Н;33 .1., а аа
АНГ~lИИСКИИ 2045 л.

чи

годишно

u

сюю

u

На ВС'БКИ жител въ Руссия се пада по (j л. го
дишно воененъ расходъ, въ Гер~raНЮI - 13 дева; Ап
СТрИЯ-ОКО.10 10 .1., въ Ита.1ИЯ около 9 .1., въ Фран
ция око.1О 18 Л. 25 ст. и въ АНГ.lИЯ-ОКО.I0 12 л.
ВСИЧКИ'i''Б господарства на зелното КЖ:lбо за по
държанието на своитt си аРlIИИ харчатъ годишно око

ло

G :lIИ.lИярда :Iena.
Ш е с 'Г i> :II И .1 И Я Р ,J, а .1 е в а! I\aKBa ИЗУ~IИте.1Rа

ра! Какво Ао:юса.lНО богатство, което е въ

циф
състояние

да раздвижи ц'В.lИИ еАОНШIически токъ изъ цt.1ОТО зел
но 1,Х..1бо; Аоето е въ състояние въ скоро вр'lше да до
веде ЗЮI.1едi>.IИе, индустрия, търговия и пр. въ разцв'Бтъ,
Аоето

е въ състояние. да даде широкъ

ката и което

да щце

е,_ АаЗВЮIe, въ състояние

благосъстояние

ПросторЪ
съ

на страдающето,

Bpt~Ie, Че.10вtчество. Това

латериа.lНО

единъ

на нау
аа.ШЪ

въ сегашно

()огаство отива

да Г.1ъхне непроизводите.lНО и то сюю аа претенциитt
на ~Iaтериа.lНОТО челов'Бчество.
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RO.1I\o

е ве.1ИКО прt,J,.lОжението на

Руски

Царь!,

съ IШIШИ хубави идеи е то въуружено '~ Но ще бж
де .Ш то приет01 ще бжде .1И то ИСПЪ.lНен01 - с,ъ, въп

роси, отговоритt на които .ТВ;JШГЪ ВЪ бжджщето. о
баче ИСПЪ.lНено и.ш не. то не остава безъ ;значение. По

прtкрасната си цБ.1Ь /го ще НЮltри ПО,J,'ьр,l\ка поне ~IO

ра.1Ш1 отъ всtl~ИГО,

скъпъ на човtшки:

.lюбителъ на че.lОвtчески прогрtсъ и

кръвъ и потъ,

дъецъ

за общо

че.lовtческо U.laгоденствие. То ще спече.:ш шtртизани,
и ако не XIX, то ложе бй ХХ ВБКЪ ще бжде ВБКЪТЪ
на неговото осжществлвание.

Да ГОВОРЮIЪ ;lИ читате.1Ю и i!a БЪ.lГария, за на
шето отечество и то сега, когато ще се внисатъ бюд
жето-проекти въ кашraрата1 Не,

ПО този' въпросъ шre писа.lИ р1цъ

НБ~rя,

да

статии въ

си годишнина на списанието. Нъка

ГОВОРЮIЪ.

първата

лрt;:що.шгале

по

не сега, че народното ни прtдставите.1СТВО е вече съз

на.l0, че не ПУllШИ и 'гопове ще ПШlOГШ1ТЪ сега на Бъл
гарина

въ тъзи

натъ еКОНО~lИитt

)ly

еКОНО~lИческа криза, а ще

направени

отъ ИЗ.1ИIIIНИ

хо.:щ и

щедростьта

ЮIЪ КЫIЪ

жавното

упраюенис,

които ратуватъ

ние .на бъ.lгарина, за

давание

индустрия и У~Бснена

търговия.

пшlOГ

военни рас-

тtзи ОТРnС.1И

отъ дър

за давnние съсзна

ПO,J,обрБНО

зе:ll.:шдtлие,..

НОШI

ШIIF.rIIЩII
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НОВИ пшениuи
На пое.тБ;I,ЪКЪ етаШlТ'Ь

извtСТНII Jlt;I\ДУ :liНOI'OTO

други ВИJ,опе пшеници още три~ нnречени ПЩЪ оr;щото

юrе:

фр а у енд ор Ф е ка

п шен иц n,

по

Юlето

нn

}{нлзn РИХЩЦЪ Фрауею,орфъ въ ВnШIРИJl, КОИТО пьрвь
е поеiШ.lЪ тtзи три НОВИ видове пшеница и ЮIЪ е Дil.1Ъ
ТЪ3И И3В'GстноеТI" чрtзъ зnеtпnнието ЮIЪ JlИна.ШТn есень
въ иеIIитате.1НОТО СИ ПО.тБ. Всtl\И е:щнъ отъ 'l"Iши видове

носи по едно Нilзвание il юrенно: пшенИIЩ ~,Чудо" ~ пше
ница "Го.lЮlТЪ;' И пшеНИЦil ПО:I.оUрениИ "Sgll1tl"e lleaJ:'

Т'Ьзи видове пшеници ТО.шова :llН01'O. еж uи:ш ааинтере
сова.1И

зе:ll.1едt.щит'h~ щото

СПОР'Б:I,'1

СЮШ'Г'Б :I.рш на

КШ13:l ФрnуеНДОРфil тои нс е

:1101',11.1'1 дn

чине ОТ'1 пос1;тите.Ш.

U.lиао и :I.:l·.IeЧЪ

01'Ъ

се аавьрнс и отпо
се (jТИ 1 Ш.1И

:мно;ь:ество ЗСJI.lе,тБ.щи да се запо;шшrТ'f, съ О'l'I'.г!;:I,ВННИС'l'()
на тtзи нови пшеници.

с.т:Б.1УIOщи'ГБ ПО,lРОUНОСТИ по ошrcпнието и пр. на
тtзи видове IIllН'НИЦИ, срtЩЮIС въ IIOС.lt:IНИИ UРОИ
на Русското сп. ~)I ОЗ:lИl\11;'.
1) II III е н и Ц а ~,Ч У ;1, о." Въ ПОС.ltдНl,О Вр'Бле Т!,рсс
нието на '1'03И
чи.1О,

щото

сортъ пшеница

I,Ю13а

сега

се

е

се е до 1'О.lI,ова

ПрИНУДII.1Ъ да

УВf'.1и

рюзшири

не

говата ~у.1ТУРП. llисочинnта на С.ШJIата (етсU.шта) дос

тига до 11/2 :lIeTpn. к'шсътъ на TI,3H IШIСНИIЩ е ТВЬр
дt теjЬ:Ы,'Ь и тои дам JIНOI'O добръ уроа,Оl1 (г.тБ.1,аИ
Фигурnта). 3а оuраuотвnнисто на този lНЦЪ пшенПlЩ се
ИЗИСКШl доира ПОЧll:l, .J;оста1'ЪЧНО
куственно

наторена,

IIшеНИЦ:l-,~Го.ll1атъ:игози

2)

СЖIЦо и ис

наторшшние.

метръ ВИСОЧИН:l~

ила извънрtдного.тtШI

ГИl'аНТI,~ въ

11/2

К.ШСОllе и е:!.lШ

зърнп.

01''[, него сс ПО.IГШ1Ш ПР'БUогатн peI,o.lTa въ зьрна
и С.IЮШ. ПО отношение I,О.lичеството на pel,o.TraT:l "Го
лиатъ"

C:llt.1O лтке

;щ И3ДЬРif,П конкуреНЦИJf

съ наи

:1,0-

бритt, отъ ИЗВ'Бстнитt, ВИ.J;ове пшеницп. 3ьрно шш СЪ

же.1то-тарqиниенъ цвtтъ и лного 6рашюrcто. ,~Го.шатъ"
И зпсь:ва

че и на

'"
'"
.1t 'ка, В.1аа:ничь:а ПО1JВn~ оогата
на хрюзъ, ОО11по )I1l.1KO .:I.оUри~ т. е. п на по :lШ.ШО подхо

дшци почви, тои дава

удоюетворпте.Ш11 реКО.па. Отъ
30.

"О ъ Л ч Ъ"
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ВСИЧhит'!; nидове

пшеници "Го.лштъ" юш ШlИ едри и

наи ПЪ.ши Зhрна.

Щ Подобрении

"S g II а l' е 11 е а (1:'
сс бои

'Гой не
СТУДЪТЪ И

ОТЪ

;ЦllШ пр-Г.60гата i)еl\о.1Та,

до

l:?UO 1•• 1'. Шl 21/'2 де
I\apa. Даа;о въ наи Кр(lИ
ний ctnepr. пщ06рении
~~Sgllare 1IСn'Й" nptl;pacHo
прtНlIСЯ 3ЮI1l:Гll. 3ьрня:га
на

този

RИДЪ

сж

лногО

едрп и отъ :\lНОГО ),06ро
I;ачестnо.
отъ него

По.тучената
С.1ЮШ

е твър

да. 'Гози шцъ ,J,остига
на височина до 11/4 ~[.
J\нязъ Фрnусндорфъ осо
бенно прtПОРЖЧIШ този
IШ,l,Ъ на зе)I.lе,J,t.щитt.
jItедаЮЩI1тt да се
снабдптъ съ ct)It'Ha отъ
фрауеНДОРфСК:l.та
пше
ница и въобще по до

бlУf, да се ЗЮЮ3НШIТЪ съ
неината кртура прtпо
РЖЧВЮlе

ЮIЪ да се от

несжтъ

до

сдtдуЮIЦИ

адресъ: ,~naicl'isc1Ie eentпi1-SааtstсПе, Glltsuesit-

zer Шс1Шl'd FПl'st in FrallClН101'f, Post УПs1lOfеп,
~iеdегl>аiеПl.

Трtбnа да прtдпо
~lагю[е, I\азва писача ВЪ

пшеница "Чудо"

,~1[озюша", че нашитt

зел.lщt.пески общества ще обьрнатъ на,:цtj{;НОТО RIIИ
Jшние на ФрауеНДОРфСI~ата пшеница и ще се поста

раятъ IIосрtДСТВОJlЪ

опити

да

се

у(it,J,ЪТЪ дtистви

те.ШО .1И тьзи пшеница е TO.ll,oEa ·забt.ltжите.ша

и

ПОiШ

заСДУihПВn

кназnтъ~

:ш

та

ТОllП

ПШЕШЩП
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1,oeTo

пнюшние~

и

;щвn

СЮ[Ъ

чиrто лн'tние' ПОТВ'Lрда;,;щвя:гъ

и не3ICКИ'Г'G зю[

.1едt.пески органи. Ако е ВЪРНО TOBn~

че фрnуею:орф

CI:\ilTn

пшенИ!щ е щ)и"одна кш,то за

ршшинитt,

гдt.то

тл ,нша нпи ГО.тtла pel\o.тrn 01''1 ВСИЧJa1тt други ВИ),О
ве пшеници~ тш,а п за ГОРИС1'итt )[tс1'НОСТИ~ дп;r:е и
за нnи високи'!"}'; и че тл е нсчувствите.Шn и .l\ы[ъ нпИ:

СУРОllИИ: .l\.lЮШТЪ~ то нпшитt 3С;I.те.:тt.lЦИ трtuвп' дn по

бързnтъ да сс СШ1U;I,ЛТЪ съ С'Gленn
забt.ltа:ите.lНИ Х.тGUни рnетения.

01''1

тtзи, наистина,

Ние оuръщпле ВНЮlilНие нn нпшитt Окрж;r:. Пост.
hОШrиссии и г. г. 3ел.тс),t.т. На,:щирпте.1И да НnПрПВJггъ
ВЪЗЗIOа:ното зя, нп()пШl на с'Iшс отъ описnнитt
видове

ппiеници

и ;щ нппрnвнтъ

OIшти,

по ГО!У!i

то ат:о сс

yl:a-

л:атъ тъ дtИ(jтвите.lНО съ татШ1Ш ВИСОI,И ;щетоИнсТIШ;щ.
се дtиствувn за 'Г}';хното распростр:шсние и у насъ и 3:1.-

:lIенлванието
пшеници.

на нашитt изродени печ с по ,1,о.lНопро(iни
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113ЕJIИЧАЕАВИЕта РЕRОЛТАТА ПА I\АI'ТQФИТt.
(Отъ професора. Франка)

О . 1tдъ

l\OeTO

J\arгo

се установи

прьеканието

раетnоръ

ОТ'Ь

U.1аготIЗОРНОТО

В . Iияние,

на

l~арто(Г . lенитt
рас;тения, съ
СИН'Ь Кn:\Н1J~'Ь и UcLpI>
у"ItflЗВft за уне.lиче

вие peRO.1TaTa на карто(I)итt и за наJIП:ОIвание на ritxната (карто(j)..:lена'га) ГНИ.10еть, аз'ь се 3fieX'b С'Ь И3С.1tд"
вани ето на в'ьпроса:

l\иснеаието Н'!> горнии раетнор'ь на
:&арТО(J~.-[еНJIтt зьрна за с't'Л'G, не УВС.1ичапа .IИ PCltOJ'"
тата на l\[tрто(I)ит't'~ ЕДИli'L IIJ"''Гh Rиснението на пшени
цата

въ растворъ

ОТ'Ь

СНН'Ь

l~аJl(lR'Ь

уничтоа~аllа

jrHO~Ke

СТВО nрtАни оргаНИ3)IИ~

то наП'Ь . JНО )IОil~е)I'Ь да се на
д'!Jпа)lе, че СЖIЦО 'гакова -киснение и при Ral)TO(}HlTt за
ct:\le~ Т(1I\(1 СЖlJ~О ц~e l1I'})<1e РО . IЛ на дезин(I~СI{ЦИОННО
cpt,J:CTBO. 13'1 сегаJllНО BIYG)le И::С\['[) е доuр'П И3llt~тно~ че
ПО RОjI~ицпта на I~apTo(lH1'eb се НПJlира'j"Ь TB'lJp;]:b често
заРО,J.ИIIIII на всtll'L3~IОil~Н.И оргаНИRJIИ, ОТ'Ь J\ОИТО OT'1IIOCлt се l)nзвиваТfЬ 1)а3~11IЧНИ Rарто(J). 1ени UО.ltети,

18~3

Прtдварите.1нитt опити
год. В'ь нея ГО .. Lина

Н3'Ь 3l-lхnпиаХ'lJ
l\IИ се
удаде

Оlце пъ
да дос

тигна такива успtхи, БJагодаренис на който спосо6ътъ

пп Биенението карто(lн\,итt за ct)Ie Н'Ь рас'Г.воръ ОТЪ
разtж;:(аующи ~lатериа~lИ~ rrрtбпа да заслужи llНИJlание
то не Ca)lO на теоритици'гt но и на Ilрак'ги]~итt.
3а разtj{~,J,аlоще срtдетво на ~[eHe Bcf)J~oгa с:rуже
ше раетво!)'ьт'ь отъ СИН'Ь Rа~I'Ь&'Ь и ва!)'ь (:и'Бдно·nаро

питтий растворъ), а 111Iеино 2~-l процентов'ь растворъ
СИR'Ь Ба~lаI~'Ь С'Ь l'ftсеиа llар'ь. (Ja:\lO СИН'Ь l~(l)IaK'b аз'Ь не

В3И)lах.'ь никога, защото 'Гой се ОТ. 1ичава по СИ.JНО разtiI~

даIощитt си своиства. 3ьрната

3:1 ct31e

се раЗ:lичаватъ

О'ГЪ Барто(J)енитt Г.I~llИ (К.1уGени) по това, че пос .1tднитt

непрtдетаn .1ЯВflТ'Ь ОТ'Ь сеие СИ, заедно С'Ь ПОБI)иваIощата
ги l\о;кица, заро,Цишь; на Rзрто(!)лсна'га повьрхность се
на:\Iиратъ неПОI~рИТn ОЧII, БОИТО еж пече nС'ГЖIIИ.1J1 вЪ
по ГО.ltJlЪ II.IИ по JIа . 1НRЪ раЗJI~РЪ въ периода на по
НИfiванието.

По Н:l/гаташнитt ll'ЬПРОСИ, съ раЗР'Бшснието на БОИ.

то аз'ь се заех'ь, о'вха С.1t~УIощитt: 1) В'Ь ПРО,J,Ъ.1жение

~ТВЕ~lПЧАВАll}[ЕТО
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на RO~1RO вр"в)[е да се по;(вжргна'г'ь R(1рто(J)J~итt эа ct)Iе на ,J,:Виетвието на )Iедно-вар()витийpaCTBOp'ь~ 2) Ко

га 'ГР'Ьбва Аа се Пl)иетж.ри l~Ъ)IЪ Биспението'l и
ва

о:lИ

е.гБ,J,Ъ

I\иснението

да

се

ИЗ:\lиват'ь

3)

'Грtб

}\арто(I)итt

или He~
Прtди ВСИЧI\О азъ H~e ,прtд.ставя TYl\a ре3Уwlтатитt
{)ТЪ HtI~O.IKO ПDt~llарите . 1НИ ОПИТИ, U~lаГО,JJtрение на
които азъ И:\lах'ь ВЪЗ:\IОiItностьта да попадна, наи ПОС.lt,
на наСТОjIIJ(ИИ

I

JlеТОАЪ.

Опи1Нй вй

1893 ~oa. вй БерЛUUС1((t1Jlа "Jlc1lU1nU(t Градииа"

ПtсаЧ.lина почна. l{арто(I)ит'n зп С"Б:\lС, б"l;ха 'турени
В'Ь раствора ~lriw1l\O прtди cп~10'ГO 'ГБХIIО аасаjl~rlание.

llс1:а~и учас'г~ьк'ь се с'ьстоеНIС 01"Ь

12

расте}[ин:

d

~

=~

=1

~~::=i
Fo-o

Ео<

::i

~ ~ с::!

::~~
~ ~ ~

Вез'ь . наl\иснувание .
Rиснение въ IIРО,J;'Ь.Ijhение на
~,

II

OnU1Jllt 80

1896 ~ut1.

6lJ

~~~
-j.. о

();]

lu часа r)·lf)~
20 ~, fj·~71

1'7,5%
} 17,-1-%
17~~0/o

Аlарuеnфедд7J, близо до БеlJЛU1l.0

Г . lинесто ntceK.:JI1Ua почва. Карто(ритt
направо
прtдъ посаЖДi1нието 6i;xa потопени В'Ь 4: О/О растворъ
ОТ'Ь

синъ

ВСИЧRО

I\а)IЪRЪ.

С.lrБд'ь наБиеванието

10 pt,;"(a
тtjI~ИНnТП на РСRОЛ

тата В'Ь цснтнери*)

не се

О)lиха.
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врt~нитt ОI)гаНИ3~IИ~ )IO~I~e отново .~a исчезнс И.1И

да

прие~Iе Aajf'te ~иа)IеТI)n.1НО ПРОТИnОПО.lОjl~СН'Ь xapnKTepъ~

ПрtДПО.1агае:\IОТО IIp'I~ДHO В . lинние на наБиснуванието
на очитt на hарто~lН'Гf'h TI)'I~UBalIle да се ПрОfl13И ТО.1(\о:
ва

по

СИ . IНО,

hO.ll~OTO

ПО

наБиснуванието. Топа е

K'LCHO се с П!)11СТJhПИ ..I0

11 ,J,a.10

ДЪТЪ нtRОИ по нататаШНII

III OnU'1Jl(j

80

1897

RЪ~lЪ

1IОПОД1) ~a се произне

опити.

10д. 6'0 БеР.1UUСliО1J10 UC1lUHlCU1U.3.1HO nо.пъ.

Почва ]тtсеh.1ипа~ наторенп С'Ь оGорс.l\И 'ТОl)Ъ; сортъ

БарТОtl)и

,,'l'И.l'Ь'~

срnвняванитt

(T]li~l);

RУ.1ТУРИ

На

1:)

)[а!)тъ за llсtБа ОТЪ

еж взеха по 5;)0

Барто(J)(l; Въ

,],ва (:2 о/о) Пl)оцентовии I){lСТВОl)Ъ една ЧПСТ'L Т. е. ед
нитt 550 Rnp'l'o(IHI бtха наl~иснати на 10 )Iартъ; вто
рата часть на 3 ~.IаЙ. 'г. с. едпн'ь день п})t,J,'Ь Cft)IOTO

посаjR,J.ание, а TptTHTa- не се НfiI~исна НИfiаhЪ. hиене

нитt ]\арто(I)и еж l\ИСНН.lI1 по 2-1 чаС[l~ с.тБдrh НПI\ИСНУ·
ванието l~nl)то(I)итt Uи . 1И О)lи'Г~i. ВСИЧl\ИТГЬ l\арто(l~и не
Rисиени, рано I\·иснени и 1~'1CHO .l\иснени Gtxa зпспденп
на 4 ~Iай ll'L три' участыI(L ОТ'1 ПО д pt;r,a llсtRИ. Събира

нието на

pel\O..l TClT3
~

етаНН.I0 на ~) ОКТО1JВРИИ.
'l1tа~ината на peRO.ITa-

~ ~ та отъ 41~ растенил въ

~ ~
с

~

5

~

~ ~

~ ~

~g
~;;;

- t::~ g~

~

~
~

БИ~10гра)I)IИ

c:~

~.

~~

~~

~
~

r-Т''''

~

~

'-

~

~

~

,5 е
;-..

8-

~

r---t

~

~

:=:
:s:
,...,...

~

о

с
~

~
,..""" :::

~

с
~
~
==

!"'\~

.~

Везъ накиенув. 546 41 138-50 221--:19 161·99 17·5%
ранно"
539 33 319·50 1~)-30 1·\)0 240-70 lu 7%
aI

КК\СНО"

337 1;) lOu-:75

u·:)o 1-73 118·00

lJ7a~)0/o

B.lal'OTBOI)HOTO ll.]ИЯНИС на IH1HHOTO НПl\ИСНУllпние·
се IIОБаза.10 оп~е въ ])ааUJ1паИIlето на рпстенинта и В'Ь

т<вхний. ll'ЬНШ~НЪ ВИ,J.'Ь. ll'ь nР'Б3Iе на прtГ~ltJ.ЪТ'Ь пъ

cpt

oa

дата на ~l. Юний I)nстенията ОТ'Ь рано БиснаТIlТУБ Бар'"
ТО(}.И се раЗ .lичава.1И съвършенно ясно В'Ь своето раз . .

витие. Дa~Ke на 6 IО.1ИИ })3НО киенатитt 011.111 )IНОГО
по раЗВИТII ОТ'Ъ раетеНJIята на неБиснати'гг}; RарТоtJ)и .

Въ този ).ень llI)tGРОИ.1И БО.1КО Барто(})и не поникналИ

J"ВЕ.IIIЧАВАНIIЕТО

РЕКО.ТТАТА НА RАРТОФIIТ't

463

ПЪ вс'ыIии учаСТ1JILЪ; Резо.'IТПТЪ е П()linзаНТJ въ пьрnий
С'fЪ~lбец'ь по горЪ. Особенно бие нъ очитt на3Iа:rяпа
нието ПОНИКНИТС.1ната спосоuнос'Гь у hПРто(J>итt, li И сна

ТИ, по I\ЪСНО, нъ Пfil\'Ь за това ПСИI[I~и'гh IIOIiapn.II1
този ВИ,J,'Ь рnстенил еж ОI\ПЗП.IИ

отъ

СhВIJИ}J[llСННО здрапи и

И:\lа.JИ прtl\рnсенъ ВИДЪ. От'ь TYI\e.t се ВИiКДП, че очитt
на }{нрто(J>ит'h, RОИТО дО 3 .31:1Й Cj\i успt.1И да ПОItаI)(lТЪ
ДОСТfi'rrьчно, U~lаго;(арсние ]\.'ЬСНОТО ННI\иснупанпе значи
Te.IHO CJh се поnрtДИ.1И; JT I\Пlуго(I)птt, накисн;ати ип 13

l\fapTa, това почти не се
очитt още нс Cjh, И)Iа~IИ

достат·ыIно

заUt.ltавn~ К'Ь)IЪ

ВЪ3)10л~НОСТЬ

'гова np'I~)IC

да се

РНSВИJIТ'Ь

••

На 2П Августь JI<lпраВИ.1И п].)'tГ:I'h.~'ь па TpIIT,r~ учпс
ТЪЦИ, СТ) J~'G.lh Аа се

УСТНIIОВИ I~О:IИЧСС'ГВОТО на l)аст('...,
""
QT'L "UO.~I l~CTIJ на CT(~O:IaTa.
~.Г'ЬЗИ UO.l'hCTI> се IIOHBHBn BrL :\1. I()ПIli1 И .. IИ ]().:IнЙ 11
често Пl)ИНП~Н ОГРО)IНlI llj)'f;.J:И по l~apT()(rHI'I"J;. t}г(~().Iата
ния'га,

БОИТО

СТfillПТ'Ь

jI~h.l'ГИ

И

СЪХНnТ'Ь

,/

~

етрпдnт'ь

10

а

В'1>

основаниет()

ен.

'Г.

е.

до "I\орен'ьтъ гнинт'ь; ПОr~ОUНИ рnе'Геиия ПО о'Гъ рано У:\III
рnтъ и В'Ь IIOBe I ICTo С:lучаи 118 В})I)зва'Г'L I'..Лll~lI. )LOl~a
зано с, че 'Г1)3И ()О:I'IJС'ГЬ п!)оиз.тиаn OT'I) l~аРТо(lн\и'гt) аа

ct)le и
U.I011fiT(1

To(I)~1eHn

C.1tJ.'L топа ~C распостраНJIВП по стr(),"I:lТП. ,~CTC
UO.TJ;CTI)~;; е рПЗ.llIчна ОТ'Ь оGИI~НО веннатп ~~I~ap
ГНИ.l0СТh:~

r"Ж()ИЧhИТ1>,

заГНИllанието~ IIРОИСХО ..l,ЛТ'Ь И31>

които

НР'}\'{1I3ВИI\ВnТТ)

З(lР()..J.lIПIИ~

I~ОИТО сс нп

Ilират'ь И.IИ на снз[итt l\аРТО(}НiИ за сtлс И.1И ПОП(l,.l,ПТ'Ь
на Тl;ХЪ от;ь зе~IНТ(l. По тпI\ыlьь нпчинъ )10jf\e~I'f) да се

падtПfL:\Iе, че ПО)ГЕнnти'гt ГjhGи~ nKO с:\)[о Tt сс НП:\IП
рат'ь на C(l)IaTH БОi[tИЦП, U.lагодарение на на]~ИСНОВПНl1е
ТО, ще ОЖДЖТ'Ь сьпьршенно УНIIчтоа~ени lf.. IIe llC.lt,::(ствие

на това. lI~e

се

достигне

3НПЧИТС.IIrо

ва UO.l-БСТhта.' 'l'овп сс ПОТВhРjl~J.зва от'ь

нала:иrвание

U'ГорНЙ СТ'Ь.I

беЦ'L. Осо()еиноrго 6~laГOTnopHO ,ll;ис'Гвис на I\ГТ)СНОТО IIa-

Rиенение се оuненявп С'Ь топа, че на J\ПРТо(lНI'гr!; ОТ'с, дан

ната I\fiТСГОРИiI, ПОСПJ:~НП веднага С:ItД'f> "l.С3ИНf IIСКЦIIЯТН,
НОВИ заРОrl,ИIПИ не еж успt.1И OII~e ,.1(\ ПРОНlIl\нат'ь ЕТ)
КОп~пта; т r1JЗII еhЗС~IП.IНРИ, I\ОИТО еж зпCiО.lrh.-ПI, CX~ сс зара
ЗИ.1И В'Ь ВРБ:\те на ПОНИl\нуnанието l! то С(l)ТО ОТЪ почвата.

ll.lиянието на нпкиснупанпето ll'ЬРХУ С'LСТОННИfТО
На

3Арапитn

съuраНII Барто(}>и, едпп

.1И е НУп:ДНО .ха

"С 1> Я Ч Ъ"
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ра3Г.ltДIJ[13Iе~

1ЦОJI'Ь

вече

знпе:\ГL,

че

зп60~ltВ(1нието

на ]\арто(I)итt

ПРОИ3.JИ3<.l ОТ'Ь R:l!Н13ЛIJ<lН1IСТО
нн расте
нията В'Ь IJj)tJle H<l т'hхний pnCTejf~I). И ;(hиствите"lНО
ПО~ТУЧИ.ln се е TB'Lp,~t
незначите.lна
1)(1зница:
(IИСJОТО

вп UО.Iнитt КilJ1ТОtj)и с'ьстаn.~IЛВН ПРИUJИ3ИТt\lНО 1 о/о.
Ранното наБиснунание. е OJ{aan.IO Of!)03IHO 1l.IИЯИ
HJIe въ реко.тгпта (Г.ltJ:ПИ т})ета RО.l0НП), 'Гл се е
уве.1ИЧИ.IЯ приU.тизи'ге.1НО
11/2 пжть. РПНН()ТО накис
пувапие е )'"1\(13(1",10 U..1аГОТllОРИО В.Iиянпе и по отноше

ние едри'гt Г.1НВИ К'Ь)IЪ дреUНИ'i,t. ~ГnhЪВЪ РСilУ.Iтатъ
110A~e)IЪ ,J,a си 06ЯСНИ~I'Ь по C.1tJ.YIO IЦИЙ на ЧИН'Ь: 1)
Наl\иснуванието униqТОiI~ава JIHOiI;·eCT·BO врtдите"IНИ ор
гаНИ3:\IИ~

RОИ'ГО u'ьрl;ат'ь

на праВИ.1НОТО

раЗllивание на

растенията: 2) ~ltJ:I)-rа ().laгoTBopHO В.llIяе на C(1JIOTO
развитие IIa растенинта. Б/ьсното наfiиснувание значи
Te"l"HO е Н(1)lа.1И,,10

pel\O.1TnTa:

так'ьв'ь

I)ЗУJтат'ь се НПП'ЬЛ

но оuлепява съ ос~аUllанието на ПРОНИfiнитеJната
БаРllате~ната) способность.

IV

ОnlИНо

f3l

(по

1897 ~_ Во БUР};lОРС1nо близо до Ораuuеuбур'lО.

ПочпCl нtееf~.lИВП, наторена С'Ь оuореки rгор'ь. Сортъ:
"Ранна РозС1~~ (Friille !{ose). 3а llctha tрпвнявана J\Ywl'rypa
взе:IИ по 3 пен'гнерп. Два ПРОЦСНТОВ'Ь (~O/o) рнстворъ;
RаРТо(l~итt потопени 13'1> него на 1 . . \при . IИИ 'г. с. приб
.1ИЗl1те"IНО;) нрде:IИ до ПОСПjI\',~(анисто.
и·Н JlпЙ. Т. е.

прtд'ь

CfiJIOTO

поспа~J:ание. НаI~иснуванист()

Tpa~iJ() 24

часа, С"ltд'ь НuБисппнието I~НрТОtl.итt се не JI3)IИ.1И. В~ич
Битt f\nРто(J~и Uи . 1И носtнни на 10 )Iай В'Ь ;} rчпстъ~а.

Отъ "9ПНО ннкиснятитt ;) центнера, В'Ь

нението

.lИ.1Ъ I1

BptJle на съхра

И)ГЪ~

,:1;0 посаЖ,J.ННllето единъ центер'ь се разна
3(1 IIосаiI~дание остана.1И ca3IO -1 J~eHTHepa.

!t
d.

~.гtn~ина на

реКО.Пi1та

=~

Не наl\иснати

Рано

IlJhСИО

~,

"

~

=f
~i
s-'§

З.
t
-:,)
\§ ~

I~eH.

I(еи.

I(еи.

~

Н-!-Во
2~·()~
:?2·В0

-!·ЯJ
:2·дl

4
;)

-

:::

=-

~·;~О

12·3%
12·1 О/О

11·0%
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Отт) ТУБа тоже лено се Rи:а~J,fi неU..lаГОТRОl)НОТО
В:Iияние на ~ЪCHOTO накиеиуnанис. 'l'ози ОПИТ'Ь ll'Ь CJb.ЩОТО Bp'h~Ie показва, че В'Ь С.7IучаИ на неОJIивание С.lt,J,Ъ
наI\иеНУВilllието на PfiHO наl~иснатитrh Rарто(!)и~ пое~ltд
нитt се разва~JНТЪ въ rо.тБJJИ БО~lичеетва до посажда
НИftТО. ~Гаl~ЪВ'Ь реЗУ~1тат'ь е НnП'Ь..1НО понлтен'ь, a:hO си
ПРИПО~IНИ~IЪ, че 1Iе,:хний раетворъ 1IНОГО отъ отчитt на
Барто<J)ИТ'G IIо.врtа~да.
ОТЪ всичко горньо се вижда, че НUI{иснупание СЪ
}ItJ:HO-В~РОIЗИТЪ раетвор'ь уведичава PCKO~lTa'Гa на Бар
'тофитt и че в'ь най U.lftгоприятенъ С.lучаЙ туй увеличение

.ДОХОjl~.да въ 01'НОПJение 2: ~. Накисиувапието трtбва
да с'гава 5-() недt.1И пр'.Бди IIоса.~h,J,анието, по nЪЗjIО~&
пости къ:нъ срtдnта на )I~ )lapT:l.. ~Грtбва да се uзе~Нt
(2 о/о) дnупроцентоп'ь :недно-ва!)ОПИТ1) рас'Гворъ и да се
оставн да дtиствува върху по'Гопенитt Барто(j)и :2-:1 ча
са. С.:гЬд'ь Н3l\иенуванието Rарто<!)ит'Ь 'гр'Ь()ва да сс И;-1
JIиватгь, ,.,а се исушаU:lТ'Ь и тогава дп се ПОС'l'[tВНТ'Ь В'Т) Jl'hc"то

за

съхранение до IIоса;I~данието.

8'1"

" ",

J \e~lnTe~lHO uи UИ.l0,

щото пъ ТСКУО(<1та го,:хина този JlетоJ,'Ь да UХLде
'-танъ ОТ'Ь повече та да се ОIIрtдt.1И
-ТОЙ RС1Н-tога И.1М не.

ИСIIИ

пригоден'ь .ТИ е

(ПрtНt\ТL ЦвtтаН'L)

----~~~

·"С '1) я Ч Ъ"
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По претенциитi на фелдшеритi.
)Iайската hНИ~I~~~а ОТЪ Т. г.

B'L

на

сп.

,~~Iе,J,И

ЦИНСl\а Вес'Б,J.а'~, сI)'ыIнах)Iсc една СТnТИЛ ПО,J,'Ь ЗПГJа
вието--: "IJl)e'}}2e1l1~Ult}JlJb llа Фс.zr)UlеjJll пl1Ь" съ триuу]\пеннии

ПО ..l:ПИСЪ:

Д. Т. J}.

Иии hРПИНО U~lаГО,J,арI1)IrL ип

r -НЪ

писача на тази статип. че той е lIСliпза . 1'Ь :'tIнtнието си

печатно" С'Ь hoeTO ще 1IO~I~e J.:l се оевtТ. 1И l~al\,TO ОUJце ..
CTllOTO, 'Т'ЬИ И С:l)Iитt жьдНЛt за СПОUО;J:па П!)(lКТИl\а (})е..l""
J

дшери; та наи

noc.Jt

не nНИJrанието на

съ товn си топ )IOjJ~e ИИ ще ооър

тtRИ, КОИТО Tp~hGBa

t/Т(ЯТЪ върху въпросната
~
заораnено

ОТ'Ь

/

nСИ I I1\О

I~O ..lI~OTO ни СИ ..1итt

нието на (l)е~I;(.lIIерИ't'U,
ТИRft,

1

O()lIteCTBOTO ()С. 1ДlIIерско

Но IIеI~Ъ остаПIС\IЪ
Г.lеда)Iе

'ral\{\

и

дп се

праhТИI\а на 'Гопа·

поза11ИС

И.З0ставено и

С'ЬСJОllие.

друго на страна и раз

ПО3ПО . ]НПl1Т'Ь,

J\a~TO ИСБа
относите . 1НО СВОUО,.l,И<1Тt1 П:\('Ь пра~

състонте . 1ностьта

на

въпроснат~

статия

"Пре'})lСН НUUПlrb па Фе . lдlllеРll1Jl1Ь:'

Че (1)e.1J,IIIepCI~OTO С'ЬС.I0вие (С'Ь IIСI~.110чение на иt
БОИ отъ негоnитt Ч . lенове, Батоиппр. Г-Н'Ь Д.) се етр'в
~IИ R'Ь)IЪ ПО.lучавание спободна праhТИ~n, топп е (IHl[~T'b
не УСПОрИ~lrь; Н'Ь оuаче Г-Н'Ь Д. (l~. Б. lI..1И не е рпз
бра . l'Ь точно ИСhпнието на fре.Т,J,шсритt (ра3 UИ l)а се за
сно{)одната Пl)аКТИl\а), И.IИ 3.1-\0 го е разUра.l'Ь се Яilлва
В'Ь прu'Гивнии ~lпгеръ C:lJIO и CftJIO ,1,(1 се почне едип по
..,7IеJ(Иl~П,

l~oeTO е СJhIЦИНСI\fiта

негопа цt.1Ь, а

която 'Гой В'Ь стй,т.ията си Уl\ClЗП,t ,уа"ъ

IIIеРИТ1, изrь

IIХ~ТЯ

... да

нс

тази,

извади tI)е . 1Д"

на Ш<1I) . ll1танс'Гвото>· и И)!'Ь

ПОI~а~l~е

Сж'IЦИНСI\ИИ - ПО БОИТО Tptuna да С.ltJ,rзат'ь:~
Г-Н'ЬТ. Б. )0 &O..1l\OTO разuраХ11е ОТ'!> СТilТlfлта·
му не е И3УЧИ_1Ъ доuрt ll'ЬПРОСНО'l'О исканис. lI..lИ п'ЬК'Ь

,;1.

ве иска да го изуqи. 'Гой cpaBH~.Inn познанията на -1)e.1
.дшери'гt С'Ь тtзи на .11~hаритt, В'[,:1'Ь О~НОllа на Боето

чрtзъ печата на всtуе . 1Иlllание Rплвнва~ че не тр"ЬОва..,да

се дава споБО,.1.на-праl\ТИf\а на (I)C..1 J,[lICPIITt 11 че ПО;I.ООllО

ИСhаНJlе ОТ'Ь страна на ПОС.ltJ,нитt,~

GИ . l0 как'го

се И3

разпна той: "ве.1tД СТDие една ПСИХО..10гичеСJ\n С(l:\lОИ3
:кa)la~~ {hoeTO по Bctl\a вtролтноеть е турено за УIiра-
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ПО IIРЕТЕНЦППТ1) НА ФЕJr'LIlI~РItТ't

шение на рtчьта.) Но нс Г-НЪ Д. ~г. В. 'ГУhЪ Ht1Ia HYll~
Аа отъ Itрасиа Р'hчь, а TY~'Ь' Tp'I;uHH ра3I\тI;iI~даrtие ll'ЬП
роса

В'Ь

еХ\'I1~ИНСRа'Га

){У

с~rисr!>.lЬ

и

рса.Jноеть.

Г -нъ ,I~. В'Ь еТПТIIлта си прани, haJ~TO I~азаХ)lе, едно
сравнение ~Iеж;ху (IН~.l,J.шерекпт't и .1-Бl\аРСRИТ·Ь ПО3НПНIIН,
Бата припел~,J,а за .ПРИ1Itръ

еетеетпенникъ.
ДIIlеритt

един'ь педnгогисть 11 едпнъ

RаRIЗО :.\IИСwlИ ТОИ, ~a .1И ТОНП~

ИСJ~атъ

еJY~ща'Гп праRтика,

3YBaTЪ~ и .Itкаритit

J~а.,IИ )IIlС.1И

съ

J\<lKU(lTO

ТОИ, че

че

(I)e.1-

се ПО.I

(I)е.l;J:шери,.,t

ИСI\(lТЪ да ТIрПВIЖТ'Ь а:\IПУТnЦИ, .ltlпарато)[ии и T'b3I'L по
доuони ()пераций~ AI\O такаlln праКТИI\ct )IИС.1И~ че ис
кат'!>

(J)е. lдшеРIlтt~

то нии ГО

UИХ:.\Iе

IIОСihllстпаJII но
I\ilTO IHt
J,П ОТТСГ:IИ евоит-Ь .l.У)IИ, ааlЦОТО

е~ин'ь досто.тБпенъ НnЧПН'L (l~alt'LllTO IIO,.l,OUalli1

него IIодоuенъ IIисачт»

топа НИl\jК,J,t (l)е."Jдшсритt не СЖ ИСl~а.1И, нс ТР'Ьбва ;((1.
го ИСl\nТ'Ь и иt:\Ifi да го искатт); n nI~O t;и сс Ha)t·J~plI.TI)
С . 1с:нентъ ОТ'С> (I)е"lДIIIСРС]tОТО С'ЬС.IUЛИС ;Н1. Jlcl;a ]IOr'~O()HO

Н'Б]ПО~ то топа uи UИJО a()CYP;~'L и НС uи ааС"IУjI~И.'IО 1111haRllO llНИ:\lпние

ОТ'Ь страна на

г- Н'Ь Д. 'r~ .В. ДП почне JI ч!)'Ьат)

l~YBa

IIИ]\ОГО, а

l\a~IO

псчата да ['U

BaIl~OTO IIодобно иеl\пние нс uи rr'ьрlгt:IО

.-НI и

1~I)lIТП

НИI~ПI~ва

JiрИТИRа и 1\(1'1'0 ВС'NКО нс оеноваТС.1НО H'bu~o би остппо

ип заuвение ТП)I'L OT'L r ,J,rtTo СС поп I3I1JO. 1\1\0 Г -1I"b
Д. Т. Б. )IИС~lИ, че топа ИСl\атъ (I)e:r;J,lllcplITt, то HtI~a
ни ПО3ВО ..1И ,iт,а ~lY I\ПJl:.ел'ь, IJe 1НОЙ е СТПНП.1Ъ jпсртва на
една 1lСUХО.10Iuцеска Сll.JlОUЗJUfJlа, заll~ОТО (l)е . 1ДIllсритt ис
Батъ Сllободна праl\ти.ка пъ l\l)Jьга и сыlа3~I'tрноo евоитt
познанип.-Фе . Jдшеритt ИСl\аТ'L да пра&ТИl{упат'ь В'Ь KP~\\.

110

га на евоитt еле:\lентарни познания, а не и псtстраии3.
праhТИl\:l ПО ~lе,.1ИI~ината., l\aKTO СН )IИС.1И Г-Н'Ь твори
те.,IЯ на "фелдUlеРСh4 U JJl1b npenlcu nuи.'·
Г-Н'Ь Д.

'1\

Б. I~(lKTO веч'ь 1\~3fiX)le, пъ еТПТIIята си

IIРИllС~I~ ..l,а ПРИ~ltрт>, чо hUI~TO е,J,ИН'Ь пеДПГОГIIСТt НС )10л.~е.l'Ь ;з:а сс сравни С'ь един'ь естеС'fllеННИl~'Ь, OTHOCI1Te:lно IIознаНИJI'га СИ~ Tal~a 11 (1)С."I,.l.шера нс :яо~па . ТЬ =))1 се

сравни С'Ь ..liи\uрн.

JIИС.1И .,lИ ТОЙ, че lС\Н! Jltl\ОИ (I~e.I

ДlIlер'ь да се сравннпа съ .ltI\аl)итt·~

.!\I\O

1'-нъ Брnти

СI\И е }\(lза..l'Ь въ ,~CъH ЧЪ~' ПР'G;I)lетит'Ь, ROIITO У(IIЖтЪ
(l)е.lдшеритt, ТО тои

не

ги е ~пза.1Т) за топа,

че

иска

да nOl\ajl~e l\ОИ прt))lети еж УЧИ.IИ и по т'Ьх:ь Да И~lЪ
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се даде сnобо~на Пl)[t&ТИI\(1, n Tt еж прtведени са110 да
се ПОI\аже на ОUlцеетвото понятията, по RОИТО прt,J,)lе
ти fI)е.lдшеРJIтt еж ПО.JУЧИ..1И на УЧII~ТИIцнnта ска1IеЙRа
и С1>0{)1)(13НО понятията и познанията И:\IЪ да се даде
свободна праRТИБа.
Това сравнение на пе..1нгогиста и сстестпеННИК:l, ПJ~О
бихме го търси~и, H~ бихме го на~tри~и TaRa краено
рtчиво )Jt ГОnОI)И въ ЗПULита на СВОUО;J,иаТ:l <I)е.1ДПlер

СЕа практика и нии крайно б.lагодаРИ31Ъ пп I'-Н'Ь Д.
Т. Б., че той е взе113.1Ъ това за ПРИ~Itр'ь и ДОБазате.1
ство. О'Г7Ь

RoeTO и ний Iце се ВЪСПО.1з,,·на)lе.
'и така: пеАагогиета И~Iа }~рат&и ·познанил по

-тестпознанието

.

сравните 1НО

еетеетвеННПRа,

топа

ес

е al~

СИОJlа; нъ не Iце w1И бжде С~Itшно, fiRO Rnil~е)IЪ,

че по

дагогиета нtяа НИХ8RВИ познания по естествознанието,

ЩО:\lЪ н'Б)lа ТНRИВ8, БНI\ВИТО ПРИ'Г'Ба~зв(1, естес'гвеННИl\а 1
Но пtКrt одtДВfl1Iе: Ба~то на педагогиста се дава пра
вото да uжде

ТрИR.1:lснитt)

учите.1Ь пъ

ОСНОllни'гt (а

неКЖдt

и пъ

УЧИ.1ища, гдtто зппознава ученицитt С'Ь

ел:еJlентарнитt познания на естествознанието, а естест
веННИl\а се Нflзнnчава rl'а:\IЪ гдrБто

Tptuna

тарНII познания дй. ~e разграничы;,т'ь.

И

тtЗlf

e.le~leH

неll~~~~1И БЖ,i.(е

СJltшно I'-н'ь Д. 'г. B.~ да се заuрани на педагогиста

да

распространяnа

естествознанието,

понеже

нt:\Iа.l'Ь

ОUШИl)НИ познания, l~акnито И~fа естествеННИl\а It.--С:\ltш

но па даil~е и абсурдно е. И 'гаБа Бато е СJltшпо да
се забрt1НИ на педагогиета, Тйl\(l СЖЩО ще бжде и е
С)ltшио и абсур,.1НО да се забрани на (рР . т;(шера ~a при
.I1ага В'Ь праRТRБН; своитt :\Н1.Rаръ и краТhИ по
ната

)Iедици

познания.

Друг'ь ПРИ~ltръ: ...~БО СЖДИ~IЪ по .10ГИl\ата Ви г-}гь
Д. Т. B.~ Iце rl,оиАе)I'Ь' ДО заR.1Iочение, че и на са)lит1;
лtкари не TptUllR да се дава свободна практика~ поне
же rrt не зналт'ь TO.lhOBH, БО.1RОТО тtхнитt ПроtРССОl)И

(.като не забраnЛJlе праВИ.10ТО на ИСhwl10чеИИJIта).
Ний lце Ви &ааiе)JЪ Г-НЪ Д. Т. Б., че 4])е.l,J,ше!)итt

ИСh3ТЪ пра&ТИl\а

въ кржга на еnоитt познания,

това е

едно TtXHO право~ заII~ОТО и въ са){ий З<lКОН'Ь е l\аззНО
че: ~сnоб()днnта праБТИJ\а на фе.l,J;шерптt II~e се опр~t
дt.1И В'Ь особенъ праВИ.1НИБЪ", таБа IЦОТО и саJJИЙ за-

по ПРЕТЕПЦlIIIТ'J) НА ФЕ.I;I,UIЕРllТ'I)
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I~ОН'Ь И1I"Ь ;:(ава топа право 11 'rt еж Д ..1ЖЖНИ да го .ис
кат'ь, Тl)tбва ~П ГО ИСhаТ'L~ R[ll\TO ГО И ИСhат'ь • .А ЩО~lrь
'rona е TtXHO право, лр·hД.1агае)IО отъ за.llоиа и 'ft го
искатт), ТО нии 1IИ:С..IИ:\l'Ь Г-НЪ Д. Т. Б., че да ИСhа чо
n·tI~T) топа, лоето )Iy е оutlцано fI Jly се с . ltдна да UJБ.
;I,e ;tH),eHO, )lИС . 1И)['Ь l\аЗВflJlе, че TY~Ъ. иt:\Iа НИRаква

,~пrИХО . lОГИ(IеСБ.а саJIОИ3~lа~Нt", RaI-tватО си в'ьоUразявате.
По на'гатъкъ DI> с'rатията си Г-Н'Ь Д. Т. В. Базва:
"НАи" Лlt 1иЪ1;Ой, 1ioi'uno сеjJUОЗJ-l.О ,мислu, че фелдluеРUЛl1Ь CJK
бй СоС1nОЯ1tuе

оа .11Ъ1'уаа1nЙ

че 1нр}ьбва да иА!й се

ца

h()..1I-tО

и

са.МОСНlОЯJJlе.11l0

BCJbJ,a

(JОЛJЬС1JlЬ

t,

aa.,i)t3 свободна 12paK1Jlll1~a?'~

страненъ В'ЬПрОС'f>!

Kal\na

ННХnJиа IIН:\IИС:IИ

Г.1LlГО:Jствупание! I\'J~rT})

UC30CHOBaTe..J HO

(I)C:I,.1llIеритt С,Ж" заНRИ ..1И това, Т. с. да . 1tI~YBa'L"b ca:\10~TO.H
те . 1НО вСlы(а БОЛ1ЬС1Jlъ/~ Ний IIC )IИС ..ТИ~l'Ь, че ИJrа Jгl,,~ои,
]{ойто да JIИС . 7 IИ подобно Hial~o, H'L С)10 принудени ;Lct

Htpna:\[e, че не ll~С сс на~lt)ри ;(руг'ь OCB'!a{'[J г- lI'f) )~.

'1'.

Б., които да JIИС.1И, че (I)С.,l,:J,Iперит'Б ИСJiПТ'Ь (JClbCJUjJa1lua
1Iе;(И]~ИНСRа праК'ГИI\а. {le (l)еJ,J,шсритt нс ИСl~ат'ь Ta]~a

па праRтика, J\(1Rl3aTO си в'ьоuразяпа г- Н'Ь Д. Т. 1>.,;Ja
;~a се увtри, нии ГО СХ~lltтваяе, fihO jБе:lае рпзuира СС,

),ct

сс отнесе до (реЛ;:I,шереко'Го ДрУ~I~ество В'Ь Со(IНИI И

ПОИСItа изработений О'Г'Ь него: "JJ1)atJll..lHllJ~o за своиодиа1nа
1lpal;1Jlu/;(l

иа ФеЛОUlеlJUJJНЪ,~~ та:нъ тои ще налtри ПОJ.роб

во ИСRпнието на тtзи пос~tднитt.
"HUJlCt е JfЖll1-l0 }l}ЫЦО 1nеlJаnUЯJJUl~?!·~

Ето Оll~е ~;(ИН'Ь nЪПрОС'Ь, о'Гъ }~ОЙТО Г-НЪ Д. Т. В.
~

Ь/

се въз:иущава и на 1\ОИТО даже' не 'l'P~ опаше

ваРЯ~lе, запхото ОТ'Ь гор'вписаното всtI~ОЙ
че (ре~]J.lIIери'Г·Б ис]\ат'ь да

. ll)!~:YHaT'L

да

отго-

Iце })азuе!)е,

Tona~ I\OeTO JIОГ,,'h'l"Ь,

С'Ь една J.Y)I:l с .lе)lентпрнитt заGО . тhванин, а нс и топа,

ОТ'Ь ьоето И~lать )lа:П\II познания.

11 таБа

ОТГОllОРИ)IЪ НN Г-НЪ Д.

че 'fСрnПJJпта

rr~.

1).,

С'Ь иtl\О ..lliО ;I.У~IИ
е )Iх"чна,

това е по пече отъ в'nрпо, Н'Ь rrYK'b е ДУ:\И1ТtL зп (!'е.1Д
шерСБата терапил, а не и

всестранната

тераПIIН,

за

ll~ОТО както ТОИ I~азва, че ~,OT'Ь учени ;1,0 УЧСНII И~lа раз
.1пка", Ta~a СЖIЦО 11)Ia подобна 11 ОТ'Ь 1nераnu.ч до 1JlераUllЯ.

Другъ RЪПрОС'Ь, който заД:1ва Г-НЪ Д. Т.

Кои CJK 'J'lодбудunzеЛllUJ1U1J nрuчuн,u, 1~OUJ}lO
рипl1Ь аа иска1Но свободuа 1lrlJU/;lnZlJ,a?

]).

с че:

1iapa11l(j фе~lдutе

"С '.Б Л Ч Ъ"
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При ПСИЧRО, qC на 'fОЗll В'LПl)ОС'L И)l<1 )IНОГО Аа се
отговарл и че за всес'гранното :ч.у осв·h'Г ..1енис се изи
СRППТЪ )rO;I~e би спеЦИП . 1НИ брошури, Н'Ь НИЙ I1~C се по
СТПРnС)!'Ь ТУhЪ въ иtl\О . IКО ptJ<t .J.:l ОТL'ОВОРИ:\lТ) на по
читаС:\lИИ запитвач'ь, рnз6ира се ),0 hO.1KOTO IIО3ВО.1нватъ
етраницит'{; на eJ,HO СIlисnние, на което 1~'h.1bTa не е да
защищава, или по- ;\оор'Ь l~азано ~a пише, за (}Н~ДIнер

~KOTO С'ЬС:IОllие.

I-Io

иеlt(t ночнеJIЪ ;~a отговаРЯ)Iе.

вото нtlЦО, което кара (I)е]~шерпт't
на

практика

е топа,

че

като

СХ\,

да

II'Lp-

ИСI-\i\'f'Ь спобод

ПО.1УЧИ.1И

е,J,НИ

ПО3НП-

нил по ~lеДИЦИНС-К~lта паУI{(1, ~lаItаl)Ъ и Б))атки трtбва да
ги ПРИ.:10il\iliТ'Ь В'Ь пра~ТИhа. И не ще .1И Gж;\е С)Itшно,
al\O на е,J.ИНЪ flовt-къ, когото УЧИ)lЪ да говори, сжп~е
п!}i))lеино )1У запрtТИ~IЪ ,],3 ВЪрUIИ товп на Боето ГО УЧИ)I'Ь~

сх. lЦО lie е "lJ.И СJl1>IПНО да сс заорпни на (I)е.1;J:ше
ра Аа праК'ГИl\ува това Боето е УЧИ.ТL t J;I~1И (l)e.1Jlllepa

TaRa

~IOjl~e Аа раuоти 11 праl~ТИhУВ:l по Jlе,J,ИЦИН:lТП
гава "Когато е на .J.гыl~Б.авнnn И~'IИ rlруга

CaJIO то

C..1Yil~Un, а U~О)IЪ

бжде УnО:lиеll'Ь за него етапа НСll'ЬЗ:.\lОiПНО топа, l~oeTO е
раUОТИoi1Ъ В'Ь npt:\IC на C.'Iy~&GaTa ~ 'I'onn Iце бжде Bct едно
на единъ ПРОКУрОJ)'Ь ~a се з-аuраuи да UJh,.1e nrXnOl\aT'L
П{О:\I'L' тои ИilIIустие доброводно И.IИ UJh,J;e сна.1СН'Ь О'Г'Ь
ПРОКУl)ОРСl\ОТО l\ptC.10.

RаhЪ ~IИС.1И Д. rГ. Б. да.ти е справе,J:. IИВО това: на

q)е.lдшера да се забранява да ПИПIе рецепти и за тtзи
.1thп!)ства, hОИТО ОТ'Ь аптекит'n се давнт'ь на вс·tl\ИГО
uезъ педоGни·~

На това )[oп~e uи ;(а ни се отговори, че IЦО:\IЪ 'r'l;

се .J:aBaT'L на всtкиго, ТОЙ )IOa~e ,J,fl НАе и си ги n3C~IC
са:нъ отъ аптеhитt~ Н'ь да прt,l,ПО.,10jI\И1IЪ,
че !)f\UOTil'ra
така стои, че той С(l)IЪ не 110a~e да иде нъ аптеката, а
)IOiRe ~a ПРП'ГИ другъ, на l\ОГОТО трtбва да дава заu'п

.1t;I~J\n за ис~аното лtfiаретво. Е. тогава не е .JИ по
доuрt B)ItCTO ПОг~оuна за6t,,1tiI\.ка да uжде РСItепта, I~OflTO
~a се експедира по запt.з;ениИ рtАъ, l~aKTo .1tl\аРСI~итt1

J\БО се С.IУЧИ П'·SI~ое НСIItаетие ОТ'Ь ТО~И :\IСJ,Иl\R:\lент'ь,
то тази рецепта да с.]уа~и на

(J)e.1,J,IIIepa,

Бато ДОКУ:\Iентъ

RaRTO. за негоnото по-ГО.;ltJIО, lI..1И по ~lалко на&аЗilНИС,
таБа наЙ-IIОС~lt 1I за ca~IOTO ~IY опраВ,J.ание.

по ПРЕТЕНЦПIIТ'R НА ФЕ.l ..1,III~РИТ1)
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Другъ ПРИ)Itръ. Да прtДПО ..lОiI:И)JЪ, че еДИН'L (I)e~I
.дшrръ ее НnJlира В'ь e,J,HO ce~IO~ прtг ..ltда е;:I,ПНЪ БО . Itпъ
и НfС\Itри, че БО.ltСТhТn )lУ не е Tal\3Ba, RaRI3aTO да и
3ИС.l\ва непрt~Iенно .1thapCl\a ПО:\IОIЦЬ~ нъ обпче )lOjl~e ;з:а
И~\Iа З[1 С(l)IИИ (jО.1ЪИ'Ъ .JОШИ пос.гБ,J,СТВИ.Л, :1hO на Bp~b)Ie

не О"hде дп;:(ено съоти'hТСТIЗУlоп(ето ~тtI~ПРСТВО; a.l\O

(l)e..I -

дше11а Ht:.\Ift ПО,J:обно~ а )IOjI~e да напише една рСl(ептз,
БОЯТО lце )IOiKC ,J,a се еl\спе,J,ИРn отъ най· UJИ3Сhпта ДО
·ce.10TO аптеl~а (И:IИ ПТ,h'11ljJ]ьдnО.lаUlСJ1U1n1Ь СluраUС1JZ6!JJОlЦU

aUJJleJ;u); тоганп не ще .1И 6Jкде справе,~.1ИПО ОТ'!> една
страна и УUИИСТ13СННО ОТ'!> друга ,l;П сс ИПRара СП)IИЙ

uo-

,..1tи'ь

Д(1 иде В'Ь града, гдtто да

1\[11)1)

и

)[У

се

даде

се

ПР'Г) га'h ,:ЦL

рецепта, I~огато това

от'!, :гn

)IO~KC Д,а стане

uез'ь ()О~lНИЙ .JJl ~C ПРИНУjl:даUfl да ХОДИ rl:fi сс Jlp'I~I\I'J;,~
вn О""Ь .1'tI{ПРL И IIО:IУЧП СJ"КIЦОТО .-гБI{аl)СТПО, l\OCT() IцеНIС

Д:1 дп;(е и (l.е.'С],шсра. .А~IИ :11\0 се.1СНИII[l, нс ути,.'(с нри
.•1tI:\aph rt }{ОСТО нс е lyh;I,1\oCTb, IlOHcaie аИНС)I'Ь, че CC.1Cнит·t Т'ЬРСjlТ'Ь JIСТИНСJ\а

)lедицинекn IIО)lОIЦI)~ Ca)IO rrOI'(lва когато се прtUl)О,:I,И.lI1 llСИЧI{и'Г't nраЧI\И 11 НС еж 110-

.. IУIIИ.1И uu/(alL(J(t

1l0лза.

'l'рети IIрилtръ. Да прtДПО.I0~I~И)lЪ, че ~J)е:IДПlера е
ПОПИБПН'Ь да

дава nърва 1l0MOUtb на

е,J,ИНЪ

отровенъ, на

БJИ30 и~а апте~а и той ие~n да ~п~е нt~ой антидотъ
на отровата, нъ да пише !)ецопта HtJIa да се е&спедп
l)a; 11 THI\fi неГОUIlИ 60Jtи'ь H:\ItCTO да бжде спасенъ
рИСRува ~a загине, (\огато a~o рецептата )IУ uи се е&спе,J,ИрП..l fl, раООТl1та не O}f U3C.1H подоuенъ ( Н1ТП.1СН'Ь исходъ. Е, rго['ниа заlЦО CJh. UИ.1И хnрчени TO~lJiOna грtш

"'"

"

"1

ни ~1eBOBe (отъ БОИ ТО сега се И~Iа НП.ltjl\ЛIЦn Hy,a~дa) за
леl\ЦИl1 110 от!)ппянинта и те:\IЪ подоGнй'~ 11 нс е .111
С)I'!НПНО, 'l)е.Iдшеритt

ровитt;-

n

да учжтъ разни ННТИгl;ОТJI

на ОТ

да И~I'f, се забраняна r1:l ги употрtUЛП(1ТЪ~

Ето C,.l,lHl отъ на-Г ..lавнитt ПрП1IИНИ~ ROIITO I\аратъ
(I}С.l,J:шеритt да IIСБ.атъ свобо~на праКТПI\t1 и: еl\спе,JJI
l):lHlIe тtхнит"h реl~епти~ З:lП(ОТО въ противенъ С.lучаЙ,
етрадптъ I\flKTO са~lитt (I)е.lдrnери прtдъ C'bn1>CTIJTa си

J1

заБона,

БОЙТО ОТЪ една страна ги Бара да даватъ по

)lОЩЬ, а ОТ'Ь дl)уга IIJIЪ

зпuранява сргЬдетвата НУ~Б~НИ
за неы; TaRa и ca~IOTO общество,
понел\е не )IOil~e да

"С
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".t .л ч 'Ь"

се ПО.1зува с'ь' б.lагата на )(е;хицинската HaYI\<t Tfi)I'b Г,J.t
то би :\lor,JO.
Това еж тъ 110- I'.1аnнитt ПрИЧИНII~ ltОИ'ТО IIодБУ;I~-"

дат'ь (l)е:IIIIеритt да ИСI\атъ своиодна праК'ГИI~а.

rrt

Cjh

не·

значитеJНИ, Н'Ь НИЙ )IИ~.1И~lrь~ че Iце UJh,.1,ЖТ'Ь 3nДОПО~1ени,

както Чlггате. 1итt, 'Г'ЬИ и
казаХ~Iе

при

почпание

уважите . 1НИ причини,

обяснение.
Що се отнася

г· нъ Д.

отговора

Б., заIЦОТО

'1'.
на

този

hal~TO·

в'[,просъ

..1.0 топа,

r,J.tTO

пита . IИ: 01п0 ~JJb1nO u~e се ексnедuраЛlt

tl)е.l,J,шеритt
'Hl1bX1-tUНl1Ь

еж се

pel~e1tnltt)

ахо an1neKU'J1lYb C·nlalle.'lU GlJp.JlCaB1-tU; то за това нии тце

.жеJIЪ на г- нъ Д.

'1\

И)Iа,

RОИТО прtЧJЬТЪ за всъстранното )IУ

l\a-

В., че това е проста негова И31IИС

лица, защото заБона lЦО:\I'Ь п!)изнае своБО,.1;на ПРПI\ТИhа
на (I)е .1дшеритt и еl\спедирание рецеПТIIтt И~I'Ь отrь ча

етнитt аптеl~И, 'Го таБа СЖЩО rгtхнитt
експедираТ'L

отъ Д'ЬР~I~апии'Гt

пптеБl1

рецепти

на

lце се

заf~ОННО осно

вание, рtДОJIЪ С'ь тtзи на . 11аLари'Гt • .i\1\O ИJf:l (I)еJДll[еръ,.
които би 1\a:iCl..TI> 'Гопа относитеw1НО Д'ЬРiI~авнит~ аптгБИ

(-което си )IИС.]И Д. '}1. Н.) 'Го топа ИИ Ulf.:10 пбсур,.тЬ И
нiэll~О повече О'ГЪ него. но нии нс :\IОiI;.С:\I'Ь ,J,a СИ допу
стнел'ь ПО,.~оUно Jг.БII~О,' а C)IC наh.10ННИ Аа nt!)BaJIC, че
това е турсно (УГ'Ь пrача за да даде по-го . :гt~lО
значенае на етаТИ1I'ГП си и да IIoI~an:e на Г-Н'Ь Peдa~Topa

ва ,,)lеДИILИНСRа ]1tееда~', че 11 той е за д"ЬРjf\n,внит1;,
апте&и, за да 110же стаТИНТft

~lY

по

.l tCHO

да се напе

чати В'Ь 'списанието на горtрtченииpeдa~TOp'ь; ТОЙ He~a,
си БJ1~де за Д'Ьр.iI~авнитt аптеки~ HtJla)Ie нищо проти вЪ·

това, защото и нии c~le отrь СЖIЦИЙ

:IагеI)'Ь~ НЪ обаче

да сс Базва uеЗfЬ основпние~ че ~реwlдшеритt еж uИJИ про-
тивъ тtхъ~ това uи би~о и е повече отъ БJtиста.

На RопеI('Ь остаnа ни да nИ;lJI11'Ь

Д. Т. В. :казва, че задачата
расnросrnраUЯ8lt1Jlо

.медuuuиСl;а1nа

на

11

това, ГАЪТО Г-Н'Ь

(l)е . lдшеритt

naYK(1J

'лl'iьжду

UИoll[L да

и·евежеС1n

wltacca 1lародо.
Прlа~расна задача, U.1агорО;J:НО заДЪ.1жение, идеа .1енъ,

венната

ДЪ.1ГЪ и не

BtpnaJle,

че ще се наJltри чопtR'Ь, RОЙТО да

ОТБазва това! ~ Добрt, обаче тукъ въ Г-Н'Ь Д. Т. Б ..

се явява едно противорtqие. Той no-ropt отъ това ВЪ
статията си казва, че (l)елдшеритt ИJlа..1И R!)fiТ&И поз-

ПО ПРЕТЕПЦППТ'Н НА ФЕJr·~ПIЕРIIТ·Б

473

нания ПО :\lе~ИЦИНСl\ата ППУRа. Е, тогава пита~\lе го нии
Rа~ви IIознания ще распространнватъ )lt;I~J.Y оБIцество

TO~ RoraTO подоuни, спорt,.l,Ъ него, почти ~lипсватъ ПЪ (l)e"IAшеритt1 Да ПРО,J,Ъ~lJI\ЯJЗП~lе: IЦО~I'Ь той признава, че rгJ; и
1tH1T!> краТl\И lIознанил по )lе,J,ецинnт3., които ,,1.(1 рпспроетра
нлпатъ П'[, ОUIцеСТRОТО, тогава Ht~IaT'L ..ти право Ti; да ГИ при
лагатъ въ праК'ГИl\(l )ltжду 'гова сжщо 06Iцество'~ Въ ЗНI\.lЮ
чение (це KaiI~e)eь, че тъ [~nhTO И3НlТЪ познания за рпспроета
нение Jlедпцинската наука, T(\l~,a СЖЩО 'fрtuпа ;ха П~lа'г'ь
право на свободна ПРП]~ТИI\П, с'ьрпз)Уtрио сноитt )lе,JИ
ЦИНСhИ ПО3НПНИН. На31'Ь ни е JIHOrO ЧУДНО, КОИ CX~ lIO;(-

БУj{~денилта, I\ОИТО I~apnT'L Г-Н'Ь Д. '1\ Е. ,~n UJh,l;C про
ТИВЪ свободната пра~'ГИI~а на (I)С~I;(Пlерит'Ь. )~п .1И 'Гова,
че ако е лtRарь (С'Ь~IНИ'ГС~'IНО) И~lИ jl~CJae д,Н UJhДС 'га
А'ЬВЪ (ва което С)lе прину,.l;ени дn в'};рва:\,е) 1'0 с страх'[)
да нс ~IY OTHeJIX~T1) ОJ"КдJt.Iцnта I\.•lиеНТС:Нl'! )ТCII01\oiioгo ~C

Г-Н'Ь Д .. Г!'. Б.~ заlЦОТО ако (1)(~.l.J)Ilсрит'I; ех. иеепоrОUИII
оU·щеСТllОТО

ll\e ОЦ"ЬНlI и IЦС ги остави ca~lo

СТ) и)(ето

"свОбодно 1l1)аКПlll/;УЮlЦU'~, И.1И П'Ьh'Ь :lI~O tJY" CII()(j()UHII и
~10ГЖТ'Ь да ПРИНССJ~Т'Ь IIО,,~[З:1 на о()п(еСТ130ТО, то H"f)~la
З:1IЦО да ПСl\fLте ,J.lt 11)I'L се зпvранявn JЦО)J'L ;I:C:IaeTC
б.1(lI'ОТО на 'гуи ОUIЦССТllО.

ll'ь ПОС~1t,JJIИЙ си !УПД'Ь ний с'ьв'hl'пtlJlе Г-Н'!> Д. 1'.
В. да ИЗУЧII доб!УЬ В'ЬПРОСfi, по КОИТО ll~е Пlllllе 11 тога
ва да И3.1tзе прiJ,:т,'ь оuществото; В'[, ПРО1'lIllен'ь С,,1учай топ
РJIСБ.Уllft,1<1 стане ';Бертвn 11а BctJ\HJiBll ,,1lсu.rО_lОlUЧССl~а
ca..lIOU3..1ta.Ma" •

Прt~и да ТУРИ::\I'Ь ПОС.lt,J,нлта~ точка на наСТОЛJI~ата

СИ СТ(l'ГИН. поспtтена В'Ь ОТI~ОВОРЪ на l'-нъ Д.

'1'. 1).

Ний

БИХJlе j{~е.lа"lИ ,J,a се IIC ..l ,Oha 'Н! Бата cp'tIILHC н·tКJ'К..~t
обвинение 11 hНПП.J:hИ~ .1tIОIЦИ се в'ърху ta~IlIll Heгo~ Зfi

П~ОТО ВСИЧКИ Н[lП[l,.1}~ll И груби иаГН~I~енип C~IC ааС.1П отъ
негова'га с'гатил. B'GpB(l:\le~ че нс IЦС СС ,~~о]~ачи~ iJ31ЦОТО
I~nhTO

говори

ИПрО,J,иата

пос"топи~а:

~,ропсната

ПрТJСТf>

ОТ'Ь I\Рfil~Ъ1'а на nO.ln~· па),а в'ьрху Г'[,рб'ьть на TO~1I IlОС
л~t,J;НИЙ~' •
Иалпакчиевъ.

31.

"С Т) Я. ЧЪ"
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Бъднитt И болницитt
Отъ година на ГО,J,ина и отъ г\енъ на л~ень очак
nаХ]Iг ПОДОUl)'f:;ние В'ь .1i:а~упание'Го на Gt,J,HIITt uопни,
оuаче B1ItCTO да дочаJ~а)lе подобр'ьнието :\1 у, ний ОТЪ
день на денъ ,J;очаhВn'3lе ВО.10шnnлванието JIY. По отъ

рано

G1J::t,нитt БО.1НI1 се

приеJН1ХЖ 'В'Ь

UО.lницитt съ

еnидtте.1ства за Gt~HOCTb и се .1~nhУllахж, нъ

сега, 3а

тtхъ вратата на UОJницата се заТllОРИХЖ.

Овърде ВЪ3JIО;I;НО да попита нtRОИ отъ читаТС.1итi>:
3ащо се затворих~ вратата на UОw1ницитt 3:1 бtднитt
БОw1ни1 нии ще да l\а;l\еJIЪ: за туй, З<1 да не ~ИШЖТЪ
разваJенъ въздухъ!

Съ укааъ подъ Л2

w10жението на г.

да се И3~Iенп

21

отъ Т. г. се УТВЪрДИ и прtд

j\Гинистра на

§ § 40

и

41

въ'грешнитt

отъ "llраВ2lЛ1lt{]{а

работи за
3(t

aaJIU-

U21С1nра1Jluоио-дО.АlаJiU1-lСl:а'JJ2аСЛУ'JlCба во 0ЗРJJCа(JUU1111Ъ БОЛ1-lUl~U:'

ДО

RO.1KO

КО.1КО

е Y~ltCTHO ИЗ)lененъ, ще Rаже1IЪ на бързо нrБ-

ДУ1IИЦИ.

Вьрху
не.же

.

H1>Jla НИБ:lRЪ да

§ 41

се. отнасж

ИСl\~lIочите.1НО

за

се

спира~lе,

по

11

акО

nоеннитt

нtщо не И)IЪ понася то тiэ та)I'Ь И~IЖТЪ ДУJlзта. Да се

повърне)lЪ на

§ '40,

понеп~е, той ни казпа, че в'ьздуха

въ UО.,1ницата за насъ бtднитt е не чисть. r~ГО3I1 па
рагра(ръ ИСR:t да wltRyna В'Ь БО . 1НИЦJIтt Т3.Rиnа болни,
които, ало ОТIIДЖТ'Ь въ: СО(})ИЙС:hата
П-,lОВ;I,ИВСl~ата,

В{lрнеНСБnта, О~lИllеНСRата, П.lепеНСБата, Ло:\[скатн, Тър
новската, БургаСI~ата, Ореховската, PycceHcl~aTa, ЛОВ
чеНСRата, ОnИЩОВСl\ата, СИ.1иетреНСRата и ВИДИНСRатз,
Т. е. въ тtзи GО.1НИЦИ,

ри, Бато

пр.,

хирурзи,

Tp'huna

да

Бад.tто ИJIа специа.1ИСТИ

генеЕО.lI03И,

П~1атжтъ

по

за nсtБОИ

очнитt

.11a~a

БО.l'Бсти и

прtлеjRанъ

день

по 2 лева, а за оетана.lитt болници. }~ОИТО поntче ОТЪ
,тiJхь едва utхж сс сраВНИ.JИ съ гарнизоннитt .1азарети,
БО.lнитt трtбва да П.lаll(ЖТЪ по 11/2 .1евъ.
Вtдпитt UО.1НП за да поетжплтъ на .iltqение ВЪ
UО.1ницитt, прtдстаnятъ евидtтеw1СТВО за 6ъдность и
учреjI~дението, което е И3Д3.10 това сви;\1'Jтелство ще да
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П.1аща по

СТОТИНl\И ИП день. ВСИЧIiО ТУЙ е ХУбаво
al\O R1ItCTO въ Б'Ь&IГnРИfl~ ний jI~ив"Ьх.)lе въ R.а~lи(I)ОРНИjI.
)Т [lпап за И3~ltненисто на този парnгр[нI)ъ И3.lезе то

50

"

L

,

гаеъ, I~OrRTO ОUIцинитt И поетояннитt l\О:\l)IИССИИ И~\Iа
ха вtче утвърдени UIоджети, въ I\ОИТО подоuно нtщо,

като 00 СТОТИНRИ за О'G;l,нитf; GО .IНИ не се прt,l,ВИil\,J,fiше,
разuира се ОТ'Ь гдt .J:fi ЗН~Я'ГЪ xopaTa~ че Iце JI)Ia .Ta]~

воеъ н1)[цо/~ Н'Ь ithO паК'Б СЯ,1Пl.та ДиреltЦIIЯ и ~Iинпет
ра не сж прtДВИАИ.1И 3(1 тъзи година .J:R И:\Iа UО.1Бе'Ги,
'fO uаШI\а есnпъ, не се 11tси:\гь 'ГПJ1"Ь.
'
.Азъ бъх'ь ОЧСВИ,J,ец'ь на една С.1УЧI~а, П.lО,.l,Ъ ОТЪ
указа М 21 11tfl~,lY единъ ООIЦIlНСh,И K~leT'Ь 11 една сирота

;I\еиз, КОНТО ИСRаше СRИ,.~L·tте:rств() аа Citдность аа да
запtде ~ljY~il~a си на БО.1НИ1~ата.. нъ ll)г:tСТО ~вид'I;ТС.1СТВО

та IIОЛУЧИ отъ KJleTa ОТГО.ВОl)'Ь:

,~1.'и

'Г'Г)Р~И 1~().laH

)Iy

Rt1И\)lе пр-:&,:~виденъ парпграt}.'Ь аа Ta~aBrt ()C:IH~~.

-

,~Ce,J,C)I'h I"ьр.1R-С'Ь П:IНЧ'Ь зnговори

~1~ClIaTa

на него чаJ~JhТ'Ь IIО)IОГНПJI,"!

-

,~Xa, си В'ЬрВИ, зсре О)ГЬРRН[l)IИ· IЗ·Ьчс'~ !

,,1f О.lлтисе

ип .1И ВИ,.l,ПIII'f) 11

]~п.-

I~Ba е Г()r""(инаТR, RaKBi.t ll~e права СП)lа С'Ь цt.~[а КХ1Iца

не ни оставаи,

J.t-

l(а С'Ь НИll~О ПЪ рж"це, и той БО.lен'ь"! •..

Н,Ь, кои оu'ьрIЦП nНИ~Iание на )lО.lVптt на ropRa'ra
женицn,' Б)тета стой Х.1аден'ь Ha~ъ неинит"h СЪ.JЗИ I1
ПИ най Jla..1 &O не го дразни тона, той се отьрваВ1 съ
туй, че нtла.lО прiJдвиден'ь таRЪВЪ ПnрПГРn(I)'Ь~ пп ва
по иатаrrаR'Ь, че БО.1НИИ ще у~[ира и че ,J.tцата )Iy Jце
ХОДЯТ~ Г.lадни, ПО СDhацитt~ хичъ нс )11" JIИС.1И; а за
друго когато )1)" ~ОЙ.J.е ре,J:Ъ тогава :\IИС.1И •
I;f ca~lO този С.lучаЙ .1И e'~ 1\,0..11\0 ОIце по грозни и

:\Iизерни е съ сr ьзда.1Ъ И. с'ьздаuft 'I'О3И УI\:lЗ'Ь!

11

Taha бtДНIIЯ БО.:1еН1J остаИJ1\1 на ПЖТН~ на ПрОП3

на сждuнта, uезъ да се ПОГl)П~f~~YtТ1) IIОС.1С за Iltго
(ПОТО се~Iейетво; за иtго UО.1НИЦП е н1;IЦО ОТВ.1ечено

BO.la

''и защо' )1\"'" е аС4l1Ж ~

По п"'!)t),II )lfiRаръ 11 да сс 1I3,J.anaxa

за бtдность

ИС&wlIочите.1НО на

uYRBa.1HO

ClllI..l.eTt..1cTBa

СИРО11аСIIтt~ а

дан'ы\п.lатеца,' :БОПТО И:\lа един'ь ЧИ(I)ТЪ BO.10ne,. rдно
парче зе1IЛ плащаше Ca)IO 1 .lепъ такса за .1tJ~УВПНПfТО
1\1)'"

въ UО.1ницата, сега въ по ~оuритt UО.1НИЦП

TptUB~

,,0 1>
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ДВОЙНО

,J,a

Я Ч ы.'

П.lаIца (ЧУНl\ИJI'Ь JIНОГО хубаво l)eHO~[C И~[ЖТЪ

за БО.1ницитt хората .И ~IHOrO ги посtlцnвахж за да се

.1tRУВж.тъ,

а:\IИ и туй 6tше еl~СИh'L!) 11 Ha;:J:<1

тои тьзи такса, TptuBn И ..1И
r

И,:1И

.1иnада га,

И.1И

ПО:Iоветt;з:а

"t гпа

i1,a

пакъ

приu

си

при

ЗПП.1ати

ПрОДПВR,

"

"ОJагочес-

тиuитъ" .1ихвари, на J~ОИТО II uезт) rгуй е .заUОРЧ~lя . 1Ъ до
ушитt. 3а RJ~II~aTa нс I'ОВОРИ)l'Ь~ Т'LЙ~ l~nTO тя е по отъ

рано за.Jожена прtд'ь 3е~1.lС,J,е . 1ЧССhпта Каса. Н'Ь тогава

б'ВПlе JIHorO по хубаво ОТ'!> БО.IКО'ГО еег:! за ut,~(НИЙ зе)[

ле,J,t. 1ец'ь и по често се пос·tII~авжха Uо.]~ицитt.
#

3а бtднитt друго НИII~О не остава, ОСnЪН'Ь да пс
праIЦЖТЪ синопетt си llоhници, да п!)аВbl\ТТJ ПЖТИIЦП, да
прtс.тБДllfi'Г'Ь въ работното npt:\le р(lЗUОЙНИЦИ~ да П.1аIдатъ
данъци за Uо . 1НИЦИ и УЧИ . 1ИIца и I~огато дойде npt)Ie
да nиди. нtщо що годе oU..1al'a то той се .1ишапа. той
41

'rptGna по СОl\ацитt да ~Ipt. Отъ нъгопото ЗДРПllие и
въспи'гание
НОВИ

се

Пр3RИ

,,~.1'ЬЖНОСТII,

I1I\ОНО~[ИЯ,

които

У

нает)

за да

се

прогресирж"гъ

С'Ь3;I,JfiДЖТЪ
и

ОТ'Ь

1\0-

ИТО ни наи :МП.11\а ПО.~I3(l И3ll ..1ича тоИ. Н'Ь l\HihCTe, )IO.IlJ~
~
В и се, не ди е rrуи uеЗUОJI~НО ,ца се ПI)ОД311ЖТЪ hОТ.1ИТ-Ь,
чергитt на СИрО)lаха за бо . 1НIIЦИ, УЧИ~1ИII~а~ а Т'Ь да не
<:.:>

"

,

ВИ;(ЖТI) ПО.l0а\ите.1НО НИI~аКIЗа об.lага от'ь rгtXb'~

3а Бога ЯйИ сетне, туй нс ли е най I'О . lt)~IИЙ ГРЪХ'Ь

-

подиграНRата С'Ь СИРО1rПIца'г

П рt;хи всичко да се ПОГРИiItИJ1'Ь ,J:a уРf\l;И:\IЪ БО~1
ницит't СИ, да Уllt~lИЧИ:\l'Ь т1Jхния персоиа.l'Ь, ;I,a възна

грП,JJI)IЪ трудо~етt И)I'Ь~ дП нпреДИ~I'L УЧИ.1ИlIЦ1Т[), да не

остаП.Л:\lе оиепраВJ,ани n'13спитате . 1итt и ВСИЧhО туи да
нзправи:иъ ДОСТЪПНО за зе~I~Iеде.lцитt и тtхнитt братя

(по ХЯ-.1Ъ)~ . па

тогасъ да

И3JIИС.lI0Rа~lе

за

Д ..1rьа~н()стИ

crb П})'ВТ'Ь.1СТИ ЗRпдати, о'Гъ l\ОИТО за нnсъ е 11a..l l\fi ПО~lзата.

OTrL 2;3 Jlай, ()рой 31 ~ че
нt~ой си Ч.lен ь ОТ'Ь lIap~1a~leHTnpHUTa КОJIJIИССПJI ИСБ[t рс

l.leTe)I'L

В'Ь В. ~,}ICTOK'L;~

1

r

(j}ОР)IИ по ~[инистерството на вжтрсшнитt ра()оти~ въ ~ои

TO~ Бато се УНИЧТОiRЖТ'Ь нtl~ОИ отъ ОБО.1ИИСl\flтt l'pa~OBe,
да се уничтожжтъ и UО.Iници'гt и на JltCTO тtхъ се ОТ
крипжтъ раЗН!I а))lиниетративни Д'Ь.1ЖНОСТИ. ~ГrИ ПБО

СТLlие В'Ь Н'Ь.1гарил, за насъ друго не остава осв1;нъ да

llземеяъ кърпа па да играемъ!

Б'ВДНllТЪ

11

Бо:rНIIТ't

477

Въ за~лючение нии ще да Rаж.еJIЪ, че вратата на
БОЛRИЦIIтt трtбва да бжджтъ с'ьвършенно свободни за
бtднитt (НЪ нс ca~lo такива бtдпи, които до сега се
считахж Т. е. бtдни БОИТО ПрИ.1ИЧЖТЪ на ОХ.lюва~ почти

ВСИЧhитt зе~lле.J:t~1ЦИ ::\lОГЖТЪ да се считжтrь бt~ни), дос
татъчно да И~lа нtК(1&ЪnЪ ДОКУ)lент~ь*) orrb наJlеСТНИRа
иди R~leTa, че е 6ъденъ и да се IIриеЗlа '80 КОЯnlО II да е
БОЛJ-luuа 1l(t Л1Ъчеиuе. Разоира ce~ НИ:\lа са){о чорuаджята

трtбва да .1tRyBaJle1 НИ)Iа еж ca~IO Tt хора1 НИ~IП ca)IO
ТБ принасЫ\'r'ь лептата CII,? И~IИ 'r 1J еж ПрИВ.1игировани
r

или же пакъ Сwl0ЖНО-С)II)РТЬТНИ'~ Не, ТБ една ОС)fИНRа
не принасжтъ топа, Боето принасж СИРО1Iаха ЗСJI.lсдt

лецъ, НЪ

BJltCTO

да ГО

YBail:taBft)le,

ний го JН1.1трстира:\IС,

игнорира11е го та:\IЪ, отъ J\flдtто оча&ла H'lll\aRnn ПО)[ОII~I).
Нейсе дано се оо'ьрне IIовtче ВНИ~lание вьрху на

родното здравие!
*) Удое'I'овtренплта, 1iОЙГО се из,:щ,вж.тъ отъ IiмеТDлетс n !l.JfCTCK1fT'!; на
местници, често пж.ПI се ;r:аватъ само на партпэаНII и НС се дава СВПJ.tте~IСТВО
за бtдность на бiцппл, тъй като не би.'IЪ ОТ'Ь "наШlIтi>", (това разбира се, се
прави ОТЪ МНОТО аКЪ.IЪ).

(Авт.)

Ф-I)Ъ Е. Б-СRИЙ

"С '.8 Л Ч Ъ"
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================

ИЭ'Ь пжтнитi ии 6iJIiЖI\И.*)
(И3llаltчеНIIЯ)

1) E!Jplac08 Бургазъ е приетаНllщенъ

градъ и Jlоже бп

за топа тукъ изоБИ~lватъ

раsпаго

ка.1НИ1"Б, криви, ископаНII

у.:IИЦИ па този градъ и се ПС.'lушаЙ

те, ув1>рлваыъ

рода нации.

Ви, нrБ:\lа да чуете нито една;

Тръгнете

a:ua

изъ

а6СО~lЮТПО

нито една БЪwlгарека ДY~H~. rrYI~a о(Рицпа.lниii Я3ИI\.'Ь е ГрЬЦКИЙ
а ГО80рИМИЙ

е ТУРСRИЙ.

жихъ да УДОВ~lетвора

Аuъ исходихъ

ыоето

цt~ий

.llобопитетво-да

ДУllа бъ..1гарека. l\Iепе ми направи UСt)бенпо

градъ и немо
чуя

попе една

неприятно впе

чаТJение, че даже и въ една книжарница, въ КОЯТО н.тБ30ХЪ
~I вървахъ, че TYI\a Iце мога да сс разбера съ XOpaTtl по ыа
терний СИ лзикъ, И тамъ 6'!>хъ поздравснъ па ГрЬЦJtи. 11 ь:о
гато. изоб.,1ИЧИХЪ
продавача
за TOBa~
той ми се извини, qe

"тука 11 БЪ.lга РИТ'В ПрИRа;)ватъ
Я3ИRа и книжарницата

расьрдепъ.

ГРЬЦItи:' Да ви се не ВИДИ и

и UСIIЧКО,

р'I)l~ОХЪ

Отидохъ ВЪ об[ципското

си

азъ и из ..l'Бзохъ

упраВ.lение.

На кмеТСRИЙ

СТО ..1Ь СТОЙ единъ КМ'БТЪ-;J:БДО, СЪ поб rI;.lе,Ли КОСИ 1 физиономия

БЪ.lгаРСltа и пзг.тБдъ па С'l'аръ, разбранъ,

ПО.I0жите.1енъ Бъд

гарпнъ.. На поздраВЪ1'Ъ ми той сс отпесе много сураво; обаче
това

ни наЙ,,:ма.JКО,

не ме

п~е ПО.lуча евtденилта,

отчал

въ твърдата

~ОIIТО искамъ,

в'вра,

че азъ

заIЦОТО MHor.o ПЖТИ СЪ

т'.Бзи си Х::Iадни приеми наIПИТ'Б стари кметове ИСl{атъ да СП
:каво го мис
.зитt? малко Н'ВЩо ли' е да бiYiде чоntкъ Бметъ ВЪ Бургазъ?

. ПР'Бдаджтъ ~БаЖllОСТЬ JI значение. И паЙстяна.,

О! то е страшна работа, при

ПО.;lитиq"еекоrо НИ въспитапие

11 при съзнаванието пп на ПО.1итически'!"!; СИ права . СлrБдъ обяс
непилта

)!И ~a какво

сь:мъ

ДОПIе.,lЪ,

RОПТО

едва

се ис ..lушваха

ОТЪ кмета, звънеца се удари и в~тlзе единъ человrБкъ, нав"врвО,

рiэкохъ си, който ще ми

съд'!JЙствува.

Но що

да ВIIДИIIIЬ'?

:Кмета :му говори на 1 ypCI\II JI3ИI\Ъ И знаете . 1М liaRBO? - За
банй, за те.1ЯЦИ и пр. работи, и топа е Господа въ общиН
ското упраВ.,lение на гр. Бургазъ. На молта настояте. lна модба,
се отговори съ нtколко "ронии. ВJJД~БХЪ азъ, че отъ TyRa ще

пз.тБза така хакто 'сьмь и дошель и sаДОnО.1ИХЪ се .само да СИ
кажа: папстяна,

че поб:Б . 1е.1итI;

Г.Iаnи тр'вбва да напустнат'Ь

*) Пжтпитt бt..1tж1tи исцt.IО ще б'жДЖТЪ напечатани въ ОТДЪ..1на брошурка,
~ОЛТО ще б.кде распратеаа дарО}fЪ на г. г. абопатптt ни.

I13Ъ ПЖ-ТНIIJ'r.в

:\111

В"I:..ltЖRП
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кмеТСRИТ'Б кресда, на КОИТО тр'вова Д~ СТОЛТЪ хора енергични,

съ знания, C~ а1)ТОрИ'1'етъ
ха:уамитъ

11

·пр. И хора, на които СВ:tдБИТ'Б,

и пр. ве имъ правлтъ НИRаRВО удоводствие, поне въ

хапце .lаРИИ'l'rБ. Не щж пов~че и да раСКРII~а1\1Ъ, защото и това
стига,

а

защото

fLlaBHO

вамъ азиаТII~ината
Въ Бургазъ

по:мtщаватъ

на

:\lе е срамъ,

БЪL1гаРI1на.

БЪL'Iгаринъ да ИСRар

I{aTO

Стига 'l'O.1fiOBa.

стой едно ве . 1ико.тБПlIО

всички'г'Ё правителственни

здание, въ което се

уqр'IИI{денин.

ДО RO.I-

кото разбрах'Ь

1'0 е градено съ градски срrБдства и граДСRИЙ
СЪВ'БТЪ го дава . :IЪ ПОДЪ Hae~ъ на учреiкдеНlIнта.
Ако поне
това БL1агодrВяние е паправи,,1Ъ
dJьаО-/i.Jt81Jl7J j '}'О паI~Ъ И~Iа да
:му

се б.Iагодари,

ама дипъ

ме ~ страхъ

то отъ Пр'ЬДlпееrвенницитt ~IY.
пос,.втпхъ Окр. Постоянна
тукъ азъ заличихъ

Градсното

ПЬРВИТ'R

Управление.

да

l\о~[уиссип.

не

е ОСl'ана.l0 11

II:rano да

си I~ail~a

си. впечатления, оетапа.1И

1\111 О'l'Ъ

Тукъ азъ пид1>.lЪ

xopa~ I~ОИТО еж раз

брали сноето призвапис. Отъ разговоръ'1'Ъ, ItОГОТО uодих'Ь съ '!"nхъ
азъ разuрахъ, че Т'Б много ДОUР'Б сн. 113УЧII.1И НУЛ{ДИl"I, па
васе . 1ението въ ОКРЖ,Jiието

IПIЪ,

че 'l''1~ И~Iатъ iItСJапис да ра

бо1'ЖТЪ, нъ едно Н'Бщо ги Сllжва, а то· е IIt~lаIIие ср'ВДС'l'ва.
llр:ВдсJjдателя е чов'!н;,ъ старъ съ .м~]aДII идеи) - р'1,дкость ВЪ
сегашно пр'1ые, а 11 груба протllноподож.поеть съ по ПЬРВIIЙ
инДувидиумъ. Тукъ азъ ~IОЖИХЪ да си събера llуа~ДПIIТ'Ь СП'!;
денин. Отъ 'rYfia азъ О'БХЪ опжтепъ хакъ да паправл обll&О.l

хата из'Ь ОКРЖ1r{ието имъ, като ми се УRазаха Ц1>нтровет'h ВЪ
хоито азъ Щ'БХЪ В'!ИЦО да на~l'Бра.

IIмахъ случай да се запознал съ единъ УЧII.1ищенъ IIHспеRТОръ. Едно ВЪЩО което :МНОГО ме зарадва, то б'БШС че

....·О3и ГОСIlОДИНЪ

показ~

'fahana заиптересова,ноеть по ПО.:10Ж~

нието на зем. lед'ВлеЦR, по неговата криза 11 пр. Той ми даде
Уного добри евъденип по ПОtll0жеппето на населението въ учеб
вий му

районъ

и ВСИЧКО

сведр въ

това,

че

причината

на

пеСllОСПОТО ПО ..l0жепие на наший се .1ППИПЪ .Tna"Jf въ него, отъ
веразuирание да ОПО.~130ТВОрИ ТРУДЪТЪ си. Спор'hд'Ь него нито
даЖДlIпта еж т'l>жи, пито

животъ

е СRЪП'Ь, а само

горната

причина е виновницата на всичко. Той 1111 ПОI~аза мtстпоеТII
изъ UКРЖЖJlето_ въ които пр'l;.ТЬСТН() ще може да успtва ово
щарството п да състаВ . 1ява даже ПОl1l1lIЪКЪ на MtCTHOTO на
селение,

:&ОIlТО мъста сега би"ти

пусти 11 покрити съ HIIKOJry

непотрtбна дранка~lаЦJl. Още повече ми се хараса

неговото
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I'л'Вдище за учите.1Я въ селото и неговата
даде

ОIlЖ'l'ваНИJl

жието

въ

по

нататаПIНОТО

ми

задача.

И ТОЙ ми

l1ж.тувание

изъ ОI\РЖ

му.

ОТ'Ь зе:\l .l . касса ПОIIСRах'L да ~IИ се да;{diТЪ Н'ВКОlI CBtдепия,

оuаче ~lИ се отказа по Н'ВjIание раЗР'Бшение отъ цен

тра.l110ТО упраВ,,1СПИfl па I~асситJ;. rral~ODa разр·Ьшеllие азъ

Beqe

имахъ.

3еМJ1ед'Вл. l--Iа,.'J.зират~.lЬ ОТСЖТС1'вуnаllН~ отъ

-

Ветеринарuий
~

ГОрСltий

nOCJ'B
l'paAa.

oIтвкаръ сжщо.
l'IuспеК'l'ОрЪ

TOltO

щО ,УЬ приетигна.1 ъ

за пьрвъ

IIЖТЬ на Д..1Ь~~HOCTЬ ~ъ БУрl'азъ. Той 01I~е неПО3Еаваше окрж
жието ,СИ, Т'ака lI\ОТО той не МDiКИ да ме
тодщата

ми оБИI~ОЛRа.

удtспи БЪ -Пр'ВДС

ОТ'Ь ДЪ.1ГИЙ разгоnоръ,

хогото

водихъ

съ вего ЫО~RИХЪ да потвьрда :моето ,мнr.Бllие ПО горското Д'В.10
У пасъ.

rlo

ворило,

a:Ia

този Зfiп.'I'Rтенъ RЪПрОСЪ се е писа.,10 и :много го
пищо И.1И но до{)рrБ ~O.Ub.AfO

иuи~o да

l\ажемъ е

направено. Търсжтъ се тука, търснтъ се тамъ причинитrВ, лу
тат'Ь се

изъ МЖГ.lата и ако имъ се СР'Бщне сжщата причина

ПР'.hскачатъ я, защото тя не 'l'рtбва да се

sакача.

Нека не

си правимъ ОГ.1УШКИ: 3..1 ОТО , което ,нде и ще довърши вашит'Й
лrВсове е партизанството. То е ядрото на 1lHoro 3,,1ИПИ нъ най
наГ.l'ВДПО 'IyKa се ПОI;азва. 'Ц<hoilИ л'всове се уничтожаватъ за
хатъра

па

едци,

които еж отъ 'ilaUtUlnm.

Съ стотини

3,,10-

УIlотрtбите .1И се заЩИlцав~1'Ъ защото еж отъ uaUtll11Ub. Такава

ви е заДЮ.lжла ·такава Iце ни II завtе, па това си е то. 'Гука
:му не е MtC'l'OTO и затова се
лна С'l'аТИJl по този

оБыана:меe да дадемъ специа

въпросъ.

(ОлlЪдва)

ПifiТНИНЪ

,--~---

~ ~ ~ ~

ЛЮБОППТНl1
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ЛЮБОПИТНИ.
Накво трtбва да знаятъ люб'ителитt на ,цвtтя
въсансии. (спорtдъ Н. Рудина):

а) ~(tCTOTO ГДЪТО СТОЯТЪ СПRСИИТЪ TptuBa да uжде
CBtT~lO, съ достатъченъ достжп'ь на в'ьзду.ха и не Tptuпа често, uезъ особении НУлiДИ, -J:a се ПрО)lенява топа

)ltCTO

'г. е. да се прt)fестпатъ саRсиитt; б) Лtтt rrptu-

ва да се ПО,Jиватъ ся.ксиитt вечсръ~ ft зияt

се ПО.1иватъ

сутрина;

-

В) ВЪ nр'lПlе на

цьвтение и пр}! ГОIУЬ1ЦИН:1 'грtuuп да
повече.
отъ R().lJ\OTO Rогато не I(bllTJlT'L и

BpiJ11eTo бжде по х.lадно; г) Наи доБР~Б за ПО.lиванис е
дъждопната вода, а ЧУIII)lлната и др.

ва; д) 3И~IНО
ПО.1ипаНllе,

npt:\le

rгрtбnа да се

Н'Ь СI)lll)Рlllеино

TptUBft да

СТОII.lава

)[:1.11\0, TO.,1~onп

се OTCTOjI-

водата аа

J~О:П~О'ГО

дN

се подучи 1lapHa пода (X.1a,JJ\a вода);, е) 3И~1't :{JО:Iива
нието rrptUBfL да става ьогато ПРhстьта, на IIОВ'ЬРХIIОС
тьта СИ~ ДОUIlе СИВ'Ь Цlltrгъ, на пипание uипа суха и
ка'го

ПОЧУI~П:\Iе

еаRСИЯТfi

сrь

еиитъ

llа.1ецъ,

тя

издава

един'!) остръ 3В'ЬН.1ИВЪ Г~1acъ; ж) BOДHTH~ I\ОЯТО се съuи
ра въ ПО;J,~10iRl\ата на СRRсията Tptuua често да се из
лива, заlЦОТО тя е Cfi)lO нрtдна, а не и ПО.ltзна; 3) ~llис-·
тата TptGBa по чес'го да се IIопрьековатъ С'Ь Bo~a та да
се ИЗ)Iива прахътъ по 'гtх'ь; и) 11 рtП.1етенитt l\,орени,
БОИТО се стараптъ да доетигнатъ до ПОСJtдний п~астъ
на зе:\lята въ саксията и оGразуnатrь С'Ь nрrБ:\[е цt.lа

~Iрtжа, прtДИ3ВИRватъ неоБХОДИ~IО прtсаждание; R) flз
биранитt саRСИИ за прtсаа~,J.ание
не TptuBa .:з:а Gж
датъ Jj'Horo по ГО.lt)IИ ОТ'Ь тtзи, въ кои'го е БИ.10 ;1;0
сега цпtтето; .1) Изuиранитt за това саксии, Tptun3t
да Uж.;I,ЖТЪ по ПlУП.:1ИВИ И прt~~и прtсаjl~дзнието ,;l,а се

понакиснувз/г rь вrь roptIl~a вода; ~t) При прtсаjJ~данието
трtбва Аа ее И3ВП;Бда растението заедно съ прьстьта отъ
напущаната вече саl\СИЯ~ hLlTO затова се ПО.1~nГhа попо
ЧJ"Rва тя на ОhО.10Прьстъ; Н) О.1tдъ това тр'ь6ва съ
остро НОil~че ~a се изрtа~е коренната ~lрtжа и ВНИ)lа
пак,-> С'Ь прьстьта да се постави I\BtTeTO В'Ь но
вата саксия, Бато ВНИ)lате.1НО ,J,oupt се наТJьПI\ува око-

Te.1HO
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"С 1) Л Ч Ъ"

RореНИlцето и празднинитt прtсиа хубава .пр'ьсть;
Пьрвото ПО.lипаНllе ТIУБUВfi ~a е СИ:IНО и тръбва

210
о)

саксията съ прtеаденото

но 11'"I;CTO;

п)

BceRora рано
BctI\a година;

цвtтt да се остави

nрt)С(1jl\~анието

'rptUU:l

на ВJаж

~a се извършва

на ПрО.11;тъ и нетр'Ьбна да се повтаря то
р) ВО.1нит~Б .1иета и прtцьвте.lиrгt цвt

тове трtбпа Bct~ora да се отрtзватъ и с) НаС'БRО)lитt,
се появяват'ь ~IoraT'L се отстранп:г~ь, чрtз'ь че.сто

. които
.

ПО 1ИВRние

растенията

С'Ь

сапунена

вода:и

ПОПРЬСБва

нието ИМЪ веднага с~t~ъ това съ чиста вода.

Врtдителни ЛИ C~ гаргитt?I
)lнозина 3С:ИJедt.1ЦИ JIИС~lj{ТЪ, че гаргитt еж врtди
Т8.1НИ, 'гова особено се заUt.1tзиit у гра,Jинаритt

n

опо

ll{aI) и T'R , оuаче топа не е истина. Гаргитt еж ПО.1tзни

въ зе~Jе)tJието и Tt трtбва да не се биятъ, макаръ
че въ наший заRОН'Ь за .10ва е IIрt,J,видено 2 СТОТ. на
града за eJ,Htt у(jитп гарга. ЕстествеННИI~а
(наi'ура.1И
ета) ГО.1УРУНГЪ на Clt0PO е iIроизпе,,1'Ь опити llЪрХУ гар
гитt В'Ь ORO.1HOCTbTa ва гр. ГаЛ.:lа за Аа се увtри НЪ

тiэхната безврtдноеть, а ПО.t1за. Опитъте riроизве:l'Ь върху
гарГlггt (Corvus frпgilеgus). Той ИЗС.1tдпа . 1'Ь СТО~lаситt на

гарга и се Уl\аЗ~.10 че една че'гвърть отъ тrБх'ь Т.
е. на 33 гарги с'го)[аситt не съдържа.1И никакъ расти
Te.1Ha храна (зь!)на и пр.) а caJ[O ~Rивотна храна-на

131

сtRО~lИ~

~lишчета и др., C3)10 два

CTo~[axa

(отъ

1~1)

тои на:\ltри ..1Ъ раетите.lна храна. Нъ CTo~[aCTЬ на оста
на.1итt гарги ТОЙ наJltРИ.:1Ъ 60 О/О отrь храната л\иво

ТИНСRа Т. е. отъ

насtКО)lИ, ~[ИШКИ и др. а са110 40 О/О

-рас'гите. lна. ПОСwltднята се съетолл:а

O'r'Ь

ПIIIСНИЧНИ,

овесени ЯЧ)Iени n пр. зърна. Като се сжди ПО тrtзи даннИ
ще се съгдаСИ~IЪ, че гаргитt еж. повече ПО.1tзни оТЪ
КОJБОТО врtдитеJНИ.

.IЮБОПIIТНII
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Нанъ да отучватъ хапливи нонье да не хап~тъ.
ВЗИ1Iа се варена рtпа ДО RaTO тя е Оll~е )IHOrO го
ptII~a и нат'ы\ната на една Д'Ь.lга IЗИ~lица И . 1И П'рЪЧI~а
се държи прtдъ KOH~[. ПОС~ltдний се )IНОГО сьр~и отъ
това и .1аПJJа рtпата, отъ J{oeTo 'Гои си изгарл еЭИfiа и

Дiкунитt. IЦО)lЪ това се повтори 2-3 ПЖТИ~ :hОНЬТЪ
ОТВИI\нува ОТ'Ь· този IIорОhЪ. Ако И товп, cpt..xCTBO НС Jly
ПО~lогне то остава пос. 1tДНhОТО срt,J,С'ГllО - врьзвnнието
~IY

на~IОР~RИh'Ь.

Противъ молцитt. Запивайте IтрtД)I'G'l'и'гi; ~oupt пъ
вtеТНИЦII. Печаггаре~ото ~l(tСГГИ.10 не, ~OIlYCI~fi ;(а наU:ПI
л\n'ГЪ )IО.1цитt .10 п!)t,])Itта.

Най дреБНий нонь на свьта

Прi;з'ь есента на JНfнала.'та година В'Ь ЧПhfiГО (l\)JeРИБа) И~Iа ..1 0 уръ;(ена И3:IО~ftuа на конье. ЧИС.l0ТО на 113-

.10iltllте,,1ит1> се раnняппло на

ние

1200.

Най ГО ..1rБ)10 ВНИ)Iа

обърна.:l'Ь на себе сн и ПРИ:\IаJIИ.ТЬ .1юUопитнит1>

.'t.

ПОГ.ТьДИ на хората

отъ

t la'1':1

Ц ..

~

ИЗ.lОj-коа,

=

~

наи-дреUНПII

e.;t

БОНЬ на свrБта нареченъ "ВИ-nII~~. Този КОН!>, оспtнъ че

е UИ.'I'Ь JIHOro праВИ . 1НО и HOpJla.1HO развитъ 11 вече прt

.

]lина 1Ъ четиригодишната

18

RИ.l0граJС\lа ~

860

си вьзрасть,

е теЖfl.1Ъ всичко

rpa~I)la.

Още единъ неприятеnь на земледtnието- модата.

)!O,J;aTa И.1И 110 наше)lУ - jI~енското TPY(IH~.lo на
граЖ,J;ап};иrгi>, което се JIЗJltпнпа прtв'ь nctRo ГО,J;ИПIНО
Bpt1Ie, освtнъ че е неприяте~lЬ на Rисиитt на 1IЖ~f\ете
СЪ такива жени, понеже nсtRИ )ltсеI~Ъ ги испразнува въ
евреЙСRитt джобове. нrь ТО се явява 11 haTO е;I:ИН'Ь сери
озенъ врагъ въ зе:\l.lедt.Iието и ето защо:

"е 1) я Ч 'Ь"
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В'Ь Бонгереса на А)IеРИliаНСl\итt ОрНИТО.10ЗИ се е
оUсжжда.1Ъ в'ьпроса за не~IИ.I0СТИВОТО истрtОwIение на
птицитt, за перата и)[ъ, :които C~ употрtuяватъ за У&
рашения на днеПIната :\10;ха. ОТ'Ь с'ьuранитt по TOllfl
статистически данни се указаwIО, че са:\lО В'Ь АНГ.IИЯ се
вписа ежегодно до 25,000,000 УОИТ~ П'ГИJ~И,. перата на
хоито еж се употрt6ЯВRЗИ и употрtбяnатъ прtимуще
ственно за накити на даJIскитt шапки. А цtдата Ев
ропа употрtU.lява не по 11алко отъ ЗОО,ООО~ООО ПТИЦИ,
сдужащи Toп~e CaJIO за да)[СI~И на~ити. Една Т·'ЬРГОВ
САа RJhща пъ Лондонъ иеписва.13 ежегодно до единъ
~IИ.1ИОНЪ разни птиql{И, Една АНГ.ilИИСБ.а <рИр11а са)[о въ
течение на че'гири 11tсеци отъ JIина.lата

година

е по

ЛУЧИ:Iа изъ Вестъ-индия и Вразил:ия 800,000 разни ви
дове птички. Такова едно гра:мадно иетреб.1ение на пти
цитt е повече отъ Uезче.l0вrБчно, освtнъ, че съ това
че.10пtчеетвото се ~1иmава отъ своитt хвърковати 11
СJаДRОПОЙНИ другари, нъ и зеМJедtJцитt и градинари

се .1ишаватъ ОТ'Ь евоитt природни ПО)Iагачи въ бор"
бата ПрОТИВ'Ь врtдите~1итt насtКОJIИ, заlI~ОТО птицитt
еж единетnеннитt наи-жестоки прtслtдnатеJИ на насъ
:КО1Iитt. И така 110дата· е врагъ на зе~t.1едtл:ието. ИН

Tt

тересно ще е да се знае да . lИ ще се посочи отъ пtRОГО

t

ер ~CTB~ за

oopua
,I'!'

"

противъ

~",

този зеялеД'ьлчеСRИ

и оощо

чеell0ntчеСRИ непринте . IЬ- ~Iодата •.

Всемирно Земnедtлчесно изложение ВЪ Русеня. ИМ

ператорсьото

3е)[.:lедtлчееко Дружес'гво' въ с. Петер

сбургъ устроява }ltжду 5-15 ::\Iай ИДУlIJ.ат~ 1899 год.
1\ltждународна зе~lл~едtлческа И3ЛОjl~ба, на RОЯТО 6И.10
поканено да взеJlе участие и нашето правителство.

Постояннитt номм'иесии

въ Агония. УЧИ:\IЪ се оТЪ

ПО.l0жите.1НО )Ii>CTO, че въпроса за заRриванието на ОБР·

р .А

3

Н

}[
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Постоянни }tО:\I)IИССИИ е UИ.l'Ь ,пече разрtшенъ отъ 00.1ПIИНС'ГВОТО на Нпроднитt П11tдставите.1И. Точно В'Ь Бцква
СJIИСЪДЬ е разрtшенъ този ll'ЬПРОС'Ь незнае~IЪ, обаче пс

Rани се дп

BtpBa)[e,

чо тои е разрtшенъ

ПО духа на

JIнtнието на ~rинис'Герството на ll'Lтрtшнитt. Работи,
по което, въ КН. \'~l 11 на списанието си~ нис посвtТИХ)lе
цt.lit статия, подъ на C.10Ba: "ОКРЖ\,jRнит1; Съвtти, 110с
тояннитt l{ОJlJfИ'ссии и тъхнитt задачи:' Един'ь ПiКТЬ
този ВЪПрОС'Ь раЗР'БЦlен'ь, aI~O 11 по частен'ь рt,J;'Ь ОТ'Ь
Uо.IШИНСТllОТО Наро;(ни ПI)tд,стапи'Ге.1П~ то H'G)Hl И С'Ь)[
нtние, че това рtIl1ение ще се У3ПБОНИ С'Ь )IинаваНllето

)1)"" Ilрtз'ь l\a~I~lapaTa.

дtЙстпите.1НО,

ние

и:

'rYl\a прианаlН11lС,

че IIo~rr.

RОМ1IИССИII IlрИ топа си ПО.lОjl~сние J1 ][}НI тоаи ~И I~O~I
П ..1СI~'Ь отъ хора, СХ\ IIОllсче OT'f) ()саllо.тJ~НIIИ, al\() нс 11
lll)'LДНИ, И че подоuно едно }УGПIСНИС u'Iапс 'rB'I)p('~'I; euтестnснно. He:\rOjhC~I'L. оUаче. 0'1"1) да нс C'I)~I~a:[H Ba~H~. че

'ГЪЗII 'fO..ll~OBa хубави 'и неОUХО,],И~IП В'I) CTOIIaHuI~U О1'НО
шеНllе,

за

една 1\онетитуционна ДI)р~БПВ::l,

УЧI)']~jI~деНlIjI

загинватъ не за 'ГО па, че за TtX'L H1~:\Hl ПОПРИII~е аа ]Hl"
,
~

n

оота,

просто за TOBa~

.

че неуоуа, ~аннпт 1)

пnртизаНСКII

С'Гl)аети отидоха до 'га:\I'Ь, че иаGУТftха 11 В'Ь тf)зи U:I{t-

готnорителни уqрt~hдения ХО!)(l неhJhJ:jКI)НИ за ПР'Gдназ
наt~ението си и хора J\а.'Iени паР'l'изани. Дано поне ра
ботата

на тtзи УЧJ)tjJ~денил се повt])и ип хора,

БОI1ТО

С'Ь по ro.-[t)10 дос'гоинстно да я ИСП'Ь.1НЯТ'I>.

Добри отзиви. ЧУllП~lе за ВИДИНСI~ИЙ 3е)r.1сд'Е. lчеСJ\П

Цадзирате .1Ь, КОИТО ;lНОГО HII радпатъ. JI\e..1nC~I'b :\IУ Bct
'гакава

енергия

при

ПСПЪ.lнеНIIе

за,J;rtчата

CII..

Памунътъ въ Варненско. В'Ь IIСIПIТ[l'fС ..1НОТО ПО:!'!; на

ВпрнеНСБата

3С:И.1Иlцето

Окр.

IloCT.

на JlоиаСТIIрЛ

БО:\I~lисспа,

НПХО,.l,JПЦ~

~~ Оп. ]{ОНСТ<1НТПН'Ь"

11

се въ

p,Y\I~O

водено отъ г. Нарн. OI~p. 3eJI.1C.J:. На.J,зпраТС.l (J 6iапс засt
то па~IУ&Ъ, ROIITO ДПАе богата pe~O~lTa. Сега СТ) по rO..l t1Ht
ПО.10jf~ите. lНОСТI) :\rоже да сс каj-l~е, че па)IУ]~'L'Гrь Il~e успtва
ПО нашит'!; JIОРС&И краЙUрtжип. Не ще Gж~е 3..1 t да се
поптори този ОIIИ'('Ъ ИДУlцата ГО,J;llпа въ широкъ ра3~I'БРЪ,
та ~J\O се ПО. lучат'ь IIа&ъ

таRипа

реЗУ.1таТII,

не остава

друго нtщо, ОСН'БН'Ь да се дtйстnуnа за вжве~l~даНIIСТО :&У.1-
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.

.

турата на ПНJJУI\а, чията възнаградите 1ноеть е накара 1а

РОJIЖНСRОТО правите~1стпе да аСИГНОВ[I
венне

опити

за въвежданието

на

1IИ.lИОНИ за пр~~

тжзи-па~lучната

RY_l-

rrypa В'Ь POJIJY.,HCRarгa ДОUРУДjI~а.

ВСТinПИЛИ въ браиъ: на 11 ОБ.ТО)lВРИЙ Т. г. се ntи
Чn .1Ъ въ гр. Карнобат'ь БургаЗСhltй 3e)1~1. Надзирате..iЬ
г. -Пейчо Н. Попповъ, съ r-I(a Е . 1спа п. Радоева; пп.

18 сжщий се е вtНЧН . 1Ъ въ гр. Троянъ ШУ~I.еНСRИЙ 3е:\l.
Надзирате . 1Ь, Г-НЪ Анге.1Ъ В. 'I\аСJ"ПI~ОВЪ С'Ь г-ца i\Ia-

рийка В. Добрева и на 8 Ное:\IВРИЙ Т. г. ВЪ гр. Проnй:;(ия
се е вtнчаol1Ъ 3е1Iле~t..1еца-уqите .1Ь, Г-НЪ Ведко Желt
З0В'Ь съ г-ца ЮрдаНБа Жечева. Нпшитt чеети'гявания.

Въпросъ:
Господинъ fедакторе,

Тая година RРУIlIИТ't
~laTa

часть

патини,

еж

I~oeTO

!)ОДИХ;К )IHOrO, Н'Ь

,,]~е. 1ЯlllI"

разва~lЯ:

С'Ъ

качеството

BC~Ka вtроятноеТL, H~URaltBa
ОТЪ щО стапатъ "БС:IЯnИ"
тезно cpЪДCTBO~

черни

UO..ltCTb.

ПО-ГО~Jt

.1екета

и

И)IЪ. Това

~IO.1hК

Брушитt и Дfi.1И

IIy&е, по

явете )IИ

ИJlр спасИ.

с. Горнл--RО3Нllца, 20 Ю .1ИИ 1808 год.
Съ почитание:
Ал. Димитровъ

Отговоръ:
i\[пого :\IЖЧНО е да се отговори на въпросътъ Ви, по

неiБе е Зз'даденъ безъ неоБХОДИJIОТО подробно описание

на тьзи болtеть, TaRa напр. I\oe прави БрушИТ1, да и1\

ДЖТЪ ,:ке.1ЯВИ" , н'lП-iаI\ВИ израетна.1И uрадаВИЧБИ .1И, ИJИ
HtII~O друго и въ пьрвиll: с.JучаИ, l\аI\ВИ еж брадавичКП-

RЪПРОС'Ь

lf

ОТГПВОР'h
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ТЪ, сжщо II оuрнзуванитt .,lСКСТ3. Обаче~ аБО и Братко
зад:а,J;енъ в'ьпроса Ви, ние Ви б.1агодарИ)I'Ь на заинтересо
ваннос'гьта и
~

ора~lИ

ще

ви

ОТI'ОnОРИllЪ дО

RO.IROTO

C)le

1)(13-

в'ьпросп.

Това поврtjf~дание на П.IО,J,а на крушитt c~ при
чинлва отъ гжuата Fusicladium pirinum fcke, БОЯТО е ОТЪ
РОД'ЬТЪ F u s i с 1а d i 111n В ОП, ОТЪ сt:\lеиството D е m а t i-

.lae

ОТЪ подгрупата Helyellaceae и отъ групата

Dotl1ifJhuaTa Fusicla-

d е а с е а е. )lиого U.1И3СRа до нея е
diulll delldriti, съ тьзи са:\то ра3w1ИRfi, че ПОС.I'Б,1НЯТn се
ПОЛПЛВ:1 са:\то по .:lистата, RoraTO lIьрпата nр'ЬДII 11 .1ПС
тата и П.10ДЪ!Ъ. Както ПЬРПfi.та, T3hft и втората сж llИ
ДИ~И

само

подъ

МИRрОСRопа.

Гжuатп F u s i с 1а d i ~ In р i r i n II пl оuразува 110 1\0л~ицата на П.l0Д'ЬТЪ на I~уршитf) е,.lJIИ ЧОl}НИ, ]~rJhГ.1И,
Jlа.1БII, Н'Ь :JIНОГОЧИС.lенни П1Iтна и едни дрс()ни J~О;[~ССТИ
Uра,J;аВИЧRИ. 1\1\,0 се ра3Г.1t~а ПОД'Ь JJlIltРОСI\ОП'Ь 'ГJУLВИ
гжuа ще се види (!)Op:\laTa на ТОРUИЧRитi)-КОНИ,.l)IПТ'n,

RОИ;ТО СJYiДhрjI~аТ'I> неинитt СПО})l'!, че е лицсоuрnзна-вре
теНООО!)fiЗИfi, по

rO.ltJIarrft чпст~ отъ тf)хъ сж еДНОJtлетъчни,

0·028-0·030 )Iилиметра дълги и 0·007-0·009

JIIIЛИ)lетра

широки. 'l'ъзи fJ)),ua най- )IHOrO напада .1истаТfi, отъ r дtто
прt:\lинаnа и пъ Пwlо.доветt, C.1t AoBaTe.1HO ние rгptunft да
дtйетвуваме протипъ нея, до Бата е тя ~a JИСТfiта.
I{.aTo най СИГJ"РНИ срtдетва против'ь топа 3.10 се
прtпоржчпа'Гъ:
1) НаПРЬСhванието .1иетата на Брушата съ раст
воръ отъ синъ ка)lакъ и прtсна гасена варь В'Ь C.ltДУlощата пропорция: пъ l()O .1ИТРИ вода се растопява
2-3 БГ. СИН'Ь l\аJlnRЪ и 2-3 БГ. прtсно гасена варь.
Начинът'ь за ПРИГОТОll.lението на този растnор'ь за И3

.1ИШНО считаJlе да ви оuяснлnа::ие ТУБЪ~ защото той е

сжщий, по RОЙТО се ПРIIГОТОВ.lява растпора за ПРЬСRа

нието на .10Зllта противъ

Peronospora-Ta, които начпнъ,

JIИС.1II)IЪ знаете, понеже по него се доста

2)
есеньта

)IHOI'O

писа и

ОъGиранието и изгаряни ето на паАна~итt прtзъ
листа.

Редан.

"С 'J) я: ч 'Ь"
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МИНИСТЕРСТВО НА ТЪРГОВИЯТА И 3ЕМЛЕдtЛИЕТО
Б Ю

JI

Е

~\~

За

45

състоянието

Bp'lJMel'O,

ПО~IСRитt

уI Н Ъ

'1'

на пос'l;ВИТ'В

работи въ Кинsкествотс

спорfJдъ те.lегра(r)ичеСRит1~

ОТ1>

2

ДО

и

8

свед'впил на г. г.

течепието II~
Ноемврий Т. г.

ОfiРinЖНIIТ'l> у

правитези е би~о както СJtдва:

Вр'Бмето прtзъ ыипа..lата сеД:\lпца въ Кнпжеството е би
ло изобщо сухо и студено. Въ

ва . 1НЛЪ С.1абъ

ДЪЖДЪ,

бунаРСRО-'С.'lабъ

а въ

сн'hгъ,

н'Бкои мъста на

ДоБРИЧСRО,

Бугазско е

Разградско и КурТ

}~ойто се СТОПИ ..1Ъ.

3асъванието въ RюстеНДИ:IСI~О, П .lовдивеко и СО(!)ИЙСI\О
е 6И.,10 на свършвание, въ Свищовско, РазграДСIiО и Т. Па
зарДЖИКСКО-СВЪрПlеuо,

а въ другит'.в

ва .l 0, ОСВ'БНЪ В'Ь О]~РЖ3ИТ'В:
.:'IиеВСБИ,

С . Загорски,

rГърповеки,

е продъ . lжа

ОRРЖ,ЖИЛ

С.:lивеНСRИ,

Си .1ИС'fреUСБИ,

ХаСКОВСБИ

и

Сев

IlIуиеПСI\И,

ГД'ВТО е би . 1 0 прtустановсно поради сушата.

IIОНИКНЖ.1ИТ'В IIОС'БВИ еж ОТ~Jва..1И изобщо доста .добрt,
осв'Внъ по в1;кои Jl'BCTa ВЪ РуссеИСliО

Разградско

СБО, ГДЪТО има.,10 страхъ да се не ПОВР'БДЛТЪ
те . lната

с}ша

11 ХаСБОВ

отъ ПРОДЪ~1jfiИ

и студовет'Б.

11 рибирапието

на. цв'1К.10ТО и на зе~еНЧУЦIl1"Б е БИ.l0 па

nс'Бкжд/fi на прtВЪРIll папие. Вършидбата на ориза въ IIJOBдивско е БИ.lа свършена, а заравлвнето на .10зата ВЪ цtJа
та

страна

е

ПрО,J.Ъ.liJ:ава . 1О.

Ре,J.аRТОръ:

ИВ.

11.

Бързановъ.

Нъ св~д~нiIO Г. ·г. НОВЫ!Ъ ППДПИСЧНКQВ'Ь нп получаВlliНIЪ t,HOB1I 11 lrЬ 1897 г•
.Jаца,

){I'

сtjСJil(j~~I:J}fliя

11 (;,j}i

(J('Ч1(}:I(.\Ul ~JI(JJ;II" (n~

.1,~·f/~·

10')."

II

ur,

ЧI I111:'11lii . ..1 llr~ 1>]:"/1 1/ /~·IIJ:."l)
СО ЧIIIll~"Jlljl JJ. Jl f~",,-1.7Il, !~(i'lI'lln,
UО(/nlll.IЫf]ПЛСh на ,,110 lJ1/:' ио 18ПS lC,)/I, 11n.ty'lllJJHJ 1lt]NJblC и1l.'СlnЬ
U.\lJblOUli:l C/ltc 1lflJtJOl"l l1U.l0b'llllbl ()()

(.'j,:...1 ['() Il 1lf'j)f]ОЙ

JUО.11t),.г;) (nl. е..
1l'~СnlЬ tJlOJrOlJo
IJlVJl(j6D,

р"я

;)fCC

nO.10(J11IllJl

1110.УСЫ 1 п0

(,o'fuJlf;uiit

./А.

Ilt'Чf'рt'Л111n

14

'}(}jl~'ЫС

с. '1110.И1Jl

,lfl.IЯ, l~t/a('}Jl7J Iлддtlllfl
1}о

6)

1 11() 6) c(j'lllNf.:uiit ]/. J/. ,.7)l.l:lt 'J.Чn'"J110
uыиасас.ны:у:ъ (jl) 1898 Н)(}!) Uj)(".JfCJlIl.\rb no t /lltlCtHIJ;n.v;,. ]111101U).1(HJUHa cn.tuu('uiii) 1;rn:7, ~:1. lfl '1')J('l;UilJ, 111f1':~) н JJ. 11.

(nl.

1[('. Jl о lJ(I(J(/ Л·U;:t

1/";9!} Jf!,).'I,

UO,jHlIC'IUll·'I.1I?, If{,

{}JJ!U'\f(j 71()iJblJtt

JutJlt1J1J Jlrr. и IIjlllJllIJiI({'JJIl, Uf')Icr/t 'O/Jftl оfiЛ:J(/JIl('.".('IIJf)'II..

т" (\ ..'Jtll:t t Jlt' (,'JHIHin
1S!t7 1'.. 11)J1ty 1I.1aTJ, :;:'
I H~)H 1'. ,1 () py(;:reii, H~l'I;CTO 2·1 pyc)~, :\fol'Y/I~I, 1I0.1y'IIJTI, ВЪ 1~~Hi 1'.:

Ht\Bblt'

lН),."\I.lIfСЧ11 101 на r-I!()}H)" 1 t<~)t'

."0,1,:\,

1If)#(nlf("IIIHa~fl[ IIН :r~урllа.:tъ 1J1} MIIIIYHI1I(I~I'"

Bct 14 TOi\10Bb полнаго собранiя сочивенiй Авдреп Пе .
черенаго ~ Bct 10 ТО:\'10ВЪ полнаго собранiл
сочиненiй

.8.

а таКже и тt двt переплеТСJtJJЫR
КОТОРЫА выдаDалиеь

ННИГИ этого

"НИГИ

подписчинамъ ВЪ

двухъ книгъ ~,Живописной

теИНЫR

и. ДаЛА,
'1ЖИПОПМСlfоR

1897

Россiи"\ они получаrь четыре перепnе·

издаliiя И~ вмъето

12 ТО!WIОВЪ

сочмвенiй А.

Печерснаго и В. и. ДалR, 24 To~a .
Оп г. г .. GО.1ГПРСБПХЪ I10J.ПJltЧНI\ОIrЬ ППДIlIН'I:а на "II('JIП."
3tастсп у г. Хр.·)1.

~.TaTOYCТOBa ВI)

ной hOI!·fOI)'lJ п;t;t. НJill 1·0Вfi!1IНцt.... сТНа
,1поръ

~

Россiи''.

году; значиТ'Ъ, пмъето

IJypracf;

ПIНIПИ

(1jО..lгарiп) ПИТ. f.li1R-

)1. (). I~().ll~I·ъ

нъ с. lJет1~р('УltгlJ

Pocei:t)

Гости

21. IIО~lrО{;ПJ.IJ[. ()Ur.ЯПJ{'пjа

Jl:rь с.

IIСJt:рБУРГЗUС:JU.lilТП() но UCIHH)}I!' ) Тl't~;;О~lлjJf).

n1JCII.lai.JTCJI

"СtНЧ1а" И3дJlза два П~ТИ въ мiсеца: 'ВЪ rp. BaP!I~~ въ
обемъ отъ ДВ'!; печатни КО~lИ вс-Вки брой.

Ц'hната ва ГО,\ИШНИЙ абонаментъ е
гарив,

10 -

8

лева~ за въ Бъ.1

за' изВ'Ьвъ •.

На учеНlIцитt и войницитt "CtHq~" се_ отстжпва по

лева, а на селски~"Ь учители -

;6 лева,

4

въ плаТНАJП ва

ведв&жъ. Абопиранието става чрi>з'ь редаRЦИЯТ~, чр-Взъ Агея
ТИТ'Б ни и чръзъ ВСИЧRитrБ Т. п. станции въ княжеството.

Р~iI~ОПИСИ вазадъ се невръщатъ.

3а oБJIlUевие се ш&ща. ПО
па първа страница и

-

30

60 -ст.

СТ. на

за гармоненъ ptAt.

ПОС.1ltдннта страница и

КОРIIЦНТ'}; ,

~ Всичко се адресира до редакциата ва "С'вячъ" В'Ь Варва.

_ _ ~Iо.зимъ г. г. учите.mтil и учеНlIцптt _ абонати ва
списанието ни да пи' Jlвпватъ на nр'Вме BcilItO промi>невие
ва адреситi СВ.

-

Peдaxmopr,: 118.' п.. 6'Ьр381ОВЬ-

