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полrМtСЕЧПО ИJIЮСТРОВАIiО СПИСАПИЕ
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ЕКDНDМИЯ, 3ЕМЛЕД1)ЛИЕ и екотовъдево

Сп. "С~нчъ" става органъ на ДРJЖВGТВОТО "Сtнчъ"

({J
~a

8-ий ДеI\е:\шрий

година по ипциативата ва

1894

Редактора ни, въ с. Джа.l)ер.1ИЙ, Варненска окодил се състави
3е~1.ltД'Ь:JчеСI~() Друа;ество, ItOeTO се нарече "БЪ.lгареко 3e~I
лед'Б.1чеСRО ДpY~KeCTBO, "С'Блчъ". Цtлыа на което лепо се
вижда ОТЪ процитираН(Jтrl; по до. 1'1; Ч..Iенове отъ Дружествен
ний уставъ, утвьрденъ съ Височайший указъ

!\'! 145 ОТЪ 15

Сеnте:мврий 1895 година.
l'~1ABA

11

цtльта на Дружеството
Чл.

6.

/(z)у.жеС'JllВОnIО и,,\,а за 'U,1ЪЛЬ да раБОНIU за

110добреuuе1ilО lla

зе.JlлеОnдuеnlО Со uelOBUlnrь идо.иове,

"а1по BClbKOla. се Clna/Jae, 1пова да С1nаоа по uаЧUlllt tna·
~uвa по KaK8UJ110 СnlОjJеНUП21Ь

Jtа,nеРUЯЛllи

жер'n8lt да

се вЫllаlра.ждав((,1n{) беЗ!JС.10f11l0.

За

1l0C1JlUlaJlUe

1JlO dlbIlCJUB!JBa

11lЖЗU

си

l~IЬЛЬ

nОС1иеnеиио по llаЧU1l.lJ

дружество-

Уl\аЗll'Jlо

80

слtb

дУЮll~UlnlЬ 'lдеuове.
Чл. 7. J'"Ч})lьдява
1nве1lllа

БUБЛ2l01nекu.,

8-0

с. ДжафеР.1UU

едн.а opyfICec-

8-0 1;ОЛJJlО

.",'JЪжду opYlU:11l1b '120,,11b3Iltt

K1lUlU, С12исаuил 11 81ЬС11l1lи ци

па nb}J'lO Jttъ.CnlO С1Jlоят&

OCU'IJ;Unlrb

зе.;JlледnдчеСКlt сп.uсаuuя,

"J-lUlU и 8}bCJnllUl~lt,
7

98
uздавае.m{ се в"6 ЮlлжестfJ01l/0 ии,

u ЮЬ1tОU uздаваеJtl{
ваnn

61:UЧIЩ

C1l0Plbi)';j 'Н.!/жда,mа

60 Руссия.

dру.жествеинаmа

01'10

(t

желаюuщ

БU.l.1uоmеl\а

се

nолзу-

зеЯ.lеi)lЬ.Щlt бu.Ш 11l1Ь

U:Ш 11.8

члеиове 'Н.а дружеството, по lЩЧUIl(; ЩJ1ьдвuдеи"6
вИ.lнu1tа

'Н.а бuб.luоте1tата,

"Ой1110

ото

во nра

120С.llЬ

ше се

uзраБОIlI1t.

Во
01Ь.lята
,ти

ОnРIЬО1Ьлеиll,
иа и8

lpaJlOl1lllU

и.Ш

Ч.l.

8.

u.tfomu

Во

u

uносmРШlJlU

61ь.ждаnl"6 се 80
1ть

зеJ'

llаеmиlIlJ1> U.lU "уnени от;; ору:жеС11180

(ч./. 6) 1lOС.lIьд1l0mо

по UI.·ОНО.11lt1lеСЛlt

nрlЬ.n ие

8IЬСIllНUщt.

nршllt

cmpaHcmOlt отllnи по вО'/ежданuето
Л1ЬЗ1lU

дии

nрОЧ1l1Iшm!, ЫII"6 юь

оnn У'lIlmеля, 8СUЧ/Ш ll/lИJlереС1l1t

леО/ь.llfеСJtlt сuuсаuuл

то

во nравИ.Шllка

lpaJlOlIlUUlI!lb се

11

раСI11С1ИIЯ

обработка

ШИ

U 'lO

8"6 J.,а.ш1t 11рО

1Ш uзвJЬС1ll1l1t
1111Ь

се

110-

Ol.ажаmо СО

owHlllp{trJUme.1JlU, во

Сlьuдбообращеlluещо

вз ДРУ.JICесmве1l1Ш

UJt011Iu.
Чл. 9.

Дружеството lЩ свол

С.1t1ЫIl1Щ,. доставя

иа UЗЯ8uвщltlltJь же.lа1-tuе зе.\I.lедlЬ.щu, БU.1lt тlЬ и.т ие

цленове иа дружеството, зе;М.lеО1Ь.1llеС1Ш орждlt:l lt --,ш
иlИни, в;; раЗllU

oplbJtemt

nРlЬзь

lOдиnаmа

u

ш раздава

па nрumежаmе.Jll1/lJЬ И.1I3 по д1ЬЙсmвmnе.11lаmа tMIO стой
пОСI11Ь, СрlЫЦУ t:ОЯl1lO в~ случай 1Щ

JIШlуmи{)

иеиеn.lа

'!U,lIШlе, се взс.,т ОП/(; nрumежаmе.lU1J11Ь-КУJlУfJШtlt110.1uца

С'ь ·nадежо ие 110 "жено 01110 15 Ссrtme.1IBpllй, 111т 110'и, 1lptl, законна .luxoa 100/0.

РЖ'lumе.lU

ОmсmЖ1l1ia11lа ОШ3 11 о':у1UЩJII1IJ во reaplt, J атини и
орждuя е 11раво на дружеството u се lшnuтlt.lUЗllра.
Чл. 10. 3с" 1l0доБР1ЬNllС расеаmа иа доБUI1l(jКЫIl7>
дружеството "УnУ8(1 llа своя С.1tlЫlllШ .\tiКЖСКlt "РОltЗ60
oume.l1I, 1ЩlllO жреfiu,u, бш:ове 11, ор. ото добри .шьст
11U u

U'llOCmpUNlllt породи, пп 11рiЬnОрЖКltmа

1/щис /1/0 щt .L1IUllUС1llеjJl;щвоmо

u ciКdlhIic

па Je.ll.ledlb.lUemo 11 m;;р-

СП. "С'lШЧ'Ь"

CTAUA ПРГАНЪ НА ;Ll'~·Ж. "С'I;ЧЪ"

9!!

1{)(]1I Я II/П. О IIn )]111.111 1I]!Q/I.1пr.r/lI IIII'ЛI ('(~ II(U,1.'}ПП II~;' ll]JlbUJI!Jщесmвеllни

Чоl.

(;lIllldащlt

11.

'К{JЮiУРСU

Hlt

f/.teIlOfJeIllJb.

ВО С.'у'шй на ;]t:.11.1I:0Iь.1'IеСIШ UЗ.Ю:НСС1i11 Я U

r)ру.ж'ссmвОIl/о

110

вСJЫЩIl.l

Go,1.1IQ.HCIIOCIll1J

Jlи.lучеJЩJJlIЬ

зuрато, а

dU1l.lO.llUmJb и JlJbl)a.lltJJl]b ако, се nQ.IУ'{ШI17J 11IaJШ

ва, се СоХРШIЯIJаm"

Ч.l.

12.

1U1ри'lНll

llшради

зе.llа

у'щсmие.

в'6 дружесmвеllJlаl1Щ

се JШllllJJUt.llt

касса.

,.J:ружесшвоmо е uнсmа1l1ЩЯ, f/РJЬЗi) кояшо

се UСКllзва.mi) llУJlCдиl1иь на зе.1l.1едJЬ.UЩЫIlО и шш
(;(!

yduo.lemOOpClllf. ишо nравllте.lсшвОlllО

сmвува, за mlьхното
щесmвУЮЩШlllЬ

11/0 се ходШllай

удовлетворенuе во

3СШ{J1l0nОЛОЖfllUЯ

во

"IIllb не

КрЖIlt на сж

сmраllаmа.

Дружеството .1lОже да uзdава и свои вIЬСЩll11Ко ll.т

Сlluсаlluе со ЩЬ.ll) да раС1l0страJlява зе.ll.iедJЬ.lчеСКlt nознаll11Я

и да защищава, }>акто ииJllересmmь llа Дру.ж:еСl1ИОIl10, 1IIa~a

lt U1llnepeCUIIIIb на ЩЬ.ЮIl10 зеJI.lедIЬ.lческо llace.leHue.
01''1. Ч.l~

12

се Вllшда, 'Ie Друmес1'В()ТО

~IСШ.:r.у

другото

въ, 1U1Iро&ата сп ПрОl'рюВНt нма 311. цЪ.lЬ 11 да lICI.:l3В1t чр'1,з'Ь
печата

нужДитt

1111.

зе~f.lC.J:h.lчеСRОТО

за тъхнот() пр"1ВJaхваПIIС
цЪ.lЬ на Дружеството

насе.lеllие

и;щ

ратува

ОТЪ l'isTO TJI'MRa. Тъаи

б.lаl'()РОДllа

ни lIе~IOЖЙ да пе ПРИR.1ече

въ .ЮНОТО

си lfНте.lе/'ентни

зе}f.lед-k.lчеСIШ СII.lИ,

б.IaГОСЪСТОШШСТО

11 pfCTBeHHaTa ПРОСВ'l;тlt на зе}l.щ~t.1ЧСС&ОТО

ни насе.lение.

Въ р'вдовет'l; на 1"1;311 СИ.Ш .1Ичеха

на Редакционний
Понеже

искренио же.JaН1Ъ

&0111'0

Jf

ч.lеllOвег&

I'юштетъ на списанието ни "С'l;нчъ."

IIСI~ч&ит'k

Ч.lенове на Редакционпий 1111 RОШПСТЪ

сж И Ч.lеновс ва Дружеството ни "С'!ШЧЪ", и понеже ц'l;.1Ьта,

хоято C}le пр':В~.l'r;два:ш пеуR.lОНПО съ И::lДаваПllето па "С-Iш ча и
се пр'I;с.тI;ДRа If ()'l"Ь Дружеството ни _С'.\;нчъ и, то за да да

деуъ още по l'o.1'IBla СИ.lit 11 на
вото та 11 ДВ'I;Т'I; ;(It ~югжтъ

ClllfcaHII~'I'1I 11 lIа Дружест~

ЧР'I;;зъ

СО.IИдарни

ПОСТ/Н'IШТЪ еДНlШВ:t га си висока ц·t.1Ь,

ВЪ общото събрание на Д-твото

рtшихме да

по

Д'ЬЙС'J'ШШ да

взаюlНО

НlI стаlll'l.lО

на

сы.,асисc

24 IСнип

напрашшъ тъзи ltO~IUlIнаЦlШ 1.1\TO lIапраПЮfЪ
"С'I;пча и ОРl'анъ на ,Дружеството пи "С'hН'IЪ". Съ стававието па

сп. "С'lшчъ" органъ ва Дружеството ии "С'l>нчъ" иаlllи'гll або
вати и

читате.1И негубл1'Ъ

списанието

ни

си

повече ~lOра.1НИ и

пищо,

осигорлва

по

и.

НllllрО'l'ИВЪ псче.1R1'Ъ,

ДЪ.пгъ

]Iатериа.1НИ ('И.111. На

т1;ХНIIТЪ резртати по подобренията за

Ч.l.

и

8,

Ж!lВОТЪ

и

ВСИЧКIIтt

че

пече.1И

ОllИТИ и

конто е дрш

въ Ч.1.

на Дружественпий ни устаnъ, ще се дава най

10

подробно описапие въ

списанието ни.

За постигание обширната Ц'l>:IЬ, коато прtс.тl>два
жес'гвото ни (Ч.l. Ч.1.

7, 8, 9

и

10)

Дру

сж НУЖДИИ lIIатериал

нн ср'вдства, а 1'tаи съ които раСIIО.шга Дружеството ни еж
оТЪ

1'акова

КО.lичество,

щото

IIОСТИl'аниеТtI на

Ц'Ъ.1Ьта въ

'l'очность се явлва аа невъзможно. Тива шшнно накара Дру
жеството

право

ни

му

да

КЫIЪ

теГ.1ението на

дава

Ласкаемъ се да
ХИТЬ же.laЮЩИ

1'1>

пристжпи

и II
3:1Инел на
Ч.l.
B'l>pBaMe, че С'Ы1Ис.lеИПИЦJП"В

.10тарил,

па

16

частната

подоБР'внието на нашето аем.lед'l>:ше

на

аем.Щl,'l>.1ческиЙ

инициаТИlsа

на

осжществлваНJlето

на

Подробности

110

демъ въ с.lt;J.yЮЩIIЙ

ни

д,ружеетвото

устава.

ни абонати и .Вt,;ИЧ

отрае.1И, а заедно еъ това и подобр-I;Иllето на

състояние

което

ПЮШНЪ'lНото

народъ ще
НИ, като

и негови

110000&Р'l>ПIlТЪ
помогнжтъ

за

.10']'а 1>lIJl'l'а.

теГ.1Сllие'l'О на .10'l'арнн']'а

н пр.

ще да

брой.

Отъ Редакцията

8-SСТНИКЪ "БЮЛЕТИНЪ"
За земледtлческий кредитъ и едно наше мнtиие.
(Пише Цвtтанъ)

(Про:\ы%('ние

отъ КН. ПI)

~fJ

~a нежененит1;, безъ с1;меиетво мжже, Homestead laws

протеlt1'lIра само всиqrштt имъ дрtхи, всички'f'Ь орж.:\ия, апа-

В1;СТНIIКЪ "БЮ.IЕТПНЪ"

рати и RНИГИ,
т(\ ИМЪ,

l~')HЪ, ceДO.lo)J

заН ..1ПТи.

на ПОСТОППНПТ'Б
заI~ОНЪ

TO;JII
ческа

НУЖДНJI

РЖf\:\

происте~"lИ
държавни

имъ

ПРI1Нltl.l'ВtfiН()С'l'ит-1> :му

И110ТЪТЪ

Аа проетр'в
на

CBOlJTa

Д.1ЪЖ.НИ~ЪТЪ

отъ покупката на
и оБU\ИПСRrJ

ИСПЪ.lнпваНllе на

про~геспл
теfiущата

11

п:мъ С.lУГИ.

не~1()iI\е ..1Ъ

върху

за

101

СИ ~аI\РII. 1I1И

само. ~a

дъдгоnе,

имотътъ, за припадаЮЩИl't сж

даiI~ДИН и за дъ l~'OBe1"b

проиетеR.1И

отъ

работа и материа:1Ъ, иждивени за подобрението па имnт ЬТЪ: НЪ въ
ПОС:I'ВДНIIЙ С.JучаЙ .договоржтъ по

RОЙТО е

наllрапепъ

ДЪ.1ГЪТЪ

1'рf>бва да бжде потвърденъ писменъ актъ и с~р'J;пенъ СЪ СЪГ.lасие-

то и важената, а&о има такава If по тзкъвъ С('hЩИ наЧIIНЪ, койтu се
практикува
01'Ъ

едно

при продаж.ба и.пу

. lице

на

на единъ И.110ТЪ.

друго.

Съ СЪЮ3НИЙ

законъ отъ

успt. ] JI да засе. lImТЪ
Отъ съада навието

I1рtХВЪР:Нlние

год. АмерикаПЦИ'l"t сж

1863

пvазднит'в отъ никого

на СЪЮ3НИЙ

заRОНЪ еж се И31fИП3 .11t 01\0.10

30 ГОДИНИ и неговото значение вече е
праI\.ти&а; ТО.]Бова

не заети 11'!>ста.

MOl'.l()

да ct.:' УЦ'hRИ на

повече '1'}lжеСlЪ ~IY пр'Ьдаnатъ ()Т3ПВИТ'!; па

компетентнит'{; l\:\lериканци. TaI~a напр. ~Iг. Spaffort, Г.lаВRПЙ
БИG.lиnте&аръ

на ВаIпингтонекий

конгрессъ,

въ СnОfl очер&ъ

по закона HOnlestead, направенъ по мо:rбата па г. г •.i\'П.1.раПIИ

и l\lайера казва: "Съюзпий законъ Homestead пр'!JдстаВ.lнва
една ОТЪ най б~]аГОltте~lнитrБ и съ бога.ти пос . тl>дствиа )гI;Р&If,
които ьогато и да би БИJО, БП ..ll1 Прllе~вани. Този законъ ОТ
кри за непосрtдетвенното

насе.lение МИ.1ИОНИ

aKpJf

земи, които безъ топа ДЪ.1ГИ години щtха да остапжтъ
Той

прив..l~че

въ Америка

граждани,

ROfJTO

;(Ърiкавни
праз).пи.

произвож:~атъ

въ

:индиони имущества и които пе б'l;ха се пр'!;се.1И.IИ TYI~a, uезъ

притегате.:lпата сяда па свободнит'в земи. Той най П()С.l'Б е
съдtйствуваJЪ за увезичаванпе стоПностьта на оетанаJитt
държавпи земи и по такъвъ начин'ь е обогаТИ.1Ъ непосрi>дCTB~HH()

държавната

хазна

....
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П' д'I>Йствите.1НО, този

вява:

Съединенит'!;
ние

между

да

стане

таI>ЪВЪ,

въ

ма.ню

може,

закона,

01'Ъ

своБО,J,НIIТ'1>

форма

при

да

другото постано

ВС'!;IШ граJliдаюlНЪ

Щати или нъ узаконената

прtдвидени
по

законъ

1) ВС'l;ки r.li\Ba на еlшеfiство,

изнни.1Ъ жела

спазвание

завладt

ус.ювията

иди

aI>pa *)

160

ДЬрЖfiВНИ

н:\

зе~IИ, да ГИ запише

на свое име въ П(Jзе~lе.lНитt RНИГИ въ се.ЮТО fl.Ш I'рад'Ьт'Ь и
ОRржга

се намира

1',.'1,'1>'1'0

заl3.lад'I;ната

отъ него зе~lIl;

2)

при

ВПllсваНII{!ТО на Зi\В.lедената зе31Н въ позе)lе.1нит'l> IШИГИ, ко
ято земн тр'1>бва об'l>зате.lНО да се състои отъ един'Ь участъкъ

изъ

1I.1И

40, 80

fil,pa

1110

рически граНIIЦИ,

110

съ опр'JэД'l>.lени

IIОIШЙ й IIрlI'l'теi&ате.1Ъ

рано геомет

дава Б.т.l;тпа,

прави това за своя си интересъ и IIО:l3а, че топ

peHJIC
прюlO
зем})

да ilШ)J'J;е па т'ьзи

нито

RocBeHHO

ДРУl'ЮIУ;

3)

на вписваНllе1'О

да я

JeMH 11

ще

да

продаде

с.ltдъ Ш:Тllчавието

на Зi\~.1адеRОТ()

юш

обработва

II.Ш

че той

IIItM'l;-

и че пито

ПР'.kПИlllе

тъзи

па петь ГО,'l,IШИ отъ деня

пространство

въ поземе.]iшта

КШll'а, в.lаД'l>.Iецътъ '1'р'Мва да докаже ЧР'l>зъ двама достов1;рни
с ви,:J:l;те.ш,

че той петь

ГОДИНИ е жив''hлъ и

стжпената МУ земн. ОСВ'l;нъ
въ това,

че той

не е отчуж;щва,lЪ

освtнъ въ полза на '1еркоmи'а,

В1шаRва

училището

се подъ прокаран ип отъ ПОС.'}'!> же;lезенъ

зак.Itва че ще бжде вtренъ на
нит'!; Щати.
ПЪ.ша

С.1'lэдъ

'l'oBa

правособствепностъ,

раСПО.Iага

съ зе)!Лта

Б..Iaдt.lеца

yMpt

ма.1НОСТИ,

неГОВRтt права

той получава
сдtдъ

си както

u да

KpJЪnOCmello

б/l

6и.1О

часть

01'-

му е

I)тъ

нея,

или попа':lНа.laта

пжть и вторично се

правите.IС'ГВОТО

на Съедине

&рtпоетевъ актъ за

което е

свободенъ

уго;t;uо;

4)

да се

въ С.JyчаЙ че

llрtди да се ИСП'Ь.ilНЯТЪ ВСllчкитt горви фор
ПР'l>lIинава'гъ

И.111 RЫIЪ неговптt заКОННII вас.ltДНIfЦИj
на

обработва.l'Ь

това той тръбва да се заКЪ.ше

аюm,

дОЛlове

никакви

кыIъ вдовицата му

5)

до

взuсканuя

неJlOМШlо

да

uздаванuеmо
за

каквито

rnеl-н,жmо

60рХУ

UjJюmа,

*) Е;щнъ аАрО е равенъ на -! декара

2

ара и около

23

метра (Автора.)

ВъСТНIII\Ъ "БЮJЕТIIНЪ"

G)

lIРО~ltннванието

наПУlI~аIlие

на земята

на :\!'!;СТ()Лiите..:1СТВОТО или (J)аl\тиq~ско

нъ ПрОДЪ.lжение

сеца въ течението на ПОМ'Бна'1'ИТ'Б
СИ изгубванието
п'!>:ма

право

повече

отъ

на ВСИЧБитt
на

на 'повече ()ТЪ

6 M'f>-

петъ ГОДИНИ, води с.тБдъ себе

права върху земята;

придобивание

аК.ра зе:uя

160
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по

този

7)

начинъ

и обезпечаванието

iI

пикой
из.

отъ дакова

HOlllestead la,YS.
Ако се отдtJИХ:\lе .ма.l&О ОТЪ въпроса, та се спустнахме

да приведеllЪ Т'Б31I l~ра'l'RИ И3В.lеченил отъ въпроснин закопъ,
'fO 1'0 наIIраВИХ~Iе ca~Io за това, да ОСВ'ВТ.1ИМЪ ЧlIте..1ИТ'Ь

причинитъ,
се ..1ванието

б~агодаревие на които
с. А.

с. lЦати,

сrаиа

съ IioeTO

си за

TO~KOBa лъсно за

засе.]вание се внесе и

такъпъ l'О.ТВ)lЪ прогрессъ, каБ.Т() въ зе:n.1еДЪ.,1ч.еско така lf др.
ОТНОШ~НИЛ

въ А~Iерика,

б.:Iагодарение и па

ьоето та стана

сериозна RуикуреИТRа на старий ев'Бтъ.

Нека

cel'a

***

ВИДИМЪ наПIlIТ'В

аакопи до I\O.lK() гараптиратъ

ОТЪ сnоево.,]ни продажби за ДЪ.Iгове, )IаI\аръ и СЪ сыlll1l'е.,Jноo

происх.ождение, lI~lОТЪ1ъ на зеМ.,lед'Б.:Iеца,

11

наший заКОllода ..

те.1Ь не е Uи.]ъ ЧУа~ДЪ отъ идеята да освободи отъ прu;(а;~б~
В'БКОИ

необходими

ПО&4iIЦНJlНИ

принаД.1t~а\ности

и нр.;

така

напр. Ч.1. 859 отъ !'раждаНСIiОТО СЖ;JОПРОИ3ВОДСТВОзапр'Iэщава
продажбата на:

1) ПС'БhИДН~ПНО
СПОР'ВДЪ

l'ОДИШНОТО

носеНJlТ']) дрЪХII,

1\0111'0

еж веобходиуи

Bpe:\Ie;

2) Бt. lи'гI> др'l»хи и ссж.ДОВt'тt до КО.IКОl'О еж Пtобходияи
на ДЪ:IЖНИRа и на С'В~lейството ~lY за всtки;r,невно употр'БU.lение;

3) ПОСТИ.lfiIlТ'!> и &реватитt lI:\1Ъ;
4) Х.ранаl'а и ТОП.1ИВОТО, коитО се
въ КО~lичество

llа~lиратъ въ I~жп~ата,

потр'l;бво за Quдържание на кжщата

въ рас

тояние на единъ 1гЬсецъ;

5) IIKOHит·.ь, КОИТU не еж оU..lечсни СЪ cp'l;upo и екжпо
цtнви украшения;
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6)

Съмейпптi> и друш, припад.lЪжащи на Д.IЪЖПИl.а, RНИЛiН,

съ JlСR.lючеппе на дъ.lГОВИТЪ записи, анции,

об.Iигации и на

ДРУГИ по).обни цънпи книжя;

i)

Необходимата форменна ДрЪха. на .1ицата, КОИТО се

на.мират'Ь ва дtЙствите.lПа. С'1Ужба;

8)

Движимостьта,

Rолта по заRона

ши по

обичал

се

ПРИПО3Пiша за принад.lЪЖВОСТЬ на не,'l,вижимитi> ЮlOти;

9) :Книгитъ, орждилта и снарндит'1;, които еж необходими
ва Д.l'ЫIШИRа въ всi>l:,идневнитъ му по званието, занаятътъ и.ЗИ
nромисъ.1Ь'fа му завятин до етойность триста .1ева;

10)

Необхщюшт'1;

за вс'lши

стопанинъ

два конл,

И.1И

,цва ВО.1а, И.1И една ОиВ().IИц<t, И.1И една RраШL И.JИ петь овцъ,
и.IИ три кози, а тъй сжщо

:мъсеl~И, необхo;J;ИМОТО с'lше

11)

330

вуж;,r;ната за т'Ьхъ храна

33.

пос'ввание

три

на петь декара ниви;

Всич .. ит'k движитости, lЮJJТО принад.lЪжатъ ва градски

JI се.1СКИ общини и RОИТО IШЪ сж необходюlИ за да ИСlIъ.IНJI

:ватъ БЪЗ.l0женитЪ на тъхъ

01'1.

закова Д.lЪЖНОСТИ,

като се.l

с:кит'l; ха:llбари съ запасна храна, обознuтi> и пожарнит'В
~ъ l1рllнад.l'Бжащит'k

къмъ т'1;хъ инструменти

Това ~ :-за ;J.вижимит'1; имоти.
домашни принаДJ'БЖНОСТИ RНИГИ,
10·Й оо'lша доuитъка,
()баче на

който

насъ се вижда

ОТНОUlнвие.
Ч..1енъ ще се

1

инструменти

ДО

и пр. Пунктъ
продажба,

Сlt.\iПЪ законодате.1JI

въ

туй

на 'fО3И пунктъ се вижда,

и.ш не е има.1Ъ

ПРll.Iага и върху

ОО'БМЪТЪ

9

се ОСВОООiК;ЩlJа ОТЪ

:IIHOro

Отъ самата ре;щ.кциа

че 1'ОЙ (аа&оводате.lЛ)

Пун1'ТЪ

КО.lа

и други.

Пр'ВДЪ

видъ,

се.Iнни-зеМ.lеД'kщи,

че Т03И

И.Ш не е

би.lЪ достатъчно осв'1;'l'.Iенъ за РО.1Я1'а на работний и продук
тивний д06итъ&ъ

въ се.IСIЮТО

чава да sем.lед'li.Iеца

етоuаНСТIJО.

Този Ч.Iенъ обезпе

или два кони, lt.lU два ВО.1а, или една

Ерава, илu' една БИВО.lица, lt.llt петь овц'Ь и.Ш три кози, вуж
,цвата ПМЪ храва

ПИВИ. ОП думитi;:

само за три .\fi;сеци и с'вмъ за

5

декара

U.Ш, lми U.Ш ИЗ.lиза да се разбере,

ако зем.щ.~'I;Jеца има и

01'1.

че

ВСИЧIШТЪ видове добитъкъ ще му

се остави само едивъ отъ тъхъ И то както ВИ,J,ъхме:

два кони,

~В'БСТНИRЪ БЮ.1ЕТJIНЪ"
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два ви.1а, една RpaB~'t и пр. Оставено на едно стопанство само
два ROHH I1.1И само два ВО.lа не спира ~IИ (I)УНl\.цинта
стопанство,

което

коподате.IН

съ ПУНRТЪ

да изб'вгне?
стопанство

Н'БЩ() на др)''Гит Б индустрии
9-й ОТЪ

СihlЦllП

Ч . lенъ

на 'l'o~a

и i$аванти
и заRОНЪ

RaKBO б.I'аго..\·Бани~ И.JИ l~(jК~ВЪ ,.1.0ХО,.1.Ъ
могжтъ

Дlt

даДmТЪ

eAH:L

еа \{О

l~paB<t

lf.1И

за

Г..lеда.

въ едно
сауо

lIеть

ОВЦ'В И.1И ca~lo три кози ~ Прtся'в I'IH:lTO е Ч~ една крава иезъ

ра3НОСI~птt по OTr.TI>ABRHIft:'l'O iI дава ГОДИlпе.JЪ доходъ отъ Y..1iH~(}

18 - 25 д.. и
ноеть 15 . :IeBa,

едно

Te.le

отг. 1'Вдано до ед;на го).ина на

И.1И ВСИЧRО

м.тВко

-

.1ева; една UИВО:lица, тоже

33-40

безъ раЗНОСRИТ'Ь за ОI'Г.l'l>дванието
И рдно ~а .lаче ва ~ДBa

годииа- 2·0 .1eBtt всиqко

1 . 1. 20 СТ.; една коза дава ЧUСJ1lЬ доходъ 3
I~a&na, прnтеRЦИН

ЦИТ"В въ горнии законъ.

отъ

27 --34.50 .1eBa

iI -

54~ 50; една овца дава ГОДIIПIНО 7lUCJUb ,.10ХОДЪ

тtзи цп{рри се вижда,

стой

,;1.

1

.1.

15

80 СТ .. Огъ

И . IИ lIo-добр'в

осио

бождава се ОТЪ пуб.Iична продажба и с I»IeTO не()UХ()ДИ~fО
се остава на зе}l.lед'Б.lеца

за.

Значи единъ хе~'1'о . lИТРЪ c'.f;~le

да зас:!>ва и да чаltа ))el\O.1TIt

конто да посрfицне годишнит h си нуж ~И
мейс'fВО1'О

ст.

намиратъ зе1f . lед'h.I

Не се ДОПУСI{а

засtваНrJе на 5 r)el,alJu ииви.

44

JI

отъ

,з;а IlсхраllИ

с·Б

си.

Сега да ВИ;IИ~lЪ

въудушеВ.IJiва . 1Ъ

. IИ

се е

заководате.1Л

ОТЪ идеята да оuезпечи попе часть отъ недвижимий ИУО'l.'Ъ на

ДДЪiRпика.

Ние Пр·В.Jиетих:uе ~aROHa за еж ~е6питt пристави и

граЖ.;J;аНСRОТО

сждопрОIf3ВОДСТВО.

сж. натоварени

OTHeeoX~Ie се 11 до . Iица, &ОИТО

С'Ь IIСПЪ.Iнението на Т'});JИ закони

ние не намi>рихме

да се осигорява

и НIf&Ж,1:k

отъ принудиrезпа продаж

ба поне педж земя 11 Rжтче ОТЪ jl~II..1ището на ДJЪ;-&НИ1Lа. l1а..1иза че законодате . 1Н е оетаВИ.IЪ наПЪ.1НО раСПО.l0жение ц-h .IR
ведвижимъ Д.IъmНИRОВЪ имотъ: &жща и земи ва взискате.lП 11
посд-.hдниЙ

коеато

КОВОТО сtмеЙС1'80,

иска може да остави

еж по рtд&и сдучап да :може е,ципъ

продажба

ц·h.1ИЙ

па у. lицата

безъ ПОДС ..I0НЪ на открито.

Д.IЪЖНИ

Ра.збпрауе, че

взискате ..IЪ да И3.IОЖИ

Д.~ЪЖЯИКОВЪ И~ОТЪ,

нъ ка.то имаме

на

прt~ъ

"С

1С6

13ИДЪ,

че особно

се.l.flвина

jl ч

'(.)

И~lа

"!>"
ДЪ:lil\И ца ~lНОГ{)~lа,

;ta

'1'0

Ь1НОГО

ДЪСНО е да си оправдае:мъ чеетитt С~lучаи да се продава Ц-R
~·IИЙ ИМОТЪ на се ..lfiнина, съ

ТОЙ се разорnва съвьршенно

ItOeTO

и пеГОБИЙ несносенъ животъ В.1Ъче СВОИТ-Н корени на 1IIИрОКО
и въ неговото

че неговий

ПОТО)JСТВО,

прадедъ

RoeTO НИ най ма.]ко не е виновато,

отъ

неумtпие

И.IИ

измама

е да . 1Ъ

въ

1I.1.RЧRа това П\О природата го е да.lа, като срtдстно за прt
живнванир

не

ca~IO

1'.l'Бданu

на

вего

идеtl.:IНО

11

НО

на

йе)IJIта е БОit\ий

И)l(l']'Ъ IIрапо ни IIi)В'J}(~тни размtРII
щеС'l'ва.

1'н е беЗСjJьртна.

qОВ'БКЪ

ta~lO l1р<l>зъ

ржцt

де'l'е.1Л

ДЪ.Iгове,

еж

а С.ltдъ тона JIинава· ВЪ

а НИЕакъ
всичко

Тя ~lY е

не тръбва

съ нен,

той да

както става

то и никакви ДЪdгове правени отъ Б~а

11 не1[ОГЖТЪ да 'l'е.жж1.'Ъ

карнит'ь

който

на едннъ

пеговитt нас . тБДпици.

-

че той може да прави

~eгa. DЦOMЪ е така,

върху

че.lов·Вчес&и

Тл е на раСПО.lожение

дадена да се JlО ..1З0ва отъ нея,
разбира,

1l0ТОУСТВО.

даръ,

веИЧКИТ'Б

Н~ГUllИЙ ЖltllОТЪ,

други правоим'f)IОIЦИ

неговото

върху ~e:МHTa,

RОИТО намиратъ

щапие въ опрtдt.lено

освtнъ

ипоте

споето окончатевно

ИСП.lа

ЧИС.I0 ГО~IIНИ.

Г-НЪ Джаtl)ерсuнъ

скоро

С.l'БДъ обl1внванието

с. А. С.

Щати ila неsаВИСИ~IИ, се е Оllllта.lЪ, ако и да не :му се е уда.1О,

да ПРОl\.ара 3i\RОНЪ, Който да ограничава llравото да
р'hМСНflиа зе~[}lта
-МОТИВИ,

съ ДЪ.l['ове. За заБJ;. 1'.Бзвание

СЪ KOI11'O той е ПО;I.креПJI . 1Ъ своето

жение. Той ИСХОil\да.1Ъ отъ това
ДЪ ..l Ж ите. ] ность

.живота

на

достигнали

IIР'ВДДО

СР'Бдннта

нро

вече 21-та си

ГОДИllJна

възрастъ е

че никой

1I'l;.\la право да ОUрСllенниа ЗОJIН'l'а, конто ll..J:l;{'!>e съ

34.

l~ОДИНИ и ОТЪ

негонит'Ь

разумно

нача . IО: че

:Iица,

еж

се об

ДЪ':JL'ове осв'.БНЪ съ 'l'акыl'ьь расчетъ,
ГОДИIIIната

КОЙТО

'l.,tiRII

право.

възрастъ да

върху

въ

сег:\

се

зе.\IНТН.

Нас. 1t.JJНJЦlггh

умрt ..1Ъ
Еакто

СИ

lце

TOUfl. ТОЙ

памира.lЪ,

че съ е8'ыlшваниеe

Иtll.lати

1I~t.

ОI~ончате.lНО, ДЪ.1ЪТ'Ь

Д'ВЙСТВИ'l'е..1.Н.о,

това

е

~IПОГО

нас . l't~ътъ И)IОТЪТЪ на баща

IIр"I;J\ ..10ниа

ВЪ:1рас1'Ъ,

HPY~I tBH~TO,

И3~I3JIата

55

си,

чиетъ ОТ'Ь Д'Ъ ..Iгове. А не

1I..1И расточнте.lнuстыа

на

"В1;СТНIIКЪ НIОJЕТJIН'Ь"
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·бащата да се ИСП.lаlца отъ синовеТ'Б И.]II внукит'!>, IiОИТО не

"l'рtбва да Hf)CbYi'l''!> НИRаква отговорность за негuвитъ д~БЙСТnИJl.
А КО IIРОI\арванието

110

у

насъ,

часъ

ПО

I~aTO

Oll~e

на

рано,

ТО

ПУ'I\.Jата

неоБХОДИ~10ТО

CJLOPO

·Сж;(опроизво,з,е'l'ВО,
.да.жUа

на този принципъ
го

И3~l'БнеRИ~

е ОIце невъзмож
диктува

да

стане

ВЪ l'ражданекото

съ което да се запрi>ти

uуб.:1I-Р-Iната

про

на знаЧИl'е . lна часть 0'1 ъ не,1ВИЖИ~IИ и ДВИЖИllИЙ И.\I()ТЪ

Бъ. lгарс&иЙ

гражданинъ.

Казахме

нуждата

ГО на.lага,

защото съ това lце се турне край на изумите.JНИТrВ еКСП . l0а
'1'ации

ще

на

се.JJIнина,

б.:rагодарение

се llодtйствува

ПОдои}>'в

разuрани

IlУ.J.ите . lпа
ДВИ,IiИ~IИЙ

гаПIнит'!J

по

и

отъ при

часть ОТЪ пеДВИЖII~IИЙ

rO..Tf>)IaTa

особенно

за

невежество

поправите . 1ПО. За да бждемъ

Heye.tTHO

чести нещастни

ЕЪ3МОil\поеть

неговото

ще доuавимъ, че съ оUезпечаван.ие

продажба
IЕ\lОТЪ

па

на се.lflнина,

Iце се спржтъ

и

досе

с . 1учай да се ОТНИ)lа и наЙ-ма . lка та

прtЖИllнвапие,

а

ftl'yra

отъ

страна

п~е се

зам'tни досегаПIНИЙ кредитъ, съ Jlичпиii

ItреДIIТЪ,· оБС'fонrе.l

ство, Ko~TO ще повдигне спеСl'овноетьта,

ТРУДО.lюбието и чсс

ТО.lюбието на нашиii се.1ЛНИНЪ Кредитора, като

3Hat:,

зеМ.lед'Б.lецъ.

че заRона

обезпечава

отъ

дажба извtстна часть 01'Ъ IЕ\IОТЪТ'Ь на-взаимате.lfl,

про

п~е бжде

по вниуате.1ен"ь и въз;.(ържанъ при СК.,lIочвание на зае:\lа. Тuй
(кредитора)
МУ,

въ

н'вуа да търси гаранция

И~lота

на

взаИ1101lскаl'е.]н

а

за ИСП.l3.iцание C}'"M~la'l'a
ще

търси

гаранция

пъ

неговата честнос'l'Ь и ВЪОUll~е въ HerOBt\Ta мора.lна етойноеrь,

а топа

п\е

спестовни
кредитъ,
пие па

н

аастави
Ч~СТНlI

в.;аIВlат~ . lИ'l"1>
П. ltLТЦИ

а естествен но това
едипъ

народъ

.п

та

да

ВОДИ

да бжджтъ трудолюбиви,
могжтъ
КЪМЪ

поставнние1'О

Rредита

H~ почва. Вс'!>ки знае, че при иранеНИТЕ
тора

никога

не

r..l trla

имотно съетоннпеj то го

на

да се

удоетоятъ СЪ

Mopa~HOTO
на

повдига
една здра

се['а заеми

креди

qe.loBJ)(~a, а Г.Itда па неговото

б. lа:-JНИ и п~го той г.тБда..

пска да знае че IIванъ е распе . 1ffНЪ човtкъ,

ПО ..Iзова съ никакво В.lинвие и уваа~еНIIе

че

~Iежду

Той

ТОЙ

не

пе се

съседлнитt

~C
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'1'. П Ч 'Ь"

СИ, че той минава и :щ баТilliЧIlII;
'1'()Й

Шllt

Т()й (IiРС,J,итора)

1',11>да, че

Юlа

100 IШ,1<t ~гtст.), 1() 'IllфТit Iю,юве, I>fipa два п.lуга
1ООО ()ВЦ'Н, xyi)t\ BIt l\.mщil., ~III()I'О ,IЩII 11 rIP. пр. Той

ДlIва

и

ДОIIl.lIt

не

пита

СУШJa'1'а

имота ~IY,

IШI>Ъ

ще

ги

1I:{e~It',

И

I'()})'В д().ТЬ :10 lю,ювинаТit

ОСЖilца

1'0, взе1I<L

ет()

че

на

ВIЦИlllh

l,а'1'О

СТОЙIIостьта

JlСПЪ.1UlIте,lIl1111 .ШСТЬ,

на

завеа.да

Сmд~(i. нриставъ, "рави се ОIliIСЪ, оБНВlIва се

продажба,

пе

C~ JlВllщt нИlЮЙ да I{УПИ

по('.1'I>:IIIИ"

се

Шlюта и най нис.тВ

ПIН!сmili).it на "IЩl,lJтора. Този е )"рантъ. На неКи
ВlH~}IЪ, че и :меж).у наШИ'I"l>
да се ПO.lUОНIt'I"Ь

СЪ кредитът'Ь

който,

~lOже

611

за

ра БО11luшm

,

нещастие,

ПреiJUlllйmй r едип иЗ8йН

рlьдно остро орждuс, "оето "ато се !J110m}Jlьбавn
улеснява,

п}IИЗ

ce.1HHII Юlil х"ра IЮИТ() незпантъ

ИМ.атъ IIР'l!;J,Ъ чаС'l'IIИТ'В кредитори.
nР'Ь.ШНJ!О

си

(t

811 иш(,))/е. то,

Уl1оmрnбеuо uевНU.,шmе.ШО

mtjlШllЯ8а nос.тдний, "ОЛ/l/О РШllt "есто '1IjJ1М}U,1В1Щ8tt lt С.ньрmь.

Това 'l'р'Мв,!. ;щ се знае о'гь нашиг.Б зе3l.lе.'l:I..ЩII. )lнозина отъ
110е.l'kднит'.Б, като се радватъ на креДIIТЪ, (iенъ да Юlатъ н1>

KaItBa

сериuзна

с'Ьсе.JЛВИТ'.Б

C~I,

имъ l\.аза.1Ъ:

TiI В3e.Jи

нужда

заUорч.Нlватъ.

че I\OI'aTO

отъ ВIIСЪ

вм'.БСТО

сто,

IIОИСl\.а.1I1

пе ~Ю е страхъ

дв'Вста.

дв1>ста, l\.aTO вижда че само
ние да заДЪ.IЖЪТЪ и

да

Т'н e~

взе.мете

"р'Ьдъ

I\реди'!'оръ

200:: 11

Кредитора дава вм'.!;сто cro

доведжтъ

цil.1ИЙ Д.1ЪЖНИКОВЪ JПlOтъ
O'I"b

насъ опека

пр1>дпази до н'kКiYiдil и туй нер['Бние на се.1I1нина.

Дано (iжде11Ъ чути.

че

100 не щiYi бжджтъ въ с'Ьсто}{

въ ржцет1> му. Съ прокарванието на исканата
ще се

J'{lрдентъ

10О, хитрий

по ГР.-\JОБИТI1ПНАТА
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Само птъ ррадооитнина ли трМва да св застрахуватъ
ЗВIfнитt произввдения ?
(П РО,'J,'ьлжение отъ книжка

111)

Пише П-въ.

!5?r

~~

~TR
'~aTO изложихме ва I_paTKO
даватъ

право

да

иска.ме

дори 11 до пай С"lабил,
НИ1"В произведения;
заБОНЪ

по ооп(ата

застраховката

некадърния,

СЛ'БДЪ,

като

застраховка,

циитt да МИС0l1ИМЪ,
върlllенно. l'uзи

IЦОТ()

основанията

ний

че C~He съ~да.1И

простира

враlЪ

да.lечъ

н'1що

~е~lле):Б . l чеСI\ОТО

на

се

на зем

единъ проеI~Т'Ь

С)lе

въпросъ е тъй обширенъ,

еж. и враговеТ'Б

да

беЗСИ"lНIНl

даДОХ11е

си, които ни

отъ претен

IlЪ.1НО,
колкото

отъ

н'Jнцо съ
неизuроими

IIрОИ3ВОДСТВО;

аа него

тр'Ьба вс1;ки да си създаде ма"lКО 1\1 НОГО, спор'.I>дъ СИ,,]ит'I; си,
трудъ И искате своето 1Il1tние.

партизаНСRОТО

перо; да се И['lIОрllратъ чаСТIIИТ'Б дертове (кап

ризи) и интереси
ловимъ

за

а ВСИЧRИ,

турянъсто

КОЙТО е ДJО~1енл

на

всички

еи['урна

(pel'y.aa1'opa)

3еМOIlеДЪ.,lчееко'l'О

paiRa за }1жка да се ~a

зе~IН

оня основенъ

е онова

кието 1Iоже въ едно

това ЩО е съграждано

ка~IЪКЪ,

на общото б.l~lГОСЪСl'онние.

производс1'В()

ското ни обръщение,
разори

'fJ'!(Ъ 'l'р'16а да се заХВЪр.JИ

перо нъ търгов

кратко връме да

съ дtснтки ГОДИНИ,

иди да го

тикне :много осезате . 1НО

напр'Бдъ. 'Уова е съзнато отъ всtки

членъ на зе~"lед:h,,1ческа

Българин,

тель, mивачъ,

чиноввикъ,

ОIl . 1Ъ той търговецъ,

кундураджия

учи

и Т. Н. ВсtRИ, при

срtщата му съ нъкой зеМ.lе;еh ..1ецъ, първата му ДУ!IR е: "какъ

еж храНИl'rБ въ ce..10TO
и Т. п.

ви? Н'выатъ ,,1И

н'вкаква

11 чуе .ЛИ заДОВО . lС1~ВО, не закъсняна

Боже." А съ ка&ва

горtстъ на

ПОВР'lJда ?"

да каже:

"Дай

душата се посрtIца зеМ.lе

дtлеца пъ година като тая?! Какви тръпки побиватъ ЧОВ'l;ка,
хогата си

помисли,

че отъ зеМJедt~чеСRИЙ

НИ RЖТЪ очакватъ

и :много ХИ"lНДИ семейства ПРllпа" . 1tжащи не на маЙRR Бъ .l гария, а въ ГОДИНИ, като тан да

ntya

на сжщний и за ней-

"С

1 ]0

Ч 'Ь"

1, R

=-=-============================
питt СИII()не?! ВСИЧI\И, ВСИЧаИ Jнае)fЪ, че

"като ntMa у зем

Jlед·В. lеца, И'.Б:Мit да има, и у никого" и, тая година,
4J~}IH() Н'Ь:ма да има за зе}I.:tед'h.lеца,

НИIiОГQ.

С.l'Iэ,.1,овате.1НО,

},аАВО ще правимъ тогива?

11

дtЙСТВII
п'.ь~Нl и за

Щ'е испитваме взаимно

-

горчивиии'гЬ, КОИТ() ни вз.]итатъ като бъбРИ~IЪ постоянно: ",.10-

бъръ

е

l'осподь

за

нещастинта,

които

да бжде

отъ

TaJtOBa

каквато

Iце бжде у

до

година~'

на.lитатъ

ДРУГИТ'.h

естество,

ТрИiБ.Ъ

ще

нещас1'НИЙ

сега. Обаче

и~tъ го приготви;

тан

l'одина

ИСIlИТНJIта

.ИR:!УСТРllа.1ЦИ

харак.теръ

ще се донесе пакъ l'ОТОВЪ Х.l'hбъ,

леД'В.1еца

Обаче,

въ

и"вма

и безграничность,

зеМ.Jед Ъ.l е цъ.

нъ не

Т'Iэмъ.

:МИС ..IЯТЪ ltа&ъ зем

па и пе еж IIОМИС.lюва.1И

п\е ни HaI~apa

до

па и трtба да ви

накара да се позаМИС.'JИJfЪ всички. На въпроса, ~10жа .1И се по

могнж
дача

В"Ъ н'11I~О
да

-

ззте.1НО

на

1IlНfГUТНН

да се

Х.l"l>бъ

накърrIIЖТЪ

ТЪЙ еж НIJU~()ЖНИ? -

Ама ще КR.жеме,
каПlfта.lllт'h

зе~l.lе)lJ)",Iсца
за

RЪ

неговата

наПр"БДЪ,

:материа.1НПТ'В

трудна за-

безъ

обаче осrБ

му СII.,lИ,

:КОИТО И

Съвършенно 113.1IiO, па даже и НИIiа&ъ •.

че п~tаме I;ре:I.ИТНИ уqр'ьа~~еRИН,

на които

ще напраnиуъ съnьршено ДОСТibIIНИ за Hero и по"

'1'ози начинъ JIUOtO даже

II\C наllраnИ1lЪ. Ний паI~Ъ ще fiа.жемъ,

че нищо ~обр() н'Iэма да му СТОРИl\lЪ OCBeH~ да ГО забатаЧИl\lЪ
още

повече БЪ

допуснете:

H~t!\a~Ba.

Това е повече

че lI~e се ОТПУСIIЖТЪ

:Jихпа,

пари .....J\.~tи
дана

60РЧЪ.

отъ В'БрНО; защото,

па зем.lеД'Ь.Iеца

па .1il пакъ Iце

'1'р'воа да

пари

и безъ

C~ връщатъ l'ИJl

ксн'а И ьакъ ще ги вр'ьща, когато вс'1а~и И~lа да

на пов~че

сеть пай ма.ll;()

uтъ

&-).1КОТО

Й30{)И.IНJI

струва

години

ц'I;.1ИЙ

:му

И)IОТЪ? -

Де

тр'hбат'Ъ и съ цi>пи поне,

като тъзъ 1'0,1.11 ПII 1ItТ'Iэ , 3(\ да може той да уравни ОТ'Ь ма.1КО
Ma.ll\O

загубеНIf'f'h си ем'Бт&и. I\одn() но ДОбр'в lцtше да бжде

ако се 06еспечй,ваше зеМ.lед:Б.lq~Cl\6TO IlРОИ3ВО,1.СТВО?! Тогиnа

в'hмаше защо да се заМИС..lнме- за негоното състояние и да
l'ърсимъ тин ..1'Вче6ни cpt1.CTBa, Itоит{) не еж друго НИП~О --освеН1>, ХПIIlfИЪ на рана. 'l'Оl'ива Н'ВМНJпе да чувствува~lе тъй

осtзате.1НО ВС"БI,а Jllу'ьДСТОЛlца Г..1адурия;

тогива зе)f.,'lедrВ ..lеца-

3.IОПОЛЧНАТА

щ'lнне да t)жде П() В'l.СIlРИЮIЧИВЪ
разието

въ

КаRТО

свое'!'()

ЩIOI1<1ВO,J,СТВО

да се обсж.J,И,

говото осжщеСТВJ1ВIiИье.
разлша

въ
и

т.
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пщоuр'I;II11лта

и ра::sн()б

н.

СJIO~[tI1ЖХШ~ по ('()р'В, ВЪПРQса аа о(iеспечаnаньето

зем.IеД'l>.1ЧеС1ЮТО
сериозно

ПРОИ<lВО,J,СТВО

Г.

189i

на Уti'l;,l\дение

е д()ста ,J,е.Ilшатенъ;

той '1'Р'hба

Ю\''1'() по Rаа'ЬВЪ начинъ да стане

не

За това. паh:Ъ ПОl\аВВiНlе вс'l;аИГО, безъ
и паР1'И3i1НСТВО

-

вс'lнш

искрено ми

.IЪ1ЖЩЪ за повдиганъе U:JaГОСЪСТОIIНИ(!'1'О на зе~I.]е;(t.1Ческа НlI
маса, отъ състонвието па 1ието зависи И ,общий ии ПОМИНЪRЪ,

да се произнесе 110 въпроса. А I"ЫIЪ ПО'lIIтаЮIО'1'О НII:Министерство
на 3ем.ЩJ;'В шето

11

Търговил'!'а сео,;р~ща~lе съ ,Mo.I6a да натовари

.шца,*) които строго да С.тБдIЖТЪ вс'lаю МU'Бпие по тол ВЪНрОСЪ,
отъ IЮИТО да въспроиаведжтъ же.1II.ННIfJ/ об щъ заl>ОН'; по застрахов

ката на земнит'.Б произведения. AltO респективното ШlНистерство

се РЖRОВОДИ отъ же.laние да lЮСТ<ШII наший зе~l.lед'В.Iецъ на по
добашщата му височина,

1'01.)'1'0 е имеJfНО неговото прt;з;наз
lIачеНllе, в'.Бма да СI>,ЫШ н" np'lale, HII '!'})ръ, ни срtдства а
енеРГllчески
ВС'БаИ,

ще се ;Щ,ЮВII на работа по въпроса. Нека :шае

че ооеспечаВtLТЪ

б.шско бжджще
за

I.акви'1'О

.1И се <!е~IlИТ')'; произведеllllJl,

ще ИШНlе IIр'1;хь ОЧII'1't

'Го.жова

СII.IН()

;\lе'l'1'ае1!Ъ

въ едно

сн ОIlИ1/ зе~.l('Д'J;.щп

.•.

Дано поне тан ГО;J,IШil. ни вразуми.

с. 'д. К-I'"

аЛОПОЛ1ЧRА Е

1887 ГОДИПА аА ЭЕМЛЕД1iЛИЕТО.

,:::;-у

~~

~ъ цt.lИЙ земенъ шаръ на Европа юадtе едва паника,

нечувана до сега. Всичкитt

държави и

държавици

б:ltдне

Л1'Ъ прtдъ настжпающето грозно бжджще. Всичкитh

ма.ПШ и

*) Между ТИН Авца да се нампратъ и практицп зеМ.lе"t.щп, особеио при
l!ъспроизвеж;щиье

законо-проекта.

"О
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ГО.I1;ми СВ'1>ТСIШ в.Iaд1;те.JИ се мЖ-l:Jатъ и немогжтъ да си дадж-т'Ь

отчет'Ь за бжджщето. Всичltит'1> l'ра)lа;щи ДЬРЖIlВН!I IIР'БДПРИЯ
тин, ако не спиратъ, ТО

еж и КО.lеОаIlТЪ. ВСИЧl\lf'1"h

~реuни

заваЮIl и търговиа започнаха да куцатъ и неуога1'Ъ да рЪ
ШБYiТЪ бжджщето си. А11J1 ~ем.lедt.]tща? Тоан

който е сърд

цето и душата на Rсичкит'l; щО ГОХБ зе1!.lехk.lчеСIiИ ДЪрil:ави?

Този който

ДI!ИilШ всичкитъ други

IIЩУСТРИИ? Този

държи В'Ь ржцtтъ си) вай честната, най

важната за всесв'l;тский
вавие,

най

той

аitС.1ужава

ШlрЪ,

U.llll'opOJ.IJaTa и най

ИU;J.устрил?

о{)щеСl'веННОТII

Той е за ОП.JaК

ВНЮШНllе.

Той

\'O.l'lala:ra жъртnа на lIepНl.lIIMaTa стихил " за

каме

тукъ

да

,,;J,ъж;t'ь

дъждове'!"Б. Т'!> радваха
не

даде

пего ис

ПОГ()I!()I'IШ·Ь.

01''1 ПО.I0винаl'а на АlIри.lIIЙ U'l;ще
почнаха

който

ва.1И а

а.Н'БiНЪ

Rp'l,){eTO, когато за

TOL'I1Bit

nR.1И. и

зе}(.Jехh.ЩIIТ'l>.,

Храпи'г})

па

че:

псtКБiД'В

01'ШШХl't доUр'J,. КЪУЪ 15-й па If до крал на м. Май храни'l''В

ОU'l>щаиаха Ilр'l>въсхщна рекu.па. ДUОРУ;(ilшта, К0111'0 е ЖИТ
ницата на

иеточната частъ на

Княжеството, и

1\011'1'0

дава

името па гр. Вариа. ,,3.штен'Ь пра!'ъ на БыгарИII" , оu-У>ща
ваше

нечувана

ре!\О.па.

На ВС']'К.Б;('I> СЕ' чпаха хваления,

IIsраЗliвани съ ДУМИ'l'Ъ: "ако БОI'Ъ го запази, то съ

се приказва и •

Стана.'1ИТЪ

насъ не

прtзъ топа Bpe~le панаири. бtха

О'!'Ъ най ЖIIВIfТ'};. ВСИЧIШ отъ ~Ja.JI\O ДО го.J'l>ио, без'), раЗ.1Ика
на занаятие, се радваха на настоящото If съ С.lадки надtж

ДИ чакаха БЖ,'l.ж-щеl'О.•1J:жжатъ 1''I,зи, които КRзватъ, че

селя

нина би.1Ъ

бtха

пепризнате.lенъ и

пенаситецъ. Ако

тъ

:мtжду яаседението въ този 3.1аl'енъ ~[tсецъ, Т'}; щеха да се
ув1;рж-тъ въ RРИВОТО са ЮIЪние.

Нъ уви! б.1аГОТВОРНlI'f'Б дъж).ове, КОIl1'О принесоха тол
кова дарове въ земята и които ТОЛtI)ва зарадваха всички ви,

1'1> ПрЩ'Ь.1жиха и ПРОД'Ь.1жаваха. ТЪХНОТО

б.заготворно в.'1ИЛ

пие, захваЯR да се обрьща на мрЪдно В.1ИIIНllе. 3еМ.1едЪ.щи

т1; захванаха да се заМИСJюватъ. Т'!> захванаха да гублтъ
сдадкпт'f; надежди за печуванъ береl\етъ. Дъждове1'1J псе по

3.10ПО.IУЧНАТА 1897 г.

често и ПО поройно

ПРОД1<liБаваха.
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Хранит'!>

цьвтJэха и по

приqина на дътДOBeTI~ ОIl.10длванието иеJ!Оi!\еlпе да стане пра

БII.1НО, отъ Боето и ~IHoro К.lасове ОС~l'апаха г. 1УХИ.

хранит'в

ПО . lе.енаха,

честото

промеllявание

Н'ЬRОИ се

исъхна

и се смижури.

По ПОС..1'В

заВ ..1еI\оха и с..I'Jэд'ь това отъ

на ВР'Б~Iето

и това което бъ

Настжпи ;IiCTBa.

завър~ало

КО.:l0са.lната машина

жътварка стои заХВЪр:lена по):ь сайванта; за нен П'I;}tа рабо
та тъзи година.. Т.а .жъне нрави

ГUДИIIJНИТ'Б,

[\ОИТО еж равни

педовьршенъ

хар:\lан'Ь,

ca~IO

жътвари 11

захвана Ct

цГЬна? О! ужасно: 24 lIJalJ~allIe ли си?

-

h3TO

тъзи

разбъркани,

като

РЖfiuта

~IOjj\exa да

по

На.доде IНtII ..lачъ отъ цигани

хаБ,па

30 . lена за КII.10ТО (5 ДЮ,,1ЮЫН). 01'-

IIlIl\акъ не. Скжпа'l'а жътва и . lИllсата И3

леца да остави наПО.10ВИllа
Iцедри

и

и

жътвата съ РЖRа. Нъ по

Дt)(~татъчно йыII() и ДО.lI1ЬОТ()
и 1.0лкова

зеМRта

сьрпътъ

съберътъ JI ТО отъ ма.1КО ~la.]KO..

-

храни, а храни

съ

му качество принуди

зе}IеOllед'в

вивята си не по;кжнати.

зеМJедt.1ЦИ

щото

даваха

по на

IIмаше

ПО.l0вина

отъ пожжнатото ca~10 да се пожжпе и иt11аlпе 1\011 да прtд
приеме.

1'uгава ние заI~:Iюqихуе,

че у нас'Ь пtма

IIРО.lета-

ринтъ за Ба&ъвто Jlосите.I1lтt на новата иден 6Ъ~1IIYBaTЪ. Гд'k
еж !'-да, оп,,]акваНJfТ'Ь отъ Васъ работници If 1';(1) еж ексП"lоат,аторитt

чо!>оа,:(iКИИ?

Бъ този огънъ

ле:еВ.Iецъ бiаuе ГОТОВЪ да стане и

собствеНIIlIка

ставаlпе

най

8ем

ПОI~ОРIIИЙ,

най ус . l)'Ж"IIIВИЙ c..ly[~a ва работника надничаръ, пъ го н'l>маше.
Сьрдцето на qOB'bI~a се СТИСI~аIllе като ВНiкда какъ ц·l;.lИЙ едно
ГОДИIlIенъ трудъ

11 капита . 1Ъ на зе11.1е;('!;Jеца и на сt~lейството

му систе:\lатически пропаЗ;л'[lIе,
СЪ К.1юмнада
за~lаяпъ

и

какъ почерпе3ИЙ зе~I.'1ед/h,.,Jецъ

ГДltва и СЪ студено

се мъчи

да

Дъждоnетt пакъ

СRьрже

Ifспотено

едно

продъ .liкаватъ..

ниви и . 103Л се засипаха, хора

11

че,,10 бtга }\ато

СЪ друго.

Градо не се зав.тБкоха,

добнтъкъ се издавиха . Talta

:мжчно СOIтЬдваната жътва ако и б~впо ПРОДЪ..:1жава.
ваивний

прtдрасъдъкъ, че

AI\O

небtmе

е гръхота и небзагодарпоеrь да

се остави неприбрано и това що l}огъ е да.1Ъ, то 70 О/О ОТЪ
посtВlIтt щеха Д~ ост3.нжтъ неПОil\жнати.

8

114
.дьа;довеl"Ь спр1:ха. Се.lННlIна се

ПООБ()IIIIТ1I, iН\ПII'Ш

:Бждtе? 11 Р'lШIII И на топа що е да,l'Ь ГОСIlОД'Ь
да ри, Нарсд.иха
(г.li1ДВИ

се тукъ 'JЮlе 'J8Ба l!аречt'НlJ11>

хармаНII)

ръдоввата

се 3aIючна

11

вьршидба.

НЪ

ВЬрШИ,.'l.Uата

JШRВО И3:1езе

се

да c~ б,laГО
!1. ачь-хар:lШIШ"

а ('.11>,1.'1

читате.lJО?

'Нша

11

О! то е

ужасно нtщо. .lично имахме С."Учаи да пров1;римъ по IflЮIl3

ВОДIIП~;lН11

ПУПБ.тове ЕЪ Вароненското

П.lачеВ1IИ

реЗУ,ТJRТII,

и струва

че

.IlOШll,

11

които съобщава];]е

въ ДРУl'итf;

то ле и подобри

ETU

}ю.ччепоl'О

0;.»ЖЗ0

реЗУ,lтати

"

ЯчеМIIБ.Ъ"

"

ОВt'С'Ь
Р'ЬЖ'ь
Ф'IЙ

по надо.l'Ь,
стра.нати,

ПО,lУЧИХЗЮ
па
аБ.О

н и се
не

ПО

еж Пo.Jучени.

('})'1;.1.1l0 произведение

3Юtнllца па хеАтаръ

.:11>тпица"

на

ОКрЖЖllе и

на хешгаръ:

8 хеIi:rО.1ИТРII
9"
11"
8"
10"
2400 Ш;, С'БПО

""
""

""

Ср'l;щу тона не31Iaчите.1НО IIIJоизnедение зе~l.lе.J,'1.1t'ца е
похарЧII.1Ъ ва хектаръ Ср'.!;ДllЪО съ съuираllие на

3а зимница
".'l'1;тшща
"l1чмиБ.'Ь

"

Овес'Ь

" Рьж:ь
" Фий

122 .1.
122 .1.
107 .1.
1 Оо! .1.
104 .1.
i 2 .1.

реlЮ:lТата.

50 ст.
50 СТ,
ст,

ст.
ст.
ст,

Като CMeTHe~]'Ь стойностьта на 1I0,1уче.иото "l'ои:шt.';J.еНllе
по сегашната даже досm(,(, вUСОКU1ИЫЩ, Вllждаме че ае11.1е

дt.т..€ца е 1I0.JУЧИ.JЪ JН! х·}п о!tu,Ю 80.1,-<:'1'.

JI.-CT. отъ .l'f;тница, 48 .1.

40

отъ uшtНJЩR,

('Т. {)'IЪ lIЧМИI~Ъ,

30 .1.-<:'1'.

82
()тъ

()вес'Ь, 60 .1.-СТ. ОТЪ рыг.ъ, 45 .1.-СТ. 01''Ь фий'l''Ь И IIр., ОТЪ
които като спаднемъ Нl\lIраl!еlIИ1"f; l'аННОСRИ I!ИЖЩl.ме, че тъзи
ЙСli.1ЮЧИТt'.1На l'UДllIЩ е

OTl!ece.Ja зеМ.Щ.1'!;.Jецу, ОIЮ.1U 42.1.

х€лтаръ загуба отъ 3ЮfПJщатз, 40 .1. .11.

СТ. за :ItllIllцатз,

на

58

60 ст. за lIЧЯИБа, 44 Л.-ст. за ръжыа, 64 .1.-СТ. за ове-

3..IОllО.lУЧНАТА

са

в

нр., Gс~ъ ;1.а

TYlJH~l~

бено на раБОТIIИЙ

1897

Г.

11 !>

ёl~lUРl'изаЦIllIта

,J.оuиты\ъ,'

IiОЛТО

на

I\tlПlIта.](1,

а~ортизаЦ(fл.

осо

rp'Jj6Ba да е

з30/ .. и Gезъ да TypHlIe з(\['убата на HiH~al~Ba печа.1ба за Ral~
вато Hc'b~1I живъ

re труди да припече.1и.

~TO, Драгий ни tIитате. lIО, приО.lизите.1ПО ИСТIIНСI\()ТО
.J]о,~ение на. зеЯ.lед'h.lеЦlt 1I0ВИДИ1IО1fУ сега, а K,\RBO

но натаТЪRЪ?

110-

ще 6жде

непитайте и неис&айте д-е се пауqите. ДЪjn,

-

доиет-В недопустнах.а да се приготватъ въ достатъчность угарIl

за UЖДЖIЦЬ есевенъ пос'l;въ, па и Т'!JЗИ приеотвени се припи

тиха, затреНflсаха IJ uuърllаха,

па ц"h.lИElИ.

~Illна.l0-ГОДИШНlIТ

k

храни се иснродадоха и И3.1езоха па в-ьнъ отъ КняжеС1НОТU.

]>IMa остан~.]И по п"l;КU.1КU хlt.lНДИ хе&ТО.II1ТРИ у IГ!>КО.1КО са110
6ез60ЖНII .IИХIН1РИ-Лillтари, RОИТО 01це сега IIскатъ

3~t хеКТО.1ИТР'Ь.

Д,а си ДОПУСI~аllе, че

'1't

ще помогнатъ зеМ:lе~'h

лецу пъ този L.I}"чаЙ, е АП се ..1iliжеllЪ. 1'·t и'h.\fа
зем ..lе. :{'h.1СЦУ

храни

за

IIОС'nИЪ,

иаСlа.1еонъ

а Iце му

Дlt даДЖ'l"Ь

пустнат'Ь

3~f1lH

В'Ь

RИСJlНТа. и ще uовърна.тъ IflIтереСИТ'h на зе}l.lе,:r:I>.lеца, съ ~'b
сет&и

ГОДИНII

въ

си.

1.1I\,oUoneT"l;

пос'~ВЪ не струва.
lIустпати ВЪ вода

А

Ilакъ

сега,llll1ата

храна iHt

rrH е ПЪJПа. съ Г.Нtвна и отъ 60

ca:\lu 20 -

падатъ на

30

оьрна

ДЪПОТО, а дру

I'И'1,·t JI.:lуватъ. Зърната CtYi С.\Iижурени 11 .1el'Klt, ме.lени на браlН
но, '1'".1> за~азватъ

трици,
та

в()деничний

а това неНЪ.IНИ

1897

ПОМПи

го;.r.ина., конто

о'1'Ъ

ВСIРН\ИIlИ,

кауъкъ

l\,ИСС(fП.
С..l'ЬДЪ

ще

и

1f3.1~tJатъ

Отъ тива
много

lIQ'lерни

1I3.1Itза,

десетки

пр'l>дъ

повече

на

Ч~ грозна

години

ще

се

зеМ.lе,.:1/I>.lеца и

сестра. си 18~8 гидина. А еКОНО11ическото заРОUНRlIие на зем
JlеД'В.lеца

ще търси

IIОllрав.lение

<..:1·hД:Нfi.1И наСТUНlЦLtта грозна

H~I~"() ЧJfе.l0 lце ~e llltlH~
~KOHoыJfчеtlСIfЙ н Ji

пъ течение

1897

~Ъ Чl~}JНН

на .многu ГОДИНИ,

година, на. ROJfTO

ЦИЧ'liИ НЪ

iJ.l, .nе

IH~'l оринт(\ lHL

а; I1ВОТЪ.

!'.IИД·I.ТЪ е пи. нргы'ъ 1111. Още се['а, xI)aHa'l~a па ДUUllТ'l,I\t\
ailXH:llla

да става 3ilВИ,1Нё1

uтъ XUpltTa.
'JOB,J

11

If

НItIЦН H~ НИ

общо ННРОДl10 UIjACTlaf(~.

JJЧМИI\it l~e'le:->e въ
У'гlНlItlIНl,

употр'lнJ. JСНIft:

че и'l;мн, да lIClllfTaMC

ТJ;зи поято се ОUllвяваха lI}JU-

пе 'у; Я Ч 'Ь"
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ТИВЪ IItI;азltПОТО Мlltние да

C~ спр'!; изпоса, се ОС.1lшлха на

това, I[е Ц'!;НИТ'l; на шитата въ Есрона

6И.Ш ВИСIШ,

обстол

те.1СТВО, хараRтершшрующе добри рекuли другахЬ. Ннтересно
е сега да се

,зна
~

,

кжд-h

зпае

1i3IШО

т!>

миС.1ЖТЪ,

че на вС'l>кждt ВЪ Европа
и .10ша.

кога то

реКО.пата е

А~ерика е б.1агаТliатз

вече

се

с.lаба, а в1;-

ТЬ311 година

съ

добра

рекола.

Ние

се усtща1IС с.1а6и да изразим'Ь

въ СЖЩИНСКIIТБ

'I'Y"3

грозни чьрти IIСТИНСRI)ТО ПО.1Ожение на зел.1ед:Б.1еца, обаче всtки
же.1аЮЩЬ

.цо

да вищ и научи

него се.lO

Тъзи ИСR.'Iючите.ша
обаче

отиде

въ най

ТЪЗII Н'рЧl1ва

U.1изкото

истина.

ГClдина ще се отрази Bp'!jAHO на всич
IJИlЩН друга нfша да л IIспита така

;~е1I.lед'l;.1еца. До КО.шо

~РШl е важна за

"ТЪ311 година.

не~и.

и ТЮIЪ ще ПРОВ'hри

Rитt И1lД)'С'I'р1111,
грознокакто

това,

зем.1е;I;t.1ческата

Ще се уntржтъ

и

зе)I.1е;J:!;.1чеСIшта ин,"\ус

ни Б1.1Гарин, ще се види

'1".I>ЗII, IЩИТО

вепризнаваха

нейната f!aЖНОСТЬ и значение и на които всичко, каквото се
папраUII за вейното ПО,lобр'J;Вllе, се виждаше з:\ много и като

пари хпър.11lНИ на в'Бт .. ра и които даже lIЮlИратъ
Ж;ЩО сжщестuуванието

се грижи за

на сп~циа.1НО

lIодобрtнието

HII,

за

Министерство,

еДНИЧI.ата

110

вену

което да

важностьта СИ,

индустрия.

Да се ПО~Оl'не против'ь това общо 3.10 е много МЖЧПО.
Да се иска отъ IIравите.1СТВОТО щото да повърне 6.шгосъс
толнието на насе.1енпtто е ~HOГO смЪтно. Да се еКСП.lоатира
съ нещастието на хората та да се ГОllОрИ и противъ до сега

направеното е

повече

отъ

гчпапо;

обаче, да

се стои съ

сгьрнати ржц'l; прtдъ 3.101'0 и да ЧaI{а~е да ни покоси, и то
е СЪ нищо неоправдаемо, ето защо ние прtд.1агю!е на изпамир

вавие и обсжждание отъ компетентнитt, :МЪрКII съ които noне
()тъ части да се ПрОТJIвопоетавимъ

на

3.101'0.

Ние МИС.1ЮIЪ, че 011 тр'Мва.10 да се направи С.1tдующето.
1) Да се спрt часъ по скоро износа ва хранитt.
2) Да се намми дьржавний расходъ до пъ'шожность.

СКОТОВЪДСТВОТО ВЪ СЕВ.IIIЕВСКО
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3) Да се спрt съ6ираниеl'О на данъцит1; до С.I'Бдъ Xap1laHn.

4) Да, стане
ны\ъ

:ш

идущата

ВЪ3110ашото нама.lение въ lюзе~lе.1Нlln да
година.

5) Да се СI>.1I0ЧИ на
дьржанеll'Ь

ПИТ'В

110

отъ

I>ОЙТО

и пенuотеlшрани

имоти

дъло

заемъ,

па зе1l.lедt.l.

C1ltTI\a

I>асси е;щнъ

ПрОПОрЦlIопа.1НО

на

ce.JНHHHa

съ

.'(а

пеза.l0;ке

се ра;ц::це

на

IIСП,lа щание.

6) l\HpKIlTa
дtлчеСI\IIТ'/)

да се не събиратъ

I\аССII на зеМ.lедt.щитt

Iшпнта.lII;1нратъ,

и .шхвитt да се

да остане въ (~lf.1а 31\ по ДЪ.IГО

7) ДI\ се достави

01'Ъ зе1l.lе

pa::JAaAeHIITt
СУ,ШШ

Bpt)Ie

If

отъ вънъ И.1If

изъ I>НJIж,еството, ако

юш, здраво и хубаво жито за п()с'lшъ

на смkl'lШ Hit зе1l.Н:!Д.

касси JI да се рацаде

УС.1Овие

на

зе)[.Iед.в.щит'!;,

да го възвърнатъ отъ реколата

ср'I;щу записи

ПрБЗЪ 1IJ.)'ща,та год.,

IЮI'ато каССИТ'Б да 1'0 продаджтъ и сп събержтъ
това

ще се турне пача,и

говоримъ
и

ще

на е,lеваторит·t,

въ еАна 01'Ъ по I~ЪСlJlIт·t

ее пад'l>ваме

да

се

СПО.1Учи

съ

сршт·f;. Съ

за конто ще

lШIIЖI\И на
поне

съ

СlIисапието

ПДУll{flта

lИ
1111

peI>o.Ira.

Цвtтанъ.

СИОТОВЪДСТВОТО
6,::

ВЪ СЕВЛИЕвено.

~,

:{(;}

i®&отовъдствuто ПlJИ ВСИЧI\О, че е т1.сно свързано съ зе1l.1цt
JllIeTO, обаче, то 'Щ сега пе е отъ заВИ;J,нитt отрас.ти на пос.ltд
ВЬQТН въ окржга, Kal\1'O що е 611.10 нрt;.r,и HtI\O.TKO ГОДИНИ, KOгaTI)
чрtзъ неговил
търговия,
ДЪ.тже.ТО

износъ въ Царнградъ

вс.тЪДСТВllе на

I\OeTO

еж е върте.lО

11 ГО.т't:lШ чаеть

не СЮIO сжществ,ванието

ТУI\Ъ гo.lЪ~a

01'Ъ насе.lението е

си на него, но Д()РII И :МНО:Шllа

еж се QщаСТ.'IIШИ.Ш да поiОБРIЖТЪ MaTeplIa.l110TO си 1l0.1О;кение. 3а

"01111 ние счеТОХ:llе 'Ia не 1I:i.шmно да СIIО)ltнемъ тукъ н'ВЩО за ТО:Ш

ТО.1Кова naжевъ артнкъ.тъ, на когото г.т!>датъ мнозина,
шансъ IIЪ едно

б.ТJI:~СКО бжджще ;l,а се

pa:iBlle 11

и

l\ortTO

нма

стане на равно съ
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онова на б.ШЗ0СЪднитt ню!ъ държави, СТl1га само да се отпори
за

и:шосътъ

Mi.

При ВСИЧI\О,

че отъ го;щна 11 повече nр'В:йе започнаХi\1 да се

от"риватъ 1ЮНЧРСИ за доБИТЪRЪ въ разнитъ
вото IШ,

1I.111'/,

J~f.птрове на отечест

съ цЪ.1Ъ за ПОВ,:J.игание на СRОТОnЪ;з,ството,

liaRBaTO

цЪ.1Ъ

(;С гони И (;ъ отваряние на ПЪRо.1IЮ С"'ЩJ.а за жребци; обачt', тона
е

неДОС'J'атъч.dО

ПО.lожеНllето.

се

доведе

нашt'ТО

С1ЮТОВЪ,J,СТВО

Ето защо, доста е.11 еправед.1ИВИ

които IШlшха:

ТЪRЪ",

да

въ едно ЗЮНIДIIO

исканията

~Дайтс ни Нз'Зз'рИ и Вlle ще Ви дадеш,

защото паЗз'рllТЪ днееъ еж I'.lавнитЪ

на он'tзи

добъръ доби

достове, чрtзъ

които

поущрава насе.lението за ОТГ.lе,:J.вание на добъръ доБИТЪRЪ.
Едва ЛИ е В'ЬЗ:llОЖНО;I,<l (;с :~опустне юн:ъдьта З(1 от«азванието

на

това

еправеД:IIlВО

искание.

ftюкото за коневъдството,

може да се каже,

че има

за подобръние още ОТ'Ь сега, 'гъй като, да jJе:llOнтиранието
гарската щшил, ще сс пр't,J,ПОЧИТ.11ТЪ
качественни

IЮНье,

на Бъл

:щ напрtдъ !lIЪС'IНИТЪ

въ КОЙТО с.lучаЙ

Н3.)ltрJIТЪ добра ц±'на.

шансъ

именно

C.ltJ;oBaTt'.lRo, това

мtстнитt

добро

конье ще

не е ли днесъ еДНIIЧIШJI

.10СТЬ у насъ, който ще пасърдча бързото развитие па коневъдството?

Да, то е, стига

това IIUНlJшеНliе на Ц'lшит:Б ЮIЪ да б.11де пос

ca:uo

OCHOI!lt II

тавено на една здрава

въ едно траЙНи UJfiД<Yiще.

Че коневъдството ПIJL1IШ днесь ГО.It~ш lilJL1ЧКИ къмъ црогресъ не
}lOже да се откаже,

защото

;~Hel:OЬ

бъ ха Iiоневъ;щи, съсрЪДОТО'l.;ха
ството,

II

защото Вlцъxa че то

JJ)la

.1Iща,

ЮШIПН.Ш1'Ь
ще

f.:H

"ОИТО,

СИ вече

спече.Ш

liраЧКII

бърже,

е нtшо

всыlго.. Сюю сега Шlа ОКО.10 30-40 частни
ДО 1000 и повече

конье. IIръзъ ыиа.'Iaтаa

да

не

I\оневъд

вътрtшенъ

че неговото развитие се ПО,J,ПШШl'а отъ llравите.1СТВОТО. Че

гресътъ коневъдствщо

11

ако

въ

llаз3.ръ

l\blI'},

очи видно

llрО

прtдъ

коньезава.:щ l:'}, око

1896 година, са}ю въ

Сев.Шf'nСIШЙ OKp,YiГЪ, отъ два ОКРJfiЖНII жребци и петъ държавни,
които бъха испратени отъ П.lЪвенскuЙ ;ц.ржавенъ СК.1аДЪ за жреб
ЦИ има Rачени до

коUII.1И. Отъ ТЪЗII

333

333

коби.1И

да I!l)'tдlO

,1l0ЖЮIЪ, че само ПО.10ВIшата ще ОТГ.'lедатъ кончета, а оставалата

.10BIlНa не ще ОТГ.Iедатъ,

Ш1КЪ

ще

се

получатъ

166

добри

110-

коп

чета. С.lЪ,:{Овате.тно, такова чис.lО добри RОПье, и то още въ нача
лото на заработванието
да се

получи,

то

е

ни

НЪЩО

за

подобрънието на скотовъдството,

повечето

отъ

ут1;шително, ТО.lIюва

повечето като се :lIlIС.1И, че и .1;PYГIlTt ОКРЖЗ11 на от~чеството ни ще
CTOЫiTЪ, а!'о не по ВllСОКО, то поне на равенъ уровенъ въ

Ращшра

се,

че днесь

RОНЧРСИТ'l> не

коньете, но изоuщо за ВСJIЧЮIЛ доБIlТЪТЪ.

'1'0311

С.1учаЙ.

се откриватъ СЮIO за

Така щото ()тъ Т'RЗJI К08-

СfiОТОВЪ~СТВОТО БЪ СЕВJПЕвеко

RУРСИ,

ведно

съ

11 t)

СЪ3,J,аJ;еНИТБ ВПСОI~II цtни на ROHbeTt

спо:)1;J,Ъ

~I'Бстни'Гt ни нужди, ::\10же да се ОЧRl\ва сигорно ПОГОДЪМЪ ПРОГI,tсъ
въ lLопеВ1-;:J.СТllОТО

че

то

си

п

нече

'1'0

въ едно

Сilеча~lва

б~lиако uжджще,

llътръшеН'D

а още

пазарь; Но

uовечет()

пе стои T~H~a.

работата й за е~рия и дрtGень рогатъ доБИТЪRЪ!
КаRВИТО М'БРl\И и ,.1,а се ae}IfiTb 1I БfiRВИТ(} огро~[ни СУ~IИ И ;~t~
се раЗХО,1,llатъ

за

по,:~о6рtНIIето

на екотовъ;:(ств()то,

рогатъ добнтъь:ъ никога нt:иа;(а

дребна и t:'дръ

добплтъ у насъ

И3lIСliуе.)lfiта

e~

БреПILоеть и никога ИЪ)I(t да се очаква :1а добъръ ре3У.lтатъ, ,.1.0I\aТО за него ир се ОТВОрiliТЪ вратата на чуждитt паааГll и ако пр'1J,1,i[

lН~ИЧI~О не се УСИГОРllliТЪ сръ:(ствата З3. работа на
~'IЦlI Т.

u.

Зflстрахованието

на доБИТЪRЪТЪ.

по ран() се изреJ-lIха единъ с.тnдъ други

И ветеренарп,

наmптt зе~I..1:ед В

Ето приqпнитЬ. аа r;~tTo
да пишътъ:

11

IIО.1ИТIIЦП,.

и не)f ..lе,.1,'Б ..1ЦП, защото ТЪ 3HaHXfi, че ИСТИНСl\ПЛ IIСТОЧ

НИКЪ, който lце ПОУlДрИ насе. lението аа пuдобрtние на скотовъдст
чото, е износътъ му. Но С.ТВ;I.Ъ ОRоичате..тпото прие~ание на ТЪРГUll
ския договоръ съ А.ветро-У·нгарил,

тъ ~1~1ЪRнахж,

aalItOTO 3Н:lЛХfi, че

RRO l'! да се оба.Ж..1атъ, ВСИЧКО е вече н3.праа;J.НО, -

I-Iие не МОiRИ)!Ъ да се СЪГ.Jасимъ
ТОРl1теТII,

IПН\.IИ

RОИТО

ТВЪрДЪТЪ,

'fурцпн за Г .1авно

че ВЪ

nСllЧRО е ~ина.l0 ..

съ l\Iнtнието на иtf\ОIl nВ

e,]JIO ДЪ.1ГО

II сигурно ;I.ебуше

МИНfi.ll1, Богато сме

за наППIff

НИЩО не сме СТОРИ~lИ. Сторено е )11101'О! ~1JaRTIl

доБнтыIъ,'

доста. аа ПрН
меръ ип това ние ще зе:.неJIЪ СеВ.lпенското ОRРdi.жпе, гд'hт() ;(0 КО.l'"
ROTO НИ еж ПО;JВО.1И~1И

ПЪ това ОТПОlпение.
съ раЗВЪiК,.1,анието

11

обстояте~1СТlJ[lта

}lа.1БО }IНОГО С)lе го 1J3у t ПI.1И

)Iнозина Сев.]иевчани,
продаваяпето

1I:\Iil

ROllTO сь С& занпмавали

на до'Биты\

__

'f1JЪр;I.ЪТЪ И :r.ПРСЪ,

че прt;(ll десеть и повечето ГО,.1.ИНII! въ ССD ..lиеВСRО ОТЪ ТУРLIПН сж
е вниса . l 0 съ Д1'lсаги 3~laTO за доБИТЪRЪ, тогава именно казнатъ, че еъръ

панарътъ L:Ж

е 6у::.;ъ ПЪ~1НП..IЪ съ чуднп добри

ЯО.10ве, Rt1I~ВИТО сега,

рiэ~КО се заб'h ..тIикватъ; Та даже и анъ заинтер~суваН'Ь отъ това C~lt
ДИХЪ са)IЪ ,J,R изуча работата по отъ 6~1иао, и що на~Itрихъ? Ни}[ърнхъ
че твърдениетu е иетиина; тъй напр. прtRЪ l\Itсицитt: l\Iартъ 11
АПРИ.1ИЙ 1894 гo~. СЬ~IЬ 1I:\lft.1Ъ С.lучаЙ ;J.n оUИБn.1Л)IЪ прt:lЪ llа
зарпнтt ДНИ )ГВСТНИJI съръ-па:{ърь, RoeTO оf)ИЧil)IЪ да права НС'Бка
година,

попеже

пр'взъ това

Bpt:\Ie

на

годината

се

1I3I\~Plla па

11'Еетнин СеВ..1иеnСRИ съръ-пазъръ най ,J,оБРИff доБIlТЪЕ.Ъ. Пръзъ еж
щата ГО:J:ипа заб'R~1tЖllХЪ на па~iара нtщо не ПО-:\Iа . ТI\О отъ 2()()
чифта добри ВОwlОВИ, RОИТО МИ направиха ПРIIНТНО 1~пеЧПТ.lенпе. П()с
лt на с. тtдуюrцата година

ПО С.iБЩОТ()

Bpt:\Ie

паRЪ Д,а забt ..l'l>жа по,].обни АобрIl ПО ..1()ВII на

;]О~1ю50ПП'1'стлувахъ

СihlЦПН пазnгь, оба'rе,

"е 1) я Ч 'Ь"
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за Ж3.10СТЬ И}Iаmе, но нъ еъвсtмъ :ма. 1RО БО.lичеетво,
:малко количество се забt.ТВЖИ

прtзъ

ПОС.l'Б:дната

а още въ по

1896

година, а

пр':k:iЪ Т.iliзи фаRТЪТЬ е още по печа.1енъ.
3аинтерисуnанъ отъ топа пе'lа.lНО НВ.'Iение,
'fе.JIЛ на пазара, RaltTO и еа}1ИТ't

~aKOBa
]Зе?

-

'.гътъ'

едно

рtзко

скотовъдци,

намадение

ЧИСJОТn

на

отгоnорътъ 6rБ, че НЪ)fНЛО търговци отъ
Н·:',.

които

отъ

година

ва

година

CJh

попитахъ П3Р1fа

ЕОЛ е причината на

е

добритt

воло

Цариградъ, процен

.

.

Нfi)Iа 1нва 'IЪ,

а

едно

:врtмеНlIО съ това еж е намаЛЯnfl.l0 и процентътъ на износа и

nt-

НИТL ва доБИТЖItа; а цtнитt давани ОТЪ ТУhаШНJIТ't търговци, дош
JlИ отъ

раанитt

Rюшета

ва

БЪ.;1гарин,

Бато

)Iа.1RИ,

тътъ да дадътъ НИI\аRЪПЪ Т.lаСЪАЪ ИJ:И насърчение за

не

мо

раавъжданието

на доброкачественъ ~дъpъ рогатъ добптъкъ.

Още по сигурно и фактично доказате.IСТПО на това пи С.,1ужи

"интизана", който

JIeBa,

еж е продава.1Ъ прtди -5 -

а сега едва за

16,000

скотоnодстnото тукъ еж

nOMellLlTlfT'j;

ГОДИНИ

години за 40,ОО()

.тена. Значи търгоnсnитt операции въ

се на~fа.lИ.]И

оборотътъ

ОТЪ IlО"lовината повече. IIР'hди

на ~ЖрЪ-!lазаръ е

бидъ ВЪЗ ..IИ3Н .1Ъ

ТОДJfШНО на 01\0..1 0 21/2-3 МИ ..lll0на лева, когато днесь сжщин сжръ
Ilазаръ прави оборотъ едва ОI\ОЛО

че Н(ОМЪ
еува да

800,000 .1E'Bfl. ЕС'rествепно е,

lI'h}ta Т'J.РГОВЦП, то И зеМ.1едЪ. т€'ца HtMe;;'l:a
искарпа н1нцо

Бсt.кои te
~aMe

7-

tTp"1)1l1

добро,

защото

не

намира

зеУ.J~д:t"IЦllтt,

че не lIснарватъ

вече добъръ

доБИТЪR'Ь, за

наза ръ, ВС:Itдетnие на

RoeTO В'Бма и

:цобр . l цtпа; С.Jtдоnате.1IIО не може да ее откаже,
1Нtfa.lll

i:!a

ц'Виа.

за интересъ, затова 11 ние не :МОЖИ~IЪ ди. осжж

ЩОТО аа H~ГO Ht~ILt ПЪНlпенъ
ция сме

се ззинтере
добра

Г.1авно и сигурно

депуше за

че догато
ваIПIJН

Тур

ДООИТЪRЪ,

еж. е заб't .lf.зва . то пtRа&во подобрtние. Направено е 6И0l10 тогава
rолtма краЧБ:а ва подобрtние, но то не е би.,1IО забt . тhжено отъ
хогото тр"tбва 11 това подобрtние ДHe~ь започна съ бързи RраЧRИ
да изчезва,

до

RaTO

изчезни

11

съвсъмъ,

защото вратата на П(iзара

въ Турцин за пего се комай прtтваратъ.

Ето въ хайво еж съетоптъ дпесь причипитt· за отпаданието на
наDIИЯ едъръ рогатъ доБиты\!!

01Ъ процетирапото по ropt се вижда доста .ясно, ЕОН еж сж
щественнитtпричини, пuради RОИТОИ безъ Пfiм1;сатапаправитедството,
еж поражда етрtм. 1
. ение у пашин скотовъецъ да отг.;тедва добъръ
~обитъкъ, и опtзи, поради които днесъ се поражда противното.
Не еж .лИ въ истинската еиисъдь на дума.та пазаритt?
Да! тt еж!

Сi,ОТОВЪДСТRОТО ВЪ

CEB.1IIEBC[iO
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ч\актътъ е вече пр'Б,J,Ъ очит'!> ни, че до naTO C:\fe If~Нlаса.1И за
Турция до6ИТЪRЪ,
добро и е I1:ма.10
оБыIна.1ъъ

ТОГ,1Ва.

всtки се е стрt~Пf.IЪ да

повече

добъръ

добIIТЪRЪ,

вниманието да заGt.ltЖIl

риградския пазаръ захвана.

топа, а сега

вече да (~e притвара

доБПТЪRЪ аапочна да .lипсва. Н'f;що,

Богато

за него,

аахвана

I\OeTO

искарва иtu(о

НО тогава HII~Orr" H~ е
Ца

Befle

то JI добрин

да се забt.1tзва

отъ llttRИI'О.

~lнонина
не

е

ИСRатъ

достоенъ

искарватъ

трtбва.l0

да

таRЪВЪ

~IY

да

1'ВЪрДЪТЪ,

JICRapBa

11

IJIJноетранцитt.

ДЪ.1ГО

На

npt)le.

че

нашия

се.IНlIИНЪ,

J;объръ ДОUИТЪRЪ,

Toii

11

Ч~

това

не

:1а

да

RaKTO що

искара

~oгa

да

се

ТПБЪНЪ

СЪГ..1аса,

Зi1ЩОТО нашин зе}f.тед1;.lецъ при ВtIlЧRU, че диеtI)

търпи едипъ го ..

.лt:мъ 3fiСТОЙ по отношение на CI~OTu UЪДСТВОТО 'fO

пакъ e;~HO ваil\1I0

о бtтолте.,JСТnО

тръбва

да

се

H:~e:l\Ie

прt;~1I ВСИЧRО пъ

ВНJf~Нlние,_

а то е, че И)I3. ~IНОГО зе)I~lе;J.t~111И изъ- се.lа-та па СеВ.lпеllСI\ОТО ORpiliiKlle,
1.1 еж-ду l\OIlTO първенството зав:~е)Iатъ опtЗII на се:тото Сръбе l\ОИТО

работЫlТЪ по това

напраВ.,1ение. 'Го е

евекото

ОТЪ

има

ОRрЖjRие,

се. 1ЯНII,

въ

кОито

ванне

добрптt

neTt,

'го

е

беаъ

ЧЬрТll

може

да

се

каже,

да

на

се

онъзи се..1а на

е

ПОЯВИ ..1Lt

рогатия

добllтыIн,'

СЪ:\ПIение
копто

отъ

И3.11lза най ;i.объръ

RoeTo

с.е.l0ТО
при

идtлта

а

Сърбе.

иабора

аа

ОСОJеПIIО

'Г'В

па UИRЪ

СеU.1И

;I.ОUIIТЪ'I\Ъ.

С&
за

...\КО

3:1. 11 аз-

НО . 1 0-

е;(НIIЧI~ИТ'J\,
говедата

си,

г.ледатЪ да на)гвратъ добиче съ най добри RlчеСТВfi, а не както на

много

M'tcTa, праватъ да ае~Iатъ аа ce.1CliH ()ИRЪ 11 IН1Й пос.1tДПIIН
TaRa, че тъни Чhрта ПрОЛRена въ jliIlте.lптt на с. Сърбе е
утешIlТе. .·[Но, и R3TO, (Ie .111 нарочно иде да ДОRЗ:fiе, че 'lt

неджгъ.
H'fHItO

tnJb

.\I0tif.1JlD

да uскарваlН'Ь rJvGojJD j>ОZПJnЪ uоБUJ1tОhЪ,

а 'Не ca"'tO UHOCJJlpaHHU1JlJb,

ка/nо Бъ.llаР11

fta~TO това обиqатъ пгtliа. lено да

твър

дътъ нtкои Jичноети

Както и да е ние lце
соб~твенпо

2-

за СеВ.lиеВСI\ОТО

ХВЪР.1И~Ъ
Оl\ржжие,

пог . lедитБ си по 8ЪПРОСЪТЪ
ГД'~TO

БЪ

ПрОДЪ.liкение

на

3 години Ma..1Ro много прос . гБ.J.ИХ~Iе това, а за IIt..10TO ви оте

чество

не }Iоже:уъ

да

се произпесе:\lЪ,

вtRОЙ авторитети, защото безъ
зе1tе да ее описва

11

говори

бжде доста пристрастенъ

да се

за него

майаръ,

llПДИ

11 ,J,a

струьатъ

изучи Н'ЬЩО -

естествеllН()

това

Аа се-

е. че автора

п{е·

на работата си пъ с . lучая.

Друго е, когато се описва

ПО.1:0жението на скотовъдството пъ ..
единъ окржгъ отъ .lице ЖИВ'l; ..1 0 ДЪ.1ГО Bpt)f~ въ него и е ПРОС.lt

11.11..10 ВСИЧRО, че дори запозна ..l 0 обичаитt на насе.1~нието. Най fiO!tlп~тентнитt .IИЧНОСТlI въ с ..1учаятъ сж nетерlIнарПII'Гl') ..ltЕ\ЙРИ, Tt мо-

"С 1) JI Ч 'Ь"
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ГЖТЪ да с.г.h,.l,ЪТЪ аа ~Iина~10ТО, сегашното и да отгадватъ БЖДЖIцето по . .

•1Оlliение на СIiОТОВЪ,J.СТllОТО,
СТ}JЛL'fИ

2-

на нtliОЙ

I'U,J,ИНИ нъ едипъ

J

но

за ЖfiJоеть, вс.тБ;I.ствпе партизаНСnllТ'h

.,lИЧНОСТИ,

'ГБ една

ли :могжтъ да се ЗfiСТОJIТЪ ПU

ОКрJYlГЪ. Е

тогава, I.. НБЪ

СJt;I.И за мина..1ИЙ, сегаШНll1I и БЖДihЩИЙ

та

отъ това да

lце

ходъ на

l\IОЖИ да tA

CKOTOBЪ~CTBOTO,

И3В"lече едно резюме и остане йато памtТНJlБЪ

te

въ нашата Бнижнипа'~ СеВ. IнеnСliИЙ

ОБрЖГЪ е БИ . 1Ъ доста

тенъ пъ С.lУЧа.н, ;~a .~oeTO

много съжа.i[ява~е.

СеВ.1пеИСRОТО
С..1аUИ:Iа

,З,Ъ.1ГИ

добитъкъ,

ЧИСJIОТU

~lяна и

Haii

а 1I:\Iеино СеН.JиеВСIifiта

СЪ tВОЯТЪ

Сll

ед'ьръ

;l.обитъь:ъ

отъ

БЪРiJИ

краЧЕИ.

ТВЪРД'В

година

на Царигра;J.Ъ,

нещас . .

ОfiО . IИН,

дрtбеllЪ

еж е
})Оl'атъ

обаче, tl)НRТЪ е, че

на

ГОДllна се

(;еВ.IиеВСRОТО

е C..'HllHI.,IO rъ СllОНТЪ ~И доGИТЪБЪ тогава,

.iJaTa

II

J~O.,]KOTO п да е печално,

~оБРJlЯ

tЪ

1'0

ние

Окржжие,

I'О,J,ИНИ

нъ днесь

на

j[

HHl\Ia-

UКIJЖЖlI.е,

Rогато ~ lI.:\la,:iO

се

R.Iиенте

оuаче, ние 1d.'ЬЧНО МО;Rе~IЪ ;~a запааиыъ старата

си }\~'1lreHTe.]a на Цариградъ,
па подобни произвс:r,еннн

пое..1Ъдt:твие

на tИ ..1нат3. RОНIiУIН:1НЦИН

()ТЪ РУССИН. .А. каАВО

ни остава

сега да

НЪРlIlимъl~ Не ни Ot'l'tlua нищо друго, осв'kн'ь по БЪр;10 да 'l'ърtlljlЪ
пазаръ

йа

нашия

,J,ОUИТЪfiЪ

пъ

зtlUfi,J.ннт'Б

страни

на

Европа,

l',).'LTO насе . lеннето е ГЪ\;ТО инсе.lено,

пр'Б;r..Iагаllието

по-ыа.IКО,

но 1I0неже 11 отъ това

сега

а 1:ОНtУ~Jторит1;

.1IIшеlllI,

EtH,HO

нн

то

oel'<.\lla

по ~IHOl'O;

ДОБато

да

спечаДИ~lЪ

правим'L,

11

се

ЕП доБИ1Ъfi3. е

r~ОСТОJПIЪ

та да заnа3И~lЪ

поне

t)Ie за

(;ъ

това,

отчасти

тукъ

'.a.'a~Ie 3t.1пааеНI1Н Оlде ,J;обърна честnенъ .:(обитъь:ъ? Ето НЪПРОt:ЪТЪ

на

I~ОЙТО rrptulla да се отгопори; ;;нае:\IЪ че нне не сяе, конто да да
демь праВИ..IНОТО
ИСRН тона

ра~р·tшение

uтъ насъ, оuач~,

на тоаи

НЪПРОt.:Ъ,

на и НИl\ОЙ не 1'0

ив Jце СТОрl0IЪ ГР'ЬХЪ, аl\О

и;н~а.jБ~Ы'Ь

на hЖСО ~нtпието сп по топа.

3e)l.le.1,'t~Iqt;\Cha'fa
цtда

Европа,

Т'В

грозна Бриза, l\aI~B1

R})иаа йаетраJпавn JI

за

да

се

запазатъ

пранатъ·? Не

~ ..lадtе ДЬРinавит'в нъ
оТЪ

части

емtЯТЪ;I.f\ допущтатъ

отъ

тжзи

ВЪНlllень

доБИТЪfiЪ, и такива външни l1роизведеНИJf БаRllIIТО се IJРОIIзвождатъ

r

TtX'L,

че съ топа ;I:il не ип да се пр'tJ,И3Iпп\а tпаданието на пt

нитt У т'.вхъ, та съ това да се наостри Rрпзата още повече! За да
се запазатъ

отъ подобни

Т'!;ХЪ ПIJО(Рf\LlIона.1НIlТ1.;

наПlеtТВИН,

~~ДlJУЖfillанин,

не }IR.1I\O

АаКВJlТО

<;ж· <СIIО1IОГПfi.,11I

ПЪ

ПРО,.l.ЪЛЛiаватъ да се

Л}У},lluv;кчватъ и днесь, по IIОНОДЪ на тона 11 ние нъ ТiYi3П С}ПIСЪ.JЬ
пр'l;поръtfНП~IС

П у нае'}

про(l)еспона.1НИТ'В здружаВfiНIIЯ.

Тъп като Анесь пъ Турции БаШRаnа.1ЪТЪ се ;l.OCT3. КОНСО:\111ра,
~OlfT{) t:e If ~'~UCTil H.iHa~1f огъ БЪ:Il\\}JИН iH\

та)!ъ

отъ една rrpaHa,

ША If,\

11

с"'гш:ъ

ТUI'НСЪ

остапа НИЩО
)'.1t'tI!ЮIЪ

щmасъ,

а

~Щ

ние

::aToua

попечето

до6итъкътъ

lI:шаt.:ЛТЪ

ОВЯН

друго, ОС\l'ВНЪ :щ

ТU:Ш

.здру:шшnшш,
Юlатъ

се

ПО ДОБПТЫl.-\

Щ)[ШИ

да

и

пастыIаa

оuце

отъ друга,

РШОЖIШЪ и по

tt'
да

се

tИ на едно мъсто, като го

на

то

не ни

пъзможпосТl ти да

постигне това,

прlШОрЪЧUЮlе

И

J2~

СiБ.

нужни

СI\()ТОВЪДЦII'I"t,

JiUlITO

цружжтъ,

,.'I,а.з,ътъ

накъ

да

ПО,.'I,Ъ

::Il'РУПНРЖl'Ъ

надзора

на

едно доверено

OlllITHO .1Ице, както що праватъ дпесь карarщчанитъ
по ба.'IJ>аПСIштt )JtCTa. Отъ така згрупираний добнтъкъ да се
ЩЮИ::lваЖ,1,а О'l'Ъ )1.l'Бкото му Башкавалъ ...
ПОЧИТ<lе)IОТО l\IIIIlистерство да отдава прапа на тъзи БЪ.:1l'ари,

КОIIТО сн бн 31'jJупира.1И така доБI1ТЪКЪТЪ, да

te

IЮ.ыоватъ съ он'!>зи

.;J;I.р:кавни па даже п общински паабища съ наеяъ даже по ДО.1енъ
отъ онзи, какъвто

te

п})'вдвижда въ

::IaKOlla

:за насърqение

па ко

да се y.lecНlI 11

реКЧII

HeBЪ;~CTBOTO.

II:шосътъ

нn

поне отъ 1'амъ,

наl'раждеШfJf

пастыllатаa

I'xhTO е ВЪЮlOжно, като не

на tlетеринарНIпt дtкарИ,::Iа

се иадаватъ отъ

дата и

оппитt и

тъхъ З!\

ЗДРЮJOС.lО.вностьта

доб!)ою\чествеННОС1ъта

на

t:e

давътъ никакви въi;l

свихЬте.lствата,

Kouro

на О!JЮIТБ И.'Iи

l'OBe·

пастърмата

-

н1iща, ОТlIвающи

за ТУРЦПЯ.
lIочитаеиото правителство да зеlllе грижата, щото часъ по СКО

ро, да отвори на нtJ\ОЙ и други ~f'I;CTa па отечсс'i'ВОТО нп

RpflBap-

пици, въ IЮIIТО да се искарава добъръ рогатъ ДОUИТЪКЪ по отбо
ренъ начинъ отъ гдъто ,J;a i\ЮГЪТЪ :~a ее доtТnНiliТЪ на 06ЩI!I!JIТ'h
пзъ отечеството ни

поне добри uшюве, та съ 'I'OB1\ да сс :нщаз.",тъ

добритt чьртп у нашил добитъкъ
Това е пашето-сRрО)IНО

за ВlIнаги

~lНение.

Гр. Сев.шево, 30 Юнш1 lS,!)7 ГО;ЩН:l.
БОIIНЪ.

ЗА ШАПА ПО ДОБИТЪКА.
(Ппс}\о

).0

Г.).а Редакторитt на J!спчкпт1; в'\;стнпц.1 въ БыгаРПJl)

-

~1$1

~TЪ "1ъстата, IЮIIТО споходпхъ, отъ срtщитt 11 раЗГОВОРИТЕ

съ )J(1О:шна

ПО:iНIJIIНПЦИ

1I3Ъ ра:щитt Rрашца на БЪ.ll'ария, които
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раепитвахъ, па,

11

0'1 иция.шитf.

отъ

Шl'IЪ ]ншо е, че БЪ.1ГЙРСIШII

POMHI!Tt загуби и жертни,
рои

0'!'1.

и

небива.lИТ(;

една

до

които 1'0

сега

която

-

на/lоднеНIIЯ

едъръ

отъ

си.l/шт'l. по

ПЖШЮl и пра),11 още

дрtG~нъ е ,щраЗ8Н'!. ОТЪ Ио.lЪстъта

11

пзъ-),енъ-нъ-денъ

се

УСИ.1на

стоки i:lпгуби HIt 3.l0честил бт..1Гарс!ш
и ;:.10чеСТИВIIТт.

II

стопанипъ, по,'щръ ог

JI

СНО.1'Втf.хж

напасть.

,'I,обитъкътъ му,
шапъ,

съобщения, които се пуб.шку

ае)!с1ехk.1ецъ

в<:е

понече

СТО!1ПН!f!!Ъ,

11 нанася же

когото бtДСТlJJшта

тан ГО:l,ина, ВlIДИ се, неще осТаВЛТЪ на мира.

'IY ':/,НО

пе е ТО.1lШ/l3.

ПО~ВЛБанието

на тан

шшасrь

!юто е ЧУ,J,но и ОСЖ:l,ите.1НО, '{е ср'l,щу нел не се Н:1е)штъ

предпщште.JНИ JI п:t.1СБНJI ;IIt})/ш.

това ме

11

-

lЮ.1

ЮfRПRВИ

да сподt,.1Л съ

HaJ\&pa

Васъ JI съ читате.lПТН Ви ТЖ;КНlIтt си llпечаТ.lенил. У насе.1ени~то·
това ОТЪ

Бога "ратено З.1О

.l'Бкуна", а ПЪRЪ iJНте.шгевтнитt

с

убtж.дението,

СИ.1Н,

БОР11НJ:lТЪ

IIЩ'IЪ l'ъ "народа" С~lатрятъ за

из.шшно да му пораСllраНJ:lТЪ, че'

HKopeHI'HO

че

които

въ с.lучал ('е заб.JУЖ. Щlli1, защото ДЪ.lГШl опитъ

НЙр'l1та

11

,rHe се
cpt-

И се

еж да.ТИ

въ РЖЦ~lt ва човъка доета еИ.JН!f срtдства за борба срtщу ВСИЧ
ки, па

J[

ср·tщу Т3Н

напас'Гъ

н'tщо

-

неИЗ}{'БСТНО

за

MfiCCaTi\, а

много }I,обрt ИЗВ'nетво ва l!нте.1егенцшпа.

-

"Тръгни

RblIb lI:шевци,
- ЩI дршше
изъ СофИЙСКО -

"н!ъ И.Ш <':ес.1аllЦП
lШ&Ъ, стопанинъ

па 33:111IRИ къмъ :\Iрююръ, Во.ту
завче})а единъ }IОЙ СТ;1})Ъ IIO;шай
па распита1"I п

Hobo-се.ЩИ до Раковица и ОхраНПI!СJ\О, ще
ДJlШЪ: ОПЦ'h съ ХII.I1ЦИ
'Iършка.ш се

110

<1

ВО.lОве, крапп,

.1Ива:щ, лют

11

дворове

IlpOIi.ltT<tTa напасть ... "Каквото

ти

те.lЦН

3:\ R<1-).0.1t,

RЫIЪ

К3ЖhbТЪ 11 ще ВИ
съ tТОТПНIl, па

-

.1'tЖIiliТЪ

J[

ПЖПlкатъ отъ

тая ГОДIIЮ\ теГ.lIШЪ не е 6Imз.И·

НИIЮГJl. Всичко се затри, нси'НЮ се ПРОRага. ЕДI.а С}1ЪрТЬ само·
остан() да дойде

-

па това си е"

З3НЪрШИ дрштt СИ }!ОЛ ПРИ

-

JlTe~Jb а изъ гър.1.Итt му се ОДЖПИ

една

теж.К;I,

една ~И.1На, една

ДЪ.100ка Выдишка....

)lене ми стана още "О-~IЖЧНI}. Дъ.lбоката llЪЦИШЮ{ Юl моя
IIJшнте.lЬ исказа онона

могжтъ изказа ..

"

А

-

щО Мi1iЧИ душата,

днесъ

В.шзамъ въ ПО.lОжеIШНТО

На

туй

е

I1Ъ

оноnа

-

що )'ста не

наИ·ГО.1tмъ раЗ}fеръ. Аз'lr

мон ЩНllIте.ll.,

1.0Ilто

не е самичъкъ

ВЪ страданията и Се П()МЖЧIIХЪ да )Iy пооб.rtгчж пюожението поне,

съ 6Л3I'Jf думи и C'f. лtко:! И други обнс//еIllШ. :\:JЪ му 06ненннахъ
че въ BCt.KII ОКрЖЖt>НЪ грцъ, П:\ И
Jltкаръ, съ

ПЪ (:tфI!Н, шrа ветершзренъ

помощници, ДЛЪЖНОС'Iьта па които е да помагатъ въ

такива именно С.lучаllj рас&ззпахъ му, У.fI\LЪ ТИЛ

лtК.lРIl

:шаятъ И

НIАПА

ПО

·IОБПТ'h~А·
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-употрtбнватъ МНОГО сигурни ср'l>д ~THa противъ ТИЯ напасти и отъ р

ваватъ отъ С~IЪРТЬ nctEo знболt.10 добиче.. Па

-

ако неможе стигнж до Васъ тол .тhI\аръ,

и

Вий

ПО)IОГНЖ .. ПО всички . l. ива,J,И и {"догове расте

utuца'" И..ти "овчаlJСh'UЯ Сосuлекь"
-

т})'ьnата

,,)Iop~,

-

що

да се

. .1Ъкува? 11
"Да, да

-

А

ПО)lиt..1ИХЪ си

НИЙ,

би, всички ;ЧJУГII напасти.

незнаяниет(}

Jl

честина и ПО ....'Iоmа отъ всички.
между

дань,

;(ругитt

насъ,

тан тръна

rJ

незнаемъ"'.

ОТЪ КО ..lI\ОТО, 1tlоже

е иапэ.сть, и то е зло

,,~ПIН.1iТЪ -

БЪ~'1гаритt,

-

RО . 1Ъ, хnаНЖ.1а е ДЪ.lбокъ коренъ

циit

извикахж

съ

Господине,

ПО-ГОol1ъма

заГНЪЗ,J,ила

)10же

това "незнанние" взема изъ

-

ржцi..тt ва обществото много

'тая се е

зачудено

-

~rиг&ръ

На .I1И има една рtчъ: Лn1\Ъ~nо с за

пара, a.~!a да е да 10 3Hoeuto"..

-

:може да 113ДЪRува за-

Господине"

стопани. -

не е чудно!

ВЪ Со(рииско

.

дf;\Iашъ,

ДРУJ'ИТ'В съ6есt,J,НИUИ -

И

можете си

"бабина ду

както й ДУ!JДТЪ

-

11 съ тан тръва nсtБИ единъ еrупанинъ

·бо.тБлитt отъ mапъ добичета"

рекохъ !tIY сами

Зfiминжrъ"

а

забила е дъ. 1бокъ

както се изразнватъ зе11.'Iед·!;д

та не шавнува ....... Борави си ~I~Ж;I;У пи "медена" и "ма

-

С ..lена"

а съ нен заедно и всички други .....

--

Че тр'ввата "бабина душица" е

сигурно cptOДCTBO за из

.:lItRуванието lПаnъtilЪ, азъ четохъ едно "окржжно" отъ l\Iинистер
·СТВОТО на rrърговията И 3емледt. 1ието, съ което това с}уЬдство, ие

питано въ IIта . 1ИJl, се препоржчваше

.варни ..1tкари. Това "ОRРЖЖНО"
ва сп.

за опитъ на нашитt ветери

ааъ въспроизведохъ J1 пъ бр. 12·Й

"Ора .l 0" , а пъкъ го расказахъ и на

но-рано го препоржчвахъ и на други,

принтелътъ

СИ, както

които еж пи.дt.1И ПО..1:iа отъ

него. Отъ като расказахъ подробно хакъ става JJъхуnаПlfетu, )fОИтt
принте ."1И се обi;щахж, qe ще )IИ събп\IЖТЪ резултата. I1 вчера
двама ОТЪ тtхъ дой~охж та ми поблагодарихж
.Л1Ъ~О1flО

е за nf.11Ja -

a.~ta да е да

ПрИJIте.l ll и познайници,

съ

БОIlТО

......

знаеUlЪ" -- Rазахж моиrn
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водъхъ този

'J'Jнезиаянuе1J1О е наЙ-ДОUlа иаnаСl1Zо

и

разговоръ а ..

3.10чеСJiluна"" -

··

МИС",lИХЪ си

-азъ и го .отбt",1f.жихъ по-горЪ. Въ данний е. 1учаИ TptBaTa nбаGина
душица"

е .'ИЬХЪUlЪ срtщу вапастьта

по-опасвата

напасть

'llезнаuuеnlО..

uta-no,

Ето

а печата е гопите . 1Ь на

защо

азъ рокохъ

правя ВСИЧRО това на Васъ, Господu Редактори, защото
.жите въ ржцътt си

това

Jfогжщественно

да рас

Вий дър

ср'.hДСТВО, което рззнася

.знанuеlnО въ най-затънтенитt .жГ ..1И и гони напаетитt. Азъ ВИ МО~II:Ж
.да не се скжпите съ МЪСТОТО ВЪ вtеТНИRЪТЪ Ви 11 дайте MtCTO на

~ЪЗI1 пtRО.IRО реда, въ полза на БЪ.-lгарскитi> стопани. Нъ ако Ви

"С

12G

е еВlIДНО
ла

да по)!'!;еТlIте

пуб.lикувате

ПОJ,Ъ П:\lето

~a~o

"'f 1) i

ПОДЪ, IПlената:

111 II

uспчltО

Тръната,

S S е 1~ р i 1 е u 111 и

бпбuНrt дУluuца,

дuбпче

IIа.lоа~епо;.l,О ТУnЪ. .А.аъ Ви

с.тВ.з.ующето:

БUСil.lСКЪ е внп-еllГУРНИН
заUО.,1t . l0ТО

Ч Ъ"

'1> JI

отъ

а

въ

,,\ta1f~epU1{a,

:\10.11&

ПОJната въ HaYI~al'a
БЪ.lгаГIIЛ

ИНlltс1'Пn

,\lПU(I!]Jка 1I.1И ОtJча}JС1:U

.1tкъ противъ шапъ тъ. За да се из .ltl\.ува

Ulano пост.ЬПllа се тъй: Набира се ~IHOГO

TptBa и се ltaПЪ. 1Нн. е;(ннъ каliъвъ-д,а-е чиетъ СЖ,J,ъ. Ако много до
бичета еж БО.1НИ сж,],ътъ трtбва да бж;(е ПОГО.!1'Вмъ а и тр'Ьпа.
повече. Tp'!;nн,'I'a въ тоя еждъ се попарва съ вр.иь.zа вода,

Х~lупва съ черга

11.111

др. т. подобно,

,f

te за

Бакто се заl\риватъ качетата

отъ ТУРПIИЯ И.111 ae:Ie. I'HI\e.t попарена 11 ЗLl.Х.lупена

да ПI)tетои

01:0.,10 6 часа HptMe,

Подиръ

1'ptnaTa TptGBa
TOl!a, водата ее изцtжда

прtзъ сито въ другъ чиеть сж,J.Ъ и съ нен се измиватъ ранитt пъ
1I0:ieTe И нъ YC'l'<\Ta на БО.JНОТО

добиче.

'1JljJ}lJбва да СС· ОU;lОКНЖnlЪ СЪ 1lllC11U1J lЮiJа.

))OHIITt съ тая no:~a

tTHI·a,

Но

'JlO-НrluрUJдо

Едно

нъ ако се повтори

раlll01ИЬ

добро премивание

-

не е

3.11'..

С}"'Н

г~pъ И.lИ меl'l\ё\ Eъpl1111~a {·ж ;\оБРlI за И:\)lИВhние".

Топа е -сръдетво, I\OeTO е
стопани. Веl'е.рипарпа1'tl

наЙ-.,1еепо и най-евтино за ИНПIJfТ'h.

наука, обаче,

ПО.lnга съ Оlце ;r.РУ"И СЖIЦО 'IЪЙ

xaRTO

сигурни

Ka~axъ и по"горt, рас

срr!>дстnа и който стопа

IIИНЪ може да се 1I0.,l:iyna ~Ъ тtхъ, нека ги НRпраnи.

София, 1[)/'··11 97 г.

С. Ж. Дацовъ.

ПЭ'Ь СЕJIСI\ИЛ ЖИВО'ТЪ
~~

~W'
~
~·j;ше На l .. иЙ JIпуnрий, нова година. Бtше деньтъ, Богато
ВСЪКlI дава отче'ГЬ прtл.ъ te6'h си, прtд.ъ сыlhстьтаa си ~a llСИЧI\R
добри lf .,ТОШИ ,Лj;.1а. Ilрi;аъ тоаи деНII~ ОТЪ една стрпна, nсtки
пр'БГ.lедnа и IIРО:tна. 1I1зирnа пnй CTapaTt~.lH(), СЪГ.lаtIlО свnит'h :мо
ра ..JНИ 11 Иllге.;уеКТУ3.1НИ СИ ..l 11, всичкит!; си lIр'(}аъ годината дi>ннин::
като почне оп IIпi1-nаЖl1итt,

наЙ-t·ЖДUОllоrнит'h, отъ наЙ-че.10вtkО

.Jюбивитt, най- В~:lnlfmенитt до наЙ-неНlIН'Iltте.lIIIIТВ и ПОС.1tднитБ,..
ДU най-гру6иrt и нзЙ-беiSче.l0utЧllитt; огъ APYI"a страна всtRИ п}уьд
начъртаnа за БЖ,.1,жщат3. rи дt 11 те.т нос.=ТI, ПЖ'ГН, в~tки И;jм'I .. пн, llallравл и ДОJIЪ..tНЛ евон нранстненъ

l~oдeKCЪ.

О(iаче не всички

БЪ ед-

1I3Ъ СЕ ..1сrtПЛ ЖIIВОТЪ

lН\I\Па. степень, а естестn~нпо
С1f ..1И. а Г.lавно

споредъ

Д'БOIlецз, ГОРI\ИЛ

rпоредъ

инте.ltч,туз.llIИrn 11 МОР3.1НIJ

еКОНО~lичеСI\ОТО

се.1[НПИНЪ -
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си llО.lожеНllе.

А~fИ ijeM..Te-

неJЦПСТПИll бtДНЯI\Ъ? II~о ТОЙ )11I('..1И lf

крои прtдъ TO;~H день? Щu е въ неговата, IJ беаъ туй адски И:ОIЖ.
Чt:'Нfi, душа?

и тъй )1(\ ..11\01'0 днн за него въ

II}JtI\apna .111

nece.llle?

ЧУRстваollИ се поне за МИНУТh(t СПОRоенъ н свобо;~енъ '?
~fоже ..111 да бжде Х.13ДНОБръвенъ

хубости, прtТЪРlltни
неговата

душа

при

tпомепа

аа

c~ ГО убtди.1И

и~питаНllН отъ

тъкмо нъ ооратното Э

за 6ЖДЖlltето,

t мизе

Jllатъ бжджщето,

Боето имъ носи

l\lep-

разнаго Rа~lIlбра иеI'о,.1:ыi(II,??
бili,J,.d"lIt~,

когато редъ 1'0,:1.1IПII

l\аlLВИ IIt~

UЖДЖТЪ неГUllИт!>

БогатО знае, че :~aдъ него rеди ВЪ;П\Ъ,

'j'ИГЪ}}Ъ? Ето ДО Батu

-

ОСIiiliДНОСТЬ

огорчения~ жестокитt ОСБърбления на· разнаго рода

завци, всеnъзможнит'h

прtдъ

вечната

ограбвания, убий:ственний трудъ,

~10же ли да се над'Ье за по хубаво
Ilадеа~ди

година? Какво Пlе бжде B'Ь~

Г.lаД,ъ'f'Ь~

рията, безбожнит'h и наси.}ственни
еже;J,неннит't

при СПО~Iена за nСИЧl\1I аДСI\lI

прtзъ и~теl\ . 1ата

n отъ

едни СЪ весе.1ие 11 радость посрt
IItас.:тие;

други съ ~атворени

очи

и СЪКРУIlн~на енергия встжпватъ въ него, хато С.l'ВIIЪ конь въ 'rрапз,
знанйки

само

едно,

че ги

Да, грозното МИIIЖ ..l 0

lH3Ta

очаl\lН1.

поnече

I1еlI~.\СТИН

11

I\apa да се и'Ьрnа за етраНIПО

ПИСКИ MiliI\H:
()ЖДЖII(е! На

GtДНОТJIЛ рззбирn. това, неЙНJl1".в чувства еж СII.1IIИ но не нени.

IIР'ВДНИJl деНL
скромнитt

дъцата отъ

сутриньта,

си Ko~a {(ета, по традиция

ОНЖТИХЖ

С.}I'Бдъ като исхаrrах.ь
се за 8 ь гората, да

си отс'ькжтъ дрtнопи ШИII&II за утрtmНИII ;(ень. IIмаше ка:н) , дiэто,

}'О ре 1:..111, до КО.l'ВП·В,

-

ВР'Б~ето бtПlе дъжде. .1ИUО

JI

тнър,.1,Ъ ~-тy-.

депо. На дружинки д'вцата вървяхж по ра:l.l1РIНИ 1I0СОRИ И3'Ь гората

С. ltдъ ;(ъ.tги скитания и щате.1НИ пр'f;избираНИ)I, наТОIJарепи НС'ЬКО
съ снопче ШИПКИ, радостни се давръщахж въ ce~10.. E"~Ha )l~У~КИiп~а
особенно ПРlfВ.1ичаmе на себ'l; си llнимаllllе. liaTo че . УИ парuчио·

С'Lбрани, -

всички об.1tчени Tl~ЪPДЪ 1lизерно. Едно оп тtxъ нра

ll'tше 110рааите.ДПО вп~чат.Т(еifllе: об . li>чено съ nHl,a 11 скжсаНlt ен
теРIlЙК3, съ СRжсани .1tTIIII ['ti\ЩИЧlill, без'Ь пояеъ, съ сКЖС81lН ха.l

паче на Г.lава, прtзъ което стърчахж Д.1ъжкитЪ му КОСМИ, обу 1'0 съ

ТО ..1.1\оиа СБ'ЖС;).ЯИ цаРВУ.JКИ, че пржститt и на ДBaT~\ му Kptlna стжп

вахж ва босо, С.rlабо, физиономия испитз, 60",lничаnа. НаСТрЪХПЖ.10,.
върв'hше ваЙ-О'f:iадъ, _ И:iГ.-1еждаше ТВЪр;J.t оТt.i1аБВt1.10 11 да му е
твърдt ст\"дено.

~IРЪ~IIЖ се седнжхме ;:t.a вечеряме. 'fрапезата ни б'J;ше Т8ър;J:k.

СrвЯЧЪ
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б tдна. Нъмаше lll)tдиmнитъ обречени

свинска

ce.10

rollaBa,

зеollе,

трета

пиперъ и черенъ

!)аскошъ на нашата вечеря.
стигне

чесанъ, лукъ,

llзразяваше

.

't

•

-

rъстаВ.lнвахж

веИЧI\ИЛ

умrъзн&

ни този

бобъ 11

пиперъ"

-

се

ПРОДЪ.,lЖИ ДО)lftКИНЪТЪ до като се храиtхме и послt

изработва:\lе ВСIlЧRО,

а пtма:ме

хубавото

най-чистото

жито,

мулитt;

изработваме

косимъ

Х.11iОъ,

"А:\IRНЪ! Ht~Hl дойде ПрО.ltть да при

домакина,

Ний

--

3Е".lНИЦИ, нf:машъ пачtl отъ

иt:rtrаUIе ~~аже и нино. Една паница бобъ, ),руга ки

най-хубавоте

съ ГИИ.1а плЪва.

нищо.

Ний

изработва~Jе наи. .

а '];демъ

lJодеtlll\итt

най

хубавия

ячемикъ,

съпо,

а

Отвъждаме

хранимъ

ржж},тtt,

(IНIЙ,

работнии

най-хуGавитъ

и ма

бур-чакъ?

си

добитъкъ

КОRОШКИ, патки, пуйки,

·а

rolle;\aMe като ги tджтъ хората; ОТВЪЖД[\1Iе най-хубаВlIтt аганца,
.те.1 ен ца , овени, а заК.1аnаме си cal\IO па Георгевъ- день и БОГОРОДJIца~
Изработваме наи чистото маС.l0 и наи хубавото сирене, а си ЕУ'"
пуваме :уае.,lИНRИ. СТРИЖИl\IЪ най-мJ;ГRата ВЪ ..lна, а си праВИ}IЪ дрtхи

отъ конопи.

ПРhВИМЪ

най-хубавото

РаQотимъ ;{ен'!; и нощt, RaTo
роби на черната

зе~IЛ и пакъ

ще и и~лtзе кран!

Хмъ, ама

вино, а· ПИ~)IЪ

грtшни AHHO..1 ]1;
пакъ

H'L:ua,

Ht~Ia! Не ~Habl\. кж~t

1'И ~Iоже да кажешъ, че ний сме се

прtСИТИ.,1И, Бы\исалии сме да tде~IЪ КОКОШRИ,

MaC.,lO 11

джибрен Битi

стаНЖ·. 1И сме черпи

патки, ПУЙRИ, яйца,

на НСИЧБО, което израБОТllа~lе,. та затова ги продава~е; или

пъкъ че ИСRа~Iе да спе.lеЛИl\IЪ твърд..в много. Да,

храНИ~IЪ като свини!
съмъ

Наистина,

-

ХО;(И ..1Ъ въ града,

:MHoгo~a

да ГOBOpЫiTЪ:

Всичко си Иl\Iа отъ маRСУЛЪ,

"ха,

затуй всi>коги се
СЪ)[Ъ с.. IJ"шалъ, когато

..

(:е lянина

какво

1tIY

е

вс'ичко на готово; за нищо не дава

пари. Богато ~кито пекара, продаде го, хайде нприт'!> въ Rемерчето
цt.lа година ЖИВ'БЙ си! Не е като насъ: дай за яtсо, дай за 1rlaC..10
д.аЙ за :КОКОШRИ, дай за вино, дай за туй, дай зft онуя, -- отиде,
пари

не

1I0стигатъ."

-

Х1tIЪ,

ама

не

ИСl\атъ да

хора даollИ се.,]лнина, катО изработва и отвъжда

зпаIЖТЪ

всичко,

си

тtзи
кусва

поне на СТОТИВRа отъ потътъ си. Не ИСI\атъ да 3HaЪYiTЪ, че селянина ъде

.:месо ва .кО,,1е.:(а и Георгевъ-день, яйца ва Ве.]ик~евъ, ПИ ..lе на
ровъ- день.

Не иска~

да знаIЖТЪ, че

селянина

IIeT-

дава )laC.10TO за

маС.1I1НКИ, Rокоmкитh за обувки и забраДЕИ, аганцата за солчица и
сапуиъ, вълната за мадко памучецъ; не ИСRатъ да знаlЖТ'Ь, че разни
дюген;(жии и .1ихвари, прибиратъ житото още отъ харманн, до тол ..

кова че 1\0.11\0ТО

остане не постига за царски давнипи.

Не искатъ

.да знантъ, че щояъ евърmимъ хаР}Iапа, тръгваме да търсимъ прt

храна! Не искать да знаIЖТЪ, не lIскатъ! Всички се по.,зуватъ отъ
насъ всички

искатъ съ насъ да се подиграI:ЖТЪ!

llР1Щ13ВIIRАНЪ OтrOBOPЪ
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.10ШИ времена настан.YiХЖ, мжчно е д3. се живtе! Всичко що
Юlaхъrе взехж го О'lЪ р;liц'J'>l"Ь

юr.

ДЮIaRина м.lыа •. .1ИI(ето му
погледътъ

му

стапж

Мitтенъ,

поб.тБДНJJ, цЪ.тъ IJотрtlIерnаше;

печа"тепъ; иаГ.lеждаше, че ТОКУ ще

заплаче съ г.lасъ, очите му се паслъзих.Yi. С.lЪДЪ

нtколко минути,

ВД'Ь.lбоченъ въ себь си, ДlIцето му П.'Iё\мна, очатh б.lhсны:;r;; скочи

и каза: "Хайде да спиъrъ:'
На менъ
чахж си,

че и

al10

и да б'1;хж да.ти

тъ пе

паЙ-новит

([О }ЫolКO сж

емитt по тъхъ изоБИДС'ГI!ОlIах.Yi.

страдали

Ажи д1>ЧИlщта?

ПОКРIШIЩ

/;

отъ

-

НЪ JШ

стопftНlПЪ си;

ГОIшитh! Въ та

къвъ студъ, тъ 61>хж покрити сш\rо съ е;щнъ П.Iaтъ. При това ото
пдението въ кжщата бtinе ТВЪРАЪ слабо, защото се ОТОП:lЯваше не
съ дърва, а съ исушенил

бок.lУКЪ

IЮЙТО издаваше твърдъ rOoI'lafЪ

на едр"л домашенъ

доБИТЪRЪ,

пушекъ If неТЪрШIЮ>, убийственъ

МИРИ:iЪ.

Още, IIЪ стаята бъше твърд'Ь В.lажно, защото пръзъ деньтъ
вали ДЪЖ.tъ, който, ако и вънъ бt прtстанж.тъ, вътръ не пр·hета
ваше. 1I0дътъ О·Вше СЪВСЪ)IЪ мокъръ, а С.YiЩО и стенитt, защото еж
твърдъ тънки.

Отъ една страна окр.Yiжающата мизерия съ веи'lКИТЪ си ху
бости; обширпостьта на трън.тивитЪ ПО.тета; отсжтствиетопа работ
ници;

отъ друга страна ТРОПО.lеНllето па добитъка задъ тънката

стена, съвс1шъотпжждахж съпьтъ.

(О.l1ьдва)

МИрКОВ'Ъ.

ПР1iДИЗ:ВИRАВЪ ОТГО:ВОРЪ

i

"У611жnеЩIlI Господине Реда"торе,

.

~очитае}raта РеДIНЩИJI на "ВШIдрСJ(О sеМ.lЪде.1JЧ. В:f;стникъ",

брой

7,

счита въпроса по засажданието

мъстепъ .'lозовъ прътъ при

зараsенит'j; ;10311 за свършенъ и не иска вече :J;a «:е повръща. Оба
че, въпроси отъ Tal\ЪBЪ хараRтерь JI до сега соУ; на дпевенъ рtдъ
въ З8I1адпа Европа; то КО.ТХО повече трtбва да бжджтъ т'1; И У
насъ на оБМИС.1Iюиание,

когато фн.IОl\сеРНИII въПросъ, могж да кажж,

въ страната ни е още въ зача.ШfО си. 1\I1ТО не С'lитамъ прtдмtт
ния въпросъ за пръкратенъ и не тъй .1егко тръбва да се ПОГJr:lщ
ве ва въпроса, Kal1TO г.тЪ.да почитае}lата Редакция на ВlIп:рсКJL

"..с
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't

Н Ч Ъ"

Jlиеть; то рЪПIИХЪ чрtаъ уважае1fОТО Ви списание да

отгопорж на

nр'Ьдмtтната ГедаКIlИН.
Пр'!>ди nсиqко, като прочетохъ отгоnора нn

ПОЧlfтаемата Ре

~акцин ра3брахъ, че тя ГJГЬ)l,ала всtчесR'И да се ОТR...,ОНИ

ОТЪ ва-_

учната и практичеека страна на въпроса. В:мiэсто да земи

rOllapH

tЪ факти осцован» на

съ ГОЛОС.10вие като:

"не заС.1ужна

Т'h)fp подобии .. Франи, които
едивъ

да

СПf\ЦИН •.1НО

1еорията и праКТИК,J,та,

наученъ

да ОТ

тн си С~1УЖИ

внимание; криво раi!биранис"

не трtбва да иматъ и'ветото

орган'Ь,

БЖ.:1\е })инаРСI\О земледt.,lчеСG1f

кзкъвъто

3:1

има

си

){
въ

притенци.нта

Вtстнпкъ.

Не Аз~ несъмъ разБРВ~1Ъ пиемото отъ почитаемото ~Iинистер
CTHQ ПОДЪ .~

2142, нъ уважаtмата !)едаRЦИЯ на ВппаРСI\И
не и J101l3t.:H да разбере, че съмъ

BtCT-

викъ не е разбра.lа Ц.1.И
радъ

tъдържанието

на

клзаното прrtДilисание.

IIри все,

раз6

че не е

'l'укъ MiJCTO'fO да данамъ обяснение по съдържанието на 04рИЦИЯ;IНИ
до~у:меllТII, НЪ

"I,a 1'0
9

прtДИ;iВИl\а нъ 01-Р страна

дакцни Jце и l\t\iКЖ, че съ туй

писмо се

на пом'hнатата

ПО:iВО..Jlява да се

Ре

саджть

JI03H, обаче .10.10ВИН прътъ TptUHi1 да се aeMlf огь онtзи м1iС:ГПОСТlI

БЪ които пtиа (ltИ.Jоксера. Дади така

правнтъ .'IозаРIf1't I\ОИТО са

:ЦЖТЪ l\t'kсrеп'Ь прътъ I'P" зара'{енит'в .10a1l?--~ъвсе}IЪ не. 'ft 1~..'1tдатъ

..Ца 01'биратъ 01'Ъ .,llозята (па каl\ВИ и да биле Tt заразени и.!(и здрави)
еИ. 1ецъ IIIУЪТ'Ь sa черно 11.111 G'Вдо 'Грозде. 110 ДО..1У писмото I'ОВОРИ,
че пъ С.'lучаЙ .,10ЗНРИТ'h пе иеПЪЛЦЖ'fЪ

l'аL:порtжданилта да се съ

06pa;{Jll:a съ ч:r. 41 ОТЪ накопа, а тоаи

(!..lенъ

е извtстеllЪ

на по

чита{.\)ftlта !)едакцин като каино [~..1JПСИ. Прочее, R.ОЙ отъ насъ не е
разбра~1Ъ прtДllисанието.

Нашето IIрf)давание на ПР3ВОС.f.дието, Господине

!)едахторе,

-еж.: K()rfiTO се ПОllIl"а нtкой Сl1еЦИНJlИСТЬ ОТЪ странство, както 1ЦО

6tше I"о~подинъ npoq}erOpb Виа . 1а
JIЛНОtтьта

а пие да отговарлме:

]f

ни задава D'ьrtpоси 110 спеl~И

"И ..1И този може, иди

този"

и бж;(ж·

щитt .lnаарски събори.

Анъ МИС",1Н, че ПОЧИТflе~fата Ге)НlI~ItИН на ВRНЗРСRИ ..1ИСТЬ пt:ма
'ТАка

I:ЪСО да

МИ~.,lИ и да неанае, че

q~II.:)oKcepaTa

се

lН\УИIНl на

nсtкаде 11$ аарнзеНИТ'h aI'Iоая, че т.н 11 има и по амеrиканеката. .10за,
па и П(j кореllитt на дъrвеТ~l, които ся памиржтъ нъ БО.'lни'rt дозя,

-()бач(~ (:(f.~io се Hfl.\tUjJa; а Ж'U6/1Jе uеК.lЮ'tlllnе.1,НО ото HaUIl:Jlla .lоза.
~I()raBa сЪ какво ее храни CI'lf.10I\CepaTft '! това го нпае и обикнове
Blil12i .~Io:~apь отъ :i,lрааени'гТ)

м't~'Гнuсти.

lJ})ЪТ'Ь Iце ;rи намира храна с(tи.:lО ~;~el)(ITa.
D]JЪТ'L да П!)ОТИnОL:ТОИ

на

I1 рочее,
.-\

ако

стои нашиЯ

мuже ди Н311IИН ..ln;jQНЪ

неlЖ. 'Тона е П})t)тиворtчие

на .ли '!

ПР'l;дIt3ШШАНЪ ОТГОВОРЪ
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П:1IiЪ ШI,:памъ на IЮ'llпаrмата ГеДНlЩlf1l Н<1 e:lel~1f1f,ТR() lJинар
ски JJИсть, че ни едно о",

ржчвание на ШJ.ШИЛ

ц1;рите.шитЪ сttдстп:\

6ъ.lгаринъ,

-не е :-Iа Ilрiшо

г.тавно отъ t'КОНО:lllfческа

г.l'Ьдна

точка. ОтдtДНII Кi1ШlтаJJ}[СТН - .'IO:-щри }IOгжтъ да употрtблвать Бак
пото l~tрите.1НО срtдствО ИСКJiТЬ въ бо.шото си .10зе; обаче ние
трtбва да IIРЪПОРЖЧВflме

cptAcTRO,

което може да се употрtбц оп

повечето ..10зари. Сжщо повтарнмъ да Баж,Yi, че само

Германия си

е помогна:rа съ искорените.шата

система и та:ш IIOМОЩЬ се ДЪ.1ЖИ

ИСКJJючите.тно

и Jll)ilари

на инте.1егентнитt

11

гарин може да направи том. Това е хрипо

Ре.з,акторе,

капита.1Ъ, а не и Бъл
разбирание Господи пе

иа .ш:

IIрtдстаlJете

си, Господине Редакторе,

корени с.1абозаразеното

.10:Je

на се.1ниина

1О декари. Въ лозето :му има на 3 -

че ПОДJJtжи

да се, ис

Х. У. СЪСТОJlще

4 :м:tпа, въ Р;\3НИ

фИJlOксерни гнtзда и :щ да се прtдпазN.ТЬ

ОКО;1НИ,...I>

се

01'1>

страни,

.1драви .1Озя

тръбва да се ИСБореЩI цtлото му ЛОilе; а помiшатик Х. У. исп.Щ
ща по

rO.l'llMflTa

да искореннвате

чаСТL отъ дълопетt си отъ туи .'IO:1е. l{ато идите

въпросното .10ае какъ ще г.l'Ада на Васъ Х.

)'.?

Да ли той ще стои съ сгърнати р'lще или ще г.1tAt\, по какъuъто
и да е uачинъ, да си отмъсти. Горната сцеll!\

може да си прtдс

Тави само тоаи, който е испита.1JЪ. И така почитаемо l'e;taKЦlIO на
Винарски .1Jиt:ть не питай учено, ами патепо.
RaЖN. че ЧИНОВНИliа

HtMa

Затова повтарныъ да

да настрада отъ зе.1ената масса,-а

при

обиколкитt.

:Може като имате много

работа, Господине Гедакторе,

съ зе.JIепато

масса,

отъ

ОтноситеJ1НО

BIfTt,

та

плашите

нея, прочее

ново посаденитt .10ЗН въ

че ПЪрВИ'I"!> би.ле повече, за това

llJ1еnеll'Ь, като тр1;бва
веви

да се

пазете

сравние съ увищоже

може да говорите само аа

да знаете, че не е

Tatta.

въ всичкитf; ацра

ОКРЖ:1И.

Илuндсн'Ь

се.

JНеntзко К. Драгов'Ь

"е ъ я ч 'Ь"
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113В.1ЕЧЕНIIЕ

атъ РDШЕНИЯТА
НА

Вариеuсха'lnа Top~oвCKO И1iдУСnZlnlалuа

nZJlb3(; ]-lJnа '2t сессuя за 18.97
до

11. llзвъстно

21-й

-дlай

6J:ЛЮ1fU1nеЛNО.

е че ~)алшиtI)ИRаЦИЯ1 а въ житната търговия у нзсъ

които еж. ангаjкира.1И

щото

OJJli> 14-й

lOd.

е взеда ШИРОl\И раз~tри, което уврежда

на

!'а.лtuра, взе1nU

интереситъ на тtзи J1ица,

сnоитt Бапита.!IИ пъ житната

търговия, тъй

Tpt6BR да се взе)lfiТЪ енергичеСRИ 111Jрки за

}"ниq,.ожени~то

TQBa

3J10, което причинява и

rO.1:t!\IO

недовtрие въ чуждил тър

rОВСRИ сВ'!>тъ , попеже еднажъ купено (l)а .lшиq)ицifравото ЖИТО се из
насл за странстnо често тъп както е купено,

пувачитt на нашит'Ё жита въ странстно

поето заставдява ку

да I'дедатъ съ недовtрие

1Iа купенитt Български жита. Въ дадения С.7JучаЙ естественно трtб
ва да се ОТ..1ичаnа q)а.1mII4~ИRацинта
ревне

Аа

се

l'Jеството на

на ..lага

И3..1ъже

купувача,

храната и простия

отъ 1I1lт~реситt па

'Това и отъ друга страна

ПОНН'fИ.н -

съ зла УМИСЪ ..1Ь 'r. е. съ на?tl'В

относително

см'БС'Ь на

търговцитrЬ.

IiaTo

ВЪЗ)lошностьта

фа.1Uluфuсацuя

качеството или КО.1И

храни, ],ОИТО

да се Сl\ltСЯ'fЪ

въ ЖUl'llнаrnа

често се

се има прtдъ

1JlЪР10вuя

nидъ

тtаи дв'f;

и rnЪрZО8ttя СЪ

'C.\~)bceHп храни, Варненската ТЪРГОВСБо-IIндустриа~lна камара, като
прие, че въ ВСИЧКИ взе1\Iени ]ltРОПРИJ1ТИЛ прtди ВСИЧКИ тръбва да

се пази IЦОТО

свободата, на търговиятu. да не бжде

чивъ ограничена и

RaTO

призна сжщо

ГОЛ'h~IОТО

по НИКОЙ на

значение и важ

по.сть на упичтожаванието q)а..1ши4)ИRацилта въ житната търгопия, рtши:

Да ПО110..1И Господина ~Iинистра на ТЪрl'ови.нта и 3емдедtди
ето да СВИfiа секретарИl.'t на ТЪРГОВСl\о-ипдустриалнитt
конгресъ пъ гр. Варна, като между другитt въпроси,

камари на
които тЪМЪ

ще бжджтъ В'Ь3 .10жени да проучватъ, се натоварятъ и съ изработ
ванието на

едипъ специа.1евъ

въ житната търговия,

33RопопроеБТЪ

който преди да се

за

(Ра ..lши(Рихацииn

внесе въ Народното съб

рание да се ПО)..10ЖII на разгдеждание въ търговскитt камари прtзъ
идуrцата септеМnрИll~Ба сесеии.

111. Низката Rудтурна височина, на БОЯТО почиnаме и посте
пенно разриваЮЩJIтt се

потрtбноети у нашето

пасе.lевие ни зас-

II3В.1ЕЧЕНIIЕ

ОТЪ

таВ.,1нватъ да вниеаме ~acca чужди
ув е.,lИча ванието, на Н3IПИТ'1э
първи

.

и

уве lичението

Р1;ШЕНIIЛТА

произведеНИJI.
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Обаче ведно съ

потрtбноети, неоБХОДИJfО

па

нашето

национа.1НО

нуждно е да

производство,

за

да

може по този начинъ да се запази за вс'вкога источника на срiэд

ствата за удовдетворение
Понеже

на уве.1ичающитt

се нови

Г.lавния Е.'10НЪ на нашето наЦlIона.1НО

потрtбности.

производство

е зе1[

JIедrБ.1чеСIiОТО производство, па именно 1I 3ё)I.;lедtлчеСБит1> ПРОIIзве
дения сж нуждии за странит'!>,

RОиТQ nписа'МJ у насъ

СВОИТ'!; ип

ДУС'f1Jиа.1НО-l\IаНиtраRТУРНИ СТОпИ, безъ .всrБко СЪ)lнtвие БЪ.1гаРСБОТО
правите.1СТВО е Д.,lЪЖНО fI.a взе~Iе ВСИЧRИ необходими ~IЪРRИ за уве
личение т'вхнил

износ~, а съ това

и на тъхното

ПрОIIзвеЖ,J.ание.

ЕДИRЪ отъ тtsи зе:\f.,тедt.,lчеСRII аРТИКУ.lИ, ,който съ успtхъ би МОГ.ТЪ
да се изписа въ странство,

юнь. За нещастие закона

е произвежданий

въ страната ни ТЮТ

за rrютюнн е ностаВII"lЪ ГО,,1t)IИ

чения, каЕ\ТО за произвежданието

ограни

му, тъй и за негова И3НОСЪ.

Прtдъ ВИ,J,Ъ на това ка11арата рtши.

а).

Ч.I. 46

nтъ заRона

за 'гютюна

да прие)!е

С"ТБДУЮJца1 а

редаБЦИЛ:

ЧЛ.

46.

IIзнаслнието на

:у'Вс'!'ния суровъ И JIзработенъ

ТЮТ

ЮНЪ за странство :може да става ca~lO прtаъ сжщеетnующнтt пог
ранични :МIIТНИЦИ. НЪ 'l'UBa се ПОЗnО.lява ca~ro на тютюнеnптt tIн\б
рикаНТJI и . lицата, ~оито и~rатъ патентъ за право ilродаnапис на едро.

Забtлtжка:
И.1И lIаработенъ

IIзнисанин отъ тютюпенит'.h
тютюнъ

<рабрикаПТII

се освобождава отъ бандеролно

мурурие. Дър.а:авниЙ КОНТрО..1ьоръ при (l.абрИRата,
НОВНИБ.Ъ, присжтетвуватъ

при

експедиранпе

11..111

тютюнл,

суроnъ
право и

акцизниЙ Чll
RОЙТО се за

писва на расходъ въ I\нпгптt ва ДЪРiI~аnппiI f\ОПТРО.ILОРЪ при (I)аб

pllKaTa, с. l'ЬДЪ
пицата

като tрабрИRанта

за изнесеното

пр'hдетави сиид'hтететво

отъ )IIIТ-

КОollичество.

б). Да се натовари бюрото да изучи закона за ТЮТЮНИ и прtдстави въ Септе~врийската сессия ва дa~lapaTa НУЖ;I,нитt па~ltненин,
които тръбва да се направнтъ въ интереса на подобр~ние RyJTyрата на тютюни и ,ве.ll1чение неговото производство.

Т\Т. Уреждани~то въпроса за .ЖИТНIIТЪ тържища в'Ь Г.lавнит'h
ТЬрГОВСRИ градове е етана.10 повече отъ неоБХО;J.Иl\IО. Отъ .1.руга
страна HeCXOД~TBOTO на
прави пецtдес'!.образно

обичаитh въ разнитt ТЪрГОВСБИ

центрове

съетавлнието на 06щъ заКОRЪ

ИДИ uраПИ.I

да ее е указваJl0 нуж;(а, ще доведе;l.О

една бърко-

иикъ, понеже ИЗ)fi;нението изц'h.10 оuичаит"!; въ отношеНПН1а мtж
ду зеМ.:1едЪлцитЪ и търговцитt житари 11 }Itжду тtзи ПОС.1t;I;нитt,
{)езъ за това

пе

13!
rиЯ, конто ще направи
КО.IКОТО

'J> 1I

Ч 'Ь"

по СIЮрО вредевъ оБЩШI

ПР3J1И.1ПИКЪ

01'"

полезенъ.

lIpi>;l.b

lIИJ.Ъ на

Tua,

камарата рt»wи:

Да се IIО~Ю.IИ Миниетррството
да задължи

на Търговията и 3е}rде;~t.1Ието

ПОСТОJ/ННИ'f'!> ко~шссии, съпмtстно въ

оБЩIIIIСЮlтt yII·

равлеНIIН и вtЩII лщ:\ по въпроса, ДI\ иаработлтъ праВИ.1НИЦИ за

житнитi> тържища въ

раЙОНRитi> си градове съгласно мi>стпитt

обичаи.
У1. Е'I;ИВЪ важевъ въпросъ напос.ltдъкъ и:шикна у изсъ. въп

росъ, който зае!>га бжджщето па Бъ.1ГПРИП. Касае се за направле
нието

на образованието, което тр'Мва

ната учи.lища ОР"3НИЗ:ЩIIЛ,

новници и .шца отъ
повече :щ ицържа

1\0111'0

ни

'fЪЙ. паре'Iепитt
Крllтиr,а.

да се даде.

IЮДГОТВН

Досегашната

само държавни

свободни професии,

Вжджщето

на нашата

чи

неможе

страна изисква

да се ПОДI'ОТВЛТЪ ИRте.lИгентни търговци и производители. Ето защо

необходимо нуждно е да

te

ладе

пшроr,ъ просторъ

ва търговско

профеСlIона.1НОТО образование, като по ТО:ЗИ наЧIIНЪ се даде въ:пroж
ность да се по.'.(Готвнтъ сили,

които съ свон рlЪ И

енеРГИJl бихж

МОГ.1И .з.а ДlЦaTЪ силно paallJlТHe на ПРОIl3110;J.ите.1нитt си.1И на стра
ната и да уве.'IИча1Ъ общ/но ГOJ,ишно ющиопа.1НО производство.

1\ато вае r:СIIЧКО тов;, прtдъ ВIЦЪ, Ra~r;)paTa рtши:

а). Да потвър;щ р't,ШСRl!е'fО си взето '\<\

9 Апри.'IЪ lБ()6 ,'од.

ОТНQсите:IНО ()ткр"ваllиет() на едно търговско У'lи.шще въ
на и едио зе)l.lедt.lческо въ Българска Добруджа, като

ТОJlтелно l\Iинистерство на Търговията и 3емледt.шето

гр. lЗ.,р
моли нас

да

открие

и едно ТЪРl'()вско УЧИ.1JIJlище въ БУРJ'асъ.
б). да помоли ~IИНlIстерстпото на ТЪРГОВИJlта и

3емледtлие

то да изработи въ СЪГ.13сие съ :Министерството на Народното lIро(;~
вtщение наредбитt, ПРОl\арванието на I\ОИТО да даде нопо наrrр:ш
ление на Н:lрОДПОТО обра:ЮВ:lние, като се
КО..1ения за

XI.

производите.1НО-Пii.1езЕ:'ПЪ

Понеже, спорЪ.-ъ свtденията

Плочевъ, ИЗ.шза че въ Лмболско,

ПО,J,ГОТlJНТЪ :мла;J.нт-l".

TPY~Ъ,

което

се

не

за

доставени от'},

увреждатъ

по

'1ИНОIIНlЩИ.

Карнобаmко и пр.

взима ~ltр:ки за оничтожевпето тtЗIJ криви,

или по ма.1КИ, съ

а

:КОИТО еж

интереситt

Г-на

д. Т.

ВJIacтьтa

по

не

гохtми

на частнитt

лица, а Отъ друга страна, понеже много око.lИИНИ

градски общини

даже еж лишеЮI оп крига ТJШЪ (анръ), спорtдъ

:конто

да сравннтъ

крипитt. на

идустрнална камара рtwи:

разнитt лица,

Варненската

B.1aCTJfT'k
Търговско

113В.IЕЧЕНИЕ

ОТЪ

Да се ПОМО..1И l\lиииетеретвото

Р'tIlIЕНI[ЯТА

18.>

па Търговията и

3eM.ye,.'(i)..1~eT()

да снабди всиqБ:И общини, които еж ..1Iппени, съ крина ТJfПЪ (3J1РЪ),.
Еато при тона се направи всеобща реllllЗIIЛ чр'l>эъ ОRо ..lIJЙСI\ИТ'n qHIнансови агенти на

XII. 110

ВСИЧКИ ежществующи крини.

е;J.па И",lИ по друга причина ИНt;пеКЦИflта на же.]'!;:)по

пжтната динил Русее

---- Варна

е имала.

сt;I,а..1Иlцет()

си нъ

въпрi;ки това че движението е наи СИ ..IНО пъ Варнп.

!)YCCf\,..

С.тJ;ДУЮll{lfтt.

цифри, И3В.}I'Бчени изъ О~Нlциа ..1I1ит·l; Jl3;(3НIIЛ на ::\lинистеретвото на
Обпт,еетвенитt

Сгради и пр.,

прtмtсти инспекцията
по ..Jlцнилта пр'tзъ

голt~lа б'lрзина и
Варна се падатъ
:мадка

бързина.

покаан[\тъ до ЕО ..1КО е

ва;nно

да се

отъ Русее въ Варна. ()тъ общото дви;кеНИl~

1895 год., коет{) се изразява въ 245.16 TOHt\ въ
07118.31 тона ~Ia.,1fia бързина за Варна и отъ
170.50 топа голt)[а бързина и 84130.86 тона

Поне~е се прtдполага, че гр.

Варна се раЗВИl$а

постоянно, безъ еЪ1lн'!>ние и прi>мtетвнuието па

инспеКЦИЯТLl ·ста

ва по необхо;(имо.

Камарата като взе всиttко това прrБдъ видъ, рtwи единодУшно

Да се ПО~lо"lИ l\lиниетеРtТ'nОТО

на

06п(еетвеННlIт'h

Сl]НtДН

и

пр., да прtмtсти сtдаДllщето на инспекцията на :;ке"ТВЗНIJ-п.'fa.тната
Л~НUН Русее

- Варна отъ гр. Pytre нъ гр.,
XI\r. IIрtдъ видъ на 1'08а:
1) Че I10добрtнието скотовъдството е

шата страна,

за да

Варна.

особено najKIIO

:може съ }~СIl'l;хъ да се изнисатъ

за па

~кипотински

произведенил;

2) Че до сега скотоnъдстното не е би.1 0 преД}ltтъ lIа грн:ки
()еl~'];НЪ

пъ

подобрtние едрин

РОГ3ТЪ добитъкъ И КОllевъдстното,

ТОГЗrъ I\OraTO lIодобрtние онцевъдството,

Мftкаръ 11 особенно nа;кно

пр'h,lЪ видъ ползитt, които дава отгдедвавието ва овцетt,

е бlL1JО

зане~lарепо;

3)

Че подобрtние овцевъдството вънъ отъ това че даnа пъз

можноеть да се подобри ПОДОjкепието Н[\ зеМ. l едt . 1еца , 1I0~Iara и за
заражд.анието па иав'I,стни индустрии,

Варненската l'ъргонско-IIндустриадна K3~lapa рtши:

Да се прtпоржча на ~lипиетерството на Търговията 11 3~M
ледtдието откриванието на едииъ ззводъ за OnЦ~ въ гр. l\apHO6атъ, RОЙТО ;(а бжде распространите~lЬ на овце отъ ;(\бра порода.
и иtГКt\ вълна.

"С
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Ч Ъ"

ЭЕ1V!JIЕдtЛЧ:S:RПЙ
(~

~ъ брой

1

1Iа В. ,,3е.~I.~едIЬ.lС!~Ъ", ер-Вщ,1)lе едно ПIIС)Ю отъ

JчеНИЦllтt отъ посдt~нип

RУрсъ па

Садово, ОТПIJfiвено до нtкой
разяватъ

жеJlание

България,
:вадо

ьОЙТО

да се

})аЗВllтие на

да

да стане Rопгреса

единъ

ва

лодеzа,

Tt

въ което

зеМ;Iед'Б.JчеСl\И
IIодигаНllе и

канатъ RОollегит~h

се ИСJ\ажатъ

прtд. lагатъ

една

Т!>

из

конгресъ

въ

MtPI\IITt, I\ОИТО бн трtб

!\lатериа.IdОТО

ПЪ:jванпе :~a

II

3е1I.lедt.,1чеСl\ОТО ·УЧИ.,lИlце В'Ь

т'tхенъ

ПРОlIзнесе за

зе)t.1едt~1еца.

()тправи..JН това сп

си

стане

да се

вне11ЖТЪ

разиеКВfi. Тьзи

ЖОВ:ГРЕС'Ъ

си АО

,,1)

БОИТО

кога и Г.1.1>

програМ~Iа,

пр()гра11}Iа е с~твдующата:

Y~IC'l'lleHHOTO

еж

тръбва

по КОНТО ще се

IIодиганието мате

риалното

и

11 умственното по,]ожение ва БЪ.1гарекиЙ 3еилеДЪ.;1ецъ
2) наЧllНЪ за повдигание: а) Основание на ОRО"lИИСltИ и Общин

ски друже~тва, Ь) отваряние нtчеРНII и
жание Сl\аСI\И по землед'Б,,1ието

жеСТllенни ДЮ.Е\ени, е)

нед'В. 1НИ уч lI ..:lища, с) Дър

11 A.:I0HOBert ~IY, d). Оrваряние Дру

О~lIовавание дружесиненн!!

опитни по~тНта,.

f) ДружеLтвата да БДJmТЪ върху ВСПЧl\О, което npt.J:HO може да
:влияе

върху

3е~I.1ед't, . lеца~

g)

(~a И~lа

органъ на

,J,pyaiecTBOTO

и

:к) Годишно обlЦО събрание. ~

И }'чите.1Ilтt IIМЪ БИ.1П СЪГ.,1fiени въ всичко съ т'.вхъ.

В.

" Зе. }t.tt:йJЬ.tСЦЪ"' , Б3ТО прtдава тона ПИСМО, похвалнпа иде

ята на учеНIIЦИТ'.в, ОIце повече че тн неПРОИ:3 . 1паа . lа отъ Г,:t'hто тръб
:вадо,

а

отъ

едни

}1.,1fiдежи.

Д'f;Йствите.1НО,

ие:М:Оjhе ЧОВ-ВRЪ

;~a поерtщне ,съ

ПОСТЖПRата на СаДОВ~l\итt въспптанници,
що ВЪ3НlIкна.1И

СИ..1И

че ще заработатъ

още отъ учеНllчеСRfiта

110 СКО!)О за

раВНОДУIIlие

като Г. lеда, че еднн токО
си СБ(1}rеИБа заявлватъ,.

подоuрtние на ОП.lаRваниЙ

зе~l.тIе

;ц'.l>.!цъ. Всички трtбва да ~be . laeMЪ да остаНЖ'fЪ т'!; nърни на обt
щавието си

11

да не пос.тБдватъ

при)[ъра на н'tкои тtхни БО.,1еги,.

ВОIIТО I\ато прtдадени Нl уqиrедската

1{

др: кариери, съ

гор;(оеть

се исхааватъ пуб..IИЧНО: "Азъ зарязахъ 11 мраза зея.lедЪ.Jието."

Да кажемъ п'tКО.1RО ДУ1fИ И lа 1Jроехтираний
земдедtJчесnи

отъ уqеницитi;.

Бонгресъ.

Че И}fаме нужда оТ'Ъ единъ ИСТИНСКИ зеМ.1ед'k:Iqески Бонгрес'Ь
топа МIIС.llIl\IЪ, НИКl\Й нtиа да откаже 11 ние бtХJIе пьрвитt КОИТО въз

будихме този въпросъ въ списанието си, год. 1 брой 2 отъ 15 ~Iай

1896 год. въ статията "Едно

AfH'1'bHue."

За да видятъ читате.,титt

~E)I.1 ~] 1).1 ЧЕСJ).I1 fi I\OIIrrECЪ·
пи какъ c.~Ie Г.ltда . 1И
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OLI{e тогава на тоан С~Р110З~НЪ

R~ЬПросъ lI)H~'

правимъ ДО.1НЬОТО ИЗВ.,lечеНllе отъ СПО11tнатата пи статия:

"BeIH.:a една )[tpl\a,

КОЛТО нма ~a Ц"n.]}) подоnрtние на IIзвi>етепъ.

отраСЪ.1Ъ отъ :зе~f.,'Iедt.1чесR'ИЙ ни ПО:\JИНЪRЪ, тр'вбва :l:a бжде прtДIГ
ПРИ.lожен~,

J.обрt об)IИ~АеП:l,

да nж~~[е тя по Д~XЪTЪ на

нашии се

Л'IIП1IНЪ, cъ()()pa~H() съ ПОЧ1'И узаконенит'l; мtетни обичаи, а пай Г..1авно-'
да отг()ларл па ::зеl\f.l~дt ..1чеСКlfтt

еж то:rnоиа рfi3.1ИЧНИ,

нужди, RОИТО въ Ma..tl\aTa ни страна

R().lJ\OTO се.1па И~fа, If ;{а бжде У~IПО

жеН:t. Ние и rlВfН1\fе оп~е аnторитетни зе)fwlе,тh.,iЦИ.

ватъ

така.

БИНRИТn

добрt

еТрt1НЯТЙ пи въ

еВ110пейrнитi;

ЛЪ"рЖ~ВИ

се

}\ОИТО

~е)f ..1е:т:t . 1чеСI\О
г()р:tел'ГЪ,

ПРИ..то-·

.:r:a ПО:1на·

отношение,

съ

а ако :за Т:1I\ИRа ce~

счпта.тъ пtR()И то пепrаnЛ'f1) :111УГО ()~вtI1Ъ ИRлвяватъ евон,,;) Г.lупаRа
ПJ1РТРН1П f ff.

R~У(ня. странп

RП,Т() нпптаТ:1.

съ ТО.1Боnа

rаз:тпчнu ПУЖJ'ПГ

и VС.l()RИ1J 1 пе:\fоже ..1а се изучи въ течрнпе Cn~IO па 18 Г()J.ИПIf. :=Ja·
обст()яте.тстненнот()

и И:iучванТJР CJ'Vi ПУ.ЖJ:НИ nще :,!Ъ ..1ГП гn]{ппп . ..\.1-

жеба да.ТИ И1fП)Н~ чов'hкъ. RОЙТ() дЛ се р пrt.J:а.тт~ па
пие п()пе прт.:т. и

10 -

ГОдИНИ? -

1 f)

Hi;}fa}t~.

тоnn изучвз

Ние RсиtJ1\И зпйемъ·

пуяс(птi; на ()К().1ПИТ.'fi пи и ПRШИТ'В.

IJIO)frn т()пп е ТЙБfi. то пРттуJJ6лn .:'Iй, ()СiYiЖ,'{Я'fе

ПНJ\()ГО яа П'n

К()И )frRnJaT, J\ОИТО се 'R~П)fflТЪ на П()]:n()l1i>пи~ яе~f.lе:(i;:rиет() 11 П~Г()
пtRЖJ:t по пi;к()г:\ (\.е ()Rйянатъ пе П ll а f\ТН'I

витi~ R.10HORP,

ROraT() Tt

ПИ и па:tлтъ

па пра.J\ТИR:1.

J\ЙТ()

СО,1(1)йтото на

счуnенъ прапъ, а

пiН\Ж:t:i; ОПf\RВДRR3Т'Ъ Оii\.П1аемитt о"ъ "i;хъ "~J.tЖJ:И.
За да се инб'f;гпжтъ -е;r:ппъ ПЖТh iJa пппаги тtяи гpilmnJl 1[
ДЛ, се УСТ:'tН()ВИ е.J:ИНЪ rt)~~{ъ пп К()I1Т() Jne се пrНfс . тJ;~'tnа. пn}{оnr-n
ние П()~ПfПЪRа ПЯ еТJ1flПflта ни и за :t:a ~fОЖР1tfъ;{:t ()чаR'ВЛ1Iе Р,;{на

П() П().l~()ТR()fJпа д'fНfте.1Н()СТh ()ТЪ напн~то )Пfнистерствn па 3р,~r.l('.:r:rJ;-·
~иет() и JH\

VлеГRЧИ)IЪ

неговата ТJ)У~Пn'

}IИс.пя . Tf\1;6Rft

Я~1\f.тР]{t iТuитii л:а пр'вуетаПОRИМЪ тi;;JИ грiНПКJJ, кат()

жемъ паПJит1; ПТ'Ж:(И и П()ИСI\аме У,10в"тетнорепието

ПИ~ Сn}П{"

t~::t)fИ си ИСJ\:l

И~IЪ

нъ Rp~ra

ПR дi;йr,ТRУЮ1ПИrn нъ стрината ни яаКОПОП() ..'Т()жепия. като ПОС()Чll~IЪ

и пап ПJ)ЙRIПI пжть ~1~

тtхп()т()

па)ltТНf)IЪ и по~ажеяъ

пачТlПЪ ~a Т"Rхпот()

-

1[JfпистеРСТRОТ().

'haT()

Т. е. ние еймИ :1а

у:r()R.:теТВОf)~ПИf\. Та то

П)Iа г."'~cъ'ГЪ и R()~1ffrra па ?е~f.tеJ.t.:тnllrn

въ страната,,:1а ХОИТО се е
една

Т'J:ОЯ.,1еТRорепие.

ПОСIlЪТИЛО да С.1УЖИ, :tft си пачьртае

ПРОГрЛ}lма за рао()та и неустрпПJИ~fО

осжществлвапьето Н. .А. Rакъ

,1й първи

ла lIr.hа~l\е)rъ и;rа

БЪ пжтл ::JЗ

ИСRлзnа)н:~ за В'Е

БЖДiYiще натит'!; нужди II ла посочва~rе НfiЧИНIf за т'hХПОТО y;r;onJIеТR()рение?

-

Нашето )Iнtние е:
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~IИJlИСТЕ'рСТ"ОТО

1t1C инициаТИllата

ни Ю\ 3е)f.т."дtдието и ТЪРГО\Jилта да B:Je-

и да сюша

И.1И понече :Jем.тедt.l'lеСКlI
тан lюс.тi;дlIнта
Rонгрееистит'J;

прtаъ ?rltсецъ

конгреси нъ

СептЕ'МВРИЙ т. Г. 1'})И

странита НII, IЩ1'О ра:щtди

на тол>ова У'lасть&а,
да

ко.1КОТО KOHtpeca ще етанл.тъ.
r.,Yi ';,жтъ само зе}l.lf' дt.щи и избрани ()тъ зе?rlле·

дt.lческоТо насе.lение

отъ ве'!;!>а

спорtд'Ь Itодичест"ото

ОIЮ.ТИЛ по единъ 11.111 по

на зt')I.lедt.1чеСКIIТ'f,

сt?rlеиства

въ око.тиита.

Рззноскитt по конгреса (ПiliТНllтt пари на конгресистит'ь
се

иеП.1атIЖТЪ по

ПО.товина отъ ОК)).

Пост.

ски де.iегати!

Rъпроситt да се възбуждатъ отъ

избирателитt

пръдставители

<:11 и тъ

на

и пр.) да

J\ОМ?r!ИССИИ И Прави

те.1ството. На конгреситt обнзате.тно да ПРИС3iтствуватъ
"ТИ, които ще БЖД3i1Ъ

дна?rlа,

}lИнистер

сю:итt Iюнгресис

нуждитt и ,ке.ншията на

са}IOТО министерство,

ако

то

IIма

такива

ПО;З:l'отвени.

Въ тtзи lюпгреСII да се внесжтъ на раЗГ.l'Вnцанье
ляето е lЮДГОТВИ.lО ако юш таниnа, и които сж

ПО;l,Пъл

"

ненье всичкитt законопроекти, които :&ШНllстерството на

3еМ.тед:!;

прtдназначени аа

черl'ата на зе}l.тедt;теIЩ.

Въ Bpe)le на
ТОКОЛI
г..lасъ

за
на

да

конгреса да се държатъ стеНРграфИ'lескп про·

може още

зеМ.1едt.1еIЩ,

самъ иска да си ПО)lOгне
ни виж;щт'Ь

по добръ да

когато

той

се чуе

11 pa:Jf.TaclI

справед.ТIIВО

С.таllиЙ

иска

IЮ)ЮЩЬ и

..." Отъ приведении цитftтъ
(".)Ie иска.ТИ да се постаnатъ

читате.штt

на Кl\lша НО!'а

зем.техkл

чеСIШТЪ l\онгреси.

Ние тука иде)fЪ да ПО:ШРЪПЮIЪ писаното ни прtДII

3еМ.тедt.IЧески
токо

що сиьрпщ:ш

КОJlгресъ

стъстол.тъ сюю

зе)I.lе;J.tлчески

У'lи.1Ища, не

~pyo Оf:"tнъ една аабавите.ша Rонференuин.
внтъ ученицит}; нъ
сцьрmи.1Ъ наукигв

)(невието

3е}'.1еД:В.l.

Cll

ОТЪ

У'Iи.тшца,

зеМ.1едt.тецъ не

ще

RftKRIfTO
Е;J.IШЪ

още

14 :&ttсеци·

свыIIпIRшII И
б~де

м.тa,;I,Ъ

токо що

чо"tкътъ на

когото

да е ц:Бнно и да е мнtпие Ю\ :юра,КОI1ТО uржтъ и ки

ШIТЪ въ грубil.та

практи!'а,

ПСрЪ:1,ъ море

отъ грижи и неспо.чки.

СтаН01i.1Ъ lюН/'реса сюю отъ м.ЩJД ае:и.техk.ЩИ ще има, може би.
цънность

нищо

&IИС:IЮ/Ъ пра

за тtxъ, но много ма.lка, ако

чение ПО.тожението

на

зе».lЦЪ.lец,\.

не

11

rO.Tt}fa

никаква, за облек

Па нап по~.тt

Ю\КВlfТО рtше

нинта и .1,а пиха се "ае.lII т" ще остана'гъ само рtmешш папис::\ю{
черно на бt.l0. Че това ще

б3i т,е така, тв

ще се

увЪры>.Тъ с,нн[

като се прьстнж.тъ между оnществото и тамъ ще ра:1бер3iТЪ, 'че много

Jla.1lco би би.'!О иаправеното по 1"03И частенъ рЪдъ.

:=:=::::========================-=====-==~====-:--

-=-=-

=_--..--_-----~-~-

:.-

За наС1- е опtР ТnЙlln R:JК8И хора еж канени да ваемжтъ уr'f'стие
ВЪ ']'ози конгресъ, ТЪЙ l\flT() ~tИС..:tиr.l~ ЧР и не RСИЧКтt еВЬрПIИ.тJИ ~PM

.:lf\.,1;..1. УЧИ.llf1ПJ\ C~ I\:НН.ЧВ~ .. ПЪ. рр~"tПКЦ1tонний }\fi)fитетъ

на списанието

ни Н ..lfiЗflТЪ 11 nt)t\O:IJ\O ДУIIIП с'Ъ llПСJпе и cpt.1H1)() зr~,r.1r..тJ;"lчеrк()т() ()()Рf'З0вание,

опаче нито ГР.lJН~ЦПЯТ~

ни ПИТ() t\1ИПЪ ()Т() г()рнитJ~ лиаа

па и НИТО еДIIПЪ ()ТЪ СНЬРIIIИНШИ'l"h СЪ които ~IОЖИХ~lе да се срiэп\
нем'}. не се е

УД()СТОИ.1Ъ

съ тан покана.

чение~ че не и nСИЧnИТ'В евьрmИВIJJИ

llетинекий :{e:\l.le..тВ:у..

Отъ това nа;{И~IЪ

~a клю

еж поканени.

к()пгресъ,

които да И:lрази

НУЖJ,ит1> и

неволит'В на наПIИЙ зеМ..1едtлецъ и да ПQиска тi;хпот() пfYВ'fftхвание

-тр'ьбва да се състои ОТЪ

хора съ напукани П~ТИ, об~.lени ржцf) и

RИр.i1ИRЪ пратъ въ съдtйстnие еъ ~Iинистерството на 3емде,.тВлиет(),
па

поето и

~адъл;ките.,но да се

пп, Тf)::iИ ,\()нгресъ.

ВЪЗ .10ЖИ ла испъ:rни рtmенилта

КОИТО р1ипепия

ще бж]~жтъ и истинсltlfЙ

Г.lасъ

на зе)f.lе~l.t .1ческиЙ ни пародъ. Ето заIЦО пие още Пliвl,И година и
дпа 1\I'f;сеца

нънi)У;(ИХ:\fе

компетентнитЕ

o~ne

имъ

Нъ поде

ва;кпост-ь.

този СЪ още други въпроси

тогава да

се прои~несжтъ

ли се този въn:росъ

по

11

поканихме

практическата

отъ пtRОГО?

-

Не.

НИКОЙ отъ ТОl'ана до сега не об'l; .lИ зжбъ, а e;(B~ сега се. въ~()уж:~а

на ново ТО~И ВЪПрОСЪ, Бато се прtписва и идеята другиму. Вижда
ее колко

ги е

интересувалъ този

въпросъ

до

сега.

Il~е ни обвипJЖТЪ. може пи, ~ащото иеКt1ме

нис.терството въ С.lучая,
_лафъ'~

JI

тз, ахо

HaM'hcaTa на ~Iи·
обаче беаъ това ВСИЧКО Iпе ()жде " ()ОIIIЪ

най УМНИтВ рtmепия

п'h}fЛ въ

ислушва

ще си останатъ 113.J.раt\Rани на RПИ

конгреси :министерски

г.:тасътъ ЯН

прt;{стаnитель,

който да

зе~f.lедtдеца да дпnа оnпснеНИff и :~nе~1ПО СЪ

копгресиститБ да издирва начипъ за удоплетворението му. Го .lе~fИ
~rБ нужди ИЗИСКDftТЪ

ПОJI()iкение

на селя

нина е ДОШ ..1 0 ДО тамъ Ilt()TO Cfi)IO материа ..lпаТit ПО;I.Ьр;ILRа

пряыIъ ."'J'ББЪ. Несносното

Iп.е може

да то oO.:leKQH, n мора.llНnТ;1 и пр.. ще трtбuа ,да й отстжпатъ, п('ве
'За

сега.

rт()

първъ

ПJанъ.

По ПРОI'rа~(I\lата конто се
греса

Iце

ПР'l;длага ОТЪ учевицит1> за кон-

пжть .
противъ .же.lзнието

ПОГОВОРJОIЪ другъ

Ние не въстава.ме

па прtдприеМЧИRитt·
aRO се ОТ
въ другитt земледt.' . училища

ученици, обче спорtдъ насъ по добрt биха направи.:IИ,

правеха до послtдпитt ~ypcone
и поискаха

J{

If

отъ тБхъ по отдt.1НО да си съставатъ програ~ма за

бжджща работа въ обществото II с. 1tдъ туй да- съставатъ една обща
программа, за испълнениет() па I\OR1'O въ заВИСИ~Il)CТЬ съ кi;ет·питt
. вуж~и и УС ..lОПИЯ, J.a бжджтъ морално заДЪ . lжени ВСИЧКИ.. Ilяаче
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нf,иа да е нищо друго освtнъ: "хайде да прпказва}fе за това 1',:I;ъ-
то пъма да го

бжде",

защото знаемъ осжщеСТllяваНlIето на единъ,

тю,ъвъ конгресъ (;ъ какви пръчки е свързано.
Повече до пжти.

Цвtтан'Ъ

~1инистеРСТБО на Търговията и ремледi;лиетО'

БЮЛЕТИНЪ
:1",
1IJU

врIЬ,llеmо, СI,сmояиuеmо па IlUС'Ь6ШШЬ U течението на 1lo,IClmlllJb рабо

въ /iИJ!жеСШ60mо отъ

СI>O бщенuе на J. J.

13-11

до

ОЬрЖЖНШIIJЬ

19-1!

Bp'/;1It'HO прtзъ сеJl:~lИцата на
въ повечето окржзи сж ва.1t.ш
ома зо

пороен'ь

Ю.lUi, т. 1. СnО11lьдъ

mе.IС1lщфичеСliшltlь

J·щщвUlllе.l>I.

всtкждt е би.rо 1110бщо '.обро j тукъ ТЮIБ

. умtрени

,ll.ЪЖ;J;опе,

а само

В'Ь гр.

CII;l1IcTpa

е

,J,ЪЖJl:l.

Състоянието на lюсtвитt и течението на ПО.Iскитt ра60ТII е бп.то !,акто

c.TtlBa

1. БУРЮ3Сlillii окрх.n. Жътвата на есенитt иосtВII почти свършена, а по
ll.Ilанинскитt

MtcTa

ПlJOJl:ъ.lжава

жаватъ. Царевицата,

j

косид6ата на

оросата и картофитt

Бургазска ОКО.1ия .10ЧТИ Сl вършена

Clt а

око.шя соУ> ооврt.:J:енп

.1ПВa;J;птt и ВЪрШIIJ;6ата ПРОJ;Ъ.Т

сж добри; .1Оlята ВЬ

.-\.нхиа.lска и

поврt;J.епи, а тtзи пъ Айтоска п

l'apH06aT-

.10 800,'0.

:!. Ва11иснскшi ОIiРЖlЪ. Въ Ново·Се.1ска ОКО.ll1J1 жътваТi\ на ;:lОвършпан 4' е.
Въ Добричка

ОКО.ШII

жъната на lI'Iмика

дпвска окозия

-

б06а, кукур)"'и

свършена,

11

а таll на

просата

добрll. В'ь Ба.lчпr;ска

пшеницата е прtпо.tовена.

Въ

ОКО.1пя
Прова

бостаннптt д06рп ..10о,па на всъ,,&д'!; И:j'Ь окрыа с& поnрt.1ени.

3. ВlIОllНСlillй Оliрх'\1.• Въ Впдинска ОКО.ШЯ жътвата ПО'IТlI свършена п се
вършидба, а въ Крека п Б-I•.юградчпкска око.ШИ жъrват<I. ПРО.1Ъ.lжава.
4. ВР(ШlчаНСIiШ'! О1:р;тm •• Жътвата ПРО;J,'Ь.1J1taВ:\ 11 С на IIрпвършваНllе. Със

3 аlIочва

тоянието на кукуру~птt

5.

въ цt.шЙ окр.ыъ е добро, а .10~ята отиватъ З.1t.

Т;1I1сmендll.1C1illii ОКрЖ17•• Жътвата е IШ прпвършваниl', а

се .поин.r. вършщба.

.I03HTa

и ЧКУРУЗUТ'I;

110

нtкоп

)!tcra

с.Б срt.1НИ.

6.•1Q.llclillii ОIiРЖн,. tучру~птt c.r. ;10бро, а жыващ про,'\ыжава.
7.•106чаUСlillii 01i11Ж1.. Жътвата и IIOСI!J;б,\та про,'\Ъд.. аватъ, IlOсtRптt и
ОВОЩИJIТаа сж срt.!lНИ, а Ky&yppll'1; Jlоliри; lIa~e,.цaTa отъ .1011lT3. е изгубена.
8. П.l06д1l8СК1lU Olipliil1•• Коспдбат3. п жывата се ДОВ'ьршватъ, а ВЪ}JШПД
бата, която е MHoro С.1аба, UОЧНI.r.. Копаllllтt JtYкурузи п бостани,
ка&.ТО про
сата и омеситt с& "обри; .10~Jlта на всtКЖ;J;t соУ> 1I0BptAellU отъ ба.Iсара D Ileобtщаватъ добра берП;lба. Пр,',:I,aжб:1 ~a ГЮ.l08.ТО !I<\С.ТО Ht!JI!\ още. Житата, браш
ното о х'1tба сж посltоУ>пнtзп п цtната пмъ се е IIОЧТD р;вои.lа.

9. п'lIьвеНС"lIIi OKpJКIQ. Жътната продыжам, кукуру~итt сж п-ь добро по
J!ожt!нпеj

.1пстата ва .1ОЗ:Jта съхн .. тъ и Н'!;ма да А:Ц.оУ>ТЪ

il.ilОДЪ.

БЮ.1ЕТIIНЪ
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10. PycceNcKu'll (/I~plft.lo. Ж·ътвата IIl'Дъ .1жава, ПРО.ltтнптЪ посъви еж ср'iц
пи, а кукуруза

MHoro

добръ; лозята слаби.

11. Разzрадекuй О~РЖ17!. Жътва има ca~o тукъ та)lЪ по П"Iанинекит'{) и'.hе
та. Почнж се УСИ..1ено прtвозваllи"е на

•1i>тнитi;

СIlОlIитt, а на

пос-Вви, особенно KJXYPY:la добри, ft .10:HfT~

нtкои мъста

вършtлтъ •

ще Jlмат'Ь грозде, KO.IXOTO

за Ъ,J;ение.

12. СофUitСКUЙ o~pxaъ. Въ Софийска 01tО.1ИН жътвата е на прtвърmванпе;
овъса и кукуруза е.Iа6и. Въ Самоковска

ОRО.1ИJl

бата па свършванпе. Въ Новосезска ОКО.IПЯ
шена п 1I0ЧIIЖ1'а ВЪРШИ,.'l,ба;
жътвата и

жътвата ПРО,'l.Ъ.lжави и коси",;

жътв.\та на есеннитt lIосtвп свър

1tоси,:r;бата е на евършванпе. В ь

ко(;идб~та свършени.

Въ

Оvханииска

ППР;J.ОНСRа ОКОollПЛ

ОКО:1ИН жътвата п коси).иата

про.'t'Ь . lжанатъ. п'Ь JIскрецка ОХО.ТИЯ llосъвитt срi>днп; жътвата JI коси..tбата про~

~Ъ.:Iжаватъ; ПJодородието e~a60; кукурузитt вь доnро състоянп~.

13.

С.'ИlвеНСJ;UЙ

ОКрЖlЪ.

Жъвата е на пр·Ввършвание; пр"kвоуванпето на

епопптъ се почн& на BctK~ii;{t и Jltl';{'k 110ЧНЖХЖ да вършжтъ. Б.укуру:~птt, про
сата и бостанпт'h, !'д'hто не еж новрt,\ени, отиватъ

,'I;o6pt.

14. Севлuевекu.Й OKp~tn. Л\ътва').'а въ IIО.1(~китt се.та на Сев.:rпевска окозил
е на IIр1>вършвание;

IIРБвозванието

па СНОПlIТ'Ь- ПРОХЬ.'1жава,

е I10чнжта върши.э:ба. В'Ь бa..'Jканс.китt
почва сега. КУКУРУ:Jитt,

а въ

НБКОИ мъста

села и въ Габровска оltОJ1ИЛ жътвата за

uоетаНПl't и овощиата сж въ добро 1[Q.l0женпе.·

15. Свuщове'1~1t ОКрЖl"Ь. Жътвата. е почти на Jlрtвършванпе; кукуруЗИt'k на
повечето мъста сж ;J;обри~

16. Сu.tuсmреuсл-uit О~РЖ1'Ь • .жътвата на llшенпцата и рж.жьта на rrрf;вър
mвапие, лозята е& СJIабп, а кукуру.ЗIlТ'f; п 60етанитt еж въ добро ItО.l0жеии~.

17. C1n.-З{иОРСlr:ий ОЛ-рЖlО. Жътвата е на JJрtвършвание, а пръвъзваНllето
ва с"опи и вършидбата JlОЧНЖТП ЦареВИI\ата и l1РОСОТО добри, а зе.1еIlЧ~·КQвитt
rрадипи и бостанптi; ВЪ Чпрпанеко съвсъхъ с.1аби.

18. T;,pн..OвCКlll' охрж~Ъ·. ,жЪТllата е на прtвърmваяпе а I1РЖВu;Jваllието Ila
епопитt поч:нжто; отъ ПОС1t';НJJтt ,.1;ъж;(ове има Е',1но по;r;обрtНllе на J\.укуру~итt;
бостаНП1'tп .овощпяща еж въ прtдишното ПО..:l0жеиие.

19.

Т. ]lазард:JlCtl1ССКltй

ОКрЖl1J, Въ Т. Пазарджпкска

ОRО..1ИЯ

жътвата

u

хоси~6ата 110 нtкои мъста продыжаватъ; царевицитt и ОрИl1ицата еж добри, а
Jозята срtдни; вършпдбата ПОЧН& на

всtкж.!Ж.t. Въ Папагюрека ОКО.tИЛ жътвата

па 3И)IНИТ'h посъви свършена, а тая 11 JItтнитt и коспдбата
реВИ1~ата 11 Jlпзята

сж добри. Въ

Ихтиманска

О~О.1ИJl

про;tъ .1жаватъ; ца

жътвата 1IРО;J.ъ.1жава,

а

върmпдбата н'hгд.i; ПОЧНВiта. Въ Пещерск.а ОКО.!lПя жътвата про.з;'Ь.тжава; ПIЮJrtт
нитi песtви въ ~o6po по~ожение а ориqицата срt~нп.

20. ТроUСЛ'Ui(, ОЛрЖlO. Бъ Трънска ОКО.'IИЛ жътвата па есениптt посtвп п
аЧ}fика продыжава; ХУКJруза ПЗГ.:Itжда за доста ,;обръ. 'Въ Царибродска ОКО.1ИЯ
жътвата продъ;rжава, а RОСИ.16ата прtвършена; продtтяит'h nрсtви, както куку
рузитt R .з:о~ята еж добри 1t обtщаватъ добръ ПJIО,.1.Ъ. ВЪ ВрtЗIIишка ОКО.;'lиа ЖЪТ
вата ПрО';Ъ.lжава; кукурузитt еж ;!;обри.

21. ХаС1:0вскuii. о"рж~о. Жътвата е почти па всtкждt свършена и на
много MtcTa почвата върmидба. Пролtтнитi посъви и . 1. 0зята еж въ прt~иmпото
·Състояние.

22.

Пlу_uенскUit о'КрЖ~'ъ. ,жътвага ИЗ; нч~ика се

свърши, а. тая ва пmенп"

цата, както и КОСИ,:J;бата ва ;mВ&;J;птt CJК па прiвърmвание.

По .ч·чевата peKO..'ITa
.()ТЪ а'l~пка п житата е пеУДОВlетворитеJlна. отъ е~пнъ спопъ се nО.Iуч.ава еръ,Ц-

"е 1> 11 Ч 'ь"
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lJbO ОТЪ 2 ДО 3 КИ.'Iогр. зърно И то ДО.1ньокачеетItOТО. Фин и кукурузитt с ж въ
Jl.обро с'Ьстояние, а J[ОЗl~ та САаби.

Градупека е JlaAH &JlО

Конарска, Тутраканска,

въ ВПДJ{нска,

Бt.Iо-Стаrинп,

Т. Сеименска и

lIcKpeIJ,K&,

е lJричини~,а 3l1ачиrе.1НИ Jlов}?t,JI.И на

..1 0 вчапска,

йaгopCK~

Cr.

ГОАЁМО

околии, r)JJ~To

сtи,.битt и .1I0зята.

БЮЛЕТИНЪ
За вр tb"Jfe111 О, сосrnоянuеmо

на nОСJьвt('n~JЬ ц ntеченuеlnО

CKUnltb рабоnНt OJn'b:!O до :!ь" Ю.и,Й т .. lодuна,

СnОРlьдй

Н" nO.,t-

11lе.~еlраф·u-

чесх'ltтtЬ св1LдеНtiЯ на l. е. ОКрЖЖ'НU»tlЬ Уllравurnелu

IР'lИ\lето пр'lшъ седмицатае 6И.;10 изобщо добрt.като.еж пр:h

Н8АНllа.JJИ

ско,

YMtpeHII дъж~ове

J[UM~RO,

.:1О81 Iенско,

Ilа~аl)ДЖИКСКО и

добр1) върху

110 нtlOOИ MtcTa въ l)ypГ(l;iCKO,

С. Iиненско,

Xa~KOHCKO, които

кукуруаи'rt

СофиЙ'еRО, Ст..

сж

ВИДИН-

Загорско,

блаГОПРlIн'Г~тнува..IИ

UОСl'UIIИ'Г'Ь; въ Кюетендц. .IСКО на 24-Й

lf

ТОГU е lla..1 t.TL I10роеаъ АЪiКДЪ беаъ да е ПрИЧИВИ..1Ъ нtкаКJJИ

р tди, t1 въ !\'ap;IOllCKO еж на..1J'])'nИ 1I0llече

IIрtqи.IИ

~a t:uободното

Mtt~Tt\

MHuro
lfUЖallИ

да се

И)lа ..l 0

СЖЩU и .JO;iH"I'&1 lIи

1I.:Jnърш"аНllе

СНUПИ,

И.j8Gдн'rь

които

ДЪЖДО8е,

1I0..'1СКИ'l'·В

КОИТО

работи;

НИ;Jt;ки'гh MJ)~·ra. не

ОКО.Нtи,

IIрич.ина на

МОЖ..:JИ да

се

по

ту-къ на

гд1Jтu е IIрИЧИНИДа.

нод.ата; така

06работватъ·

IIазарджик

значите.IПИ

КУJ\УРУiJИТ t И Quета.lIитt ~Ж на ll~J>К.Jiдt ДОUI)И, само

ч)ийска

еж

ПОВ

макаръ и tЪ слаба храна, не

l1а'ь НИНJfта? по

ВС ..11>.:r~'fllие много го H..I al'tl. Гра;(УПl1~а е па..1J{Ж..10 въ Т.

СКО и РУIIЧUСКtl

'f.

много

11 О Bpt;rJt...

пъ Со

Ца.риБРОА~ка ОКU~IИ.I ~Ж ~рJ).1-НИ; н·ь 'rрЪН~l\() се опаСJi

lf

вать ~(и не

би

КУttУРjУJигk Д:L ~~ 11\)нрh~аl"Ь о"rь е~I1·ИI{'ГВ ~.ITaHK,

понеже еж би. IИ къено Зас-.f)ти~

ПасОИЩJ.r~ на nctKJiA'(; еж ПОКрИТК.

СЪ и:}оБИ.Iпа ТрЬНа. за ДО~ИТЬКLt..

Ори.~иu(а·гJ. нъ

Т.

IIа:1арджикска

ОКО.,1ИiI CJ1i добри ё.\ В'Ь ll~lцер·,:ка

-

понрtдени

ДРУl'И бv..ltСТir1, та Ц~ обtu\аватъ

никаква

uTb

llеропоспора и

peKO.,ITa;

СаМО пъ

ер tдни. Jlu:-Нlта на

ltЮt='fеН.J;И.l[~l:ii,

1'.

JtCKj\1..~(·k еж

11(13арджик~кLt. и (}r-.

Загорска ОКО..IIIИ ..lо.!лга ~Ж срk . ~ни, 11 нъ Рu.и'ра.J;СКО lД~ И:iа гpOJ
де,

КО..1КОТО

~a ядение.

О!lОЩИ1!l'а пъ КюсгеU,.(IL;I\.·.:{J, :[JJjtleH~KJ и СевдиеВСК\J ~Ж ср!;д-

ни. Ж ЬТllё.\"fJ. на lIОilе~lеrtЭ MЬCT.~ е СИЪРЦI~Н~\; ~aM() В'Ь Бrрга.jСКО~
Варненска, lJh.:Iогра.ДЧИКСl:J, 1\Ю'=Т~Н.J..i . 1~КJ, j'!08IeHCKJ, Кеманларско,

РАБОТНИ, НА ОВОШЛI'J! ПР1>3Ъ м-цъ Ю.1ШI

Севдие"ско, 'Г. IIа:{аРЮIШКСКО,

Тр·,.п~к} If C::I!I:Ifi;;K:I

дължава

Mf.CTHOCTIt.

И то по планинскитt
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ЖЪТIЩl'it про

На всhк.'1д:h е П()'IНЖТО усилено пр"lщо:шанието на снопитh и
върши,.'!, 'ата на ХР:1llитh ПР:)J,ЪJаи.lJа; са \1'). г':': hго още не е свър
шена още ЖИIJ:lта, не се е ПО'IНЖ.JO lIършидба.

с'hиатз и фИН

ПрОДЪ_1жава. Отъ.

. . . . . .

Прибира нието на

IIхhвt'НСКUЙ

ОКр&ГЪ

нъма с"tдеIlИIf.

РАБОТИТ~ НА ОВОЩАР-Я п~аъ

и пр1;;JЪ '1'ози м'I>сецъ

1.

ЮЛИЙ.

овощи 1'11 'j'рtбва да ра60ТИ за 33-

Пll::lllанне JI<ШНUМ'];Р"ОТО раавитне на R.tOUOBeT'!' на Abp"eT<,..r a.

А това заназвание става, KaltTO lJиД'];хме за М. Юниii, 'lp'I1::I'I>
О'l'КЖСВ8Iще

5

а най MHOl'O

6 :lИста

01'Ъ си.ШО раСТJlЩИТ'h К.'lOне.

Въ MtcrnOCTb съ и'hгкъ R.IИматъ, .y'la'Ka и не МНОГО ».10.жпа цочва

есенното

sасаЖД8ние

IШ

ОВОЩ8итt

дръвчета се

Ilр'IЩIOЧИ'l'а пр'l;дъ n[lo.'I'I;1'80TO, sащClТО носаденит']; ПI)'};3Ъ ec;clI'ra
(l\ЮЩНИ дръвчета усп'1;в3'lЪ да се закоренъТ'Ь Н8 IIОВОТО М'};СТО
до в асташва нисто на ::IIIМНИ'l"h

сту AOI,e; а Съ това,

раЗОИIlа

се, Т'В И:10'l:.гватъ ОI1ILСТНОС'I'ьта да И3МРЪ3I1а'l'Ъ IIр'l;зъ зимата,
(J(Jнел;~,

Бетата

It3KTU

CllJfра

е изв'{;стно,

късно

и пр'l>зъ 3ИШl.ТА

1"1>

на. ~ceHЬ

веl'етаЦНJlта ва дър

етOIПЪ въ ПОJ«}Й.

3а есенното 1I0саждание овощаря тр'Мва ДА се приготви

още ПР'f;sъ Т03И- м'Ьсецъ. Той трМ"а да СИ ollp'l",t.lIl мi;стз
'(а 1,,,'1;1'0

ще се <Jасаджтъ

рЖКОНОДИ О'ГЬ С;I'I;дующитв

овоЩНИ ДI.рвеrа,

с'ЬображеIllШ:

..ато

затова се

M'kcTliTa на дьрве

тата 'fрtбва да бжджтъ на такова раС'J.'OJlВие е.1.1l0 ОТЪ

APYI'O,

ЩОТО C.1tA1> пораС1'ванието на пос.l'J;ДНlпt И ПЪ.1НОТО рмвитие на
КОРОПИl"В

и.мъ, да JlOl'ЖТЪ евtТ.;lината,

'l'ОIl.ЩUЗТIl.

н въsдуха да

Л}ЮIIIН:IIЗТЪ до ВСИЧКИТ J; К-10нъе. АГоО не се спаsзn тi;:ш ус
.'10ЩIН И се пасаджтъ дръвчетата MIIOI'O на О.IИ::lО, с.'ltдъ Bp'l;~e

"С

14-:1

Л Ч Ъ"

1;

когато XOPOHIIT"t имъ се развиIЖТЪ

te

ще

IIМЪ, отъ кое го храната u~e Jl1IЪ uжде
попрi.чи

'страна,
една

на

I1~е

стена,

духа,

прави..'lНОТО

&ОНТО

топлината

нема

и

да

животъ.

Ако ли

ливата.,

ВС.:1'Ь;'~ствие
110

овощарп

друга

на

на Боето

ВЪ3

ще се

дърветата

и

1l0С ..l'Вд

е. lеl\lеИТII

за

110 на

засаДll

дръвчетата

на

едно отъ друго то lце се избtгнжтъ

И:\ раС1'олнието

овощна

(}тъ

06разуватъ

пъ не е еК()НО~IИЧНО.

бжде- въ З3J;Jисимоетъ,
ва

а

и ще

ЦНРRУ.lаЦИJJта

О'fЪ най Г.,lаnнитt

недостатъци,

РаЗlltрътъ

IIрОIIуска

и паразити

много да:Iечпо растояние

ГОРllитt

I\.,10НИ'l"h

св'Бт . lината,

нитt ще се ",lИШЖ'l'Ъ

недостатъчна 11 Iце се

вегетирание,

Jf~IЪ се засрtщнжтъ

развинтъ МИ6ГО п . 1'Всенil

таташенъ

И~IЪ

СIlЛ'Бтъ'l'Ъ кuренит'ь

~ltжду

дьрнетата

отъ eCTeC'I'BOTO па
градина,

пжть

и

пр.

ca~IoTO
If

Tpi'>uBa
lIъето:

()ТЪ

да
пи

ВИДЪТ'Ь

на

дървото" Така напр. Растояниет() меа\,'I.У дърветата В'Ь нива ли
вада и пр. 'l'р'Ббва
ва обработванието

да бжде
имъ

И~lЪ въ овощнит<h

'j'aKOBa lI~ОТО да пе се НОПр'БЧИ

на '!"БХНИ'J''Б

11

реко..1ТИ.

градини ще 'l'р'hбва да

!)аС'l'оннието

бж.;(е TaRaBa lЦОТО

RореПИ'f'Б и КОрОПИТ'В 1I11Ъ да пе се досеL'Ж'1'Ъ, а да И}Jа едипъ
по 3l1ачителенъ ПрОМАЖУТОКЪ между т'1>хъ, та да :може
духа,

и

винта

трtбва

Сwl~вцето

да

ВИДЪ1'Ъ ва дърветата

ГОoll'Б11 И

корони,

ираватъ 110 Ма.1КИ

да

ПрОПИRватъ

6ждж-тъ

. въ

така в.апр.

нвил мtж~у дърветата

череlпата,

иекопава1'Ъ

11 пр.

таltива

расто

ЩОТО nороиитt да пе ИllЪ се

съ високи .стебла.

Гастоя

.нUЪwlката

Трtбва да дадеуъ

татъ .. ПОItрай ПЖТllща1'а се саджтъ
дърве'rа

тrБхъ.

казахме, и ОТ'Ъ

О.рrБхьтъ JI ItРУПlата праватъ

когато СJIивата,
ьоропи.

ме.жду

зависимостъ,

въз

пр rhдпочитате

Щоltъ се

. 1БО

опрtдt.,1ЖТЪ

запди
ОВОЩНИ
мrБстата

се Д.У ПКИ1"Б.

Прtз~ь този .мtсецъ Tpt6Ba да стане прtчистваНllе на
сухит'J; Кwl0HII по дърветата. Посдtднит'h сега МНОГО д'!>спо
се зз.б'Б.1tзватъ понеже здраВИ1"Б И1IЖТЪ ..1ИСl'а.
-ето на
·могжтъ

сухитt К.l0IIRИ
дърветата

обnзате~lНО

да се освободжтъ

Прi>)Jахвапп

тр·Ьбва 1J;~ стане
отъ разнитt

за да

врtдитtдпи

РА

нас'l:ко.\JИ,

Н И
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ГИ'Б3ДО на които С.1Ужагь сухит 1>

НИ'!"Ь 1\,1OHII
се

.3

тръбва да

te

к.lОИН.

изнаСJlТЪ отъ 'JOдъ

OTp'l,:Ja-

ДЬрНОl'о и да

изгарп'l'Ъ.

IIокапа.lИТ'Б

110

зе~l/та

п.lОдове тръбва да ее

съ6иратъ

и с.lЪДЪ като се по J1СЧIIСТIЖТЪ отъ навр'1>дитt, причинени ШIЪ
отъ разни насtко)1И,
1I.1И друго

нtщu.

ПO.'J,Ъ дьрвото,
червей

да се употр'ЬбihТЪ:.Ja

Ако се оставатъ

правенпе

пестилъ

lI.юдовеТ'1> да се

ЗГНIIIЖТ'Ь

'1'0 има се опастность да сс раЗВЪ;J,1I

(Fo)'trix

лбъ:rчниii

Роmопаllа).

Во ]JазсаОIlШШ въ крал на 'l'О:Ш lIJtсецъ ~IOже да става

ОI\О.шрание на спящо ОIЮ, "оето сс продъ.lжава до прtз ь М-ЦЪ
Август'Ь.

РАЗНИ
Peronospora-Ta

(Барсаllата) въ 8арненеиитt 1I0З~. ()тъ И3

вънрtд,нит'1 .J.ЪЖДОllе пр1>::sъ ПРО,ltТ1Тft

и .тl;тото

ТЬ:Ш

година

на

всtкждt .'Iозята сж Н:1ШЦЮ1ТlI О'fЪ В:1рса.lаТ:1. Jl ВарнеНСКIIТЬ .'10ал

испитаха тьзи 60.1ЪСТЬ. PeIiO.ITaтa на .1O;iJ:lT3 е наыI.1енаa СЪ (101)/0,
което се ОТ.J.:ша на това, че прt:зъ IIрtъю на I~ьвтението на.l1;ха
ДЪilцове, които не ,:{адоха ла стане спрашваннето (ОП,1О,:{лнзниет{)),

и на рано лишавани ето Iiютюциrl> отъ .1I!C'f:1TI1, необходшш за об
разуванието

на

аьрната.

Противъ Реl'ОПОSlJ01'а-та има НСJIИтано сигурно ср'l>дстпо; то
е прьсканието .1Ознта съ бордо:wювъ расшоръ (1Ч:!'· 1\1'. синъ 1\ЮIaI;Ъ,
и 2 ю'. nарь, растворени въ 1ОО .1lIТрИ 110.1,<1.) .l0:1J:1T3 TpЪUB:I. ;\:1. се

ПРЪСI\аТЪ Ава. и.lи три па;ти пр'l>аъ вегетационни периодъ. ПЬРВОТО
ПРЬС1\ание тр1>бва да стане прtди цьвтението I1.Ш с.l'ВДЪ цъвтевие

то на .10ЗJIта, btopoto-е,J,ИНЪ )Iъсецъ И.Ш петь НР;I.Р.Ш подиръ пър

вото,

а трътото

четери не.J.ЮИ с.lЪДЪ пьрвото. IIРJ,(~канието става

СЪ на})очно заТОl'а приспособени

Прl.скачки.

Въ мина.ЩЙ брой на СПII~аниt'ТО НИ, U'J;Х:lЮ съоБЩJl.ш, че Вар
неRС1\ата OI\p. П. I\ошIИССИЛ, ВарнеНСIШЙ и Вil.1ЧИRСIШИ l'ра;~СIiИ Общ.
Съвtти, nрОНИlшати отъ же.1аПИСТО
да помогнатъ lIa .10зар"тt 10иIIО .
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~ИRЪ 3JIOTO, доставиха пьрвата 6, вторий 10 И трt'г ий 2
прьека.:rIКИ отъ сиетемата

JlОЖИМЪ И ИСllитаме
еж едничкит..в

машинки

Ние имахме случаи да ги при

"Sypllonia"

на практика и откроnенно го

кнаваме, че '.rВ

машинки оп пидепитt отъ насъ до сега, J:ОИТО ра

БОТbllТЪ лtСRО И ,добрt.

костоватъ OKO,,1~ t} 5 .lJеиа едната.

Tt

IIри.ложиха се на практика

най

пьрu()

въ

Варна.

l.Iьрво

се напръска .лозето на Редактора ни; С.,l'ВДЪ това, като наг. ,tдно се
убtдихж

Jlоаарит.h,

че a~o раствора

иагаряше

. 103HTa~

листата на

ха:кто тв прtДПОJзгаха, то самъ Редактора ни пtмаmе пьрвъ да прtд
приеме прьскавието на собствениото

си .JIозе, еЪГ."'Iасиха се да имъ се

напрьскап лозята ,Варненсяит..в доззри: г. г. х. IIапако l{арабатакъ,
Rирк~ръ Сукиасж и Георrи Itассабовъ, сд'hдъ което

опитнит'h ра

'ботници съ маmивкит'}) и опитний t-.тарmиЙ лоз~ренъ пазачъда приготов
Аява раС1"вора, се

JIозариrГ'h

и

ПОС1'3ВИХ.Yi

които

оп

ОТЪ

ItжетС'.ГВОтО

тВхъ

на

пожелаваха

раеП6~"'Jожепието

лозята

наllpьскани .. Чис ..'lО'ГО на Ж~oI"IаЮIЦИТ'h се увеJ1ИЧИ
:видtхж

СА'ВДЪ

нагл-Вдво

15 -

полаата.

И

дtЙСТВИТ~oIIНО

имъ.

чръзмtрно, КОГi\ТО
JJознта

напръскани,

денн иsгдtдваха като оази СР'ЬДЪ пустиня,

20

на

()иваха.

ме.жду

;r;ругиТ'h АО3Я. Особенно лозето на Редак'гора НИ, поето бt прьека
во и по рано единъ пж-тъ, иагд-Вждаmе и И:ЗГ",Т~Jжда по хубаво да
же оп въ обикновеяиитh години. Реколтата му е доста запааеяа.

СЖЩО се направи
:въ ПОJJsата ОТЪ

и пъ гр, Ва.,1ЧИКЪ..

прьсканието

Най

ПЕ.р80

се

убtJI.И

Градский Кметъ г. ДараI~qиевъ, на

:когото и най 'рано се напръска лонето, а СJli>дъ
f. г. С'rанри БOIIизнакоnъ, Георги

това и .1'uалта на

Стойчевъ и др. И,nъ

Балчиltъ

}[аmинкитrhсъ опитяитt работници и научения е,.1,ИНЪ градски ~гeH'rъ
)(а приготовлява раствора, се оставиха на расположението

заритt. За заб'hл:т,звз·ние е, че тtаи които се

cMtxa

при ПI»рВОТО

което,Ве

uрьекание

ЩDJатъ наставленията

ва

.,10:-lетО :му,

за

му, понеже УТИВ8ЛЪ

Hi\

..10-

на Редактора
искаха

ии

и ,1(&

срtlЦУ .l>oгa, и които

вито добрii запазенитВ чрtзъ напрьсквание Дв'орцови . 10ан, можиха
"Аа ги убtд&тъ, сега се убi>диха и сами ЗЗJIВНВt\ТЪ же.JIаllие въ ИАУ
Щltта година

()'М> Варна

35

да ИМЪ се ДОС'rаватъ

еж И311ВИ ..1И же.lIание да

JJозари, и оп Ба..1ЧИКЪ OK00l10

собственlIИ

:маПIИНКИ..

До сега

се снаб~IЖ.ТЪ съ таКИF'а

15 -

ОКОАО

такива .

Ето какъ дtйствуnа'r'Ь ЖИВИТВ ПРltмtри.

IIнспеитора по Jlозарството, при Министерстпото на

3еИ.lе

~-})JlИето и Търговията Г-НЪ C"l-. Т. Гудr.tJЪ, ltоЙ1'О бtше команди
рованъ прt:-rь М. Юний ВЪ Сърбин:, Босна и Херцегопина да изучи
~'Jющарtwrпото

В'Ь горниrk

страни, се е завърналъ и

прtдстаВИJI'Ь

}-JАаiJи

единъ о()·f.миеТf. ГnПnРТ1. оп,

]47

127 етраННilИ ип г. ~JJ инв ет])1 на Зем

ледrl;лието, отъ който рапортъ единъ екземпляръ ее получи въ Ре
дакцията

ни.

Въ този рап()ртъ Г"нъ Гудевъ доста на 06IIIИрНО пи :~апозна·
ва съ сливнретвото, въ спомtна.титi страни, БЪ

които

KaRT(), е И3

BtCTHC, ПОСЛ'ЬДНЬОТОсъставлява единъ важенъ отрасжл'Ъ пъ ПОМИНЖ

ItЪТЪ на тамошното население. Г-нъ Гудевъ въ пр1>биванието си въ
Съреия, Босна и Х~РЦОГОRина по изучваниеТ(1 на ОВОlцарствuто, за
което е билъ и испратенъ, не е испустналъ случая да се Запnзнае

и отблизо изучи цt.,1ИЙ рtдъ по които реtпективнитt правите.1ства

еж работили и работfЖТЪ за ПОlJ.обрtние земледълието и н~говитh

отраС.lJИ. По много работи се вижда, че на Г-на Гудева е била въ
достояние и Държавната архива, ОТЪ конто не малко статистически

данни пи прtдетавлява въ рапорта си; даннй, които еж отъ ro~t
ка цънпоеть и по които може ГОР-В-ДОЛrВ да се прuсж.ди за ура

вена на ПОМИIIЖЧНnТО съеТ()f{НИf1 на
прави рапорта по

горнитt държавици. А това

цптересенъ.

Ilри ваврьmванието на рапорта си Г-нъ Гудевъ ИСRззва мпt
вие, че Rtl да :може да се развие

овощарството

и у насъ IJравитеJI

ството трr:hбвало да вземе СJltдующитh мtрки:
1) Да създаде З[tКОНЪ за запазвание на ПОJlСКИТ·В ииуu(еетв8..

2) Да се създаде ~aHOHЪ за раздавание прtмии и награди за

xoGpt

отглtдани и присадени овощ . дръвчета и гра,Цини.

3) Да се отпус:ка1Ъ степендии и по градинарството оп ~I-TBO
па проев'hПJ.ението.

4) ОТRарлпие па повече ОВОЩИИ разсадн.ипи.
5) Основанание на УЧИЛИЩНИ градивя при първонаЧaJIНИn
УЧилища.

6) Отвар.ннието па t1ременпи JIраttтическй курсове по ОВОщ~рството И

7) ЗемитЕ посадени съ 6ВОЩ.. дървета, у~обрtlJИ (}1'Ъ.;}L.ТБОТО,

~a се освобождаВ8ТЬ оп nС'ВК!\ltВИ данъци IrЬ едипъ периодъ отъ

10 Години.

IIървата :мrЪpxa пр·Ъл.ло.жепа отъ Г~Ha Гудева, е йажна и прiJ

~И да бжджтъ другитh приети и при.ложени тя трtбва първа да се

прилоzи. Еезъ достатъчна гправцил на поземленвата собственнnстъ
и при масовото пи nЪС[JитаНИ~ Кi'lKBOTO и да се праnи ВСИЧКО ще
бжце ра31~~.лено. Нека си l1рИЗНneMrь, че :между пашето насеJ[ение

Иllа ваКJfети ~paгone ва повото, и tIe когато

чоnf)1t1)

губи тогава

оrroЛпm му се радватъ, а когато той пече.ли Jt.ли прог},есира ОКО..l-

"С

ив

НИТЪ

1> Я Ч '1>"

мра:на'.ТЪ и 1'.lЪдатъ да му

1'0

съ ХИ.1ЯJ.И.

ВЪ

Обшщовенно

напаКОСТlibТЪ.

Наказате.1НИЙ наRОНЪ,

Прюгври

вотиранъ и приетъ

ИЮI.МИ

отъ УПI

Hapo;J,Ho Събрauие, КОЙТО е въ сюа отъ l-й Май 1896

година, въ Г.таllа ПП "Нарушения противъ чуж;щ собственность"
еж лосвътени

Hfi

.:lИТЪ

10 статии, I\ОИ10 ПрЪДВИЖ;ЩТЪ накааания аа нарушите

чужда собственность, обаче сю\1О се .прt.ДВИЖ:J,aТЪ накааанин,

а IШRЪ ще се :&oHcTaТlIpa
нщшзаНlIЯТIl

IIрестжп.lението?

сж толкова С.шби щото

поправите.1НО,

а за У;I,ОВ.lетворение

това не

знае~IЪ. Па и

едва.Ш бtХIl

по.:(ЪЙствували

на потерпевший и

:J:yMa не

става.

Г-НЪ Гр.евъ изброява прпмt.ри гдt.то ОВОЩНИ гра:IИНИ и раз
С3ДЮЩИ отъ ПО н:f;liOЛКО декара сж ()И.'lи ОСИЧ3111f ОТЪ з.1ОВfi:lI:hрени

хора ВЪ е;'(на НОЩЬ.:1а

вшк;щ г:юба салю

10

той ще БЖ::lе ГОТОвъ
противника

си съ

519

всыгIl ;(а брои

1000

АIЮ г. Гудевъ

такива ст.

отъ НIlКЮI. законъ

прt,'I,·

лева. Топа ще ПОПрllВИ ли R1IНОnНИRIl, когато

1О .1. '{а J:a напаlЮСТИ на

лева?

прави

въпросъ сюю за mющни

градинИ, то

ние Юнtж' фаRТИ въ ржка да докажемъ, чt\ това е и за ::IРУГИ рас,
тенил JI пр. Нека не отказва~е,

че прt.ДПОТОПRИТt. обичаи, еж така

закорене.ти и така еж почитатъ

щото С.'IабитЪ

закони

отстжпваn

прtJ,Ъ пхъ. Ето защо ние се СЪГ.'IаСffВЮ,lе съ прt.,:цожепата, оп
Г-па Тудева, J\ltpRa да се създаде законъ за ;,апа:ншнпе на по.тскиn
Jlыщества,'

ззконъ за
чуждо

хато ее искавнаJllе

ПрЪС.1tдвание

само по опрt.J,t.дено:

наруmите.'Штt

Да се създаце

на чужда собственность к

В.lаденйе.

Съ създаванието на строгъ специаленъ ТI\КЪВЪ зако нъ земята
ще 6J;;з:е въ права собственность на фактичеСRИЙ си В.Уа;з:етелr" а
не както е ДО сега, }Сои гдt. завърне тамъ
но съ това }Це се по~огне

да

не ма.1КО за внисание

..ледt.11Iето ни. Липсата на такъвъ законъ е една
за прогреса на нашето ЗЮI.тедt..'ше

личаванието на нуждитt за

ПРИСВОЯВf1. А заед
прогресъ

и съ течението на

1l0държание

въ зем

сериозна прt.чк!\

BpeJ\[eTO,

животътъ, е и

уве

сериозна

прtчка за въспитанието на наший народъ. По този капита.lенъ ВЪП
р'JСЪ мис.1ЮП.

да

се новърнеJlIЪ

наскоро.-

ОетаНЖJ1ИТЪ }[1>рки, пръ;(лагани отъ г-на l'удева С.У хеJlIЪ леснО
ПрlL'южmm

хемъ

тъюю на

J\ltCTOTO

си, стига да И~1a

желание

11

ВО.ТЯ :\!llНистерството на 3еМ.'Iе,;(:I;.'Iието и Народното ни Прt;'J;стави

те.1СТВО. Едно са1l0 ние ще ДОПЪ.1НЮIЪ кы[ъ горнитt мtрки, а то е:
Под:rодящunнь за овощни 1радUНIt 1t разсаднщIU дьржавН1t, ок"
р;КЖНlI 11 06ЩUНСЮl ЗСЛI1l, 1:0umо по една и,1и дружа причина стояmЪ
tiycmu', без?> да принасят?> що tод,ь полза на владеmелum1Ь си, да

3

р А

се оrnnУС1uuжтъ безъ ?lлаnzно

Н

за

'Jzo

И
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lодUIНt, UЛ1t да се 1lрО

дадЖnlЪ по сдна .нuни."а.lна Ц1ъна иц чаСnl111t .лuuа, 1(OU))lO биха се
а'Н~ажuра.lU

да Ut 1lр1ьоборнаnlЪ въ овои(нн lрадuнu 120 наСnlав.lеНll

я,на, даваНlt u.~tD O}}~Ъ 1J[uHltC11~epCn~6on2o,
Съ

1:0ва

ството и
и

lце
lце

се
се

ПрИВ.lекжтъ много
за.lес,жтъ

Rлиматически и

много

еRономичеСfiJI

пусти
ще

се

ЧРjЪЗЪ

0plaHlt.

1lel08ltntJb

же.lающи

къмъ

пространства,
пояогне на

OBOlnapсъ

което

страна та

ни,

понеже овощарството ще бжде заНЛТllе и IIОМИПЖR'J, на една аначи
те-лна чпе{ь отъ

насе.lенпето НИ. Не ни липсуватъ:

богата почва,

умrБренъ R.,1И~lатъ и трудолюбивъ стопанпвъ.

Практически пчеларъ, РЖRОПОДСТВО за раЗБъждание на ПЧf\..IИ
Tt въ Д:-Jlfр:~он()витtТрЪБНИ, наПI:fса.lЪ 1 а n D а t е 1, бивший нр:вдсt
датель на "Чехското

11 челарск()

Дружество въ Прага" и Ч.lевъ на

3еМ.lедt.I.- Сънtтъ ВЪ Kpa~leTBO Чехил, съ 25 образци, прtве. 1Ъ отъ

второто издание А. Ив. ЯваutеdЪ, цtпа

1 л.

и 50.ст. отъ

172

страници.

Това РЖl\ОВОДСТВО е едничкото по ВIIДЪТЪ си. J1tГI\ИЙ му лзикъ

го прави доетжпно даже за

едва гvаяотнитt

се съ пробранъ цtпенъ материа"lЪ..

книга на ВС'ЕКИ

зеМ.lедrE"lецъ

Ние горtщо
пчеларъ"

11

зе)I.lедt. 1ЦИ.

То би зае.lУЖИ.,lО

за

ПЪ.ТЛН

наеТО . Iна

пче ..1аръ.

прtпоржчва}lе на читате.'1итt С1l "ПраКnUI'tССКUU

и на всtки RОИТО халко много се интересува

съ тайпет

венний животъ на дръбнитt на Г.l'Бдъ, а важнатt въ стопанството
иасrВКО)lII и

съ

много

износното

и щеДРО-llъ:знаградите.lНОТ()

аа

питие "пqеJарството".

Намира се за продань у г. Хр.
Получи се въ редакцията

ни:

г. Данов'Ъ
ИЗ.l0женuе

П.l0ВДИВЪ.

-

за

СЪСnZОЯН,UСJUQ

на учебноnzо alb.l,O 1е феР.llаl1lа на Зе.fl.lсд1Ь.lчеСJiоnго учи.llице,

при

2р. Русее, 1lР}ЪЗЪ 1595-96 учебна lодUllа. То обtма: 1) ДОК.1ада на

Директора Г·НЪ Н. БачеваРОВ1?: 2) УЧИ.lищенъ 01'дrБ.1Ь и 3) Стопански
отдtJlЬ, КОИТО отдt.1И

об'Б~fатъ състоянието па )'ЧJf.ll1щето и

q.ep-

мата и всичко извършено прtзъ учебната 95-96 година.. Отъ ИН
тересъ сж работятt,

JI~вьршени въ

стопанството If

испитате.1НОТО

ПОJI'Б. Въ евtдеНИJLта на послtдньото, обаче, :'1l1псува же.lанното зак
Jlючение па РЖRоводителн му. Опитит..в правени въ

00.1'1> и ПО.lученит.в

ре~iудтати еж И:i.lежени, обаче да ..lИ

чееки Rудтивиранието

.

ИСПIlтатеIНОТО

економи

на тtзи растении е прtпоржчите.1НО за стра

ната ни, това нигдt ве се вижда, па и едва ли би БИ . JО ВЪЗМQЖНО
да се ]f~вади подобно заключение, когато ОIlититt еж. правIЖТЪ само

върху пtКОЛRО КВ. метра за всъко растение. ~IHOfO по .1.0 б рt би
БИJ10, 8RO испитате . JНОТО полt се раЗlпиреmе и се дадеше по rO.ltMo

"е
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Mtl~TO са){о на нt.RОЛltО по важни растения, като ОПII'lЪТЪ се ПОСЩIIИ

ва чисто екоuомическа

Hor;i,

отъ което

въспитаRВИЦИТВ

да

1I3Ае

зжтъ еъ подожите.ши заК.1ючеНИIf, че еКОНОМИ'lесюr е за пр'!;порж'l
:QaRlIe

обработваниетu

ва еди

кое си Р,lстение, а

ник;н,ъ

еди кое tИ. Съ това ще се избtгнжтъ грtrnкитt, правени
отъ н'.I;кои свършивши :Jемл. Учи.1fИща да прtпоржчатъ
"а растения,

които

никакъ

не

си

отrrлащаrъ

за

не на

до

странат.!

ни.

Неказаното мнtние на Рж.ководители на иепитате;ШОТJ
че ПОС.lt;I.НЬОТО СЛУЖИЛО и за наг.IЪДНО изучваЮlе
на веичкитt растении,

срtЩilllИ въ епециаЛIIОТО

eel'a

IIЪВ~ЖJJ;ilние

отъ

по.тt,

учеUИЦЮ$

зеМJlедtлие,

ние

уважаваме. Вь Тi1КblIЪ е_IYчай RВIШ чаеть оть по.Itто да се отдtл:и
за иепитна станция, въ КО 1:11'0. да се сtятъ веичкиrt

изучвани

И не нзучвани растени:! ПО на едно проетраиетво отъ
метра; а испитаrелиого

па

нtколко кв.

полt Дi си остане специално за

правение

опити въ по широки размtри съ нови кулrури, въвежданиеrо на които

е же.шrелно въ нашитt стопансrва.

Опиrит.I; въ това истинско ис

цитаТ~.IRО [[0:1'1\ ще Clt. отъ го_тt~rацI>НIIОl:ТЬ,
да са съо')щаватъ

въ най голlаrа ПОДрJJНОСТЬ;

затова и

1'1>

трtбва

а това е невъамож

во да егава въ "UЗ,~ОJICгн'uяmаа аа сы:vJ!ниеrоo на училищаrа

f[

митt при т'.вхъ, коиrо не cTaBJ.ТЪ ДОСТОJПIИе пс.trcюry, а

'l'рtбва

Tt

фер

да се съобщава'f'Ъ по попу.тлрно

Ние МИСJlИМЪ, '!е
ва 3емдедtдиеrо

Bt}lil

-'t~ БЖ.'l,е I'ол&мtt

отnустне еД:f~\

лева годишно, съ конто

с~р);ина

Дирекциитt на

жьрrВl\,

сумма отъ
тритt ни

ако М-вото

2000

ХИЛilДlt:

з8ыllедtJl'Iесfшш

УЧИ.IИща да издават'Ь единъ ,,3ем.'rедtлчески Вюдеrинъ'" въ кuиго да
се orrиеватъ въ най го.тtма подробность всичкитt опити,

правени

въ иепитате.1Ниrt им:ъ ПОll:tта съ ПО.'lУ'lенитt резултати И 1IшIШ:.fIl
та и зак.тючеНИlIта на рж.ководитедитk имъ по въвежданиеrо IН\ ис

питванrn кудтури,

подкрепени съ

цифренни данни и пр. То:ш

"ВЮ.lетинъа да се раСllраща даромъ на всичкитt частни,
като по

заинтерисовани, земдедtлци, до

всичкитh

иав hс'гни

ЧИНОВIfИЦИ

И

служащи, които бораватъ съ земледt.шето, Окр. П. I\омииссии И ЩJ.
Понеже

земледtлчеекитt

п.!tвенъ еж при

разни

УСЛОВИН, то сгрупирани

ни училища

.кОJlиматичееRИ,

въ

Руссе,

Садово И

почвенни и економически

тtХlIитt опити въ едно ще

да;(жтъ еll;ИНЪ

01i:ончателенъ съвtтъ на заинтересовавиЙ. Разбира се, че издаванието

ва такъвъ

"Вю.!етинъа бt си ИМ3.JfО мъстото само е.'l'ЬДЪ като се поста

BЪ1O'I'Ь исиитателниrt полt'l'а така, както по горъ се иеtta3ахме.

"Из.ижеНltето за състоянието на Рgссеж:кomо УЧUАUще" е доста
обемиста

брошура, иЪоШа СЪ интересепъматериa.lЪ,

пар'hденъ п!)'

РАЗНИ

единъ с,Истемзтически

и прtrлtденъ

състаните..lЯ му за ГО.,.tмиЙ трудъ,

151
рtдъ, което

вихме горнитt 6t.:rtжки, то не искаме
КОГО, нъ

прави честь на

които е ПО.;10ЖИЛЪ.

никакъ

искаме да НОСОЧИМЪ на гръmкит-В,

Ако наира

да

упрiJкнемъ пt

RОИТО

ТЪрПI&ТЪ испи

'Тат~ .lнитt подета. Ние разбираме, че за прtдлаганит'ь

реформи еж

И3ИСКВ3ТЪ сумми, ОТЪ ХОИТО, отъ каквито еКрО}IНи. раз:\гhрtf и да t&.

се еж се лишзва..1И ,Дирекциит't
каНИ)IЪ

~Iинистерството

Ra зем.тедt';IческитD училища. Ни~

на 3емледtлието

;(а вземе

тона и при ПI)рва ВЪЗМОЖНОСТЬ

да направи

та да

ПО2гhта да

1JОГЖТЪ

испитателпит-В

б'hлtжка оТ'Ъ

подобрения пъ дt.}rото,

се

поставать на такава

желание да

ВИДИМЪ по скоро из

почва на каквато тъ тръбва да стоятъ.
На свършвание
ложениата

изявлваме

и на другит1; земде.дtol1чески

Ilолучиха се Вр РеАаlЩи~та ни

УЧИ.,fища.

онржжии отъ

35

терството па ТЪРГQвинта и 3емледt.,1ието

-

!lиниетерс

Главно )"'прамение на ко

незаводите, повечето отъ които оБЛСНЯRjlТЪ нtкои ОТД'I>JlНИ чденunе
оп Закопа аа Коневъдството. ~ltж,.1,У

тъхъ

И~fа едно, което

носи

)1.ата 29-й Апри . 1ИЙ Т. г. И л; 2587, отправено до г. г.Окр. Упра
nите.IИ, въ което J"пранлението на конезаводитt съuБIцава, че отъ
рапортитt на Директоритt на Държав. Rоньозаводи и ск.1лдове за

жреБI(И, И~~"'IИ33ЛО, че много отъ подведояственнитt на М-ВО ЧIfНОВ

НИI.(И не испълплна..1И распорtжданинта на ~I-Т8ото въ подобрtние
хоневъдстното и че даже нtкои отъ Ветерllнарнитt лtкари отива

ЛИ дО та~IЪ щото ,,~1l0 ЧUСlnО Лllчни nобужденuя 11 З.l0бu, nод
tO-nl6Я.llt ltCKYCnll:JeHHO зе_,t.tеГ) Jb.'!U1t»~/b да отб.~ oCBanto BCnJ~o съд1ЬU
ствие OIUo cn~paHa на 8.tacruuтJb по 110доБРJьнuеrnо на KOHefJoacntвото въ cmpauarna. Въ едни окр/кжuя, t. "'. ветерuнариl1НЬ е/К nод
учав{~';И4 се.1ЯНUnUЬ да tt3l0HfJan~0 дьржавНUfiИЬ

жребuи,

заlf~оntО 8Ъ

нашаntа cтlJaHfl добрunz,ь 'Коне не.иоже_Иt да 8nрJЬЯfnЪ, а во apytu.
- разнаСЯJ~U еж nОJеежду д.tЪЭtCНОСn~НUn/.JЬ лltl(а 11 зе . иледtЬ.'Jl'Unf1&
н,аnuсаuи ОУn'Ь }}ИЪХо UHOHUJfHH ')}1в.ьрf1JЬНUЯ 'JlPQntUB'b 1lр,ьдНfJчuна
НltЯnlа на yиpaв.~eHlleln.O на "онезаводU»lJЬ, като 1~PU rnова заб..l.УJ/IJ
дaвa~H' Зfluн·rnересованuntrь ./1-Ulea, 1le аuони_"ниnиь писвания nроис
хожда;tu ото H~"aKви си чуждеСnlраННtt професори." (отъ окржжното
Р.) И въ туй отношение ~I!Iнистерстпото осжж;(а най много непристой
НОТО повi>дениё на Варнен. Окр. Ветеринаръ и му прави най строго прt~
достuржепие. Съ прочита ние на ПЬрВИТ'Ь рtдове отъ това окржжно у

васъ се появи умраза и СИ"lНО

негу дvвание противъ тtзи органи nu

подобрtmlе коневъд;ството, които aмtCTO д.а ИСПЪ.JIНН'ГЪ раепорtд6итrk
по подобрtние коневъдството тt еж отиmди до тамъ да се протипопос-

"С ']1 Л Ч Ъ"
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тавнтъ на тtхъ: обаче, какво раЗJчоропание

обзе, като прочетохме по ДО.lнитt

и Ra~110 съжа.1ение ни

р-I;дове, въ RОИТО Т'БЗИ

тойности се прtписпатъ на г. Бари€н. Ветеринаренъ
ве искаХ~Iе Д~
JIЪЖЖТЪ,

ПОВ'Брва1Н~

че ние не

нъ TQBa и чинеше

ни са, че очит-Н

чете11Ъ тона въ едно :\!инистеРСRО

~a Ветеринарний ~ltкаръ

~-Ha

Бnчева,

но

неприс

.тВкаръ. Ние

nct)

пакъ

ни

окржжио и

си P'hKox~le:

"дrв да знае човtкъ, хора CJfe, грtШИ~fЪ )IHOr(), JIOiI\e бп ИГ-НЪ Би
чевъ да се rn.тБка.1Ъ, Ц въ Боете

не ни ее НIIкахъ нtгп~нпе. 3аетж

пихие се да провtРИ~IЪ това, нъ l\[lnHa ()тъха! на всi;КЖ,J,t изъ ОК
ржжието б"lаго),арвоети се сипатъ г-ну Бllчеву, на всtR1ЬД'В еИ)lпатии,

на nс1;RЖ.., t признате,,1НQС'fИ аа прt;(анноетьта

подобр'fiние

I\опевъ..\егвото

и пр.

учрtждепил и та11Ъ ПОИСl\аХ~Iе да

ЩlIт'h б.,lагозвучни
()фициа.1НИ

рапорти

.J,t,,10TO по

о(Рициа..1fНИТ'h

провtри:иъ TOHa~ но и тамъ сж

о'гговори. l'огава

:като останахяе да съжа.lнваяе аа

RЪ)IЪ

)ly

отпраВИХ~lе се до
ние заВJ.рШlIхме

}fисилта си

гдt1'О нtRакви си ,1ирек'гори съ

ВRарnатъ въ заб.JУЖ,J.ение

~Iинистерството и

прtДИЗRи&ватъ да J.оде пос. 1t~·~НhОТО ):0 KpaЙHO~Tb, l\aRTO е въ c..1 YQalI
Постжп~ата на )lиниетеретво въ сзучан е снисходите~на но
и Пр:-tбьр:зана. Спорtдъ наtЪ най .J:обрt би би~то afiO

ВОТО nровtреше донесението на Диреl\тора на

~Iинистерст

Ветер.

"lБкаръ и

ако то се укажеше оtрио трtбваUlе з;а се поетжпи съ този .Itьаръ не по
:ма.1ЕО ОТ'Ь КО.1I\ОТО Чw1. 443

отъ Нака:{ате.1НIIЙ 3акоиъ прt,1.вижда

а al~~) донесението се УI\аа{еше неl3tрпо, каквото и е, спрямо доио

сите.IН Директоръ 'rрtбваше ;~a се постжпи но Ч~1.

200 отъ HaRa-

зате.lНИЙ 3аnонъ.

Не бихме са нпnва~IИ противъ единъ ОФИЦII<t.l'енъ ДОfiументъ,
lШКЪВТО е cno~tHoTOTO окрж.ЖНО на :\Iинистерството, ааО топ почи

ваше на

вtРПII ДОНОСИ И ако той

B}lteTo

да

uишеtпе

И'J) ~I\."(И не

иsваждаlпе очи. Обаqе когато виждаме, че съ него ее 8с-Ьва охдаж

дение къяъ ",t.IOTO и антипатия )Jtж:~у ЧИНО8НИЦИТ'h, пови&ани да

раБОТJIТЪ ПОДЪ едно знаме, къмъ

прtуъlqи~ъ
рано неВО.,1НО

11

една цt.1Ь, И(lе не

}Iо~ке~[ъ да

да не съжа.,IИ~'Ь аа заб.:lуждението въ коете
министерството..

Споу'Впt\ТОТО

ОКРЖiКНО,

е вка

печа.тано

1{

:въ Държавенъ в.kстникъ, прtдизвиnа rC.,1'hMO негудувание ТУRЪ )It~K
:цу хората, КОИТО познаватъ г-на Вичева; Даже,

г. О Кр.,

Управитеть

се БИJlЪ ааинтересова.-1Ъ отъ това и сега праВII,,1Ъ раС.Itдвание, оп което
~a ее установи върно

ди е приписваното

съ О&РЖЖНQТО

г-пу Би

чеnу и ако не се укаже.,lО вiэрно ще~1Ъ да иска ОТ)lенение

РЖЖНОТI). Това е високо справед.1JИВО и постжпката на Окр..

на

0Х

~rпра

.витеJIЬ, Г-Н'Ь В. Поп пова ще бжде ПРИМ'hрва. Не е това Rъзнаграж-

РАЗНИ

денцето

на

15 3

добрИТ'Б и прtданни К'ьУЪ дt.10ТО

работпипи~

-

Ние

ще с.Ъ·Жflляnаме, лко на това не се обърне НУЖДПОТО ВНIIмание.

ПодобрtНИR г. Ставри Б.l1l:-~наRОВЪ въ l'р. Ба . 1ЧIПiЪ е ПОRУПlf.1Ъ
една овощна граДИБа съ 400 11 повече ОНОIДНIf дръвчета,
О'l'Ъ които ОКО.10 200 еж подъ П.l().lЪ. Въ СЖIJ{ата градина тоЙ ~
поставилъ 90 кошара пче.1И. Напраnи.1Ъ е поржчка чрtзъ Г~ ;~ex..
и уреДИ.;JЪ

JIедtлчеСhИЙ Надаирате.1Ь

за доставнние на

чета отъ разсаДНИЕа при 3е~I.·lе.J.'J;.lчеС1\О
едипъ

центрефуга.lенъ

вадо)rtдъ,

даденъ му отъ 3е)I.1ед.
SОНСhИ кошери.

200

Пl'tса аа прапение

Г-НЪ Б.1I1знаковъ

овощарството

ИСПЪ.IНЛВ~1Ъ

пче.таретвото.

11

успtхъ въ новото прtдприятие.

Българсно

"ВЪ

Ca,lOnO,

на

ПIIТI\И

по

НаДillfrат~ ..lЬ п Н1НЪ си е поржча.lЪ

ннва буква.1НО даваНlIТ'h ~lY отъ г. 3e)l.,leA.

пиа по

ра:зни ОВОЩНИ дрьв",

)Тqи.1ИJде

чите.,IIIО лружеетвеннп

бю<ретъ,

Поже.lава~fе

г. R.lизнаI~ОВУ

"Г Р о 3 дъ" пъ града ни е

Rrn

проиаnеденин.

хажемъ, че продавапит'в

да испъ.J-·

НаJ;зирате.lh наетаВ.lе

Хва.lа па пг,tдприе:\IЧИRИт't.

Винарсно Дружество

открило до морекитъ бани

и ще.lЪ

11

20 д,аир . .

които се прО,J,аватъ ИСR..1Ю--

СправеД.1ИВОСТhта

вина еж отъ ОТ.1ИЧНО

го lIс!\а :(а

качество 11 въ срав"

нение съ другитt ВарпеПСЕИ вина, СЖ продаватъ при една y~tpeHa
ако ве

11

писка

цtна . Едпо оетава

л:а се же.1ае, И:iа I\оето ~IО.IИМЪ

упра.вите:rJНИИ

съвtтъ да взе:\н~ бt.,тI:.жка; то е: да се уве.1ИЧИ прие··

.JJyraT3, RaTO

тл

се по

l\fпого е мъчно и

.,lOIIIo

пречисти

отъ

всевъзможни

ЧУiКДИ нации.

бие въ ОЧИ да искате, нъ едно ЧИСТО БЪ.l

гарско :1аведение, Боето СИ е турна.l0 за :задача д.а ПОlържа и по

добрffва MtC'l~HOT(), е.ilиа чаIuа ВИНО, и да неуогж.тъ да пи разбержтъ
и за да УДОВ.:Jетворитt охотата си да се припуждавате ,да си кри

вите Л3Иh1l. на Турски, Гръцки JI.1И Ар:меПСБН.

Д~ружеството ще има годишно общо събраНlIе на 6-й Ав-

густъ ТЪ~И ГОДIlна.

Иепитъ. На 30-й Юний

11

l-й Ю.,lИЙ Т •. г. станаха IН~ПИТИтt на;

евьршивmит'h окржжната образцова же.l'Ьзарска раБОТИ.,1ница. 11а.
тия пепити присъствува, като де.Iегатъ ОТЪ ~IIIнистерст::;ото на Тър
гопията и :JеМ.1едt.lието,

Г-НЪ ГЮolтмеЗ0ВЪ.
lIоадравлnваме

ДIlр~ктора на мtстпата мжжска гимназия"

Резу .,тата 01Ъ испититъ 1Iз061ЛО бъ добръ. Ний

ноnитt

ззпантчий и работници БЪ

ИНД'У ст риа.1НОТО·

поле, пожелава:ме имъ добръ часъ и се надъемъ, че те ll~е съумжт'Ь.

да ОПоЛЗоТВорЯТЪ

ПРИ..l.обититt

имъ

теоретически и

практичеСRJL

познании по разнитt клонове нn. же.1'13заретпото.

Степендияитъть на Силистренсиата Оир. ПОСТ. Моммисеия г ..

КрУ~IЪ К . Тополеки, КОИТО слtдваше въ ~JОНПИ.'fие

(tI·ранция) ПО t

"С 'I~ Л

15!
зеМ"Jедт,,'!ието е :JаВЬрUIИЛЪ

q

'Ь"

ПЪЛНИЯ курсъ на

Висшето

3еилед1,.J[.

УЧИ..lище въ казаний градъ, още прtди една година. ИстеК.r1ата се
учебна година той е по<:вtТИ.J1Ъ по ИЗУЧВftнието tпеl~иалний курсъ
по

минералогията

и тьзи го.:(ина ще

Ние ItaTO nO~Ba..THBa~le казанn.та

довърши

курсътъ И по

К()ММИССИЛ за

напраВИ ..1а и прави за обдьржани~то

химия'га.

жьртвитt,

които

е

на г-на ТОlIОollСКИ и за СПО.JIу

чливий И и~борь въ . lицето на ПОС.,ТnДRиfi, изявяваме ~ке.r'lание да
iВИДИМЪ по скоро г-на Тополски въ отечеството си, като работвик'Ь
за въздиганието на зеМ..'IедЪдчеекото дtло.

ФИJlоисерата ВЪ Разградено. Разградский 3ем . 1едtлчееки Над
зирате.лъ Г-НЪ

ДИКИ.,1и-,таmъ

А. Таслаковъ

познаватъ ~Itстноститt
отдаватъ прЪнас.ннието

ерtдствомъ лозови
Дикили-таш'1)

при пиtГ.Jl'Вж.данието

лозята на сеJlО

е откри . 1Ъ едно филоксерно ГHe~дo. Хора, които Д,обрt
и животъ'гъ на жителитъ на с. ДИКИJlи-ташъ
на фи..токсерата въ Л'О3НТа. на това село по-

пръчки и други прtдмtти..

ХОДИЛИ често къмъ

Русеепеко съ

JКите . \ит·В

на сеJlО

дърва, за работа и

прЪнаея . 1И отборъ лозови пръчки за засаж;;\ание на нови лозя.
:Интересно ще е въ случаи мн1>нието на :1емл. Надзиратель за на
чина на прънасянието на зnразата .

(~И..lоксерата прtнесена

и въ Разградско,

да зарази цtлий источенъ кжтъ на отечеството

прtхрапа жите . 1ИТЪ на
Д.l'ЬЖНОСТЬ

е Н3

MHoro

ce~la и градове.

правителството,

на

иъма

да закъснtе

ни и да лиши отъ

Народното

Пр'fiдстави . .

~е .tствО и на окржжиитt и обlIlинеки ~ъвtти да се застжпIЖТЪ

енергически ;1[\ llр'ьк:rаТJIванието

най

на заразата,. до като тя е оп~е въ

зача..10ТО си. Тука не трtбва да се ~RЖrтЫlТЪ нито трудъ нито ср'hд
стна, а тр'1>бва. сериозна работа. По 'fО3И въпро~ъ ще
читатедитt си погол-Вми подробности въ идущии брой.

дадемъ па

ПРОТDноnитt на Ловчанеимi Онрв.женъ съв'taтъ отъ 'ръДоuни"
тъ му С~СИИ прtзъ М. Септемврии 1895 и 1~96 Г., се получиха въ
Редакцията ни.

Въ Т'h:зи отъ

1896 год. виждаме слtдуюu{итt рtшения, които
1) Удо.брява законопроекта за зем",tед'kА. образование; 2) Абонира общинскиrn бибдиотеки на рЖКО80Д
СТВОТО ОТЪ Ст. Т. Гудева "АмерuкаНС1Сип'нь ..103tt"; 3) Отпуща 300
иматъ CBpЬ3~Ka съ земдед'h ..1ието;

JJ. помощь

3(\

устронвание на училищна градина. въ гр. 'fроянъ оп

учите. lИТЪ съ земдедtд. образование: Б. ~Iарковски, СТ. Па)fукqиевъ
н !I. ~Iиревски; 4) Непрtдвижда въ Бюджета си сумма 33 Ветери

наренъ Фе.lдшеръ*); 5) Непр·hдвижда длъ·жность "окр.

зеМ.JIед'k.JI.

*) Това рtшение ХИЧ'Ь пи се не харесва. Виtсто да се пр'hДВИ)(1АТ'Ь Н$

&0.l11tO такива, ТО се отltа.18а креАКТ'Ь и за е,ции'ь. Че оКр. Б.а.сеа a$Xё1Jfa пари,
туй не ~ 1I:18ииеяие. )Ior.l.o би о'r'ь Jtpyra..,t да--се uапрао(1.Т'Ь оItОIlОХIIИ, а ие оп
.тука (Pe,J;ilKЦa)

РАЗИlf
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наД8ирате.IЬ" ; G) J\'упува 5 КJПlери за пчели;

по

И3)ltнението

д'l>oJlче<:l\итt

ва Ч ..'I. чл. 4 и '~l

работници.

еУ;\I..\IИ аа купувание
.сУ}fЯИ

8)

на

7) Исказва

!Iпtпие

-отъ Законопроекта за Земле ..

IIрtДВИЖАа

въ общинекитt

доброкачествения жребци

за ПО,1,ьржание дьржаннитt жребци

прtзъ

В)

бюджети

Ilр·Ьдuиж;.r.а

съвукупите.лниЙ

перцодъ.

Испитъть на

горсиитt

Инспектори и тtхнитt

ще се произведе' прtзъ М. СептемвриЙ.

'то на

3е~I . lедt..тJието 11;а подлага

органи е

ТБъ-рдt

на

l\ltpKaTa

nОIlJЩНИЦИ.

на ~Iинистерство

на испитъ ПОДВЪДОМС'fвеННИТБ
си. Едно нtщо ca~fO

1!·.hCTOTO

,желае, а именно при испититt да се искатъ знапин отъ

иепитва

ВИТ'!>, само КОИТО ще lI?tlЪ бжджтъ пуждни при IIСПЪJJнение

вата длъжноеть.
ТЬрсЖТЪ,

си

остава да се
запиа

Знания, които яТ»ма да имъ еж нуждия да не се

зап~ото Jмадоважаватъ

jKe~aTe~HO би

ПЬРJlитt.

би~о тьзи система (ПОДJагание на иепитъ) да

се въведе и въ другитt отрасли ва Дьржавното

ПрtглtlНданието

ни )"правление.

на лозята отъ Чинuвнициl'Ъ

ната зараза и 3е~леi.t:lческитt

Надзиратели

и-цъ Юний и съгласно Закопа за }ItРRитt

въ

Фидоксер

е захванжто още отъ
противъ

(ри ..токсерната

зараза, ще ПрОД'.vлжава ДО кран на СептемвриЙ.
До сега оевънъ нъ Разградеко,

никждt не еж се открили нови

филоксерни гнезда.

Прt.дпазвание А'ЪРВОТО

ОТЬ

пожаръ.

3а

да се пр'hДl1а:3JIТЪ

дървенитt кжщи отъ пожаръ, трtбпа гредитt на покриватъ да се
намажатъ съ горещь катранъ и СЛ'RДЪ тона ПОСИllатъ съ прахъ
отъ счукани керимиди.
хора,

ROJITO

не

само

Отъ

ще

тъзи

пази

сиtсъ

дървото

оТ'Ь

Iце

се обрааува твърда

пожаръ,

нъ

и 01'Ъ

I'НИ

ение (чурудисвание).

Употребление на напмната. КапинаТfi може да се употрtби за
компоти,

C.7la;~KO,

сирупъ,

ВИНv и

правение

.,lИКИОРИ.

2 ..lитра СОКЪ оп 1СitПИНИ, 'rypra
се 7 йО l·р. анха ръ, 16 гр. канела, 16 гр. ин.з.устанъдживизи, 8 гр.
карамфИ..10ВЪ коренъ и 32 гр. мента. Това всичко се пари ма.1КО,
/111'1\1101)]) ее прави тъй:

въ по причина че една
сипва

се

оставя

3-4

1/4:

литръ

на

частъ

КОПJIКЪ.

ще
Тъй

се испари

c..l-БДъ

варението му

приготвенъ капиненъ сокъ се

ДНИ на с..1ъпце, с . 1ЪДЪ това се прицежда и ва.JJйва въ

бути ..IКИ.

Сuруnъ оnzъ K(HUlUa се прави, като се с:маЧКВllТЪ RапииитЪна.
ваша и на веtкой JlИТРЪ оп нен се ua.mRaТЬ по 1/2 литръ вода.
Тъй емачкапитt капиии се оставять 24 часа и пос.лt се прицtж-
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датъ. На вс1\1\ОЙ .1Итръ

прецъденъ

сокъ се турга по

1

юr;юграмъ

захръ. Въ еокътъ се иетиекпатъ два .ш~юна; ВСllч"а тъ:щ течность

се вари 1О минути и се остаВII да ИСТlIне,
зуваната пtна О'l'rор1>.

С.l't;~ъ като

като се

Една .:rъжич"а 01"Ь то;ш сирупъ раЮlИта въ

ш!Тие, което АlIIерш;анцит'Ь

хвърга

обра

ИСТIIНJI НU.ШВll се въ ШJlшета.

чаша вода, дава

наричатъ "каnшн:на ыодuна."

Говедо безъ рога. Въ Аю....lил И А)IеРИК:l пъ пое.1Ъ,J,НЬО врыlle
сж на }lOда беарОl'ИТ:В говеда. Тъзи мода СР праВII 0'1'1, една с'грана

съ цt.1Ь, че безрогит1> rОlЩr.a еж по БОllilДИВИ а "равитt по 1II.1ечни.
3а да не растътъ рогата на говедата
чаниТ'k и Немцитъ

вършатъ

тъй,

Американцитt,

.Анг.1И

беъ да се поврtДIf к бо.ltдува

добптчето.

Те.lе, на
ната му на

4- -

MtcTOTO

5 ДНИ отъ ражданието му, се ОС'f}Шl'llа IЮ3И-
гд'l>то раf;ТЪТЪ рогата. Тези :мъста се наШlратъ

съ пипаНllе, при все че се

очит'в на
израстътъ

неllиждатъ.

Е.:r,инъ

че:ювъ"ъ

З:l"рива

Tt...leTO съ юатно, :t.руги на остриганото MtCTO гдtто ще
РОГОnИ1'ъ на.1Ива 5-6 кашш СИ.ша азотна Iшсе.тина ("е

запъ); нъ при 1'ъзи работа трtбва ;щ се пазп да не капне кезапъТ'Ь
на

друго

да

се

MtCTO И.JII въ ОIfИтt. За Аа се иабtгве това,
BctKa кап"а дасе чtlift до rxl>TO прtстани "е:Jапътъ

1\0 нежно

трtбва ПОДIlРЪ
пуши.

Ако е.1ЪДЪ иt"о.lКО дни се полпи рана в а това
ва да се )ше съ растворенъ

карбо.lОва

20/0

Iiисе.1ИНR,

MtC1'O,
.1tTe

тр'1;б
да се

пази )(1\ не червлеа раната. l\еаапътъ трtБВ:l да бiYiдt СИ.1енъ,

"0-

йто се поанапа че и:щава СИ.lенъ димъ.

Ако с.Jt;;l.Ъ н1;"о.1КО
чаточи

nptMe

пакъ почнатъ да се полплватъ :Ja-

отъ рога, това e~ повтарл

още едпнъ п;r.тъ,

нъ

с.пдъ 03-

дравнваRието на първата рана.

М'Ътен'Ъ газь се избистрюва, АКО се посипи n'Jo него ма.1КО'
СО.• ь (една кафлва .1ЪЖИЧI\а ва 1 .титръ). Лампа ще свtти по еИ.1НО
ако фитидътъ JI се, поеИПlI съ ма.1"О СО.IЬ.

Чистение мастилени

пtтиа. Най добро срtдство за чистение'

мастилии пtтна е прtсното M.JtRO. МаСТlI.1еяото п'hтно се потопява
въ прtсно разрtдено 2I1.]tI\O. Ако плтното се не изгубва оп пър
вото праllие тогазъ се потапя HtKO.1RO пжти П.1ТНI)ТО въ иерезредено
MJltKO, сдtдъ това П.1ТНОТО се ИСПlfра съ чиста вода и се ису шапа.

I{ Н И Д~ 11 11 11 А
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КНИЖНИНА.
IIо . 1УЧИХЖ се въ редаБцинта

ни С"l'БДУЮIЦНТ'1;

RНИ1'И, СlIИ

·саниа '11 В'БСТНИЦИ:

Списание
ro,:(.

на

КНИА·а~а

II,

българсното енономичесно дружество

1.

Локnадъ за енономическото

СЪСТОRние

на

Района

:на 11ЛDвдивсиата Тьрговено-Индуетриална каммара, прtд
·ставенъ

отъ бюрото

на

сжщата

Ra~lapa.

Уставъ на ННИЖО8Н.ОТО Дружество "Просвtта"

вЪ

гр. Стара-Загора.

Учителсни
C.ЪЬYiзъ;

И3"lиза

Лругарь.
въ

Орl'анъ на ЬЪ-Jlгарекий учите . JСRН
го).. абонаментъ

COtIHIH,

е

5 лева.

Орало. Органъ на зем~[едt~lчеСRОТ\) дружество въ Соq)ия,
ГОДИIППИЙ ~IY абонаме.нтъ е

8 .1 .,

а

5

л. за ученици,

войни

ци и 1'. Н. И3.тIиза диа ПЖ'fИ въ мЪсеца.

Ловецъ.

Органъ на Соq)ИЙСRDТО

..10вчиЙеRО

ДI\УлЧ~СТllО,

издиза въ СОfрИЛ.

Звtздица. Българка. Поминъкъ. УчитеnекоДвмженме.
Младина. Домашенъ Приятель. Отзивъ. Странджа. Сво
бода., Лролtтъ. 8ъздържатель. Btpa и Разумъ. Пловдивъ,
BuJgarie. Селсни вtетнииъ. Народни права. Бдителъ
Христиански CBtIb. Социаnистъ. Медици,нека Бtседа.
Българска сбирна. Учитель и дp~
Винарсно Земnедtn. Вtетнииъ. Органъ на учите.lит-Б
при Винареко-3еМ.Iедt~1ческото уЧИ;Iище въ

l'p. П..:тhвевъ, из

лиза два ПЖТJI въ АI'Бсеца, год. абонаментъ 4 .1ева, за ученици 3 ..1.
Н080

ВЪ Русее

В.

3емледtлие,

редакторъ

1\

R.ЪрДt1\иенъ,

два пж:rи въ ~ltсеца, год. аUона~lентъ.

Земnедtлецъ,

из.;]иза ВЪ Варна два IIЖТИ БЪ мrБ

сеца 15-то и 3О-ТО чисдо,
ТОрЪ-ОТГОВОрНIIХЪ:

И3..1иза

7 .,IeE3.

год. абона:.\lевтъ

{) .1ева,

Редак

А. с. Овча:ровъ .

Изложение за състонниеТQ на Руссенското 3смдедt.lчеСltО
УЧИ.lище пр'l>зъ

1895 -

96 учебна година.

.С
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И3,1,анинта на

11

Я Ч Ъ"

Министерството

на 3емледll.1ието

и Тър

г6ВИllта.

1) Рапортъ
прtзъ

1896 год.

върху

състоянието на Нопринарството

и нониурсъть въ гр. Враца отъ И-ра по коп

ринарството Д-ръ Христо Юрдановъ.

2) Годишни рапорти на 3емледtлческитt Надзира
тели за

1895

година.

3) Рапорти на учителитt отъ дьржавнитt ЗQмлед..
училища за извьршенитt екскурзии прtзъ 1896 год4) Лозарството и г~битt "ТРlOфи" въ ФРCUЩИЯ ОТЪ
НИRола Тютюнджиевъ, ЧИНОВНИRЪ по фи.lоксер. зараза БЪ П.'11;венъ

5) Овощарство

It Пчеnарство на конкурса въ гр.

ИlOстеНДМJtЪ оп Ст. Т. l'удевъ И-ръ по лозарството и копри
nареТБОТО.

6) Овощарството

въ

Сърбия

Босна и ХеРЦОГО8ИНа.

o'rъ сжщии

МИНИСТЕРСТВО НА ТЪРГОВИЯТА И 3ЕМ!Е.п:~!ИЕТО.

ОБЯВЛЕНИЯ
h. 2405
'мИRИс'rеретНО1'О ва 'ГЬрговията И

3ем:;щц'ВJlието обнВJIва ва·

звание на интересующитl; се, че то ще
СТlшендии въ ра:1М'ЬРЪ О'l'Ъ по

1200

до

отuустне тая

1500 лева

година трк

годишно за п!'ак

тиltупание дв'В години по зеМJll'дt.1fието1!ъ странство, ВЪ стопанетваr
КОИТО то ще И:1бере. Желающитt да ПО.1УЧIR>ТЬ 'l'ИJf СТИlrепдии, тръбна
,ца сж

сВ't.рnrи.'IИ висше, илн

ср1щнь

зем..,ед'Влческо

странство или ПЪJIгарИJl R да пр1:л.L'ТЗ.)Н~ТЬ за това па

училище ВЪ

Министер

ството прошt>иинта СИ съ еnид'hтеJlства за свършевъ курсъ най-късно'

,цо

] -й

Авгус'ГЬ настоящата ГОДИ.:а.

Осв'hнъ това, Министерството ва Търговията и 3t>М.'Iе)l.1:лието,
06Я1lJJва на ннтерееующитt. се, че Т() отпуща и помощи за пракТ1i-

~IИНИТТ. НА T~.ьpг. и аЕI\fJЕд't~]иЕТU
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RУВnНИ~ по зеМJ!едt.1И~ТО и клонопет'Ь му въ странстно и заВ'Бденин
въ странство въ размtръ ОТ1.

JКе.лаЮIЦИтt да получжтъ
ТIЖТЪ прошенията

300

до

600 . 1еnа

такиnа

си ПIУhзъ B~ЪKO

ГОДИIПНО.

ПОМОЩИ, МОl'жть да испрана годината, като прt,де

BpiH(e

Т3ВlЖТЪ еВИ,n:tтелстnо за снършенъ курсъ въ висше, И.1И rрt.з;но зем

ледtлqеско

УЧИJIип~е въ странство

и.,и

оп С'J'опанството, или З31 е;цението, гдъто

Бъ.тга рил и евидtте.лство.

Tt

се намиратъ на праRтиха

Стипендиитh и помощитt ще се раздаватъ по рtшевието на
землед'hлческии съвt'fЪ

при

~Iинистерство, слtдъ

раЗГ..1едван~е

ДОRументwг.h на просителитt, като ще се прtдпочитатъ тия, които

.

чматъ по-висока училищна ПОДI'отовка

С1'. София,

]9

Априлий 1897 год.

Г.лавенъ Секретаръ: Хр. Ат. ФетваАНlllеВD

.J'~ 3449
Министерството на Търговията и 3еМ.JJедtJIието обнnява на
вършивmИТ'h мtствитБ sемледt.лчески УЧИЛИlI~а младежи, че оп

15

ДО 31-й Ю.жии Т.

тическо

3емлед.tлческо

за производство ва
много

20

година ще се открие

при Държавното

УЧИ.,1ище пъ с. Садово

бубено сЪме. Въ курса

IIpax-

практически КУГСЪ

ще. се

приемап най-

кандидати и, въ CJ1учай че се ЛВЖТЬ повече, ще се прtд

почетжтъ ов'.hзи, които еж еВЪРllIИ. 1И ("Ъ по-добъръ J'спtхъ. Въ кра
птъ на курса, учаСТRУЮIДИn
Ilрактичееки

ще се ПОД.JIожжтъ

испитъ и тВзи O'l'Ъ тВхъ, които

ПО.JI.уч.жтъ право за произвождание
КаН'цидатитt

жени съ

ва бу6ено сtие.

трtба да испратятъ своитl;

уqилищ~итt

не теоретически И,

издър}Кжтъ исnита ще·

снидt,'елства ДО

ЗaJJв.жевил, ПРИАРУ

дирекцията

на 3еlL.1едtА

чеСRОТО Училище пъ с. Садово най-късне ,ц0 10·Й· J(1,ий д. год.
София, 14-м Юний 1897 година.

Главенъ Секретарь: Хр. Ат. Фе~адlИllевъ_

Сrf)ЛЧЪ
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МЪМЪ г. г. абонатит-Б ни.
съобщана31е,

R,a'fO

Ш~;JlнеНСRИЙ~

че

РазграДСКlfЙ.

~-за

ВарнеНСIiИЙ,

СlItlIIс'rреНСКIIЙ

и: Р}'"ссеНСRИ Окрm.зи е назначенъ за нашъ
агеН'J'Ъ
г.

l-'-нъ

I·Iн.

абона'fII'l't

П'ЬtlJНО довrhрlIе

u

ДоfiНовъ,

11.

ПрIIл'rеt1И'1't

БЪJIЪ

HII

да II~[а'lНЬ

l'-иа Дойнова 11 да

~~lia3Ba'1"Ь с,ьд,.вfiС'l'вие Прll

)Iy

l\IO,IJIIl\I'h г.

събlrJl)аНllе

абонаl\lен'rа на СП1IсаНIIе'1'О HII и заllI1сnаИllе
нови аБОНfL'ГII.

Г-НЪ Дойновъ СР'lнцу иеП.'Iатени абона
)1eH'l' 11 ще II3Д~lва P"h~OBHII раСПlfСRII
саИII

О'fЪ

п'еча'rа

на

редаR'fора

.ПОДПfl

HII 11 подпеча'rани

списаНl1е'fО

С'Ь

H1I.

ДосегаШНИfi НИ аген'l'Ъ Г-НЪ Да~IffНЪ

rro·

Доровъ прiJетава Аа ни бжде врююино '!'а·
Rъвrь до ново обнвнваНllе.
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