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ОРГАНЪ НА ВАРНЕНСКИЯ ОКРЖЖЕНЪ ЧИТАЛИЩЕНЪ СЪЮЗЪ

Цани

Калянджиевъ.

КРИЗАТА
и нейния изходтз
Известно е, че не само България,
-но и всички земледълчески страни,
прекарватъ небивала стопанска кри
за, която души безпощадно и село
и градъ, така тъсно свързани, бла
годарение стопанското , раздъление
ла труда помежду имъ.
Земледълската криза длъжи своя
произходъ не само на органически
те особености на капиталистическо
то стопанство, но и на големата
европейска война, която съ СВОИТЕ
рззмъри разтърси издъно стопан
ската конюнктура на целия свътъ.
Производството на пързичнитв
сурови материали намаля твърде
.много презъ 5 годишното воюване
аъ което взеха участие най-активлитЬ въ стопанско отношение дър
жави съ едно 400 милионно насе
ление. Следъ примирието се почна
«дно лнтенсивно производство на
храни, вълна, памукъ, захарь и пр,
Русия, която вследствие револю
цията дезорганизира своето земледвлческо производство, на последъкъ се стреми да завоюва старо
то си положение като" житенъ експортьоръ. Америка и особено Ка
нада, които успеха презъ войната
да я заместятъ, днесъ засипватъ ев
ропейските борси съ своите евтини
и доброкачествени жита. Въ резултагь на това се получи тазгодиш
ното надпроизводство, съпроводено
съ руския дъмпингъ и поставиха на
изпитание европейския земледвлецъ.
Специално нашето отечество, ко
ето следъ войната намали произ
водството на хранитв, за да преми
не къмъ тютюна'и др. индустриал
ни р а с т е н и я, засили яйчарсгвото и прави опити да рациона
лизира едрото скотовъдство, като

че е на' пжть на намали удара огь
обезценяването на храните. Проек
тираните дългосрочни заеми за землздвлцитв чрезъ кооперациитв,
чиито сре'дства ще дойдатъ огь
странство, планомврната и интенсивна аграрна политика на държа
вата, ангажирането на повече ин
телигентни сили въ селото въ връз
ка. съ горнигв мероприятия и съ
новия законъ за общинигв, — всич
ко това ще отвори пжть на новите
стопански насоки на селото, ще
внесе творчески сили въ новите
пжтища на селско-стопанската дейность.
Строго погледнато, кризата въ
нашето селско стопанство не е тъй
силна както е напр. въ Лмерика,
гдето стотици фирми еж престана
ли да произвеждатъ и ЖИВЕЯТЪ съ
държавни субсидии.
Американското земледелие и осо
бено онова въ Канада и ю. Амери
ка работи само за чуждия пазаръ
и живве огь него,, когато у насъ
грамадната часть огь селското на
селение произвежда за собствена
консумация. А знае cei че кризата
се стоварва най-силно върху онъзи
селяни, които произвеждатъ ИЗЛИШ
НИ храни за пазаря и съ продадеденото си набавятъ нужните тЬмъ
градски артикули или се разплащатъ съ държавата.
Огь горното е ясно, че днешната
икономическа криза е единъ орга
нически процесъ, който е обхваналъ цълия свегь и че той ще се
излекува чрезъ постепенно изживъване съ помощьта на държава и
общество. Въ всеки случай кризата
за една Англия, Германия и Съед.
Щати е много по-тежка, благода
рение на ГОЛЕМИТЕ градски насе
ления, които живеятъ само огь СВО
ИТЕ надници. Безработицата въ Ан
глия, въпреки това, че^работническата партия управлява страната, е
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обхванала 4 милиона възрастни
граждани; приблизително същото
число има въ Германия, а въ Съед."
Щати тя измъчва 7—8 милиона ду
ши. И това еж граждани на найкултурнигв страни съ високо раз
вити материални и духовни по
требности, лишени огь собствени
жилища и зависящи всецкпо огь
една работна заплата:
Много печално е, че при полити
ческото възпитание на масигв, и на
ТЕХНИГБ водители сегашната криза
се експлоатира по най-баНайенъначинъ и съ това се изостря и безъ
безъ това несносното положение.
Никой не може да бжде противъ
критикуване настоящето положение
огь гледна точка на стопанската ко
нюнктура, както и относно ср-вдетствата, които могатъ да се иска огь
държава и общество. Обаче крити
ката ще бжде плодотворна, творчес
ка когато е добросъвестна, когато
отделя OHOBP, което произтича огь
акщностьта на нъщата огь онова,
което е въ властьта на хората.
Само когато проникнемъ въ съ
битията съ помощьта на научния
анализъ, ние ще разберемъ тъхната сжщина и ще допринесемъ за
изваждането на нашия стопански
живогь отъ сегашното болезнено
състояние.
Ето защо ние считаме, че тая го
дина нашигв читалищни дейци щ е
требва да насочатъ своето внима
ние, наредъ съ другото, и къмъ
разясняване на днешната криза
чрезъ редица реферати по попу
лярна икономия, по земледълческо
стопанство съ неговите разклоне
ния и по земледвлческа политика,
като за цельта се проследи онова,
което се върши въсжщото направ
ление въ другигв държави.
Прочее ние апелираме за сто. панска просвета, начело на коятотребва да застанатъ всички нашк
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колеги въ селските читалища, като
използуватъ това, което се пише въ
нашата периодическа литературата
при възможностьта и въ специа ле
ните съчинения. И най-кжсите -бе^
седи по ТБЗИ въпроси, стига rfc да
почиватъ на научна обективность,
ще допринесатъ за ободряване се
лото и за смегчаване слепите пар
тизански страсти.
Само истинската просвета по сто
панските въпроси ще укаже на
селото пжтя на4' неговото спасение,
ще насочи неговите сили. къмъ интенсивна материална дейность и ще
повдигне цената на всички културни
блага въ градове и села.
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Обикновено селото се състои отъ
една дълга улица, шосирана съ
здравъ чакълъ, широка, нейде съ
двойни алеи отъ големи сенчести
дървета. ЛЪЩИТЕ малки, островръзи, въ видообразенъ стилъ, еж раз
положени навътре ,отъ Двете* стра: нр на пътя. Предъ, всека къща
• градина съ цветя и зеленина. Нигде азъ не видехъ дворове, като въ
нашите села, пространни, но празд•ни, прилични на! харманъ съ купи
ща отъ слама и дърва, съ разхвър
лени коли и камъни, съ локви вода,,
неизметени и непочистени, пълни
съ кокошки и кучета. Тукъ в ъ се
лото, дворътъ е една прекрасна
градина, цветуща, и зелена, съовощни дървета, които растатъ ка
то бръшлянъ по стените на кжщите. По пръзорците на всички селс
ки кжщи еж поставени дълги съндъчена съ цвЬтя, които даватъ веселъ видъ на целия домъ. Влизатевъ стаите неописуема чистота! Кух
нята модерна, съ всички видовееждини за готвене, до трапезарията,
наредена съ вкусъ и въ стилъ; спал
нята съ'* всички кревати, чисти и
надъ ГБЗЪ разпятието Христово.

(продължение)
Землед-Блйето принася гол^мъ доходъ на населението. Благоприят
ните климатически услрвиявъ свръз
ка съ плодородието на "почвата и
модерната обработка на земята* еж
направили отъ*Чехия богата земледЪлска страна. Освенъ хлебните и
бобови "растения, които стигатъ за
изхранване населението, въ страната
се све . още много цвекло, ленъу
конопъ, макъ и др. Наредъ съ земледтзлието се развива и скотовъдството. Тамъ се отглеждатъ много
овци, вълната на които се ползува
И наистина какво ни говорятъ съ заслужена известность по целия
фактИгЬ на стопанския животъ преди свъгъ. Силно впечатлгние прави
всичко у насъ? Те ни изтъкватъ вевкиму който посъти Чехската земя.
грамадното противоречие въ цените Добре обработени ниви се редятъ
на зърнените храни и на фабрич до зеленеещи пазбища, прер-кзани
ните продукти. Тамъ, гдето сгляни- съ прекрасни пжтища съ посадени
на е заегь съ други култури като отъ страните имъ плодни дръвчета,
цвекло, грозде, тютюнъ, рапица или които пжтища свързвати 'спретнати
даже слънчогледъ тамъ положение и чиети села. Навсвкжде личи ра
то му не е толкова лошо. Обаче зумния трудъ на чехекия селянинъ
хл-Ьбътъ, споредъ икономическата и на чехската селянка които рабонаука е основното мерило на труда тятъ усърдно отъ сутринь до вечерь.
и "на всички други продукти, съ
Въ Чехия има плодородни поля,
други думи фабричните артикули, х"1 ав , " ли™ ппа
»"»««н"м"» • »»'»• Изобщо селяни нътъ по устройст
«питп
™ H , » « P L , „ « « , . ,L '
У°
"
запазени
гори и бистри вата на домашния си животъ не се:
които станаха недостъпни за селя ртзки и езера. Въ rfexHHrfe
планини
нина, требза да понижатъ цените има обширни пасбища, кждето.на различава.„отъ гражданина... Облек
си и въ същия размвръ както онъзи. пролЬть овчарите изкарватъ' стада лото — също. Лзъ тукъ не.бидехт*
на житото и царевицата, които се та си и прекарвагъ тамъ до есень „национална" носия. Момичетата;
носятъ леки, кжеи рокли, спретнати,
произвеждатъ отъ ;,Д на население заедно съ домашните си:
то на страната. И въ действителЕдинъ нашъ българинъ, Вл. Та- к.тго балерина. Косите си, обаче,
ность това става. на чуждите па кевъ, който миналото л-Ьто е оби- още не еж остригали и хубаво пра-'
зари, гдето редица сурови материали, колилъ Чехия, и е имзлъ възмож- вятъ. Женската скрокность е голекато железото, м^дьта, калая, оло ность добре да изучи чехекото село, ма доородетель, тя е признакъ на'
целомъдрие. Никоя жена въ селатавото, памука, вълната, каучука за- ето какво пише за него:
азъ не ВИДЕХЪ съ цигара з ъ уста.
харьта поевтиняха на 5 3 % повече;
„Това, което особено ярко се
това тамъ логически понизява це- хвърля на очи, когато се наблюдаВенко село има хотелъ, м обели-НИГБ на .ТБЗИ артикули, които се загъ условията на живота въ Чехия,
произвеждатъ отъ казаните сурови то е приравнявнето на селото съ х ранъ по градски, ресторантъ, без
материали и ще ти понижава още, града: Разликата между живота въ спорно по-хубавъ отъ нашите сто
догдего настъпи нужното равно селото и града у насъ е много по- лични. Кухня изрядна. Въ това от
весие. И ако у нась това нг се за голтзма, отколкото е тя въ чужбина. ношение чехекиятъ селянинъ стои
белязва още то се длъжи на мит Нашето село се намира още въ много далечъ отъ нашия. Българс
ническата тарифа, • прогивъ която примитивно състояние. То не е на ката селска кухня е първобитна и
вича една ГО.ТБМЗ часть отъ обще правило такъвъ голъмъ прогресъ и еднообразна: правятъ се разноски,ството, па и самите търговци. Ней стои много назадъ отъ града. Въ хабять се продукти, а се получава:
ното коригиране е на диаванъ редъ, чужбина това не е така. Лзъ кам-Ь- безвкусна храна. Не бихъ могълъ
само чз се !ърси н а ч и н ь т о з а да рихь възможность, чрезъ широки достатъчно да" похваля стопанските
нг предизвика голЪми катастрофи връзки въ тоя край, да се сближа добродетели на чехската . селянка.
Съ какви грижи те нареждатъ к ъ 
поради натрупаните с;<л;пи сгоки.
съ много семейства и да посетя раз- щите си, съ какво';внимание.се отПрочии ясно е зз всички, че ние I лични чехеки села. Е добре, тамъ насятъ къмъ мъжете си и съ каква.
вървимъ къмъ общо понижение на начинътъ на живота не се отличава голема нежность възпитазатъ деца
всички цени, къмъ обща ефтиния, много ОТЪ ТОЯ на градовете. Преди та си! Селянката и тукъ, както у:
котго ще се отрази и върху ВСБКИ всичко благоустройството на селото насъ,"работи заедно съ мжжа въ
трудъ и имотъ. Л това отъ своя е съвършено: електрическо осве полето, но тоя селянинъ, когато се
страна значи заскжпване нз парите. тление по улици-rfe, въ къщи и дори завърне отъ къра не- отива въ
Другъ начинъ за разрешаване на въ кухните се готви съ електриче кръчмата и не оставя само на же
кризата нтзма. Това е н ^йния есте- ски маши. Канализация модерна ната да се грижи за добитъка.
стзгнъ край, къмъ който ние ще водоснабдяване—също. Поради тая - Бехъ единъ праздниченъ день въ
'Ci при5;;ижаз?месъ разни коле причина,, чистотата е пълна.
селото Дьорфлъ, на гости у едно
бания нз ценигБ, крито, макаръ и
семейство. Останахъ поразенъ отъ
болезнено и съ анархични колеба косгь, догдето се дойде . до едно това, което видехъ въ селската кжния, вьрвятъ по наклонна плос- трайно понижено .ниво на живота. ща. Никаква разлика въ начина, по-

Л5р6й-ЗУ.
който ви посрещатъ и гощаватъ въ
града. '£то защо много богати хора,
фабриканти, крупни землевладелци
си живеятъ тъй прекрасно и удоб
но въ село, както биха живели въ
града!'Вечерно' време въ салона на
ресторанта се събиратъ селските
момичета и момчета гиздаво обле
чени, и тамъ се забавляватъ съ
танцъ и музикв. Но какъвъ образцовъ редъ и какво приличие се па
зи въ тия събрания! Ние, малки и
големи общественици, би требвало
да посещаваме по често европей
ските страни и да ги изучаваме, и
не само въ градовете и въ курор
тите, но и въ селата, въ ТЕХНИТЕ
стопанства, въ училищата и църкви
те имъ, въ полето и въ домовете
имъ. Така ще видимъ, какъ една
държавна политика, добре ръково
дена, може да приравни селото съ
града до такава степгнь, че всички
блага на културата да бждатъ ед
накво достжпни/ както за ония, кои
то живеятъ въ града, така и за тия,
които живеятъ въ село.
Михаиловъ

„Народна Просвета"

Стр. 3.

ка съ стопанското производство, об белодробната 1 тъкань. Обикновено
ществена агрономия, овощарство, по прашинките има и микроби, че
лозарство и домакинство.
сто агенти на заразителни болести
Застжпено е добре и театрално и които дишатъ такъвъ прахь се
то изкуство. Животътъ най-добре заразяватъ.
се рисува нв сцената, затова и на
Прахътъ поврежда белите дро
шия селянинъ требва да привикне бове и требва да се избегва. Уста
да го наблюдава тамъ, пакъ за да новено е, че прашните индустрии
просвети себе си и да облагороди даватъ двойно повече умирания отъ
душата си.
гръдни болести отъ останалите. И
Тамъ той ще съгледа всички свои у насъ една четвъртъ отъ народа
недъзи и ще порицае пороците на умира отъ болести на дихателната
своята душа. Театралниятъ сезонъ система (гръдни болести)! Това е
тукъ се откри срещу нова година страшно и то ни налага да се пона 31. XII. т. г. Подходяща за дне грижатъ за чистотата на въздуха,
шното време, изнесе се съ успъхъ който дишаме.
драмата „Край мжтния потокъ" отъ
Не е ли обидно въ тая дивна
П. Керемедчиевъ въ полза на чи страна съ чистъ балкански въздухъ
талището отъ група любители ар да дишаме прахъ и микроби! Нека
тисти при сжщото.
правимъ по-големи прозорци на
На 13 1 т. г. срещу сурваки да кжщите, нека ги държимъ по-дъл
де се „Балканската комедия" отъ го отворени, но нека още се поБорю Зевзека и малката духовита грижемъ да не внасяме въ вкжщи
комедия „Театъръ въ Театъръ". Са- каль отъ вънка. А за тая цель е
салона бЬше пргпълненъ.
нужно предь вратата на кжщата
Макаръ и отъ любители да е вер да се тури едно стъргало за каль.
бувана трупата при читалището ни, Това е една железна плоча, гЬсна
обаче поставгна е на разучванг и и дълга, която се забива съ двата
драмата „Зидари" оть П. Ю Тодо- края въ две колчета. Може да се
ровъ, която надяваме се тоже съ използва остъръ ножъ, счупенъ
успъхъ да се изнесе на сцената. сърпъ или парче отъ дебелъ жена дневенъ. редъ и „Зла свекърва" лезенъ обржчъ. Преди да се влезе
оть А. Карима.
въ кжш.и, требва" най-грнжливо да
... Читалищната .. управа, емвтайки, да се остърже кальта отъ . обувки
че по тоя пжть може да се достиг- те или цзрвулигБ, а вжтре въ прус
натъ известни резултати, каквито та да се обършатъ съ парцалъ.
Каль се внася въ кжщи и съ
и въ миналото се зарегистрираха,
ще продължи театралното си дъло дрехите, защото тЬ често се изцапи курсовете до края на м. маргь ватъ при работата: Необходимо е
Тогава работния сезонъ на читали •замърсените и мО;<ри дрехи да се
щето ще се закрие и ще се открие згвалятъ въ пруста, а да се облипакъ тоя на земледвлзца, който чзтъ чисти и по-леки дрехи за въ
напуща взчз селото, за да продъл кжщи. Зацапаните, следъ като изжи работата си на полето. Но тамъ съхнатъ, да се изчуватъ и изчеткатъ
той съ лека въздишка ще си про и тогава да се обличатъ.
шепне: „сега на душата ми е леко,
Тия малки грижи не искатъ сред
умъть ми се опресни, а съзнанието ства, а малко повече внимание къмъ
будно — да твори нови блага.
•което здраве и здравето на своето
семейство. „Нар. Здраве",
Д-ръ Тодоровъ

to Шш ш щщтъль
ШШШ-Ш
Въ Ново-село, най-големото село
въ Провадийска околия, читалище
то откри на 8.-XII. вечерни курсове
(народенъ университетъ), които се
пОсещавать отлично. ВсЬка седми
ца въ понеделникъ, среда и петъкъ
вечерь отъ 7—9 ч. салона е препълненъ отъ младежи и възрастни.
Съ особенно внимание изслушватъ
лекциитЪ които еж. застжпени отъ
цълата интелигенция въ селото.
Тукъ ВСБКИ по своята специал
ности разработва материя достжпна
и близка до ума на добродушния
нашъ селянинъ и която го живо
интересува въ практическия му животъ; Държатъ се и недълни бесе-'
ди по общи въпроси. Първата бе
седа се състоя на 7. XII. 939 г.
Реферира председателя на чита
лището на тема: Насгояща и бждаща дейность на читалището. Сжщия направи апель къмъ посети
телите все тъй масово да посеща
вате беседите.
Съ право вечерните курсове носятъ името народенъ университетъ
защото тукъ еж застжпени почти
всички дисциплини, които живо интересузатъ нашия селянинъ.Предаватъ с е : история, аритме
тика, българска литература, възпи
тание,-. в-вроучение, законоведство,
медицина, ветеринарна медицина,
кредитъ и банково дъло въ свръз

He- HIO№ и 1 и н !
Зимата вече дойде, а заедно съ
нея и непроходимата каль по на
шите селски и градски улици. А тая
улична каль е главната причина за
замърсяването на въздуха въ кжЩИТБ

ни.

Замърсяването и прахътъ въ кжЩИГБ еж много вредни за здравето.
Мръсната кжща е мЬсто за развъж
дане на Есъкакви микроби и за раз
валяне на въздуха въ нея. Прахътъ
пъкъ при дишането влиза въ диха
телните тржби; и отива дълбоко въ
дроба до най-последните мехурчета.
Той зас-вда по дихателните пжтища,
причинява кашлица и отчасти оста
ва вжтре и поврежда както стени
те на дихателните тржби, така и

Разни
Пчелите предсказвани на
времето.
Пчелите имать способмость отрано да предсказватъ, кога зимата
ще бжде топла, кога студена. На
основание на многогодишните си
наблюдения единъ пчеларь твърди,
че ако предстои сурова зими, пче
лите затулятъ входовете на коше
рите си съ восъхъ, като оставатъ
само едно много малко, почти незабелезано, отвръстие; ако предстои
мека зима, то пчелйгв оставятъ"
входовете въ улеите си съвършено
свободни, като не ги затулятъ съ.

Стр. 4.

.Народна Просвета*

нищо. Пчелата не може да излЪзе е пргдизвикала потьта на човъка.
отъ улея, ако външната температу Който мирно се поти пъ банята,
ра е близка къмъ точката на зам потьта бива по-малко утровителна,
ръзването. Студътъ я упоява, и тя, отъ колкото потьта, която измокря
като се лиши отъ способностьта да фланелата на КБКОЙ гимнастикъ.
се движи, пада умира. На това ос ТгнцующигБ, които безгрижно се
нование той заявява, че, за да се въртятъ; приготозляватъ за презъ
узнае зъ октомврий месецъ, каква нощьта големо количество утрови
ще бжда зимата, достатъчно е да телна поть; ако зземешъ потьта отъ
се види затулили ли еж пчелигв нъкоя ръкавица, то съ него мо- .
ВХОДОЗЗТБ въ кошарите си и, ако
жешъ да исгровишъ цвла колек- j
отвръстията на кошеритв еж зату- ция бъли зайчета и морски свине,!
лени съ восъкъ, то може навврно като имъ го нацъркашь въ тЬлата.
да сз предскаже, че зимата ще бжде студена.
Лко връмето е ясно и пчелите
не излизатъ отъ кошера, това по
казва, че ще вали дъждъг когато
пчелитв се завръщатъ бързо и на
Износа на яйца и птици възлизащъ
тумби въ кошера, това показва че на около 1 милиардъ лева, стои на
ще има буря; когато е облачно и второ мъсто въ търговския балансъ
пчелигв почватъ да изхвъркватъ на България.
I
отъ кошера, това показва, че скоро
ще изгръе слънце и връмето ще
Огглеждай повече кокошки, за
се оправи.
щото кокошката превръща ефтината зърнена храна на скжпи яйца
и пилета, като заплаща дадената й
Какъ могатъ да се избавятъ храна 2—3 пжти по-скжпо отъ па
конете въ време на пожаръ зарната й цена.

Ш Ш ПИЩЯ

Известно е. че въ време на по
жаръ, конегв, като се уплашатъотъ
огъня, сгоятъ като вдървени на ед
но мЪсто и съ голъмъ трудъ мо
гатъ да се изгонятъ отъ яхъра,
вследствие на което тв често изгарятъ въ огъня.
Конете могатъ да се избасятъ съ
средующия простъ способъ. За.да
се накара уплашения конь да из
лезе отъ яхъра въ време на по
жаръ, тръбва да му се метне на
гърба седлото, или пъкъ да му се
тури юздата и коня по движението
на инстинкта ще излезе отъ яхъра
безъ най-малко съпротивление.

Дания два пжти по-малка отъ
България, по население и простран
ство, има два пжти повече ко
кошки.
Въ Дания на единъ житель се
падатъ 5 и пол. кокошки, а въ Бъл
гария 1 и пол.
Яко всъко земледъткко стопан
ство въ България удвои броя на
КОКОШКИТЕ си, т. е. вмъсто 14 ко
кошки, колкото се падатъ сега дър
жи 28—33 кокошки, то кризата въ
зърненото производстзо ще се разраши, а износа ще се увеличи на
2 милиарпа лева.

Утровителностьта на человеческия поть

Дезинфекцирай курника си ВСЕКИ
3 месеца и при случай на болесть

Всъки човъкъ, който е надаренъ
отъ природата до нъкжде съ гнусение, испитва неприятно усещане,
когато стисне испотената и лепкава
ржка, макаръ и на най-добрия си
прияталь. Природата, като че пре
дупреждава чов-вка, че въ такива
случаи него го застрашава, на пръвъ
погледъ неясна опасность. И стари
т е писатели поменуватъ, че въ ста
ро време войниците намазвали стрелитЬ си съ конска поть, която взе
мали отъ подъ МИШЦИГБ имъ. Найнозитв физ:юлогически изследвания
полазватъ, че человеческата поть
сжщо тъй се отличава съ своята
отровность, която бива толкова погол%ма, колкото по-напрегната е
била мускулната деятелность, която

Най-езтинага дезинфекция е заросване на курника съ варовъ разтворъ съ прибавка на малко синъ
камъкъ.
Захранвайте пиленцата съ здрави,
и лесносмилателни храни — сушенъ
счуканъ хлвбъ, пресно преварено
яйце, неварено млеко, а не съ просо.
Давайте храната на птицигв точ
но въ "определено време и не ги
оставяйте да се тревожатъ въ оча
кване храна.
Граждани, отглеждайте въ дворовегЬ си повече кокошки за да
имате винаги пресни яйца въ кжщата си за да останатъ селскитв
яйца за износъ.

Брой 3
Избирайте за разплодъ само с р е 
дно тежки яйца, но дребните и
много едрите яйца не насаждайте,
а употребете за храна. Оставайте
за разплодъ кокошки и петли само
които произхождатъ отъ нпй-нослива кокошка.

Наша поща
1. повтдоо' понашме тЬзн наЦоднн чягаянщо, конто т т из
брали още мастоятель зо в- Народ
на оросвЪта" да сторятъ TOBD ВЪ
кпй-шоро врВнз, нато съсбщатъ м
нмето лу.
2. Избрания настсятесь да се гри
жи зи навременното получаване - е
ршросдаяваке т вестника, де
аШй вбзяпменти н да съобщава
въ шанцийтн зз всички ешня. те
атрални престшения, читоднщвн
аШт%, кеито сз дстройватъ въ
селището, наето в за други вдттщг№ СЪб$Ш3. Чнт- йастдоеястй'-' да запкшотъ .'абонати, та изпратят* I
спнсънъ на СЙЩНТ'5 за де се изпра
ща вестника направо ма щешшт!..
4. *народна ПиосвЪта- ш т
т пжти ттт к m m годншейъ обанаиентъ 20 лева, а отдЪленъ брой 1 пгвъ.
5- Статии, дописки и писма се
изпращатъ на адресъ: в. «йароднв
Просвйа* - 'ВарнаЗа лични спрпвкн ниишарнишг
Лнмитровъ — Варна.

Paipoiailsa; ц н п m
За поржчки надъ 500 лв,—20 на сто
„
1000 . - 2 5 „ >
„
2000 „ —30 „ .
„
3000 „ —35 V •».
„,
4000 „ —40 „ ...
Отстжпката се дава въ книги.
Искайте безплатенъ каталогь.
Книжарница Димитровъ— Варна

