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особенно втората му с часть, които 'описва' срt.J.стпаТ::t
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язикъ дост,Жпенъ за· едва ,Гр:iмотенълозпръ.
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ЕI\ОВОlVIИЛ, 8ЕlVIЛЕД11ЛИЕ 13: СI\ОТОБЪДСТБО

Храната и хранението на
ДОl\lашнитrb jКИВОТНИ.
"Много пари се харqIЖТЪ ::а жребци
отъ Правите.УСТВОТО, аиа малко се IIрИ~
паси ПО.уза, (Дали :ма,ко лали :много се
припаси ПО.:lза това никой още незнае,
даже тtзи, които сж наИ-б.ШЗО до това
~t.:lО; нашин запитначъ и нии всички това
ще узпаемъ, когато ВИ,щ:мъ П)'б.шкувана
точна статистика за lIо.1ученитt ЛО сега
ре:!VJlТати. р.) Азъ :МИС.lIЖ, Г-не Редзк

торе, че не само доБРl1 жребди пи Tpt6ватъ, а ни трtбв~т ь И познаНIIЯ по хра

нението на' добитъка.

:\IО.lIЖ llи, Г-пе

Редакторе, ,щите ни Н:lстаВ.уеНIIЯ за из
бора на храната, наЧIШ'Ы'Ь за отхран
Банието на доБИТЪКЪТ'I., как<и дамове
трtбва )\а IHlaMe и пр." ,

ПОll.:(игнатип llЪПРОСЪ О'Г'Ь НШПИН заIIИТIШЧЪ за хра'

Пата п хряненnето на ДОJшшнитi; животни~

КОИТО по

JltcTBaJIe на че.10 на тан статия. е отъ кшшта.ша важ,..
ПОС'ГЬ i:Ш всtки скотовъ.:(ецъ, 'га' затова ниli ще се по
crapaeJI'L да освtТ.1ЮI'Ь по него,:I.O КО.IКОТО нашитt
ПОЗНания ПИ

П03ВО.1Яватъ,

както СЮIИЯ

запитва чъ, тъй

сжщо и всички наши интересующи се читате.1И.
36
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Както СЮlОто заглавие на статията с кратко,. тъй
сжщо отговорът:ь ~lОже да бжде ~lНoгO кратъкъ: "доб
ра и дос'гат.,тш храна и редовно хранение добитъка,"
обаче съ 'Г~H~ ЬВЪ . един'Ь отговоръ нищо не се IIОЯ(НJШil
и понеже раiШИТ'Б дmшшни животни юшт'Ь' различно
предназначение,-за работа, за lIШСО за l'lлtко, за в'Ь!ша
и пр., - и споредъ' С130е1'О прtдназначение изиекватъ

различна храна, то нии ще разг~твдюlИ, по отдt;шо, по
пр'lщназначение - хра\юнието на различнитt ДШШIIIНИ

, животни~
1.
Подъ

ДУШtта

Хр а нат а

"храна"

за

домашнитt

животнИ

(м.ltкопитающи и птици) се разuира всичко, което :I,И
вотнитt яджтъ,-'гая храна се подраздt.1Я на животин'

ска

(lIl.ltKO,

~Iееои животински

остатки),

расmumелиа

(всички трtви, ctHO, сла~ш, ов'l;съ ИЧl\IИКЪ, фии, l;УКУ
ру зъ И пр., разни плодове, като картофи, цвtкло, тик~
ви, сливи И пр.; остатъци отъ фабрикитt,
Бато О'ГЪ

захарнитt фабрики отъ бираРИИ'ГБ и пр.); и' .;t1lllepa.mu
(разни со.1и).
'

3а м.'шди'гt ~lIlлtкопитающи 11~ИВОТНИ, - за ягнета,
ярета, телета, жребета и пр., до AtTO се приготвьътъ
да яджтъ р<tстителни храни, наи-подходящата за 'гъхъ
храна е маичиното ЮIЪ l\lлtко и КОЛlЮ по дълго Bpt)le
щ\оставятъ ,ll,il бозаьr.тъ, ако това не вр'tди интереси
т Бна стопанина, ТОЛI;оиа по· доБР'Б за )Iaлкитt.

Наи-важната храна за животнитt е растИте.шата.
Всъка tjдна раститедна храна съдържа извtстна часТЬ
ВОда и твърди части; понеjке водата животнитt .)ЮГЖТ'Ь
да намъры;,'l''Ь й чиста, затова храната се ЦЪНИ по ко
личествот.о на сухитt вtщестпа, които съдържа и БО.1
кото По-малко има въ неы;, вода, 'fолкова е и по екЖП П ;
но с'гоиностьта на храната зависи още отъ неИнатf\.
смилаююсть и съставъ. Една храна ~юже да съдържа
:много питателни части. НО ако тя нююже да се рПЗ.10

жи . и погълне въ черв:tта, а се исхвър.IИ на
е безполезна.

.

вънъ, ТЯ

Когато се избира една TP'BBH::t храна, трtбва да
се гледа, щото въ състава й да влиза'гъ т.рtви ~IlЮГО

ХРАНАТА JI ХР.\НlШIIЕТО НА ДШIАIIIНПТЬ ЖIIВОТНII

питателни,

а такива

цвtтни ТрЪБИ;

,СЪВС1;1IЪ

C.Yi

всичкитъ

УТРОl.!нитЪ И

)Ш.1l~О да ГИ юш И.lИ

ОЕНО, събрано отъ

110

житни И

ГОрЧИБИТЪ

висOl~И

GG5

пеперудо

ТрЪБИ' трtбва

СЪВСЪ11Ъ

да .lИпсуватъ.

ЛИШ1ДИ съ ,СИ.ша

почва.

·е всъкога )!Ного по, добро, оrкол,ото отъ ниски, б.шт~

.шви И )lOчор.1ИВИ ливади, дtто )'Тра ВН и 'I"!;, горчивитt
'трtни, шавпръ, Д . lука и пр. изоби.1ствува'Гъ.
Наи добро ctHO е ОНOIШ, което е събрано КЖ,J,'Е
крал на маи, когато стьб.1Jaта на трtвитъ сж ОЩС соч
ни, :шстата зс.тЕни, въ пълнин разцвtтъ II сюlO н'!;кои
"I'рtви сж нрtцъфт'Б.1И.
СЪНО О1'Ъ СУХИ И прtгорt.ш

'Тръви, . съ

сухи СтъU.Ш И пъ.1НИ 'К.1асоне не е храни ~

'ТС;1НО, понеже НЮlOjке да 6'3 Шlе.те. Пр'I;зъ врt1Ю на
косенето не трtбва да С заВU.шано о'Гъ ДЪЖ,J,ъ,. 'l'l)'J;бва

да юш зе.ltнъ цвt'гъ, хубава Ш~РИСI). 3аПП:1СНОТО от'!>
В.тага, за1'НИ.10 и МУХ.1Лса.10 С'Iшо С 1IНOГO Вl)'U;ЩО за
.вСИЧJш'гl;

ЖИВОТНИ,

ЛШ1Ътатъ.
Олюшта,
'СКОТО
чите.1Шl

особно

тррниТ'h,

311

КОИТО

'IN'TO

ЛalШрЪ-И,J,а С )Ш.ТJ\О Ш1'1'ПТС.ша. въ ер.'I

стопанство
часть

шш

1'0.11.110

отъ· ДШШШНИТ'Е

анаЧСIIИС,
ЖИIЮТНИ

~юlО съ неи. Най добр11 отъ UСИ'lкитt

IIOIН~ila~ ана
се

храШN.тъ

С.ТЮIИ е UВ'БСС'

ната И подиръ HCЫi, ИД.hтъжптната, и'шената,

РЪ;I~11Н:Iта

и пр. RУ1\урузнит1; стъб.1а сж особенно ВЧСНl1, ДОХБТU

-еж зе;lЪНИ.

Добрата С.IЮШ

Тр'БUпа да нс

11ериши

на

мухълъ,. ;щ не е ост<tвеиа на И',вюкрувание и да с про

:МЪшана съ трtвни стъб.та.

3ърнес'Гитt храни (ОНЪС'1, ИЧ1Шl\Ъ, кукурузъ И пр.)

тръбва да бжджтъ

сухи,

съ ПЪ.1НО И едро зърно,

чисти

()тъ разни ПРЮltси - Глушина, кы\ь.ть,' разни П.тЕве.ШИ

зърна-:..-дn нt1IaТЪ лоша 3lерись, да ес прtСИIШ<lТЪ

но отъ една

ржка въ другп,

Остаткитt

·грЪбва скоро
на животНIП"Ь,

отъ захарнитl;

:1CC;1 пр.

,~a б,~джтъ ~:гI;;rа~п

11

С.ltд'Ь ИСХВЪр.1ЯНIlето
иначе' се раз.lагатъ,

оирариини
ШIЪ да

фНUрИIШ

сс дапатъ

3ЮIa.Шатъ

се. 31У

Хллсва1'Ъ И като се даватъ на jКпвотнитt., ПРИ'Iишшатъ
ЮIЪ разни бо.'Itсти.
Храната

отъ П.l0дове,

корени

И )ШОГО в,одни

рас

тенин ТР'Ббва да 'б.Бде лного ;r.обрt запааена ОТ'Ь раз
лагане, иначе тя ПОВР'l;а~да j1~ивотнитt, а Tt се ЗЮ1а::J-

556

ватъ И;lИ като се закопаы:гъ въ зешгrа-въ особни дуп~
ки~ И.1И като се ДЪрЖlif.'ГЪ въ сухи ПО~ltщенил:.

Като прибавка на храната С.тужи co.тrЬTa, която се
употрtбява и да рацразни апети'га на животнит'!;, да
ЯДЖ'I'Ъ повече и да прикрива .юшия пкусъ на нtкои

храни. rгя е и веобходюш за ТЪ.10ТО, понеже ВЛНi'J<t въ
състава на кръвьта, на
всъкога прtзъ изв'Встно
животнитt.

:\lecoTo,
време

коститt, та
'гръбна да се

за това
дава на

Важна часть отъ храната на животнитt съставля
ва вода'га,

I\ОЯТО раз.lИчнит'Б

животни

.1Ичество

употрtбява:гъ;

ната, да

ли е суха И.ти зе.1Ъна,

въ

различно

а това 'много зависи
отъ

1'0-

отъ хра

Bpt:\leTo

да ~lИ е

горtщо или студево и отъ самата вода, да ли е ЧИСТ3 r

С.НЦl\а и:ш 'мръсна. Водата, КОЯТО животни'гъ употрt
бяватъ за пиение не трtбвада бжде много студеяа r
за

Аа не причини

нито

въспа.lени~

топла, за да не

причини

въ

сто:\шха

и

раЗС.Jшбление

{юрната;.

на

тия

органи. Наи-врtдната вода е снtжната. Вадата трМва
да бжде бистра, да не съдържа разни изгнили органи
чески вtщества, да не лерите и пр. 3ас'гоя.Ja'га
IЪО.IOве'г'В и локвитъ вода често пж'ги е причина
разни БОJlЪС'ГИ у жпвотнитt.

,

На дmНШlНи'гt животни храна'га се дава

въ
на

не сюl(}

като С'БНО, слюra, п.:ТБва, ЯР:\Ia, парени картофи и тикви r
фабрични остатки, ОВБСЪ, ичюrикъ и Нр., а тъ ЬЬ на
::\шрат'Ь прtзъ ПО-ГО.тБ:\Ia'га ~шсть на годината въ поле

то на Пitсuищата-бсзъ вс'!;юшви други прибаю,и. Този
начив'Ь ва хранение, не ще и ДУllШ, е наи-иконшrиqниЯ:

и най праfi'l'иqния, та Зil:гова е добрt ,да се знае~ кое
паебище е добро и кое лошо. Това, I'OeTO се каза за
CЪ~TaBa на

доброто сЪно.

напълно

се отнася и ltЫIЪ

доброто пасбище, понеже' едното се получава отъ дру
гото. Доброто пасбище трtбва да бжде сухо, да ЮШ

:много и питате.1НИ трtви, които всичкитt

животни съ

.JaKOl\ICTRO пасх.тъ; Аа нъма горчиви и уТрОБНИ тр'!;ни

1\ато: лю'гичеви, lIl;ltчокови. сtННИfiоцвtтни, бучюшто ви ,

.тьжитрtвъ И пр. Нискитt, юажнитt и l\IOчорлинитt

пасбища всъкога сж врtдни, не СЮIO защото 'гp'!;BaT~
ЮIЪ е ~10тa и 110 'l'ЪХ'Ь растжтъ УТРОnНИ трtБИ, но R

:ХРАНАТА и ХРАНЕНИЕТО Н\ :LШIАJШIIlТI; ЖIIВОТIШ

::защото

въ

тtхъ

животнитi~

557

за.laIШТЪ :lIСТИ.1Ъ,

разни

ВО,J,НИ БО.ltсти въ дробоветt, БО.ltстн въ кршшта и нр.

Влизо при доброто

пасбище трtбва

,J,a юш теку

ща вода и дървета, IЮДЪ които .ltTHO вре.lе животнитt
.,;щ :lЮГЖ'ГЪ да си почива'I'Ъ Шl сtш.. а и Х.1аДЪ.

Чf'сто пжти

се С.lгшва, че

най-добрата

храна п

lIай доброто пасбище причинлватъ най .1ОПIII поВ})'I::;щ
на животнитt, 'I'ЪЙ напр. въ оставеното на отворено нn.
.Двора ctHO отъ в.шгата се раЗБива гъ ра:-ши гжби, :ч
Хе.1И, П.lт,сени и пр., които СЪ просто око еДВЮI f, ес
заU'I;.ltжватъ, сжщото се С.lучава и съ OB'l;Cfl дажс на
-сушина,
чин нва

'Тi~

такава храна като се даде на ЖИlютни'Г'I::,
въспа.lение

сигурно

ВЪ

червата

ПО:lIт,тане.

)lOже да се нреЩ1Х:llС

и

рlИране,

llрtДНОСТl>'Га на
чр'!~зъ I10парВ:lНИС

а

при

у ТРУ;ЩИ

таюша

храна

съ ВI),!~.I:1

во;щ.

Ilокритата съ C"l)O;I:I" CII'JH''!> и С.Шllа храна с,t.ЩО
-е :lШОГО вр'l:::ща. ПРОХ!;'I'!>, ('С('III, 11 i!lВI'!;, ':огато пасби·
щата сж I10I\РIIТИ съ с:нша И:IИ с(,реа:!"
ЖII 110'1'Ш1'1"1; 110
'Тр'l;бва да се пущатъ на паша, защото се ра:lБО.IJlllаТ'I.!

н'lн,ои У:lIИР:lТЪ, а :I!НОГО отъ ТРУ,ЩИ'I"!; I1ШI'J;Т:lТЪ.

I 'O.TJ~

:lШ чаСТI, отъ ПО:lI'БтаНИJIта еж ЩШЧlllЮIIlI СЮIO ОТЪ пу
щаннето на ,J,оБитыаa по С:ШН.IIШI1'Г'!; аараш, пас(/ища.

Про.тБть, при ра3IНшашICТО на гората.

'тр

"
t ова

:I!НОГО

да

се

пазЬf.ТЪ,

;r;ИВОТШIТ'I~

"отъ
"
J
;I,ЪOOВllТ';

осооепно

го-

ри, понеа;е Htl:Ol1 ОТЪ тtхъ. осоиенно г()ве :!,ата, С1. 1'0'
.1t:lШ охота нджтъ дъбовитi; фИ.lИзи, отъ които СС раа
вива бо.тБстъ ВЪ бъбрецитt и кървошшанс.

Никога не трtбва да се праВIЖТЪ бързи
"ВЪ храната на

ДO:lшшнит-I:: jl;ИВОТНП:

ЩЮ:lltНII

когато се

ИСI:а

да се залtни една храна съ друга, трtбпа ;щ сс пра
ви тан Зfl.лtна постепеНRО и въ H');I,O.Il,O ПР'Б:I[е, дох);то
:j1~ИllОТНОТО

се

приучи

на новата

храна;

а нс IШВС.l,нъа;ъ.

'~ГOBa особенно тр'l;бва да сс съб.[юдшm
пущанието ЖПВОТНИ'Г'); на паша. ВЪРЗШl

про.!'t'!'], при
ПР'!;ХЩЪ отъ

сухата ЗЮIШt храна на ЗС.тlашта Тр');IШ llJНI'llIшша
ло

раздразнение

}Ш

II

на

продъ.:rЖИТ~:IНа

СТО:lшха
ДIшреа,

и

lJервата~
често

ClI.I-

IlОJlВJlIШ сс еИ.1

IlЖТП

даil:С

:I\СРИ3

.1Пва, ЖИllотнптt :I!НОГО отпада тъ, изгуБВ:lТЪ сн апетита
и Ц'В.1И мtсеци ШIЪ трtбватъ, ;l.O;l,tTO сс поправы.тъ;
·есень такова бързо ПрО:lltннванпе отъ пашата на су-

М8

хата храна ;щва оuрnнти резртати-го.тlшо

запичане;

ето защо и въ единия и въ другия С.JyчаИ, трtбва да.
се отива ПО.1eI~R, до ;l,tTO ЖИВО'ГНИТ'G се привикнх.тъ.

Шl новата

храна.

lIро.тБть

Hfa~o.lКO

Tptuna

да

Bpt)le

се ИЮltшва зе.ltната съ сухата храна и да ЮIЪ се да
ва. И.т пъкъ заранъ да сс нахранbli,ТЪ животнитt съ
суха

храна,

се увt.1ИЧИ

като

се поръси

съ

СО.1ена

апетита и С:I'Б,J,Ъ това да

вода,

с('

за да ЮIЪ.

пущатъ-вече

сити на паша, за да. не.1ЮIТlmтъ JIНOrO на зе.1tната трЪва.

Есень,

TptBa,

когато пече

за да се напасва

завръщанието

Щ' Дft

до

привикне

AtTO

постави

се
сало

Юl

~IY

суха

въ ПО.што

не

остане

доUиТ'.ыш, ТР'БUIiа
се ДRШl

и

по

ЗЮIaта

:\Ia.IKO

доста

вечерь при

xpaHa r

суха

настжпи

З3

да се

xpaHR.

11 Хранението на неработнитt ЖИВОТНИ.

.'IaTa

Го.1Ьш часть отъ ;I.о~шшнитt
година не се

упоТ{)'GUппатъ

животни

на

пр1ш'Ь цъ

никаква,

работа,

както еж кравитt и БИВО:IИцитt невпрtгателни - още
непорастна.lитt зR работа ~IЖ;}:I~ари, телцитt и JIa.1аче

тата, или сюlO HЪKO.IКO дена пъ година се употрtuяватъ

на работа, както е съ всичкитt хергелеТR. УПО'1'рМя
ВRНИ

за

хар)шнъ.

На ВСИЧIШ тия животни Пр'БЗЪ

ЗЮlНия

сезонЪ

Ct1

.дава храна, СЮIO С.1ЮШ - ТО.:шова, КО.11Ш1'0 да И33ЮIЫ>ТЪ;
отъ хранения сюlO съ С.Iюra ;I.облтъкъ, и тя не въ дос'

татъчно количество, не :1l0же да се ИЗИClша нито

paGoTa r
сюю Ht1

нито другъ ПРИХО,J,ъ, защото тип животни не
ПО.ччаватъ повече храна, отколкото ЮIЪ тръбва, за да
ПОДJ,ЪРjf;атъ

своя оргаНИЗ)IЪ на

една lf сжща

стспень,

но още й всf;ки день яднтъ по нtщо отъ себе сй,

0'1"1:>

натрупаната лои и ~Ieco прtзъ .1tTOTO и шtтова всtки

день се н'Iацо ОС.1абватъ и шшро.ltть излизатЪ сюЮ СЪ
една кожа и кости ; а тtзи, които н'lПШТЪ достатъчна
тtлесна храна въ запасъ, улиратъ.
rraI~OBO ОСI~Ж;J,НО хранение на нераuотния доuитыъъ

с не сюlO БСЗПО:Iезно за С1'опанеТ'h, а й врtдно. На

nсtкждt у насъ скотовъдцитt юштъ

да притtжаватъ :много добитъкъ

топа В.lечение

на брои,

който СЮIO

ХРАНАТА и ХРАНlШПЕТО н' ;~О:НАIIIНIIТ;А ЖIl1ЮТНП
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'Г'Ыlче пасбищата .тБт'Б, унищож.ава С.1ЮШТН зю!'I;, беаъ
НИIшква ПО.lаа 3:1 стопани'гБ. B~ltCTo 50 3.11; :хранени
и отъ никаква ПО.'ша за стопаНИЮl животни, ХИ.1ЯДИ ПЖТИ

е по добрt

;1,11.

Юlа само 10,но ),обрt

не СЮlО да живtJЖТЪ,

а й да

хр~нени, които

проиавtж),атъ.

у t>;ща селска кжща, която притtжапа
КИ.lО кравешко

НУ7I;;Цtт:t
оправдава

млtко

01''1

ТОЯ

Ht'

)lОже lа 'ГИ НЮltрJЖТЪ.·

KOi-!СКИЯ крю~ъ

начинъ

Отивашъ

:30 l~рапи, 11. едно

за

на хранение

хар~шна донейдt

xepl'e.leTaTa.

Прtзъ всичкото добро Bpe~le на годината всичкил
неработенъ добитъкъ се П)'lIЩ на полето; а пъ ба~ll\а
Нl1С'fитt MtCTR херге.lе'гат11. цtлата j'одина, :!Дже най
:ЮIllИ'l"В зюши дIiи, прекарват;ь въ горщ'а. 'Гози начинъ
на отг.ltдв:шие неработнитt ЖИВОТНИ е най- добрин, -

въ полето животнитt свободно се дпижIжтъ, и ;щiпжтъ
чистъ ВЪЦУХЪ, пО своята поля' lIзбиратътр'f;ватн И па
сжтъ ТО:lКопа, колко 1'0 ЮIЪ С угодно, особенно п'Ы~'Ь Ш\О
пасбището е богато; ОТIючива'I'Ъ СИ, когато ИСI;НТ'Ь;
прИ:виющтъ на СТУДЪ, 'ГОП;lЮШ,
в'J;тръ, п:шга и пр. и

стаllатъ нераСПОЛOfI;ени

!\'ЫIЪ

IJо.т!;дувание.

щето ЖИВОТНИТ'Б пасжтъ не сюlО
св он ОРГ:ШИЮIЪ, а й го:гJша чаС1Ъ

щатъ пъ :lIесо и .1Ой

-: зпппеъ

Въ

пасби

;ш lЮ.l,;~ъра:анис IШ
О'I'Ъ храната обръ

за зшlНО ВрШlе. 'lЧ; пи

bl\TOЬ ВОД11.. I\Огато сж жъдни и КО.1l.. 0ТО

искп'/'ъ.

'Гукъ

тръбва да се Г.lеда СЮlO да НЪ~1a нtJ"ОИ утровни трt.ви,
l;ОИ'I'О uихж поврtди.lИ животнитt.

111 Хранението на рабiПНИR доБитыI •.
Въ тая категория В.1Изнтъ всИtIl\итii впр1;'гатнн

Bf;l,a,

биволи

Въ

и коне ва впрt.гнне

ce.1CKOTO

п

3:1

1'0-

надено.

стопанство· най- ваjfШ:l рол играе ра

ботната група ~I;ивотIiи; йезъ тъхъ н1ша люце,il:Jщю,
нIша съобщавание, нъ~rn ТЪрl'ОВИfI и ПОШIНъкъ.

3а да :\югжтъ ра60ТНИТ'G ЖИВО'!'НИ
редовно и: напъ"lНО работата,

ква,

1'1>

конто отъ

да

извърш ШlТЪ

ТЪХЪ се И;ШС

трtбва да 'бжджтъ СИ.ши, И3ДЪРif;.1IШИ н бър;ш;

аl\О 01''[, тtхъ се иска бършна. а понр;ш~ си:шта ;ШВОТ
юrтt придu6иватъ qр1>зъ ПрИВПlшпние,
упраjl;пеннс и
Г.ЩВН() отъ храната, та затова и трtбва редовно и добрt
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да се храньу,:гъ. На тъхъ осв'внъ хр:шата аа поддържани
ето на органИiВНt трtбва ,;J,a се ,;J,aBa
хранn
".,

конто

'Г

t

~

ооръщатъ

Всичкия работенъ

.1,..

доор'ь

не

сюю

когато

въ

СИ.1а

добитъкъ
"",

раuоти,

а

още и до()авочна

-

~

раоота.

трtбва да

~

и

се храни
~

когато не рпuоти

; не

храШlТН, която се дава въ деня на работата е полезна
на животното, а онан, която нъко.1КО дена по-рано l\lY

е давана, -дадена'га зарань,прt;щ
храна отива въ дайната,

отивание на работа,

да,J.ената

краката, а ;],адената преди

2-;)

-

вечерь

отива въ

недtли отивn въ l\РЪ

вьта, .костиТ'В и ~lУСl\УДИТЪ и тн юreнно е
Тъжко на тоя зеlllледълецъ, .кой'го дава

ПО.1езнатз.

lIШОГО ярла и

съно на воловетъ, само l\OraTO оржтъ; неговия плугъ
сигурно -нtllШ да потъва lIIПOI'O ДЪ.'Iбо.ко и НИJюга дъло
nptl\le нtllШ да оре.

Хрtшата,.коя'го раБОТНиТ'.h ЖИВОТНИ получаватъ ВЪ

повече и .кога'го неработьт.тъ, не се губи, тя се обръща
въ шшасна сила пъ 'rt.10TO и когато стане нуа.да, об
ръща се въ работа; тази запасна сила наИ-lIШОГО се про
явява при искарвание на тЪжы.ъ товаръ в'ЬЗъ) нана
горно, при прыlнаваниеe на блат.lИВИ и кални )IЪСТНОСТИ,

при прtскачание на урви, пръпятствия и пр.

Наи-добрата храна за раБОТНИТ'Б животни е зърнес
тата, Ilонеж~ съдържа на~j-питателни части; тя трЪбва

да се ;I,ana uи:lO сурова, като оnъс'[" ИЧЮlИкъ и 'гр ИЦИ;
или пъкъ приготвена като се свари, попари или ИЮltша
съ плtllа и нарtзана СДЮШ; тая храна, конто костуна
доста скъпо, тръбва ;щ се дава въ lIШ."llЮ КО.1Ичество

3-4-5

килогрюпш на конь и на день;

5-6

рюпш 1Ш' -uпво:ш и -подове.

ки.1ОГ-,

0.1Ъ;'l,Ъ зърнестата храна иде съното по своята пи
тателность и тръбва да се

дава

5-6

килогрюош на

конь и на день; за рогатия добитъкъ, които много по·

добръ Cl\IИЛn храната, откол.кото коня, ~lOже да се храни
по равни части ИЮlъша се ctHO и С.1ЮШ до 12-14l\И.lО
ГРnЮШ И.1И ДЮIЮ сюlO добра

с.lюш и зърнести хранИ.

ОБЪ~1Истата храна тръбва да се раздtли

по-равни

части-на 5-б и повече и да се дава въ опредt.lеннО
Bpt)le съ IlОЧИВI:И.
Нетрtбва да се J1ИС.lИ, IIC щолъ зърнестата хрпнn

ХРАНАТА п ХРАНЕНИЕТО НА ;1,Оi\IАШНIIТ1; жнвотни'
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-е наИ-храните.1Ш1 за ЖИВО'РНИ'l'i)~ то да ЮIЪ AaBaJle сюю
ИЧЮIИКЪ или овtсъ, зз да ижджтъ )!НОГО СИ.JНИ,-именно
'Тогава ще бжджтъ наи ('.lаби и едшшъ .Ш )lOгжтъ да
живtы;:гъ. BctKO животно )юже да С)lе.'Ю СЮЮ извtстно
количество

зърнеста

{)езполезно;
неста

храна, повече дадената се изхвър.1Л

а Ш!И.танието и на ма.1КОТО КО.1Ичество зър

храна

става

сюю

тогава,

когато

.животното

шш сtпо, С:IЮШ,

ПЪ.'IНуват'Ь,

допиратъ се до стенитt

му,

то да 0'ГдЪ.1ва сокове, които Юlено
правьктъ

,

ьк

Лtтъ

лесно

ШШ.1аеиа

на работнил

И

нъ

въ

стюraха

на

и пр.~ които го ис

TptB3

раздразннватъ

раЗ.1агатъ храната,
червата се попива.

доби'гъкъ,

нtкои Iюне, Юltсто съно и СДЮIa

съ

исклочение на

оставлтъ

се

да шl.

.сатъ зелtнзта тръва, колто ЮIЪ е ;!,остатьчна; но 1\0гато се иска усилена работа, зърнестата храна е нс-

.

()охо;щма,-ИЧЮШКЪТЪ и овtсътъ еж )IeCOTO, виното,
ракилта за животнитt, а всичкитt други храни сж х.l'Ы:lз.

/V

Хранит1; на животнит1;

При нагояванисто ВС'БКИ

за нагоявание.

стопанинъ

!'.тБ.Щ новече

.да се опраЮmТЪ предназначенитt за I\.шне .;I;ИВОТНИ, ;щ
да ПО.1Учи повече и по доиро лесо и повече .1ОИ и:rи

мась; а за пос'Гиганието на тан цЪ.1}, трtБВ11 да се на·
биратъ )Iлади И цра ВИ животно, I\ОИТО .1tCHO ШШ.ШТЪ
храната;

старитt и дъло

Bpt)Ie

раБОТНИ'Г'Б

животни

ТРУДНО се ГOl:iКTЪ. Не Сl\опеНИ'Г'G животни сжщо трудно
се наголватъ. 3.1Ъ храненитt; сла6итt, неСПOl.оИнитJ;
животни

l\IЖ'lНО

се

оправлтъ

и

всичкото

ИСI\УСТВО

ВЪ

сполуката се състои да се избержтъ животни: повече прtд
раСПО.'IOжени на нагонвание и с.тlщъ
ны;.тъ изоби.1НО.

ТОВ11

да

се хра

Наи-иконО)шчния начинъ за нагоявание на живот
нитt за К.1ане е, IШТО се пост,lВl:iКТЪ Шl П11ша, дtто юш
"

изооилна и

,j',

~

сладка 'грьва, осооенно де'Ге.1ина~

пх.:ги прtзъ сеДl\IИцата.

СОДЬ,-таfiова

ЮIЪ. се дава

11

,J,Шl три

кър)Ш.10-ЩНН\.

съ

шюiiищс трЫ,ва .:щ с Дil.1ече отъ Пili'Гпща,

.Да:lечо отъ всtкаl\ЪВ'Ь шулъ, да ЮН\. ШlU.1ИЗО вода, iШ
да пе сс ;1виаак.тъ JШОГО ~апю'Гнитt. Гоненнпта, П.1а-
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шеНИflТn,

гюрртиитt;

)iНOГOTO ;J:виа;снио врtДhЪТЪ на..

НПГОfllшнието.

Пасбищата за овци, предназначени за Шlгошзпние,
не ТР'Мва да б,у,джтъ )lOчор.IИви.

3а свинетt Юl й ИКОНОШIЧНОТО неl'ол:нание е, ако ее
аакара'гъ

на

3ЮIНО

же.]'LДЪ.

Bp'B~le, а

nOHtl\OI'a

и

наГОflванието

.1tT'h,

tт:ша пъ пхъритt и J\Ошарит'h. '.гози начинъ на нагоя~
ванио най- ~Ш.1КО полза приниса на стопанетв, понел\(~'
трtGватъ ПШltщенил:, ПРИС.lYга, храната струва СКiЫЮ,
;l;ивотнитt отъ постол:нното стоене на едно )ltCTO не:
ы;, С)1ИЛiY.тъ добрt. Ою1О ако се иабержтъ доор1, ;J;ИВОТ
нптt, на б.11130 юш захарна или бирарийна фабрика, ОТ'Ь
които оста'гъцитt· се продаватъ

НИТ'в

)lНOГO ги

яджтъ И при

)lНOгo

сфтпно,

прода;I~бата

се

живот

НЮl1>ри

добра цъна, тогава е добрt. Яхъри'г'в, ,J,tTO се нагоява.
доGитъкь. rгрtбва ':Ц\ бжджтъ чисти, сухи, често про·

вtтряшши, доста топли (15~ 180) и не l'вt'Г.'Iи,-тр·tuва.
да Юlатъ с.1я.Gа свtт.lина, яслитt трtбва да бжджтъ
)IНOГO ЧИСТИ; подъ' животнитt

трtбва

С.1ЮШ пос.шио,· за да .lеЖh1.ТЪ

на )[еко.

да

юш

)!НОГО

ОтрижеНt~то на козина'га у говедата и на вълната
у овцитt. както и чисто държанието на кожата пЮШ
гатъ на нагол:шшието. Храната 'грtбва ;щ се дава В'Ь

изоби.1Ие и питаТe:Iна; за
ШIИ.Iле)1И и Iю-питате:IНИ

да се

напрашж, тъ

извtс'гни храни, то

по· :IeeHO
1'1> се при'

готвуватъ и тогаШl се даватъ, напр. ичиликътъ, ов1>еътъ.
и кукурузъ'гъ се СЩ~.1ватъ на ЯР)Ia, тан яршt се попарва

съ Bpt.JIa вода въ отдt.IНИ сждове аа всiэко животно и
Бато истине се :щва. О:Iюшта и съното сс нар1>зватъ,

турятъ се въ каци, ИЮltшватъ се съ )Ш.1КО соль И се
попарватъ съ· вода; C.1t;I;OЬ 2-1-48 чаСё1 се дав:нЪ на·
животнитt и пр.

Еднообразното хранене Ю[РЪ3Вh, на ;I;Iшотнит1>, за·
това често TptoBa дя. се ПРОЛ'hюша храната и ~[HOГO'
редопно

да

се дала.

Свинетt съ всичко се нагоаВilТЪ. - парена яр~Ia,
фабрични остаТl\И, изгни.:1И п:roдове, тикви, варени кар
тофи, цвикъ и. пр.

ХРАНАТА и ХРАНЕНИЕТО НА ДШIАIlIlIIIТ't ЖШЮТIШ
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Гоението трtбпа да трае 3Ч2--± )1'Ьсеца за гопе;Щта~

2-3

:lltсеца за евинетt и оВцитt.

Ако НБкое животно прtзъ пр1аlе на нН!'олваниет()
пзгуби апетита, трtбва по скоро да се зш.о:ю,
иначе губи.

ЩlЩОТ()

Нагояванието на до)шшнитt птици. освtнъ СЪ всиq

китt зърнести храни~ наи· .1есно се постига чрtзъ насид

ственно хранене каша о'l'ъ просено и кукурузно браШНО1
въ колто, }!НЩ'О е добрt, отъ врюю на вре)lе да се тура
по )ШЛКО па дребно скълцана коприва.

Ако прtзъ Bpe~Te на нагояваниетоу НБкое животно
се появи диареа, то тл десно се

)тtни храната и
)шта

же.ТЬДЬ-СТЪРl\анъ

У. Хранението

спира,

дена наредъ

HtKO.1KO

на

IШТО се про

се

дава въ яр

прахъ.

на добитъна за млtно.

ЫлtI~О'ГО ПО.'IУ'ШUЮЮ отъ OlЩИТ'};, lюаИ'l"t,
и (iИВО.lицит'h.
I{оличеството

на )т.l'}';I\ОТО,

щщвитI)1

косто СДНО животно

)10'

а.е да ни даде, зависи отъ народата (юта породи шю
ГО l\Т.ltчни И l\ш.1О)т:rt'!Ни),

отъ ГОДИНИ'I"h на

ЖИВОТНОТО

(кравитt и БИВО.1ицит't наИ·)!Ного l\1.TtKO д:шат'Ь от'ь
;) ·та до 9 та година, опци'г}'; и l\Озитt ОТ'Ь -1-. та ДО
{j'Ta), отъ СЮЮТО животно (въ една и сжща поро
да юш нtкои jКИВОТНИ, които ;щватъ )!НОГО )1.lt1\O
и по това се от.шчаватъ), отъ храната Jf начина на
хранението. Иl\Ш н1>кои ЖИВОТНИ, които даватъ l\lНoro
)1.11>1\0, но е )шого B01,HO; J.руги J.аватъ IIО-)Ш:IКО, но е
по Т.l'ЬСТО,

3а

по

гъсто И

по

ш~усно.

овцитt и козитt. които

Щ1ШlТЪ

)!.TlJi.O

пр'tзъ

пролtтьта и .1tTOTO, I~oraTO юra изоUи.ШС отъ зе.тlша
тр t ва и .шста отъ дърветата, наи- доората храна е пасu

,

бищната, колто съ нищо въ С.1учал нс )lOif.e да сс ЗЮI'lши~
3а краnитt II биво.шцнтt, които ДaIШТЪ )1.TEKO :Itтъ и зиjlt, хранението )lOа.с да става ПР'Е3Ъ xhTO'J'() съ
паша, а прtз'L зюшта въ лхжра. И за тtзи животни пуща
нието на шiша прtзъ ~ltTOTO е СiЫЦО наи-похо;щще,
не СЮIo защото е ИКОНШlИчно, но ;щщото 'Г'}'; прашЖ'гъ дви
жение, юштъ повече апетитъ, по сж здрави; пасжтъ КО.1КО'Г(}
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,JПIЪ е УГОДНО зс.тБна
·за :lIХБЧНИЛ доби'гъкъ.

Постоянното

TptBa,

която е наи-добрата храна

хранение въ яхъра ю"

~lдtчен'Ь

,'1,0-

·битъкъ ~lOл.е да ЮIa C:lltTKa сюlO въ ГО.тIшитt градове
дtто нtла наб.'lИ.ю пасбище и на вс'nко llрЮlе се тър

.)I:I1HtO.

-си

И въ яхъра :llлtчнил доби'гъкъ 'ГР'Мва да се хра
ви съ сочна i3ел'nна храна,-накосена тр'пва, стъб.Ш ОТ'1

-

КУJ\УРУЗЪ, листа отъ зе.1е и пр.
!3а тия

животни,

понеже

повече

конто
пода

наи IЮДХОЖДi\
съдържа, а на

:мл1ншто наи главната съставна часть е. водата; но чис

'Тата вода никога не:ноже да ЗЮl'nсти водатn ОТЪ зе.'lt
ната

храна.

Едновременно съ зел1шата храна трtбва да се да
ва и нр)ш съ

повече вода.
мата и

соль, КОЛ'l'О }ШlJа

ЖИIютнит'в да

3Юlt .когато иtыа зеЛ'Бна

ctHOTO,

Xp3Hi.l,.

ПИЬЬТ'Ь

то с.ш

.които се даватъ на :ll.тБчнитt животни,

трtбва да се нарtзватъ, шшtшватъ добрt, попръскват'Ь
съ СО.1ена вода и се огравятъ

да Q:lleKHx.:roь

и

чаl\'Ь на

,Другия день се дава'гъ на животнитt. ОстаТКИ'l'1; отъ
цв1;J\.10ТО, ичюrиJ\'ЬТЪ отъ 6ирариинитt фабрики сж ~lНo
го добра храна за тил животни.

Никога

животнит'г. i:Ш :ll.тБIШ нетрtбва да сс xpa~

вЪБ'ГЪ MHOI"O изобилно СЪ Ц'В.'Iь да се )'вt.'IИЧИ КОJичес'Г'
:вото на :llлtJ\ОТО; jf.ИВОТНОТО не )ЮЖС да дпде повече
мл1;I\о, отколкото е способно; а повече дадената :храна
ще с.ЧЖИ за наТ.l'ЬСТJlвание на тип животни, което е

-ТЪЮlO противно нп :м.тhчностьта,
ве

.

- т.тьста крава

1I1.1t!i0

дава.

AJ\O

неТР'tбва

да се

хранЪЬ.тъ

'трtбва да се хранЪБ'ГЪ много редовно.

)!НОГО изобилно,

Единъ пжТЬ о·

предt.1ено, J\а!ШО КО.1ичество храна трtбва ;1;3 се

дава

на едно Jlлtчно животно, 'l'рtбпа всtки день и наврШlе
.Да )1)' се дава. АIЮ сало 1-2 дена храната лу се на
1IIa.1И, Л.1tIi.ОТО ще НЮIa.'Itе; на ~ и -4- и день и два пл..'

"ГИ повече храна да лу се даде, никога нt)ш да се по'
.лГIИ ТОлюва )шtко. колкото животното е дaBa~10 по'

рано. Но юш и храни, които НЮIaJшватъ )I.тБкото, T~·

:КИllа еж l'орчивитt трtви и дъбовитt .'IИстп.

ХРАНАТА и ХРАНЕНИЕТО н. ДШIАIIIНJJТ'.н ЖИВОТШI
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На жипотнитt за )шtко ложе да се щшатъ и
тофи, но сюю

1'1;
ARO

иначе

сж

варени и ИЗ31tшани

съ

И

ctHO

Ij

Rap-

С.IЮШ,.

врtдни.

животнит1; се държьк'гъ въ яхъри, т'!> ЗЮI'Б не
тръбва да бж.J:ЖТЬ студени а да илатъ +140X160; а .1t'ГБ да не сх.. 3IНOГO сухи и аа иаutгвание на сухостьта.

по

1- 2

п;кти на день се на.1Исква вода за,J,Ъ живот

нит1;, д1;то е лt6тото за ходене.

'11. Хранението на tиивотнитt за вълна .
.количеството на ВЪ.шата зависи отъ обширностьта:
на

RОifШТ3,

чест вото

гъстота на Б:lакната и

01''1

храната;

Ra-

а

зависи

01''1 породата на овцата, R.IЮШТИЧСШШ
'ГВ ус:ювия и редоrшостиа въ хранението.

ВЪ.IЮ1'I'а най-много рnсте слtдъ

RO.IKOTO

по- дъЛ'а

става,

'ГО.'IКОIШ

СТРИi"uа, а ПОС.'It.

по ПО.'юка

расте

и

въ.

растолние нn година'гn. достигn. изв'lютна дъ:rжИlШ. А IЮ·
;кивотнит1, се храНJЖТЪ доиръ,-а храЮl'l'<l. на тин jl~И
потни еж Доuритъ и сухи пасбища, дъто 1IIШОО ,l,pyroживотно не би )югло да се нахрани ЛЪТ'В на д06ри.

пасбища, а ЗЮlt съ

добро съпо и

КЪР~1И.10

(ИЧЮIИКЪ,.

ОВЪСЪ, орофъ), 'Го ВЪ.шата редовно расте и юта нужна
та тлъстинn.. необходила за неината еластичность.
01''1
;

редовното

на

хранение

БЛюшото;

ако

зависи

овцата

еднаквостьта въ

единъ

п;кть

се

деое.'IИЮt'I'а

хр:ши

)!Ного,.

другъ пжтr, с.шбо. трсти п;кть срtдно, то и влакното·
расте въ Д'Ь.1жината и .1,еUе.lинатз си на прескаКУ.1КИ,

а тш~n.ва ВЪ.IЮJ е наЙдо:шокаqественна.

CO:Ib е необходюlO за
Hft часть на тtлото и
VII.

ВЪ.шсститt
като

Хранението

рацразнитель

неоuходюlO за

Периода, прtзъ

хранъктъ съ

)Iе

ОТ'Ь

ЮI'Ь

:l1.1tKO,

поддържани ето

храна за
което

на

1Ш.1lштt жи

м:шдиа

органиюI.Ъ ..

трtбва да се·

е почти равенъ на половината

бре)Iенностьта

•.

съдържа всичко

IЮИТО l\шлкитt животни

lIl.1tKO,

състав

на апетита

на малиитt животни.

Наи-добрата и незютеНЮlа
потни е )шйчиното

Даванието на

овци и като

за

BctKll

nидъ

животни,

nре

тъй:

"С '.1> JI Ч Ъ"

М6

напр. за кончета 51/2 - 6 ~Itсеца, i3a те.щитt и ~Ш.Jа
четата 4-5 ,лtсеца; за ягнетата 2 - 2 1/2 :\Itсеца. Ако

lIШ.lкитt сж предназначени за работа И.1И за

расп.lО;J,Ъ

'Тр'БUва ПО-ДЪ.lI'О врюre да се храНIЖТЪ съ :\1.ТПКО.

Още

01''1

първил :\Iъсецъ всичкитt ~Ш:ПiИ

започватъ да З"Шl'ГЪ по нtкоя и друга
гледатъ какво правьктъ лаикитt
привикватъ

да

се

храНIЖТЪ

съ

животни

'ГР'UВИ!lка, като

ЮIЪ и постепенно се

растите.шата

Понеже пъ пършl'ГЪ ;I,НИ С:ltдъ

храна.

ражданието

BctKit

]ШИК<1 ИШI зшого :llлtI\О, а :lШ.1кит'G не 3Юl'жт'ь да го
:избозватъ, затова нсобходюю с.Jl.;дъ l~aTo :lШ.1IiИ1't 311-

бозалтъ първото

)!.ltKO,

което ва

т'пхъ е необходюlO,

,0стзяа:lOТО трtбва да се И3;J,ОИ на ЗСJшта; така трtБВ11
.да се прави 3.:.-4 дена Нilредъ, ;J,ОJ:БТО зш.1КитЪ попо
растншгъ, за да избозаватъ всичкото :.\I.1'l>ко. При БО'
би.'IИтt това нС:\юже да се пр:ши, понеjI\е 1"1> не се ос
'ТaBЬYi,TЪ, па и нъла нужда, З<lIЦОТО 'ГЪ никога нfшатъ
:\шого. :\1.тБко.

.

Въ първитt дни слtдъ ражданието зшого отъ -яг

нетата се продрискватъ и lIIНОГО ИЮIИратъ. 3а изб'lн;вание
на това тръбва да се оставя II'ьрвитt дни ~шого :\Ш.lI\О
:\1.тБIiО да бозаьктъ - тв отъ Г.шдъ не рIИратъ-и да се

пущатъ да ХО;J,hУ..ТЪ съ )шикит't си;
~

15

и повече пж'l'и на

день

'!'огава т'); по

БОЗaIЖТЪ. но

10

ПО )Ia.1liO

31.тБко, което .1есно ШIИ.'laтъ; а като се оставатъ у до

:ма, цtлъ день гладуватъ, вечерь JШИliи'i,t <'е завръщатъ.

съ заТОП.lенО и зшого JlЛt ко, ягнеrата .laIiШЮ сс HaгЪ.J·
татъ повече, отколкото ~югх.тъ да С1Iе.IЯ'ГЪ и на ДРУ
гил день вече се понвава диареа, liOЯТО често се евърШ
Шt

съ

ШIЪРТЬ.

Ако маикитt на ~ш.1Iiитt отиватъ на раио'га, НИI>О·
та ТУТaIИИ с.Jtдъ завръщанието ШIЪ не тръива да се
поавюЯJШ на :lIa.1Iiитt да uозаы;,тъ, зюцото и ВЪ тоя
С:Iучаи отъ тонлото ~1:ItKO се пюучава диереа.

Понеже :\1:1'1;1\.01'0 на uиволицитt и кравитt с.lр'И
за експлоатация, никога не се оставя на ~Ia.l1iи'Г't да
избозватъ всичкото ~1.1tIiO, а сало O1iO.1O 2--3 liи:ш,-оета

.

на.1ОТО .се издонва и продава И.1И салитt стопане го яджТЪ ..

У ЩI'1;ченит1> крави, които даватъ

на день щt.1Китt НИl\.ога

10 - 15 1iИ,;1а 31.1t&0

не могжтъ да го

изuозаы>Т'Ь,

ХРАНАТА

}j

ХРАНЕНllЕТО IIЛ J,G:.\IАJlIШП'I\ ЖIШОТIШ

·а тр'Мва да се нздоЙва. Оъ нармтшшието

51)7

Шl.напt

R:l

Il привикванието ШIЪ на растите.ша храН11: постепенно

ЮIЪ се нюraлява :ll.1t1,OTO, ДОД'h'ГО СЪВС'Б:lIЪ се прекрати.
На ягнетата, 'ге.щитtи ла.1:1чета'га се ;цша зс.тБна тръ
ва, И.1И добро С'БНО, боза ОТЪ ччрузно брашно, варенъ
орофъ и СТ, трици и::вi1Jшанъ, овtсъ и пр. ОтбиванИ(~
'ГО на тия ;I,ИJЮТНИ,
-те.ша

храна,

с.тЬдъ като привикнжтъ

:lюже да

се

извърши

на

раети

изнеДнЪiКЪ.

Отбиванието на кончетата ТР'БUна ;щ става посте·
ленно и ВЪ растояние на 2-3 се.ЛlИци;ОтнаЧ:l.10Tpt(iва да се оетавятъ да бозШ'Л'i:ГЪ по 2 пжти на дею" пос
.,тБ пр'.Gзъ день и вече се спира; а въ 'i'0il~'.. ПРС3Ю 'ШIЪ
се ув'Б.'Iичава КО.1ичеС'I'НОТО на ОН'Бса и с·Бнито. l-tон'ю
тата тр'Мва да БЖДЖ'I''Ь НЪрЮlНи б.'IИ30;r,o :lIaИl,ИТ'П си,
~a да не се трtВОiIажтъ, да не Сlшчатъ и пр.

Прtзъ

първаТtt зшш 'гр'Мна

IШЙ-ИВОUИ;JНО

;щ ее

:хрnНЬt>:1'Ъ ВСИЧКИ'ГБ :М11.1КИ, поне;I;е пр'г,зъ първата година
ВСИЧIштt :llа.1КИ най :l1Н01'0 растятъ и наи :lШОl'О се раа
JIИlШТЪ;, шшуенжтъ ;ш сс нървата 1'0;щШl: осоино п'Ы,ъ
nрtзъ ЗИllIaТn, тогашt нс трtбва да се ()Ilшаш ;~a ста
lIЖ'ГЪ ;l,обри ,;rшпотни, 1,огато ПОр:Н;ТНЖТL; товn ocoи(~HII()

пъкъ шш значение

311

JШ.ll;итt },OIOIeтn.

тия ,кивотни АОДЪТО еж ла.ШИ

Наистина:

нищо не

не си ОТП.1ащатъ хрnнnта; но 'l'зл ОТll.ШТn

-3

пжти

:аra:шй,

1l0-r{).lt)ln

че

ЩЮИiНЮil::ЩТ'Ь.

ще UЖ,1е

:?

ва стопанетt отъ добрl~ ХIШШ'Iштi;

когато етnнжтъ

го.тг,ли: ОТ}'().lКОТО отъ не хра
ненитtдобрt, всичкото нечетно нn CI,OTOHOЬ,J,CTBOTO
се заК.lюч:ша ВЪ доброто хрnнение и Г.1едане на :lШ.l
JШ'l't mрваnllt/одИНlI.

Прtзъ зишtтn,
lПШ

~

доори

I;OHC,

вс1Jки стопаНИJIЪ,

говеда,

~

иини.IИ

и

пр.

който
~,

же.-те ;щ

TpJ>( ва

на :lШ.Iкит'fl кончетn, те.ЩlI, БИВО.llюта и Нр.

да дn.ва

но

Щ1.ЛШ

ов1>съ, ИЧЮШКЪ, ЯрШl И пр. (за кончета:гп СЮIO ОВ'lюъ)
И то всtкой денъ. lIР'БЗЪ втората гщина ~Ш.1китt жи

вотни )ЮГ,ЖТЪ да линn.ватъ съ по :lШ.1КО зърнести храни.

Ако :lшйкаТ:1 Htt HtKoe ягне, яре. те.1е И.1Н :lШ.1аче
улрt, додtто още бозаы;.тъ: то Т'В .1есно се ОТГ.1СiliДать
съ :alлiшото отъ други )ШИIШ; а ако Н'г,кол коби:ш plpe,
}Ш.1кото

,конче не~юже

да се

ОТГ:Iеда,

ПОНСiке НlIliОН

Друга :коби.и не го .прИЮla,а съ }\равешко

)1.1tKO

трр-

~C 'В Л ЧЪ"

5GB

но се отхранва и )шого кост)'ва. Който се рtши да OTxpa~
нва лонье съ лравешко )r.тlшо, трtбва непрюrенно да му
присипва по ~Ш.1КО вода - на 5' части ~l,;1iH~O, 1 частЪо

пода и да лу го дава всtl\ога ТОП.l0 около

35 -- 38 ~

VIII. Хранението на распnоднитt животни.
Раси.юднитt животни никога не трtбва да се хра
HЬhTЪ шюби.'IНО,
то

защото заТ.lЪСТЛШ1ТЪ,

и П.lодностьта

еж противни

а затдъстлвание·

едно пя,

дрУГО,-Т.'lЪСТI>

добитъкъ плодъ не дава. па й да даде тои бива с.lабъ.

'Гил

животни

трtбва д'а ее хранятъ Y~ltpeHo,

но р'е

доmю, а сюlО iШ жребци'гt прtзъ време на скачанията

да се хранькт'Ь по изоби.1НО.
Прtзъ цtлото .1tTO пасБИlI.J,Ната храна за всички е

'l'ptuBa

достатъчна, а прtзъ ЗЮIaта лакто JIЖЖIШ'Гt. тъй и жен
скитt расп.1ОДНИЦИ трtбва да се ДЪрЖЬБТЪ въ яхъри,
подслони,

сайванти

xpaha,-еtно,

И пр. и да

се xpaHЬhTЪ

плtва, овъсъ, ичюlИКЪ и

пр.

съ

суха

~

Както lошогото хр<ша е врtДШt за раеп.l0ДНИЦИТЪ, тъи
еж що С врtдно и е.lабото хранени е, понеже труднитtотъ

с.шUость по~rtта'гъ, а ~Iжжкитt не еж въ състояние да за
Il.1Одлватъ. 3а' всичkитt. трудни животни кх,д'!; края на
uрюrенноетьта 'грtбва значително да се НЮШ.1и количест
вото на фур~жната храна, понеже )шого ПЪ.шия лореяъ
силно наТИClша на П.1Ода, не )ry ПОЗВО.lяна да се раз
вива, а прираil\дание'l'O
испитватъ го.тlп1И ~lЖЧНОТИИ,

,J,ajl\e

)ШОГО

i!,ИВОТНИ

На ВСИ'll\ИТ'f>

ПО~ltтатъ.

трудни животни твърд'!;

~lНOГo~ 'Bpt-

ды;,тъ: заГНИ,;Iа'га слюш, 3aI'НИ.1О, МУХ.1лса.1O, затлачено
съно; ИЮЮl\ренъ и ~lУХ.1Пса.1Ъ ов1;съ И.Ш И'lЮШКЪ, еж'
що и ЯР~Ia'га; покрититt съ CHtroь, .1СДЪ, с:шнаИ.'IИ
~крежъ С.1ЮШ,

ctHO, Tptna

и пр. СЖЩО много

студена

та и нечиста вода, понеже отъ Т:lКИШl храни И Бода
'груднитt животни обилновенно по)rtтатъ; а ~шого се и

разuолtватъ, поврtждатъ се и июшратъ; ето защО вс1;
ки стопанинъ, 'които не иска' да претърпява загуби,

'гр-Ббва да ВНИlIraва много при хранението на трудния до

uитъкъ И ако се случи да ПО)ltтне HtKoe 01''1 иеГОВfiТ'f>
животни, първото нtщо, което Tp'f>uBa да направи, {}

да проя1ши храната иди да гледа, да .1И не е гпИJ3,
~IУХ~lлсала и пр.
Н.

'

Жилищата на домашнитi животни.
J.hи.1ИIщtта на ;l,ОШlшнитt животни

се

наРИlJil'ГЪ

раЗ.IИЧНО споредъ lIИ.:l:а на животнит'h~ за KO:I'ГO сж прс,J,

на;-шачсни и биuатъ раЗ.IИЧНО направени.

1)

Кокошарници за домашнитt птици. -

1'1; Tp'bl'iBa

.:I:a сж добрt июшзани и ЩЖРИ'ГИ, за да ЗaIш;mатъ Ao(ip't
птицитt отъ ДЪ;I,ДЪ, с'гудъ и В'БТРЪ;

снабдени СЪ НЩI

}УIJЧНИ д'ЬpBeTa~ по IЮИ'ГО да .IСjI:IЖ'ГЪ НТИIщТ'J; да ешJY,Т'Ь,
сжщо-с'Ь )ltcTa за НОССНС на ЯИlщта. Врата'га TlyJ;(iBa
да се намира на IOL'оисточната стърна. l{Оl\ошщmИlщт'J;
'l'рtбuа да 'СС CTpOЬ1\:rъ да.'ЮЧЪ ОТЪ ЖИ.шщата на хората
и ДРУГИТ'Б ЖИВОТНИ, за да не U,У.джтъ оuсашжшшани 01'Ъ
п'Гичитt паразити; ччшипци У. пр. При IЮС'ГIЮИIШта
Юl'Ь 'ГР'БUна да се Г.lеда да не еж на
",""

трьова

2)

да

,..,

,..

У,

ОЖД.Yi:гъ.ДООР't>

Ночини за сеинетt.

ИЭ:lОжеНlI

ll.1ajl;IIO

на

)1'J;CTO И

с.тьнце.

- На пове'Iето )ltCT<1 у насъ

за свинетt никакви кочини не се НР,ШIЖ'гъ; просто заг
раjfЩ~ТЪ' едно )rа.'ШО пространство съ напрtчно НllIЮIШНИ
дървета,

Зil'гваря'гъ

ги въ

него

и ТЮIЪ

ги

храшжт'Ь;

Д'ЫI;:I,'Ь, ст);дъ, ка.ть и пр. ТБ СЖ Д.l'ьжни да пренасатъ.
[Т

ова

ТО:1Кова ПQ.1езно

=
животно 'l'ЪИ

,.., ...
неuрьжно се

Г.lеда.

Свинята юш сжщо нужда да бжде на сушина; НО!'
р'}';шно ЛИС.пжт'Ь хората, че тя наи -добр'}'; се чувствува
въ

JШ.Iьта.

СВИНСКИТ'В кочини тр'Мва да се

iJашшени ОТЪ се

U'Брнитt в'nтрове, О'ГГОР'Е ПОКрИТИ, дюше)ICТО ЮIЪ тр'Ьбва
;щ Gж.де двt педи надъ зеШIта~ ва да се ИСТIJlШТ'Ь не
ЧИСТОТИИТ'!; и вжтр'j; винъги ПОС'ГИ.lани

СЪ суха С.IЮШ,

-свинята оGича да бжде запазена отъ сту,'Щ.

кошари се

ннричат'Ь ЖИ.1И

Щата на овцит1> и I\озитt~ rJIt ~IOгжтъ

Н) Саи, подслони

или

да бжджтъ пое
37
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троени

отъ

КЮIънr,

'};

тух;1И,

л ЧЪ"

и.1И

01''1

дървенъ шtтерил.ТЬ.

Понеже овцитt не сж )шого чувствителни на студа, то
при построяванието

бжджтъ

по:.;тавени

на саитt трtбва

на височки и

да

се

Г.1еда да

нак:юнни

;\[tCTft

на

югъ, за да се оттича .1есно водата и да не бжджтъ за
ливани, да бжджтъ обърнати на юго-истокъ и ~IНOI'O

добрt запазени съ здрави стени отъ сев'врнитt и севъро
запзднитt BtTpoBe, а обърнатата l:търна' срtщу сл'Ьн
де'!о :lюже да бжде сюю отъ нtколко дирека и.1И стена
съ широки отвори и O'I'l'op'h ;щ е добрt покрита, за да
не вали вжтрt сн1';гъ, дъждъ и пр.

3а :яа.'Jкитt ягнета,

които сж :lШОГО ЧУВСТВИТeJНИ

на студа, трtбва да юш отдt.1На стаичка; доста тоша,

много суха и ширOIШ епорe.J,Ъ Т'1;хното чис.lО. Влажнитъ
саи, нискит'в и ТЫШИ ко.1иби еж причината~
ягнета, па йовци, страдатъ отъ реЮШТИЮIЪ
сmавllll11Ь

;1,'1;'1'0 :lШОГО
- "ЛlЬ/({/ 60

и ЛlесаlllU.

4) Обори -

KOHeTt

яхъри. Отъ Rсичкитt доыашни живоТНИ
и едрия рога'гъ доuитъкъ най- :lIНOfO Bpe:ll8 СТО

Ы;:ГЪ подъ покривъ

и затова тtхнитt

ЖИ.1ища се стрО

ъу"!'Ъ по съ ВНЮlНние, ОТКО.1КОТО за остана.1и'гt. Разбира
се, че юш :llНOГO коне, па даil~е и говеда,
[шито иез
наы;:гъ, какво нtщо се юшва оборъ; Tt се ОТГ.1едват'Ь

въ полудиво състояние и за това
каже за тtхнитt подслони.

нtЛ(1·

KaliBO

да се

. 3а голt:l13 чnсть отъ хергелетата (неработнитt кои~)

па й за неработния рогатъ доБитыia етроъктъ сюю саи

вантъ - подслони, IШ.1КОТО да не ги духа сеВ'ЕРИИЯ въ'

ТЪрЪ и да не ги вади ,J,ЪЖДЪ и снtгъ, но отъ студъ ие
·ги паЗbl\:ГЪ. Добритt обори, пр'вдназначени да запаз"
ватъ живо'Гнитt .'l'BTt отъ ГO.lt~Ia горtщина и Щ'хи,
ЗЮlt-отъ студъ, ВБТЪрЪ И иююкрувание трtбва да ОТговарят'Ь на елtдующитt

УС.ювия:

.

"

l-во) lIfrьcmomo дtто ще се строьктъ обори, TptO Ba

:да бжде сухо, височко, за да не се

шtЛиваОТЪ Бода,
добрt И3дожено на С.lънце, съ почва, която лесно про'
·пуща впиванието на вода, никога не на С/:iала, дал:ечъ

ОТ'Ь жилищата на хората и отъ склада на храна. влиз

ltИТЪ обори до жилищата на хората врtдьк'гъ на здра
вето съ' лошата '1tшриз:iш..и нечистотии.

Ж!!.1I1ЩА ТА НА ,~шrАIlIНllТ'l; j/ШВОТIШ

5il

2-ро) lIО.zoж:енuеmо на оБОРUlIllЬ. - Вь Рltренитt и
-студенитt ~rteTa оi50ритt еж обърнати на югъ и 101'0ИСТОI\Ъ, а ВЪ ТОП.lИтt - на севЪръ. На вс'1кждt. у насъ
най- пuдходшцето IIолоа~ение. I\оето
на

'"

~
ооорит
ь,

е

да

"

uждж:гь

трtбпа да се даде

~
ооърнати

на юго истокъ, югъ

И юго западъ; но често пжти ПО.10жението на оriори'гt
не

зависи

отъ

ВО.шта

на

стопанина,

а

отъ

СЮlOто

по

..'южение

на ~гпстото, дъто ще се CTpOЬfi'ГЪ, тъи напр.
въ се.ш'i'а и градопетъ, които се нюшратъ въ ,1,О.1Ини

по севtрнитt склонове на ба.шанитt И.1И нан'IJI~ОИ ХЪ:ПIЪ,

'"

-ооърнатъ

на

"'"
оuорит t

севьръ,

= начинъ не JЮГЖТЪ
по никои

.да бжджтъ съ .'IИце-обърното на ЮГЪ, а ще бжджтъ обър

нати на тал'Ь,

на l~ждtто позво:шва

~ltCTOTO.

Г.швно

'Трtбва дя, се внюraва да бжджт'Ь зarшзени отъ В.шлнието
Ш\ еИ.1Нитt и С'I'удени сеВ'f.рни 11 eCBt.po западни B'h'rpoue.

3-'1'0) lIIаmеРUJlлumn. - Наи-добръ ~taтерюr.ть аа стро
'Сние на обори еж печенит'I, ТУХ.1И; НО ТУI\Ъ И дрlа нс
'грtбва да става за и::!боръ на шtтерия:ra, поне,кс 'I'ова
нап'Ь.'IНО .заuиси о гъ изоБИ.'lИето и ниската ц'I;па на )Iaтериллит'г., които се НЮlиратъ на )ltCTOTO, Д:БТО ее СТ1Ю
:ы;,Т'ь оборит'Е. Поне;l;е оБОРИТ'Е еж един'Ь ~lъртавъ I:aпиталъ, които нищо не приноси, то Tt, l:aTo се спазы;,тъ
всичкитt ИСIШНИН на хигиената, трt.бва по в'Ьююжности
.да бжджтъ ефтино построени.
·Оборитt сюro ОТЪ дървенъ ~laтеРIIЯ.ТЬ, съ стени о'Гъ
Л.:1етъ и Д,обрt из~шзани, за да непропущn,тъ вътьръ,

студъ И в:шга, съ добръ кеРШ1Иденъ
.ефтини и достатъчно

'ГОП.1И.

Оборитt отъ ;iIНОГО

и

пори сти

ПОКРИВЪ сж най

I,ЮIЪНИ

сж

В.lажни

студени.

4-то) УС111ройсmоо. - ДЪ.lжината и широчината на
~боритt зЯ,виси отъ чисзото на добитъка, които Iце се
ПЮltщава въ тtхъ. ОБОРИТ'Б ~югжтъ да бждж'Гъ построени
.да се ВЪР3Ш1ТЪ животнитt сюю нn, един'Ь рехь, иди ВЪ

два реда; въ ПОС.'ltднил с.ччаИ г.шuи'г'G на живо'Гнитt
могжтъ дn, бжджтъ обърнати Б'ЫIЪ стенит'I;

съ

пжтека

:за ходене по срtда'ш, изи съ Г.1аВИ обърнати едни срtщу
други на срtдата~ а пжтеки за ходене по край стенитt.
Стенитt трtбва да бжджтъ здраво изработени, ,J,обрt

"С '1; а ч Ъ"

июшзани и изсушени,
в()тнитt.

-

В.шгата винъги

На лного лtста не правы;:гъ
а
съ

по,:щокриnа
I.ерюIИДИ,

КЮIЪШЪ,

е

июш:.:шнъ,

И.1И

С.IЮШ

пъкъ

'l'аванъ

закопанъ

юш

еюю

врt,:щ на жи

съ

на яхьритiJ,.

дъски и ШЖРИТ'Ь

покри въ

отъ трмть,

И пр.

Наи-добр')'; е да юш таван'Ь, КОИТО да uжде добр'k.
об"ован'ь съ дъски и I1з~шзанъ, за да не пропуща,J,а
падат'Ь по гърuоветt на животнитt разни нечистотии
и

праХЪ,а ежщо

да

не

пропуща

и

студъ.

На i\lROrO 11tcra правы;:гъ тавана ;J:OCTa ВИСО"Ъ, за
.:щ С.1УЖИ iШ турание на С.l1ЮШ, CtHO и пр. 'rOBa не е·
ДО(,рО, защото ПШi1ва хрпна

ПОГ.тьща

рения и газове от'ь ра3.шгание'го

всич"итt

испа

на разни органическа

вtщес'гшt въ О(,ОРИТ'Б, КОЯ'ГО, като се даде шt живот
нитt, причинява ЮIЪ разни СТО)IaШНИ БО.ltсти.
Тапанът'Ь трtбва да UЖ,J,е високъ отъ зеШl'га от'},·

31/2

до

4

1lCтра. НИCl\Итt обори, както и нис"итt КiКщи,.

еж врtдни за животнитt, защото пъ тtхъ н1ша доста
тъчно въздухъ за дишане, а КО.1КОТО го ЮШ, ТОИ е не
чиет'L и врtденъ. Единъ отъ наИ-ГО.1tлитt недостатъци на

оuоритt по се.1ата е ююнно този, че Tt почти на вс'!;·
кЖД'll сж ниски; а на )ШОl'О

а й П-l,ъ.lбани въ зюшта,

)ltCTil

IШТО

сж

изUи.

не сюю

KOf,TO

ниски

е сюlО въ·

nрt.:щ на животнитt, '!;ова СЖ гроБИlца на живи сжщес

тва, а не обори. Въ такива оGори животнит'в страдат'},.
отъ uюtсти въ ставитt, )IИШЦИТ'h, очитt, кожата и пр.;
о'Гъ тtхъ ;J:ОUРЪ ;J:обит'Ькъ не И3.'IИза.

Всичкитt обори

Tpt(,Ba

който не пропуща дъждъ,

да

бждЖ'гъ

съ

поКрИВ'Ь r

снtгъ и пр.

Подножието )юже да uжде направено отъ разни )ш

терия.1И; наЙ";J:оброто, а й

наЙ-скх..пото, е о'Гъ печенИ

ТУХ.1И, поставени на nptKO и споени съ ЦЮlентъ. ПоД"

НОiItието отъ дървенъ ~штериялъ е ;J:OUPO, СЮIO че )!Ного
с"оро се напива съ пи кочъИ не чистотии, изгнива II
се издълбаuа.

Най-ефтиното ПО;I,НОil\ие ео'гъ пръст'Ь и чак'Ь.1Ъ из
:мtшани и добрt набити само че трtбпз пос гоянно да
се поправя,

AtTO

еепоиекопа.

Подножието трtбва да И~Ia извtстен'I> цаК.10НЪ отъ

ЖИЛПЩАТА НА ДОl\1АIIIНПТ1> ЖIШОТНlJ
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nредни'гt КЫIЪ заднитt крака и 01''1 единия I~ЫIЪ дру
гия край на обора за ПО-.lесното оттичание на пикочьт<t.

НаК.10НЪТЪ отъ преднитt КЫIЪ за;:щитt КрaIШ не трtБJШ

4- 5

да юtДlIlИшtl:Ш
.на

саНТЮlетра за

ц'I~.10ТО

подноа;ие

животното.

Тутакси зад'1 ЖИВОТНИТБ туtбва да юш една П.1ИТf\а
'ВаДИЧI,а, съ добрt набито 01''1 чагъ.ТЬ стени, даil;~ и
Иiшазани, .съ наклонъ отъ единия КЫIЪ дрпия I,раи на
~

·ооора,

която

служи

за

оттичани е

.

на

пикочьта вънъ отъ

,обора въ единъ ископанъ трашо.

ната

Яслитt трtбва да бжджтъ поставени на по:юви
01''1 ВИСОЧИШlта на животнитt, за конеТБ lIШ.1l;О

.нtщо по -ВИСОКО, да бжджтъ добрt· сковани, на дъното
.да бжджтъ 30 саН'rЮlетра, а 1'0рБ 45-50 саНТШlетра
широки и доста ДЪ.'Iбоки, за да сс не распръска храната.
3а рога'гия добитъкъ оl)ИIшовенно H'J~lIJa нр;,Щ ()тъ

НИКalШО преграiI,данис и ОТ;J:I;.шание наilШВО'J'нитl;:
'грtбва сюю да се ПрИШl1;тне по 11/2 lIЮТрЪ ШИ\Ю'11lI1iL

И 2 111. 80-clll.-3 1I1CTpa ДЪ.11Iа1Шt iШ lю'I;I,О il;IШОТНО. На
конеТБ сс Шltта ;щ юш по 1 111. 80 C~I. широчина и Н

)Ie'l'pa

Д'Ь.lif\ИШt; за

TpyдНJГl"n кuби.ш,

ежщо и аа кра

витt, трtбва да се остаnят'1 по-широки 1I1'Бста. :\Нстата
.3а конеТБ се отдt:штъ
дъски,

наковани

едни отъ други

ШIК:ЮННО

съ дървени прtчки.

Прозорци и врп:ги.

-

И.Ш съ l'.lаДIШ

отъ пре,l,'Ъ назадъ, ИЛ! ПрОСТО

ВСИЧКИТG оиори по

cr.IaTa

у

насъ сж безъ прозорци, l,aTo 'Ie .Ш ЖИlютнит't н1шатъ
нужда о'Гъ 'ган б.lагодатъ ВОif\ИЯ; ТБ сж осж;~ени на
ТЫlНиченъ

затворъ

·оUоритt, а за

прtзъ вреlllе на

T'l;X'L

свtТ.тината

стоението

ежщо с

ШI'Ь въ

неоБХОДЮIa,

както и :за чопtка. ПрОi:lорцитt еж необхо,1,ЮШ за про

.вtтрнвание

на оборитt и пааение

на нужната чистота

въ тБхъ.
LIрозорцит't трtбва да се поетаRЬКТЪ по въююа;·
IЮСТИ по-високо. даже ДО СЮIИН таванъ. за да нс I1а;щ

спБТ.1Ина въ очитt на ЖИllОТНl1тt. ако еж ер'tщу т1;хъ

и 3Юlt, },огато се отварл'ГЪ, да нс бие Il'ПТЬрЪТЪ и:ш
сту;I,ЪТЪ прнво въ животнитt. Ако оиоритt сж СЮIO аа

единъ ред'1 ЖИВОТНИ,

то прозорцптt

,стената за;J,Ъ тtхъ; ако еж за ,:ща

трtбва да сж. на

реда,

'гогава )ЮiI,е
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да Юla И на ;:щtтt с'!;ени прозорци, по стената, обър
ната срtщу в:rадtЮЩИ1't BtTpone, трtбва ;щ юш, J\ш:rко

прозорци. Прозорцитt трtбва ,Щ бждж'гъ повече широки,
ОТКОДБОТО

дъ.1ГИ

И

аБО

е

ВЪЮIO;кно

да

се отварлтъ

отъ.

горt на ДО"1У, а не настърни.
Вра'гитt тр'Мна да бж,J;ЖТЪ поставени Шt стената,
обърна'га срtщу С.тьнцето; да бждж:гъ доста широки Il

ви~OJШ, за да В.1Изатъ и И3.1изатъ свободно животнитt r
ръбоветt на ,щрецит'l; TptGBa ,l,a бжджтъ изг.lадени,3&
да не убиватъ ЖИВОТНИ'Г'l;,
вратитt трtбва да се от

варятъ на вънъ, а не на вжтрt. Добритt врати трtбва
да бжджтъ поне

2 )leTpa

ВИСОКИ и

Зя. пречиствание на въцуха

1 )1.

въ

вратитt и прозорци'гt, често пжти

()О с )1. широки~

оборитt,

оставятъ

ОСВБНЪ

по е,J,ИНЪ

отворъ прtзъ тавана и покрива въ срtдя.та на обора.

Всичкитt нечистотии и иююкрени пости.1hИ трtбв&
да се събиратъ ня. извtt:;Тно растояние пънъ отъ оборитt,
за да не вр1,ДЫi:ГЪ на животнитt съ .юшата
и

разни

газове

отъ раЗ.1::tганието

Оборитt 'грtбва

не да се

оставя

въ

ЮIЪ.

винъги да се ДЪрЖIЖтъ
тtхъ да ГНИIIК'ГЪ и се

си ~!еризь.

чисто, а.
раз:шгат'ь.

разни нечистотии, отъ :които често се поврtждатъ очит].

на животнитt, труднитt полtтатъ и JlНОГО се разбо.тlшатъ.

По по:вод'Ь "сеrашното ПОJIожение"
БО.lОНИТ'h на нашит'h nО.lитичеСБИ вtстнпни често
си леняватъ l\О.юрита О'l'носите.1НО зеюед'h.lИСТО и въп

роси I.асающи се ),0 него. 'Гаl\Н напр.: Ний въ едииъ
и същь вtС'I'НИБЪ ще срtщне:llЪ раR.1ИЧНИ :llНЕ'НИЛ по

зе:ll.lе;1,t.шето. Това се С.ччва ,:щже и въ един'Ь и с'Ьщъ
брой. На едно :ll'tCTO опдакватъ зе:llледt;lеца~ а на друго
ГОВорБКТЪ~

че е

НУЖДНО,1,а

се на.l0iКИ

на ;-Ю:llлехh.lсца

товn и товн. И НnИСТСIIН~ :llНОГО ни е чудно, па и вС'Iнш
ще се чуди, защо това е Tal\a, беR'Ь обаче да ~lОiI'И си
състави Koы\оo год:)"; понятие эа IШШШI аС:lI:lCд'I~.lец'Ь. Раа
нит'h I10.1ИТИIJеСI\И органи 1'0воры,т'Ь 'ГnIШ~ Rащото Щ\:II,О
сс интсресуват'Ь

ОТ'Ь ПО.lОiI\СНИСТО

свойто съжа.lенис 'ГБ печелrtiтъ
жественното

насе.lение,

та

по

-H:t

народа; ;ШЩОТО

сишштията
тон

Юl'lИНЪ

на
да

съ

ш'в'J;
:llOl'жrъ

се ;1,Оl\опа ;1,0 В.lастьтп, И;1,п, обърнжrъ ОСТрИ.lОТО на
ножа паl\'Ь КЫIЬ нещастния зе:ll;lС;1,t.lецъ.
П.lп,чп,тъ за

ЗC:lI.Iе),t.lИето,

не че :lIИ.lеtт'Ь:\а него, но- за своя Дil,объ.

Обаче това не се отнася до ВСИЧЮIТt вtс'ГНици.

Взюшни се отъ разни правите.lС'ГВп, разни :lliчжи
110 ЗШI.'Iедt.lието; ГЪр:lIБКТ'L изъ УIlштt ни възг.laСИ'Г'В
за ПО;1,оuрение на него, но НИТО еднп,

л'hрка не е- при

.'lOil\eHa на ПР,ШТИК<l, нито едно :llНсние е ПО:IУЧИ.lО фОР:lta
на :lltpl\a, :lIaкаръ и най до(iро ,J.a е '1'0.
,~Дa граGЮIЪ"! ето въ що се състои девиза на всички.

Ила зако нъ за гра':l,Ouитннта,

но туренъ

.iи с въ

д'hйствие 1) ~ На нtкои :lItcTa, З<ll'убlIтt сж ОЦ'lшени, но
пари, I::aI\TO l'OBOIHrtiTOЬ фаl\титt,
НИКОЛУ и.ш Сa:lЮ на
Н·})I\О.ЩИНfi сж да,l,сни 2 ).
ч ~a нъ сюlO че пе се при.тага както трtuпа
2.1

Р. ПрП'lIlНIIТt. на. то"3. 'I('Пf ПЪ IШН;I(ка ХУН на сп. "сtлчъ", Р.

5i6

Па и защо да ЮIЪ ;ншатъ пари

t

3ащо '! Uе.1flнина

'Бдя.тъ сюIO J\ОIШШJ\И, а ПЪJ\Ъ ПО.lOа;ението :1lY е би.И
о'Гт. добро, по- добро, но 'l'ои ('ЮЮ е ЮШИКНЖДЪ да ваика

и се оп:шква. Така
'Гин,

които

Ш!..ТIЮ

AY:lIaTIJ

IIОЗШlшtтЪ

и 'Гю,а ще

душtТЪ

ВСИЧКII

НёlIЮ,JД.

Я iЦl иде:llЪ въ н1;коя кжща по-:юша и О'ГЪ курни/{'/)
въ когото господата си запират'Ь КОJ\ОШl\,И'l,t, да В.Т!;
3С:11Ъ въ хаыGщН\, 1\'[, когото :llИШКИТ'Б танцува'гъ, да ви
ДЮIЪ x.1tOa, които по- вече ПРИ.1ича на ка:IЪ, ()ТIЮ.1КОТО
ва х.тБбъ, КОИТО нарочно е. направенъ така за да теаш
на СТO:IШСИТ1; и да Н<l.сища ПО-1\ече; сюlИ ще се )'BtРИ:IIЪ въ истiшности'а и ще И3ВИКЮlе: "Всичкото 3.10
е дадено на зе:ll.1едtлеца !" Па и TaJ\a сие. Да приту
РЮl'Ь при 'Гова и градобитилта, наводненилта, сушата
и пр.

природни

стихии

ще

ВИДЮIЪ

каква

ПО:lУЧЮIЪ. Но до най' ясна картина
жението

на З(Ш.1едt;1еца

картина

ще

ОТНОСИТС.1НО подо·

ще доидеяъ тогава, Б,огато ту

рю[ъ тежкит Б дан щи и екеП.10аТ<lЦИЛТct Шl ра:шитt тър

говци. Веич~to това добрt ложе да познай този, кои:го
е СТОЛ.IЪ

поне

една

годинка

като

У!Jите.1 ь въ кое и щt

би.ТО село. От'!> TЫrнo, до TЫrнo iЮI.1.еJ,t.1еца

раuоти~

грозна

човtкъ

'гр уди се дано :lIY поулекне, което никога не е Clи:ю.
'llсжко с наиетсна ПО.IOжението на ЗЮ[.1едt.1Сца.

е

шrатилта КЫIЪ него.

си ПО:lIИСЛИ!

колко

Ш1ЛБ,О

'l'ела,о е I~ога

сж учите.1Итt,

които

еж се

оuаДИ;IИ за подоuрение на ха.1а на зе:ll:rcдt.1еца, 'га пон!.'
съ това ако не ПО:llOrнжть,

то

поне

да докажitТЬ

че

МИ.lептъ 31\ него. Но пъкъ какво :\Iол~е да свърши учи

те.ПI. llр'f;дъ

ужаснитt

прtс.Iедuаниа на тtзи,

KO~TO

саШI го натонарватъ да просвtтлва посе.lението, и r;оИТО

за това го остаШjКТЪ безъ насжщнил. До като BoьpBff това
така никаюю подоGрtние на 3ЮI.1едt.1еца не ще юшяе.

ВПРОЧЮI'Ь извинете, че се отдаJ1ечихъ отъ прtJ;:Iшта

на настоящата статил, но не можахъ да

сторьк .J:руго

яче. Огарахъ се да ДЮI'Ь I~ратки черти от'ь живота на
този, който носи AoьpiI>aBaтa на п.тhщитt си, но незная:

дО

1\0.1КО

СЫIЪ СПО'1У чилъ

...

Да пристжпияъ направо к'ыгь ТQчкитt исr;а3<lНИ ВЪ

въпросната СТеПИа
лс;r:h.lРJЩ.

по

понодъ

подоuр1шието на

зе)[

IЮ повохь "СЕГАIIIНО:ГО ПО.1ОЖЕIШR"

'ГОЧI~а

По тал 'точка

1).

н'Iша
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IШIШО да

IШil;иле,

осп'!шъ че с ДОUрR, НО дО I.ОЛ;О В'ПРНО ще blOiI;aT'IJ да
оцtнят Ь, лицата поставени въ КО:lIиеията. ПО.lОжението

Шt '3е~I.ЩiI,t.lelщ-не ЗЮlliК. Па защо

СЮIО единъ

о,,}>.

~ъпt'Гникъ, Финансова агентъ, контрюьора Шl респек
'тивната ЗЮТ.l. т;асса и общ. Юlетъ'~ Ht~ra .1И нужда и
От'Ь единъ се.1СКИ учител, които по-вече отъ Bc'tKII

другъ познава ПО.1Ожението на зе:\Т.Щ,:I:t.lеца3)~ Азъ :lШС.1ЬБ

че участието на единъ И.1И пtко.'IКО учите.1И за въ ко
lIтисилта на окржга И.1И ОКО.шята веще uжде из.IИШНО

и не :lIOже да окаже вищо освtнъ ПО.lза и пtРИ1t оц'tНIШ
на 3Юlледt.JЧеския

2).

ха.ть.

"Ну;кдитt да се

ПОСР'ВЩНЖТЪ

съ

кредИ'I''IJ отъ

зе:llледtЛCI;итt касеи" . . . Но кои отъ u,г,;щит't зе~Т:Iе·
дt.щи юш кредитъ въ тия IШССИ'~ 'L't,ш които юraтъ
кредитъ, '1"1\ нt~IaТЪ

нужда отъ ПИЮl.JШИ

ПШЮЩИ,

а та

кива въ нtl\ОЛКО сюа юта единъ и.ш Iгl)1Ш:ВШШI, iШ
това тази ЧfiС1Ъ отъ 2 та ТОII/Ш нс ПОlшава НИlШI;ва
По.1за. )Iоже да юш ПО.па, по fiKO стане I10;J:оuреIllЮ 11
въ сюпггt

I;асси.

Относите.lНО

за подпшшгание

за образуnанието ~[y не

Tp'liin:l

съ

фОНдЪ

И Шl'шшt

да се каа;е нищо. Дo~

татъчно е човtк'Ь ;щ ПО~IИС.1И доuрt и ще дойде ;ю
'зЮ'.1!очение, че Д'БИствите.шо с НУj~енъ е;,щн'1 фОЮ,Ъ.
Г· да ЧИНОПЫИЦИ'I't ~1ИС.1ЬБ Ht~ra uжджтъ ТО.1КОIШ СКЖIIИ

:ако отстжпьV\,тъ

50%

отъ заll.1Н.тата си, която llпроче~['1

€ едпа лиого cKpo~IНa СУ~Ш. И

които ПО;lгшватъ по-вече 01'Ъ
01''1

то 01''1
1000 .1.

Т'БЗИ се иска
годишно, значи

'ГИЛ които располагатъ съ июишекъ 01''1 пари. Нека

3НЮiКтъ Господа Чиновницитt,

"за да вЗЮТЮIe отъ на

рода, трtБШt и да :ч дадю[ъ". Да пmIИС:ПП[Ъ че тоя
народъ .които нt~ш за.'lЪГЪ Х.'ltбъ, издържа, (iезъ да Ба·
же нtщо,

<IKo

ТО.1кова

щедро

награЖJдвани

господа и че

би тои да отшце изгуuватъ хд'вба и ТlШ които сс

храны;:гъ от'1 него. 3а ;щ се огърве)[ъ

отъ

това

HCI;a

дадю[ъ и ние не 1/2 отъ iШП.штата за ~I't,ссцъ, но и
цt.1ата. 3а отпущание ey~тa 01''1 UIOДil;еТ,t Ht~ra кы;ъ ;.щ
.се I~аже. 'Гова е яного НУЖ;~НО.
~) Нс ВСllЧКИ

1'.

578

Относите.ШО за расхвър.liIнието на

на.1ОГЪВЪрХУ

индустриа.ЩИ, 'гъргоВlЩ и пр. съраюrtрно съ капитала
И.1И ЮlOтното

със'Гоя:ние,

е

НУЖДНО

И

ПО.130ТВОрНО, по

ПО.13ата ще бжде ПО-ГО.тIша ако се расхвър.1И на.тога по
прогресивенъ начинъ на

ЮlO'гното

състояние.

Нуждно е още да се оприе· подписха за ваши
пожертвования по _подобрението подожението на зе~{ле·

,J,tлеца отъ едно ЗЮlледt.иеско списание. Ппритt да се

употребьктъ каь:то е хазано въ точка g та о'Гъ ст. "Се·
гашното положение" ПО~Ieната по-горt въ кн. XVlIL
и

на сп. nО1JЯЧЪ".
jlакаръ и това да е нищо за ПО,J,06ренисто на 3Шl

XIV

.1 eAt.1tща, все
На . край

таки

ще пююгне.

ще апе.1Иралъ КЫIЪ ВСИЧКИ,J, t поднесж..тъ.

СВОнта .1ента.
С.

Сnарmаllс/(и.

Търговия съ жита въ
Става повече отъ

годинн отъ когато зе~rледt.1Чесюш nъп-,

20

Mt.CTR

росъ завзема едно отъ първитt.

Тол въпросъ се разисква спорt.:r.ъ
Jl3IюдитеJlностьта.

И

сж нъ недостатъкъ,

'fO

не :щ

въ цt..1ИЛ .европеЙски

печат'Ьо

положението на М'!;СТОТО и лро
че аемледt.лчесrШ1"1

'l'OBa

р'вдки и за това СR.fi.ПИ, но

ги има въ изоби.шс, или

cBtTa.

произведепи.II

папротинъ, защото

наЙ·1>ra.'IКО въ ДOCTaтъ'lНO

rЮ.шчество,

по

К(ШТО причина ц'впата имъ спада или но пе не е Тlщава, rшквато Л·
би же.ШЛИ произвождачит'1;,

.Ето гд'в е выроса,' IЮЙТО тревожи ClI~

ропейското общественно

ЮI'впие и който го

пита: пеуже ли бър:юто

уъ!Пожавание

ПJlинуждава да сс aa~

И ПОНДИ('iШIIС

па МJlОГО.IЮД

IIIIТ'В градове и гол,f;мото развитие И прt.обра:lуваШlе на ИСКУСТllата
не СЖ 1tIог.ш да

ПОIIЛИJ{IIТЪ въ обратна

с}!Исъл!>, т. е. за повдига

нието цъната на житата? Това сжщо зак.lючепие,
да се

извади и отъ

отпадание

отп()сителното,

на се.i!С!ЮТО зе}!.lед'!;лческо

а често

като че би могло.

11

поъти

население.

абсо:!ютР.ото

И като че ЛИ ЗАМ

ледt.иеСltИя печаТ'Ь ииа основаИIIе, ПрИЧИНИ и право да говори
сжществуванието

на тоя земледt.lчески

Правителствата

бира.'!о

на разниТ'!; свtТСIШ държави, кое

въпроса, еж се

:могжтъ да повдигнатъ
гжтъ да оздравtтъ

съсловие. По HtKoгa
реЗУ.1тати,

стара.'!и И О!Iитва.1И

цъната на житата

положението

II

на една

щото

1"1;311

KaI;To

е раз

искуствелно да'

по тол паqинъ да мо

часть 0'Г'Ь

наистина се е достигало

по често lIЖТИ

3111

отпlIДакъ.

дО

сжщи правите.1ства

гражданското

И:ШЪСТШI

добри

сж (;С показва.щ

н'lшощни въ постигаНIIето на ГОПlшата r~tГL. П ю!tсто ПОДI>брtпие
въ ПО.l0жението

и

помощь на тона гражданско

т В еж биде нападани отъ това

еж работJf.Ш, въ

житната цtна.
JI

не ежмнtнно

JIll.1ешш

на

С.'Ifчал'Г'Ь, когато

'Гова обаче

трtбва

днешния

СЪС.10I!lЩ

с.ьщо СЪС.10вие lIЪ

не сж успtва.ш

обстолте.'IСТВО

да се дири

ИК()НО~lИчеСЮI

наllрОТИВЪ,.

110.1:111

на което

да ПОВ;J,ИГПЖТЪ

не е с.чqllJlно Jlюепие,

причината му въ еПОХII.'IШIТ.k.

ЖИВО'Г'Ь.

,580
Истина е, ЧР спор1щъ историята на ФОUUJlЯ (Нistorie

:ses

оuпiгеs еп

Europe, Paris),

още

отъ

ПО.lОвината

летие, цtната на хранитt се качва и то по

СТ.

10

въ ГО/l,ипаrа. Върхътъ, на наЙ-ВИСОI\ата житна

de

сlшs

минжло

сто

на хеIrто.штръ

цtна е билъ око.lО

1881 год., отъ Богато обаче се заб'Блязва първото бързо отпадание,
:макаръ и не до 'Iамъ въ зваЧИТРлна степень, но постолнно. П до
самата половина на настолщето е'I'олtтие, отъ KOra'I'O се ПОJШИХЖ и

,бързо се разпиха
ве еж би.1И

,ближжтъ

желt:щопжтнитt

НИБаI\Ъ

постоянни

съобщеНИJI,

цtнитt на ЖJlТата

и никога пе сж

можле да ее при

една до друга. Причината на това явление се намира въ

обстолтелс'I'ВОТО,

че когато

въ една страна И.1И

област\' жетвата е

добра, и ц'i>ната на храпитt е низюt, то въ със'!щната страиа, напро

'тивъ жетвата е слаба, а сдtдuвателпо цtната на хранит'в е 'I'върдt
голtма. Не развиванието въ пtкои страни и откриванието пъ други на
{)ързи съобщенил, топа обстолтелствu твърд'!; много е пр'БЧИ.l0 и пра

вило непъзможно израпняваllието на житнит'в цtни нъ разни страни

държави,

причина твърд'!; 'грудното пр'lщаеяние на хранитt.

1/0

Само

въ I,рай МОРСI\И'ГБ страни и въ опиЛ, I\ОИТО ее НШ'rIиратъ на близо до
лt~flIт'1;

пристанища,

та по 'I'ал причина

J(

1'0-

като че ли никога храпата не е била оскждна,

11

цtпатit и ср'ВДНIl безъ

гuхi;ми ПОlШЧПaIlИJI и

спадашш. Но съ бързото развитие па желtЗНО-ПiY>.тнитt

съобщения,

'Т'Вхната пр'.Iшрitтна задача, като че ли не пощади и са~IOТО земде

дtлие. Бързото и ефтино съобщенне е епо:могнало щото, ц'Iшитf; па
храПlIтt по разнит-Б св'!;огски ЖИТН,l търговски центрове, да могжтъ,
ако не съвеtмъ, то поне
висимо обаче,

ве малко

11

приблизително да се ;Jриравнятъ.

отъ же.тВзницитt,

спомогнали

ВОДНlIт-Б съобщения било по море,

рtки иди капали.

Всички 'Тил

Cd'i

Не за

еж въ това ОТllошенпе

спомогиа.1И

било

110

плавателни

твърд'!; много, щото

лр'l;наСJlнието на хранит-Б дпееъ да бжде сто на сто па даже и по
вече по-ефтино и llо·бързоотъ

IЮ.1КОТО е било то нр1;ди половина

,сто.1tтие. Днееъ напр. за прtнаСJIllието

на единъ ТОНЪ т'вжина, на

растояние отъ едипъ Билометъръ съ ма.ша бързина се плаща сюю 4

стотишш, а прtнаСЯllието IIЪКЪ пu вода е още по-низко шt поло
2 стотинки за сжщата тtжина и далечина. Стрtмлението

-Jlина Т. е.

за уде<:нлвание на пр'внаслнието

Ilепрtстанно се

УСИ.lна и несж~!

,нtпно е, че пъ кжсо nрtИЕ ще да може да се сполучи, щото единъ

.хектолитаръ жито да бжде прtнесенъ И:lЪ Северна Америка въ Ев
РОШl, въ Лондонъ ню/р., IIM'BeTO за

3

лева

50

ет. Както е сега за

:мпuго по ефТtJна ц'Бна.

311.

това дпесь,

;рпtпаС!1lШСТО

BMtCTO

на храниrв,

нtкогашнит-Б

които СП.YilIlШ

непр'JЮДОJlИМИ

е.JУЖПХЖ

спжнки за

като китайска
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стъна за защита на lIГЕГТНОТО аемелно произведение въ Н'ЕКОИ дър
жави, ний виждаме че мtждународнит'в

цtлия СВ'ВТЪ и нри това,
всички търговци и

тържища

условията за борба сж

лоб1щата е

щ~рапена за

еж отворени за

едни и сжщи за

прои:шtдtния'га отъ

П.IOдопититt и неисчерпаеми земи, каквито СЖ въ долината на

pt-

ката :Мисисипи и Черпената долина.

Днешната търговия съ жита възлиза I'ОДИШНО до :ЮО,ООО,ООО'
хектолитри. Това чие.ТО

обаче не е

ностоянно; то се

мtнНlШ отъ.

година на година. Но пънъ отъ всъко ежмн1шие е, че въ послtд
нит'в нtколко десетолtтил по-бързо е порастнало по причина на
обширнитt и бързи съобщения. До половината на това СТО.1tтие тър
говията съ жита се е вършила
пейскил континеп'гъ.

най-мпого между Англия и Евро

lIоявлпанието на Северна

Америка, Аржен

тина, Индия, и Австралия въ европейекит:1 житни тържища е поч
нало едвамъ отъ половината на настонщето столtтие.

Отъ производителнитt държтви, IЮIIТО
.10ВИ.lИ да

I1знасятъ

храни, първо

рtшително сж се 3:1.-

M'l;CTO завзема

Руссип.

IIрtзъ.

първитt

1О години отъ това стол'в'ше неЙНИJI износъ е билъ само
3,500,000 хектолитри; отъ 1840-1850 година се е повдигнжлъна
11,500,000 х. л.; оть 1800 - 1890 година той се е попдиг
налъ вече до 85,000,000 х. л. като се cMt,THe и брашното. С.тЬдъ.
нел иде Северо-Американския
около
въ

ПО.'fOвивата

1878

на

това

СЪЮ3Ъ, ианосътъ на ЖIlтата на който
столtтие е

година. е достигналъ до

билъ

51,000,000

ДО

5,000,000

Х.Л.,

а

въ

х. л.
скоро

nptMe слtдъ това до 100,000,000 Х .•1. Въ това вр'вме Индцл почва
да изважда на м'вждупарОДIJИтt

тържпща жито отъ

30-40,000,000·

х. д. въ ГОJщната.

Спорtдъ

професоръ ltонрради събрани въ едно

всички дър

жави които иматъ нужда за ввосъ на храни сж тил:

а) Държави които изнаслтъ въ хилнди кубичеt;IШ метри:
произвежда

Северна А:llерИIШ
РУССИJl •

Английска Индиа
Австро,Унгария .
Балкан. Държави
Австралия .
Алжирна
"
Египетъ
Канада.
•
Южна Америка

»
"
"
"
»
"
"
»
»
»
Всичко»

к. м.

изнаСJI

12,212
"
34,683
"
8,946"
4,142"
11,455
"
3,742»
778"
554»
480»
2,894»
79,842."

к. м.

12,178
34,588,
8,894
4,13011,415
3,232
712
495
17
2,803

78,552

"е 'Б

582
б) Държави

RUИТО

11 Ч Ъ"

внаслтъ:

Англил.

внасл

Франция

"

Германия

Ита.1ИЛ

"
"
"

.

Испанил
Рортугалия
Швейцарил

"
"
"
"

.

Белгил

ХО.JaНДИЛ
.Дания

Швецил и Норвегил

"

Гърцил.
Всичко

"

29,088 чбичееки
11,357
"
3,328
"
6,628
2,433
"
1,026
"
3,002
"
8,199
2,298
"
527
"
547
"
1;521
"
73,093
"

сл,.вдователно, зе;\IИТ:В, .които заематъ

първо

!Нието на храни въ странство еж: Руссил, Северна

lШНСКИ1'В

Държави (Влашко,

MtCTO

метри

"

"
"

"
"
"
"
"
"

"

извозл

Аъrерика. 11 Бал

Б'fлгарил и Сърбил).

Т'В еж до н:В

.ltжд'В житницит:В на :JапаДЮIТ'В промишленни държави. Uл:Вдъ т:Вхъ
идаrъ: Анг.ШЙСIШ Нндил, ABCTPO-УНf'арил,

рика. 3еюп':В пъкъ, които най

Аветра.'IИЛ и Южна Аме

мнмо внаслтъ сж

промишленнит'в:

Англия, Фрапцил, Италия и Велгил.

Ний не б:Вл:Вжиме
произвеждатъ
не играе

у дома

никаква

3а по-лено
нови
.колто

цифри.

t:e

'J'УЮ\ това, което тил

си,

роль

защото

изложение на пр:Вдмета

възлиза на

и

нека вземе~IЪ и н:Вколю
КIIИl'ата

на Л. Грандосъ,

съ произведенията,

Спорtдъ тая книга,
:жито, царевица,

държави

незначително

въ ТЪРГОВИlJта.

Т'взи ще си за:Вме;\IЪ отъ

:Jaнимава

I10сл'lщни

то е съвършенно

ржжь,

223,947,000

произведената въ

ечмикъ

и овесь

отъ

ц:Влил

св:Втъ

1892 -

храна:

1896

год.

тони годишно, а обрабuтената земя е била

230,000,000 хеКl'ари. Отъ. тъзи храна 130,720,000 е I10жена'J'а и
събрана въ Европа а 93,227,000 'гопи въ зе~IИТ'В вънъ отъ Европа
По отд:Влно храни е имало:
Жито
Царевица
Ржжь
Ечмикъ

Овесь

•
llСИЧRО

67,796,000
57,715,000
37,501,000
18,602,000
42,333,000
223,947,000

тони

"
"
"
"

тони
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583

Цf>лото население по земното кжлбо, и:звf>стно до сега, въз

.лиза 11/2 ми.IИЯРДИ;

отъ това количество само

510,000,000 ЛД..!'iтъ

'чистъ хлf>бъ, 1>Itсенъ отъ жито, церевица и ржжь. Като се вз1ше
прf>дъ
еж:

видъ че главнитt храни,

жито и ржжь,

съ които се

тогава може да се

хранлтъ човtцитt

каже че

105,297;000

или

1,052,970,ООО метрови центи сж необходими за да исхранятъ го
дишно

500,000,000 чопъци, то ще р'Вче, че за всtки единъ човtкъ сж
.необходими по 200 КИЛОГрЫIa . храна. Храната която пр'lюдолява
изхранванието на народонаселенията по сn'Вта се опрtдtли спорtдъ
мtстпоститt. Когато житото и др. за отхранвани ето на· англииското,
l'ермапското и френсltото населениа играе

,Северно-американското и вrИЧRИТВ

наи-валша роль, тогава,

южно европеисю! населения се

хранятъ само съ )~аревица или ржжь. Слtдующата 'габлица ще да

ни прtдстави произвожданието па жито ржжь и царевица СЪО1'в'1;т
етвенйо съ народонаселението, 3а

1892 -

1896

година ний имаме

слtдующитt данни, отъ които се вижда по колltо килограма и каква
храна .се пада годишно на чоntIt'l',

На един'Ь чов'Вкъсе пада годишно килограма:·
Въ БЪЛJlгарил

" Аржентина
" Ромжпия
" Европ. Русин
" Францил
" Канада
" Урагnай
" Австралия
" Ennpol!. Турция
" Северна Америка
"Австро-Унгария

" I'еРМ,ШИ11
" Белгия
" Сърбан
" АЛЖllрИЯ
" ИтаJИЯ
" Англия
" Индия

354
480
283
93
223
269
239
219
149
191
121
57
76
110
113

420

lОЗ

4

36
30

1

33
193
66
10

55
lО

76
139

8;,
19

83
248
346
5
18
88 145 39
47
622
,76

828
668
662
291
297
357
384
258
270
823
273
196
- 151
125 - 333
2
115
95 -- 166
37
-- 30

I'орнит1; числа сж отъ голtмъ интересъ И НИЙ !Це да нnп~а~
Виме нашитt по т1;хъ заключения. Бие въ ОЧИ 'l'оя часъ, щомъ се

ХВЪрЛИ едипъ бtгълъ !югледъ върху' тан таблиuа, че отъ всичкит'!;
народи на сп:Вта

произвождапието на храната е

най-голt1>ЮТО въ

"С '1; Л Ч Ъ"
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Българин и въ Северна АмеРИlta а слtдъ тБхъ

идатъ Ромжнил

![

Аржентина, При това, царевицата, която е наЙ·главната храна на

населенията отъ Северна Америка и южна
поеть на Урагпай, Аржентина,
пращатъ по

ro.ltMaTa

ПРОlJзвожда 'l'ВЪРДЪ
се

храни

държава

повечето

;I.a

Европа; дава ВЪ3:1fОЖ

ГОМЖНИJf и Сърбин и други да IIС

часть отъ прою!ведеНИlIта

милко

си за тамъ. Русин

царевица и за това

съ ржжь,

AaB:l

кое'го

изпаса жито въ странство.

нейното паселени~

UЪ3МОЖНОС1Ъ

па тан

Отъ държаВlIтt,

ве.тика

които про

извеждатъ храна сж Анг.шн, Германин и Белгия.

Работата, сл'lщовате:шо,

0'f'Ь европейски'rt
на I1ЪРUО

MtCTO,

е твърдt прост,~ и лесно

държ.аuи които

храни стои

Анl'.'JИЛ, колто внасл I1ЗЪ странство толкоuа много

храни, КО.1КОТО вкупомъ

всички други

РОТIIВЪ, въпшнитt, не европейски

храни въ Европа еж: Северна

европейски

държави. Нап

държаВII, които

внасятъ своитВ.

Америка и Английска

евроuейскит'в държави ТИЛ които на първо

дощt си за въ Европа еж:

01'1>

разбирана.

купуватъ отъ вънъ

MtCTO

Иидил, 01'Ъ

изнасятъ на вънъ

БалюIНСКИТ't държави,

Австро.Ун

гарии иРусил.

Тука бие въ очи
енропеЙСlшТ'h

rOJltMOTO

съперничество, което сжществува мtжду
ДЪРЖIШИ, ПрИ И3ВОЗВilllието

на храни.

I'дt да се диги причинат:\. на това силно пр'lщварвание,

което не

еВРОllеЙСlшт'h

и не еВРОIIеИСКII

производите.1И

правлтъ на европейцит'в?

На първо М'ЬСТО идпа l'еоггафиqеСI\ОТО
жави, ющто и клияатическитt

пинта на СДРУЖПВilнинта.
праВII земята да е скжпа,

УСЛОВИЛ,

ПО.1Оженпе на ТИН дър

а слtдъ топа вече И усло

НеуGоримо е, че гжстотата на наседението
когато

на противъ,

р'вдкостьта

на насе

.1~нието, като НilИр. въ Оьверна АмеРИliа, и до цнешенъ день дава
ВЪЗМОilШОСТЬ да се ;1,оБИRа :lемлта много ефтено и даже сървършеНIIО

безъ ц'Впа.

При 'l'ОIЩ

добитъка е ефТИIIЪ; съ малwо

капиталъ мо

I'ЖТЪ да се обработпатъ го.тh:ии простраНСТВiI :зеМJI, което въ Европа
не може да стане. ~lислило

се е, па и сега тъй се мисли,

qe при

ЧИНlIТ'В, за гдtто неевропеЙСIiИТВ землеj1;вдqеСКII държави, а особно

Северна Америка толкова 1I0бtдоносно напр1.;~нарватъ европеЙСКlпt
и имъ съперничеСТВУВilТЪ по еврОПt;>йскитt 'l'ържища съ СВОИ'гВ
жита, сж бюIИ осъвършенствуванието на ~емледtлqеСI:итt искуства въ
опал

часть

не основно.

на земното
С.'ltдующата

кълбо.

Но това миеление е

ПОl'рtшно и

таблица нп пОказна, нанротивъ, че еврО

пейскитt обраЗОRанй държани располагатъ съ най-добри и усъвър'

lIIеllствоваНII

зе~lледtдчески орждил; а това te

доказва отъ обето-
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JIтелството гдъто отъ едипъ хектаръ земл въ Европа ':е произвеж~а
и добива най-много' храНII" Ето ни примъри

Англия

:

произвежда 2З'ЗО

Холандия

"25'"20'"15"80

Дания
Канада

Германия

"15'~0

llIвеЦИJI

"12'70
,,12'25
"
12'-

.

Франция.
Аржентина

.

Австро-Унгарил

,,11"70
"10'50

ГОМ.1lПия .
Сеоерна Америка

,,10'-

Руссия
Индии

"В'"7'60

IIта.lИЯ

"7'-

АвстраJlИН

"6'~

Сжщата повърхность обработсна зеМJI нъ Апl'ЛИН, слЪдовnте.1ПО
дaB~ по-вече отъ двойно произведение, отъ колкото въ Ceo.-АмеРlIка.

Поражда се въпросъ сега: дали и какъ еВрО1Jсi!скит'ь зеМ.1е

дt.tчески държави ще могжтъ I!'!;КОl'а да се освободатъ 01Ъ чуж
дестраннитt, а особно

пъкъ отъ Северно

АмерикаНСIштt IШПР'ВД

варванюIf Има два JП'КИ фактори и отъ }~Ba вида, които ще да по
в.1ИЛЬУ.тъ и вече влиянието имъ се осtща, за да може да се отго

вори на тоя въпросъ утвърдително. На първи рtдъ

идватъ изм·.!>

пенинта въ ВЖТР'iшнит1; условин на, европеЙСIШТ'Ь държави: прос

транното развитие и усъвършенствуванието на срЪДСТlIзта и съ
общенинта и особно каНaJIизиранието на всички европейски рtки
и НI\1JраВlIнието имъ плавателни съ изоършванието на това ще има

Выможность за сближението на Руссил и БалкаНСIШ1-В държави съ

cptAaTtL на Rвропа. Въ сжщото вр'вме, става необходимо
lJa3ВИЬУ.тъ зе11J1t.'Д'ВЛ'lt.'скитЪ
доднин слой на нарщитt,

l>Ъ зем.1t~дtJщитt

ческото искуство и УСIIОР'ВДНО

за обработвапието

да се

ОРЖД11Л и при тона да се развие мъжду
аГlJOНО1ШОТО земледtл

съ това па М'всто

на зе~НJТа на

ситно

сеl'аШНИJI начинъ

раСIIOК . БСaIlИ

части, да се

събер.t.т'Ь 1"1'.

110 ВЪЗ?rlОЖНОСТЬ нъ по ГОЛ'ВМII е~иници и да се обра
БОтва1Ъ задружно и съ по ГО.l'ВМII СII.1II както напр. c.t. И311tетнитt
задрущ въ Ц'l>JlШI Ctapo-IIлаНИНСRII lIо,,'уоетровъ. Въ 3ЮIJlедtлието
3flдрущmа е I'лаllНИJI фактор1., който спосоБСТВУllа ОТЪ една страна
да се обраuотва .'Iесно бързо и ефтино и да се

ПРОИЗ80жда много,
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а при това се

създаuа и д061-РЪ,

ПРlfлтеНЪ.1I охоленъ

животъ за

измtнлванието Ш\· обществения

животъ въ

членоветt на цtлата задруга.
Вънъ

отъ това,

Америка, а именно обръщание вниманието на ~мериканското наро

РО;J;онаселение КЫIЪ

стрt~l.1ението за бързото

строение на го.Т'I;~[и

градища и поциганието на промишленно икономическитt пр'вДпри
ятия въ страната ще пр'Вустанови
;з.tлието. По тол начинъ
за'Вме съ необходимото

произuодство на

само на своитt В.Yiтрешни нужди и
изuозванието

грама;щото

ВСИЧКОТО американсltl)

на храни ще да

храни

Toraua

прtстане,

развитие на зеиде
земледtлие ще се
за

задоволявание

до .сегаШНИff напливъ за
а сл'Вдовате.шо

еuропейс

хитt производите.Ш на храни ще да се

освоБОДffТЪ отъ въНIШШНИ

падпрiшаРВЮШllта

н'Вщо се вечезабtлежва.

за въ

б.YiД.Yiще. Това

Само по тол начинъ Евро[щ ще да СllОЛУЧИ да се отърве отъ
въпшшш наНЛIIUЪ на чужди I'рижи, ще да употрtблва

а съ това зеj\lлед'Ь.щит'В
п'Вшно ;~a обработвдтъ
личество хрюш О'IЪ

да

ПР'hхранва

380,000,000

могжтъ ус

зеМllта като произвождатъ необходимото ко
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за въ

евоитt храни,

Щ.Yiтъ да се насърчатъ и ще

45,000,000

б.Yiд.r.ще

души, а то

топи 1'0ДИШIlО, ДОl:таТ1>ЧНО за

цъло'го

европейско

съставл24 0 /0 отъ цълото

население отъ
паселение по

пселеНlIята.

в. "ВЮЛЕТИIIЪ~'

"Сегашното ПОJIО~Rение"

Господине fедакторе!·

ВЪ JШИЖIШ ХУlII:И ХIХ-та на издаваюlOТО се
О'ГЪ Васъ зе;\шедtлческо списание "СrвЯ ЧЪ" е ПО;\I'GС
тена с'гатията ПОДЪ горното заглавие, въ

писва плачевното положение

и онова на

Доuричската

която

се о

на ЗЮlледt.щитt. изобщо

Околия лъ особености, като

се посочватъ и сръдс'ГваТа, съ IiОИТО да се ПО;\lOгне на

наи-бедниrt

отъ 'I"GХЪ, и ПЪ

кран на

{JIfИсанието (пъ особното антрефи.'IС)

статията

и на

оutщаllате да да

.дете;\Itс'Го въ Вашето списание на всъко
повдигнатия -ВЪ тая статия въпросъ;

;\шение по

Ползувалъ се О'ГЪ Вашnтit люuезность да се иска

Jlаж. и азъ върху лtркитt, които НЮlИрЮIЪ за РI'г,стни
.~a се зюш.тъ з~ предпnзвание на ЗЮlдедtлческото нnсе
ление отъ разни бtJ;СТВИЯ и особенно отъ глnдъ, които

О'ГЪ

1- 2

години го З:1страшава.

по тояnажен'L

въпросъ

Л:а ли

ще се сподt:rи

JlOeTO

Jшение

И.1И не отъ чи·

"ГатеЛИ'I't на Нflшето списание, това бх..джщето ще по
каже; JlOята цtль е главно да се поосвtтли въпроса и

.всtки заинтерееованъ зе;\шедtлецъ да прибави по-нtщо,

'Което намира за

PltCTHO,

за осх..ществение'I'О на идеята.

Нашия ЗЮI;1едtлецъ е ОСТНlIенъ НШI'Ь.ТЬО IIO;I.Ъ про·

извала на сждбата,

-

роди.1И се

жито,

'I'ОИ е ситъ и

спокоенъ, нероди ли се гладътъ енапрага, бtдствинта
отъ всtКiYi.дt започва'гъ да го З<lс'грашаватъ и понеже

той е БО.:1шенството ВЪ стърна'га, основата и

-""репил:о·

то на дър;кавата, то отъ неговото ЮIОТНО или бtд
С'Гвенно състояние зависи общото ПQ.10жение на стър-

пе
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ната,-зависи

13 JI

индустрия,

Ч

'1"

зависи

търговия,

зависи

про

)!ИШ.1енность пр.; ето защо е необхо.J.ЮIO да се напра
ви, да се нареди така, щото Г.1аДЪ и б'вдс'Гвиа никога.
да нс застрашаватъ, никога да не безпокоьктъ нашиа
зе)lЛедtлсцъ; гараю'ира ли се от'1 тъзи стърна ЮИ 1'0.1е:1lИа и Г.1авниа винтъ на държавната
)Iaшина, ний
никога Ht)Ia ИСIIИ'ГВЮН~ такива еътрtсениа отъ Ht)IaHe~
каквито

на

HtJIa

днееъ

прекарвюrе

и

никога

държавната ~taШИ

да бжде спъвана' въ евоа ходъ.

Въ статиата "Оегашното ПО.1Ожение" на първо
Вий (и.1И списвачъ'гъ се едно) прtпоржчвате да.

)ltCTO

се изучи нt)ютиата населннитt оть спеЦИЯ.lшt кюпlИС
син И на нtкои да се отвори кредитъ прtдъ зе)шедtл
чеекитt каееи подъ колек'гивна гаранция които още
И1IIa'ГЪ ияущеетва

за

залагане.

3е\rлед'lJЛчеекитt касси, Господине Редакторе, не
еж прtдназначени да е.ЧЖЬКТЪ на зшrдедtлцитt и Tt
ноеьктъ НСС'I>О'гвtствующе име. Когато каеиеритt се из
бираха за тия каеси, тогава 'ГЪ елужtха за
и (жеПДOfI:гация отъ срана на мtе'l'ни'гt и
партизане, които еж СПОJюгнали на

улеснение
юияте.'IНИ

каесиера да се из

бере. 3а ЗС)lледtлцитt обикнов€'нно нtJшше пари.
Слtдъ ирокарванието на закона за земледtлчееки
'ГЕ касси, тъхното фОIIlщионирание, като банкови уч
р1>жденил, се постnви на здрави основи и каесиеритt
вече се навначава'l'Ъ; но· съ това З.10ТО не се прt)шхна,

а СЮIO lЩJ,оию!tни, - зе~l.1едtлцит'1; пакъ нел6гжтъ да
се I10.13уватъ отъ еоGс'Гвеннитt си пари; а отъ 'гtхъ се
ПО.'Iзуватъ търговцитt, кръчмаритt, чиповници'гt и. пр.

Отивашъ пъ зе)rледt.'IЧСёката каееа за пари; каесиерътъ

ти казва, че нt)ш,-- добр'В. Въ твое присжтсевие вдиза

{',J,инъ 'LЪргоn~цъ иди чиновникъ и истеглюва

залшшашъ

на кассиера,

какъ

1t10же

2000 .'1.;

да Юla за търгове

ца, а З:1 тебе да пt)ш,-отговара ти, че Tt били "си
рате ки пари", нtкакви "срочни" и "безсрочни" влого
ве и 'ги се чудишъ на тил каеси! КОЙ' е· тоа кой'г(}
КОН'I'ролира, Qe. се Д:1ватъ
ЗЮl.1едtдчееки пари (~

Взеха се

на

-

неземледtлцитt

-

не

30 милиона лева за eMtTKa на земледtл
10 ~шлиона,.

ческитt I\.аееи ;въ каеси'.сt се внесоха сюlО
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кога ще се внесжтъ остана.IИ'I'Б 20 ~1И.1Иошt 1 Зем.И
дtлцитt п.laщатъ дихвитt на тия 30 ~lИлиона, а отъ
иаритt сс ползуватъ всички други и 'l'върдt-~raлцина
:вемледtлци; Богато собственния Бапиталъ на зюrлед'вл

цитt въ Басситt е повече отъ
Та иска'Мъ да

Баа:ьк,

че

при сегашната си наредба,
Д'Влцитt.

~lИлиона.

40

зюrледtлчеСБитt

JШССИ,

сж ~ra.1IЮ подезни за зе)I;lе

На второ ~ltCTO Вии прtдлагате да се спре по.'!:о·
вината

плата

повече отъ

на

всички

1000 .1.,

чиновници,

I:ОИТО

И офицери за единъ

ПО.ччаватъ

лtсецъ и да

наложи особенъ данъкъ на всички 'гърговци, Бат О се
:взеле по дъ Jшюшние ТЪХНОТО бога'гство; 'ГИЯ пари да
{Je рацадат'Ь на най-бtднит:!; зе)r.1едБлци И.1И да юrъ

{Je
{Je

купи сюrе и въ растояние на
събержтъ за образувание

3

години, обратно да

на спеЦИЯ.1енъ ФОНДЪ, под·

По)шганъ вс1>ка година отъ държавнии

БЮДil:етъ.

JIHO'

то хубаво.
Да се спре по;ювината

плата на ВСИЧIШ

чиновнп,

ци за единь мъсецъ, да се пшюгне на бtднит1>

.дtлци,

-

зс)ше·

това е и леqно испълнюю и хршнно. Едно

рБшение на l\Iинистерския СЪВБТЪ и всичко е свършено.

Да се спре отъ пдатата на офицеритt е малко по
трудно. Ази неискалъ да вtрвюrъ, че наши'гt офицерl'

ве ще

ПОГ.1еднжтъ състрада:ге.1НО

тели, роднини,

кЫI'Ь

евоитt роди

познайници и БЫIЪ цt.IИИ наро;сь, БО

гато го виждатъ, че е въ 1'0;11»10 (И;дствие и не ще
~IY се притеБЖТЪ на пшющь. Но ТУБа едно "не)юже"
ВСичко може да спре. До сегаШНИТБ

ИКОНШIИИ, искани

{)'ГЬ Военното :Министерство,· това показватъ. Jlожс да

{Je

намали
:ваПР'БЛИ'I't

хлt6а на войницитt,
с1>ното н ичюrика на
коне; а да се нюшли П.1атата на ПО.шов

НИЦИТБ-не може.

Да се наЛOiI\И НБкакъвъ данъкъ на ТЪРГОВЦИТБ въ
{Jравнение

съ (,ОГ<1ТСТВОТО

ЮIЪ.

едпа)lЪ

.1И е

въюlOЖНО.

Най,първо TptGBa да юш спеЦИН.1енъ за 'Гова законъ,
ИНаче никаБЪВЪ Аанъкъ нююже Аа се на.lOЖИ.

~аписано ЮlущесТIЮТО на всtl'И отдtл:енъ

}\Д,J,t е

търгопецъ и

богаташъ, та да знаете, кол,о ще ~IY се падне да П.1а-
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ти допълнителенъ данъкъ?
виждn

'Гази точка

ИЗОuщо :l1И се

неиспъ.1НЮШ.

Вий прtд.lагате да се събере обратно,
ние на три

бtдното

години,

раздадената

население, отъ

въ растоя

пшющь

колто да се

видъ постолненъ усигурите.lенъ фондъ,

на

крайно·

образува

-

еди нъ.

подпоыаган'Ь.

отъ държавния бюджетъ. Когато се дю!а ПО:lЮЩЬ на.
крайно бtдно население, за да се нюшлък'Гъ и рек
ЧЬh'Гъ

неговитt

бtдствин и дрш

става за възвръщание на даденото;

вече не
сюю'

трtбва да,

тогава е ис

тинска IЮ:lIOЩЬ. Искате ли да ък върне, то още при:
доU.1Ижаванието· до засжхналитt vстни на дадения за

.1'ькъ х.l'БUъ, ще си СПО:lIНИ, че .Това ще трtбва да се

ИСП.шща, :lшкаръ, и с.l'Ьдъ три го;щни, и пшющьта ще

:lIY

се вижда горчива.

ната ПО:lЮЩЬ

Другъ е въпросътъ за

на ПО С'Lстоя'Ге.'IНИ'l"В

раздаде

Зe:lшед:1;лци,

коит()

всъкога ще бждж'Гъ готови да ИСП.1аТЪКТ'Ь заетото.

Съ уеилшшието на 'ГОН фондъ отъ държавния бюд_'
жетъ Вий искnте да се Cbl,J,<1Ae едно второ издание ШL
фонда за градобитнината. Вий сигурно знаете, Ю1К'Ь до
се га сж се распрtдt.1ЯЛИ ПР'lшиитt отъ 'Гоя фондъ, на нtкои MtcTa се е плащало 2 - 3 пжти повече от'ь.

КО.llюто е загубата, а на други-2-3 пжги
на едни

:lltcTa

по :lШЛI'О;

бие втори ПЖ'l'Ъ градъ, на други се при'

сажда чуждо П.'IOдородие. 3а подобни работи изъ Сви
щовско И на други ':lItcTa Вий сте чували. И ПОС.тв.
ко.ЖО на врюIC се ИСП.laIlЩТЪ припадающитt се загуби
отъ фонда за градоuитнината

1·

Отъ всичко до тука Вий виждате, кои еж добритt.

и кои .1Oшитt стърни Ш1 преД.'Iа:гания ОТ'Ъ Васъ юtЧИН'ь.
за ПОJДO:lшr'ание Ш) бkl:НИТ'Б i!e:lIJедtлци.-

1) Да се одържи ОТ'Ъ зап.lатитt на чиновници

офицери е лесно НРИЛОЖЮЮ.

2) Да се на.lаl'а дан'Ъкъ на 'Гърговцитt
съ богатствата ЮIЪ е неllЪЮЮЖНО.

JI

съобразно'

3) Да се дава ПО:lЮIЦЬ на бtдни'гt и ПОШГБ да се

иска назадъ о неулtстно.

4) Да се устроява втори УСИГУРИТС.:lенъ фОНДЪ съ.
бюджетна ПO:lющь е нецtдесъбразно.
)10е'1'О :lшение по тол ВЗi&енъ в'Ъпросъ е с.ltдующото:
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Нnшето ЗЮI.1сдt.1ЧССКО наС~.1сние ще трtбна едипь

пжть за ВИНЪПI да б,кде гарантирано· отъ Г.1Пдъ при
IШКВИТО И да би.1О случаи би се ПОЯВИ.1ъ тои, - градъ,
наводнения, суша, пожаръ п пр. Предлаганил 01''1 Васъ
начинъ е наи Г.1aIШО сега да ПО}lOгне на нещнстни'гt
и за това ~lOже.:щ БЖ.J:е .J:обрt. НО 'Г'!; трtбва за ви
нъги да uждЖ'гъ спокоини отъ КЫIЪ тал страна.

)lи'гха,J,ъ-lIаша, когато е учреди.ТЪ се~1скитt хал
бари, които сж основата на сегаШНИТ'Б 3ШI.'1едt~1Чески

Rасси, е ЮШ.1'Ь Юlенно 'гова предъ видъ
ние винъги се:шнина отъ Г.1<1,J,Ъ
:му ОТ,:IЛ,J,е~IЪ

по:хва.Jaта,

колто

-

гарантира

-

и нии c~le Д.1ЪЖНИ да
ШШЪ.1НО

въ

С.ччал

ааС.тужва. Неговит't наредии, ~шкзръ и подъ друга форм:),
сж на дневенъ редъ въ РO:lIЖНИЛ.

СеЛClштt ХЮlбари па )fитхадъ- Паша сж почива.1И

на с.1tдующитt наЧа.1а:
по единъ ХЮlбаръ,

1)

въ

CtKO

село се построява

въ които, въ nРЮlе на

харщша,

се

събира по единъ шини къ храна на чифтъ впрtгатенъ
добитъкъ О'ГЪ се.1лннтt; 2) тази храна преди да нас
тане слtдующил :хар~шнъ не ложе да се ЩЮ,J,ЮШ; 3)
при

нещастна

година

се

рацава на

насе.1снието

храна

отъ С~!IСКИЛ ХЮlбаръ, съраЮI'tрно съ ЧИС.10ТО на члено
вет'!; отъ BCtKO се~I'БИСТВО; 4) при П.'10ДОРОДНn година
старата храна се продава, на нрино ~1'tCTO се съиира
пова, полученитt пари образуватъ фондъ за ПО,J,пюш

гание на насе.1ението въ нещ~tCТНИ години; 5) при нужда
BctKO село се УДОВ.1етворлва съ собственнии си капи
1'а.1Ъ,

а ако

юш

излишъкъ,

се дава на други

се.1<1,

ко

ито нt~штъ достатъчно; 6) по.'lученитБ СУЮIИ оп. про
дажба на храна се пнаслтъ въ ОКо.'IИИската касса, които

образуватъ общъ

фондъ за 3Юlледt~1ческото

наСе.lение

отъ цt;шта ОКО.1ИЯ, но на ВСБКО седо внесснитt сушIИ
се пиПIЖ'ГЪ отдt.'IНО; 7)·01''1 ЗЮI.1f:'дt.1ЧеСl\.итt пари се
ползуватъ само ЗЮlледtлщтt; 8) въ' HCtl\O се.10 си юra
селски съвtтъ, които се грижи за прибиранието на

храна, неиното разда ван ие при нужда, продаванието и

при П.1О,J,ородни години И внаCJIНие на ПО.'Iученитt пари

въ Око.1ИИСl\ата 3ЮI.шдtлческа Касен.

rГаl\ава една наредба е наи СО.1Идната и постоянна
гаранция за зе~l.lехБдческото насе.lение при всtки не-
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щаетспъ

случаи;

това е едно вззюшо

застрахушшие~

бе~ъ ;l,а се прибtгва до ШlСИ.lственни налози, бюджетни
ПШlОIIIИ, чиновнически и офицерски плати и пр.

Ето защо азъ

мислЬYi,

че наи добръ ще бжде да

се ВЪСl'ановнтъ на ново зе}lледtлчески'гt,

не селски, а

общински, ХЮlбари напълно спорtдъ горнит'!; нача.Ш;
това е едничкото спасение за нашия зе}lледtлецъ въ
нещас'l;НИ с;гучаи. Богатия никога нъ}ш да прибtгва до

по~ющЬ'Га на селския ХЮlбаръ, а бtдния вс1нюга ще е

гаран'гиранъ О'1'Ъ бъдствие.

Друго нtщо, което 'гръб ва да се направи, е, да се

от J,tли капитала на зеяледt.1чеСКИ'l't
сиротеки

и други

СУl\lМИ,

които сюlO

касси,. отъ' разни
СЛУЖЬYiтъ за MaCKa~

задъ която се криятъ разни непростителни експлоатации

и отъ капитала на земледълчеСКИ'l't касси да юштъ
право да се ползуватъ сюlO зюrледtлцитt, а не разни
паРТИiзане,

чиновници,

'гърговцп,

кръч~шре

и пр.

и пр.,

които един'!> саН'ГЮIЪ не сж внесли въ зюr.'Ieдtлческата

:кассз, н наи ~шого се по.1Зуватъ.

Така ОТД'!;,1енъ чис'}'о зе~lледtлческия Iшпиталъ,

I'о;r:ина ще се усилва отъ лихвеннитt

BctKa

доходи и ОТ'Ь но·

витt СУ}l~IИ, получени отъ продажбата на хрнната при
вс'вка плодоро;r:на година. Тол каПИ'l'алъ въ растолние

сюlО на 8~lO години ше i'юже да достигне до

80-100

МИ.1ИОШ\ лева чисто зеш.rедtJ1чески пари, които наuъ.1НО
ще бжджтъ достатъчни за нуждитt на земледtлческото

насе.1ение даже при наи·нещастни години. Така гаранти
рано население'го отъ гладъ нии Ht~ra никога да испит

ВЮlе сътрtсения въ стърнатн, каквито днесъ прtкаРВЮlе.

Но

до когато о'Гъ землед1;лческитt' пари всtки

може да се ПО.1зува, на нашето земледtлческо населе
ние ще ~lOже да се дава
нужда, l\ОЛJ;'ОТО да не

ПОМОЩЬ О'l'Ъ

Y:\lpe

о'Гъ

държавата при

гладъ.

3С~JлеД'l;лческия капиталъ съ общинскитt ха~I6ари

ще Юlа'гъ и тая добра с'Грана, че при нужда пасе.1е~
нието въ наи скоро ВРЮlе ще бжде удовле'Гворявано, и

нt~ш да чака съ години да получи онова, което ще се
при пада

и на lшето

юra

праВО,а

да

помогнешъ

на

единъ чов1;къ при първо ПОИСJ\вапие на ПО~ЮЩЬ е наи

добрата ослуга, която би )ЮГ.'Ш да :му се направи.

Н. ".

Неумtстни искания.
IIравото да се
правители,

да

КРИ'l'икуватъ дiJла'l'а

се протестира

противъ

на държавнит'l> у

Т'!;хъ и

да

TiJXHOTO заМ'Бшшание съ други, да се изсказватъ

се

иска

мн'внил за

бжджщи реформи БЪ държавното УIIРiiП.1ение, чрiJзъ публични
събрания на открито е право ()св'!;теIIО ню отъ
ко нъ

-

Rонституцилта.

Колкото повече

ОСНОвний аа

врiJмепата т'1кът'Ь,

КОЛКОТО пове'Jе условията па живота Сl'аватъ но 'f'Бжr.и, тол
кова повечо се.

развива у. насъ това

.така да

['О

нарече~lЪ

партизанско настроение и толкова повече се ИЗ0струва и IIС

пък ва на

лице охотата да сс иекатъ

на държавнит'в

ИЗ.\l'Вllенил

въ ход'Ьтъ

работи, на правото казано по·гор'В.

Ние пе

сме съгласни съ Т'В3И партизани, llр'l>дъ IЮИТО е всичко Itри
во, ЩОМ'Ь не ['О върша'п.

ГИ1"]; би.ш
правата

I/зблик'Ь па

си отъ самитiJ

ка зрt.JОС'I'Ь.

'1"1>,

че пуб:шчнит'l>

политически
граждани

и ПРОДУК'1''Ь

Да пе се C'Ы'дaCHBa~[e

ваме, въ това

отъ близото

ни дават'Ь

1L0знавание

като казва мъ народ"

ската масса,

право

събрании

уб'l>жденил,
И.Ш

110

станалит'в

митин

съзнаванпе

отъ

ПО.JИТИ'lес

добр'Е да не

BiJp-

до сега митинги, и

народъть си, м'i;жду когото ЖИВ'Бемъ

разбирам'Ь

д'Ьйствителний

а не пар'l'изапскит-Б

народ-ь-сел

.JИчности въ градовет'в кои

то чакатъ да зае!Ja1'Ъ ТОП.1Ит:Б и m-Бl'КИ ~ltcTa на 'l'iJзи

про

ТИВ'Ь които

нез

lIикатъ.

Па пай посл'в на нас'Ь се

намъ какъ, че отъ КъМ'Ь това

право

си по дърmавнит-Б работи въ публични

-

У нас'Ь се приб'l>гва

ВСИЧIШ

ер'вдства за

с'ьбраНИII ва ОТItрито,

прибързано прtди да

пом()щь.

Това

вижда,

ИСIшзвание мпtИllето

-

показва,

еж

IIсчерпави

че у пасъ си

игрантъ съ парада п'БIШ.1К01Ia

ПО,ШТllчески .1Ичпости. Че при

б'Бгваниет() до това право не се диктува

нававие

народа

01''1

и оостолтедството,
Jlвлватъ

ами само съ
това,

което

испълплва

ни, па граждапскит1;

че въ ВI"Б1Iе на

ypUII'l"h

нр'1;дъ

ДУМИТ'Б

01''1

да си

най

Народътъ
ПРИТlJспатъ

годишний

ще

стапа.1ИТ'Ь

01''1

еlюномическа

01''1

стане"

си дългове

неуруж~й е така

сюп'ь

а още

повече,

К'ЫIЪ

ПР'Бдадевъ

проучва, не с.тЬци
и наСЪСltанъ

01"Ь

страната

шарлатани,

въ се

казахме и

до сега митинги.

криза:

съеипаиъ

другъ

отъ

Зltшемеденъ, щото
като

той

права и б.lаго А арение на

1'рудо.'Нобивъ

щастие и

особенно

не

си

не?

н'lшолко

много лtсно

моше да стапе маши въ РiYiцtт'ь на разнаго рода
шар.1зтани,

право,

игнориратъ

селский народъ,-па кой .'IИ И

-

СЪЗ

показва

законното

Че МИТИШ'Иl"Б,

на разни нодитичеСIЩ

по ГОр'В, се вижда

СII права

може да му даде

ваЖНIIТ'В

на колто е той граждаНИНL.

латасж д'};до

:мене

СЪВ'БСТНО,

истинското

избора едва .1И 25 О/О се

упражнятъ

"И безъ

ИСПЪ.1lнено
единъ

01''1

ПО.1ИтичеСКII

съзнава

обстоите.lСТIЮТО,

истин

че

той е

вс'Вц'В.10 ва трудпата си кариера, ве

причинит'!;

ва незаВИДllОТО

партизански

му

положение

личности, той захваща

да тър

си т'1;зи причини ту въ това, ту въ онова правителство
вика

ПРОl'ивъ

упраБ.'IJ.lва

това

въ

което

ната веМОТИII

на

се

години и

е

и да

С.1Учидо

J,a

се

да

ласкае

ще се И3МИl;Jе и l"БХ

ще потече медь и мас.ю.

МИСЛИ наМ'Брихме
читатели,

какъ г.1е"аме

ltOl1TO

нещастие

на управ.1ЛЮЩИТ'h,

и ВСЖД'Б

Гориит'в
си

свое

Т'hжки за зем.lеД'В.'1еца

че съ заМБвнванието

драгит'!;

за

за добр'ь да

за да НИ

МИТИВГИТБ

разбержт-ь,

въ се.шта,

раз~"tНIIМЪ съ
1I0Г,ltднахме

съ резу.поциитt

ще се ЗRюшаемъ И да Iшже11Ъ дО IИЛКО сж

и
на

иеум'l)ст

ни H'IHtoll отъ исканилта им'ь, вtщо което ще ДОItaже право
тата на горнит'1 ни сжжденин.

Сччихме
когато би.1Ъ

t;e въ елJO село, Варненска ОКО~IИIl въ денътъ

ОПР'Бд'h,lеuъ

за МИТИlIГЪ.

СЪ хора ОШ) uародоrnо пристигатъ,

ГлiJдаме

тъ.ши пълни

по .'Iицата ИМ'Ь вtкакъ се

ИЕУl\I'вСТИU ИСКАИШI

четеше едно
че

ще

има

не33ДОВО.JСТВО.

митингъ, врьчи

който б'!нпе,

01''1 распитвапис а:п рвзбрахъ,
ми

се

ми се хареса.

Огь първо

и като

масса народъ,

единъ

червенъ' листь

ПрОНИItнатъ

го,

видtхъ

пристигание

пtкак'ь ми додража.

01''1 правата

защото ние

го

и прано да си

щомъ се нау'JИХЪ

вахъ и си 1i:азахъ наб.Jlfжава

стане,

и

на.

наl1ечатано възв1tние. Азъ го прочетохъ съ вни

MaHиe' повторихъ 1'(1, потретихъ
не митингъ
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на

една еднообразна..

азъ се зарад

часътъ когато

си ще кал,е:
искаме и

не

че тукъ ще ста

ВЪ'l'Р'ВШНО

Be'le

кажа

това

когато

зе3IJlед'Веца.

трtбва

гласътъ

ще даде онова което 'l'Р'Ебва да е идеа.lа въ

му

да
чутъ

БЖД8iщата бор

6а на землед'Влецз. Щомъ прочетохме горната фраза въ въз
ванието: "Братя землед'влци" .и надникахъ та

прочетохъ и

38.

мената на познати мене се.1ЛНИ, едно очудвание ме

розе

прогреса КОЙl'О е направенъ

Р'БКОХЪ

си на ума,
най

тукъ ще И3,Jезе

искр~нно,

С"'р;щата

на

заЩО'l'О

ще

тр,а въ
Н'БЩО
се

царву.JaНОВЦИ1"Ь,

съзнанието и

д'БЙСТВlIте.JНО

искаже

отъ

за които

пай

право,

дълбочината

толкова

много

н8.

ша

чатъ. Обаче като го прочетохъ единъ два и три пжти ВИЦ'lJхъ,
че азъ съмъ се

не е излtз:ю

.1ЖГ<lЛЪ.

У6hдихъ

се азъ,

отъ рЖli:ата на sемдедt~щи,

че

това

та

възвание

поне 01''1 т'f,зи,

които прtsъ П.ltтъ сж вид'1,:1И зем.Щi1t.шеl'О, а е ИЗ.l'Бз.'lO ОТ'Ь адво
ка'l'СКОТО писа.1Ище, отъ ~двока'l'ИН'Ь който вижда се:JЯНИНЪ, ко

гато му се попадне въ писалището да го

оскубе н

гато отиде съ С8iдебний

пристав'Ь да секвестира

на се.1ЛНlJНR.

се МЖЧИХЪ да

На пусто

вида

седо

1\0-

добит'LКЪТ'Ъ

в'Ь него-възва

нието нсказани иди поне загатнати НУЖДИТ'Б на земле;J,'Блеца,
нъ уви

нищо друго не намtрихъ оев'lшъ

шефтарско"

,

"б.lю;r,олизничеС1{О" ,

"умраЗIlОТО"

пра вите.1СТВО,

"ге

напъстрено

ТУК'Ь таме съ фразата: "Вратия 3емледt.щи".

- Г'БКОХЪ си
най посл'.в: нищо, 'IOBa е излtЗ.10 отъ паР1'изански ржцt, С.10·
жени

еж

.важното

имената на наивни и
е че тука

-зеМ.lеД'В.'lеца

прtдъ

който

доверчиви

мене стои

едно

зеМЛЩ'h:щи,

множеСТВ(I

ще си иска же бо.1КИТ'В

нъ

народъ

най пскрепно;

"С ъ л ЧЪ"
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ус.1р'ата

на

.адвоката

партизанинъ

ще

си

остане

услуга

не

добр:ь испынена. Е па най ПОСЛ'!> толкова знае толкова дра
ще, па може би и за ТО.1Iива пари ТО.пива и такова се пи
ще. Ва:ilЩЩО е юшво ще стане да видимъ.
Изнесе се масса, народа заобиколи массата,
мжлчание

съ погл'!>ДИ

защо моето сърдце
кой ще бжде

къмъ

массата се

Н'Бкакъ си затупка.

оратора

б'ьше обща;

едно гробно

въдвори и незнамъ

3аинтересованостьта

ето и това

любопитство

за В'lнtoи, и за\lвтересовавость за други се испъ.'IНИ. На мас·
сата се въскачи

съ

панта.10НИ,

на новъ

едно безъ мустаци

Н'lJжно

обуто

гражданинъ, IШКnИТО

съ

момче,

ластичItи,

гимнаЗИИТБ

съ дълги

коси,

и въnбще

ТИПЪ

отъ

н'вколко го

дини насамъ фабрикувзтъ. Пог.т!>днахъ па .1ицата на,

ШИТ'В сж въ момента 1>01'aTo то се лви на
волко гласъ му държи:
че една горчива

сжбрав,'

массата и извика

"Вратия 3ем.1едБ.щи «, и заб'В.тБзахъ

усмив,ш, едно ироническо

спог.1'Пждание се

заб'Бл'tза М'ЬЖДУ ПРИСЖТСТDУЮЩIIТ'!>"сл.

((J.1JbJoa).

ЕRСRурзиитi на ученицитi отъ зеклед. училища
IIрtди ll'БКОДКО ДНИ б'вха пристигна.1И въ града НИ уче
ницит-Б отъ i'р'Бтит1; чрсове на Сидовското и Руссен(;кото
землед-Б.J. училища, ВСички на брой около 55 души. Отъ тука
Т'Б пос'1JТИJIИ Евксипоградъ II образцовата въ всичко нипарница
·на Д 'l'BO »1' р о 3 дъ". у чеПИЦИТ'Б отъ Руссенското УЧИJlище
пожелали да IIOС'БТЪТЪ и IIовопостроената

памучна-прtдилпа

фабриItа »Б о р и съ", обаче Уllравлението па ПОСЛ'ЬДНJJта ИМ'Ь
отказадо

своето

жаЛJ!ваме.

гостоприемство,

за

което

Руссенскитt М.Ja;I,И землед'!>лци

неможемъ да не сь

се

ржковадеха въ

ЕКСRурзинта ОТЪ. г. г. УЧИТЕ>.штt си: l'ечевъ и Фетваджиевъ,

а СВИЩОВСltиТ'Б такива отъ г. г. учитеЛИТ'Б си
ровъ. Първит'!' пристигнаха В'Ь вторникъ (. .
ВТОРИТ'Б

въ ср'!>да

ВСичкит'В

(. . .)

екскурзианти

: Тач€въ и Ша
.) вечери'а, а

вечерьта и iш другий день по о(н;дъ

съ учепицит'Б

си заминаха съ парахода

за Южна Българин, I'д'!>то както се научихме СаДОIЩИТ'Б щели
да се. спржтъвъ

'l'ИJI Нейчеви,

карнабадс!,о

въ образцовото J1У впие па бра

а Рус сен ци ще се спржтъ въ Сuдово.

Незнаеуъ да JIИ би се lIaм'1JрИJГЬ
каже

l/олзата

отъ екСкурзиит'l>.

чеЛОВ'БКЪ, който да ОТ

На~IЪ не ни сс Н'!;рва.

Екскурзията между многото си добрини, дава и ТБ3И па
учеНИЦИ'l"Б

да НIIJ,IIТЪ да проучатъ

СЮIO сж го че.JИ

и С'JYша.JИ

до колкото това, могжтъ да
още ВЪ зем.Jе,'J;:I;.шеl'О

на

праItтик[I,

огъ свои,,!;
Шl11'ВРЖ'I'Ъ

страна,

па и пай

УЧИI'е.rи,

това

lюето

разбира

сс,

въ ненапрJцналата

ни

ваЖIIОI'О

е

може

да

се каже, че 'I'JI дава ВЪ3ИОЖНОСТЬ на учеllИЦИl"В да виды'ъ въ
каква фаза на развитие се НЮlИра. пашето зеМ.1ед-Б.ше и кои

сж неГОВИ'l"Б нужl,И, та сл'lцъ м'!;сецъ два като из,:i'взатъ като
свободни граждани отъ оградата на училището и се облек.iYiТЪ
съ мора.ШОJ'О

задължение

тогава казваме,

да работжтъ

за

като познавачи на ГОРПИ1"В

това

sем.1ед·Влие,

ус.I0ВШI и нужди

"С ъ JI. Ч Ъ"
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да си mt'Iерталтъ
еидитt си К'ЬМЪ

IIланъ на

дtйетвие II като

опр'ВдJ\.'Iената.отъ

еа;uи'!"в

съсрtдоточатъ

ТВХЪ

приц'В.ша

~очка, неуморимо да л прислt~ватъ и Д~ изнесжтъ земдедъд
чеекий прогресъ на страната ни.

lIостига ли се обаче тжзи ЦЪ;IЬ съ правенит'в по такъвъ

начин'ь екскурзии? ее правнт'I.

ници'!'t,

ОТI'оварлме че, Не! и ето защо.

еКСКУРЭПИТБ

тъ еж само едно

или по просто можемъ да ги наречс.мъ

.иматъ за ц'вдъ да приучатъ
ноеть и безъ рошание да

ученицю"в
принасжтъ

[iaKTO

истезавание па уче

l,ато, че и т'!;

съ ПО-ГОД'В~lа
всички

го'l'ОВ

незгоди,

които

въ груuпи работничееl'И животъ ыогжтъ да се случатъ. Че
~OBa е 'raKa ние гознаЮIЪ защо сме го иепаща.Ш па онзи
день това сжд;вхме и по нещата на У'lешщитt,

СадовциТ'в, които бtха преброди.IИ ба.шана
~J;зи незгоди само

5-6

особеuно на

вече и

търпе.'IИ

деня; Руссепци б'вха по бодри, за

щото ОСВ'ВДЪ 8 JШ,lО~lе'l'ровоrо шосее Варна-Евксипоградъ друго

п'вшкомъ не б'I;хапрtбродили. СиДОВЦИ1"); посьрнuли, l"l;деено
)'бити, душевно отпаднали съ неТЪРllение очаI,ваха трЫ'uани

€TO

па парахода

~aMЪ

да ги заведе по

на ПОЧИВI>а

кралтъ

на

въ Садово,

еI>СI'урзилта,

скоро

1''.!>

когато

'l'р'Мваше

да

въ

БУРL'азъ

вм'всто

да

же.1 ал l' ъ

и отъ

же.1аЛТЪ
нейнотО

продължение.

Кждt Л'ВЖИ ПРИ'lината натова? СПОР'ВД'1 нас'1 'I'Л не е
въ :Министерството, а е мие:IИМЪ у РЖКОВo;I,ителит'в на екс
Rурзилта учители и 'l"ВХНИТ'Б' Директори, които ОПР'ВД'ВJJшатъ
:маршрута на еКскурзинта. BMtCTO въ 7-8 дена да се оби

коли и ТО СЪ оскждни материа:IНИ ср'вдства частъ отъ двъl'Ъ

Българии, по добр'в би бп.1Q
кова малко вр'1;меда
'Окржзи,

а ако има повече

'Се толкова бърза.

aI>O се раСПО.Jaга

се оБИI>О.1НТЪ

Bp1Hle

само

на

само съ ТО.1

2- 3

по интересни

раСПО.lОжение

то да не

Какво научиха па пр. въ ,Варненский ОКрЖГ'1:

по ДВ'ВТ'В страни ва железницата 01'Ъ Ш~'~lенъ ДО Варна, т'!; еж
ВИД'БЛИ ИЗГОР'ВRИ 0'1''1 сушата храни, въ Варна ВИД'l>ха една
хубава изба ва Д'тво "Гроздъ" и въ ЕВI,синоградъ ВИД'Бха
'Това що парит'в могжт'1 да нанр] ШJТЪ И всичко това за 'Рус
сенци въ два денл, а за Садовци пъ 24 часа. Понеже

(Jадовци се и придружаваха и

€TO

ви дава

01''1

право да МИСЛИ:U'1,

'fОВЪДСТВО и зем.Щ1,tдие,

по зем.1едt.1Ието"

,

ветеринарен'1 J1'Бкаръ; ко

че ученицптt изучва1''Ь и еко

а п'1къ и руссепци изучва.1И »всичJtО

то какво ВИ,1,tха

въ най

Jlптересний

БТ.

ЕкеКПJППТ:t НА уqЕНИЦПТ1; отъ 3ЮI.1ЕД. ~'qIf.ШЩА
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това Варненскии ОКРЖГ'Ь? вид''f>ха .1И поне един'Ь отъ ТО.шова
то говежди и конски заводи?
СЪС1'аВ.1нва особенъ

ВИ,1,'Бха.1IJ

Добруджата,

интересъ за иsучвающит:В

sемлеД'hлие, понеже 'l'жзи

n Житница

праlпическот()

на Б'ЬЛl'арип" въ всичко

се раS.шча ва отъ ВС'Бка друга часть
и защо? защото се бърза, а съ

на българил?

бързание

ltaTO

мжлкомъ

ватъ. Ние не. сме защитници

пр., нъ сме и ПрОТИВ'Ь

'J'OBa

пристигатъ

не и' не

sемлед'1ыие не се

учи. При TOlJa една ГО-J'Iша ГР'Бшка праВJiТЪ
на еКСКУрЗНIl1"В,

конто

ржководите.'LИГ'f>

МЪ.IltoМ'Ь

на IlОРЛОТИИТ:В

замина

на салтаната

бабешко движение.

и

Поне ржко

водите.шт:В на Еltскурзиит'1з, въ БИТflостьта СII У'Iенiщи въ
Европа ;>налтъ, които 01''Ь Т''f>хъ сж прави:1И е&СltУР3ИIl какъ
се Ilоср:Вщатъ
еми,

и испращатъ

ексltурзипнтит·В. DJI'БскаВИГБ

rOJl'tMOTO СЪ,'J,:Вйствие, които имъ се

при

УIшзва'I'Ъ 01'1> насе

дението и в.JaСТИТ:В, се Д'Ъ.'IЖ8iТЪ само на обстолтелството, че
1'1; сами дава:гъ важносl'Ь па самата работа. ItaKBo струва
напр. па Г. Г. УЧlll'е.1ит'Б да с'Ъобщаватъ теJеграфИ'IеСКIl па.

Властит:В въ цептровет1 па Oltржжилта за
на пристигапието

депн'J'Ъ

си, ако с.l'ВДЪ пристиганис'l'О

щнатъ съ ПI)'Бдставителит-В на

Властьта и да

Il

ц'вльта

си Т'Б се

cp't-

изискатъ пот

Р'Ббното имъ С'ЪД'Бйетвие? УВ'БРЛВЮЮ Ви, 'Ie тогава пе само
фабрикит'в ще Ви БЖДЖ'I"Ь отворени, нъ 11 много други инте
ресни работи ще Ви се ПOItажатъ

ната си СИМllатиит-В
това ОСВ-ВН'Ь
JI работа,

на населението

че ще попудллизирате

нъ и училището,

дЫ'ъ да мислнтъ:
въ

внимание.

на

Власть и пр., а съ

самата Ваша обиколка

и ще избавите

хората,

и

отъ тру

"'l"БЗИ хора <;ъ ТaIшва невидепа форма отъ

ной родъ оржжие еж; l\1ислшrъ
.матъ

и Вие ще има.те па стра

че б'В:l:В1ltltит-В

ще ни се взе

По износа на суравитi ЖИВОТИНСItи произведепип.
Ето условилта при които могатъ да се ВRисатъ въ УН
l'арил СУJЮВНТ'Б

жйnотински :произведешшидлщп·, О'J'Ъ страни

спрямо,

на.lOжена

които

Ч.'I. VП

ОТ'Ь

1888

е

§§ 43-46

карантина.

отъ унгарскил веrеринаренъ заКОIlЪ

година.

Въ случай на карантина вноса· на слtДУЮЩИ1"Ь Сl'ОКИ
остава свободенъ:

1) Прана вына на парна бil.Иd и доБР'Б а\!6алираllа,

,2)

Сухи черва И.ш солени, В'Ь затворени каси или качета,

3)

Стопевъ лой,

4) Стере:lИзирано МJI'БIИ,

5) Нhло сирене
На неправа вълна на 6а:ши, сушени кости и козина о'Тъ

добитъкъ, рогове и IЮЖИ с'ъвършенно исушени, вноса ще бждс

приет'Ь ПОД'Ь СJl'l>ДУЮШИl'1; ус.:ЛОВИIJ:

1) ВНОСlIтелн· тр'!,бва да ДОI.а.же чегор'lJllз.l0mеНИ'l"Б ар
колто има поне 30

тикул" произлизат'!> отъ 1'аквазъ 06.1аС1'Ь,
RИJ11)lfетра,

; незаразена

О'l'Ъ еПИЗ00тически

бо.'l'ВСТИ,

че CT(IKII.Ta е пр'llСТOJI.1а БЪ тая 06.1ЗСТЬ попе

30

или ПЪ1tъ

деня,

2) Че стоката не ще мине, въ вр'БМС на транспорта до
l'рЗНlщатi\, пр'l>з'Ь заразени м'Вста.
Стоката

тр'Мва да се

пр'Iшасл па

кораб-r. или ;ке.l'ВЗ·

ница и· бt'3'Ь растоварлние до }!'{;СТОИRзнзqенпет() :И.
Въ случай на тран&итъ, еi'СlJ('дитора е Д.1Ъженъ да до
Iшже че стоката ще 6жде приета на I'раницзта па съ(''l~д
ната

държава.

Извънъ това нуждно е

311.

пратки о'Гъ топ

родъ, саеци

а.шо 1I03ВО.'lение о'Гъ кра.1евско'l'О министерство на Щ::М.1ед'БЛllето.

Вноса на

потрМици за оборъ,

пр'l;ди'l;ти ~a впрtгание

по П3НОСА НА СУРАШlТ'!, ЖIШОТИНШaI ПРОШВЕ),ЕНШI

добптъкъ,

дрtхи

всъкакъвъ

11

обувки шшесени,

видъ кърма

ДрИllеди,

ще бжде абсолюто

АIЮ друг" СТОки сж амба.шрапи

ба.1ажа ШIЪ ще бжде

ИЗГОР'БНЪ

Цt.ша транспортъ
се наМ'БРП

м'!;;nду

въ С'БНО И.1II С.шма, ам

ири ВJJизанието

кожи,

слама и

забрuнено.

ще бжде отказанъ

сушени

С'Iшо,

601

рогове

на

на СТОIШ'l"Б.

границата, ако

и I,;'('Ш

еАНО само

парче И3ЛОiКеН(~ на гпиеНllе.
СураIJИ'l"!> ifiИIJОТИНСЮI НрОИ3IJедивил ще се П[J()пустиатъ ако,

1)

Чиновника,

ната станция

назпаченъ

дапр'Бг.тБда

н'!;ма KaltBO да упрекава

01''1

на вод

HpaTltaTa
ветеринарна

точка

JР'Бние JI се произнесе ,Ia прие;\lанието И,

2)
.1аТИ

Ако експе:I;иторната търговска кжща се задължи да заu

раЗВОСIШГБ

за това,

като

ca'l'a именуема

по

пжтуванието

на тон

чиновпикъ

и

внесе

cyMllaTa 50 ф.10ринта въ кас
"Domestikal casse" на Kpa.1eBe!LO'l'O У н га реко

поржчитеЛСТIJО,

l\Iинистеретво на зем.Jед'Блието~
Веднага ЩО-И'Ь тая СрIма аж де

говската I.жща съобщи
на граничната

станцин,

заll.Jaтсна, и IЦOMЪ тър

датата на нристигапието
:Ыинистерскил

де.1егатъ,

прави тамъ за да иавърши пр'БI'.lеiКданието.

па ItOiI:итJ~
ще сс ОТ

Бюро завзаимно задължително застрахование
отъ градобитнината~

СЪОБЩЕНИЕ
Ото С6JьiJеиилmа, 'Които се 1l0ЛУЧUХ'ж во Бюрото за зас
mрахуваиuе

ото

7раiJобitnmиtlа· става

лица, особенно между

зеIlцед'Б.щигt,

НЕНО, че Юlа много

които не сж още раз

брали СЖЩlIостьта на закона за градобитнината, както и за

дачата па Бюрото, което тол закопъ основава.
3юtOНЪТ'Ь за l'радоБИl'нината С'Ь3Аава
въ Нь.1['аРИJl едно iJружесmво за

ваиМ

ото

7раiJобuтlluиаmа.

землеД'Блецъ
земе.lНИR

данъкъ,

дружество ВС'Бка

постаНОБ.lнва,

държавата

година по

дв'!; сумми ще се

казаннил

дева

500000

01'Ъ градобитнина,

разноски,

5

с.1'nДЪ

ltOито

че вс'!нщй

на сто ОТ'Ь по

ще отпуща

раздава'l'Ъ на овил

тъхъ, н'F,кои ДР'Вбни
отъ

че

зе1.1

8заu,мuо осuюря

ще нзмира на това дружество.

си

пострадали

Той

ВСИ'НШ'l"!;

O'l"b

лед'!;дци

на

сжщото

ПО1.1ОЩЬ и че ТИЛ

съдружници, които би
като

сж

се извадатъ ОТ'Ь

TOl)HO

ОПр'Бд'!;дени

законъ,

Слtдоваrе.'lНО,

принципа на по:u'!;нжтил законъ е, че дър

жавата ваедно съ ВСИЧКИТЕ

землед'!;:щи

чава

онил ве1.1леilJ.щи,

напълно

или

отчасти

въ Българин

би.1И пос1НJlI'l"Б си или часть О'I'Ъ 'l"БХЪ по

обезпе

които би ззгу

с.ltдствие па гра

добитнина.

Понеже въ приходътъ отъ позеМ.lенното даil"дие има
rолъма раЗ.1ика 01'Ъ една година на друга и понеже държа

:вата дава ВС'Бltа

I'одина все по 500000

лева, 01'Ъ топа из

лиза, че процентит'!;, които получаватъ 1l0страдаДИТ'Б отъ гра
добитнината зависл'fЪ не отъ ДОХОДИ'l"В на дру.кеството, а отъ
RО.1ичеството

на 5i1.1'убит'Б

01'Ъ

градобитнината.

Сиречъ, въ

ОНШI години, въ ltои1'О се случжтъ по малко градушки и сл'};
дователно по- малко
единъ по-високъ

загуби, тогава

процентъ за

пострадалитъ получаватъ

загубит'!> си; пъ

онил години

ГРА;~ОБIIТН1IНАТА
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IIапротивъ прtзъ които се случжтъ по-много градушки и по
,гвлtми загуби, нрихщътъ на дружестьото трtбва да се рас
!IIОД'В,'JИ между по много

пострадавши .'IИца и за това Т'В по

."Iуча ватъ единъ по- АJaЛЪКЪ процентъ. Но понеже градобитпи
ната бива

BctKa година ра3.1И'Iна и понеже и постраданши'Г'в
.BctKa година нее сжщит'в, затова неравенството

..JIица не сж

въ процентиТ'в

се ураВВ08'1слuа

години. Пъ ВС'ВIШ
..JIучава

вс'!шога

отъ онан,

з'1 обезпагубие

IЮIIТО му е била

гато е плаща.1Ъ

поземленноl'О

не

число

ОТ'Ь l'радобитнина

една много
удържана

~мtтка отъ това осигорително
.ца

с.1'ВДЪ. еДНQИ3В'БСТНО

С.1УчаЙ пострадаЛИII

311.

по ГО.l'Вма

градобитнина,

си даждие и намира
дружество,

по

СУШIa
ко

по-добра

отъ IЮЛltOто

ако то

сжществvваше.

311.
~М'Бткитt

ПО1'в'~рждение на ГОР'lшзложеното ние дава~lе тука
3~. градобитни пата и 311. прtзъ трит'В години.

Оrъ тнн СМ'l;тки

ВС'lщи

лесно може да се

БЪ правилното фонкциониравье- на това

-телно дружество, тъй и съ
вего зеl\l.1едJ;.щитt U'ЪПР'БКИ
ще се попраUIIТЪ

IIО.IЗRта,

уб'l;ди, KaltTO

взаюIНО з!tстрахоuа

конто ИС'I"БГ:Jюuатъ отъ

ведостаТЪЦИТ'Б'ila закона, IЮИТ()

ВЪ късо ВР'вме но заl\Ово;щте.lенъ ред,Ъ.
(С.!1ьдваm. CJ/lbIlllil//IIlb).

"е 1> JI Ч Ъ"
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ЗА

ГОДИНА

1896

,,
)

IIР:И:ХОДr:ь

(1':
(

расход-:::ь

,
IСТ. ! i
(

(

)

(

л Е ВА

1) Държавна

'по-

мощъ па фонда аа

градобитнината.
2)
5%

500.0001-

ни пари на избор

i

нит'!> В'БЩИ земле-

~

1) Пжтни

поз е-

:

иднев

; дtлци и Д.1ЪЖНОС

!",'

Връхнината

върху

ЛЕВА-гс:г.

~~
;
\

(,

тни лица:

i;
;

носки

....

15925 34

I

(

j i 2)

ме.1НИЛ налогъ за
право на заетра-

СJYiдебни раз

•......

336 80

3)

Управление.

4011 31

4)

]{апцеЛJIРСКИ

(

хование протинъ

i'

градобитнината,

)

събрана отъ зем-

~

•1сдtЛЦlIт1> . . .

"

891>.465 021

5458 29 :

.' . . .

разноски

-~_I-I---I

1,
"-J--:~\i
1,395.465; 02 !i

Всичко:

'Всичко:,

3а ИСП.laщание обещетенилта ,на

'26731 74

пострадаЛИ'l"!; дица

остава СУJlшата

1.368733

л.

28

ст.

л.

74

ст.

Констатиранит'!; заl'УОИ възлизатъ ва:

2.442.374

С.]'Ьдва да се плати ср'!;щу д1>йствителпит1> загуби

1.368.733
2.442.374
И.ll1 на

1ОО

л.
л.

лева

28
74

-

C'l'.

0'56.04 О/О

ст.

56

лева

IIрtзъ rо;щната еж llоетра);а.1И 34750 );OJшкпнетва.
"
"
"убити 359870 декари земл.

I

СЪОБЩЕНIIЕ

ЗА

ЛЕВА

1)

Държавна по-

мощь на фонда за
градобитнината

2) Връхнина

.
5%

ГОДИНА

1897

ПР:И::ХОД-::Ь

за

~!
(1

I

! 1 1) Пжтпи и ;I;пев-

,

!

""

остава

и длъж-

Сждебни раз-

ноеки

.......

Управление.

11 4)
~ ~

Канцеллрски

894.287 55;! (\

,~ ;\
1394287155 ~\ I,

15919150

. .

лица.

3)

(i

За 'ItCплащание
I

i

Н

.вСИЧIЮ: .

2)

1

!

градо-

.....

ностни

)

право

вtщи зем-

нитt

. ледtлци

)

)
)
)
)

земдедtл-.

цитt.

ни пари на иабор-

500.0001-11'

битнина, събрана
отъ

Л Е В А !ст.

ICT.

на застрахование
противъ

расход"'Ъ

11!

върху поземелнил
налогъ

605

расходи

2039 11

....

-"'"

Всичко:

обезщетеllинта на

8091 16
11060 -

I

-

I

19887177

lIострада.штВ лица

суммата

1.364.399

.'1.

48

ст.

л.

36

ст.

Констатиранит'!; загуuи ВЪЗ.1Изатъ на

1.564.132

Сл'вдва да се П.laТИ ср'вщу д~.ЙствитедниТ'В загуби:

1.3"34399
1.564132
И.1И на

100

"

"'бити

.1.

.1еиа

Прtзъ rОДl1ната сЛi поетрада.ID

"

.1.

48
36

ст.
ст.

-- 87

0.87.23 О/О
.1ева

32.3!! домакинства.
192.632 ;J,екари не)lJ!.

606

ЗД

ГОДИНА

1898

IIР:И:Х:ОДr:ь II!
.'J Е ПА

I ст.

.

pac:x:oдr:ь
.1 Е В А

~ f

Iст.

)

1) Държавна

.
5%

градобитнината

2) Връхнина

! . 1)

по

мощъ на фонда за

500"0001-1

налогъ за

прапо

,носки

отъ

.

~,-r-:-!)
Всичко:

....•..

5) 311.
ние

I

2607 20
10470 -

;

6214 35 '

.....

исплаща

на закъсвели

расходи

съгласно

чл.

отъ пра

26

ВИ.шика

1398114187!!

За ИСП.'l3Щ311ие обещетенилта на
остава

55160 81

1:tанцелнрски

разноски

898.114 87

.....

Управление.

3)
4)

о'ГЬ градобитни-

зем.щ:r,i\.щитi\

лица

Сждебни раз

2)

на застрахопание

па, събрана

д'ьлци и Д.1ЪЖНОС
тни

върху поземеЛНИJI

Ilжтни И днев

ни пари на избор
нитi\ вt.щи зе}lле

.....

lo.oool.=. .

Всичко:

8!452136 '

постра.~а.1ИТ'Ь

лица

сумм ата

1.3 1 З. {) 6 2
Ковстатиранитt

л.

5:2

ст.

л.

19

ст.

загуби ПЪЗ.lизатъ ва:

8.481.057
С.lfдва да се П.шти

cp'IlIuY дtЙстпите.шитt загуби:

1.313.662.д.52

Ст. .
-..;.==

-:-:-~~::-::--~.

t;.4tН.057 л.

И.1И ва 1 ОО .1ена

19

-

ст.

0.15.4

8 /

о о

15 .1ева.

IIръзъ годината еж JIоеграда.Ш 89331 домакинегва
~

"

~

убити 800000 дек. зеЮI.

i)ТЪ БЮРОТО.

Ионгресъ противъ "Шапа" държанъ въ Напсу
(Франция) на 4-й миналий мi;сецъ.
Дружествата отъ
те.lИ

на

окрыа сж прftТИ.IИ

11

IIlJ'!;ДСl'ави

60

выlосниfl конгресъ.

Пр'!;д.

е указалъ

Bcrbain

вание1'О на типа

въ

окрыа

Г.1аВНИ

3

причини за загнезд

Меuгthе-еt·J\Iоsеllе:

СЪт'Ъ въ тържището на Напсу па добитъкъ О'l''Ъ

1)

Вно

Villette,

гдъто

БО.lестьта е

еВЗООl'ична; 3) 1''1 vroBcKaT3 раЗ~IJ>на, КОЛТО сж
ществува между военното ДОВО.lствувавие отъ Toule и отъ Paris;
3) Търговията, КОЛТО се прави въ H'!;I,OII погранични !'радове,
гд-Б1'О н'!;кои ~1-Бсопрод:IUЦИ

м-Бсото ЮIЪ

продаватъ

за СКОТОВ'Ь,ЩИТ'В

Нр'!;Д.

отъ ТИJ!

Desouttcr

МИПllстративепъ
добнтъкъ,

купуватъ добитъкъ ОТЪ

каД'Б

l\lt'tz, 110

оБЩIIПИ,

IШЧИНЪ:

една

Viollet.te,

а

че прОIlЗ.l'lIзва

неостранюш

зараза.

е нр'Бд:южи.1Ъ да се създаде еДlIllЪ ад

JlраВII.lВllltъ: С'!, сьдьржаuие:

който е би.lЪ на тържището

въ

1)

Че ВСИЧКИJI
да бжди

Viollctte

З3К:ШН'Ь въ 5 дни; 2) Че доGиты<t,' който ПрИСТlIгва отъ про
виrщинта

'да се откарва

КО.IИ;

Че

3)

щате.шо,

ПQДЪ

ржководството

Ilр'Бд.Lаmу (10
ПрОТИВ'Ь

на самото

bl'J;CTO,

колята и вагонит'I; да се

шапf\;

той

на

гд-Бто

ще да се

дезинфеКТllрватъ пай

ветерипаренъ

персона.lЪ.

напада начинъ'l''Ь на присаждавието

Vie

мисли:

че най добро средстпо за ограни

чаванието на БО.1естьта е заДЖ.l;!,ението, щото притожате.'I1IТЪ
да сжобщаватъ

немеД;1енно за

чинъ еПИЗООТЩlТа
востьта,

ГД-!>ТI)

по

'1'011 на
M-RCT-

ПР'fшини

е посеТII.1а.

:МинистерсItин

инснекторъ

Противъ сурватко.l'hчепието,

ёftJf'геt

нонвпванието и:

ще се задуши и Hъ~a да

COlIstant

тоже са е исказа.lЪ

съ сур патка

ПрИГОТ!Юllа отъ LoFrosch, . lIOЛТО се продава пъ ГеР~JaIlИП съ Ц'klЬ да

се пръдаде невъсприемчипость ПрОТIIВ'Ь шапа. Сурватката пр'в
дадена

въ

I'ръвта

и.1И

пищсварите.ШИII

кана.lЪ,

посрщст-

"е 1> J:I Ч 'Ь"

608
ВОЫЪ ЮШС)'.'IИ

01Ъ желатина,

рави и УС,lОilшеНИJl
ЩlllИет()

е ПрllЧИНJша:щ

пъ червата,

lIа дuбитъка.

пагубни

случаи:

които се прtдшшиква.1И

уби

НИI,ающ раз:шка не сжщ€ствува' въ раа

витието на БО:I€С'l'Ьта, l'Ога1'О е нападала добитъкъ присадеп'ъ
JI ВСllрисадев'Ь. РаВОР1'итt на I'ермаНСКИ'l"Б
ве'l'ерИllа рни .1'6кари

не заК.1Iочаватъ

б.lаГОПРШIТНО

ЗI1

въпроrIlО'Г()

сурва'шо

лtчение; Ии ttel' е на мН'Виие. че, lIрисаждаНИIIТit сж пагубни
по двойни

съображениа:

и даватъ лж,а'.шва

1'iэ МОl';И'Ъ да придадъ1'Ъ БО.1еС1'ьта

сигурнос'Гь на ступанитt.

Цllllираuъ О1'Ъ Иаttег'а, Sсhшidt'а,

Lanen'a, Schrader'a

не е 6и.ть IIIIIШКЪ J:fмурrшзиранъ и

него СЛ'ВДЪ R'ВКОЛКО седмици. Въ
въпросното присаЖ;J,ание, по

Д06итък'Ь вак

Vilbaden

е вечь възбранено

причина, че въ

Francfort, епи
cyplJaT-

зоотията се е появила впоследствие

УПОТрБблванието

ката па Lоёfflег'а.

СЖВ'Бтва

Въ

заК.lIочение

и др.,

БО,1естьта са е развида у

съвършенно да
и че глав

се изостави yrroТр'Ббнваllието на СУРВ3.Тltол'Вчението,
ната
въ

причина за распострашшапието на бол'l;стьта

нестрогото

IIрИЛ:Ll'lшие

па

санитар"ия

сж,ществува

законъ.

Ве'l'ерн 11 11 реllЪ л'lшарь Muller пр'lнroржчва наПрЪСltВlшие'Го
въ устата, 110 вюrе'l'О 11 RpaR3Ta па 60.1110'1'0 добиче съ С.1'Б
ДУlOщшr ра ство ръ

:

Суб.lIIматъ

Са~1ици.lОва КИС.'IOта

5'0, ка.1ИКЪП'Ь пермашапатъ 15'0~
30'0 и вода 900'0, см'l;сенъ съ 3 пж,ти

ПОГО.l'Бмо IШ.шчество вода, и дезинфектирвание въ око.1ПОС'l'ьта
на добичето съ чис'fЬ рас1'ВОръ;
разстолние

па

110

тол lIачинъ

е д06ива.l'Ь пъ

дена пж,дно ИЗ.'l'1Нtупание.

4-5

Сдiэ,'l,Ъ r'оворепието и на други ПР'Бдставители, конгреса
е взел С:1'1;дующит'в р'lнненнл:
1) Да се забрани УПО'l'р'J;6лвание'l'О на сурваТI.О.l'Бчението;
2) Да се прОДЪJжаватъ IIЗДИРlJllНИlIта нII. ваlщишi за ша:Iа;
3) Да се облви, ЧР'БЗЪ' окрж,жнитt власти въ, всiэка об

щина, съдьржание1'О на закона за санитарната ПОдИЦИJI;
4) Да се образува едипъ санитариумъ въ Viollette'a за
до)итъка,

IЮll1'О идва

отъ заразеНИТ'Б

ОI'Рж,зи, и най строго

да се ПРИ.lапJ, закона за санитарно-ветеринарната IIОЛИЦИЛ Бъ
това

тържище;

5) Да се ЗI\Д.lжжатъ притешатеЛlIтt на добитъкъ, като
lIiY>туна1'Ъ съ него, да IIрИ1'ежаватъ СlJид'l;телство запроисхож

дение 11 здравосж,с'Г()лние,
дава'л. (СНИХБте:IСI'nа)'
'
,

,

6) Да се ЗI\ТВОРЛ'l''Ь

а кога ВЬр"1ува

тамъ, да не се И3-

,
ПСI!ЧIШ пазари за

,,\ооитъкъ ПЪ об-

itОНГРЕСЪ IIРОТIIВЪ "ШАПА"

ЩИНИТ'В,

ltOllТO

янспектирва

J.Iр'Jше,

инспеКl'ирватъ

ДВИil,УЩИЛ

8)

в~теринарснъ

нерсонадъ

за да ги

;

Въ мирно

7)
да се

н'hматъ

609

когато

се движатъ J.I0ешIИТ'В

отъ КОШlетеНТШIТ'll

санитарни

части,
I!.1асти

се съ 'I"ВХЪ добитъкъ:

Пъ м'вство(;тит'h, I'д'hто приН(/сътъ е забран~нъ, -тран

спорта на добитъка да с'гавасъ затвореШI КО.Н1 и обвити 'ICpaKIt;

9)

Да се дсзинфектирватъ вагонитв въ едно опред'h.1ено

вр'Бие оТ'ь единъ агентинъ на IюмпаНИJIта,
ето

и

отговорностьта

на

единъ

комисаръ

подъ ваб:lюдени
и

пuдъ

КОНТРО.1ЪТЪ

на санитарнитв власти;

1О

3аконътъ за санитарно-вет~ринарната 1I0.JИЦIIЯ да се

Прилага най строго, безъ да се вземе въ внимание М'ВСТНОТО
влияние; а. ОКРЖiIШИ'I"В }Jетеринарни
даватъ

въ достатъчность,

като

U.JaCTll да се възнаграж

имъ се 'въз6раПII

.

частната

R,шептела.

По пр'Вд.lOжение на аепау, С/ЮТОВЪДЦИ'I"Б въ сеВ'БРО-ИС
точнитъ обдаСТII да се оргаНИJиратъ въ едно сдруiltltвапие съ

седалище въ Напсу, за борба проти въ шапа.

(Recueil
А у lIасъ става.IИ

Бавил,

подобно II'БЩО?

СЛ:Бдователно и никакви

ие

-

1\1. Vcterin.).
НИl\акви

здружа

раЮIIШJIванил на В3Г.1СД"Т'в,

Ои.10. поне на специа.1ИС'l'ИТ'В.
Тържищата сж ИСТIIНСКИ ОГНllща на ;Щр1t:3а:
1tъвъ КОНТРО.тъ

-

безъ IlИl\а

оставени по произво.1а на сждбата.

Ц'вли Ol:ржзи отъ по

3 и "ОБ'вче О/Ю.lIIИ, съ по 300000

I'.зави домашенъ добитысъ, сж lIOIJ'hреПII на еДlllIЪ саннтаренъ
а l' е н тъ.

А шапа си върДува.1И -

върлува, . и то безприплстпенно.

При това мислимъ да подобряваме

. СВЬрЗJ.lаме

ветеринарНII

KOHJ.I

СКОТОВЪ'I,ството и да

IЩIШ.

Д-ръ Иоетовъ.

Сперо - терапично срtдство за прtдпазвание

отъ " Д и Ф тер и тъ"

иоиошиитt

(lIЗБ.lечевпе отъ ВеспеП de medecine Veterinail'e, отъ СТУ;J;IIЯТ1l. па
Ветерипарепъ .. tкарь въ Нона-Ка.lедонпя).

1\1, L

а II

g-

Автора почва студията си съ това, че въ Ка.1едопия въпрос
ната зараза

причиплва

всъка

година

безбройни

жъртви; и дава,

СJlЪДНЬТО описание на БОJlъстьта:

Въ първопачалния периодъ, заразата не е твърде заб'1ш'Вззна,
Тл lIочва съ 'уова, че болни'l'Ъ

едвамъ се мърдатъ,

съкашъ че с&.

прърюрени: не еж въ състолние нето да хвъркатъ, нето да БЪгатъ ..
Очитъ имъ СЖ нокрити съ лъпливи
ватъ дветt It.lепачки.
Носовитt

отверстил

еж

запушени

чатъ и образуватъ увистнали

зърна.

съ

течностъ.

жълта

въ

видъ

на

мюкози,

които сжединл

Очитъ ставатъ МЖТIfИ и истичатъ.

лепило

съ мюкози,

които

исти

Устата и ГЪр.10ТО сж покрити

Болъстьта има бавенъ ходъ. Смъртьта настжпва чръзъ задуш
вание. Ала заБЪ ..,tзватъ се извънр:Ндно
се образували ципи, при които

.Заразата

случаи,

наСТЖlIва

безъ да сж.

твърде скоро .

има епи:юотически характеръ 11 е ПРИ.1'Бпчива.

Секвестирванието

нататъшния

остри

смъртьта

(отдъляние)

ходъ на заразата,

лвява периодически

на първото

болно

спира

по

нри все това; 'ул пе престава да се-

тамъ, гдtто е'била вечь.

ВСIiритието показва ИЗМl'н:Нпие въ цвътътъ на всичкитЪ тж·
кани. Пищеварителнил каналь 'IIОЧТИ IIразенъ. Бъ;IИТ'В дробове кон
жестирани.

Черпил дробъ е малко уголы\енъ •.

IIрtпоржчително е лъчението съ лимоновъсокъ да се търкатъ

бо.шитЪ мъста, или съ ИОДОВЪ-ГЛllцеринъ; .l\шхвание зърната отъ
ноздритt, И отварлнието Иl\IЪ IIОСРЪДСТВО)IЪедна пръчка, обвита съ'
памукъ Ha~OKpeHЪ съ спиртъ.

Профилаксилта изисква хигиенически ы'hрю[, Пр'вчиствание па.

СР1>ДСТВО

3,\

ПР'tДПА3ВАННЕ КОRОШКllТ1> отъ "ДПФТЕРПТЪ"

IiУРНИRЪТЪ И иа

с;кдове'l'iэ за пиение.

заравнние на умрiлитt.

Обаче

тия

Отдiллванпе на

611

болното и

прtдписания HP всiэкаде ыо

г;ктъ да се I/риспособять, както напр. по селата,

ГД'kго гадовеrn

ЖИlltнтъ въобще на свобода и сп;ктъ по дьрветата. Затова автора
са е СИJIаелъ практически да лtчи болнитt съ всевъзможниrn ирt

поржчите_ши

срtдстпа, безъ,

при това,

да е получилъ

нiэкакъвъ.

желаемъ ренултать. Въ съображение на 1'опа, наЫИС.!IИ.1Ъ е да при
СПОСIJби

има

паlщинирванието,

голtмо

толхова

по-пече, че въпроспата зараза

СХОДСТlЮ съ дифтиритътъ по человiка, за което и е

Iroмислидъ: дали сурватката на поих нъма де има
ние върху

образуванието на ексудатитt

н'lшакво влия

(истиченилта

оть

носа,

очитn и пъ устата). 3а което и е почцалъ да прави опити въ два
курника,

отдалечени на

ность 0'J.:Ъ

30

500

м.

ра:JСТОlfние и съ е,ща

възвишен

м.

Въ единий

курщщъ,болtстьта са е появнвала почти

година, въпреки uееДНОКРaIПНИТ'8 r.;е:Jипфекции, тогасъ

всiхз

когато въ.

-

другия не бt са е появила ни ведиажъ.

3а

уесиение

лаганието имъ,
рЮl съ

-

на

опититt If за да не става

Първъ Оllumъ.
пил кафезъ

В1'О

В.

Два

кафеза съ

e;~HaKBa пъзрасть,ОТЪ курника В, на
но

грtшка·при из

то първия курникъ ще се б'8л1шп[ съ Н., а

имъ

1 кубически

по

6 КОhОШlШ, здрапц и отъ
BctKa една кокошка оть еди

се нацъркало въ вътрешната

страна на RЪ.шата

с. м. антидифтеритенъ серумъ, с.Itдъ което и двата

кафеза ГИ нрим'лс'Ги_ш въ курника Н.
Нашестил день, ('дна отъ не-присадепит'в
СИ.1JИт-В и отпаднали,

не

бiга

КОIЮШКИ

като JI подгопва.'lИ и не

забодt:
БЪЛ вiэ.та.

Rждt десетия дедь всичкит-В признаци. сж се забtлtзади.
c.~Ъдъ топа

забоЛ'вхж

нищо. необикновенно

още

4,

кадt

17-я

день.

не са е за6'IIЛ'ВЗR;10 по кокошкит1;,

отъ другил Rафезъ. На 19-л день една

un

До

тогива

присадена

присаденит'1; проявила

заразата въ първоuачаЛНИII периодъ. Инжекция съ още по

1 куб.

с.

м. серумъ са е повторило пакъ па присадениrn. Въ разстонние на

едипъ ыiсецъ

присадениrn

биде въ дuбро състояние, а не~приса

ден ит'!> . заболtли съ исключенпе на една кокошка.
Вmоръ оnttmъ. На шесть кuкотки са е поцъркало ио
и.отъ сжщата сурватка на 1/ХII

97

1'5 куб.

с.

1'., на сжщото м'Вето.

Първата ИМR.'Ш е само· три. малки зърна по· гю'ата, получида
е

1.5

с. куб. ы. На 5·Й с. М. упомiватитi

зрънца сiкашъ че с;к се

спрiли въ развитието си; Нова ИНЖtJlЩИЯ отъ l' 5 куб. с. м. На

10- й с.

"С 1J Я Ч Ъ"

-612
м. зрънцата съвършенно

1 куб.

исчезнади; друга инжеIЩИЯ отъ

е. м.

Втора кокошка, БU.'lничева, гагата и греБРНЪТЪ заразени; ин
жекция отъ

]'5

На 5-то

отъ

1'0

куб. с.

число,

]\[.
I\a'fO

че

ли

е по-живичка;

нова

инжекцил

куб. с. м.

На 10-то чис.Ю, греб,у,ньтъ е добилъ обикновенния си цвtтъ;
.зърната почвали да се гублтъ; инжекция

Трета

КОКОШIta,

силно

1

Буб. с. М.

заразена: цtлата глава е обхваната;

2 куб. с. м.
5-1'0 число, по·добрt е БИ.lа;
1О-то число, съвършенно (1

lIПжекцил отъ

На

На

нова IIнжеIЩИЯ отъ

2

чб. с.

]\[.

OiщраВЯ.Ja.

Четвърта КОБОШIШ, ГOJI'вми зърна по лtвата ноздра, които с,у,
ги и оскубали; инжекция отъ
На

5'1'0

ЧИС.'IО

расла; инжекция

На

10'1'0

раната

2

0'Г'Ь

съвършенно е за~

куб. С. м.

ОЧИ1'f; и гребенътъ е,у, заразени,

Rлепачки lIOl(риватъ

5-1'0

куб. с. м.

отъ оскубванпето

число е о:щравt.'НI.

Пета КОКОПIJШ,

На

2

окото; инжекции

1'5

ДBeтt

деви.

1'0 куб.
1'0 куб.

с. м.

куб. е. м.

число, малка чувстшггелность;

инжеБЦИЯ

На 10-то число, пъ п,у,ТЯ на ЩJ,равание; инжекцил

с. м.

Шеста кокошка, съпьршепно здрава; ипжекция2 I(уб. е. М.
На 5-то число, нищо. На 10-то число, пищо.
До

11

JIнуарий

98 1'.,

никакъвъ другъ гадъ не

6t

lIоставенъ

въ тол курникъ.

Въ Т.)ва раЗС'I'олние, всичкитt дванадеел1Ъ биле пъ прfшрасно
здрапоеъстонние, ала лесно е било

биде болни, понеже

по:знавапието на ТИ!I ЕОIIТО с,у,

Tt отивали на нанрtдъ много п61\ШЛКО ОТЪ

колкото другит1>. Никаква зараза вечь не са е забtлtзала върху
КОЯ и да е

кокошка.

Третиято

11

1lеmворmllяmо

ommtu. ТИЯ два опита с,у, въ

всичкит'!; точки ПрИ.lИчни на първитt два. С,у,мнителнитt кокошки
всичкитt въсприели БО.1естиа въ

:Ко;щчеството

на

7

до

19

СПРИJщованата'

день.

антидифтерична

сурваТIШ

била оп 3 куб. с. м. на два п,у,тл въ 8 дневно разстолние, а на тая
която пuродила еЪ~lНение, пр'lщи да се развие
с. м. СДН3КОЖ.J;е на два п,у,ТJI и въ с,у,щин

зара;шта.

отъ

4 куб.

llромежутъкъ.

Нtмало е отбtлtзанъ емъртоносенъ С.1У чаЙ .
Летия оmшn. На 3-п l\Iартъ, .тринадеснтъ здрави кокошки
БИ.1е присадени BctKa съ по 3 куб. е. м. сурватка 11 еж ГИ постави.1И
въ Rурпшш Н. Наблюдавали постепенпо пъ разстояние па едпнъ

lIIt-

сръ.щтво 3.1. ПР:в),ПА3ВАНПЕ

IЮIШIШШТ1> ОТ'Ь "lIlФТЕРПТЪ"
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с'!щъ, нето една не е ПРОIIВИ.1а какъвъ и да е бtлtгъ, допущающ'Ь.
преДПО:lOжение

на

зараза.

Шестия опи тъ.

13

Дванадесеть

Априлъ.

Четери кОкошки оп

сюю доживtли въ единъ курпикъ. I1ритещате.ш, като разбра.1'Ь.

за правението Шl. опитат'!), ги е подаРИ.1Ъ.)

Тин четерll кокошки, на възрасть
че сtкашъ

биле

на

2

мtсеца,

биле тъй с.1аби

седиици.Всичкитt ПР'IщстаВЛJlвали

4 -5

признаци на зараза около г:швата, но .двtтI, прtдстаВ.1lIваха приз
наци и на асфексил.

Три куб. с. и. са е инжектирадо на

BctKa

една. Двет'!; най БОJI

нитt на по слtДУЮЩИJI день умр'll.lИ . .колкото за другитt двt,~прие.1И
на· ново ипжекцил отъ

2

куб.

с. м. СДБДЪ

четери ДНИ, а на осмил

день ТБ биле съвършенно здрави.

Сед.ииЙ

oJmmo.

На

13

Априлъ,

шесть

кок~ки,

отъ

IЮИТО·

четери ПР'llдставллвали прющаци на заразата въ раЗ.lI1ЧНИ градуси,

БИ.1е вакцинирани като приели по
Тил

кокошки ВЪ КУрШlIШ

разБО.'Itли.

Отъ четертлхъ

3 куб. с. м.

Н.,

болни,

сж се развили

безъ да сж се

едната са е изгубила;

IЮЛIЮТ()

за другитt три, оздраванието ЮIЪ е съвършенно за дпесъ.
3аnмочеlluе. Отъ горъизложепото лвствува:
кокошки,

въсприемайки

въсприела

ан'Гидифтеритпата

бо.тВС'l'Ьта, и то при

разнвание; върху

21

върху

наЙ·блаГОПрИJIТПИ

болни. само

3

медицина.

здрави

усдовил

па за

сж въсириели С)lьртьта.

Ав'гора свършва съ аппелъ къмъ практикуюшиТ'ь
ната

83

сурватка, само една е

реЗy.JтаТИ'l't на които,

ветеринар

биле ТБ наложителни И.'IИ

не, ще да резо.ширатъ една не отъ маЛI\а Еажность проблема; като
обtщава, че ще да продължи
на

ОПИТИТ'В еи въ

по-гохlшъ ра3~ltръ.

острова.

Не ще да е безцt.шо, ще да прибавл азъ, ако lюq. И-во на

Търгов. и 3еядедtлието прати по
сурватка на всtкий

окржженъ

т'!; по нtкой опитъ, прtзъ

цесе'fllна куб. с. антидифтеритна

ветер.

BptMe

JI'!;каръ, та да направлтъ и

когато върлува тол бичь, причи

НЛЮЩЪ не по-малка загуба отъ кокошата

Относително же
вземи

всtв:ои

ступанинъ

по ДЩ!ашнитt
на

болнитt

прtдпазителнитt

при полвлвапиетu

птици, ще да повТорН

отъ

здравитt,

xO.1ep:l.
мtрки,

които

с.лtдньото:

прtдпочтите.JIНО

трtбва

па въпросната

1)

да

зараза

Отдtллвание

е рlъртвлванието

на

болнитt. 2) I1рtчиствание на курника и ДBopoBeтt отъ смета, из
гарлнието му, и посиппанието имъ съ варъ.

.JItгкъ

3)

вървежъ, да се отдtллвзтъ ;IЫКЛИВИт:В

Ако болtстьта пиа

ципи

но Л.lИка и

614
устата, сл'вдъ което да се изгарлтъ ранитВ съ малко
.'Iина,

теребеНТИRU1Ю масло,

-:гюкюртъ.

4)

или да

Понеже е изсл1>двано,

се покрилтъ съ

че дифтерита

по

с1>рна iшсе
прахъ отъ

птицит1>

се

придава и па человi;ка подъ название псеудо-дифтеритъ, то пр1>дпаз
ванието, щото болнит1> птици да не мърслтъ сждовет1> и др. при на
.Дл1>жности, С.1ужащи
Разградъ,

за храна на хората, е тоже прiшоржчите.1НО.

l-й l\Iай

1899

г.

Д-ръ Ноетовъ.

Разградский Окржгъ прtзъ 1898 г.
Медико-физиография на окржга и еконmrическото със
тояние на насезението

яу отъ точка зрtние

на селското стопапс'l'ВО*).
отъ

Разtразслщ;' Окр. ВеmеРИllаренъ .мьuаръ:

. д-р ъ

И о с т О В Ъ.

(ПРОДЪJlжение)

Пазари за проданъ на до~taШНИЯ добитъкъ нъ оr:ржга

B1IMa

годишни, ОСВ1IUЪ' тоя,

конкурса

по

IЮЙТО

СIЮТОВЪДС'l·ВОТО.

Разградъ-попед'вдникъ

въ гр .. ПОIIОIJО -

маплар'Ь-петъ&ъ; въ с. Торлакъ

среда, и въ с. Дикилиташъ

едно вавилоuско

см'вmение

овце, волове и пр.),

се образува въ ВР'Бме на

Сe;J.IIШЧНII

-

Петъкъ;

има:

въ гр.

ВЪ с. Не

неделя, въ С. Лърсово~

неде.~л.

-

пазари

Обаче тин пазари сж

(продаватъ

се коне

Р'БДОМЪ съ

пеуредеuи, .1Ишени ОТ'Ь всякакъвъ сани

тарно-административенъ lIOНТрОДЪ,

истински

сбирища на за

раза (както имахъ С;Jучан да Iюнстатирам'Ь на пазаря въ гр.

Разградъ "ШаРI:а" НО п-В&олко стада овце).
IIр11зъ течението па година,та Разградский ОХрЖ["Ь е би.1'Ь
пр-Вдмет'Ь на износна търговин на: 214~ 7 сухи агнешки ко
жи,

34374

ерешки;

25

ВО.1а и

740

овц11.

ОКРЖЖНИIl конкурсъ по зем.щ:('Блието и схотовъдството,
КОйто б11 вечь вторий, се произведе пр'l;зъ 98 год. на 24,

25 и 26 Априль въ I'p. РаЗ['радъ на СЖЩОТОМ'БСТО,
щата обстаНОRItа,

KaltTo

и ланския,

-

при сж

истинско народно тър

жество, гд111'О се отпразднува трудътъ на зем.1ед'Ь.1еца. Цl;лъта,
*) Коментаратъ ще си .направимъ сдъдъ отпечатвани ето на цъ,:шir отчетъ.
Редакцията.
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колто се гонеше, б'I; да се поощржтъ,

като се възнаграджтъ

за добитъци съ въспроизводителна способность

ИЗJ1I)жеНIJ б'яха:

кончета, и

жребци,

77

1 ОО

скотовъдцитt.

коби"ш,

съ и бtзъ

(1-3 год.),-за които се пъзнаг-'
Hors conccurs, двамина съ по-,
хва.ШИ листове, двамина съ по 75 дева, шеСТЮlа съ по 50
.1ева, двадесетима съ по 20 л. и 35-ма съ по 10 .'IeBa.
Съ ВО.'!Ове б'1;ха се явили: 65 из.lОЖlIтели, отъ .ltOИТО се
вънградих3i: €динъ съ 100 Л.,
дваllIина съ по едва маслен:\.
бута.ша, двамина съ по 25 .1. 'и 10-ма СЪ по 10 лева.
За овце се възнаl'радихж: единъ СЪ Hors conccurs, l·HOЬ
съ 75 .'1., двамина съ по 50 .1., 3-ма съпа 2Ь л. и 2-ма.
съ по 1 О .'It)na.
СЪ свини се IIвиха 8 из:южители, отъ които се възнаг
раДIIХЖ: единъ съ 50 лева, двама съ по 30 .1. и двама съ.
106

жребчета

радиха двама притеЖа1еди съ

по

2О .1ева.

Съ птици се

лвихж

паградихж: едипъ съ
съ по

1О

из.'!Ожите.lИ,

Съ пче.lИ имаше

20

И3.lОжите.'IИ, отъ

18
д.

и кошеръ,

лева и 9-ма

30

които се възнаг

двама съ по

1О

лева R

3-ма съ по r.динъ кошеръ.

Съ зем.'Iед'1лчески орждил имаше
ито се Бъзнаградихж: ЩIIНЪ съ
петима

отъ I~ОИТО се въз

лева.

радихж: единъ' СЪ
кошеръ,

16

лева, двама съ по

50

съ

по

20

8

Л.,

50

И3:ЮЖlIтели, отъ 1'0двама

съ по

25

.1.,.

л.

3а надприпуt:капие (кушия) се възнаградихж: 1-ва сериа
еерил съ 30, 20 11 10 .1.; 3-1'&
А за зеМ"lедt.1чески произвtденил

съ

50, 30 и 15 .'1.; 2 ра
серия СЪ 20, 15 и 1 О .1.
се БъзпаграДIIХЖ:
за макъ съ

тофи:

20 .'1.

25

единъ за JlчеlllИКЪ за ПIIВО съ 'пдугi, единъ
.'1., дна,Мина за конопъ съ

ПО

25

.'1.

За кар

единъ съ пчГ'Ь, дпаАlа съ по 25 дева, 'l'рюш съ по
За Люцерна: едипъ съ 'l'риоръ, трима съ по ~динъ.

шугъ, двама съ по

50

JJ.,

едипъ съ

25 л. и 5)ш съ 110 20.'1.
повtче 01''1 доста

Както се вижда ИЗ.10ЖlIте.lIf имаше
тъчно;

коне имаше доста хубави

п.lOДИТ]; на окржжнит'яи
.1ение,

за

говеждата

еztаеlш.11JРИ,

дьржаВНИТ'Б

пасмина

остава

При 'l'OBa 6tхъ отбел'};залъ

жребци;
много

да

особенно
се

въ ИЗ.10жениет()

те.ШО е такива конкурси да сеобразуватъ

Bctr:a

разбира се, като почиватъ на дpyГII основи:

при

пъ за съжs

да

желае

си:

же.ll1.

гО3,ина, Н'}..

се

дaBaT~

р .АЗГРАдскшl ОКРЖl'Ъ ПР1\3Ъ 18\)8 l'Щ.
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награди за разни категории добитъкъ. Обаче, 0[,13. C8iB'l;TOЬ не
t:

IIlJ'БДhиде.JЪ никакъв'Ь кредитъ

щата

за подобна

ц'Б.IЪ -

за иду

гщипа.

Ilарале.шо С'Ь описуемото С'J.стоиние на ДОШIllIНИlI доби
1'ЪК'Ь

и~е

и

картината

неГI)ВQ1'О

по

3ДНllЮСЛОВНО

съст()лни~,

та

да

ИЗЛ'зе

пълна.

RД'Бпието здравое./ОВПОТО СЪСТОJ.lние на ДО.\lаШНИJI доби

';:ъкъ llЪ о!,ры'а, пр'fJзъ olI!tcyel\IaTt\ година, БЬ ПОll'1;рено само

на сдинъ Окр;кженъ Dетеринаренъ Л'Бкарь и {'дин h ТItКЪВЪ'

фе.цщеръ (н.JЮСЪ единъ Ветеринаренъ фе;цшер(, приокржж
НIIЯ с.кладъ за жребци и (ципъ l'ра,J,СlШ В ь Попово), на
които 6-1; ВЪЗ.южено многобройни Д.JЖЖНОСТИ: JT1;KapCI,a, са
нитарно административна~ СКОТОВЪ;tствепа и ин~пеlщинта на
мвсата въ гр. РаЗI'рItДЪ.
Въ ПI)()~[ежутока на описуе~IOТО вр'вме
градско е би.1Ъ нанаданъ отъ сл'fJДУЮЩIIТ Н

дбитък 1 въ 'pol3зара3ИJ'!.'ЛНII, llр"

.'1епчиви и еПИ300ТllчеСItИ БО.Itсти: 1) Шарка, 2) Шап ь,
ЬВl.:ъ, 4) B8iI'.leHOЬ, 5) СаllЪ, 6) ItpacTa и 7) Гжр;шца.

3)

Спор'1;,J,Ъ I>:1К1'О се ВИiца отъ тукь IlРIJ:ЮЖСllата т;н).шца

.\~

се JlВНО' В'Ь3СТIНЮIJlIва,

11,

че е вър;,увало:

1) "Шарюtта" (Yuriola ovilla) въ 53 МЕСТНОСТИ изь ОК
3928 ОlJце; Ои:Jе еж присадени

ржга, о I'Ъ конто сжзабоЛ'hли

Оlще -

5979

за поскорошно ПР'БкраТJlвание на БОЛБСТЬТ~ въ

заразеНIIТ'В ld'ВСТПОСТИ; оздравели еж

1'.1аВИ; а. сж УМР'БЛII
въ

16

нъ

мжетности 8363

37

И оставатъ болнн за сега

664,

880

ОIJце

м'Встности.

Огъ отбt.'.тI;заНllт'Б въ I.:жща'l'а таблица -

ЧИС.J/L з~ кон

СТtlтирванието на въпросната еНИЗОО1'Иff, t.J'l~биЙ!!() е и фаR1'it,
че въ Н'lнюи м'1>СТIIOС'l'И,

а именно 'l'амъ

1',J,'1>'I'O овцеIJЪДСТВОI'О

е Hl\ii го.тБмо, шарката са. е загне3,J,ида и въvчва отъ

1897

ГОД. ТОЛ Шtl'убенъ за населението факт'Ь се Д.JЕ.ЖИ на 'l'o.la,
че (,ОЛ'Бстьта напа.ха: днесъ едно стадо, схндъ I!p'1>~Ie друго
11 1'.' Н., а най

1'.1ашю на това: че ."lH,apcy.JlII

lIЪ нев'Ьзможпое1'ъта

епизоотииТ'ь
окржеъ,

TaJI

да присаДII
llри.ШI'lIllНе

TII8HII'I"l> М'ЬРIШ ()тъ страна на
би-било да се

1Нlt;Ч Щ 'l'IIВIЩ
СЖМ'Ь

Хff.ll1дю"l>

година B'I.p.1YBuxa въ ВС'ЬКО

11 Ш\ 'с.lабо'fО

;ке.1Rте.ШО

съ

стража,

RОНС'l'Н'I'Иl'НЛЪ

една

нttl.'ОРСIшта,

па:3I1рЛ

се.1U

санитарно

оБЩИIlСКII'I"Б

СфОРМИРУ!lа

"BpO;J.e
на

па

llеРСОllахь б'в
OIще,

R,J)III1lIII.:'l'pa-

вдаСТII.

за това,

саВИ'I'арно-адми

I!OH~a\C

да докарва'гь

понеже

JlЗЪ Ц'БЛИЛ

не ве,,(н'Ьili.Ъ

ШНIIЮ1ВИ

овце за

40

"С 'в
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проданъ,

и

доБИТ'lIiЪ

проетжпъци,

01''1

разбира се,

1.'ежате.1ИТЪ

ю!ъ

JI

Ч Ъ"

м'!;стносiи

заразени, -:,Щ

ги давахъ въ сждъ

-

които

сжмъ секвестира:IЪ ЖИUО'fНИТ'!;; а при·
сж бива.1И пака:звани,

"

2) "ШаlIа" (Aphtae epizooticae) е НЪр:Jувалъ въ 62 м'1с
тности изъ ОКJ.lжга, и е нападалъедрил и дребния рогатъ до

битъкъ

-

ОКО.10

7997

['.1ави,

които сж

01''1

а ,е Yblp'h.1O сюlO 1 добиче. КЪМЪ

оздраве.1И

7996;

м'веецъ 1O.1ИЙ Шапъ НБ

маше изъ ОI\ржга, понеже б'!, ПР'hкратенъ, за Iшето б'!JХЪ
бе.тЕ~а.'1Ъ
сега,

Д3 il\e въ

може да се каже,

ржга. Обаче,

01'- . . . . тъй щото, за
Bbp.'lYBa вече тон бичь изъ ОК

ИЗ.1Ожението си:
че

не

какво б'!, ~lOeTO разочорование

къмъ

свьршека

на Августъ:

писменни,

като градушка

Itапеха за

ва упоменатил

М'всецъ и въ пача.101'0

тедиграфически

и устни сжобщеНИJI

П(lll[шш\нието

на lllапа,

който о'в се распростраl1И.ть

зината на св'Бткавицата.

БО;J'!;стьта

бъ

съ бьр

най много распрост

ранена въ IIоповска о КО.1II Я , б.Jагодарение на географическото
СИ ПО.JOiI,ение; попеже е кржсто-пжть

за

Руссенский, ШР1

вепский и Търповский окржзи, друго-па оБСТОllте.'lС'J'ВОТО не
ваВР'Бие сжоi)щавапие за понвлванието И,

рите.1!I11 м'l'РI.И

01''1

пие,

отнасание

небреil\НО

общинскит'!;

В.lRС'J'И

неюемание Пр'!;J,ва

до моето

пил СИ добliтыъ,' трудното приспособ.'1еIIIlе
движението

па бо.ШИН

само спо(;оБСТlJуваха

Д()битъкъ

за

и за прЪкраТJIванисто.

при~тигпа

СТО[IaНИТ'Б КJШЪ .Т!;ltувапието па БО.1
и

пр.

за ограничавание

И Нр.

раснростраПЛlJанието
Даже и

циганит'!;

причини,

които

И, а НИl,акъ не

способствуваха

за

това, съ Т'!;ХНОl'О скитание С'Ь добитыш СИ оТ'ь село па се.1О,
кю,то б'в С.1Учаll въ с. Е:з€рче,

противъ които пземахъ MtPKI1

щото до ц'г,ТО не ЮIЪ оздраве добитъка, да пе се пущатъ
да се пр'Вс~.lJIТЪ въ друго се.'IO.
БО.1'Ьстьта

взе}!а

такъвъ

разм'ьръ,

че

то не б'Б

вечь

еШIЗОО1'ическа, а ПtlН;ЮТИ'lеека, за това и саНIIТl:1рпо-по.JицеЙ

СКИТ'!; м'IJр:ш

нито

се контролиратъ;

можеха да се при:raгатъ;

главното ми

:можеше, да се .'I'!;кyna

боднил

lIНЮl3ние

нито пъкъ да

б'Б, до колкото

добитъкъ, а

здравин да

се

се

прЪдпазва. За тан цъдь пр Бдписвахъ почти за вс'!;ка общин8.
сърпа Iшсе.1ИlIа употръбllе}IO въ растворъ 1 О/О за lшение,
сжщо ПРЪПОРiYi'lвахъ и J\Iащеркова настойка; а за I,paKaTa:
УIIнението

JШЪ съ

посипванието

варова' вода,

на ранит'!;

съ прахъ

или

01''1

мащеркова
синъ

настойка,

камъК'ь И пр.

Л'вкуванието старалхъ се да бжде задължите.ШО, ала то

РА3ГРАДСIШJ! ОI\РЖГЪ ПР'В3Ъ 18981'0):,.
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-б1> само мон меЧl'а~ защото н1>кой охотно и съ внимание си

.л'Б"Уваха добичетата, '1'ot'<l3OЬ - когато ДРУI'Н нехаеха, а трети
ое:lЪ да ср СЪВ'!;ТВ8ТЪ съ меllЪ взе~lВали си кисе.lина
'отъ антеката и каустицира.1И
.с.

Хасанъ-Терзи

въ

I'ОРКПТ'Б

животни

чифдика на божемъ

(с.Jучап

ВЪ

инте.lегентенъ

Ив. СЮlеОlIОВЪ).

ЬО:I'БСТЬТn' в'Ьо6ще- О'Б не отъ

.1'БКII'l"Б

си

форми: на

МНОГО М'Бста ма поразнваше добичето съ зинаЛII пенести уста,
lКaTo си подава на вънъ ,лзика прошарен'ь

nрохдада; а други -

съ рани за даВ::Jеми

л1>гнали по ср'вдъ ДIIОРОВИТ'Б иди кржс

'топжтищата въ безнuд'l>щностъ, О'l''Ь бодки въ ItpaKaтa,

които

Q1>хж оста:IИ безъ н'JН'Itти. Въобще може да се каже, че 60-

..I1'l>C'l'3. юrаше оБИltIlовенната си трайностъ, само съ ИСК:1I0че
~ше, 'I'амъ гд'вто щате.1НО 11 бинха (съ .1'IНШрС'IIJО,
ЧIIС'l'отата
iИ ИЗ0:шрвание)
ВОДЮIЪ

се ограничи

отъ

въ ВЪр.lувавието

гор'Биз.IOженото

·че за да можи да се помогне

сп.

искамъ да вадн заlt.1l0'lение,

противъ

IПава,

а не

да 6",-

.датъ приuудепи

стоrшнит'h да КIJШI'I'Ъ ЮI:I'О ['11 ~ С'l'рах'Ь ;щ
'Ile IIМ'Ь ноставн'l''Ь доБИ'(С'l'а'l'а шцъ каран ['ина, '1'0 - СIIII;ЮО
ТШIТа " llIап'Ь" да се IIр'!НJaхпе 01'Ъ заltона з<\ CU\IIITilI'HUВетеринарната ПО.IIIЦИН, въ ЗЮI'l;на, на коеТ/I - An' ее 1I01lУ'
JIарИЗllра: .тLчеНllето (11 то 6еЗП~lаТIIO), ХIII'иеIlО·;J.иетеТ\I'\еСКИ1"В
М'l;рки за въ случая, 1t3ItTO и '1'1I -- на са,)!О IIр'IЦШ13ваlJllето.
З). "Нвсътъ (Rabies) lIР'Вд'Ь. течениетu Jfa l'Щlш:tта сс
-е ПОJlIJИЛ'Ь

въ

4

МЪС'l'IIОСТИ И е llilпаДllалъ еДРlI1I

()иТ'Ькъ И Itучетата,

.2

вола и

1

4 свини;

03,'1.раве.1И

,кучета· сж

01'Ъ

БИВО.IЪ, -

които

сж би.lе

които пжкъ сж

сы>

ОШlчтожени,

ро\'атъ

заОv.1't.ш

ухаllади

1О

2

до

кучета,

кучет(j, и

1 вол, а о с l' tt П tt.1 И '1' 'Б ВСIIЧКИТ'В
1 1\ОдЬ и 6\1 ВО.IЪТЪ , 1 свин/{

тоже

умр'вла, а 3-'1'1> оц'l;нсни и ОНlIчтожепи.
Тоже е бил у:ш
пан'Ь 11 еди нъ че.1Овtк'h, който е 6и.1'1 пра'l'СIIЪ 13'1. Автира
БИlJеСRИlI

институтъ

11<1. .1'БчеIllН!, 11 сега е 3,1,(11\ ВЪ.
е вър.l)"ВИВЪ въ 2 М'БСТНОСТИ,
0'1''1 която бо.l'l>сть сж sа60.1'ВДИ 12 овце 11 2 1\0.1а, 11 всич·
1Ш'1"1; сж ymp-.l;.IИ. Тоже е бll.1Ъ зара::Jенъ 11 СДИIIЪ че:IOВ'ВКЪ

4). "вы'lен'ътъ"

въ Софии

(Antrax)

ОТЪ бо.шит.\; овце, ала IЮД.10ifiенъ

на меДIIЦИllСК()· .тЬкуваНllе

е оздраlJ'Б.1Ъ.

5).

"Сапа"

(.l\1alleus

lШlllidus)

е 6И.1Ъ констатира пъ въ

4 м1;с'I'НОСТИ, ньрху 13 коuяuодозрени за таи БIМ'ВСТЬ; върху
КОито

животни саепраВII.JО Б.1ИНII'1еСRИ,

риноскопичеСКII и

"С 'Х, Л Ч 'Ь"
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("ъ ~la.le.18a изс.тl>двапин, че Ст саппи, то

С.11цъ което

сж се" оц'lшнвали,

ПОТВЪр;J,Пва.'IO виваш диагвозисътъ.

aIЮ са е доказвало

убива.1И

и ВСltритието с

Петь отъ l'ор'lщитирави1'Б.

IЮИЛ Ст би.1е освободени отъ ПОt''Пtвената

Itарантина за на

блюдение, по причина че не се УЮlзаха бо.ши; а 8-тl;хъ с,к;
убиха.
ОТЪ

като за това,

държавата

на нсит'!;

ПО.10нина

буква В, ма.ша

буква а

нарната по.1Ицин,

притежате.1И

ОТ'Ь

имъ се йаll:Ш'I'И

оценката, съг:шсно Ч;J.

закопа

01''1

за

санитарно

112,

Ветери

а нето единъ с.1учаЙ по буква А малка.

-

БУlша В ()тъ цитиранилчщiн'Ь, ако би да не са е rюнстан
Тllра:ro

Стществуванието

на

тази

БО.Jtсть

на

аутопсиЛта.

IJинаги сжмъ д'вйствувадъ и Д'l;йствувамъ съг:шсно д'l;й

Talta

СТВУЮЩИJl за

въ

случая

ЗaIЮНЪ

въ

иовода по научнитt ИЗС.J'ВдваПШI

IшлжеСТВО"fО, като

се

рж

уrшзани

- въ тезата мп
(lIуб.lикувана въ JI, g"iornale di vеtегiПЮ'iа militare 1893 г.}
- ca~1O по тоя начипъ тон tlичь ще да се ОIШЧТОiItll, IЮЙ1'О'
-

са. е заГllеЗДИ.IЪ нъ ИСТОЧllа БългарИЛ,-тамъ I'д"kl'О коневъд

ството е пай лапр'1дна.ю.

6) "Краста." (Scables) е IJЪР.JYвала въ 3 М"ВС'l'ности по'
01''1 които сж стра;J,а.lИ 842 I'.JaВИ; 23 От'Ь 'f'.Бхъ сж.
plp'b:lII, а 819 onцe сж оздравили-като сж се' л'.Бкували съ

овцетt,

отпар'1 отъ тютюпеви

.1IICTOBe,

които СЖlIIЪ ОТlIущалъ безплатно.

Оfiаче искам'!, да в'I;рвам'Ь,
I'О.l'Бмъ
което

раЮl'ВРЪ,
се

то за

приканва

за да IШЪ дамъ

че К/НiC'l'aTa

СЖУЪ

'lOBa

насе.1еНllе'l'О

да

изда.1'Ь
идна

беЗП.lатно тютюневи

ОКрЖiКно,

В'Ь

ди'стове, за да

l_унатъ "IЩСТ8ВIIТ'n

добич~та,

отъ йа Iшзате.IНИJJ законъ.

416

7) .. l'жр.1Ицата"
ГО;lIшата

е

са11О

отъ конто бо.l'Бсть СЖ 6И;1II
Ст оздравени, а

30

въ IIРОТИВНОСТЬ

(Anqina infectioza)

вьр.lува.щ

СIIИПII

1JЪ

една

заразени

-

ЧР'Баъ

каlIце,lар~!IТ;t

ка::шни

по чл.

е въ мпого ао

ще

мп.

си л'Б·

бжда1'Ъ на

пр'l;зъ течението па

M'tCTHOC'I'b

свини,

35

И~'Ь ОItржга,

5

отъ Т'БХЪ

умр'Бли.

Ако се вникне съ ЧИС,lата за констаН'l'ирваНllето и при
кра'l'JIвавие на описаllllт'J; 60.1еети, ще имаме Itржгдата цифра

234 мtстности.

KreTO

се раннлва на 234 комаНДИРОВI(И Пр'БЗЪ

течеllиеrо на Оllисуе)rа'!'а

Bc'IJlto копстаТllрвавие

година; и,

ако се

допустии, че за

пр'lшратлвание на КaIшато и да е
БО.т.Бсrь за въ едпа мtс'fПОСТЬ се изисква средиьо единъдень
(а 1'0 е МИНIIМрlа), то ще И3.1еЗII: че 2/з отъ вр'.БlIIетопа
ГОДlIната

е ЮI.8.Ю

са11.О

11."11'1

констаНТИРВaIlиt

11

прtКР:lТJIВltНИJI,

а

рАЗГРAAC~IIll О~РЖГЪ пръзъ 189В год.
~~ останалото
.па

време:

вземание

па мероприятин
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по подобреuие

скотовъдството.

За ПОА()uреПllе
'ржженъ СЖП'ВТЪ

на. СRОТОВЪДСТВО'fО' сжщестнуна

е~ипъ ОК

по СКОТQВЪДС'l'ВОТО JI общински еЖВ'БТИ,

а.lа за

'ТиН пос ..тБДНИ1"В остава'г'ь 1tIHOL'O Ofl~e да се же.,lае: Т'БХНОТО
ционирание

е за подобро

ОКрЖiКНИЯ
'вува 01'Ъ Окр.

-л'вкарь

СЖВ'ВТЪ ПО СКОТОВЪДСТВОТО се пр'Бдс'h.1ате.'IС1'
УпраВИ1едь, и нма за Ч.,1еllове: Окр. Ве "l'ep.

(КОЙТО е и д'Б . l0водитель
!{ОММИССИН,

.IIoc'l'.
~TBOTI)

(PYHI~

БЖДИlце.

н ДLНlllа

ВоеННlIlI

на

сжв'вта),

RОllендантъ;

Ч~'1еновет'в на

инспе&'fора по .Jозар

зеМ~1ед'h}IЦИ.

У110Jlенатил

СЖВ'В1''Ь

пр'В3Ъ течепие

сл'hДУIОIЦИТ'Б р'вшенин:
1) Опред/вли ДНИТ'В

24, 25

26

11

па годината е нема.lЬ

l\.ПРИJИЙ за 06рааова

яие H~ копкурса но СКОТОВЪДСТВОТО и за тан

ц'Б.lЬ натовари

'Ок}). УпраВlIте.:IЬ, ОКрЖiК. Ветер...Т'Вкарь и еДИI1Ъ ЧJенъ ОТЪ
ПОСТОllнната КОМ?tfIIССИJI да оБХО])lТЪ ОКО..lJliiСI~Иl"В цептрuпе
'ва

Оl~ржга, да

ва'l'Ъ

еВИltватъ

взема'Г'Ь

OftO,,1HOTO

за

да

уqастие

2)

Натова РИ .1Ъ е IIОС'I'О1Iниатf.t

-споразумение СЪ коммисионера
ДОС1'аВRние

па

пасе ..1епи

повече

го

КОММИССИН

CTO~laHHKOBЪ

дпа Руски жреб(~11

и

заИН1'ересу

И3:10iJtIlТС ..'IИ.

за

да DJe3J1 В'Ъ

(гр.

l'уссе) за

ОКрЖЖПИН

Сlt..1адъ за

жребци; и да се направи распор'tждапие за описание въ Ок
РЖ,.l\пата

l~acca

па оБЩИНСКИ'f'R

СУМ~tи за копуванне на ,;liреОЦII

бикове и I1р.

3) СжвоItУIIите.,1ПИТЪ пувlt'l'опе 113Ъ ОКРЖl'(\ за ОКРЖil~НИТв
1898 г. да сп остапатъ сж

И дьрж.авнит'Ь jl~ребци за ПР'Б3Ъ
ЩИ1"h, I~ОИТО еж бll. 1е има,,}и.

4)

Да се пабавнт'Ь при вс'Бкои

жавен'ь жребецъ липата I\оммиссип

5)

едии'Ь ОI~РЖjI~ен'Ь и дьр

11 нр()оенъ ~кребецъ, за конто

ще да II.-Jа.ща НО

50 .1 .

ц'Б . 'lЬ

IIocTO-

до гд<kто трае сезона.

[IocToflHHaTa KO~[~ltlccUj{ да запита П.1евнеВСl~ата: даJИ

се па}t'врватъ

добри

се K~"HHTЪ

Рззградско .

за

нек ьрски БИКОllе

и СЪ I~aRBa цена,

та да

6) Пр'Бдсi>;J.ftтеЛJ[ на с~вrБта Д{t издаде окржа~но за с(рор
МJlрупавпето на ООlЦИНСКИТ'Б сжп'lJТИ по СКОТОВЪДСТВОТО.

7) Да се образува ItОУМИССИН отъ : Окр. У правите. 1Ь Окр.
В. ~l]JH~apn, JI'БСНИfJеJ1, Окр. IIНiRинеръ и Пр'БДС'h,.1аl'е~'lа па
IIoeTOHHHaTa ItО!.lМИССИff за Д3. изучи ВЪПрОСЪТ'Ь - постронва
,вие па оБЩIJВСltи обори за ВС'БКО село.

6:!2

8)

Натовари.зъ е Окр. УпраВИ1'е~lЬ,

вичел и ПрждсtдатеwJJI на Пост.

ваградитrВ за ПР'l>дстоящин КОНКУРС'Ь

9)

Исказва l\Iнение

--

Вет .•1'IНtарь,

I~О}IМИССИП

да

Jltc-"

опр'БД'hднтъ.

по еI~О1'овtдството.

за мtркит'В,

които

пр'hдвидятъ въ праВИJника за приложение

тр·ВОllа да ёе

на закона пО ко

невъдството: а) ПРО;l,аж()ата на до6И'1"ька Аа 'става винаги съ.
снидtте.,lСТВО; б) ТИН сви~t1'е.1ства да еж еднакви за цrВ.IОТ(}

Княжество; В) СвидtтеЛС'l'вата нn зак.,1ЗНИЛ, УМР'Б,,1Иff иди из
I'yueHItH доби1'ЪКЪ да се предава.тъ ВЪ обп\. управления; г}
Свнд'Ьте.,lствата да се . издаваl'Ъ само за 1 l'.1ана добитъкъ;

Обu\ипскит'h
едрия доби1'ЪКЪ

упраВ"lения да ДЬрiКЪТЪ -р'R,.'l.ОВНИ

)1)

обll~аватъ

ООн{. У праll.lепин

за стана.,10ТО

чеството; ж) ИАтизапа МОjБИ
снид'Бте.1СТВЗ'l'а

списаци за.

; е) СтопаНИ'l"Б на подобепъ добитъкъ да еж ..
изм,.внение

да се дана на

въ коли

З3RУlIувачъ, НЪ·

ва купуnание JI пр. да ги издаватъ Общ. ~"п

раВ.1ения; а) Да ве Ct остава бrВзъ вадзоръ доБИ'l'ъка по ItъР&
11.:111 на IНtПI3, ВIlР~'1'ИВНОСТЬ кмета да глоби стопанит'в имъ.

10) Прi>дъ ВИД'Ь че п. liоммиссин е опустна.lа 3000 д ..
и Държавната ПО~JОIЦЪ 150О .,1. за награди за RОПRурса по·
скотовъдството

и В1> съоuражение

заинтересувало
шини

нема

ги

изъ окржгз,

'l'O.JKOBa

много

че птицевъдството

а зеМлед'R.1чеСItИТ'])
изъ

окржга~

дитt по тtхъ за да се прибавнт'Ь

то

къмъ тин -

11). По Ilрtдстолщил КОНltурсъ ПО

е и така..

орждин
намали

и ма
награ

на KOBeTt.

скотовъдството: а}

да се поканлтъ ООЩИНС!\ИТ'Б СЖВ'БТИ да присжствуват'Ь· б)'
110~T· l{ОМ~JИССИ.л да ИНВЪрПIИ всиqКИТ'Б прtдварите"lНИ работи·
по уетролвапието на копкурса; В) да

ее направи

поетжпк&

прtд.ъ ~Iинистерството на Н. Пl}осв'вu\ение за да lIрИСЪСТВУ
ватъ ученицит·В и учителят'!> отъ града

при

отварннието на.

конкурса; г) 11. RОММИССIIП да обяви ДНIt'l"Б и траЯНllе1'О яз..
конкурса; д) да се ПОСТРОJl една наn'Бса за вързва-ние ва
коне JI пр~, и е) На ГРЗДИI".Б да се
Зз'криванието

на

разда ва Т'Ь

БЪ

день1'Ъ ва.

конкурса.

12) Да ее отговори на окржжното Л~ 434 на МИПIIС
теРС1'ВОТО па Търговилта, че ремоптната военна коммиесин'
може да дойде за да копуна коне, въ вр'вмето па ItOHKypca.

13) На~радит'Б пр'Ьдвидепи за КУ.lтивиранието па лудо.

просо .J,R се дадат'ь

за лчимикъ

за

ппво,

ва

:макъ

и за лю

церна. Едната паграда ОПР'Бде w1епа за ХУwIтивираuието па ко-

РАЗГРАдс&уfj окржгrь пр-взъ 1898
нопъ

да

се

даде

за

дюцерна;

СЖЩО

и

roA.

една

623

паl'рада

ОТЪ

за картофи да се даде' за люцерна.

Да се наградътъ за Itултивиравието на картоq)и
за

..110цернn 12

6

ДУШИ;

души, I~aTO се УКRзаха. КОИ И1IСRНО.

Да се построи конюшна за окр. СКoIlадъ за жребци

14)

и иепитате.1НО воле нри нен,

Окр- Управите.1Ь,

ItaTO

Ветер. JI'Ьхзрь,

3~

тан

IIр'Вдс.

ц'Ь . lЬ

на

Натоварва:

КОММIlС

IJocrr.

СИЯ И ИlJi]tинера И, 'гр. Кметъ и инспектора по .Jl0заретво'l'О
да изоира'l'Ъ 1I0ДХО .~H п~е M'.hC'1'o. С . ;I'Бдъ TOJ3l1, да се UОМО.1И
P-СКО'l'от() гр. Управ . 1ение за да ОТСТЪПИ б'пзплатво това м'Бсто.
Да се натовари Иlliкинера нри КО~l:\,иrсипта да състави П . lанъ
за I~ОНIОПlна'1'а.

А ПnСТUllнната

по тая пострuйка
oIl0jКИ

за

lJ

отпущапие

Коммиссил

да изучи

lI\О~I'Ь се събере Окр.
на

ВУ,ШПИЛ

urИЧКО'l'О

СЖВ'БТЪ да НР'БД

кредитъ.

15) Удобри избраното M~CTO за образувание на Окржж.
Ск.:lадъ за жребци, което се HnMtpBa: между шосето гр. Раз
град'Ь и же.,l'Б3НОПЖ'I'ната
боiiна

16)
Д8.JИ

стаНЦIlЛ,

р. ЛОМЪ, градската ското

и НИВИ.

Да не се пр,.вдетавнтъ за в'ьзпаграждапание съ ме

I\овевъдци, понеже пе)Iа

специа.1НО съ

такива, конто да се занимаl3а'rъ

конелЪ;(СТВО"fО.

17) Да се ПОМО.ТИ l\Iивистерс1'ВО'l'О на 1"Ьрl'овинта и Зем
~lеД'БJието за да хода1'айствуна нр'1;ДЪ Военното l\IИRиетеретво

за ОТПУJl\311I1ето на едната ПО:J()випа отъ ItОНIОПIПИТ'Б на 20· й
НО.,JКЪ за приврiJменно пом'ьщение на Окр. жребци.
18) ГU3ИСКВ(\ върху рапорта на Окр. Еег. •7Itкарь до

l\lиниетеретвото ва

Търговията и 3е1r . 1ед'Б.:Iието -

по

подu6·

репието на СICОТОВЪДСТВОТО въ Квлла~ствоl'О: а) Държавата да
ДОС'l'ава ежегодно чие'fО-КрЖВНИ UIвейцарtКИ
заВОДИl't

СИ,

а да

~~H

праща

на,

станции,

б~fI\ове НЪ ьоuе ..
когато

е

ИУ;КДНО;

б) Окр. сжв']эти ПО СКОТОQЪДСТВОТО да кунуватъ ~i~hс1'НИ 'НЪ
отб()ръ би&ове за ОUП\ИНИТ'Б; В) СЖЩИ'1"Б сж~'1>ТIf да набаВJJТЪ
::\lеРИНОСОllИ

овни

за оБЩJlНИТ'];;

г) -

и ИОРКIПИРСltИ нерези;

д) НасьрдчитеЛНИТ'Б ~I'врки по подоБР'БlIието
се

съетоятъ въ:

парични награди,

.меда.lИ,

па добитъка да
ДИП~10УJl,

даllL1ние

СЪ I\онцеСИlI на ДЬРiкавии м'tри~ па}lа~'Iение тариq)и'l''В 110 жи
.1'Ь3НI1ЦИl't
НltlпеRСEtIl

аа животнит-В,
добитъкъ

армията ни съ М'ВСТIJИ
реПIНR

данание на премии

и ПрОllзв'l;деНJJЯI'а

му,

при И3110са

на

ре~tОllтираllието

на

коне. е) ~a да се даде ПОТИlt'Ъ аа В'1Т

и ПЪНIlIпа ТЪР1~ОUJJЛ

за

добитъка,

се

изисква:

да се

624
създадъ,-ъ закоподате . 1НИ м'врки за пр<k;r.охраRнвание

тъка о'Гъ вс'вкакnи

енент)"а . 1ЛnСТIf,

се създаде ПраВИ.,1НИКЪ

110

ООЛ'RСТИ

tlfll~OHa за

и

Сп". -

на доби

епизоотии;

да

Ветеринарната

ПОJИЦИJI; да се ув'hдичи Ветеринарния пеРСОllаль; да се уре
ДЪТЪ :\1'БСТПИТ'h пазари за добитъ&ъ, и да
нарна

ltонuевцип

19)

се СКoI1IОЧИ Ветерн

съ ЧУЖ;\ИТ'll държави.

Да се изискватъ ОТ'Ь

ДЬРiкавнин n'онезаводъ Каi?и·

юкъ за ИД yUtaTa година: но

1

внр'1>гателенъ .ntребецъ за с. с.

КеМ:1Н.,Jари

1

'hздовой

11

Садина, и по

за с. с.

Шеltере и

Др'l;нонецъ.

20) 3аД'ЬJI.жава се п. R,оммиссин да раздаде наградитl;
ва притежаТС.1итt ~a ку. тrипиранието
вия,

опр'.Бде.,lени

на зеlIдении произв'Бде

.

вечь.

21) Окр. У пра вите..1Ь да помоди гр.
отпусне 6'Б3Ъ никакви УСlJОНИН

Управлепие за да
за УСТрОlI

удобрi>пото MtCTO

навие на Окр. CK.,laд~ за жребци.

22) п. КО:У~IИССИН да набави сжпокупите.JНИ Jtарти за
оБЩИНСltИТЪ jltребци.

23) Да се скопнтъ ВСИЧКИ'l"Б негодни жребцн изъ окржга,
ПР'hзъ и;~ущата прол':hтъ.

24) Да се КУПJlТЪ ~I'tстни жребци' за 26 общипи, JI за
48 обlЦИПИ - - бикове.
25) Да се помоли lVI-то па ТЪРГОВИJI'l'н, и 3емдсА 'h:lиет()
да отпусне 1 ОО k- gr. )1 'nцернов() сем'В за ·наlIJИН окржгъ.
26) Да се купи ~a 3ав':Ьтската община поро;.t;ИСТЪ перезъ
отъ Садово.
It

27) ;~a се отпуснатъ 1ОО .".

3..1 . ОТ'Ь

син на lIабаuание ,llетеринарни инструменти

IIuCT.
за окр.

KO:\lllIJC·

СК;Iа..1.Ъ

за жребци.

IIР'hди да спьрта СЪ ОlIисванието па РазграДСltий окржгъ
пр'1зъ 1898 г., нека отбе.,11ика В'БП~О и за 1899 г.
За IIр'13::ъ пр'Ьде1'онщата година пъ графата - за подоб
реНИJl на. СI~ОТОВЪДСТВОТО -

И~lа прrhдвидеllО въ 6юдже1И'l"В:-

ОRР~ЖПИJl: за подобрение расеата на едрин рОl'атъ
доБИТ1.къ, опцет''n, копеl"Б пъ ОКрЖL'fi, ПР'Бхрапа и ПрИС.lуга на
])

ОRРЖil\НИТ'Ь жребци; по~ковавание, . тБкувание и пр'Ъхрапа па
дьржаВUИТ'h жребци праlцани отъ Ка6ИЮltъ -- 4000 л. За
два!t!а Uе'J'еринарпи фРЛДlпери 3000 .1. Трима постоянни слуги
180() .1. a~ ПР'Ь~fеППJl СJУГИ 1100 л. зн, рr)[онтъ на КоПЮПI-

РАЗГРАДСКП.If О~РЖГ'Ь l1Р~Б3Ъ 1898 год.
ната

1ОО

0/1. аа бичета

ЮUIна и образувание

2)
.3)

625

500 л. за 1I0СТРОЛВttние Hf;l нона КОН

на O~p. СКJадъ за жребци

I'раДСI~ИТ'I3: Разгра;(СI,ата

1ООО

6000 .;].
40U . ].

л. 11 llоповск~та

Jf

200 .1., Чаирски 200 .1.,
Хаllд:tРСI~И 150 ..1., ФЮ.16еи ..JереКil 1ОО _1., Сllахлареки 250 .,] . ,
Садипеки 40О Л., Падам~рски 250 д., IIосuБИНСКII 100 .1.,
Опаченски 200 ..1., ЛIОО"JенеКII 250. Л., КЖ38i.1аРСRИ 150 ~I.,
Rараnелереки 1 ОО З., Rаllачевски 1 ОО Л., l(ьосенски 1 ОО .1.,
Rеди ЮреНСJОf 150 Л., 3араевек.и 200 Л., АраБJIареки 250 .11.,
Аязлареки 250 д., Баиджи Омурски 200 .1 ., Rе.маН.1JаРСItИЙ
СеДСltо-оUЩИНсКИ:

640

Л., Хебибск.и

400

_1., liapa

200

Лрдъмекий

Л.,

Арнаудски

l'ол'f;мо I~окаржапски

Хъреовски

30

Л.,

IIодайвеНСRИ

400 .,}., Го.,тБмо Адайски 400

150 Л., Абдулск.и 200 :1.,

Атеки

.1.,

200

Л., IОпузъ А()далски 200 Л., Ke~I.111 ItУl0,:ОLiУКСКИ 200 011., Ба
"rе~бергски 300 Л., ЧУКУРО8еки 200 Л., ТаmqИСItи 80 Л., 10ТЮ~.1ерски 200 Л., l\lалко Адайски 45 .,11., }\.аиq)а ДереНСltИ
150 Л., Борпсовски 250 л.. 1'ОIIЧИЙСКИ 300 Л., ДИltИ.1И 'fаlllКИ
250 Л., Езерченски 200 Л., Саз.,]жшки 1ОО .')., С'БНОВСКИ 200
Л., Ку6аДИНСltи 250 _1., Rарагьозски 100 Л., ШеltереПСI\И
200 .,1 •• Дурансf\,И 200 Л., ДР'БНОПСКИ lO() Л., l'I()зеЛДtI~е Алан
ехи

200

.11.,

l'орлаШItи

400

л. и КаЛОIЗСItи

300

д.

Тил суми ще се IIзрасхо;{ватъ за ПР'Бдна5начение1'О И~lЪ,

ала СЪ СЪГ..13СИСТО ва ОI~РЖt)~ПИН
СКОТОВЪДСТВОТО)

СЖВ'БТЪ

по

които lце да В1еме р'l>Juение

зе~I:lе;rJ).1ието
ВЪ

ПhрВОТО

близко ааседа ние.
Раз~раас"uй

Окр.

BeJJlep. JZJ6"apb:
Д-ръ Но.стовъ

11
СИ

Нуждата отъ ГlраВИJlНИНЪ за приспособление на
занона

за

санитарно-ветеринарната

ПОЛИЦИА

НеОСПОрИ}lа е

и

проектъ

нуждата,

за

таиъвъ

която се

единъ правилникъ при прилаганието

нитарно-ветеринарната ПОЛИЦИЯ,

--

понеже

qуисrгnува
за~она

за

ОТЪ
са

закона сы1це··

стnуnа nечь отъ двiэ ГОДИНИ, а разнит(в окржжни, създа
дени за уеснение на

па въ разни

тарния

закона, еж И.l1И непrьлни, при '1'0-

ГОДИНИ, -

тъй че аД~lинистративно-сапи·
персоналъ се на)[ира въ rOol1t~lO затруднение

~oгa'Гo прилага в'ьпроепия заI\ОНЪ. НеIЦО повече. BctБОЙ Ветеринаренъ Лtliарь се ржково;:t,И по разни'l'Ъ за

коноположения, същеСТВУIОЩИ вrь държавата, гдtто е

праnИJЪ евоитt студии. Вслtдстnие на което е пораж
да.lО ДИIIIНИ запитвания, обленения и пр.
Въ съображение на горнитt доводи и на това, за·
поеКОРОIПНОТО еъздавание на единъ общъ праВИЛ:НИfiЪ

за

Оанитарно-ветеринарната полиция и ТО,

който да

бж.де ПрИ,СПОСОUИ1IЪу наСЪ,-Дflва~fЪ настоящия проекто
праВИol1НИк.'ь за обнародвание, КОЙТО, ако се уДОСТОИ съ
честьта да бьде раскритикуванъ, да С.J1УЖИ за основа
на о(l)ициалния.

ПРОЕКТО-ПРАВИЛНИНЪ
за

Приспособление на закона за Сани
тарно-ветеринарната полиция.

1.

ч д с т ь

О

6 IЦ и
l'

БО . тБСТIIТ'.в

НО

baPHO-ПО ..1ицеЙСRИЙ

П о Jl О Ж е пил.
.Л А В А

доб~IтыIа,'

1.

КОИТО

ПОД~l'l>iI~ЖТЪ

на

nетсри-

надзоръ.

Ч:l. ] а БОЛЪС'J'И'r'Б по домашния доБIlТЪКЪ, КОИ1'О тр'.в6ва
да

се

считатъ,

nособнватъ
ринарната

1)

.

като

заразите 1ПII

~tРI~и'rrl>,
IIО ..1ИЦИН,

Чумата

показани

и

противъ

}\ОИТО

се

прис-

въ заRона аа саНИ'l'арпо- вете

еж:

(Pestis Bovina) по ВСИЧКltтrБ Пр'ВЖИВНI: ,jl\ИВОТНII;(Plevro· pnevllI011ia) по

Прилtпчива ПJIеВрО-IIпевмонип
едрия poгaтi добитъкъ (ВО:IСКИН);

2)

3)
4)
едрия

ШаР1tа
Краста

(Variola ovina) по овце'l"Б;
(Scabies) по конеТ'Б, магаретата,

и дребния рогатъ добитъкъ,

5)

Шапъ

мулетата,.

и СllИВИТ'Б;

(Apbtae Epizooticae)

по едрия и дребния ро

Г~TЪ добитъкъ и еВИПИl'1>;

6)

СаllЪ

въ всиqкитrВ

(l\Ialleus pumjdis et Farcinlinosus)

свои видове, по RОПСТ'h, магаре1'ата и МУ.lетата;

7) Венерическа
aegui) по жребцит1>
8) IIРИ.;1'Бпчиво
DЪ еБИНИТ'В (Tebris

3.10качестnенпа
JJ

БО~ТБСТЬ

(IJl1es vcnera·

коБИ .1l1еВ за ра3ВЪЖ,1,ание;

въспа .lение на б'J>~lИН дробъ 11 червата.
Typhoidea et EI~ysipe]as sпis septica);
9) Б'веъ (Rabies) 110 ВСIIЧКИ'l"Б ЖИПОТНИ;

·628

1О) llЪГ.:lенъ (Allthrax) по ВСИЧКИН дома[пенъ добитък'Ь;
11) IIрИoll'!>ПЧИllЪ отоItъ по ЕДрИЯ рогатъ добитъ]~ъ (ЕП1

-.ph7sema iпfесtiОSllШ); и
12) I'ЪР.lица по СВИНИТ'В и бllволитt (Angina jnfectiosa).
г

;Ilрtдпазителни

В А

.J! 1\

мtрни противъ
о т д

llр-Вдпззитедни

t 11.

11.
заразителнитt

Ъ

~l'БРКИ противъ

-то па заразите.;lНИ1."В

болtсти

болtсти.

I.
внасннието

и изнаСЛНllе

пъ държ.аната.

Ч.IJ. 2. 3аПР'hтено е внаСННllето пъ държавата
·бптъкъ, прtдр.аспо. 10iltенъ па БО.l'!>С'l'ИТ'В, указани пъ
·ако притежате,/IН иди во,:(ача иnъ не

на д()
Ч:J. 1.,

пр'вхс'rави на ПОL'раниq·

пиqНII1"k ве'герипарни пласти ред()впо сви~'hте~1СТВD за
хожденисl'О

и здравосъстолнието

па доi)итъка,

официа.lепь

Ветеринарепъ J[{)Kapb,
о'('ъ
гд'.вто еж 1'ръгнади ЖИ в 0'1' 11 И'l"h.
Въ еВИД'Бте,,'lстnа'га за ПРОПСХО(t~депие
числото на доБи'I'ыа,'

мrБстностьта на
происхождатъ

01'Ъ м'1;Сl'ноети

·е еnИ3001'ическа,

·Стоапие

па

20

.до границата,

заразителна

к . М., И

qa

jЕИВОТПИТ'Б,

да е отб'hJI<взано:
конто IIрИТ~jкава

пр'вдна;знаq~Ullето,

11

з,'{раВ1f, опазени

()ТЪ каква

И.1JИ

ОО.1'ВСТЬ

по

пе еж минали

отъ еПИЗ00тиqеСIНI

.ИМЪ,

при~l'ыIинаa

пжтн

IIР'l;:,lЪ

ОТЪ

~{'БСl'1I0Сl'Ь'l'а, ОТЪ

бе"I'ЬГЪТЪ И.111 марката,

отпраnнниеrо

ПРОIIС

Ilзда;(ено

И~IЪ, ако

C~

зараните.1"И

чв

и да

В'Ь ра"

върве.1И

м'всТНОСТII

болtсти.

които

неби БИ.lе оr6'.Б~тВзани

ствата и па които беЛ'hзит'!> ИМЪ

въ

с вид'Бте .l -

неотговарН'fЪ съ ТИН -

01'-

,белfJзани въ евидtтелетвата, възврыlатъъ се обратно.
Свид'hте. 1ствата за происхождеппе издравосъстояние
·трtбпа да еж вав'врени О,!'Ъ АД11ипистраТIIВНИ1"Б В.IаС'I'И ОТ'Ь
,гдtто еж отправени, и 'fИН, КОИ 1'0 еж пасроqИ~lИ 1О депа оТЪ
датата ва издапанието

до ПРОlIстнгваllието, не

Чл . 3.. ОКрЖЖНИ'l"{; 11 митаретвенни

се

прие~lа'гъ.

упра.вите.[И,

,И Ветерпuарпит'~ власти 01'Ъ l'Рi1IIИЦИ1"Ь, старалт'Ь се
папа'гъ

еПИ300ТJlчесr;и1'

h

кактО

да У3

БО-l'hсти въ порраUIIЧПИТ'h м'LС1'lIосrи,

като УIЗ'J,домнва'гъ ПОстоянно Министерството на 1'ърГОlНfffТа,
,И 3е)f.1ед1i.1ието п т;огато узпантъ, че подобна БО.1tсть се е

ПРО ЕКТО-ПР ABH.IHIl Б,'Ь
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наО.]JliltИw'lа на едно ПО MO..JKO разстонние

отъ

К.

40

М., И3

D'Бстяватъ веАнага телеграфически.
Ч . l.

Дип.JОМRтическиl''Б Hll и Търговски Агенти, сж..

4.

З3ДЪ.,1iКеви да узп:а ва'l'Ъ ходътъ на еПИЗ00тиитt въ иtстнос1'И
Т'В гд'Ьто со па)l'врнат'Ь и да пр"ащат'Ь въ ~iинистерсl'ВО'J'Она

Търговинта сеД~ВtЧllИ- Сll'Б;(tнин за саПИl'арво1'О състояние на·
добит~ка ВЪ 'l'иа ll-:f>стнос'l'И.

Чл.
ЛВИ

5.

Ако въ IгhКОJI

БОolТБСТЪ

отъ съединени1"!>

домаllIНИН

110

зарази доБИ'~'ъка

добитъкъ,

Д'ЬР1кави

ItОЛТО

въ Б Ь.1га рил, '1'0 BHaClJHI1eTO на

неl'ОВИТ'Б сурови ПРОИiНJ'hД'БНИН, както и .на

се ~o-

застрашава

да.

дО~Иl'ЪКЪ и

храната' и пеtЦИ
за И3

за доБИТЪitit се въ~бранnnа отъ заразеНИ1"В 1fБСТНОС1'И

BtCTUO раСТОJlние ва rpaHIII\aTa, или се

на добlJ'l'ы'L O~Ъ

ограничава

незаразени'l''l~ М'БС'l'НОСТИ

пунктове, ()пр·Вд'k.lени ОТ'Ь l\lиниетерсl'ВО1'О

обнароднани

въ Държавнин

ПР'ВДС1'аВЛllвалъ

EItltoa
~аже,

ПОДОЗрИ'l'елни

епи~оотическа
ако

в·Бстник'Ь.

само

едво

животно

че-' е

вабраннва
покаже

на

ИI

1:0Йl'О би.

заразенъ

му

признаци

И3В'БСТНИ,

1'ЪРГОВИН'l'а

доБитыIъ,'

признаци,

бол'Ьсть

ВНОСЪТЪ·

нр'hзъ

се

ОТ'Ъ

вносът ь,

на съмнение,

.

.възвраща се Ц'БЛИЛ траllСПОр l;Ъ съ ItoeoTO е ПРИС1'игна.,1Ъ.
Всички

други ЖИВОТНИ,

които еж неспособни да се за

раанватъ 01'Ъ бол '1; СТЪ'l'а, конто С'1ществуна
Jnави,

&lO['C:i.'I'·b

ф~ктирани

да се внасят'Ь

с'ылаеноo

сам(), С.'l'Бдъ като БЖДЖ1''Ь деJИП

указаниата

Когато l\Iинистерс1'ВО'fО

въ сж.седнитrh дър

на ВетеринарНИlI

л·hкарь.

ПОЗ30.'Нf впосътъ JloI]И траН3И1"Ь'I'ъ.

на добитъка И:IИ Н'БКОИ IIРОИ~lJtденил О'rъ неJаразеИlll"h м,.вСТ
НОсти въ ДЪРiкаВИ'I"В гд'hто съществува еПIJ3001'ическа бод'Ьеть,.
то ВlJа~ннието 'е lIOJBOJlellO пр'hзъ паО. Iюдателuит'В _пункгове,.

И.1И ще да ее 06разупа'l'Ъ UР'Ьяенuи пун~тове за дезивфекцин,.
Ветеринарни д IНtари ва пр'J)
Г~lеждаllие и дезин(ректираНlIе на добитъка и I1роизв'lJдепинта

r;t-nro ще да се па;:SНtl.чаватъ
Пмъ,

храната

и

вещит'!;,

КОИТО

еж

посите . JП

на

зараза.

Ветеринарнит'в ,.,1'Бкари, натоварени СЪ Дol1'LjКПОСТЬ'l'а въ по
добни пунктове, ДЛЪЖНИ еж да И38'встлва1'Ъ 'rедеграфичсск.и·
nС'hкой съмните ..lев'Ь СJIучай заОе . l'tзанъ върху добитъка, ПР'hД"
назначеllЪ

за

ВНОСЪ

и

спира

ВИОС'ЬТЪ;

за

всичо

~OBa

рапор

тира въ l\'lинистерс1.'ВОТО на Търгопията и 3еМoIJед'Блието.
Чл.. 6. При 1~ор·Б(10мена'1'итt· с.1учаи, ако епизоотиата' е
твърде распространена, 8зе.uа1"Ь cfi:-~м'hркn да се възбрани С'Ь-

"С ъ я ч Ъ"
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вършенно внасяние'l'О на ЖИВОl'ИНСRИТ'Б произв-Ьдения, храната

,И nещит'l>, Е\ОИТО сн: носите.1И па з-араза .
При такива обе'l'олте . lС1'ва ~lИВИС1'ерстното се раСПОР'Бжда
-за образувание

на едип'.Ъ

-Ц'Ь.,'Jа1'а sастраПlаlоща

ЧД..

7.

санитаренъ

корДонъ

отъ ВОЙНИЦИ по

ДИАИН .

3аtlр'h'l'епо е изнаслнието вънъ 01'Ъ l'раUИЦИТ'Б на

Българското KHHifieCTBO на БО.l'ВllЪ до611ТЪКЪ И на UНЗИ - , за
хогото се има съмнение, че е заvа.:Jен:ь ОТ'Ь
казани нъ чл.
лиции,

тоже

Ч,/I.

8.

сжс'tднит'h

и

пъ

паСТОllЩИН

Когато Н'БКОЛ
държави

и

стояние

отъ

20

по

праВИ.,IНИIt'Ь.

заразите .l11а

взима

доБЛИ~ltава и ДО границата
рапиqнит'ь

БО.l'ЬСТИl"Б,

ОТ'Ь закона за санитарно-ветеринарната по

1

го . 1·h~IИ

па нашата

БО.тhеть

избухне пъ

раз:\I'ВРИ,
страна,

К. М., 1.'0 АДllипистративнит'h

ltОПТО

се

на едно раз
В..1асти на пог

окржзи взиматъ :мtРI~И 3(\ да се опише всиqltИff до

битыt,' прtдраСПОЛОjl\еl1Ъна ЗЗр1l3f1вание1'Ои наБДl0дава'1'Ъдви
жението на добитъка, уntличаванието му И.IИ иамалнваниеТQ.

Въ ])l'БстноеТИ'L"l>, гдiэто сжществунатъпр'Бдпазите.,lНИвони
tИ редовни реL'ИСТРИ за добитъка" то
праВflТЪ

единъ

сериозевъ

I'ОПТрО-ЗЬ,

Ветеринарнитh
СЪГ:lасво

д'Ькари

специа.lНИП пра

l1ИЛlIиltъ ва прrflДIlазителнит'в З0НИ.

QТ Д
IIрi>дпазителнитi;

t JI

Ъ

1'tl'БIJItи ПрОl'ИВЪ

ХХ.
pacnpOC'l'paHJIBaHHeTO

на

~аразите..1НИ'I't БО.,]'hсти пъ ВЪТР'БШIlостьта на страната.

Чoll.

9. IIр'Бкарвави'е на заразепъ И.,1И С1МНИ'l'е.lенъ доби

'ТЪК'Ъ ОТ'Ь една м'встноеть въ друга строео е забранено.

rr01t~e е забранено ходението на пазачит'!> И.1И чужди :Iица
«)ТЪ

едно

стадо

въ

друго.

Пазачит'в 11 притежате . 1ит'Б ва добитъка не еж своБОДНII
да вкарпатъ дрУLWЬ доБИТ'ЪRЪ пъ стадата, кои го еж И11Ъ повt
rрили, 6tзъ позволснието на оБЩIIПСКllт1J В.1асти.

l\ltсопродапцитt
за клане отдrБ ..1НО
дамаS.1ЖКЪ

И.1И

друга

ХаНДЖИlll'iJ,

сж Д.,lЪЖНИ да ДЪР.iБЖТЪ добитъка купенъ

ОТЪ другия СИ добитъ&ъ,

КОГОТО Иllа1'Ъ за

ЦС",lЬ.

гдtто се

събира доБит'ыIъъ за

прiн,арвание

отъ една мi;стность ВЪ друга, С& Д.IЪЖПИ да държж~ъ отд'J).IНО
.добитъка си отъ ОПН, който се събира 110 тtхвитt дворове,

ПРОЕКТО-ПРАВИЛНII I~Ъ
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и Iце да очистваl'Ъ веднага слi>дъ тръгнанието

JJХЖрИТ'Ь, ве

ЩИТ'll и всиqКИ1"В М'БСТПОСТИ, гД'Ьто ~Ж стон..1И чуздит'k добитъци ..

Чл.

1 О..

Когато добитъка сс Нр'Бнасп

или пр'вкарва въ

вътрiИIlНОС'l'ьта на страната, трtба да бжде ени6денъ СЪ сви
детелетно ва

происхождепие и здрапието му)

указани

чл.

въ

ОО ..1ИЦИЯ..

Чл.

9

ОТЪ

закона за

при

случаитt,

саНИ1 1 арно-ветерипарната

.

Когато сжществува

11.

по

нъкан прилtпчива бол'всть, конто

един'Ь

видъ

доБИl'ЪКЪ

може да се пр'вдаде и на·

ДРУГ'Ь "ИДЪ ДОUИ1'ЪfiЪ, И3ИСltват'Ь се еиидетедстна за нроисхож
дението и здрапието на lJСИЧКИТ'Ь видоне добитъци, които мо·

гжтъ да СС заравпт'Ь ОТЪ тан бод'Есть.

Сж.щиа

рвдъ

пази при ПР'Lнасяпието на tlО;J.обепъ добитък ь

но

ЦИ1"Б ИJИ ltОl)аuитъ, ItaRTQ и корато C~ закарва
иди

ще се

~Rе..Jtзни

но

панаиръ

.

И3ЛОjкение

доБи1'ы\,'

Ветеринаренъ
Чл:.

който

().IИ30 дО саwlханит'~
ДЖТЪ обкржжени

nСИЧ&ИН

СЪ СПИ;JJ>теДСТllО

отъ

тр'вба

и же~1'Б3НИ1"t

IliYiтища.

пато Иi\!ат'Ь

ОТ'Ь гд'Ьто да се

ца

доби'Г'Ькъ

който

на происхождение

llързва

I~асапници'гk

доБИ'1"ы;а

TrB

тр'hбва да бж
врати за В..IИ"

ВЪ3~IОЖНОСТЬ

1l.lиза,

altO

да се

е ПРИДРУiliенъ

пыl'ьь е здравъ.

и

добитъкъ

за

да се

П\) категории,

тамаЗ.:JЖКЪ

има

пидъ,

възмож

Иw'lИ за как

иди за ВЪ3ПРUИ3В'Ба~

работа.

Само въ 'l'зкиuа мtс'l'НОСТИ
1I излага

да
110

1

вато Ц'ВДЬ е lIР'Бднавваченъ:
дание,

бtзуслопно

всиqки пазарища Н) добитъкъ 1 pt6a да еж рас

13.
се

над.тБжния

1-2

има

преl'{)лени на 111>['0.,11\0 части; В'Ь които
ность

отъ

дена .

jКИ.1Jищата и КUДI\Оl'О е llЪ3МОл~ElО

съ окоин,

завие и И3.1И3Rllие

Чл ..

1 O~

Пазарищата за добитъlt'Ь

] 2.

бждаl'Ъ 01'даJеqени

RОН'l'РО.,lира

пжтува се пр'1Н'..lетда

лtкарь вс'ыlии

се позволнпа

да се докарва

продинь.

ДО '1'ИЛ пазари 'l'рtба да има отд'Б..1ени 1l0м'Ьщенип, гд'tто
ще да се поставя доБитыаa
происхо.,кдепие

и други

-

паци 01'Ъ пtКОJ1 заразите.,lва

IIритеj];атедит:В

намереllЪ

безъ

за добитък:ь С'Ь

С8I1дете.1СТИО

с'Ьмнителни

за

приз ..

БО.1tс'fЬ .

на ll'hС'l'ноеТИl't,

добни пазари, или общипеКИТ'Б

l'д'l>1'О се образуватъ по

D~lас1'И, Д~1'Ьi~ПИ еж да распо ..

рtжджтъ за прtЧИС'1'папието па СМ'Бта, ·остасен'Ь отъ добитъка
и да го оничтожава'l'Ъ веДllаL'R С.l'Бдъ еВЪрПIвапието И . 'IИ зат
варнвието

па пазарищата.

"О 1) Л Ч 'Ь"
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Ч~I.

Всичкитt пазари ИЛИ обори за

14.

.1ичнит'Б ИЗ.10ffiенин

добитъкъ, пуб:

за доби'l'ЪКЪ и 11'БСТВОС'1'И'f'Ь, ГД'БТО става

продавь на добитъБ.'Ь, се инспектирва'l'Ъ отъ единъ дър3tавеllЪ

Ветеринаренъ- .ll<hKupI), окржжеl1Ъ

НДИ

общински,

съотв-nтс'г

пенно въ It(1KBa М'ВСТНОСТЬ се II:tмира'l''Ь 1'ИН обори. l\)й КОН
'JРО.lирва СЪ съдtйстnието па. полицеЙСКIIТ'В

В.lасти, здрапос

.]ОПНО'1'о СЪСТО'н ние на доБитыlа,' и ако е придру;nенъ с'Ь сuи

дете.1СТВО за ПРОИСХОjкдение ; той пр'hДlIlIсна ХllгиепичеСItи :мtрки
отъ санитарно-ветеринарната
приспособнватъ и

.

ИСJIЪ 1~нватъ

Ч.l.

ПО.11ИЦИП,

КОИТО реснеКТИВПИ'l"Б

I(ОИ'l'О

'1'Р'Бба

да се

П.lасти сь ДЛЪЖНИ да

.
Въ ВС'Ека граДСRа ООlцина трнба да има ското

15.

бойна, l',J.'Б'l'О ще ~e ItU:JИ б'.kЗУС.,10ВНО ВСИЧКИЯ ДUUИТЪКЪ, ПР'БД
назнаqенъ за.

I~ОIlСО~lаЦltН.

СRотоБОЙП~JТ'Ь 'l'Р'hба да нритеiRаllатъ УС ..10ВI1НТ3,
пави отъ общественната

Ч~1.

И3I1СК-

хигиена.

1 с. До6итъкъ, КОЙТО се КО.1И въ скотооuйнит'1>, тр'вб

ва да бждс пр'.Бг..lеданъ,

Kalt'l'O НР'БДИ така и С.1'!;ДЪ It.1апие'l'О

<'ТЪ еди нъ nе'l'ерина.ренъ

л'Iнса ръ .

За еIt;jамениранието
llетеринарнин
lIаJlравятъ

стан

инструмепти

па ПОДОЗР'hни

.}r'lн\арь,
и

при

обlЦИНСКИТ'Б

скотобойната

всиql~О

неоБХОДИАI0

и заразени
власти

снабдена
за

СаЬ
С'Ь

AI'hca отъ
д. 1ЪiI~НИ да

МИltроекоuъ,

И3llършпание

на 'l'ал

С .., у.жба.

ч.,. 17. It.laHeTO на добитъка
пъ скотоuuйвата став&
дене~lЪ, за да ~iоже с'Ь .1'ВСН ина' да се нр'Ьг . 1еда здраВОС~10В

ностьта на М'БСОТО и на ВЪТРСJJIIIИ'f't
органи, !'ОИТО конста
тирани О'J'Ъ Ветеринарния Л'Iн~арь ва з",овредни 3t1 публичната
КОВСО1l3ЦИП, се оничтожава ВСItЧКО И~]И отчасти, СПОр'БДЪ сте
певьта

и

ВИДЪТЪ

на

Специи ..'.Iеп'Ь
подробности

заразата

.

праПИ ..1ПИltъ за

YIIO~H~Ha'l ИТ'Б

СltОТОООЙНIi'l"!J

ур'l>iк.да

Пъ се . 1скит'Б оБП'~ltНИ збраll~НО е К:Jапето на
!'атъ

добитък'ь,

де.1егат'Ь.

U'Б3Ъ да го е IIр'1)Г~Iеда,,1JЪ 'кмета

Се.lскит'Б

обrцини ПР'hдетаnят'ь B~Ь края

11'1>сецъ веДО}lостъта ~a ЧИС ..10ТО на
Бетер.. Л'.hкарь.

ЧJ.

пъ

IIОС'J'аНОВ ..lеНИll.

едъръ ро'"
или негов'Ь·

на всtкп

заК.lанип доби 'l''Ь КЪ , Н3 окр .

18. ДоБИ'l"ы~а КОЙТО се намери цо панаИРИ1"Б ИJ1И'

Сltоrобойнит'ь бо.]'.впъ,· И.1И съ съмнителна зараза

.nидени1''Б въ Ч.1. l-й бо. тhсти, се закарва

ВСДП:ll'а

О'l"Ь ПР'БД

на опрt--

ПРОЕБ.ТО-ПРАВJI&IНПI~'Ь

деJево ['О
казани
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за топа 1Г!>СТО, за да се ПРИС.IIОСu{jнтъ ы·БРltl·ll'·Б~ у

В'Ь

паСТОnЩИfI

I1раВИ;IНИк,ъ.

Ч.]. 19. ,Ll,uбитъкъ който се докарва за продаllЬ
напри, ''l'ъргове
uеl\lоже да

ГД'БТО се
е

се

ИJИ 1f~.IОiRенин и
докзлrе

ДОl\UilН~

110.1 О;КИ 1'е..-IПО,

происхождението

на на

М'ЬС1'ОНРОИСХО1к,:.{ениеl'U му
1J30.1Иl'ва

"Р

веДН3I'3,

до

сс I:опетатира,

:\1)", 11..111

че

здраВ'I.

Дll~

Ч.,,]. 20. ЖИВО'l'НИТ'Ъ ПР'ВJ.на:~начепи за обll~е~1'веНlIИ
ItaTo 110 трамваИТ'Б, пnщит'.Ь, fI)аЙтони'f".G, каРУЦИ'l"h,

j'C.1CTHT:1, м.тПкарницитrБ JI въn61це

принаД.'1:!ИКЯТЪ на общипекит'н
жества,

IIНСlIектирватъ

се

ВСИЧКИ1'J>
ОТ'Ь

хер

.j1iИВОJ'ПИ

КОИТО

}Jа~нит

h дру

H.:taCTIf, ИJИ на

периодически

нуilt

Ul~РЖЖНИiI

И..1И

('радскин ВетерИl:Jарепъ Л'hкарь~ за да се КОПСТitТИРа, здраuо
съеТQНllhеrо имъ и да се нзематъ надлеil~нит'1;
пе

ета па'l'Ъ

(I['НИЩ<t

ИСК..lючватъ

ItИ'f'Б

кuито

обll~ипитt, JI

М'ВрКИ, за

да

зараза.

C~ отъ тан· IIНСllеltЦИН

1I0М'Бщепин,

il\.liH'l'a и

па

прИIiаД.1ещнтъ

I;ОИТО 1I11атъ

x~pL'e . ·IeTa'1'a

на дърil\Н naTU,

ОС(Jоепъ

11 ВСИЧ
окрж

ВетеРИI1l\.реIJЪ

пеРСUllа,,]'ь.

М'hСl.'НОС'ГИ1"h,
И .1И разнитt

ОКРЖЖ8Иjl

И"lИ

КОllтролира
11,

да

се

И~IЪ

ГХБТО се набира'гъ
ОСl'аlll\И,

обu~ипскин

заравлниеl'О

под'ьр.жа

се

13етеринаренъ

на труповет'В

пуждната

трупоnеТ'Ij на добитъка

инспеltтиратъ
на

ч.есто Пl6'l'1I U'l'Ъ

~lI'.вКftрь, ~a. да се
метра дъ . l00ЧIНIа

2

чистота.

ЧI. 21. Когато се пр'внася дnбптъкъ по ;ке. l'Бзницнтt
И.1J1 l{ораби, се съб ..1IодаВR1'Ъ С.l'ВДУЮЩИТ'В праВН:Iа: а) тран
СUОР'l'Ъ'l''Ь rгръбна да е ПР'ВL'ледаН'Ь r както пъ Hp'kMeTo ~a на

"0 варваН'ието, ТЖЙ и въ вр'вме на раС'l'онарнанието О,!'Ъ единъ
В~терипареu'Ь Л'вк,арь, нарочно пааваченъ Ul'Ъ ~IИlIистерство

то; б) СТОВё-\рванието на добитъка неможе да стане о~n·tнъ
Ба. м'hС'J'ОН33JНtчението; В) заПР'l>тено е ПР'внаСl]нието на до
uитъlt'Ь И3'Ь странство съ сжщил трепъ И.lII кор~\б'Ьi ВЪ КОЙТО

C~ намира !l'Ьстен'ь ДО()ИТ1.&Ъ, 11 г) на гони и l~орабll съ които
се изнаен

добll'Г'ЫtТЪ,

натоварвавието
l!анието

11

как"го

11

приUоvи.

стоварванието

се деа"fltl)еК'J'иратъ

I'ОИТО еж С~lУiКН ..1И за

~1Y, неднаl',!,

n·Ь присъствието

с.I'ЬДЪ

'на

стовар

нра.иите:Jс'r·

вевъ lЗетерИllа РСll'Ь .П:-Iаtарь.

tI..1 . 22.

Стада отъ дооиты\,'

ВЪ1'реIППОСl'ьта Ha~ ст.рапа'l'а, се

1I

ПРИС1'IIl'вание'l'О

01'Ъ e~IIH·Ь

К()IIТ() се lIр'hкuрватъ пъ

Иllспеl;тиратъ

ВетеРИll:LреП~f)

llj"

тръгпанието

~;JJ)I~a.Pb,

&оито' е
~l

6Ч4

обнзанъ да удоетовtри въ евидtте..1ствоrо за происхождението
и здравиеl'О на

добитъка,

го е пам'I1рИol11"
евид1>теЛС'l'ВО'lО

ЧИС..10ТО и

състоянието,

въ което

и като е констатира.:JЪ че е здравъ~
~a

отъ издаваllиетu

происхождение.

Ако еж изминали

му, то ПР'ВГ..1ежда'fЪ се

па ново,

стигнали, отъ Ветеринарния .lI'Вкарь или зко

прtдава

1О

ДНИ

ГД'БТО еж

нrБма

такъвъ,

О'l'Ъ оБП~ИIJСКИН кметъ, които ПРОДЪ,.iокаDатъ epOIta.

За добитъка

прtдназначевъ за експорт'Ь въ

пр'tдпави

're~lHaTa зона, продължеНllето на срока става само

01'Ъ

теринарни . тБкаРIi,

се

глеждатъ

ОТ'Ь

здраВОСЪСТОJlнието

Чл.

па приеТJll'апието

11

Ветериваренъ

иди разнит'!>

ца

ее

на добитъка за

произведенип

ОПР'Бдедени

пуб,,1ична

и консеРНИ'l"h,

отъ

правилникъ

фупкционираllиег()

опр'.вде,,'IН

консомацил

става въ епециа..1tIИ

аДМIIНИС1'раТИRНИ1"Б

М'БСТНОСТИ еж по,.'.{ъ надзора на един'Ь Ветер.
особен'Ь

пр'в

у I~ОСТОВ'hри

му.

23. RoI1aBero

:м.tстнос'l'И

имъ 'наново

Д'!Нtарь за

Ве

начинътъ

на

власти, които
Лtкарь. Единъ

образуванието

и

на подобви завtденил.

Подобни М'БрКИ Iце ее ПРИ,,1Jагат'ь и на добитъка прtд
нззначенъ за убиваllие У ..1И закаднание по ИЗрИЧНИТ'Б прtдпи
саПИJl

па

Чл.

заltопа

24.

за

санитарно

I10..1ИЦИЛ.

llетерипарна'!'а

IIритежатедитil или

въобще

вс1>коя

личность

по з3.наяl.'Ъ, КОИТО еж въ сношение tЬ доБИ'l"JJка (джамбаЗИТ'Б,
коноnаJИ'l"В, касапитt и др.) сж. Д..IЪЖНИ да внимаватъ, когато
влизатъ

БЪ дворовеТ'Б

.гд·nто се намерва
страннватъ
т.нтъ И,

на КОПЮUIНИ'l"h,

добитъкъ,

ПРИЛ'hпчиви

ItOгaTO

болtсти;

е нужно

зат'ь въ lIО~I'вщенипта

КОПlаритt

за да не

Tt

еж длъ.жни

да ее дезинфеК'l'ирватъ,

на добитъка~

или

БОЛ'БСТ)),

иди които

сж

нието на С..:1У,iкаIЦИl't,

гд'ы'o ее държя'l'Ъ

распро-

да-

се чие

когато

В,,'.И

01"Ь еднО

отъ Н'ВКОН епи

поставени подъ

съвършено се ,запрiJтнва влизаниеl'О па чузди

стадата,

и

1\lипуватъ

въ друго. Въ "'BopoueT'B обявени аа заразени
зоотическа

или

принаСJl'l'Ъ

карантина,

лица и Л'Бжа

болни иди съмвител·

но болни ~КИВОl'В.И.

Чл. 25. IIрижежателитt на добитъкъ, частнитt .,1ица,
овчаритt и ТИН, КОИ'rо въобще еж натоварени съ г..1сданиеl'О

на добиТ'ька, както И Ве~l'еринарнит'k

JI'вкари, ЩОМЪ забедrh

Ж8'fЪ същеСl'в)·ваниеl'О . па една отъ БОЛ'Бетитi>, ПР'l»двидепи
въ чл. 1, ЕЛИ ПОДО3Р~1'Ъ ~еЙнОто·· СЖlцеС'fвувание, еж длъ.ЖНИ

ПРОЕКТО· ПРАDIIЛНIII~Ъ
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.да съобlЦ~ТЪ BeДHa~"a, за 'l'OBa на над."ЬЖНИ'l't

В.lас1'И,

като

~ъщеllр:h..\Iепп() О'l'Д'БЛЯТЪ болнит"в и I10ДО,:JР'.внит'h животни.

Л вяванието е ЗiLдължите.,lНО и тогава,

кога'го

се разоо

JI1>атъ три добитче1'а О1'Ъ сжщат& вътреlп[]а бо.тБсть.

Чл.

В..1аС1'ИТ'.Б, на ItОИТО 1'р'в6на да се И3В'БС1'лва за

26.

ПОПВffuанието на
~KMeTOBeT'B или

горъказаНИ1,t ааразите.'IНИ
нолицейекит'В агенти пъ

об) кметове'!"Ь ПЪ С~ДСКИl't

БЪ общината,

бо.,,,Всти

градск.ит'j;

обlЦ!IНИ за ПОНВИВПJИТ'Б

Kalt"O и за случаи'l''В

по

еж: а)
оБЩИНIJ;

се С.1учаи

добитъка,

КОЙТО се

пр1>карна ПР'Баъ общината ; В) за.\гБС1'НИRЪ ICJJeT& И.JИ обlЦlfН"
-СКИJl СЪ В'Б'fН.ИК'Ь, ", ItQraTO случая се поньи
П'!iы& общинско
"чалницит'в

на

МИ'l'НИЦИТ'Б,

жедъаlIопжтна
рабъ

упраВ . lение,
станция,

въ е,цно

и г) погранични
или

наqа.1НИItъ

село, ГД'ВТО

нача.1НИКЬ,
па

на·

наЙ-б.:Iизка1'а

корато с ..'Iучал се появи

и'Ь еДIIНЪ ко-

или трень.

Чл.

Кыетовет'В, KOL'(tTO

27.

n1>етие за появ.нванието
казаuа въ tIЛ.
свикванието

И:IИ ЩО3I'Ь се

1,

агенти за това,
на

нров-Врнватъ

миссин,

изв'1СТJJ'l''Ь О'I'Ъ

и

се

ИJ

бод'l;сть,

110-

саНИl'аРНJl1"Ь

раСIIОР'!ИI\да1'Ъ

за

комуиссин.

общини които еж

ъеднага па ОIIР'Бде~о'l'О
за да вземе 1iгtркиl'В,

IIО.10ЖИ'l'е ..1НО

варазите.,Jна

<I,a&l'<1,

еПIIЗОU'l'ичеСltата

Въ граДСКИ'!"Б
свикватъ

ПОJучать

на н'hкол

с'.Бда~lНЩС

М'ВСТО

ПОltазапи

на Оltржгъ ,

епизоотическата

КОМ

въ настоящия

пра

'вилникъ.

В'Ь селекитt
:ление,
.ление

общини,

&ое'!'о изисква
~спращапие'rо

.J.Iращанис'l'О

се допася ~a

1'е.'1еграфичееки
на

еПИЗ00тичеСltата

И, кмеl'ЪТЪ се раСПОР'Бжда

,съци на бо..1НJJЯ

доби'l'ЪКЪ,

JlМЪ опреД'БЛИ особена

като ги

ОКО.,1ИЙСКОТО

унрав

отъ ОКрЖЖНОI0
КОММИССИff

за

до

СЪС1'аВlIНИ~ТО

01')/В . '1"

наша и llОДОПОЙ,

управ
а

отъ

както и

ис

СI1И

здравит'ь и
на съмни

телно болвит'В.

Чл.

28.

KMe'l'OBCTrВ пъ ОКрЖiltНИТ'Б граlоие и окржжиитt

:управители за останалит'.в общини, ЩОМЪ ПО..lуqатъ 113В'БСТllе за
ПОВНJIванието на Н'ВКОН заразите~Iна 60.1 '.веть, еВIII'натъ еПIfЗООГИ

'Ческа'!'з- коммиссил, която ТР'hбва да се ув'ври n'Ь естеството,

разм'вра и причината на бо.тhеты',' и да при . l0ЖИ
,пр'вдписани

.въ закон~ ~a

санитарно·ветеринарВ'ата

(ако кмета е взедъ прtдварите.1НИ
,па· коммиссинта,

за ОТД'kлението

на

м'Ьрки, до

М'ВРК"Т'В,
ПО.1ИI\ИН,

приеТИL'вание'fО

60..1НИ1'1> ОТЪ здраВИТ'h, и

"С 1э Я Ч 'Ь"
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ако е рапортира.,1Ъ~

веднага СЛ'БДЪ

ПОJучвание изв'.встие, за.

полвнванието на еПИЗ00тинта).
Ч .1 .

29. ЕПИЗ00тическата коммиссия се състои: а) Бъ.

градекитt

общини отъ общинския

Ве'l'ерина.ренъ Jl'hкарь, а

ноеа'1'О H'hya такъвъ отъ ОКРЖfItНИН
наренъ .il'Вкаръ,

градскин

пn.JицеЙеки

1JРИС1аnъ

T'r~ общини,

отъ 01~РЖiКНИН

Л'Бl\арь,

или отъ

зона, I~1H~'l'a на
ЩJIНС~ИЙ

И.:JИ О~U ..'IИЙСКИ

Ве'J:ерина]lВltН

Л'Бкарь

па

П,ll'СРИ-

му и ~~И[lъ.

начални(tъ,

И.lt1 о'Гъ околийскии

общината,

б) пъ се,,1СКИ

Ве'l'еринаренъ.

пр'БДПll.зитеДFIат&

1I0I1И замtеТНИ&(1

му {:

единъ об

Ч.lенъ.

Ва резултата
един'Ь

или околийсItИН

It.\lетъ иди ПОМОlцпика

ПРОТОКОJЪ

па

въ

стореното

три

констатирание

elt:~e:\I1I . 1 Hpa,

ОТ'Ь

съставя

]~ОИ'fО

се

едина остава,

въ общинското упра В.:'1ен ~te за ржководетво и ИСПЪ..lнение, вто
рин

се

испраща

на

OI~p.

)'праВИl'ель

за

р'hiБдаllие, а третия нъ l\lипиетеретвото

ПОПRтатаlI1IIО

расно··

па l'ъргоuинта 11 3е

М.lед'Ь] ~leTO за ев'вден ие.

За конетатирваIIие'l'О

ВИДЪТЪ

B~'H .1'J)кярь отъ ItО~l:\[ИССItНТ(\
отгоиоренъ за паучнит'в

ОТЪ (i.J,~IИllистраТИВlIl·rl"Б

па

БОJг~стъта,

е ед'инствеПIIИЯ

пеl'ОDИ

Ветеринар:.

КО~1[lстентенъ

гр'f)[Пltи~ а. ДРУГИТ'В

В.Jаети еж

Д:IЪiКНИ да

D

Ч..1енове

приспособятъ

М'hРnИТ'l; Пр'J:;ДВJfдепи въ заI~она и Bc'IHtO е.1.ПО раСНОР'hil\Д'апие,

което lце да се пр'hДIIИIIJС U'l''L официн,ания
карь,

и

еж.

U1ТОIJОРНИ

за

Въ с . lучай, когато

точното

имъ

Ветеринаренъ .ТIt

придаL'ание.

се вика военна

ПОМОЩЬ

ва да пазч'

I{епъ'гъ, военпит'в КОМ8UДИри еж Д.,1ЪЖНИ да iIРИ0l10ЖЖТЪ

м'l>р:'

кит·~~ I1р'l~дписани ОТ'Ь еНИJ()отвческата ItОММИССИП,
KOJJTO щеда UПР'h;"В:JИ изв,tсни М'nС'l'НОСТII на пзение и за което Be'reринарвин .;]·Вкарь
1'ьта;

обаче,

IIpaHO се

вслучай,

CHOlIlantL

когато

се

съ командира

командирова

на час

Вет~ринарепъ.

НПСПfЧ;ТnРЪ l\IИIНIСТ~РС'J'В()ТО В'Ь подобна ~l'hСТllОСТЪ, то 'гои
коптро.1ирва идерижирна ВСИ1IКИТ'n еапитаРПО.ПО.lицеЙСltи у'Вр·
ки, необходими

'1.1. 30.

за

В'Ь

прила[1И Hlle.

е[Jl1:iоотическата КОММIIССИН може

да взеые

учаС'l'ие и единъ Ве'l'ериоаренъ лtкаръ, де..1Иl'иран'Ь ОТ'Ь заиНтересованото

лице, КUЙ'l'О

ОИ

имадъ

спободна

практика ВЪ-

княжеството.

f.1f. 31. KOI'nTo ми'kнието·,. на- държавния BeT~p .. JI'~J'~PЬo
противорi;чи съ MB'}HHHf!'O U(~ BeT~p. .;1 JHtaрь, де.llll'ирап'ь оТ'Ь
заинтересованото .1ице, (n'НОС·lIте~]но диаГЯОС"J'ИJtата на бо . 1'Бстъта,.

ПРОЕRТО-ПРАВII ..1НIIКЪ

~oгaBa отъ една

страна ще се

631

приспособят'Ь

Ветеринарно·

полицейски'l''Б м'l>рки, неказани ОТ'Ь д'ЬржаВН~111 Бетер. Л'Бкарь
.а П'ЬКЪ ОТ'р друга" ще се рапортира

С..'lучаJJ'l'Ъ на l\lиииетер

<СТВОТО па "rърговинта и землед'влието, за разрtшението въп

роса О'fЪ Върховнин Ветеринаренъ

СЪВ'БТЪ,

..целигира нъкой Ветериваренъ ИНСLlекторъ.
Чл.
:за

32.

чай,

спиротиятя. намери за

потвърждение на

33.

НУЖДНО да

диагностиката, въ

И3ИСRоа се 0'1"1. оКр . Упрапитель

.па сдинъ добитъкъ,

Ч~'I.

може Д~

Ако по нrВмание У~Р'БЛЬ добп1'ЪКЪ, RОММИССИН'l'а

ltонета'l'ирание

'вскритие за

който

да ПО3ВОollИ

за да се И3ВЪрIIIИ

l\.КО 01'Ъ ~звърrпената

направи

так.ъвъ

CoilY-

убиваниеl'О

изискуемото

к~нстатацил се

nекритие.

докаже,

че не СЖlцествува ни на'й малко СЪМН'Бние за" в'Iн~оя зарази·
отелва БО;I'l>еть, В;J.ига1Ъ се ВСИЧltИТ'В lIР'БдназитеJНИ мtрки.
(СЛlъдва)
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,,0 'F.

8АRОПОПРDЕRТЪ
~lипистерството
МОТО СИ Л~

8А Fи:sола:ваТВQ.

на 3е~lледtлието

оть

1193

зеМП;lНрЪ отъ

Н Ч 'Ь"

мартъ 'г. г.

10

ззконопроекта за

и

Търговията

съ пис-

ни испраща- едипъ ек

РИ()О.,10ВСТНОТО, съ молба Д&

го разгледаме и да дадемъ мпtl1ието си по него. РедаltЦИffТа.

ПII наМ'Бри за добрt IIрИ

ПРЪГЛ'Бжданието ва

законопроектar.

да повика и се ПОСЪВ'Бтва съ вtll~И по риБО.l0ВНО'1'О д'В. IО ли

ца пъ
гаме

Варненско

и IIИСЛИ:\lЪ да сме ПО.lУЧИ ..1И, като ПР'hд.1а

ва кратко ДОЛВИ1"Б ИЗМ'Бнени}),

ВЪ закона,

КОЙТО

СЪ 'l'tхъ

ПО . lожение да повдигне рибов'ьдство'l'О
гария

и

да

,1,аде

нието, насеЛflЮlце

ПО1tНiflЖК'Ь

довсние

тр'ьбва да стапатъ

на

знаЧИl'една

часть

по риба п

13.

какво

ОТ'Ь

населе

Да се допустне сп'Бl'лина'.

въ езерата,

защото

безъ такава е

неltИС. 1И~IО да се ЧИС1'И МР'Бп~а'l'а и въобще да
",10вецt~

и въ.

и риОо . 10I3СТВОТО ВЪ БЪ.I

краЙGрtil;ИЯ'l'а.

Ko",~to алuиея в 1lа чл.

1)
при

КОИТО

ще бжде най Ц'hдосъобразеп'Ь

прави,

при

това езерата

се

разоере рибо

на:\lиратъ

при

еж

ЩИТ'В по~ти УС.,10ВИН, както и морето и Дунава.

Во края 'и{(; 'Чл. 23, който ОПР'БД'!>Лflва запр'втепот(}
Bp'h~e за ..10вение риба, да се прибави: ,,1l~уItата и cO~la се
..'IOBHT'b прtзъ ц'J;.1Jа'l'а година, -- сжщо и рацитt.« Това изм'h
нение е важво, защото ка"то е И3В'БСТНО '1"l>зи два вида риби.

2)

се храплтъ ИСК.,lfОЧИ'l'еЛllО ОТ'Ь риба и СЪ това ужасно

УВиtl

тожаватъ ДРУГП'l't видове, а пакъ рацитt УlIичто.жават'Ь хай
верн на риБИТ'Б, хвърленъ пъ води'l"В.

3) Ко.мо

III 3аб,ЬЛ1Ь:JlCка па сжщuй члено, позволений

срокъ Пр'БДИ праздпицит'h Б.:1агов'!нцениеи Връбница ава деня
да се И3:\1'1;RИ на "le1UevU денн.

т'!>зи,

1"ова се иска за

търгуваrъ съ риба да И.\Iатъ BP'B~IC да

:&011'1'0

ра'I"Ь до rrраЗДНИЦИ'l"h

да можаТ'ь

експеди

на.10вената риба въ' вътреШНОСТЬ'l'а на

кнftжес'l'ВОТО,

въ ~l'Бста "lиrпени ОТ'Ь риба.

4)

.'JUt

BnlOpa'JJta алuнея

'Чл . .28 е особенно важ·на и доб-

.Р'}) би 6и,,10 ПР'вдвидений CP8[~Ъ - една година - за пап рава на.
прохо;(ит'h за рибата, да се нама.1И на шесть М'Бсеци защот()
в~'lп~о бавение въ ПрИ ..1агапие на тьзи MtpI,a е въ ПО.1за на
увичтожаванието на рибата тъй като сжществvющи'r-В язове,

прiН'ради и пр.
течението,
жена

на

,

ПР'Бсиqатъ за

като л' ОI'раничаnатъ
У"If'JТОЖ:1вазие.

випаl'И

ПЖТН

.

на

рибата пО-

са110 на едно мъсто,

03.1. 0-

Новоеть въ Ветеринарството
IIзвъстнин нарази1'ООЛОГЪ бившъ мой Професоръ Е. Пе
ропчито, дирек.торъ на ветерИН(lрНО'l'О

преподаватедь

по

бак.теоро . 10Ринта,

уqИ.Jище

въ 'fуринъ

:ми е прати.1Ъ

11

С.lеДlIОТО

извtеТhе:

»IIр'Бдпазите.JНО
паление

присаждание

ПрО'l'ИВЪ ПРIIJгhп([ивот() въс

на t3'БЛИН дрооъ и червата

по евинитt (рпеппI0

ente-

rite infectieuse dus paris).
IIр,tлtпчивото въспалеНlIе на б'h,,1ИЯ дробъ И червата въ
евинит'в, което прави ГО..'Jtми изети на ското въдци'!"I; пъ Ц'h.,1И.а

св'hТ'Ь, е би .10 преД1Jетъ па особеllll о
лабараторин,
се

съ це"IJЪ да се нам'ври

противопостави

ва

тан

ужасна

СЛ'ВДЪ ДЪ;JГИ издирнаНИJl ний
вимъ единъ nакцинъ)
па

1\0"'1'0

въ

иаlпатUt

зараза.

сме

е ()ива.1Ъ

СПО ..lуqИ"lИ да при['от
УПОТР'hблuанъ

съ IIЪ"l

сполука.

Тозъ ваКЦIIН'Ь
риологичееката

пu lIастонщем'ь

секция

на паlIIата

цилта па Д ръ Бруеке'ГИRИ,
.tlожение

па ПС'ВКОРО,

Вакцинътъ

е

за ВС'БКО ЖИВО"ГНО
необходимата

който

е ОТ'Ь по

спривцоватъ

се ПРИГОТОll.:lапа пъ баКl'е
дабараторин

за да бж.'{И

3

въ TeQIlO
с. '1\ с.;

присаiRдание

.на

условие за" успrвха на
съвьрlllевв()

подъ

ПОС'l'авенъ

дирек

на расCIО

же:Iае да си го набави.

IIриготвенъ

доза за.

Неизб'1il\[JО
се

изучвание

ср'ндетно ;)3 заll~ита, като

със"[~онпие

Bc·IHtO

п дозата

11Iише СЪJ;ържа

jБИUОТlIИ.

3

присаж.даlIието

3J.рани СIПIIIИ;

е да

приса.jкданието

па

ЖИВ01'НИ вечъ заразени, е бi>ЗПО ..lезно.
Наqинътъ

Сприцоuапието

на употрtблва нне:

се праI~'1'икува

по ДО.,lвнта страна на бед

рото, с.тJздъ ItRTO се стерилизира сприцътъ съ суб.1иматъ 1 0/00,
и.,]и карболова вода 50/0.

lliJJJпеrо тр'Ьбпа да се раеКJRТИ пр'Ъди да се употреби·
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ДeC~TЪ ,lIlИ с ..l'Бдъ присаждаНllеl'О,
се

СЧИ'l'(\ТЪ

I~a'l'O

Иllму ..1изирапи.

В h C.Jyq~l Ц, I'Д'ВТО епизоотията
се I1раl~ТИК)7ва

повторна ИIIjкеl~ЦИН

Цената 3(1 една достатъчна
едно

jКИВОТПО

е

ЖИВОТНИ1'"Ь ыогжтъ да

И~lа опасен'Ь

хараRтеръ,

дена С~1'БДЪ първата.

5

дo~a, за

присааtданиьто

)
на

СТ.

25

Аlреси}\ва се въ

лаба.раТОрИJIта па

Sig. Prof.

Е.

Рег

roncito, \:,ia Niza 52, Torino.
ТР'hбва да се прибавнтъ и H'LKO~lKO СТОТИНКИ за ~Itспедицил.

Проф. Е. Ilерончито иД-ръ А. БРУСRетини~'
И тъй оодеСl'ъта- IIРИ.II'~пqиво въспаление па б"li..1Иff дроБЪ
И червата по свиниr'l~- е л'вqима, или по вrБрно казано-про

ЧУ1'ИН професоръ
uазвапие отъ

е изнам'.Ьри.,'I'Ь сигурно

заразпвание'rо Й, и 1'()

лееноприспосо5имо;
.нея,

еж

тогазъ,

песравненно

1\IНОГО

когато

Ср'БДС1'ВО

съвършенно

щеrИТ'Б

за ПР'ЕД
ефТИRО 11

произв'Ьдени

ОТЪ

пО 4 ГО.,1'Бми.

tIри това, отъ седми({ниl''Б БIО."Iетиви на Министерството
ва Т. и 3еll.lед'Б.lие'l'О лвствува~ че въпросната еПИЗОО'ГИff ВЪР
лува

и

у

насъ.

Прочие, защо да не се въведе

пр-Вдпа:3И1'е.IНО

присаж

дание, тамъ, гдrБто върJува - З3 cMtTKa на притежате.1ИТ'В.
Въпрос'Ьтъ заслужва наДol1'R2КН()ТО ВНИ:\lание.
гр. Ра31'радъ,

29 l\iарт'ь 1899 год.
Д-ръ Коетовъ.

р А

3

Н и.

Производството на картофитt въ Европа.
ГермаПИlI е първата страна, която ОТГЛ'вдва и произвеж:(а
пай

много

11400
8ежда

R;-tрТОфи. ГОДИIIIНО'l'О И ПрОИЗВОДСТВО

МИ.Jиоиа

6750

1500

2850

ВЪ3 ..'Jиза

СoJ1'БДЪ неJЖ иде Фравцин,

МИ..1. КГ.; Руссин

МИ.У. КГ.; АНГ~lИН
рИИ

ХГ.

5650 ~IИol], КР.; Австрnн - 4156

мил. КГ.; Белгия

МИА. КГ.; Холандни

па

конто произ

1150

2300 мил. КГ.; Унга
? ? ?

~IИ.l. кг . ; БЪolJгарин

IIРОИ3ВО);Сl'ВОТО въ цr~~lаl'а Европа в~злиза на

95,888,400

кубически метра. ОС'l'ана~И11'Б зе)IИ llРОИJвеiRдатъ ГОДИПIВО при

б.}Iизите. 1ВО
кубически

6,754,400 Itубич. метра, И,,1И всичко 102,642,800
AleTpa.

ПРОИЗВОДСТВОТО на виното въ по гnавнитt винарсни
страни, прtэъ 1898 година.
Ако и да беПlе реКО"lтата на пиното въ Франция при
6J1И3И'l'~ЛНО
сжщата В'Ь 1898 и 18!l7 год. 32,282,300
хеКТО.1ИТРИ, Ull'БСТО 32,350,700,-ДРУ['ИТ'Б продуктивни земи
вапротивъ и:махж. изобилна реколта прtsъ IIОС,,'1tдната година.

Италиа и ИспаНИJl,

бtхж Фавориsирани отъ

една, И3

8ЪН~ltрна реltодьта, ОТЪ

6 МИДJfопа хеКТО ..1ИТрИ приОIIJизите . 1НО;
първата е 'произвела 31,500,000 хек., в 11'.1> с '1'0 25,958,500, а
втора1'а-24,750,000 хек., ВЫ'ВСТО
Руссия е произвела

пр'ваъ

18,900,000.
1898 год. 3,120,000

хек.,.

2,500,000; а Съедивевитt Държави минаватъ отъ
1,147,000 Xelt., 1,300,000.
.НаЙ сети'В България, почти 'rройно е вама.1И . 1а снонта
винена реколта; 01'Ъ 2,600,000 >.ек., сега е CwiH3.!la на 1,090,000.
BMtCTO

Само въ
~e е

е спадна~lа
()ТЪ

Германии и Австро Уllгарип

памалила ЧУСТ8Иl'е..1ВО

ОТЪ

3,000,000'

винената,

реКО;lта

отъ

е~ИRЪ пжть

Kal'O

2,100)000 хек. па 1,800,000,
хек. на 2.800,000.

па първата

а па втората

"С 1) Л Ч Ъ"
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и 3 Н О съ.
п р'!Jзъ мина~lатn_
е

ПР'Б3Ъ Ба . l'IИliСКОТО

година

пристанище

изнесено:

JI ЧМIII;Ъ

5,130,330

Червенка

2,t)4-5,189

КIf.lогра:\[lIИ

"
"

Бобъ ((f»аСУ.1Ъ) 1,222~300

Фиnонсерата ВЪ Сnивенъ.
Оq>ициоза

"НОВ'Ь В'!н"ъ"

броеве съобщава, че

на ~'p. С.1ивенъ.

въ едииъ отъ

фИ.l0ксерата била

Ние запитаХ11е

ПОСЛ'БДНИТ'Б си

ОТRриrа и въ

компетенrНИТ'Б

ЛОЗflТ&

въ случал хо

ра въ С.Iивенъ и въ идуп~ата !tНИJfiК~ ще MOтe~l'Ь да съоБЩИ~IЪ
на читате.lитt

си в'врна .,i]И е И ..lИ не 'l'ьаи пе,к.е.1ате.Jна новина.

Ако

Д'БЙСТВltl'елно е ванесена
Beqe и ВЪ
,,103Я, то лозарството ва ц'Б,,1ата IОжна Бъдеа

фи . l0ксеР3.'l'а

СJивенскит'в

рил се обрича на пропадание" а R01IY не е изз'Бстuо. че го
.ltlla часть О'l'Ъ TaMOIIJH01'O насе.Iепие ОЧRlt13lt ПV' нх раllа'l'а си
отъ ~10зарс'1'ВО1'О? f4:TO зап~() Д..'IЫКНОСТh на правителството е да
се заеме серИО31IО,

виqавание'l'О

ОТКРИJlТЪ

на

ГН'l>зда.

безъ да

заразат(\

3..10'1'0

жа.,1И

ca~10

срtдства и. 1'РУ J.Ъ,

за огра

въ UТltРИl'Иl"В

11 КUИТО 1це се

е ГО:ГБМО, нъ още въ

началото си ТО

е пр'БУДО~·IИl\10.

)IНСЬ.1ьта, че естествепата ГfJаница- Бl1.,lканът'Ь, ще по ..

прtчи ИJИ по доi)Р'Б, ще ИJО.fира 01''Ь Оliразtl.та IОiКиа'1'а Бъ . Iгарни отъ С-Бnерпата, не И3 . 1езе права, обаче пие ВС'}) паRЪ
Ч~ Зot10ТО е нр'внесено въ С . lивенъ «е 'ОТ'Ъ за

IIрrБд.ПО.,1ага~lе,

разеиит'!> БЪJгареки
ка:IП(1вата

не1lарИ.Iа

м'.встноети,

органиаацил

много

пъ

интересни

а отъ

държавното

Турция,
си

и съдбоносни

колто поради

упраВ..1ение

за

е за

еl~()НО1fиqеСRОТО

ПО.l0жение па насе.lението и нъпроси, какъвто е фидuItсерний
въпросъ, за когото

.1юватъ.

ТУРСКИТ'В

Ние МIIС..1I1МЪ,

че

управите.1И

повече отъ

правите . 1СТВО да обнви ТУРЦИll

несе

заразата.

справеДol1ИВО

за заразена

да не проп!rсrtа НИЩО, което би

611.,10

НИТ() даже помие

О'l'Ъ

е пашето

(I)И.10&сера

въ състояние

JI

да пр'В

р А

Н

3

l1
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Пер о н О С пор а т а
~lиuистерствоl'О

на

()Iапата).

3е1СlеД·Ь.1ието и

ТЪРl'()ВИJlта

зае.l0 ЧР'~ЗЪ СВОЙТ'Б СИ органи за НЯЙ ПНlрОКОТО
I

ранне борбата противъ IIерон()спората.
драго, като

ОТ'Ь най

виждаме,

ПРОСТИТ'В

пр"БДПО.J1зга

че 1'ЪЗИ

годипа~ заu(о'l'О,

година

насьрдчиха

сс

намира

не.з-оuеРЧИВИl"Б . 10ЗЗРИ.

друга

рацин

На~tъ особенно

операция

да се напрьскатъ
ОСВ'.ЬН'Ь

много

1l0ЛУ.1Н.1И8ира

че

'Гьзи

резултатит'))
пъ

1'Ъ3И

ЫJlОГО ноnече,

ТЬЗII

l\lай въ Rа.рненекиЙ

кина курсове, ПР'БДЪ

.iilHO['O

lf нспек
.10зари •.

11

окржгъ сж стзна.]и

заинтересовани

опе·

~праКТrtqеекитJJ,

'l'ОрИТ'В по .10зарството~ Пр'ВДЪ на рОД И И'l"Б УЧII'l'е~IИ
AI· ц'Ь

се-

RO.J1Koro·

о'Гъ миналата,

ItypcoBe, дьржаilИ ОТ'Ь 3ем~е,.1,'h~IqеСКИ1"БНадзирате. lИ и

IIp'B3'h

ни е·

година

година

ЧР'!э;jЪ

е

прием'ь И,

B.eqe

1tIНОГО повече .1!()3Я, ОТ'Ь

.lозари,

се

ПОПУ.1J1.1И3И

учите.,lИ

8

та

и лозари •.

Сушата.
01'Ь вс'.вкжд'В

готрайната

пристнгжтъ пеже.,lате.IПИ

ев'вдеНИJI

която риекувапrе

ОИJРI'l'ОЖИ

СУlпа,

НИ peKO~lTa.

ПОСД'БДНИ1'Б

се, да

обаче H'BKDJKO

напоите.1lJИ

3п. ДЪ.I

ц'Б.,lатз"
дъa~ДOBe'

дадоха

над'Бж.да на зе1\I,,1е,1:h.1ЦИ'ГЬ. )~o cel'fl, ее ИСЧИС:IН ва за
Барнепский окржгъ около 400/0 сьвьрrllенпа загуба ОТЪ всич

Rитt пос'Бви. IJ~la ГО..l'Бма опастность О'l'Ъ недоетиr:., па храна за.

добитъка,

за ПР'Б3Ъ зияата,

спадва.lа на

IIo

ВС.,l'БДСТGие

на което ц'пната )Iy е·

ПОДОБяна.

поводъ

па горната угроза

при },lивиетеретвото

3еJI.JеД'В"IqескнЙ Сънtrъ,

па 3е~r,,1едt . lието 11 'l'ЪРI'овиuта

B~~e ..Jh и

г. ~lинистра утвър.з;И.,1'Ь С~'ltlУЮIЦИ(,'Ь р'вrпения:

1) Да се направи едно внимате"IНО IIрIН'.Jе,(ва.ние па
С':hидБИТ'Б въ Хасковский, Ст.- 3агорекий, С.lивеНСltиЙ 11 Бур-
гаекий ОltРЖ3И, ОТ'Ь ГД'БТО приетигатъ най тревожни изв'I;С1'ИlI •.
Топа пр'1>Г.,1tдвание ще има за задn,qа да поиени ,а:I;ЙСТВНТС"l-·
востьта на положението и да. посоq({ ПУЖ;{ИТ'В 1IiJ. зеll . ]е,.'.('Б~I
CltOTO наседепие въ ТИН l\гБста. IIр'l>г . 1едванието да се извър

Ши О'I'Ъ iBa~Ia ЧИПОВПИЦII при l"IПНИС'l'ерствоrо пъ едно с'ь чи
НОВlIицит'h

при респеRтиппитt зеМw1t'дt.,1СКИ касси.
Такова пр'БГ.1едвапие да С1'ане и въ ДРУГIIТ'Б окрж
жил ОТК 3еМ.1ед.'I>лскитt НаД:1ира rге.1И, 8иедн() съ ЧИНОRНИЦrtТ'h.

2)

~c

'644:

1>

Л Ч Ъ"

отъ пад . lеiКНrIТЪ

зеlIлсд1>.lЧССКИ

то да държатъ

~lинистерството

на

пос'БВJ1l"В

3)

KaICTO

-еочина

въ

всички
и

въ

праздни

НСИЧКИ

~I'tcra

ония

М.,JfiДИ

01'1> три ~IeTpa на гор~Б.
ОТ'Ь

кастрене

КО ..1КО'I'О

дО

метра

3

.~IИСТ(JtJЦИ

за

изъ

кои

състоянието

ГОрИТ'В,

гори,

да се сече ЧР'hзъ

3И~Нlа

добитата

R ЬНЪ

храна

да

отъ
се

въ стаРИ'Г'h

КnllТО

Пъ опил М.lади

е ДОПУСТИ~IО;

'трtблнва за храна на Дt)(Jитъка
на

за

.

-еж ПО-НИСl~И

-то

течение

1l~мъ ГД'Ьто се укаже пуn~~а., да се допуща доби1.'ъка

на П31па пъ
-гори

I\асси 110 единъ И . 'IИ двама,

1f~la1'i,

['ОрИ j

ви-

който

прорtn~l.ание 11
Iпум:а

гората.
ПОЧН~

да

се· упо ..

Правение

отъ

наЧЗ ..'10ТО

на М. Авl')"СТЬ.

4) Да се изработнт'Ь Ilопу..зЯРllJl llастаВoIlеиия, иапеqатани
>на аq)иши, които да съдrьржа'I'Ъ lIай-потр'!>Gнит'h упжтваВИJl
.за ПРИГОТОВJJението на други фуражи и СУРОl'ати, С'Ь ItОИТО да
доuитыIа •.

.може да сс изхрани

5) Да сс ПСI~а отъ IIраВИТР . 1СТВОТО единъ q)ондъ отъ
-300,000 ДО 500,000 дева, за раздавание IIО~IОЩН за с'вме
Jj

храна на опия

lIlепно

отъ

.дtJJчеекитt

зеМ:Jед'hлци, "ПИТО

сушата и

исqерпа. 1И

еж

еж lIоетра;(а.1И
Itредита

СИ

въ

СЪВЪр
зеУ . lе

касени.

6) Да се хода1'аЙС'l'вува, за да се ОТ.,10ЖИ еъбиравието
па даUЪЦИТ'll пъ ТИЯ села, КЖД'Ь'l'О с'Би;r.ОИ'l"h еж извънредно 3J'n.
Даво l'rБзи р'])шеви.л се уважжтъ 01'Ъ гдrБто ТР'hбва и се

ПРИЛОЖЖ1'Ъ заlЦОТО безъ това MOtf~e UИ IIOBe':le Оl'Ь 1/4: (J1'Ь
БЪ.lгаРСКИl"h зе11:IеД'ВJЦИ, Iце бжджт'Ь изгубени осв'lНIЪ за дър·
.жава'J'а, нъ

и ва

сами

себе

си.

Министерството на Земледtnието и търговията
е изда.l0 с..1'ВДУЮЩИ1"f;

Со "акво

.MO~;К~nO

настаВ.lенин:

зеJrлед'ЬЛЦU~nlЬ па иa(JaucanZb лunсаm'1 па

С1Ьuо и слаАtа

Тъаъ годишната

за хранп

cyIua

остави

иа дuБUn101(а

си.

добитъка на зеl\IoI1е;(ълцитt

ВЪ

ПО.lето безъ пата. Стоаанитt еж се заВИol1И и замааJ1~[ КаКВО Аа
праnН'fЪ добитъка си. Едни го дохранватъ съ 1I..1нnа 1 нО и тя се
привършва и заекжпnа, други го откарватъ по ба . lканит'Ь на пата,
..tрети го пrО.1JIR1ТЪ,

но ц"f;Нfi Д3.В:JТЪ никакпft. ТОВ1 стаnа сега

още

РАЗНП

645·

прtзъ

.1t,.OTO, ами зимжсъ? .какво ll(е се прави 3ИМЖ~Ъ, когато
сtиото не станж и сламата ще бжде Ma~1KO 11 l"j)зи питапин се llЪр
тлтъ ОJце. ОТЪ сега изъ r лаnа'l'а па всtRИ зе~IJlедtдеl\Ъ, който държи
д.оБИТЪRЪ, а кuй 3~)I. :'Jедi>.J]ецъ може безъ доБИТЪRЪ? НаJlИ той МУ

е и работна СИoJ13.

If

БЛtliкина за въ К3iщи? Съ какво п{е оре, ако.

пtи(\ ПО.10не, съ &акво (це уб. lажи кжщата СИ, ако не държи нрава)
съ какво ще иtlТОIНf С.,lаби НИНИ, ако нtl\ra ОВЦИ
вс..вки, ·вс..вки
земдедtollеI~Ъ държи доби'гъкъ, а~и какъ ще го отгледа. прtзъ так

r

ОСКЖА,на година?

Dи . 1'И еж и пu други м'Пста и но ,други царщини суши такиваt
каквито,
пази Боже, е тан година у насъ, БИ.1е по- ГО.JJt~IИ, по
страшни суши Cili СТ41Н(1.,1И,
ОТЪ I(O':IKUTO тал у нась. Въ ГУССJlН

Пр'БДИ 8 години стана такава суша, ЩОТО ни хора, пи доБИ1ЪКЪ
нtмаше IЦО да ЛДЖТЪ и мрtхж отъ гладъ. Прtди 6 години въ.
Френско С1\авж 'raxana СУПI3,. че не взехж ни C.la~IKa с'Бно. :\lинж.-
.,?faTa година имаluе гол'lНtfа СУПlа въ Е..1.РРНСКО, а 'rал година, та
Rall:t СУПНl, като у насъ, по .i101Ua би . те, и»а пъ В.,1ашко. Хората
ПЪ 'ТИН цаРLЦИНИ

сж МИ~.IИ.,'IИ,

да си пом:огпж'l'Ъ,

'!'ЪЙ СЖIЦО като насъ тан година,

съ какно да наваксат'Ь липсата на

c'hllo

какъ.

и слама,.

та да си ')тqуватъ добитъка.

)!ИСJlИ.'fИ

и измислили xupfiTa ето RaRBO :
Д,ъждъ не вали l\IrБсецъ, два, три, по ПР'В3Ъ ц'Ьлото .1'I>T() не·
може да не Вtl.,и, се ще 3U3о11И единъ два ПjКТИ ПР'Б:jЪ .,1'ЬТОТО;
'l'OraBa веднага слtдъ дъжда sем."ед'БлцитЪ зас'вuа1''Ь наЙ-СИ ..JIIi1'rа.
си ноорана нипа, или съ I1рnСО, или съ лудо просо (дели-дарж),
ПАИ СЪ царевица (:мисиръ, кукурузъ, папуръ). 'fин храни еи с'hJ1ТЪ.
за кърмъ на добитъка си на зелено и За сiэно. С'Ьнтъ, не както
}jсtки пж:гъ, а ги сtнтъ на гжс,{'о дn ЛОНИRнатъ по·гжето, за да.
да;r,жтъ по много. 3а да иавикне по-скоро царевицата нnкиеватъ л нъ
хла)lJ~а llода, за да набжбне~ тогава по·скоро пониква. 3ас1>uанието
ва

царевицата,

.пина

6реада

може да стане

01'Ъ

ПОДЪ

рало

на

IIt',.~JI

11 педи и 110.:10-

брезда и като се пущатъ по ДВ'В

три зърна пъ.
браздата С'fжпка отъ СТЖПК8. На СИJIна нива ср. съятъ тил храни
~a доб и'гъка , аа да ПОНЦКНЖ1Ъ и израс'СЖТЪ по-бърже и даджтъ ло ..
много.. Нивата 1I0ДИРЪ тtхъ lIакъ мuже да се НОС'Бе съ 3Иl\IВИllа.
Когато израс гжтъ ТИП храни tтупапина ~fOiKe ~a си коси отъ
тВхъ И да .храни добитъка си съ зеal1ено. Jlоже ,J.ajKe да lIocte в-ь.
едно nptMe иди едно llОДИРЪ друго, споредъ дъждоnеТ'h, двt ниви
И~lИ ниnата си на дна П!КТИ, та догд-В окоси едната, друга'rа да му
застигне. Остаnени'l"В випи или парчета оп пивата за С'БНО трtбна

да се почакатЪ да цъвнатъ.

ЩОМЪ

като

покосимъ, иваliЪ а&о чакаме за аърно едно
зърно "'Бма да даджтъ

като

хората,

цыlжтъ,'

-

трtбва

да гк

Bpt~e пt~а, друго

-

защото еж ва гжсто, третьо

пtиа да получимъ тогава сtпо, а IIte по.,'учимъ слама.
Когато покосятъ цареницатз, ако 6жде кжено, та не ще може

да изсъхне, тогава

така да н завардл'гъ

На високо

земледtol1цитt

въ другитt

за зимата.

YJ(eOДHO

:\ltCTO

ископв3.ТЪ

земи еж И3ИИСJlИ ..IИ t

ими една

ДО друга, по.

"С 1) я Ч Ъ"
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ДЪЛГИ а по тtени, при земи уцедпи и сухи три аршина дъ.;rбоки,
·етtнитrВ и ДЪНОТО на тин JlМИ едни ги изграждатъ съ печени кер
-личи, други ги цементиратъ, а трети .iJa евтения само ги убъхтватъ
и изглаждатъ. НарtЗllатъ царевицата па парчета (може и цtJIа, но
-по-добра става, ако е на парчета) и пълнятъ лмитt, като отъ вр'ьме
на връме утъпкватъ ца.ревицата
добр-В, да не остава'rъ празJ.НИ
.11tcTa. Така наПЪ.,lНJlТЪ ямата, до ГДЪ'fО дойде до гор'в И.,'IИ И3~lltзе
·една педи надъ вемнта и посл,!; llокриватъ съ ~ЪСКИ или пъртье И.1И

СЪПС'ЬМЪ не покриватъ и наЙ-ПОСJIЪ
над'ь ямата

ropt

паХUЪрJIПТЪ

пръсть (земл) отъ

около е~инъ аршииъ. Така Сl~жтана царевицата

~.л'Вдъ 11/2, 2 или най :много три 1tl'всеци Rипnа и ум'Ьква като :зелето
(лаХIIата) и пръз'Ь зима.та, liaTO ОТКРИU,\l'Ъ по 1Н\ЛКО вад}}тъ и дава'l'Ъ
на добитъка, който RaTO привикне .н яде много лакомо. Отъ начало
.догдъ привикне посипва'l'Ъ а съ трички И пл·Вва. I{ora разбутваме
ямата трtбва да захващаме отъ RраЛJI като евърmимъ едно парqе
()ТЪ ГОР'Б до ДЖНО, ПРОДЪЛjкаnаме понатаТЪRЪ. lIри това, сл'Вдъ като
JlзваДIIМЪ

царевицата,

П9RЪ

да

заровимъ

Ако земята ни е плажна 'l'oгana Л:Мftта
оградиме

съ

керпичи

или пръсть

да

не

:мръзне, и мухлясва.

правимъ надъ земята, Бато

ет'tни, НО паRЪ

тъпкани и де

бе .,И аРIПИПЪ.
Тъп БаБта IlРИI\жтnаме царевицата. за зима MOixe да ПРИI~ЖТ"
naMe и други храни и трtпи, когаТи нъма nр'вме и нъма слънце,
.да ги Jl3СУШИМЪ добрt. l'ъй :може да ПрИRжтuаме: шу~а и филиал
{)ТЪ

гора

и

лозе.

Друга по:мощь, за иахранпание добитъка прtзъ идущата 3И~Iа
.землеД'В..1цит'Б,
1tIОГЖТЪ да намtрнтъ въ листницит1;. l{акъ се нра
вnть ЛИСТНИЦИ, нашитt зеМJIедtлци знаятъ това. Hel{a
3Н3ЛТЪ
и това, че

..'1истници

можно по рано

лtте.

млади RЛОНRИ безъ

зи1'tIата,

хоито

защото

не

еж

за

nlyMa трtбва да се прапят,Ъ колкото е въз·

ЛИСТНИЦИ пькъ за бръс'rение

тогава еж най хранителни.

по-дебе. 1И

ните .1НИ КО.,1КОТО и

или

Iпума 'тр'hбва да СТЯR~, K~~H() р-сень
отъ

половина

трупапие

И.1fИ прtзъ

он'.взи КЛОНКИ,

пръсть

еЖ

толкова

ПЪКЪ,

хра

etHDTo, особенно, ако прtди хранението се учук

ватъ, както се ?rIЖПЖТЪ гръститt (копопитt)

Третя ПО)IОIЦЬ за хран~нието добитъка прtзъ идуп~ата 3J1~Ia
.землед'hлцитt може ца намърлть пъ ЛОЗ0ВИтВ листа. Сл'.tдъ гроз
добера, aRO пръта е )"зрtлъ добрt, ЛОЗ0витt ЛИG'га (my}fa) UОI'ЖТЪ
.да. СА обер&тъ И.1И просто, :като се УШ1fIУЛЖТЪ прътето като се из

рtжжть педя, педя и полоnина надъ земата. Такава Шfма, като се

-изсуши или

наложи въ .ями,

както

казахме за царевицата, дава

.храна ТОЛКОСЪ питателна I~OJlKOTO и- с'Еното. СП:&!ИJI прътъ, ако се
натрупа на .1JИСТНИЦИ и прtди -хранението се ПОУQуква, както се

:мжпжтъ rръститt (конопа) lце б&джтъ СЖЩО тъй храните.,1НИ,

JI I\лоне'Г't на бръстение.

какТО

Тъй си еж ПО~lогваЛII за ИдхрапвапtIе. добитъка зе~IJIедt.,lцитt

.1JЪ сушави години въ други ~еми, 1.'Ъ1I ще си по:яогнжтъ землед'l;",I
цип и у васъ стига o-вр'l,ме, съ Btpa. и прис'Ъгдце да се за.,10
ВНЖЪ ~a работа. Отчайване ~e трtбва.

р А

3

Н

11

6-:17

у л ь нат а.
ТЪЗI1

година се

посtн

едно

ГО ..т.вмо

простраН(jТВО

съ

пролtтво1'О Руско .i1~ИТО "Y.:JbKa". о rъ ..1ичпит'Б си ПI)'l>Г.l'l;ди
ее убtдихме~ че "УJька'l'а ц на вс'IНtЖД'Б е противое'l'ОН.1а на
дълготрайната
~tми загуби.

:когато 1\I'ВСТIJИТ'В

eYHJa,

.iкита

пр'втърп'Ьха

Ако това жито и 110 ОТIIОlпение

си И вапазванието

плода

го

П,lОДОНОlпението

се ука ;1\ е , че пр'f;въсходствува l\ItCT-

нитt жита" пе оетава НИЩО друго, (\СU'ВНЪ за идущата ГО;J)tиа
да

гд'ьдатъ

зеМ.lеД'В"tlцитt да засtнтъ

повече отъ

пего, ОТЪ

КОЛКUТО отъ м'встнит'Б жита.

Десятъка въ натура.
Народни'L"Ь пр·ВдстаВltте.1И К.
новъ,

пърnий

избраПИI\'Ъ 01'Ъ

()ТЪ БаЛЧИltСI~(),
равне

внесли

позеМ.1СНIIИЙ

дина въ натура.
прието If мол~е

въ

IIР'I;Д:JОiltеllие

би сега, I~ога1'0

СЪ

това

п~е

се

тр'hбва

чина, по КОИТО

Рай

а В'l'О})ИЙ

паС'l'Оfllцата

T03~i

УДО8.,lеТБОРНТЪ

~НIОГО

6'1.10

го
пече

Р'Бдове '['О да

вънросъ за

~llIoro

вниманието па ВСIIЧКИ пи.

поземлепий данъи,ъ зеМ.lед'hлеци,
еЪбранип

ПР'Б3Ъ

по ПРИIIЦИПЪ е

ПИIUСМЪ Т'Ь3И

Ние :МИС.1И~IЪ

риозевъ и ззс . .lужвающъ

Божи.1Ъ

I1 OItOJ ИJfта,

Ka:\tMapaTa llр'I;,l.10аtепие за съби

даП'Ll:ъ-деСJlтъка

Това

е вече узаконено.
васъ

Рачкоnъ и

Варна

се

Сllорtдъ

онеправз.апи

съ

само че чрtзъ зе~I.1ед'l>.1qеСI\И

да се УР'БДИ Т. е. да c~

опростотвор"

'l'рiJбва да се ваИ~lа Cptll.HbOTO

на

произведение,

па и събирапието ва самий даныI.ъъ въ натура,

защото безъ

това, то е цtзо обрtмtнение за зеязедtзцитt.

ВзимаНllето
ПРИ.:I8гаНllе1'О

мнtнието на

на тъзи

М'врк,а,

зеМ.lеД'!>JЦП1"Б IJ С.l'Бд'Ъ

ако се укаже

6и, ще ПОС ..'Jужи при разр1ИIlепие СЖIЦИЙ въпросъ
година,

Т'ЬЙ

като ЗRКОНПИЙ

поземлепий данъкъ

се

пеТГnДИIlIеllЪ СрОFЪ на

СВЪрlпва

съ

това

практична, :мо.же

настоящата

С~l'hдъ едва
закона за

година.

Люцерната
Щаетдивци зеМ.lедt.,1ЦИ ·б'!;ха
"люцерна."
та, ако

тия,

които

nмаха

зае'Бта

Т'!; не могжтъ да ИII се исхва.1Н'l'Ъ, че при '!'Ъ3Н су

11 JJlоцерна'l'а да е оила С.Iаба, нъ пакъ МОiК . JИ да ПОА

крi;пптъ живота If ДО в'l>гд'h СИ..JИl't на доБИТЪRЪТЪ

сн съ нел

"О
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't

Н Ч 'Ь~

и да ИRОрЖТЪ угаРИ1't~ а оетана.JlитrБ по В'Бмание Tp'~Bн., ос
В'БНЪ че веМО[\,1И

да оржтъ нъ И

рискуватъ да изгубят'Ь до

битъка си. l\Iипа.1ата година ПО причина па "Шапа" т'hзи
'ОТЪ зеМ..1t'Д'Ь.1цит'Б, КОИТО имаха .1юцерпа си запазиха добитък&
(ТЪ зараза и неПр'!;К1свато си С.Jl'Бдваха ПОЛСкИТ'Б работи С'ь
добитъ&ътъ си.

Може Пи и
Ч.1.

27 [)

Kora да С'В повръща иупенъ добитъкъ?
о'l'Ъ сжщеСТВУIощиа

Иll;uа и ДОГОВОРИ'J"h,

буквално

"Ако H'hMR ПРОТИВЕН)
ние,

поради

недnста1'ЪЦИ

ва ча

въ с.тБдуюu\ит'Б

заДЪЛ;liе

Ita~Ba:

СЪГ..1аПlенир, иек·ътъ 33,
на

срокове:

години; за ;КИ~ОТНИ -

у насъ заКОН'h;iа

веIдьта,

се

заяна ва

за недвиiК,И~'Ь

унищоже
ОТЪ

купу

Иj10ТЪ- дО една

до оеем'Ь ДНИ; а за ДВИiliИ-МИ н'вща ' -

до еДИII'Ь M'l)(~eцъ.

Срокьтъ

Ha'JeHBa отъ продапанието.

ИСlt1,'!''Ь за унищо

жение прода;кбит'в на животни се допуща C3~10 за ОlIред'в
.1енит'I> nтъ закона или отъ М'БСТНИ'l"Jj обичаи недостатъци."
Д'hЙС'l'внте.лно
ЦИJl,

Ч . J.

145

е

въ закона за санитарно

пеТfрината

поли

ПР'ВДВJJдено:

"Продажбата на доБи'J'ыlъ,' боленъ 01'Ъ 8'Б&ОН заразителна,.
БОJес'lЬ,

пр'Ьдвидена въ наСТОJJlЦИJI

деЙстnите.,1на.'разитеЛНИ'l,t

заКОll'Ь, се

Обач~ 1'ова пр'hДllисание

болести

пе

СЧИ'l'а за ве

обе11а

и недостаТ1>Ц и Т'В , за. ItОИТО

и не

за

ltупувача да.

и~а. право дв. възвърне добитъка на прuдаваqа, а пай Г.:lавн().

-

осе11Ъ дневния срокъ е СЪВЬрПlеНIIО недостаl'ъчепъ.

1I0неже

:мtсечната C"l'kllOTR, заоал& и др. могжтъ да се узнаят'Ь б. 1И3()
I~ад'h

25 -ин

:дeHЬ'~

IIe е .1и Bp'h~te и у пасъ да се оОграз.ътъ JlН'fереситrВ.
на ДОВ'hрчивото насе..1енИе о ['Ъ

ПИТ'В джа:uб1l3И
машния

и др.,

добиrъкъ?

-

педобросжв'l>стпоетьта.

при продажб:lта

11

па, раз

покупката. на до

J

j
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~B\aeДH.O· С'Ь-Т1)3И l~ниа~ка испраЩ3)IС и КНИil:са
},~ .1 на тtз~ 'ОТЬ Г-да аuонатитt и .учидищпит'h би6ли
ОТ~~И, &O~TO~~O K~CHO бtха се абонирали, когато пече
книжка-J. бtПlе се --исчерпа.:тн,_ та" Ht~laIIIe се ВЪ3~[ОЖ
ность да ИJt'~~е испрати. l\fОЛИJI'Ь' И другитj г. r.
,
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-

_ _
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