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~

си 1>нu.жжа, 'lШlml0 е llЗIJ1ЪnnНО lиТ, Чll mа-

~i':!:t~~ mе.mmlЪ ни, "с1ъячо" всmжnв(( воml10раmа /оr)uнп от"
. своето сжщесmв!/ваllье. J.lluC.1ii се .ш[(nо (JZ,PX!/ вuilроса:

I
~.

r да ли да сл.щесmв.1!ва " ПЪЯ1n " и l1jJlbЗz' втората си щ

дина, U.Ш да се nОIJ}/ъ"е lJеднж:Ж'о за винат. А.m flСUЧКО

иворй во полза на не/мото и.зrJаванЬе.

lIIucMblna, че со rll)1bC-

mаваm,еmо д(Е 1:л.щесmв.lJва "С1ЪЯ'l0 v , зе.нледlЬЛ'tе(~J>01ll0 насе.lенuе

ва сmранаnш l'Jjбu едино С'JOй,

OjJIaH7J, nойто ис"рено с заЩU1l1Л

(Ja.l7J неlOв1tlnlЪ иumереси, lщйmо е дил;, llQводu.за да се С<;ЗQаджm7J
достет' .юъроnрuлmlЩ~
"ойто е nрОnО(J1ьдвала U ЩЮnО81ъдва
едШН;lIl1Ю ;межд.ll вСU't/шmа .зелt.lеО1ъл'tес/;а ,маса, СЛlъдо созда
вaНl,ell1O на поето С(/.НО е

1iОЯlliO

за nости/анм

борбата,

{J7J

nplJdcmou на ЗСJf.lедIЪ.1Чесnат(l л(((са Зft mраЙllото нейно

()безщеmжJ(tНltl:;
nОl>аж:е

.JIUC.1UJtO

11;' 1IОЯIIIО С1lЛотена,mа зеJlлед,ь//ческа д!аса ще

до Щ)ЛКО

неlillllll

иаС1; е J~tOщен<;:

бжде, масо РlьищhКlЦо! . .•

нейниII

масо

Този J~lUCMb е дала щ{й

ще

10Л1МtO

ОС1l0вШЩf .Иl сжщес1tl(J!lваuьеmо нп. "С1ЪЯЧО."

СР1ЫЩJ lI11ьзи си.11т основания за
"С1ЪRЧ7J" uJtаше еднО C({JlO основание,

СДfaЛКО да

сжщесmвуванъеmо на

което,

ако u ca.~l(l, 'На

СnР1Ъ mовn .ЩI сжш,есmвува'Нье; nmо е:

Дn, оскждllltmrъ nalnt'mu

Парата.

cplbiJenze({ еа nОШ110 е раС1l0.uн((ла

ред({1(1~uлmа на "С'ЪЯl[,," бшrж едничката отпора за не сжщес
тflуванмmо

ЩJ за Hanplbr)o.

ва абонаmuтlЬ, на

Обаче lMta се JШ.lКО още наU1Ьжда

nЛlьщюmъ на

nоumо

"Сrъя'lо'", це тrъ ще С<;J1ЮhК11t" своmn" си

lЛ((f]НО сс

rJMlo lt

'JjслаllhК

ще nодкръ

nIЖ11tй ".С,Ы1'ш" B7J uсnлащаиЬе борча JfY за JtllНЖ.ита 10?Ulla lt у
Сlмл11t7JcprъдcтвaтaJ~fY за np'M7J иасmолщаmа 10д., KamO си вuе
сжmо са,мо абона;~fента. JlрOlр({Jщта JIY се nодmЛIlЯ со U/bI>OU Ol/t.,

дrълu; като иаnр. ОmдlЬЛ:

селска веmерииаРllа .чедUl~иllа. Во

тоя оnuhъло: селска oemepUHapHa ftlедUЩtuа, ще се описва Л1Ы'У
ваНЬето

lnъбява

u ЛlькаРСJ>umlЬ СрlьдС111(т на СС.lеmmа, които уnот
njm тая или оная бо.l1ьсtin, "ато ще се разtледваmо

uа'JjЧItО; ще се ос.кждаmо nРlьдразсждnЩШ/1Ь и СljСОlьрuлmа,
като nРОnО61ьдва 111lьхноmо UСI>ОРСllяваuье и т. и.

"С 1; П Ч Ъ"
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Поведеuuеmо на "С/ЪЮn" си остава СЖЩО!lЮ: "CibJPllJ"
е ~ОСfJlъmено
созiJаdОХ"J"К

на чисто

зеJI.lеdib.zчеСЩllilJЪ

1111ЪХ"0 ще nазu;

lf,

се ИЗРllЗRfJа въ с.l1ъдУЫiщиmiЪ
щото

б.lalососmОЯ1Ulе

ще бжде безразлично

на

интереси,
неtО(Щ1JЩ

C.l1MJOliame.tHO
ду.lIи:;J,а

.заdа·tа

подиta 11 запазва об

зеДlедiЬolчеСl>ата

ото {дrъ uсхожда

сrnЖIl.lението, затов«( неnа се

11llЬ ю

кауза.

За нею

iplblltKama И.ut ПрlЬ

не саJюобо.zщаваmо шъnои СИ,

'Че "G/ЫIЧЪ", блщо1арениена юъnои 11Осщорmmu дав.tellUЯ, ще
бжде отзuв7J на тая
партия у

1UIC(j,

U.Ш оная сжщеСlllвующа

lЩ това и.Ш оиов«( nравюnе.IСJJUJО,

ПО.Ш1llическа
които юъ:маm(j

nрисърдttе защитата интиресютъ на зеJl.lед1Ь.Рtесnоmо
ние,

осоеио

-

населе

оmЗ{{(j(j на всичко добро сторено аа nодщан,ье

зе,\fледlьлческоmо ОЛalОС(jСlllоянuе, беЗ(j об«(че да 1.zeda 01110 zdn
исхождl(

1110.

* * *
" С/ЪЯЧо" И l1рlЪ30
nжmи во .юъсеца: на

'Ча1шm хо.щ.

втората си юдюm

25

ГодиШНUlt

за во Ь"'.uария

lf,

10

lf,

]0

ще

ЧИС.1О, во обеJlO ото дО1Ъ nе

а(iОНll.\/ен,Щ(j

н,а

"С1ЪЯЧQ" е

C(j

-nО.1У1(ианье

на со ПО.lучваllъе
се

8

дева

л. за во сmраНСIlUЮ.

Jfсn.1ащанъеmо .може t.la cmaBlt во дв«(
половина

ИЗ.шаа два

BmOjJlUlla

дваllаdесеmаща

книжnа

сраха: едиата

и друшmа

n().юви

1СиUЖIШ.

На иеn.Щ1lluвИШ1lUЪ ОО ОЩJJъОJь.lеuиЙ CPOJ>o абонатu ще
nР/ЪJ>жсне nOllamam(jUl1l011l0 ИСllращаllъе.

На uсnдаmивlUИIII/Ь Сl' абонати
nprьJlIUЯ едно добро Со'lUиение И3(j

Забtлtжка

"CJЪЯ'lо" ще даде пата

.зеДlедlь.zчесnаща

HayJ:a.

Ип .1J'IеиlщumlЬ изоGщо u иа вОЙ'1lZщumJЬ
7I()/ЪЛ'iо" се u1Jlсmжnва за 4 .1. а Ж[, ce.1CnU1I1Jb y'lume.tu за

6

1.

лева, lJЛll1111I.IfU JlaoeGJln;:НCo.

Забtnъжка 11. Ония Господа, които 1lеже.laЫim(j да по
луча(JаlJ{(j

.1([,

nО(JoРUЖЩ(j

проа:; ЩоЗU Годuщ( »CJЬЛ'((j",

още

mp'Iama ЮllUа. Поuто до UЗ.lllзаиьеmо на

втората IОНUЖIЩ не

аб{)uаmu.

УJюляваm;; се да

10

1l0f10РНЖ/J/о ще се с'щщаm;; за редовпи

Редакцията.

ИАк,ъ
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IП.

(Рарауег
И;IЪ историата

(съобщава

,~",

iHJ~l'{l
~1\"r Zj
' ••

C'LlI,1(,;\.

~'('.I()НИil

I1епрпюе.ти на яаl;а.

П-въ)

аl.ЪТЪ естпро еТОIlансш) растение, съ оuработ-

__ h

~~.:~:~.~ ваньето

~;;~

-

Прихо.з-о-расхохь.

~,; :;:S,:_, ~
.:..~

Oтr.le~BaHbtJ.

!IY.

~~~~~'{

~

somniferum)

на мака. Ви",ове макъ. Почва. Торение.

за вирението

~ ~:;'T

RЪ

А

4-~~

на lioeTO сж се :ЩlIJшава:ш

iI\ите:ш ГБ на

~~~ IIстuчна 11 ср'l;;щл А;; 11 11 , - ЩJ"JJЮlуществено 'въ в.шашитВ
н;·,,,т
Е ['ИJlегь, 1I еРСIfН, If О стъ-lIНДIfIl. Cel'a най
~;' .\1'1;ста Ю!'
"~\,"

S'
'9"

много

се С'Ее

обработва

ФраНЦИII.

Въ доста

ВЪ :\Iаliедонин 11 I~Ъ:ll'itРИII,

иКюстендli.1СКНЙ

ОТГ.Iедава
ум'врено

въ

Ol'рs.гъ;

пространство

се

а Шlено въ П.lОЩИВСIШЙ

въ най скоро вр')ще ;;аПОЧRЖ

въ Руссенский и ВарнеНСlшii ОI'рЖ['Ъ,

да се

нъ ТВЪР.J:I; въ

простраНСI'IЮ.

у :маliЪТЪ

се ра<,:,шчаватъ

менж само Н'lнюи ОТЪ т'вхъ

ЮIO['О

вюове,

ОТЪ по

-

пъ азъ ще спо

ИЗВ'ьстнит'Ь И УПj)ТР'Ь

бите.шитВ,

1.

БJЬЛ И.lИ JIерсuдСIЩ ",ако; ЮШ, O'1;.IJ, цв'krъ,

му сж нйцеобра:ши,

с'lшена С.Yiщо

ОТЪ ко.нюто

ВИ,1,Оllе

2.

,'I,Р)ТИТ'В

ружани

почти

маБЪ.

Черо И.Ш pacny/{.luflQ макь. )Iаковицата на този видъ

макъ се распуква и с'!>:мето
еж

1'.1аВИТВ

o-ь.1И; дапа повече :масло

и

ВИО.lеТОВIJ,

истича па ВЪНЪ.
Г.laвицата

Цн-!>товет'!>

ва.Iчеста и

му

c't~{eHaTa

черни.

3.

Нерасnу".lllfl'Ь :\ШКЪ.

Ыаковицата му е ПОГО.1'Ь3Ia отъ

тан на ДРУГИТ'В видове маl>'Ь, И не се распуква ; цв''I>тътъ му
е б.IЪдочервенъ,

с-J;мето

матичесюп'!> ПрЮi'Iши.

синьо;

не страда ТО.-шова

отъ

К.Ш

4

Макътъ ыоже да

ТОТО;

C.JtAoBaTe.IHO,

страни,

се ОТГ.тсдна

наШЕТО

IЮИТО смtтатъ

ТЮIЪ r.ilJ;TO

вирtе и жи

отечество МО·;Бе да се мtри съ тин

мака за едно отъ пай доходнитt

имъ

растения, стига да се има люuите~1И на )шковата култура. Годишна

температура

на мака е достатъчна

:\Iакътъ с

растение,

отъ рапицата;

вестрада

което

2500
дава

то:пюва отъ

градуса Целзиеви.

п6-сигуренъ приходъ

непринте.1И. На студа

е по противоето.ащъ отъ много ЗСllI.lедt.lчески расrенин. При
ходъ

дава

несыIIенноo повече и

3а най добри
mъсоклuвuш1Ь,

отъ

самата рапица.

почви за макътъ се

lЮИТО сж

И3.1ОЖСНII на

СМ'втжтъ

мunесшо

припtкъ и да съдър

ЖiЫ''L С:II'ЬСЪ отъ варъ; и:ю'3що в:юто тъй нарtченитt e'lJlte1lU

почви.

Тn.НСl\иIтъ

почви не

сж

ТО.lкова

а вай вече не СI'ЩIIИ

el\i mup!fJeuU1mb

кътъ

етапа.

почти

НИlшкъ

'3а лаl;ЪТЪ

не

сгодни за макътъ,
почви;

почвата се при гото К1If ва

Дъ.тбоюtТа оравь изнърш(:на

на тtхъ ма

много

старате.1НО.

пр'hзъ Есеньта ,J;lJйствува (I.laro-

прпнтно на П:lOдородието. Нивата

на

IШНТО ще се с'ве ма,I;Ъ

Тр'БGва да се чисти, защото пл'lше.1Ит'Б псдаватъ вымmкность
на и тъй бавно раСТJlщето растенийце да ее ]JaЗВИlШ. Прtсна

орань ПР'БДИ

С'Бидбата Н\:! се Пр'Бнuржчва;

затова ир'БДИ да

С'Бемъ }IaК:1 СЮIO зи,В.'IИЧIНl~ по'шата.

Ыака най добр'Б ВИJУВ\:! ПЩИlJ'L Н:1тореIIII'ГЕ UIШIюви,'!·е.1Н11
растениа, хkrе:IИната; сжщu

хдtБНИТ'Б р<ttтсвин.

ТаllIЪ
растение;

l'Д'ВТО
т. е.

-

нъ не тъй

добр'!>

- 11

с.ltдъ

На цt.шпитt сжщо НIJР'Бе съ усп'Ьхъ.

~IaI'ЪТЪ ще

"Д'вто

се c)l'h:J:a

ще С\:! обработва

като

нторостепеио

въ jюt.1ЪКЪ

ра~:lJtръ

добрt е да се еБс l\lеi1iДУ картофИТ'Е, моркова, р'lшаТ:1 и зе.lен
чуцитВ. Съ това се псче.1И

3а макътъ

:\ItCTO.

почвата се тори.

Ако ще

Ct

тори почвата

съ х.тВвски торъ трtба това да се направи още прtзъ Есс
пиа.

1\1-0

.Ш съ НСI_уственъ

торъ ще

се

тори трtба тази

работа да се извърше на llро.l·ВТЪ. Почва наторена съ см'всъ

5

ЫАI,Ъ

оп

суперфосфатъ и

се хвър:ш око.1О

азотенъ

торъ и то

n,и.югр. а:ютъ

25

на кисе.1Ина, споредъ Хосьосъ
ВЪ311IОЖНОСТЬ

на .\!ака

чаlJатъ прихода:

да

50 -

(Hoseus)

натрупва

Дитрихъ пъкъ

на

60

хектаръ да

1

IШ.ЮГр. фосфор

тar.ива почви даватъ

повеч с мас.1О и увЪ.ш

твърди, чс а:.IOТНИГ!; торове,

особено съресто аМОliиевата со.'!!., ДJiиствуватъ за повишанието

на морфин. въ съмената.
JlаRЪТЪ е растснис, Iюето дава

много др'lНJIlИ

с'!;мсна;

затова сtидбата му сс и:знършва ПРШl'tССlIО съ IГ!;СЪКЪ, пръсть

И.1И пспел. Ыакътъ тр'1;ба да сс с'lю КОJШОТО е В'ЬЗ.\IOffi.IЮ рано

-

най късно въ нач(uото

на )1. АПрИ:IЪ, за да )lOа;е, П.ПlТIЮ

зас'ьтото съмс да се ползва (I'I'Ъ :ШЩНLта U.Шl'а; оба'lС почвата

Tp'J;(i1L да бжде достатъчно
пе бон отъ разпи'!"1;
почите.ша:

110И:'СТ.ХНЖ.НL.

l\Iразонс.

С'J>идбата

С'!;мсто

на .\нща се

въ PCДOB~ С

пр'1щ

110

саНТПl\Iстрова раСТОJlпие между редовегl>

30 -- 40

е достатътшо. На единъ хеRтаръ пространство еж достатъчни

IШ.1Ограlllа с·lше. ВИН.YiГи тр'Ма да се ГРИiI;IIМЪ щото съ

6

D-

да пс 6mде заровено ДЪ.160КО:

1I1eTO

1-11/'2 саН1'иметровlt Дъ.160

чина е достатъчна. При ржчнзта С'Бидба завличаньетосе извършва
съ брани и.1И търневъ в.шкъ. Подиръ :зав.шчавьсто не06ходюю
е пр'ькарваньето и единъ

вlt.lIШЪ,

ако такъвъ

се юш на ржцъ.

Щомъ )Iладитъ растспил ПОНИliНЖТЪ ПрИСТЖl1ва се
ОКОl1аваньето ЮIЪ.
БЫ'iТЪ

се и

растениата

Ко['а'l'О

обра:~упатъ

ее разр'вднватъ,

да бжде

16 -

така

3 -

ЩО'I'О

.IИС'Пl

,1

раСТ()ЛПlIСТО

КЪ~IЪ
п.тI>
1teжду

20 саН'I'Юlстра. llри I"ы:инH щtКЪ

МftКОВIЩИТ!; оставатъ кр'I>ХI\И и Юi'IСС'ПЮТО И IЮ.1Ичеството па
афиона е по ДО.шьо. Втората копаш, сс иавършва

И то })ъ сухо nр'}';ме.

тението ,iJ:},йствува
да бжде
зашото
изъ

?llпого n'Шil'llOТО

вр'!;дпо

завършсна
ПрИ

върху )I3.IШ, Втората

Пр'БДИ

110

UР'!;Щ', особно

да искаl'lt

щша

дъ.100КО

при цъв

копань ТР'I:ба
високо

израстнж.IИII )IaI,Ъ не е пр'I;1l0рm'lите.шо

стс6.1O:

ходснисто

нивата.

IIрибираньето

на щша е въ зависюlOСТЬ

неговото употрl>б.тение

и IЩ1,ЪТЪ

на

)laKa.

Тъй

()тъ ц1;льта

напр.

за

arю ще

"С 'Б Л Ч Ъ"

6

се добива отъ маБа Сa:110 С'Бме, прибираньето ~IY се извършва

пр1>зъ м1>сецъ Августъ (таыъ
по Х.laднитt

1'дъто .тБтото е по тошо) а пъ

страни чаttъ въ ~l.

Септе1ШрИЙ.

готовъ аа прибиранье се познава отъ това, че

Че 1ШКЪТЪ е
стъб.тото

из

съхва, като ПОR.IaТИЫЪ Г.laВlIчката с'lшето Шy;lЮ.1И.

Топа

бt.'1tЖЮI.lИ

въ чова.1И

отрtзиатъ

и се исипватъ

се

г.lаВИЧltllТ'Б,

на ПОЕ,РИТО

да си ДОИ3СЪХПЖТЪ

ш') -

НераСПУКIИВШI

M'kTO

тур:пъ се

И често се

пр1>риватъ

аа

равномЪрно.

1ШI,Ъ

:\IOже

да се

о<;тави

по.]ето, :защото ОТЪ пего се н'Iша опасность :за
мето

за

по дъло на
истичанье с"'В

ыу.

Неридбата на 1ШIШ неможе да се извършва на ве;щжжъ
защото еднакво не цр'Бе.
ковицит!;

Т'В

то.пюва

1'.JaВИЦИ,

които

Прllстжпва

С.тБдъ lШТО
П.laстове

С.'I'!;ДЪ

се KblIOЬ

се )'потр1>6нва:гъ

тънки

по ДЪЛО стои с1>мето

I\Q.1!toTO

е по-добр'Б.

истъргванье

се ОВЪРШ'Б(:' и.1И ОЧYJШ.
да съхне,

и е.]'!;ДЪ

Ыанътъ отгдедватъ

на стъб.1ата,

това

мака

остави се въ

lШТО отъ ВР'Ъ:ме

още Ja д06иванье ОТ'Ь

бержтъ ;J,(Нi.т!; сж още зе.lенн, пр'В:n

рут, Дurшодuit
карства

на

връме

го ОТВ'l;ват'Ь.

Г.швицата му

афионъ; а отъ самиТ'!; 1'.JaВИЦИ н то на О'Б.шя
и ПРИ1'ОТОв.lнватъ

.\fa-

;щ l'uреиЫ,:,.

С'Ъмето

го раз6ЬРfшатъ,

въ

прибираньето на макови

.\r.

:макъ,

l>ОИТО

lОнии, исушаватъ

отъ Т'БХ'Ь въ аптеЮfТ'Б

единъ

сирупъ,

ги
си

(SiПlрllS

С.lужи като

Diacotlii) RОЙТО заедно съ други .1'1;ПР'Бкрасно .1'IHtapeTBo проти въ КiiШ.1Iщата.

Ыю.оната 1'.Шllа 'носи O'ITOpe си по една СП.lt:'СI.ано ка.lПii·It~

(stigша) раадЪ.Jено ОТЪ
резета

ИДИ

l\аТО

рокъ И се ПР'lJтварл
с

ва.исста

(stiА"шаtа).
радки

и

9 -

венецъ,

има

11 прtграДКII 11 паг.тБжда

а ДО.ШИН

въ ОllаШI.а.

то.пiOва

.'1Инии

Вътре въ главицата

{Sallleli),

I.раЙ

на

lШТО
е

ши

Външната

часть на Г.швата

колюто

ОТl'орнаята

И

Юfа сжщо ОТЪ

които не еж се сраСНЖ.IИ

ПЪ.ШИ съ )шково

Г.1аВllцата

~}

-- 11

ПЮI'l;жду

часть

прtг

си и еж

C'tMe. Отъ C1»leHaTa ПрИГОТОВ.ншатъ въ Ап

теIШТ'!; е.Щj.1зuа Т. е. течноеть

бt.1:\ като

M.l1>SO

и се упот-

А КЪ

:\1

7

рtбява вътрешно; с'вмената съдържатъ ~IНoгo маС.l0

}>оето се

ПО:lучава ПОСР'ЬДСТВО)IЪ пресуванието ЮIЪ.

Афионътъ
:\1.тВченъ

не е нищо

(opillm)

сокъ,

който

още на неуздр'В.ш'гВ

истича

:\I.1tчнил

и то не

lIIакъ

11

засъхнждъ

когото

праВJIТЪ

на зе.IeIIIIТ'В :\шкови Г.JaВИЦII

Дъ.Iбоко,

сOI,Ъ, IЮЙТО

на сжщин

освенъ

разрtза,

Г.ШВИЦII. За да пюучатъ афионъ постъп

ва'l~Ь тъй. Око.1Овръстъ
разрtаътъ

друго

()тъ

защото

исушаватъ,

иъ такъв'!.

инъкъ

оuвиватъ

правЫiТЪ

не:\lOа;е

го въ

видъ постжпва

въ

да тече

.1Истовет'В

продаm(iата.

Парчетата биватъ въ раЗ.lИчна В~.lIIчина и ФОР)Ia ОТЪ

1 ОО - 400

граюш. Отъ една :\IaIюва Г.1авица ПО:Iyчаватъ до ;:ЗО О /() ОIlИ
умъ. Въ

lI})'всенъ

видъ парчетата

исъхватъ, I1:ато ставатъ по

сж :\ГБl'IШ И

ТВЪРДИ. Цв'1>'гътъ

ПОС'I"lmснпо

на опирш е:

външната часть С(J}1J1I1.1О-бурarn; когато счупнтъ ПЪР'1е отъ

бъръ афионъ
ОПИрIa

е

пр'1.;став.lНва

наРIютична

и

зърнеста

упоите.ша,

ыасса.

вкусъ

:\IИ}JIIзяата

ГОРЧIIВЪ

П

вкусъ,

а Ii,огатu се разр'1;Жll

пес LКЪ, нишесте,
горнванието

8 о/о

ee:\I'BHa

не тр'Мова

да

и други УУЗДII вJ;щества

на ОIlИрIa не

тр'Мва да се

пюучи

на

остъръ.

ОПИУ)Ia не тр'1;60ва да бжде пр'Вгор'Б.1Ъ II.IИ да ШIa сщенъ
l,онатъ

;1;0-

11 С.шд

еЪ;I,ържа

и ирп из
повече ')тъ

пепел.
Едно ваilШО обстоаТС.IСТВО

ЮIa да се заб'!>.ltiRИ Прll IIЗ·

вършванье разр'вза :.ш д06иваш,е
IШНШIЪ

да раЗР'.l:зваые

страна на

нивата,

обратата страна
защото

обираньето

-

афпонъ, а то е, че ако зах

и .1Ицето

ни

Г.lеда кждt

источната

на опирш ще СС започне отъ

.1Ицето ни да е обърнжто КЫIЪ 3RИa;J,нжта;

ако захвапе:\IЪ

обираньето

на

ОПИf:\Ia отъ

сжща'l'а

страна една частъ атъ него ще сс утрони а друга ще по.тl;пне

у

дрtхитt ни: на

CTpOl'O

lJ'lщв н'lща

да IШЮlе нищо.

Това ТР'Бба

да се съ6.IЮДRва.

В" Ilрщ/ажбаmа

се СjНЫIЩ 1l/bKO.1I.0 6идо&/ь ОnUУ,\IЪ:

1) rIIlH;Ji/t СJШРllеllСhU И.m •.1С/ЮIl1llU Iicml (орiПIII
еШIl

S.

ОПIIУ)IЪ

СШУl'llаеПlll)

11

lЮI'ОТО

СЧlIтатъ

него ТР'Мва да употр.'!;бнватъ

ти въ всичюпt

фаряакопей

за

най

Д,обръ

въ .меДИЦlIната.

е обозначено

TUI'ciсортъ

Поч

да се приготов.Ш-

8

ватъ

НСИЧliИТ'h

препарати

отъ ~1евантийский

и.ш

ТУРСRИЙ

опиуяъ.

2) Ещnеmсю'i.
спи й

3) lIерсuдекuй, а uай nОСЛJЬ Евроnей
(С.iедва)

onuy-'ta.
С. д.

К В-еко.

ДА СЕ

~~~.~~

l'АЭБЕ1'ЕМЪ.

I:,~'~
~ ;~-.::,: ~

~~; •.,

n

t:~<

(~

<,с

~['.,....., <.~

ъ ороп

e'~:1'!t.

"на Винарско земде,J:ВД.

2 1'0;:(. II

в1;етникъ,~

~·.",,,,t
. ........ по,J,ъ вце.1Ова ,,3ЮI.lед'hлческитt Надзирате.ш" е по:м'hс~

, :

~'

~

тена една статия въ ОТГQIЮРЪ ва нашата, ПО~I'hстена въ брое-

BeT'h 10

и 20

на еп. "Сtлчъ:' IIонеж/'J автора и

ЮI'hсто да

~~ хвьр.Ш св'hтлина вьрху въпроса, които третира, на ново го
забулва, то

ptI\oX;I!e

дв'!> ДУllIИ

осв'hт.тение,

:la

иакъ да иа.lеземъ и ние i\a кзжt'МЪ наmитt>

IiaTo

сжщевременно просю!ъ ИЗRинение отъ

читатедит'h аа гдtто изново ги заставяме да четгжтъ по СЖЩИJI въиросъ.
Автора на рtчената статия отрича че е каза,;1Ъ въ първи'ft си
двt статии, че 3ЮI.Щ.J;'В.1ЧССIЩ,тt над:шрате.ш н'hмали ,достаТI.Чна ПОД

готовка Jl проси ШIIJинение ако ние така сме го били разбрали. Той
МИС.Ш:IЪ 'Това са}ю за н'hкои отъ тtxъ. Добр'h. 3а да докажемъ на
автора, че пе ние IiрИВО сме го разбра:ти а той криво е мислилъ,
може би тогава, та криво е и пиеа.'1Ъ, поюшваме го да прочете стати
лта си въ брой

20

стр.

154,

оп зачалото на Болона първа до края

на първий пасажъ. ОП ТЮIЪ тоЙ много

добр'h ще разбере че аб

солютно той никжд'h неправи ра3.:1иь:а ;lIежду
всичкитt, като въепитанници
искарва хора съ Olрани'lенu

В1Iчепи IIОllЯТИН по

на }!'l>с.тнитt

:3e>I.7.

:1смлед'hл.

1lOНJlmuя, разберете

Надзирате.1И а
училища, ги

читате.1И,

съ огра

зеМ.1ед-!>дието.

Че ЮIa.1О ЗеМ.1. Надзирате.1И, които неЗllаюш че въ ОКР.Yiзитt
имъ ВЪР.lувало чума по добитъка и такива, които ИСRa.'lИ да орга

НИЗllраn стопанство така че 1/4 отъ земята му да аас'hьnтъ съ тю
тюнъ, ние допускаме и то само

за това

допускаме, защото

щомъ

твърди автора в'hрвю!е то ;щ е пров'hренои истинна. Нървата гр'hшка
е гр'hшка дtЙствите.1НО заслужаьnща внимание и }!инистерството

би тр'hбва..'IO да каже своята

дума аа този

над:шрате.ть. Втората

гр'hnша е тоже грtшка за хора знакоми на изв'hстни м'hстни еко-

ДА

РА:ШЕРЮIЪ

CI<;

номически условил, а може

9

би и не грtшrш аа ;r.руги

знаRОМИ съ

;.:r,руги УС.ювин. Нъ I/оиеж(' автора анав тъзи работи и го прави въп
роеъ, то тръбва да е дЪЙеТВlIте.ша

гр'tшка при УС.'fовин

еднакви,

познава пи и отъ гр'1;ПJите.JЛ и отъ критика.

Чо/<tкъ безъ

грtrшш не~roже и колкото

попече ги прави

чопtкъ

бсзъ IIIrсоки претенции ТОJшова повечс тъ c;r; простени, нъ ко.тКОТО

повече
диетъ

I'И

прави

чонtкъ

t.:ъ

високи

ТО.шона т'в сж по непрастени.

прtтенции
Нема

на

енцик.юпе

не допуща

автора, че

грtшrш сс праВf8iТ;, и отъ хора съ висше зеМ.JCдt.l. образование, и
то отъ тюшва, каквито той въ С'l'aтиитt си иска да прави земледt.l.

lIнспеБТОРИ'? Ако гр1НIlКИТ'Б посочени отъ автора, че били правени
отъ н'Iшои сегашни

:3eM.J. Над:шрате.ш с3. I'Р'Бпrки

важни, то още

по ва;l\.па ГI)'вшrш и нс простено е ЩОТО хора съ Висше :iемледt.'I.
обра:юнание

да IШЗнатъ на p8iil,,'~aTa f'JН\lНlЛ и да твърд3.тъ,

норма.ШО вино тр'l;бва.1О да и~ra
праШ8iТЪ отъ ВС'ВКИГО

10%0

че едно·

винена киселина. Гр'ьшки се

ШШОЙ не е БСЗl'рЪшенъ.

11

за тона, че Iгtкои :3еlll.lедt.l. Надзиратели били ПОДИР

hO.JKOTO

равани 0'1'1. аем.1едt:щи, lшетове, упраrште.'IИ, Ч.lенове въ Пост. 1\,ом
1IIИССИИ

И

пр.

може

и

да

е

истина,

3ем.lед'Бл. Н-ди се :{ам'tиtХ8i

да сва;ш'l''j, звtаДИТ1; отъ небето,
подиграш\И,

до като

върва антора,
съвършенно,

~IaccaTa

че т'взи

ние

l\1ИС:lИ1IIЪ,

че

ако

даже

подигравкитt ще си б8iД8iТЪ

ни е съ такова

подигравки

съ въспитанието

нъ

само съ хора, които да :шалтъ даже

се намалннатъ

на народната

се взрt ;r;обрt и въ нtrюл друга

въспитание.
и ще

ни lIшса.

длъжност}"

BCt-

Нъ нека
исчеЗН8iТЪ

Ако

автора

па каквато и да била

тл и ааета отъ колкото се можс но достойно .1Ице й пръдприеме да

изучи общественното

J\IН'Бние аа нен, ще

ВИ,:J,и

опозицнн и че и по пеинъ адресъ ще се

че и

пускатъ

тл не е безъ

подигравки.

Чуди се автора какъ сме се заСТ8iпвали да защищ3.ваJ\rе ВСl1'1

Rитt :3еllf.'Iедtл. lIадзирате.ш безъ да

познава:ш т'вхни'l't работи

CJl[C

и искаава же.шние да се научи З3. това. Ние
говото

желание

н

lIJY

отговарлме,

че

тона

удовлетворлваме

го правимъ на

с3.що

не
'гов а'

основание, на което той беаъ да познава рабuти'гt на Зем.т. Надзи
рате:rи ЮIЪ принисваше lIе:rеllОСТИ, па и беаъ да пuзшша свършившитВ

Висши зеllIJI. учи.'Шща, се явнва тъхенъ гор"hщъ аащитникъ.
сме наllравиди
докажемъ че
свършивши

прtСТ3.11.:1ение,
ж.18iЧНИТ'В обиди,

мtСТffiпt

които е въ ПО.южение

енергия

си.1И

и

р-не авторе, като
к()Ито хвър.1Я'ге

:ЮМЛ. учи.1Ища,
да

и то въ

КОМПРО~lетира

ТО лвно сюю :щ туи за

ИЗ.lезохяе

Нема_
да Ви.

върху юrадежитt,
такъвъ

распадъ.

С1'ОТИНИ

1Ilлади,

ПЪ.1НИ

да се

отда;r;е

ПОГО.1Ъ~rа".

съ

10

Sidl-*

важносТI,

"С

на СВЪJJIIПШПlИт'1;

npaBf ;J,.lИви? He;ll1\

1,

Л Ч Ъ"

H~ въ

юю Ние

IJЪ,1гаjJIIЛ,

С;Б

съвършенно

;lюжете да I1j)J!Писвате

нес

огрпничени

по

НЯТИЯ ;\р~ТЮIO, ТО другъ Н(';lюже И.ти н~трtбва дп ИЭ.те:!е и дп Ни
каже сю[о:

"не е Тi\lШ:' :~пщо не онровергпхте

и пе К[13ахте юпцо

3:\ OljJflHU'leHU1//1/' 1/0НЯlJlия?

Автора ни приписва,

вата на М-ВОТО 1'а

би.ти :юбрt посвtтсни ПЪ архи

C;I[('

'1('

C;l[(' анаяд![, че н'Вма:ro :щржчвпнис

па Ш1РТОфИ

и др. с'Вж'на ()еэъ да е имало поржчки отъ ;JЮ[.1е,'!;'l;.щv.тi;.
говоръ но тона

ние ще

l/ОКППЮ[Ъ

уважне;lrип

подобр'В статията пи, 01Ъ което I1Щ юци,

mMa.10

авторъ да

че ние

I!;lIепно

C;l!e

ние

защото той твьрд'Вше
.ло;ките.1Ноеть

.horaTO

въ пр~tRОТО

ГOpНI.OTO

го ОстаВЯ;IЪ

на

автора,

по

.
нпе I\а:шхме,

че авторп

Ш\ наша C~!'BTI\a.

ТОЙ

не е :ЩПО.шптъ съ въпроса, 1Ю

11

Ч.1.

вилникъ ;т.ава

7,

нае за 06ида и сега

Сега ППI,Ъ ние ПДNIЪ още е:щнъ П;hТЪ

би се :~аИ\lтеРt't:ОlН\.1Ъ

3e~.1. На;(:SИРfiте.1И,
ности, оп

товп

си съ е:ща ТВЪр;1.а

;J,ОIШ.iIiемъ че ,1:!;йствително той пепоанан:l.

А1Ю

3e;lI,1.

на сf,}IеШt.

да ПрППИШtЩЪ

въ статията

гото се е нае.1Ъ да трршра, той нп ее jНlСI,рДП

;I[y

прочете

неТВЪj1д1;Х;llе че

подобни случпи, I:t са;lЮ неДОПУСКПХ;lIе ,'~a юш тпюша

И-ли, конто ;\П постжпватъ така прн исписnaние

да

Нъ от

Аа

който е ба:.Jа'l'il на
~аб'l;.1'В:жка

щъrnе

4,

ПрЮ!И.1е1'ИИ П:l съ

прочете

които
да

Rъпрt1t::\.

;(t16pf,

IIрави.1НИIШ

ночива

тъ:ш

:1<1

длъж

разбере че сюшй пра

висше обрааоuание хора, като ГИ

назначава нnправо второстепенни, с.тБдъ ПО.lагание на установениfr
иепитъ. АIЮ това :шnеше автора, топ не би исхаби.'lЪ толкова трудъ
да съвътва хората съ
испитъ и да
за такива

пе

висше

иr.катъ

еР търпtли

образование

длъжности

невежитt,

;3е:И.1.

СIIОР'В,1;Ъ

да

не

се

явяватъ на

Надзирате.ш,
него,

.шца

до като

СВЪрШИ.1И

~ltетниТ"в ае;lIД. учи.1Ища.
Ние Л'В;lIa да оБры3;1[еe

внимашю на противор'Вчилта

тора, шшто напр. въ първиТ'Б си статии
земл. училища

лиеmо,

дава.1И хора съ

Oljlf1}l/lItCHII

(1{- п.) а въ пос:rtдннта 1.аава

'la

ав

б'Бше Iшаалъ, че нашит'в

r. •••

}mНЮJlltя 1/0 .Jr.It.ICI)j/,-

:~ащото ние зю\е;l[Ъ, че

f:Ъ нашит'В УЧИ.ПIща ние неподготвувюю чиновшщи, а JI'.If.IN)/I).Щ1l
(к.

11.)

И ее.ТСRИ

учите.1И~; нъ ще оБЪрНС;llЪ

ни това UНЮIl\ние,

К3БТО автора ТaIШ и j)IНозипзоще, не сж ВНИRна.1И добр'1. въ
Д.JIъ:жность,

нейната основа,

даже, на тt:ш Д.тъжноети

напраВ.1ение

и аадача у ЮlСЪ. Н'ВКОИ,

даватъ Г!Ю;lIБОТО

министратори. Може би че Ц'В.'Iьта

че

Ca;lIaTa

ю[е :iC.\f.ICJJI,.III1'CNII ад

IЮЯТО, се ПР'ВС;l'Вдва тука съ

Зем. Надзиратедида се ПIJ'f,с.l'Вдва друг:цъ съ Н'ВЮlRВИ зе;\[д. а,1,МИНИ-

ПЧЕ.1АРСJШ И;.11;ЖJШ

стратори и нъшнши чиновници,
работата е още ыного рано.
дем.IедЪ.IческиИ
11

тогава,

когато

е

но ~a у насъ да се Г.'IЪДn'

r

Над:-шрате.lЪ

онзи скроменъ аl'ентъ,

RoiiTO

11

насъ е онан скроменъ учите.IЬ,

е .IИшенъ отъ НСЪRюша

неминуе:\!О

да

я

така Ш1.

п!юлви,

даже

B.li\CTL,

напр.

";''\1'0

въ

С.lучаи

:щ истреб.тение НЪЮlIша аараза, насtRОМИ и пр. по растпте.lНостьта.
П тю!ъ тои трtбва да се }!о.ш, да убtЖ.ЩIШ,
И сюlU да иетъргне СЪГ.lасието на

да сж СI,.ШНЛ, c~!o

невежия още

ее.IННИНЪ.

Какви

а,:с.\шнистрации Ни НlОI'НРИ.'Ю г-да, когато едно распор'l;ж;,щнне в'ь
ПО.l:Ш на ;(Ъ.'IOто Нп(> не ще можете да пршюжпте. A-I-;O даже се
наречехте ЧИНОIJНИRЪ
прtдъ се.lЛшша, той п беаъ добро-утро ще
Ви аЮlllИе, беаъ ;щ си обърне г:rnвата и ;щ Ви ПОГ.Т!;;iне.
:Зе)I.:/ехJ;лчеСЮIИ Над:шрате.п. още аа ;I.Ъ.IГО у насъ неще )Юi!\е
да запон'!,дна ;щ упраu.1Лва 11 ;(а Рi1спорtilца; още:щ ДЪ.IГО той ще МОЛI,
убеЖДi\lШ,

че

Дi1\ке и да lI!нште:IС'fнува

съ сеЛlIll!ша аа

;ia

Жlже ;щ

п!ю!шIш II'Бщо. lli\IШИ адыинистратори II 'ШНОННIЩИ Ви IIЮI'J;ри.ю,
когато по ПО.IOжение между IЦМИШIстрато!шт1; п ЧИНОННIщит-t.
нъ
ОЬ:РJiЖIIето 'ГОЙ е ВЪ най ГО.1'1ша не:\IИ.I0СТI.: ()станспъ ВЪ е:щ() цt.l0
окржжис беаъ НИЮtI\ВИ ПШШГi\ла, О'ГЪ него се IICI\(\ ~IROГO И ПIJ'r,)II!ОГО.
Като аавършваме

~ъ тона ще

KaiКe)!ъ автору,

че

н'hИIНI1"Ь,

h са ще БЖ;i.ЬТЪ :ШС.п;кеНII еа)1O тогава,
RoraTo тъ се О'Гl\ажатъ О'ГЪ 1'0.тIшитt претенции 11 ее ааllретнжтъ
които lI.lете на

КО.Iегит

нъ .:\1.:101'0 И чаь:ъ когато на д'h.1f) T'l;. покаiКатъ, че )!нОГО нанече
И'вщо :\lOг.Ь'l'ъ да наllравhYiТЪ, но съ дt.ш а не съ ГО.1И ПрIIЮlеIШ,
тогава и ние ще IIСКЮlе отъ :\!-тнотото да УВ().ШИ llСИЧКИТ'В ДРУГII
:Зеllf.Iе;.r:В.lчеСЮI НаД:Jиратели 11 да ги ::!Iшtни съ ДОСТОЙЮI хора съ
Вllсше оОра:юваНllе. Това ще U.ьде висOIЮ справе,\.IИВО и ще С!:' у.\ОВ
летворhYiТЪ и ;\ВЪТЪ страни. IIначе СЮIO да ПРIIка:ша~rе lюгато нъ_
~lЮlе П!ltJ.ъ (lIшт'J; си живи прюrtри то ще БЖ,J,е повече отъ не на мЪсто.

Z.

с.. liapa-f)уРУНЪ.

A~~
~.'~

~

(НИШ!'

.'",

~.~~~
~~
~.

Ц~ЪTaHЪ)

.1m'

~ j]:l~:1 . ~:~
~ ~~~. ~

одъ това заГ.Пtние i\a ВЪ БЖ,.1.жще ще аапознаВЮlе

a:~r~.~ читате.lИТ'.в си съ нiпюи

БЪ.тЕжки по

пче.Jaретвото,

НC~ ...

опитани

въ

дъла

С'!. ш\стоящата

~'

Jled01l0l:1ll111lJb

практика.

статия ще запоЗНае.uе чнтате.1ИТЪ си съ

})(lсmС1l1IЯ, неООХО;J;fI.\IИ БЪ пче.шретвото.
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Пче..1ата е това насъкомо, liOето абсо .1ЮТНО безъ никакви

грижи

у

насъ,

обърнеше

пакъ

пого.1'lаlO

;щва

IIРИХОДЪ

})ни:ыани~

на

пче.1арн.

въ ОТI'.Щ;J,ванието

Ако

се

и хранени

ето на пче.шт'В,

както това е направено въ ДРУl'ИТ'!' ;J,ържави,

доходътъ

уве.1ИЧИ

насамъ

ще се

десетократно.

всичкит'!, пче.щри

(5-6)

се

Отъ н1шо.ШО

UП.шкватъ, че пче.ШТ·!;

имъ мрьтъ отъ Г.'Щ1.ъ. Това е ТВЪРД'В естественпо.
(корпи'f'!», :които се
разни С.ЩLJ,Itи

намираха

би.ШИ

огризеаи

ГII:};ТО

нито

дървета,

.1Истъ

стана причина

така

не

се вижда.

И отъ

овц'!>тв

Жаждата

IЮИТО се

ма.ПiО

остапа:Iaта

нъ"ои отъ

медоноснит'!;

пос.'l'.Gднитt

С.lужатъ

тъхното засtвание

11

да

имъ

се

И

за земя:
Imито се

xpaH'hxa

пчелит'в,

.тишаваше

пче.'1И'f'Б

храна.

ПОПЪ.пщтъ

растения.

съ с'1шнието

шt.

Важното с, че ~ШОI'О ОТ'Ь

за храна ва добитъкътъ; така щото съ

ще се постигне двонка цЪ.IЬ.

При това за IIос'tванието
кои знае

рало

съ

стърчжтъ

да се разоржтъ много отъ Шl.сбищата,

Т'в;ш .шпси lIJОГЖТЪ

ИЗИСI~ва

се ПЪ.1Неха

и при перазбира

подъ КОИТО се П.IaДНIЖТЪ

трtвица

НЪно.1Ко години подъ ръдъ сушата
и

II

.:r1эсовстс

тъ се ос:lшоха и сега

пъ:шtха съ С.JaДJШ бюки

отъ

СС.1ата

съ тtчение на времето

ние т:Нхната експ.юатацин,
нtкои

до

години

иакъвъ

да се дltватъ ~ltcTa,

трудъ

които

панството

и

(с.10гове'г!»

на нивит'!> и пр.

noc.lt

ПOI,рай

И О'lт.1tждаванието
и капита:IЪ.

оставатъ
пжтищата,

винаги

ЮIЪ пе се

На тtхъмогжтъ

пусти въ CTO~

П.lt:'тищата съньритъ

-

Тука ще се (}('раннчю1Ъ на краТIЮ да опиrnе~1'Б по ВIIЖ
ПlJ'Гt отъ П:ШБСТНИТЪ

дО сега медоносни растении:

1) ВlЬлата дете.пта (ТI'ifоliuш l'ерепs) е една отъ най
ваЖНJlтt между меДОНОСПIlтt растения. Ти цьвти отъ м. l\Iай
чакъ дО М. Августъ И дава храна па пче.шт'Б пр'взъ цt.шта

година. Не е нюш.&ъ взискате.ша къмъ почвата и не се бол
отъ

- сушата,
2) Червената Оеmе.lU/Щ (ТI'ifоliuш Рl'аtепsе) alЮ и да·

е

медоносна,

нъ тл е

достъпна

за пче.1ИТ'В

само

въ това

ПЧК"IАРСIШ Б't.1'БЖIШ

Bp~:ue, когато

неltтаръ,

вече

:медовнитъ IШЪ же.1Ъ;J,ЪЦИ

СЖ

прf.пъ.шени

съ

това бива обикновенно ItЫIЪ ы. Ю.тиЙ.

3)ШfJеr)скаmа rJеm~ЛIl/{а (Tl'ifoIillffi
TptBa отъ nьрвитt дв't. Стеб.JOТО й

1I съ

13

нуы'иlll))

дава по

е повече раскюнено

повече цн'Бтове. ПОС.1'Бднит'Б отъ нача.'Ю сж БЪ.1И а пос ..l t

лридобиватъ розовъ цн'В-rъ.

Дьвти отъ втората

по.ювина ва

Анри.тиЙ до нръзъ Юний. При с'Блнието добрt е да се СМ'Бсва
съ червена детеЛlНа и тимофеека. IIос.lЪднптt двt трtви съ
своит'Б стеб.Ja подьржатъ шведската дете.шна и й прtчатъ да
по.l'Вга. Тл е доста ;\lеДОНОСlIО растение.

4) J[Юlщmа (l\l€dicago Sati,'a) 'Гл е тоже ;\IНOгo медо
носно растение. 3асъта единъ пътъ трае
ЩJ'lJ::1Ъ ;\1.
пр'L~ъ

год. Цьвти

10--12

Jlай ДО Септе;\IВрИЙ, дава добра ХРЮШ на ПЧС.тит'!;

ц'Б.1UТО .1'Бто.

затова и не се

Пуща )11101'0 ды(iOIШ корени въ зеШlТа

бои отъ сушата.

IlЗИСltва богата

и дъ.lбоко

разработена почва.

5)

Е('щtрсеllllJ (Нс(1iS!ll'lIШ опоlJгiсltis)

дишно рас'! ени~

(7 -1 О

И

то

е

многого

год.). UhBTII пр'1;зъ Май до ПО.юни

ната на Юний. 'Гова растение обича повече варовити 11 ~Iep
геЛllИ

почви.

по задньо

Въ P~ДЪTЪ на медоноснитt

ВСИЧКИТ'Б

описани

до тука растеНИIl

сегисъ тогисъ да се 'l'ърм;ьчжтъ

работвапието
ще исхрапи

MtCTO

АIШ се остави
затова

и Нр.; така щото, съ

И ,'J;обитъr.ътъ

06-

сп. Ако.Ш е специа.1НО

ще уве.lИЧИ дохо,1.ЪТЪ си отъпродажба

J1ЮfJlJ (Бурча[.ъ

Jlма второ

tЖ И КрЫIНИ рас

И единъ ПЖТь посtТlI,

па т'1,зи растепал ,пче.JаРIl ако е И зем.lедt .lСЦЪ
и JIче.1Ит·J;

-само пче.1Rр-Ь,

6)

ТО зае:lIa

)}'1;сто.

тепил, даиатъ богато С'БНО 3<\ добитъка
остава

растения

Vicia sati,·a).

на

C'hHO.

Това растение МОЖt: да

въ редътъ на медоносни'!"h.

Cte

се на угаръ.

да на.ilъе зърна то истощава си.ШО почвата,

най добр''!> е да се

коси при свьршванис

на цъвте

нието.

7)
'Тени е

Серадела

обича

(OrHitllOpUS satiya) '1'0

п'Бсък.Jивитt

дtгки

почви,

е еднuгодишно рас

.става

добрt и на

"С

14

тоrф~нитt

ПОЧВИ.

сьдьржащь

.\шого нектаръ;

8)

Ч Ъ"

'}; JI

ВЬ юажно и rОII.:Ю Bpe~Ie дава ~1Нoгo ::\1СДЪ,

Грtчиха

цьвти

прtоЪ Юний до Септе::\1ВРИ.

Fаgорil'UШ) Гр'tчихата е наречена Ца

(Pol.

рица на пче.шата храна. Ти, п()сtта въ разни ВР'lшена дава

храна на пче.1Итt

0«0.10 два

и'tсеци (Юдий и Августъ). Тл

дава най мпого и най 3,ч)авъ ~Iедъ на пче.штt, особенно по

c'tl'a тл
Btl'pOBe
дава

на п'1;сеч.ПlВа

почва и въ

и гърмението bl'i

НИКalша

храна

~) ГОР'lии,n
М. IОни И Ю.1И,

юажно време.

lIоврьждатъ

па

до

то.пшва

щото ти не

пче.1Итt.

(Sinapis alba u SiiJapis

AaB1:t

Ю;rшит-Е

~lИul'O :цравъ niЬ.1ТЪ

aI'y~nsis)

..\!едъ

цьвти въ
пъ :шаЧIl

If

те.ШО IЮ.1Ичество.

10) Раmща з1tJt)-Щ и Лlыmщ (Нгаsigа :\apus) ОТJ:};.шва
нектаръ сутрина рано ДО

lCучu СЗu1,й

11)

вечери"а.

(.шсича

двъгодишно растение. Цъвти
отъ посtванието,

затова

опашка,

EhiUIl1 Vпlgilге)

е

оБИIшовенно въ втората година

го СЪЛl'ъ заедно съ

Гр'Вчихата. То

расте па всичкитt почви, обаче на с-вверъ измрьзва. То цыlии

пръзъ м. :Май дО Ю.1ИЙ, а въ б.шl'ОПрИЛТНО
СептемвриЙ.

Дава много медь.

640

покриватъ това растение отъ суrрина до

Фаu,елuя

чакъ ДО

СпорtJ,Ъ ИСЧИС.1ението

ПРОRОПОВИЧЪ единъ хектаръ дава око.1О

12)

BptMe

(Pl1acelia congesta

u

на Г.

кГр. яедъ. Пче.1Итt
вечерt.

Рlшсеliа

tal1aceti

tolia) Това растение по медопошепието СИ наZI,минава първото
и

311.

това го С'Ш1'атъ

единственното

Три пжти цьвти IJрtзъ
'!'ението

.1'1;101'0.

и да пе се .lllшаватъ

пор;у.чватъ

вай медоносно растение.

;)а да не се прtкратлва цъв
пче.lИтt

01'Ъ медътъ му,

пръ

да се С'Бе на три пжти пръа'!> e~Ha до двъ нед'Jыи.

Phacelia congesta има и това прtимущество надъ ДРУГИТ-!; рас-
тения, че чашкит-В на цВ".Бтътъ му сж ма.lIШ та пче.1иТ'Б мно-"
лесно събиратъ медътъ. (ВИj{~Ъ обр.

1-3)

БоД.швъ синчецъ (Вопаgl)

едногодишно,

1.)
ofticinalis) Това

растение е

нИ[,акъ пс В3ИСI,ате.1НО по отношепие ва почвата,

съе се много р'Вдко.

CtMCTO

щомъ узрtе много

.1tCHO

пада,

ПЧЕ.Н.РС!,I1

Б1;,И>iККII
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Oi'ip, 1.

за ТОБа

lIOГ:l1'О

ще се събира

още :\ta.'ШU зе.IСПИ

С1'ЪО:Ш1'а

Е;I.ИНЪ Пili1'Ь пос'1;то,

то

порано

c't:\leTO

11

сс

1'RIШ се ОС1'ава1'Ъ

поif;ыIа1'ъъ

да дозрБнтъ.

С<\:\1o се прtснва и НЮlа

нужда да.

се еБе за lI'tIЮ.пю ('ЩИПИ. ЦЬUТИ ПР'БЗЪ :\1. Юний И ССП1'е:\IВIНlЙ.

14 EsllOetzia cl'istata (еДIIНЪ

видъ коприва) е едно

го

дишно растение и то се ПрИ'lИС.l1lВа КЫIЪ :\1HOL'O-:\lCдоноснит1;
растенил. Еднъжъ
В<JИЧЮIТБ други

то закоренено

TptUI/.

на сдно :\1ЪСТО

То е .1IОUЮЮТО

на

задушава

П'lе.1И1"Б

растение

и добрt е да се С'Бе на СР'Бща П'lе.Iaрника lIче.1Ifтt и .1tтIЖТЪ

на него даже до късно ЮJ. есень. То дава 'lИСТЪ :мtдъ. Дьвти
ОТЪ М. Юний ;1.0 есента.

1;j)

Eqmo1ia (Eutoca

Yiscida)

ние тоже МНОГО--:\1СДОНОСНО,

можно

TptUrla

е

едногодишно

обича прип'Бцитt.

p:tCTe-

I\.o.1I\oTO

е въз

да се С'Бе рано, нъ да не се гуuи изъ пр·Бд1.

видъ че то е чувствите.ШО на студъТ'ь; То расте

.,Ia

ПСJlчкиr'.h

почви НЪ най доБР'Б става на г.1Инестопtсъч.1Ивит·Б.

п щ.:-I; ва

нието му

н'БIЮ.1I\О'

нетр'Мва да стане на

единъ пжть а на

пжти, та да :може да достаВIl непр'lшъснато цв"lпъ за пче:IlН'Б.
ДЬВТII ПрОДЬ.1ifLJfте.1НО

С'Бщавано

16
ДИШНО

If

и ПР'БЗЪ

оп IIче.lIIтt.
БураЧС1.а

всичко')'/} това време

(Вижъ обр.

(AlyssulII

2.)

Ьеlltаlшшi)

МНОГО-:\1едопосно, расте ВЪ

uива по

е

тоа;е

едного-

BCtl\a богата почва, cte--

"С

16

1; Н Ч '1"

Обр.

се много I'ЖС1'о.

дЬВ'1'1I пъ

2.

lIJЮДЬ:lжение

Пр'взъ кое Вр'вяе цъвти точно ;Щ, сс

на

2 -

ОПР'l;д·I;.1И

3

ilед'!;х

неможе, за

щото времето на цыпенисто ;ШВИСИ оТЪ

IJpe~leTO на зас'!;ва

нието,

Ыай

напр.

пос,.внно въ

цъвт"

въ

па Ю.Пlfl. (Вижъ обр.

3.)

HI1.'/[1.10'l'O

.п,:,рвит-В дни и.1И КЖДЪ ПО:lОВllна'l'а

на

ще

(СлnrJ(JU)

Обр.3.

1I3Ъ СЕ.1CIШЛ ЖИВОТЪ
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ИЗЪ СЕЛСI\ИЯ живатъ

6'!>

Бtше първии Аень на Ko.1~д.a. Отъ вечерьта на прtднил день
почнжло да ва.1И снtгъ на твърд'в едри парца.1И, които не прtс

танж и пр'ьзъ цtлата нощь. Само снtжнитt

неустрашно,

като неограничени

J',IУШИЧI:Ш се

ГОСlIщ,ари,

вечерь. Нощьта 6tше пуста, тъмна и

щ:itзъ

,,'рачна.

скитахж

Ц'!;.1ата

Нево.ша

бждна

навожда

ше човtку на твърд'!> печални J',IИс.1И. Караше го да си прtдстави
ВЪ наи-псни краски,

та даже и да почувства

всички

разновидни

сладости, които носи такона вр'ьме, такъпъ животъ. Да,
четедно,.

BptMe

npt)Ie

на .щтаргилта,

нищо будно. Горко на

страдаьыцитt

поискаше Аа

по-добрt,

пр'ькара

Bpt)Ie l\bl'i-

на съньтъ. Всичко спtше,

отъ

безсъница! Ако

то.шовато

J\lжчите:ша

нtкой

и

вреди

те.ша тъмнина, трtбаше съ още ПО-ГО.1tма трудность, срtдъ ужас
натп ТЫIНина, да дири и събужда отъ дълбокъ cъНI.

~1tдовате.1И. Нъ Съаерцаваната отъ да.ШЧЪ розова
ПРИJiТtJJ1СКО

общество,

не сюю

разорчеваваше,

духътъ на буднитt; нъ наопаки

-

не само

По едно

BptMe,

-

убиваше

въ

жи.1Итt.

Лю

тышината не е вtчна.

тукъ-тамъ изъ село. почнаХdi

свtтдиНIШ. Тtзи освtт.1енил отъ часъ на часъ все
.многоставахж.

пос

срtдъ

правtши ги по-си.тии, по-мощни

по-енергични; В.1Иваше имъ животтворенъ огънъ

6ите.штt на свtт.1ината дочакnатъ,

сnоитt

картина,

да

се Jlвнватъ

по-много и НО

Това бt знакъ че на мнозина е дотtГНЖ.lа продъ.'l

жителната тtГOCTHa тъмнина. Не слtдъ дъло

BptMe

зачу

ДQСТНИИ, !шмбанниЙ звонъ отъ селската ма.ша черквица,

В'ЬСТJlваше на всички, че се е РОДИ.IЪ м.1аДИИ
тината, правдата и справедливостьта,

-

се

lJa-

колто из

Богъ-Вогътъ на ИI"

БогъТ'J, на свободата, на ра

венството, на братството. Кани ги и всички, уловени Р.JiIШ за ржка,
да ОТИДiYiтъ

да ыIy се ПОR.:10mжrь и принесiYiТЪ

вtчното иу запаЗБание

Съмна
чиста

6t"1a

J[

СDОИтt

жертви за

сжществувание.

се. Вънка бtше

прtыIненu,' оG.1tчено,

окичено въ

смъртна прtмлна" Тукъ тамъ подъ ~нtгътъ, множество

Rуиинчета иЗригвахiYi бързо и на годtми кълба димъrь на
uгнища,

}юито

види се, бързахж да

накажiYiТЪ

виновника

свойтh
на

40

дневния постъ. Постницитt пptситени на лукътъ, празътъ, зе.lето

nиперътъ и черния хлtбъ, бързах.di да се пооблажiYiТЪ.
Нашето се.ще прt,J;И

***

години б1; едно отъ

наи-богатитl>

нзъ

между своитВ съсt;I,И. Живописната мtстностъ, въ колто е распо
2
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пространнит'f,

.:lOjfieHO,

~IY НИШ! И I'ОрИ,

б.ШГО;J.атш,та

р Б!,ИЧliа те

чаща прtаъ се.10ТО if пояща П.1О;:J;ОРО;J,НII .1Нвади, го

Jюва прив"тИlште.ШО
да

правtхt!>

и ааllИДНО, че пtYiТНlша нено.шо

~'y

се

'1'0.1-

щtше

бжде жител, Та и R1НШО по хубаво? l\.пшътъ .тЪтЪ И aIшt

:lIY

рltренъ.

П.1О;:J;ОIЮ;:J;ие

и:-юби.шо.

Пасбища широки,

испъстрени съ

-

горички. Нищо цо хубаво аа рааВЪЖ,J,ание на едъръ и ;J,ребенъ
битъкъ. цt.1а б.1агодатъ аа жите.шт'f,

си. Есенъ

съ ;кито, бъчвитt

-

съ вино, тор6ИТ'Б

-

СдIШИ, ДР'БНКИ, РЖIШI\,lт'l;

хюrбаритt

съ сушени КРУПIII, нба.1IШ,

еь .тБщници. Весе.тие,

-

;.1,0-

НЪ.ши

ра;I.О<.:ТЪ на

Bct-

КtБДЪ! ЦЪ.1О бш;кенетво!
Та If нъкакъ

110

по други; l,ато че

.10в'Jн\Ол06иви,

бtше,

че

J\1lTO

хората

СИ отбирахtYi

но б.тагодtте:ш,

тогава

бtхж,

отъ езика; нtli;JКЪ

по хрrанни.

се, спрtчкатъ се н'Iшои, бър::ах,у; да ги пmшрьnть,
сносеюfЛ

НО щастието
едипъ пр'f,Д:llетъ.
за

uptMe,

зп

ГИ не сварп

J,a

и нещастието

не сж

Свътътъ е l\О.1е.1О.

~ Черна

по

ФОР:lIa

котьа е В.шаа.1Н въ

на другото

(!ОС.тЪ.

гo.:.r,ини ща

01''1

черковн"

се беЗСПОI>О/{ХЖ

Itfi:.Jватъ

-

Rазнаше

-

старитt

Наг.lедъ всичко отиваше по старо )!у. Даже се с.тучи

во ПРO:lI'пнение

не бивн.lО

-

)l,юкенъ го направихж

на

отношение на

ОТсТЖllва

нашето tе.ще

единъ старt>ЦЪ, отъ Аоето страшно

-

вtчни

Едното

въ по хубава

хората. Кой анае'! Нъ ра"отит'в на

-

TblI-

се радвахж

ЖИI30ТЪ.

,Щ се шщ

рихж нюа;з,ъ.

пра:шици

ПО:ЗН:1ТИ. С.1УЧII

нината, когато се се Сliитатъ :J:lИт1; духове. ВСИЧI>И
сравните.lНО

б'.I;хж по че

,];оЙд.БТЪ

ГО.lt:lШ ;щи: ;LЪ.1I'Ъ б'.!, всtКЮlУ ;щ Н<lI!'БСТИ ВСИЧКИ

Н'Бкакъ,

;1.0

сега: а именно, се.1СКИИ

на кр.ила.

Въ

него се

дршца

ПЬnТl. съ раз.ТИЧНИ

'fOJ'HBa

неизвtстни до

тир;шйски

еъбирахж

се.1ЯНlI, за Аа раЗ:lltнить по нtI>ОЯ: С:ЩДf,а
питие'1'а,

жени.

едно по

ее

II

всички

по-почер

Т'lшъ.

Освtнъ това отпори се е:;,по мuдко ДЮI>енче сръдъ селото, въ
поето се про;щвахiY. ра:зни басзlИ,

сенци, кундури,

сапуни,

украше

ния и много други работи; нъ, разбира се всичко избрано, КaItБот()

именно

TptGa

Шl нашин Сt'.lННИНЪ. Още lIонече, че

харчеше всич

Jbl въ начрu; по ц't.lН не;J,'В.ти ~l'ОJlRИЛ" не ВШlцаше

JIЙI~а, мас.1О, брашпо, жито, ечюпшъ и пр. Се.10ТО
година все се уве.1Ичаваше. Кажи ПСИЧf,И, коп'го

С.lужGа,

{)тдt.1JIХ.r;

се отъ

бащит1; си,

1>111'0

(:11

купи,

:щ

На,щр'г'варmtхtYi

Сll

ааВЪ:LИ,

се е;щнъ

пести, да сдобие по скоро,

:щ

Юlа

пр't3ъ

-

()Т'Ъ

ВСilЧI>О

а все

година на

се връщахж

ставахж

своя- Г.1ава, съ нах!;жда :ш едно щает:шво (i.h;{Jiще.
да

пара,

ОТ'Ь

Вс1;ки

-

отъ

ступани ва

lЩliТ{)

!'.1едаше
хората.

другн: KOll пове'!е да работи, да

да се види

го<.:подарь

на

едно за-

РАБОТНТt НА OIЮЩАРЛ ПГ't3Ъ )I-ЦЪ :\IАЙ
ВИДНО съетонние съ

трудо.lюбие

и

б.Ш3СRО

цинцърско

БЖ;.J:;УiЩt'.

пестрнпе

И3~.IOрени давахж по )Щ.IКU жито.

Гори'гъ

всъка ПрО.1Ътъ пцаше С.lаЮl, БОЛТО
ги оставяте Я.1Ови.

3ft

щастпt',

НИБакъ не
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убиfiетвенното

lIо)rагахж.

изс1шохж,

попарваше

Нивитъ

разредихж и

всички

ОВОШIШ И

Цъната на нивитъ се ПОДИГНJi отъ 2ОО на

800

грота, а пъкъ цъната на :RИТОТО се НЮIa.Ш НUПО.Iовина, кажи ГО,
и

по-ма.IБО отъ

ПО.lOВИШlта.

ДаЛЦЮfта, уве:IИЧ:НЖIЦИ сл отъ година на година, еж етан.Ь.1И

ТО.Iкова

тежки, че

тръба да се

продаде

повече отъ

ПО.ювината

произведено за да се зан.ШТfЖТЪ. А)!И секвестиранията, ако

HtMa

да

си П:1ilТИ данъка'? Ами (,СЗUОЖНИТВ г.lOби за отс'вчени дърнета, ако
и :ш ра:ШII ПОСТlJOlllШ
llСИЧI;И т'!;;ш

старцптt,

и потр1,()и: Поще f;О.ШО
прав'1хж

pa(jUTII

които i)-J;Хili вече

се по )!еж.J.У сп

(,II {)Х 11. Tf,

ТВЪрХ!;

Нр'!;ilШН'!;.1I!

неправ;щ:

t~И:IIШ

ВIЮЧf\Т.Н.'1lI1Н

тnър..1.'!;

JB'!;

на

ра:J.1I!'Шlif.ЩИ

IIЮIIlР<lХ.ь )1.1'iчеIIИЧРСRII днеШНИII ЖIШОТЪ,

пъ ГР'lНПКИГL от;щнах.h на се,,'!; сп 11 на ПIЮНII.1епието.

H<lii
1I0CTI"

важното е, че нашето се.ще

онаа

:ШНlцность

IIЖТПИКЪ. ItJ>ЩИ'IЮIТt.

I,OlfTO

)fy

и:{гуGи

оБJlЪЩiШI~

I)П<l/l

IIрИН.1е!ште.l

ВIIЮIaНIICТО

Н:!

BetblI

еж вехти, кажи срутени, а. хората н'1шатъ

пари да. построЫiТЪ ;(руги.

Хората

сж

стант.1П

не

;J:руже.lюбни,

Оllърничави, каЖIf грубl!. КараНIfЦИ, uиеници, прtс.leJ;ваНИIf ще срtщ
нешъ на всtI;ждt.

I!ОДllа.lвание

на П.1Ъвници и КJ'iЩIf

ще видишъ

твърдъ често. Открадвание на едъръ И.lИ дребенъ добитъкъ, едва
.ли не, е нtщо обикновенно.

ВЫ)fУТJlте.1НИ

убйства не

сж

рt;цш.

О, мизерия! Че.ювtку невОдНО се свива сърдцето пръдъ тая ужасна
:картина.

(СЛ1ьrJва)

РАБОТИТ] НА ОВОЩАРЯ ПР1>3Ъ М. ~fАИ.
(пише Цвtтанъ)

I
Во овощната l1юдlmа.
БО 06.Iaгорщлванпето на ПО старИТБ дървета не е свър
шено

прtзъ

ПрОДЪ.Iжава.

,.АПРIl.IIIЙ,

то

'гова 11

Щ)'!;;)'!,

то:ш

)!Е>С('ЦЪ

се

"С

20
А1Ю

Пр'Б3Ъ есепьта

звание е би.lО

стото

е

за запазвание

натрупано

сега се пр1НIaхва;
много

Я. Ч Ъ"

1;

дьрвчетата

1юренитJ,

01'0.'10

отъ измрь

С.lаменистъ торъ,

може да се остави само тамъ

открито

та

юra опаСllОСТЪ

ГД'БТО

м1>

отъ изгубвапие

влагата.

3а да се

уси.ш

ръстътъ

требва пръзъ този ~.I'Бсецъ

НИЯ съ теченъ торъ на
нетръбва

да

се

торна ЖИ.'l.коетъ,
нуждницитъ,

дьрвета

на

C:laGo-раСТ~lщит'h

да се направbl'i.ТЪ

:коренитъ

на тъзи

поливатъ

ОВОЩНИТ'Б

тъй

ТЛ,

като

Д'l>йствуuа

IlРlf'НШlIва

Оо.тВстьта

полива

дървета.

Никога

дръвчета,

особено

изuънръдно

тъзи

СИ.1НО

дървеrа

НЪКо.1ко

съ

пръсна

получена

И

ОТЪ

У лбълковитъ

"ракъ", а у КОСТИ.ШОВИТЪ

ис

-

тичание на СМО.шта, въобще ТЪЗИ жидкоеть ВР'БДИ на всичкит'i;
uидовс

:му,

дръвчета

в'ь

оuранувапиет()

кnето се ДЪ.'Iжи на

по Т03И

начипъ въ дьрвото.

()борею\ торъ
:като

И3.JИШIIИН

~IY

се

;J.a

и

1I.1Ода

и

серовоДороДъ,

uъ

вкусътъ

който

В.lиза

"Много е доБР'Б ПР'БСIIИЙ чистъ

се разм'l>си съ

притури

па

ма.1l'О

3-

4

до

дьрвенъ

[)

пы'и пове'lе вода,

01'1.

пепе;IЪ

и така се остави на въздуха до една неде:ш

огнището

прJ,ди УПОТР'l>бле

пие то му И пръз'!> това време да се 1l0ра<Jбърква

чеетичко.

С.тl>дъ това ТЪ;;И жидкоеть се иеипва БЪ нарочно направени до
дърветата

дупки

или

IIЪКЪ

въ нарочно

прокарани

НИТБ хендеци И се покрива съ IIрЬСТЪ.
попие отъ земята,

наХБЪрД}lТЪ

ПОПИJll'Ъ нспаряеШIЙ
достатъчно

се

ко;шчество

ЩО}lЪ жидкостьта се

се ОТI'ОР'В

аАЮНННКЪ.

чимове и др. за да

Ако съ тъзи

се по.тhе дървото

ВСИЧКIIТЪ

раЗБивание

на

В'hщества
сиденъ

01'Ъ

ръетъ

ЖИДIЮС'fЬ

ВЪ нача.l0ТО

ри.шЙ и въ КрИЛ па теКУЩllЙ М'Бсецъ Май,
ПOJучи

до пос.тБд

1'0

въ

на Аl1

ПОС.IЪДНЬОТО ще

които то се е нуждае.lО за
и

за

образувание

на плодъ

пръзъ т. година.

Пр1>зъ ТОЗII м'Ьсецъ може
nиета. Къмъ пос.1ЪДНО1'О
се открие и добръ

сн.1но

n

изучи,

се
че

да се

извърши и сокоnуска

приетжпва
дърветата

СЗ:.\IO тогава, когато
нарастватъ

:много

ВС.JЪдствие на това оставатъ неплодородни. СОКОПУС-

РАIЮТПТ1; НА ОВОЩАРН IlР1;3Ъ ;\I-ЦЪ ;\IАП

канието

се

извършава

ТaIШ:

съ

остро

ножче

се

21

направватъ

единъ и.]И повече нар:Взи на стъ6.10ТО отъ гор-Б на до.тБ на дъ.160
чина до бt.1Ината. Го.ltма часть
за зарастванието
се нюш.1И

на тt;)и

общото

КО.JИчеСТllО

причина

па много

ЧIIНЪ

паправимъ

да

прtдъ

СIIЛНИЙ

на

ТalIOва

кыllъ зе:'llIта

па

сокъ на дървото,

ръсть.

дървото

ще ПРОДЪ.lЛiава

дородие

01''1 СОI,ЪТЪ па дървото ще отива
рани, 01''1 което, естествен но е, ще

да

Ако спо.тУЧIШЪ
ни

дitДe

да ни дава

дърво

ыоже

оц'В.ШиTl;

което е би.lО

П.IОДЪ

такъьъ.

да

стане

по този на
то

И

за

II ридавание
и

l\.1Опове, чрtзъ

ст.

на

п:1О

lIавеждание

:щвъръ:шанието

Н'lшои т-Бжки пр'БД.\I'Бти КЫIЪ върховет'!.; И1l1Ъ.

;3:\

да се пости['не

пата па дър 1301'0 ,
отщишза
което

КЫJЪ

едшtRlЮС'l'j,

liрая па

между

1'0311

1,:IOIIИ'l"R

)l'Ьсецъ тр'Мна да се

най на кран върха на си,шо раСТJlЩНТ'Б

Т'БХНОТО

въ IЮрО

1(,1011'1, 01''1

нараствание ще се по преустанови и сокътъ,

който отиваше за това

нараствание ще усили парастванието

на С:Jаборастящит't Jtлоuи. Спиранието усиленото нараетва,ние
на си;шитt I'-1OH'B става и като 1'-Б, чр'l;;;ъ Пр'ввързвани~,

ставатъ ХОРИЗ0нта.шо. Въ такова llо:южсние
меД.lенно

съ

:юнта.1ВО

поставен ий

което

Въ ~10зята
остраняванието

се

flР'l>зъ мвсецъ

и

сокътъ циркрира

нарастванисто

на

хори

К.IОНЪ.

прtзъ
о'Гъ

3ЮIедлява

се по

1'. :'1.

се и;шършва

чукан ит'!;

ШIЧ.ЩJ,ИСIJ3.пието

т. е.

псп.щщитl; хkгорае:ш.

.май ПР'БДСТОЙ па оворщал да ПРIIСТihПИ

и

КЫIЪ uсmреб.1С1luе иа 6jJIЬdu'mелuu'llUЬ UШ:lbh'ОЛ/U по дърветата му.
01''1 наС'БКОМИТ'f;, които повече BpeДЫlTЪ въ tIlющарството
If на които сж

гхвда, като па овощни пеприяте.1IJ еж:

1) l1fаЙСJШЙ брf.>.нGар" (Меlоlопt1ш УulgЮ'is) неговото описа
ние изоставямъ сега, защото пр'l;дпо.шга:м'Ь, че той е вС''f;КЮIУ из

вtстенъ,

(г.Щ'J;аЙ фигугата въ

бр.

2

год.

1

на

"С'lшчъ").

Всtкиму е извtстно каква вреда причинява той на растите.l
постъта щомъ се появи. Той вреди и Ка.ТО 6рЫIuаръ, като из

яжда .lистата на ДЪ~lветата и като .!арва (червей), като прtг-
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ризва lюренит1; на растенията. Благодарение СЮI0, че неговото
истребление не прJ;дстав.шва н1;ндква ГО.тlша ыжлн()тия: еутрена
рано бръмбарит1; се НЮ1Иратъ

натрупани по

дърветата и не

б1;гатъ. Тш'ава ~южжтъ да се събиратъ и уничтожаватъ.

2) Бръмбарит'в: Eccoptogastel' рГUlli и Eccoptogastel' l·iguIosus. Т'В311 бръJlбари пр1;зъ ы'всецъ Ыай 1I Юний НЫ
3IЖ.тъ Ш!, гор1>

се ПрЮIЖltва

на до.тВ по плоднит'в

подъ пората

лйцата си. Т'1;ЗII
ратъ вс1>кога

овощни дървета. ,Женската

на н1;кой дебе.тъ к.тонъ

бръм6ари

с.IaUuрастлщи

спорtдъ

l'-на

и таыъ сннса

Ташенберга

IIн6и

и недобро г.I'Бдни дрьвчета,

та ,Н1

това пато ср'1;детво ПРОТIIВЪ 'гЬ хъ се прtпорж.ча ПО.lllВанито
кореНИТ'Б

съ теченъ торъ, отъ което сокътъ на дървото

на

ще се

уси.ш и отъ ВИС:.l:шното му пршцванис нас'IН\0~lи'г1 ще измрьь.тъ.

3) Balallius

IlUСUШ,

който съ СВОН ДЪ.тгъ заf>ржгденъ

хо

ботъ пробива :\l.1адит'Б още дръпчеТlt, сииса ВЪТр'Б своето яйце,
отъ което отпос.тВ се И:J.1Уllва
изяжда вътрешностьта

червейче,

optxa,

на

пос.тБдпьото

като го остава съвършенно

праздевъ. Единственното ср'Ьдство

сутрина раво да се бру.IIJТЪ

а т()ва

противъ този бръмбаръ е

(сва.ТlIТЪ) заедно

съ ор'l;ХОВИТ'В

R.Jончета, да се събиратъ и да се УНИ'lтожаватъ.

При.тични

4)
поmus

pil'i

на ПЪРВИТ'Б с&

и, АlltllOllОШUS

още недобрt отвори.шт'Б

че

ГИ

изяжда

дъздитъ

отъ

пжПIшт1>,

до

нъ

тъзи

IiaTO

:1I10гнеll1Ъ

лйца,

тамъ

и

въсеющи

Т'!; зав'1;хпжтъ
па т1;ЗII

саыо съ събирание

ПО овощията
6ЫlllЩ,

еж цв'I;тове

сниса

тивъ размножаванието

и

d7J.llOJ-lОС1ЩUJJUЬ

на ЯUЪ.'1Rит'Б

СВОИТ'В

си

ВДъ.lбаватъ

съвършенно
пас1;кшш

и не само

яйца.

loЬ

по на ДU:I'Б

и па,.\в&тъ.

lIро

~южеll1Ъ да си по

и изгаряние на ув'Бхна.тит1> ПЪПКИ.

па и по другит1; растеюш

които нзлждатъ

Alltho-

РUШОГШll. lТьрвий отъ т1;хъ ИЗfliБда

се явлватъ едни

.1истата и токо що покара.JИт1;

расти. Противъ т·.Бхъ се пр1;поржча
части съ н1;кои си.ши течности

напръскваНllе

повреденит'В

IШТО напр. съ тютюнева

сапунена .чга (бабада, ПО:НАЛ) н съ растворътъ,

лtто
Бода,

прtпоржчанъ

РАБОТllТ1; НА ОВОЩАГП IIP't.:n м-цъ МАй

нъ брой

го,],.

7

I

на Сп.

"С'Вичъ", пщъ заГ.шnие.
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"ВааiIЮ за

градинарит'!;, ouощарИ'ГБ и ЦIJ'Бтариг.Б."
Едно отъ

пай

вредите.1НJI1"Б

ВЪШКИ'ГЬ е наС'!н,оы:ото

Ap1Jis

ваС'lпюыо е

:шачите.ШИ

нанаСJJ.Ю

нас'Вкоы:и, ОТ'Ь рЩЪТЪ ва

И.1И

SсlJizоllt:'lIга

ыJ;стпости Ш!. l'ер}taНЮI 11 Рейнъ.
СВОЯ

,I,ИВОТЪ

се вар'};

ТО }!Ного

,1oGpt

паС'lшmю

за ::Jallа:.шапие

сдюt б-t.ш

В.lн'lшеста

llаС'Еюmи

дРYi"жтъ

РУlIнатъ СДIIО
ЧШIШЩТЪ.

lIрикритата

~rай,

на яGЪ.шитt
ужасни

110

RОJ1ичества

сс явлва

и

щюго,

шt'!о се Шt'l'

}I'I;CTO 110

и то Gезъ

втора

нрисжтствие

па ДI,р

В:laIшести патна, които т'в при
фОРШt сс JШlllНt llр'Е:ЗЪ

I,ЪЫ:Ъ

пай м.шдитБ

врсШ~ сс

I,paTKO

поавнванието

съ

llонеа,е 'l"t:ш

така безкри.JllЖ

и ВЪ едно

аIШ

и студа се покрива

ТО Т'НХIIОТО

G-Е.IИТ'l;

дървото,

lklшо отд'Б.шо

като .материя.

П.тьтно се при.l'НШЩ

Скоро llЩИРЪ

ябъ.IКи'ГБ.

юагата

lIа едно

1'0,

110

се заб'h.т!;жва.

ПОlij)ию,а

Това

ВЪ южнит'!;

Още въ първата стадия ва

То напада
отъ

ВРI,ХО др)

ното се заi'И'.1'Бзва
ы'!;сецъ

.1'.Бсно

чt:'.юв'Бкъ.

lanigeI·a.

опустошеШIII

ра,шножаватъ

ОП.lOдотворенис

на 'l"Баи

генерацил,

така

К:ЮНКII

на жеНСRата.

НОВОИ3.'lупени
щото

въ

пр'взъ

lIaс'lаШШI

течеИllе

па

кратко llр'Iше се нвнватъ много генерации една с.тБдъ ,з,РУШ.
Ilос.l'ВДНllта

отъ ТЕзи

генерации,

оuикновепно

т'ь3и,

конто се

понвнва llР'Б3Ъ ы'всецъ Авl'УСТЪ И.IИ Септе}ШРIIИ се раз:шчана
ыного О'I'Ъ по IIЪРВIIТ'Б
нестата

па т'];хъ

пр'l;зъ

Септемврии

IIaС'БlЮ)Ш
мъсто

генерации.

ПОI,ривка,

заразата,

Вредата на

като

тъзи

заседнатъ

~Ш:lКа

ЧР'БЗЪ СВОIIТ'Б чеС'l'\ШОВ'l'арлни
а сжщо

таIШ

се ПрИЧlIнпватъ

"ракъ",

рани

щинската БО.l'tстъ

ВС.Т!;ДСТВllе
множество

"рат.ъ",

на IЮЕ'ТО ве
цънни

сиди,

въ роене

шt

нови

нъ това, че

м.лцит'!>

па дръвчетата
на

отъ едно

дървета.

въшка се състои

прилични

на В.IaБ.

()кри.Ieнит1;

нова ко.ЮНИИ и разпос

УЖll:lВаюш

и стеблото

което заБО.I'l;ванис

КРИ.Ia.

хвърчжтъ

на друго и така състаВ.IЛватъ

траНJlватъ

расти

По неДОСТИГ<lние

lIзрастватъ

още :H~TO-

въ разсаДНlIR<l,

ранитt

отъ

болtстьта

често П8iТII се пр'воGръща
ТО.шова опасна въ

Са.\lO че
нъ :lta.ПЮ

стеб.lОТО
поя (\.lIЮ,

сс

на сж-

овощарството,

.1IIшава

б.шгщарение

от'ь
на

~C ъ л ЧЪ"
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ГО.'I'Iшото

распостранение на

ранитt,

дървото

започва

да

слабнtе п нiшо.шо Гo;J,ИНИ с.l'Вдъ ПОflвнванието на ::Jаразата съ
вършенно исъхва.

Първата

вредно

прJ;дпа::Jите.ша

нас'lаю:мо, конто

л1ша оеТРОilШОСТЬ

нри

м'врка

противъ

:може да се

'гова

то.пюва

прtпоржча е: ЮlЙ го

доставяние на

дрьвчета

отъ чуждъ

разсадникъ за да не се ПР'I;несе заразата. Единъ пжтъ прt
несена 1ШОГО е 1lNiЧНО да се работи за отстранението И, ако
не се ИЗl'оржтъ ВСИЧRИ'ГБ напа,J,нати огъ нея дьрвета.

Бато най радИlШ.1НО

срБДСТВО изобщо

нитъ ВЪШКИ Директорьтъ въ
ржчва

ЖИ,J,RОС1'Ьта на

противъ дървес

Геизивхаимъ г-нъ Гете Пр'ВПО
Тъзи

Hecc.Iepa.

жидкостъ

СС състои

отъ
и

50 ГРЮI:иа зе.lенъ еапунъ 1 ОО гр. паточно мас.l0*)
200 гр. спиртъ, С11'всени съ 650 грюша BO,J,:.t. СЪ тъзи еМБСЪ

трtбва нБко.IКО ПЫ'И да се напръсква нападнатото .,ьрво. ОСВБНЪ
това добрt
варияна

помага и на:ма;шанието

вода,

заривание

така сжщо 1О/О растворъ

01\0.10

01''1

дървото
стеб.l0ТО

на про.'1Ътъ
ма.ШО

варь,

съ
а

кисе.lецова кисе.1Ина.
(С.l1ьдоа)

~елска ветиринарна

Накъ ntкуватъ въ селата

медицина

"Чумата" по добитъка

(П Ilше П-U1-)
~~

~ tше

188.....

година прtзъ lЮЯТО вър.1уваше чрra въ нашето

~ и ОКО.'IНИ се.Ш. Наетръхвзт~JИ lюеМИ'I"t,

IioraTO

какна одедил бtше прtзъ тая година оп толкова

си ПРIШО~IНbl)

з.lОсторната чума.

HtMa

кжща въ еедото ни отъ която да не е погъдюыа тан ,цостор

ница

по

нtкол

Г.1ава

добитъкъ. ПОЯНliБ го.

като

день дпетенъ

хаква ужасъ об.laдаваше се.1ОТО ПИ. За ада врага прtаъ нен годи
на имате и

ro.ltMa

*) Пато'шото

;щсуха. Нtможете окото ти да

мас.to

(Fusel Oel)

cъapt

HtK.YiAt

се произвожда при фабрикаЦИJlта на спирта;

Намира се само въ верафинираний спиртъ, (Автора).

IШТЕРШIАРНА

CE.ICKA
зелеНИНК:l. Вl:tки
картина е

l\юже I:И Ilрt,il,стави

изгдежда.Ю

нашето сщо:

:\IEДIЩIIНА

кarша

2&

сър;щераJДЩНtте;rна

тукъ к&ща съ сама ступанка

II

5-G, дtчица се па;~ut.ш на студеното огнище и оплаква чернит'!;..
си ;'ЩП, че Нlша дръвца да опече на Г,lаднитt си дtчица х.ltбецъ

иt:l1:l и стопанина И, I.ОЙТО б.тагодарение на опостt.шЙ му 01'Ъ чу
l\ШТ3. дворъ отишъдъ да прави чираК.l&КЪ за да

прtхрани сtl\reй

ството I:И; Тамъ ,шна,1И уета доGитЪ!~итЪ, че пъма
вица да

ОТRЪСНЖТЪ, за

IIокъртвасе
Г.'[УfЩНlща

и

най

да

же-тkшаш натура.

ходы;тъ

Брай,

Кучета с&

отъ МЪjJIпlt на мърша;

JIЖЛI и още не Уl\IРЪ:ШЙ

е'l'рЪRЪ'Iе тръ

подкрtпы;тъ О:IIьршавt.1ОТО си

IIO:I'!>

нли

често Iюг,тедuешъ

Irp:lJla

и

'1'1>:10.

увълчи.ТИ

ДЪр!JЖТЪ

и вЪо

Ha.Thr-

0'1'Ъ

единий

',
Труднхж се rШЩИТ'Б сс.тяни да се избаш.ы'Ъ оп тоаи

врагъ,

чумата: при IIраЧIШ :rи, при ходжа ли псщешъ всички изрtдих,Yi ПЪ

нищо Иl\IЪ не по:.rаl'ашс. Който отъ l'ДО};ТО се аадад'}Шlе, каквото
кажеше

всичко

съ

старание

р'lщваше и напрtдвашс

ШJВършш\хjY.

ала

чрrата

все

паъ

се:roто;

защо вика, кааамп се, че на д'г,да Хасана му дош.ТО
прогони:rи ЧУl\raта въ францъшкото
доuюы,'

Ыинж СС ТОЯ
зачу

хоканье

ааъ

си

нап

...

Едипъ день чувамъ, че };еханта IJИЮI

си задържи

имъ·

по

аатова

l\rypa6c,

ПРИПОl\IUИХЪ

;щ

llсtrш да

вън'!.

день,

цереяонинта,

наумъ IШКЪ·

YOI,p'}j

да го не пуща иаъ ;~Hopa на

N'\ПЬ. Сутриюm\ па ;~ругин

ПОlIитах'Ь.

пршюри

КОЯТО

се

юшше да

се извършва оп дяда Хасана скочихъ отъ посте.1лта, пообухсе над

nt -

на три и се оп&тихъ

подиръ сбирщината. У ВС'l>киго

бt.1tзваше една необшшовена ВЪС.ТОI:ТЬ. Гордит'в
Хасана говорлх& аа RаRЪВЪ

това

BptMe.

Имаше

щастливiщъ се

право. На всiшиго

П3.1иза юrето на дtда

XaCi\Ha.

отвеното си ориенталско

изъ

крnчкu

чувствуваше

устата

I:e

се

за

на дtда
той

въ

чуваше да

ltoгaTo пъкъ дъдо Хасанъ съ евой

краснорtчие распрnвяше аа l\rиНЖ.1И работи

по Фраrщъшката воина ... Тъй

ueoc·.!JTHO стигн&х~rе на опрtд;l>.теното
MtCTO. То бtше КрЪСТОПЖТЪ заоБИКО.lено отъ три
страни съ гора. - )Jоставпхж се пазачи ва доБи'l'ыil,' аа да не се
разбtгва; а другитt сЪ внимание слушахж съв'};огитt на AtAa Ха
за цtрюroнил

сана. Всичко Jшзано оп

;з:t;~а Хасана съ

присър;з:це се

пзвърши

намtрихж се сухи дипи, затъркахж I'И, за ;з:а се образува живъ огънь.
Тол, с.ltдъ едно доста ПРОДЪ.:Iжите.шо

Натрупахж по ПрОД'ь.IжениC'l'О
ПОДП:l.шхж

го

съ живил

ОГЪНD

И

връме, се получи.

на наllрtчнил ПЖТЬ RЪршинак'Ь,
ПОЧНЖХЖ

да

сс

приготвы;тъ

за

nptKapBaHьe говедата. 3рt.тището, което сс прtдстави прt;з:ъ очитЪ

"С

2С

1I1И

отъ

ПРИl'отоп:reпието

по

извьрцшанье

папо~IНИ за ОНИЯ ОРИГJlна.ши
шватъ ОТ'Ь най ;~иви'гf,
IШЖЖ

ДВ'!>

поне ,'(рш

погреба.1НН

народи.

церЮIOнилта,

процесии,

IOIЪ отъ тия

не uи :ШRЪСННJО;

ИИ

нс~!Огж да

;(lПютии,

които иopaBЫiT'Ь съ научната

Нъ смtлхъ ли? Веднага uихж се

сопоигранството

неволю

които се юньр

MHoro жа.ТВХЪ азъ, че

заОТIшзванr,ето

имъ посочж на хората,

Мf'дицина.

'1> Jl Ч Ъ"

като

ветеринарна

изсипа.1И КУПЪ хри И

а още повече,

J\огато начр.1О на

рцботата стои единъ ДИВЪ азиатецъ. НЮltрихъ за блгоразумно да
прtмъл.чж

и ~IY чаКЮIЪ редътъ.

ДИl\IЪТЪ И

П.IЮIЪКЪТЪ

УСИ.Iвахж още по вече

дивии ръвъ на

говедата и почнжхж да се разБЪгватъ. Втурихж се се.lенитЪ

ВЪ:ШрЪщатъ,

ЦЪ.lа Ш1НlIка.

Тогива 'ХГ'дО
СЮIЪ

Хасанъ

се съб:lъче,

J\аза ;:щ вържжтъ

к:што 1IlaЙIШ

поведе С.1Исаното ;(обиче

дit ги,

Xe.le нюi CtTHt ги ПОУЩJOТИХJi l\Ш.lhО.

l\IY

едно 1I1diЖIЮ

го РО;Щ:Ia,

и пато

пръзъ огъни а ВСINКИ ;~руги

юнче а той
г:шдиаторъ

ее.1Яl\е ПОД

KapBaxiil, другия доБИТЪRЪ, за да прtмине и той животворний огънь.*)
Съ

ГО.l'Ьми NdilШ

еДВШIIЪ, l\южаХdi ;~a

прtкаратъ пI)'взъ

горлщий

orъHЬ Добитъriа:

l\шо:зина re.11:IНe си ОТИДОХdi СЪ Itитка Юl

и съ ИСRълченъ

кракъ ИЛI ржка

това се не обръщаше
се.1янетЪ, зnщото

внимание.

Г.1Пвата

отъ разлрепий до(iИТЫiЪ,

II

прави еж въ това

нъ на

отношОпис

бе:з'.!, д06итъкъ ще ПрИ.JИЧJiТЪ на l\ШСТОРЪ

безъ

инструменти.

Прtl\ПШJi добитъка пр,r,:!ъ ;кивотворнии огънь. IIрt:\lипжхме и
ний ВШЧКИ П})'взъ ГЪСТЮI ДЮIЪ И П.JЮШКЪ.

Настроението на

се.1ени'IЪ бtmе

хора изоаlJени отъ пыIяя

l\lOpcJ\a

весе.1О: тt ПРИ.lИчахж на

бурл. До вечерЬТ:l го О;:ЩРИХdi на

пuдиваница.

Гъстия димъ ~lИнж И :за мина а баб:t чума живо и здраво си
ХОДlI изъ доuитъка,

до пато се насити.

(C.HblJIJa)
*) Дру гъ
нение:

се.l1!IШВ'Ь Пр'!;1I0ржча

да се паГОРII

ТЪКЪ ЧР'В3'Ь

е;щиъ

да се направи

ВО.11> п отъ пеIlе;па

11

Jlрмата. "Тъй СЫIЪ, чува.1Ъ да ,lъкуватъ

.то·ва старате.знО

се извърши,

нъ ЧРlата

с.1ЪДj'laiщето,

като ДIНIЫ

}Iy ;щ ('е аахрани ВСllЧКПЙ доби

11

се неllРUПЬРШИ,

"да;шка"

кааа

той, И

РА:JНИ
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РАЗНИ
Прtди нtиолио мtсеци

е.:щнъ ВlцeHЪ :\е)!.щ:з:1.1еЦЪ

изъ

II ро

ва;J,IiЙСRО е ;IIO.1H.IЪ 3f:шистеретвото на Съобщенията да му направи
отеТJшка въ

по

Ta!icHTH

на

HptHoca

i".i0 нагони t'!> et.Ho

отъ I1ра

llадия до Русее.
С1;ното :ш

tera

се Т1\исува ЮIТО

заПfi.1ПТС.1СНЪ матеРИIl.'[Ъ

.'letHO

съ НЮ-180 ЗД • •Н~!Ш на НЮ'ОНЪ, като сс е~l'kп\ 11a\'О}Щ отъ

10000

1(,

;~a сс

Г. което,

като обеМIIО,

1I0нечр

натонари на вагонъ и П:1Юt;'Ь
3начи за пр'lшосъ на

170
(50

от'!> ,j(ЮО

1О .1.

lШI'О\Ш) 11.1И
но

за

(;'\;110

г.

не)[()же

IIраво .за "упrамба:111

JJOI'IШ\ШIllIC.

5000 п. г. t'1шо отъ lIрощцш[ до I'ytt;(' СС ааП.l:ШЩ

-/I!Ю лена, :\IО:Iеио е да сс

таксата

J(.

'\'1\l\tYBH

(што ДРУl'llТБ ;КllТНII

RО.IИЧРСТВО

\Ю:[RОТО

горното RО.1ПчеtТВО

IIрои:шеДClШIl ИЛl

~IOЖС

tC

;щ

IНП()lнt}ш

въ

с'\шо

ПЪRЪ

110

вагона,

·а не IШRТО е Сl'Пl да се :ШП.1аща :ш
да

te

заП.raти

произведения

ПО.IOнинftта тю(сса
сс таКСУВtlТЪ

110

(i,j

IOOO() 1\. г., Т. с. ан 50001\. Г.
80 -- !JO .lсна, КОПIТО други'I"В
.1. 50 ст. 10000 К-l'р. ;щ СJiЩОТО

растолшю.

:\[инистерството му е УДОВД·ТUОIНl.1O ~ю:[бата НЪ t.l'Бднята С:l!И

СЪ.'[Ъ: осuоuождаИI\ се отъ право
ма.lенис

на

TPIJ.HCIlOPT:l

:1[(

:I\УIПЮl0а (ПOl,РIIJIl,а)

н[( вагонъ съ ОЕО.IO

10 .1.

и:ш

1(1 .1. Il на
веИЧRО 20

лева, нъ съ условие Ю\О ПРОСИ'l'е:ш пр'l;дстани гар:шция :ш (;ООО
(за

Kal\BO

не:шае)!ъ,

нъ ПjJ'!,Дlю:raгft:lJе

На:мъ се ВIIЖД:l за

:lIIlOl'() :l13.1KO

нит1> ТШIШИ

УС.ювия И IШIlЮIЪ

CyB:t пnвеч\\О

110

трtбва.

Hel\a

uлаl'охIШНIlf>ТО

:\[ИНИС'l'ерt'l'ВОТО

ПjJИ прtд.lОже

да се

поааинтере

llъпрnса и да ПОИСJШ по l'О.ltщ! ОТСТJ,I1Юl О'ГЪ цtто

пр се ;щбр:tlщ

'Je

ако (Нипе

у;~ои.lетнорена

на проспте:ra I~Ъ дьржавната xa:JНa щtха да паднатъ ()l(():Ю

.левчетft,

~Ю()О() :ц.

а

<11,0 тона Cl'
:1. още пове'll'

за въ 6Ji.~Jiще
СУ:IIацията

НfijJ'IЦ'Iшrе :,а ВСIIЧ[(И щtха

като се знае, че

ед,IlНЪ доБI)'J; урщенъ

на сtпо нараства

бата на проtнте.1Я въ

Toua

доходъ и :Jе:ll.1е;J,ъ.lеца

Il

1'/1.

ноененъ

ще нараства.

:I[():rбаТI\

8000 юатни

да БJi:~JiТЪ и

l'уссе прt,ДС1'аllлява
l~ентръ,

Съ

r;I:t>ro

свинетt.

IЮН

OC'l'aВJIIIlleTo~ro.I

По.10жение, хааната се .1Ишава отъ l'nрний

не се У.Iеснява.

лtиъ ПРОТИВЪ въшнить. Ветеринарния .тl;каръ Сиберъ
поржчва t.l'lЦНIIЯ

.I10Bern 11

.1.

аа въ с.lучаЙ па запа.шание).

JШЧИНЪ аа и:пroрявашш въш!шт1; на конст1>,

lI[1tпо

"С '.1> Л Ч 'Ь"
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Размtсва се га31> и ленено (сийреково) мас.то по равни части.
НаМOl,рева

се съ тази смъсъ единъ ВЪ.lненъ парца.1Ъ и се намазватъ.

т1>зи части отъ кожата, кждtто ИЩl въшки.
китt

и:пшратъ

~шого бързо.

пакъ да се намаже,

по напрtдъ.

!taKTO

По този начин'ь ВЪШ

lIщиръ нtколко

дена кожата

може

По;щръ това кожата се из

мива съ топда вода и сапунъ. Отъ това лtкувание IЮС~fИтt не падатъ

Мntченъ пръчъ. ЕДИН1> СIютоводецъ отъ

Oelstnitz,

въ Саксония,

притежава единъ пръчъ, който отъ н'lшо.1КО вр1;)!е Hac:HI1>, дава
M.ltKo:Ja да може да го доятъ по три пжти на день. Тол

доста

пръчъ е испратенъ въ Дре3.1.енъ за да бжде И3С.ltдванъ

отъ вете

ринарни лtкари. Тил ПОС.ltднитt съ това не научватъ н1>що ново ~

с.lучаитt отъ тох родъ, У пръчътъ, У разнитt видове м.ltкопитающи
и у че~ОRtка даже,

ако може да се върва на прtданията,

р1щки и ако се върва на ршши
чатъ по

же.шние,

опитано

въ

естественици,
нtкои

не сж

~IOгжтъ да се ПО.lУ

случаи,

понеже цицата на

мжжкитъ прtдстаВЛJ!ва нужднитt е.1ементи :за отдi•.lянието на

M.lt-

1\0'1'0

и тя не го ПJюизвожда

(Re-

спеil

da ::\Ierl. veterinail'C).
lIодобенъ на

горния

заК.laНЪ на СIютобоинптt

само защото

не я раздра:шнватъ

С;Iучай е забtJlЪЗ3НЪ
въ гр. Балчикъ.

и у единъ пръчъ

Ето какъ

пръглtдвача на скотобойнитt тол сдучай: при

ни описваше

одирапиете на зак

ланил пръчъ забtлtза.ш сж дв'!> торбички отъ странитt на лйцата,
които съдьржа.1И

една

всъка вtролтность

бt.la течна иатерия

това сж 6и .lИ

не би.1О ::забtхвзано още на
и

се

направлтъ

опитъ

съ

цицитt.

подобна на млtко. По

Жа.пю е сз~ю, че това

животъ, за да се остави

пръча живъ.

него.

("Вет. сбирка"}

еВ't;J,t:пия

29

}1иниетеретво на Търговията и ремледi>лието.

СВ"'БДЕНИЯ
За KOHKYjJcurmb 110 Зс},t.lсд,ълuеmо

и скоm067)дсm60mо

189710диuа, 1136Л1ЬЧСUUllЗ7) сообщсuuяmа 'На Г. Г.
сnдаmелunuь 1Ut расnорnдumел1ltИlln

Ноннурса

'lplb37)

'llpna-

t>o},/ucuu.

въ гр. Есни-Джумая.

(Открпгь на l-й Маи, а ~акритъ ва 3-и сжщпи т. I'ОДИllа).

Кончрса е билъ откритъ на 1-м Май т. г. IJЪ

9

часа сутрипьта

при ГС.'I'h}ю множество народъ. ПрЪдсЪдате.lЬ на распорЪ;щте.1Ната
lЮЮ1Исеил е би.1Ъ l11уменский

186

въ този день се лви.1И

чета и слъдъ оцънлвание1'О

награди за жребци, 28 .се JlВИЛИ

67

съ 1'е.1ета,

и

3-

5-

СЪ овци,

на жребци.

имъ отъ журитъ

оТ'ь които

6-

7-

съ БИВОЛСIШ бикове,

съ .1юцерна,

3-

нцпръПуt:кванието

2

16
Май

9-

t:ъ JIЧЮIИКЪ за ПИlЮ

оп т'hхъ БИ.1И наградени всичко

На Б-й сжщий станжло

ко()и,1И и кон

()или П1J1iсждени

за коби.JИ и 20 -:ш кончета. На

ИЗ.1ОЖИ1'ели,

съ пче.1И;

Окржженъ УпраDltтел, г. G:шаЛОIJЪ.

ю!дожите.1И

34

ИЗ.1Ожители.

на което взе.lИ участие

1О конн; най-бързий конь ИЗllШНЖ.1Ъ опръдълt'ното раt:толние оп
5 КИ.10метра за 7 минути и 20 секунди. Въ заКЛЮ'Iение, ето какво
.казва пръдсъдателл на Распоръдителната КОШlИссил: "Общото чис.'10
ва ИЗ.1Ожите.шТ'h сравнително МИНЖ.laта година е по-ма.lКО, нъ отъ

.друга

страна

на конкурса

се докарахж

lIIНOfO по-добри

домашни

животни, оп lЮ.1КОТО пръзъ МИНЖ.шТ'1 годиНи, защото тази година
Распоръдителната

само

КОМмиt:t:ин бъше lJзе.la

отгоnарлющи на условията

Между насе.leнието

t:e забъ,;rъзва

lIttрки да се допуснжn

за учаС1J1е еК;jемпляри добитъкъ.
общо аадоволствие оп копкурсm

.и всичкиТ'h IlОЧНЖХЖ да забt.'I'hзваn добритt резо.пати ОТЪ тJ;xъ:'

Ноннурса въ гр. Ямболъ
(Откритъ ва

9 .МаЙ и за.критъ ва 11 Май т. г.)

Конкурса е бидъ ОТКРИТ'Ь тържественнно,
:многобройно

зеМJIедъдqеско

наседение оп

висто на гражданекит:l; и военни власти,

при

стечението на

окржгътъ, въ

JlмболсltИтЬ

присжтст

граждани и

so

"С

дух()Венството,

Ч Ъ"

1; 11

което оте.1УЖИ мо.'Iебенъ, с.1'Бдъ които се е произнеС:Iа

рtчь отъ прtДС'П.l,ателл
скии ОКРJiженъ

на

раСПОР'Бдителната

Въ СJiЩЩI депь на Iюпкурса съ

жите.1И

на

жребци, 57-на

М:Ia,:Щ кончета,

жребци,

8 --

коби.'Ia И

приn.10ДЪ отъ

копе СtБ се

кобили съ

отъ които СtБ би.1И

шt коБИ.1И,

кончета сж

6

кошшссин,

1О -

нагрцени

на М.lади

обявени

кръстосани

и <lезъ

Hors

лви.1И

кончета

-

единъ

на :~е'f.1f'дt.1чее!ш
на

::\f.'Щ'I,итt

~Iай сж

10

ПРОИ:3IJрдения,

птици,

па

9 -

ее лвили

-

пчf'.1И

е употрtбено за практически де~юнстрации

съ

25

на овце и
ДО'ЩШЮI

юt сви

5 -

кошери,

на :1юцерна. IIОС.тЕ това спободното

3 -

1

кончета,

ПЧС.1И II

I1еть ИЗ.'Южите.'Пf на овци,

,IЩIaШНИ

на лчмикъ за пиво,

на

:мtстнитt кобили съ окржжнитt жребци

ПТИЩf. Наградени еж би.1И
ни,

и (ji)--H3
жребеца,

2

Ш!.10жите.1И на бюшве, Iiрави, биволи и биво.JИЦИ, ::п

27 -

ШI.l0

83

И3.lOжите.1И

11

кончета и

сопсош·s.

сл.. произвели най добро впечаТ.1епие. На
евини 11

С.Пlвен

Управите:IЬ Г-НЪ П. Станчевъ.

2 -

нр1ше

уп()трtб.1еНиет() на

п·чговетt отъ системата "С:шъ" , ржководепи отъ С:швенскии 3t:Ш
Лf';J,t.1чеСIШ Надзиратель.

На 11 ::\Саи еутриньта е станждо надпр1шусканието
при стечението на мнorобройно

петь КИ:Iометра.

насе.1ение,

НаЙ-ГО.'Itмата бързина

съ БОНье

на едно растонтние отъ

i!a прtминуванпе

това рас,

тонние е би~та 6 ИИНУТИ. ПОС.1t обt,J,Ъ сж раздадени тържестnенно
наградитt,

слtдъ което

държа.IЪ рtчь

върху

С.mвенскиЙ окр.

Ветеринаренъ

значението на конкурситt

вуванието на зем.Щ:'I,tлието и

Сравнително съ конкурса

.iltKapb

е

за усъвършенст

скотовъдството.

станж.1Ъ

на ИЗ.10жите.1Итt сега е 6и.1О по fO.JtMO,

1fИНЖ.Iaта година числото··
насе.шнието е иного по-

вече заинтересовано 11 СПО.1уката на конкурса е би.lа

най

гоЛ»ш.

-------

~--~---~~~~~

КНИЖНИНА.
По:1'УЧИХЖ се въ редющинта ни с.тБДУЮЩlfтt КНИГИ, спи
сания и вtстници:

Българска Сбирка. ИЗ-IИ3R въ П.10ВДИВЪ, ГОДИШНИЙ або
ваментъ

1О

.1ева.

Учителсни

Другарь. Органъ на БыгарСJ;ИЙ учите.1СIШ
<:ыJiъ;; И5,1lfза въ СОфll!l. ГО),. аGОНR)lентъ е 5 .1.

.ШIНИСТ. НА ТЪРГ. И :1ЮI.ТЕДЪ.IlШТО

31

Орало. Органъ IШ зе~I.lед'1.1ЧеСRОТО ДРУil,ество въ С9фил,
го;щшниfi му а60наментъ е

.1., а

8

.1. за ученици п т. н.

5

Ветеринарна Сбирка. Органъ на дружеството
тернинарнит-Б
мснтъ е

8

.т!шарп.

ПЗ.1Иза

въ Сафин

на

гщишенъ

ве

а60па

.lева

Ловецъ.

Органъ

на СОфИllСJiОТО

.1овчиi1ско дружество,

ИЗ.1Иза въ СОфИJl.
Отчетъ на ВИ,1,ИНСJilIЛ народенъ

Звtздица. Българка.

IIр'1:;дставите.1Ь.

Поминъкъ.

Движение. Свободенъ Гражданинъ.

Варна.

Учителско

Младина.

Домашенъ

Приятель. Отзивъ. Странджа. Свобода.

жатель.

и Разумъ.

Btpa

Управитель. Пловдивъ.
ни

права

п

Отчетъ

Варненския Окр.

Селски вtстникъ. Народ

Bulgarie.

др.

Винарско Земледtл. Вtстникъ,
при ВипаРСJiо-3ем.lед'Ь.1ЧеСl>ОТО
ЛШJа два пжти

въ м'ьсеца

Ново 3емледtлие,
въ Руссе,

Въздър

npontn.

на

органъ на

учи.lIlще

1 ОО

въ гр.

а60ню!ентъ

учите:ШТ$

II.l'!ШСDЪ,

4 .1eBa.

редакторъ Г. А. Кърджись,

два DihТIl въ м'tсеца,

ГОД.

из

аБОНЮlентъ

7

ИЗ.lИза
.lева.

МИНИСТЕРСТВО НА ТЪРГОВИЯТА И 3ЕМЛЕД1iЛИЕТО.
ОБЯВ.1ЕНПЕ
~

2405

Ыпниетеретвото на ТЪРГОШfJIта и
знание на интересующитt се, че то ще
стипендии въ ра:пгtръ отъ по

1200

до

:Jем.lед-Б.шето оuявяnа за
отпустне тая

1;)00

година три

.lева годишно за прак

тикувание ДВ'В години по зе~!.lе.1,'1.1ИСТО пъ странство, въ етопанетваа.

които то ще избере. Жедающитъ
да еж

свърши.ш

висше, И.1II

странство ШIИ БЪ.1Гарил и да

;l.a Пo.IГIЬЬТЪ

тил стипендии, тръбва

ср1цпо ;jеЯ.lедt.lчееIiО
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Осв'1шъ топа, l\1инистерството
обявлва на и,нтересующитt

кувание по земдедtдието

на Търговията и 3ем.lедt.1ието

се, че то отпуща и ПUl\ЮЩИ :за ПРl\КТИ

и клоноветъ му въ странство и З:lвtдеНИJI

въ странство въ размtръ отъ 300 ДО 600 лева годишно.
Жедающитt да НОДУЧЖТЪ такива но~ощи,

l\IОГЖТ'Ь да испра

ТБYiТЪ прошенията си прtзъ всiэко врiэме на годината, като прt;(с
таВImТЪ свидtтелство за свършенъ курсъ въ висше, и.:rn срt;,що зеl\l

JlедЪ.тческо училище въ ,странство или

ПЪ;lгарил И свидtте.1СТВО

.o'I."Ь стопанството, или :заведението, гдiэто тiэ се на}lИратъ на практика.

Стипендиитt и ПШlOщитt ще се раздаватъ по рtшепието на
земледtлческий съвътъ

при l\fинистерствсто, слtдъ

разг.щ:щание

.цокументитt на проситеДИТL, като ще се прtдпочитатъ тия, които
иматъ по-висока училищна подготовка.
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