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ДОБРИЧЪ; 15 МАИ 1918 ГОД.

НА ИЗВЪНРЕДНАТА -ДОБРУДЖ.. КОМИСИЯ
:ф=
Добруджански ЗемледЪпс!;о-скотовъденъ пистъ излиза на 1 и 15
число на всбки мЪсецъ отъ 8-12
страници.
Нбонаментъ.-за ц^ла година 8 лв
за 6 месеца
. . .
6 лв
ВИНПГИ ПРВДПППТЕНИ
Единъ брой струва 30 стотинки

РЕДДКТОРЪ

За обянления се п )аща: 1 гтр50 ст. на кв. с. м , на погледна
страница 30 стотинки.
Писма и рукописи се пращатъ
до редакцията, а пари на Ив,
Котаровъ при Извънредната
Добруджанска Комлсия.
.—?£&*$&

П ГНБЕ

Добруджа въ д1;лото на ирКхраната.
."Значението на добруджанското ' псоизрия стана,особено значително сега и отъ сега
нататъкъ. Требваше Добруджа дз кзп^дне
за 2—3 годин» подъ романско рабство—огь
една страна, а огь друга—да нпстжп;т Vc-ашйата всемирна кясапиииа, за да се разбере
отъ ВСИЧКИ, че Добруджа не сьмо по име, но
и по сжщн; С7ь е българската житиииа, бъл
гарския Хймбаръ. И пластина, тсвя re вижда
ясно, би..о отъ състоянието на добруяжднсккя селско—чазяйсгвенъ инвентарь 6ib'0 отъ
разм-вра на поземелната собственост ь въ До*<-'
руджл. А именно: докато въ Бьл;а щя изоб
що се пада само по 8 1 7 декгр?;» на стопан
ство , съ сръчно 6 душ<1, въ Добруджа се
пада на вегжа челядь средно по 1.-0 декара,
т. е, в'ь пропорция i 00: 165, а въ отдтЧлни
околии на Добруджа сё падать дори до 184-7
декари на челядь (за Добришка околия), а въ
Балчишка— до 301 декара, или сравнена съ
ср-Ьдная размЬрь за България, изобщо, Добричеката околия притежава посевна пяоть за
вевко стопанство въ отношение 207: 100, а
Балчишката въ отношение 351: 100,
;
Само ТЙЯ цифри еж. достатъчни, з а д а
характеризиратъ състояние го на добруджан
ското земдед^ие въ сравнение съ онова на
България изобщо. И д-вйствително, наредъ

съ тая ооширна, сравнителн >, пое'зил п ющь,
'1гле-"в"Т{жД'Ше;И високо развить омекйо-игински инведтКрь, койго говори тг-.-ргъ- ш\ >го
за ин*г)г?п1еТн^гВостьта и културносьта m доб
руджанския. землед"Ьлецъ и зем.н вя: ДБЛСИЪ.
Тойдагечъ е/наярастналт, по свонга лодгот в<а да усвоява и приспособява всичлитй
придоГ'ннки на землед^лската нлу<а и телнпка вь своето стопанство, всичките ги ко-еги
отъ о;тамчлитЬ околии въ Б>лар:*..'. Топа
се вижда оть числото на в• в .-дг.чиН. вь
ДрОрудж.ч жетварчи (2071), съ*чил.{.Ч2б) (,г
то -повечето редови, които оя ПиС.+ дчнга
духа н. з^м^ед-влеьага наука}, млрнн шршзчкл (100) и моторни плугове. Вь;п. < гь ония,
кош о ёж притежание на частно со^свснос.ь
10 моторни плуга огь 30 т"а,<ъ, л- •••-'яменч н..псст!.дькь- .'огь-Дирекцията w. С Г. 0 . П.,
с*, ангажирали вь Добруджа. Съ д, у и лумн
казано, Д")брудж", която заемам:•-.«••»'ji2 чгаь
нз Бъаггрия. ангажирва 33 °о 01Ъ. ;мошршп1*
средства m държавата, което щс-^'че. ^е л*
използува четири пжти по-вйе, оьдалкого въ
оааналата Бъагаркя.
• Тази структура на добрудщ некого сел-,
ско стопанство обяснява и характера на про
изводството му, за което говори"5 А К въ
статията си ,.характера ria ceu.-ед-кд кото
стопанство Добруджа" в ь ' пр1:дпоел-кдишг.
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джа произвежда главно жито,
1чмиктг, овесъ, рапица,' бобъ
се знае, отъ каква важность
;ули за прехраната на армията
днешно време; като се знае,
!та на прехраната е д н е с ъ
la надъ всички други, т. е:
, нея зависи и самата победа,
де победи оня, кой го нак-много
жи въ областьта на прехраната —
можемъ да си пр-вдставим>, какъвъ
обектъ днесъ сьставлява и за гр-ж/ и за държавата добруджанското прсдстао.
..•/• И наистина, Добруджа, единственна, про
извежда излишъци отъ храни, съ които се
сбсъва и се пръяранва една голъмя часть
отъ нашите недостатъчно произздьтелните
села и градове. Добруджа поащаше своите
обилни жита преди Балкгн;ката война не
само въ София, но .пълнеше съ техъ Дев
ненските воденици, " които го преработвалавъ първосортно брашно и ги изпращаха въ
странство. Нейните ечмици и кукурузъ по
държаха и хранеха нашит h б^£^ени_и__спиртни_
фабрики въ. много' пунктове. •"
~""" Г~"
Д.ръ В. Пачмъ

'III а п ъ т ъ
Шапътъ е една заразителна болесть iia дву
копитните животни, преимущественно на едрия
рогап. добитъкъ, после на овцете, свините и кози
те. Спородъ едни учени на заболяване отъ шапь
еж. изложени и останалите домашни животни—конь,
куче, котка.и птици, а споредъ други—не. Човека
страда много често отъ шапъ и се заразява или
направо отъ болните животни, или отъ • употребле
нието на сурово млеко, произходящо отъ гЬхъ, или
лъкъ подруги пжтища Всички диви двукопитни
животни сжщо страдачъ отъ шапъ.
Той се явява по-отдълно въ устата, или копи
тата. а най-често едновременно.
Микробътъ, който причьнява шапа не е открить още. Той е ултравизибълъ, т. с, н&откриваемъ съ съвременните микроскопични средства и
преминава презъ порцелановия филтъръ на Шамберланъ—Паетоьръ. Заразата се съдържа въ течностьта на мехурчетата, които се явяватъ вь уста
та и по копитата, въ лигите, въ млекото и изверженията;
Шапътъ принадлежи къмъ ония заразителни
болести, които много лесно, и бърже се разпростраияватъ, било чръзъ егвмъстното държание на бол-
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Тая щастлив? конюнктура на Добрудн|
блдв помрачена отъ романското нашестви!
3-видела на това цветуще положение 4
Добруджа, която б е заприличзла на истинск
рай.ки КАТЪ, Ромж.ния се е заела да я ограС
ва систематично. Тя ограби на Добруджа но'
ти иФлия работенъ инвентарь: О г ь заварен*
т е 151,737 глави волове и крави едвамъ ос
тапа 20 °'о .отъ конете 30 °о и то следъ кат]
населението беше се сдоби-ло съ такива след;
изгонването на ромжниге отъ Добрудж;
Ромжния, 31 да съсипе добруджанското про
изводствэ, отвлече и голвма часть отъ р(
богоспособното население Тя обаче не ;•
могла да съсипе трудолюбието на останало/
такова, нито неговата предпркемчнпесть;•
не ыогха да вдттне я плодородието на де
руджрнската почва
При това положение, за да осигури?
прехраната на Г?ългарир, ние гребна да ус
гуримь ргботоспособностьта HI Добруджа нейната производителна способность Ка^«
еж мерките, които днесъ за днесъ се на-;
гатъ на държавата, за да б л д а г ь павдпрп:м
ЧреЗЪ

И Ч Я . Дпбр'..КОМИСИЯ

ВЪ

Т П ^ м ; ;>fojf

край, щг говоримъ въ следния, бройТ""'" ;
ните и здрави• животни и чрезъ' разнасянето -HI :
териитъ, които съдържатъ заразата, било пд
чрезъ предметите, коиго сд биле въ съпр::кос:
вение съ болните и най-после чрезъ разните >
вотни, които сами може и да не страдатъ отъ не
но еж биле вь сърпикосновение съ болните п ;
що и чрезъ хората Пазарите за добитъкъ и пан
ригЬ еж главните разсадницп на шапа, както'
на всека заразителна болесть
;
Бзлестьга се появяза обикнавенно много ск<
следъ заразяването, средно взето, следъ 3 - 6 /д
но по некога и следъ 14 дни. ' ,
. /,.
Той върлува презъ всички годишни времен!
това с въ зави-.имость отъ движението на добий
Зимно • време, когато движението е ограничени
минимумъ, той почти изчезва.
..
Той се явява вь различни форми. Въ не,
години се явява вь много лека, а въ некой I
много тежка форма,'но по-вечето пжти заболява
то е лекл л обикновенно болните животни озд|
вягъ въ 2—3'седмици . - . . ' / - '
1
У насъ шапътъ е доста распространенъ, !
има години, когато той не е билъ никжае,; коне.
тиранъ, или. пъкъ, ако е върлувалъ, то е било f
много лека форма и е миналъ почти незабелез^
и безъ никакви жертви. Поради това, той си е с!
челилъ между населението името на една отъ на
невинните болести, съ които то е свикнало.
4
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Слъдъ балканската война, обаче, той се почви
При всичко, че у насъ шапътъ минава за една
въ дос^а голъмъ размтзръ и то въ граничащйтъ съ невинна болесть, въ сжщность загубить, които стра
Турция краища на България, отъ гдъто се прънесе, ната понася отъ него не еж малки; че това е така
заедно съ чумата, по добитъка и на много мъста се вижла отъ обстоятелството, че 25—50% отъ до
върлуваше заедно съ нея. Отъ тамъ той пръмина битъка въ една мъстнисть, гдъто той се появи, за
въ вжтръшностьта на страната.
болява и става за една доста продължително връме
Пръзъ настоящата война шапътъ взема сжщо негоденъ за работа производството на млъко и
доста широкъ размъръ, особенно въ 915—916 год.. млъчни продукти спира, а освънъ т; ва часть очъ
макаръ и да бъше въ много лека форма и да мина добитъка умира, пазаритъ и панаиритъза добитъкъ
безъ жертви. Такига имаше, но това се длъжеше се закриватъ, докато еж въ сила карантинните мър
по-вечето на изтощението на добитъка отъ преси ки, което влече,слъдъ себе си ггвль редъ търговски
лена работа Но макаръ и въ лека форма, тс«й об и ёкономически загуби. Ние нъмаме статистически
хвана почти всичкия добитъкъ на много транспор данни за у насъ, отъ които да се види, какви еж
ти и тъ бъха принудени отъ една страна, поради не- загубите, които той нанася като върлува, ако ще
прткмътнемъ
възможностьта да работять, отъ друга, поради на би и въ най-лека форма; но ако
ложени! ъ карантини мърки, да спратъ всъко дви загубата отъ спиранието на работата въ надници,
жение. При прЪминавгнето на транспортигв првзъ загубитъ на месо, понеже добитъка много отпада
селищата той се разнесе и по добитъка на насе физически и ония на млъко и МЛЕЧНИ продукт,
лението —въ вжтръшностьта на страната, Македо безъ да се държи смътка, че много отъ добитък г и
ния и Моравско Съ взетитъ, обач •, на връме слъдъ оздравянето сн остава слабъ'и негоденъ за
ефикасни мърки отъ страна на ветер, власти, той работа, поради усложненията въ копитата—^хрони
б ш е бърже ' ограниченъ и транспортитъ
се ческа хрзмота—и ако установимъ всички тия загуби
въгху едно минимално число, напр. 10—15 лв. на
очистиха отъ него
Понъкога, обаче, шапътъ върлува въ много глава, ще видимъ, че едвали общитЬ загуби на
злокачественна форма, прави ГОЛЕМИ опустошения ! страната еж по-малко отъ 10—12 мил. лв. годишио.
и нанася, грамадни стопански загуби. Това ставл I А тъзи загуби за една страна, като нашата не еж
особено въ страни съ раеовъ добитъкъ, който се малко.Това показва, че шапътъ, макаръ и да върлу
отличава съ свойта по-слаба издръжливость и смърва
често
пжти въ много лека форма и да се смъта
Тнбстьта достига често пжтн до 50 °jU , а при теле^гя*?я ;'ri"••Хб*§0'^ё^ТЙ?*^^ГерМ1ш я*п'р%'зъ"'г6дннктЬ за една не много пакостна болЬсть, съ огледъ на
1892 и 1899 той е вземалъ много широки, размъри това само, дали по-вече или по-малко животни еж
,и загубитъ отъ него еж изчислени на десятки ми- умръли отъ него, въ сжщность нанася грамадни
'лио.ни марки, кактлтова се вижда отъ приложената стоп иски и економически загуби, поради което се
налага дългь на самото население да поглъдне по-.
статистическа таблица.
сериозно на него и само да се заинтересува за мъркитЬ и сръдствата, които се прилагатъ за ограни
" З А Б О Л Ъ Л.И
чението и лъкуването му.
.
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Главното условие въ това отношение е iаола••
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о
цията. Болниятъ добитъкъ тръбва веднага да бжде
ю
о
CN
отдълянъ
отъ здравия, да се гледа отъ отдълно
о
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.
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лице, да се не искарва на паша и водопой, да се
ю~
О
со.
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не изнася и употръблява сурово м.твко и др. про
о -.
ОО
°р
дукти отъ ззразенитъ дворове и да се не допускать
външни лица въ тЬхъ Отъ сношение съ заразените
Общить загуби на глава и за цълата' страна, дворове тръбва да се пазягь не само стопанигв на
нанесени въ 99 год. не еж извъетни, но знае се, че здравия добитъкъ, но и ония, КЖДБТО болестьта се
въ Саксония г л а в а тъ еж достигнали до 107 марки е появила тръбва да иматъ грижата да запзятъ
на глава.
.-N;своитв съсъди, а ке отъ злаумисьль да разпростраА прЪзъ връмето отъ 1889—1902 г., т. е. за няватъ болестьта. Това се налага отъ тъхння човеш
единъ периодъ отъ 14 год. въ Германия еж заболе ки и сьсъдски дългь.
Въ мЪстностьта, гд-Ьто условията не позволяли по-вече отъ 16 милиона глави добитъкъ. Отъ
тукъ всъки може да си направи заключение, колко вагь и затрудняватъ прилаганието на тия мъфки,
еж грамадни СТОПЗНСКИГБ загуби, които шапа нана отъ една стр на, отъ друга, за да се съкрати върся въ Германия. Така е и въ осаналигЬ европейски луването на болъстьта, което често пжти се прота
ка съ мвсеци и спира всЬка аемледълска работа, търдържави, особ.нно въ Италия.
...
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говски и др сношения, се предприема искуетвенно
заразявание на всичкия добитъкъ. Тая мерка, обаче,
се прилага тамъ, кждъто ветеринарните власти на
мерять TORI за нуждно.
Единъ пжть взети всички карантинни мерки,
останалата работа се състои въ .лъкувание на бол
ния добитъкъ Лекуването не спира развитието на
болестьта, а с мо я смегчава и животното я прикарва по лесно.
То ее състои въ дававието на лекарства вжтрешно и въ външно лекув'ание на ранитЬ.
Отъ многого лекарства, които еж препоржчани вжтрешно, първо место заема сирната киселина
(ветреть, наречена отъ населението), което се дава
въ разгворь I % по Ч»кгр. на глава едъръ рогатъ
добитъкъ и се дава отначало 3 дни по редъ, а
после 1—2 пжти седмично до окончателното оздравянпе на добитъка. На телета и малачета до 6 мъч;.
възрасть се дава по *[4 литръ по сжщия редъ. Рас

БРОЙ 3,

твора се приготовлява въ дървенъ, или стъкленъ
еждъ и се дава съ шише, като се налива въ устата,
или пъкъ въ ярмата.
Сжщата киселина се препоржчвз и се дава и
на здравите за предпазвание отъ зараза. И наисти
на, много отъ ГБХЪ не се заразяватъ.
Това средство се смета за едно отъ най-ефи
касните и добитъка, лекуванъ съ него, прекарва
много лесно.
Ако е необходимо да се употребятъ и др_
вжтрешни лекарства, това може да стане само попредиисание на лекаря.
Лекуването на язвите въ устата и на копитатата е сжщо много важно. Преди всичко болните
требва да се държатъ въ чисто помещение, да се
не пускать вънъ въ кално време и ранигЬ да сеиз* иватъ редовно всеки день съ вода и сапунъ, за
да се не изнечистватъ и да не гноясватъ, което мо
же да'доведе до отпадвание на копитата и смъртъ
отъ гнойно кръвоотравяние.

На отгаеченшъ отъ ромжнцитЬ едъръ и дребенъ добитъкъ, коля, каруци; зър
в ъ КУРТБУНАРСКА ОКОЛИЯ при

0 В Щ И НА

"Щ > л

° о

1
2

Авдуленека

. .

66

Акбунарека

. .

262

3

Байрамъ-Бунарека

347

4

Бей Буна река

112

5

Кара Пелитска

135

6

Кили- Кадийска

7

я

аЗ
Е*

<о
ft

• Ч •

193

Куртбунарска

446

1,007

8

Трупчпларека

283

9

Уеулкьойека

10

. .

500

Шахиндарека . .

417
Веичко . .

Приблизителна стойноетъ в ъ л в .

2,761
оо
it
СО

со
со"

я
а

о
ар

323
179
392
188
164
154

.,

•ва '
я._

'Я '

—

—.

54
74

113 39
190 '—•

я g
'«.
°
2- 'з*

г. К-СЙ»

у

~м#
. О №-~

ч ч " С о.
<= сз
са a
ЕН и О

—

800

-—

55
41

ПО
235 27 42

10

—

336 74
1.4 36

•t=r
га'
Ч

я
га

—

326 40

254

207

—

8,234

•

337 57

300

4,505 |338 1,239 123 42 9,551
О

1П

о

о
о
о
О

ю
•sf

о-.
СО

со

991,200

2'tf

<* в-

о
о

о .
о

с^ . СП
in" об
со

in
оо
СО

со

Страница 5.

ДОБРУДЖ ЗЕМЛ.-СКОТОЗ. ЛИСТЪ

Освънъ това rfe тръбва всвки день да се дезинфектирати съ 3 °|0 растворъ отъ креолинъ, или
пъкъ да се намазватъ съ борэвъ катранъ слъдъ
измиването имъ съ вода. Въ тежки случаи, когато
тия рани еж много голъг.«и, добръ е да се пръвързватъ. Дизинфекциранието имъ може да става и съ
7—8°|остипца, 5 0 о синъ камъкъ, или пъкъ съ всЬкиму извъетнитъ дезинфекционни сръдства: карболова киселина, лизолъ и т. н въ разтворъ 3 °|о.
Отъ опитите, правени въ Германия пръдъ послъднитв години съ пионтанина се ; вижда, че той е
далъ много добри резултати. Ранитъ на «опитата и
устата, мазани 2—3 пжти дневно съ воденъ рас
творъ 5—10"|о пиоктанинъ еж. засъхвали и заздравяли въ няколко дни
Въ много лекитъ случаи по-вечето пжти вевко
лъкувааие е излишно: Достатъчно е само да се дава
на животнитв мека и зелена трЪва, чиста вода и да
се държатъ въ чисти, сухи и провътриви помъщ ния.

БРОЙ 3.

Всвкога, кждъто върлува, или кждъто е вър~
лувалъ шапътъ, помъщеиията тръбва грижливо да
се почистятъ, сламата и торътъ да се изгорятъ, или
зарч>вятъ въ земяга, а цълото помъщение да се из
маже съ варь—стъни, ясли и подъ. Това е необхо
димо не само, за да се запазватъ здравитв животни
отъ заразя* ание, но и болнитъ, защото не тръбва
да се забрвя, че шапътъ повтаря. Животни, които
еж болъдували веднажъ добиватъ имунитетъ (сгаиатъ нев^сприемчивл за ново заразявание), нотой е
много коатковръмененъ—трае нъколко мъсеци, а
често пжти само нвколко седмици.
Ако помьщенияга не бждатъ добръ дезинфекци
рани, прЪкаралигв бэлъстьта животни могагъ слъдъ
и.чв-встно врвме наново да 'заболъятъ и тоя пжть
въ много по-тежка форм), защото организмътъ имъ
е слабъ и изтощенъ още отъ първото брлъдувание.
Затова често пжти животни, които еж пръкарали
болъстьт! веднажь, при вторэто болвдувшие, свършватъ съ смъртъ
(Прод': лженме).

нени храни, фуражъ съестни продукти и др- зелгтедъдскн потръби отъ населението
отстъплението имъ отъ Добруджа
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..Изо науката

и

Извлечение отъ

практиката'

БРОЙ ;

{Продължен^

ОТЧЕТА

За дЪйностьта ка земледЪпския отдЪлъ прк Извънредната Лсбруджаксна Ноиксия за прЪзъ
връмасто отъ основаването ка комисията до 31 Лекеиврий 1917 год.
7) Изискаха се всички, освободени отъ товаре}"
Тя взима всички мерки, за да осигури приби
рането на реколтата, отъ които ще спомена само: нето на параходи въ Балчшкото и Каварненското
1) О време се направиха постъпки предъ Дирекци пристанища, работници за временно по прибиранато
ята за освобождаването на всички добруджанци отъ на реколтата.
редовете на войската, притежаващи по-вече отъ 500
8) Използваха се и всички, пратени на разподекара обработваема земя за прибиране на храни- j режданието на комисията, бъжанци отъ, Драмско (
Tt, голяма частъ отъ които бидоха освободени. Не- ! Сърско
9) Нареди Се до секторните агрономи да прЬ
зависимо отъ общото нар^ждание, комисията хода
тайствува за временното освобождаване на много хвърлятъ габогниците—жътвари отъ една общиш
стопани направо оть частите, 2) Известни въ Доб въ друга, споредь нуждата.
i0) Използваха се за жътва и изпратени?руджа като добри работници, познаващи тукашното
земледелие еж ромжнитъ отъ сегашната германска за сЪнокосъ отъ 4-то Дивизионно • интендантств
етапна зона и липованите отъ операционната зона,. около 200 войници.
11) Помоли се*началника на 4-а Диз;!Зионй
които презъ жътвения сезонъ еж. идвали въ Българ
ска Добруджа съ семействата, м.шцните и доби>ъ- Область да се отложи съ 15 дни повиквзнено s
ка си. Имайки това предъ в^дъ, комисията направи редовете на войската на всички тугци-неслуживи
постж.п«и предъ Дирекцията, последната да направи оть Силистреьско, Аккадънларско. и Куртбунарск
12) Въ споразумение съ санитарните влас!
потръбното предъ Германското О. К Макензенъ да
разреши на работниците отъ етапната зона да използваха се по прибирането на реколтата и OKV
дойдатъ въ Добруджа. Това искание на комисията ло 200 души, карантинирани въ с. Кюсе-Айдънъ( р :
..-<**. ^'?^
не се удовлетвори Изпратиха се само 1100 души лиоренско), ромжнеки цигани-копанари;
;
липовани и ромж.нк отъ — българската операционна": с-.^.;г_ 4 3) .За^вла^ён^?н* ^^
';
зона, които действително се оказаха, сравни гелно, на земледелците глави ешглоненъ добитъкъ.
14) Всички безстопански жътнарки се раздаде
по-добри работници отъ сърбите и албанците.
3) Това, обаче, бе далечъ недостатъчно за сво ха на земледелците безплатно на времено изпс.
.''"•
. ". ,
. •евременното прибиране ва реколтата. Комисията,; зване.
1 5 минерамно масло за жетварките се отпус
требваше да прибегне къмъ най-слабо работоспо
собната работничка рлка, а именно интернираните каше отъ склада на комисията. Сноповързачкитеи
гърци иъ Шуменското плЪннческо депо, квто за тая можиха да се пуснатъ въ действие по липса ц
не може да достави, ^
цель направи постъпки предъ Дирекцията и Воен манила, каквато комисията
ното Министерство Отъ поменатото депо се пра вь канапа, който й бе офериранъ отъ Централна
тиха на нейно разположение 2773 души гърци, по Земледелска Банкз, сгопанит! не намериха сметк.
вечето отъ които бт>ха по-скоро търговци и еснаф!', отказаха да си служатъ съ него
За да се подигне работоспособностьта на по
отколкото земледелци.
4) Наредено бе отъ комисята още пръзъ про- менатите по-rope работници. Комисията се загри
летьта до околийските началници да съставятъ спи жи и зи техното по-добро обличгне," като сметаин
съци на всички свободни работни ржлде българи, да прати неколко души търговци въ вжтрешните
турци и цигани, въ градовете Добричъ, Балчикъ Ка-. градове на царсттвото да доставятъ материяли за
варна, Силистра, Тутраканъ Куртбунаръ) и no-i о с  облекло, но дирекцията отговори, че материяли
мите села. Тия списъци беха готови и съ излиза нема и че работниците требва да се обличать
нето на жътвата нареди се до агрономите, съвмест отъ подаяние.Благодарение на всички тия и други, взети оть
но съ околийските началници, да изкаратъ на по
лето всички работници отъ 15 до 50 годишна въз- страна на комисията мерки, храните се прибраха
безъ закженение и загуби
расть.
За вършидба на зърнените и др. храни коми
5) Комисията нареди до секторните агрономи
въ Кургбунарско, Аккадънларско и Тутраканско, сията задържа всички, поменати по-горе работни
да образуватъ чети отъ местни свободни работни ржце, добитъкъ за возидба на снопи, като се осваци и ги пратятъ въ Добришка и Балчишка околии, бодиха само войниците отъ 4-о Дивизионно интен
гдъто нуждата бе по-голема Съ такива чети отъ по дантство, турците-неслуживши отъ Силистренско,
Куртбунарско и Аккгдънларско, тъй като за вър'
15-20 души се прехвърлиха 710 работниц.
6). Издадоха се открити листове на неколко шидбата не беха нуждни толкова работници. Зг
дущи едри стопани да отидатъ и си набавятъ ра монтиране на въошачките и поставянето имъ ..в»|
ботници, гдето намер.чтъ въ съгласие респективни действие се изиска отъ Дирекцията освобождениетг
за презъ сезона нуждного число машинисти и ЕСИЧт е военни и админиртративни власти
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ки притежатели на върцгачк-.г. Последните бидоха
освободени въ 45 дневенъ отпускъ, а въ последствие,
за довършване на вършидбата, комисията ходатайствувЕ, споредъ нуждата, продължението на отпус
ката имъ поединично. • . >
Всички, годни за раЗота, безстопански вършачки и вършачни гарнитури, около 16, се дадоха подъ
наемъ на желаюшите, а другите (стопански) се раз
местиха отъ секторните агрономи, споредъ нужда
та. Една много малка частъ отъ намиращите се въ
Добруджа вършачки не можаха да се поставятъ въ
действие, поради големи повреди, които, не можаха
да се поправятъ въ кратко време или пакъ по лип
са на ремъци.
Нужяните масла за вършачкитъ се дадоха отъ
склада на комисията. Вършидбата се извърши, като
оставимъ на страна единичните пречки, направени
отъ страна на изземателния отделъ и безъ знание
то на земледелския, правилно Дирекцията (отделъ
прехрана) е дала заповедь на завёдващия иззема
телния отделъ още преди да се свърши жътвата
да се поставятъ вършачки и да се почне съ вър
шидбата въ селата, около железопътната, линия
Въ тая бързина и нецелесъобразно разсмествание
на вършачките въ некой общини още тогава се
иззе най-добрата храна и впоследствие стопаните
требва шедаотиватъ на 20-25 километра растояние
да •рУрсятъ семе за есененъ посевъ.
~ .^Работнишкия лагеръ въ Добруджа представля-ваще една пъстра картина, хора, събрани отъ разни
народности и краища на Балканския полуостровъ
{отъ черно-море до Адриятнческо и отъ Бело до
Балтийско морета)-сърби, албанци, гърци, ромлши,
липовани, руси и пр. По отношение на използуване
т о 1'мъ раздадените работници се намираха подъ
контролата на секторните агрономи, дициплинарно
-секторните началници. За да се държатъ въ респектъ и се следи по-отблизо за поведението на раз
дадените работници вь време нажътва и вършидба,,
дадоха се на разпрежданието на секторните начал
ници и агрономи по 4 души конници за всеки сектор ъ ,
като сжщевремевно и камандиря на намиращия се на
разпореждание на комисията 2-ий полицейски ескадронъ се намираше постоянно въ движение изъ района
Работниците, отъ комисия r a . re прзшаха по
групи на секторните :-грон ми, които отъ своя
страна ги разпределяха по стопанствата чрезъ
общинските, кметове и кметските наместници. Пла
щането на работниците о*ше не е уредено, тъй ка^
то комисията, държейки смЪтка за работоспособностьта на тоя конгломератъ и настроението на
стопаните, намери за нуждво да ходатайствува предъ
Дирекцията и Военното Министерство за намаление
на определените имъ надници. Работоспособностьта
на тия работници се равнява едва на '|s отъ тая на
обикновения работникъ, а определената надница отъ
4 л в . е т в ъ р д Ь висока, защото независимо* отъ надни
цата стопанитЬ ся. длъжни да имъ давать тютюнъ
царвули, дрехи, сапунъ, които месечно костватъ на
стопаните но по-малко отъ 80 лева.
Бежанците- отъ Драмсхо и Серско се оказаха
абсолютно негодни за каквато и да била земдедел-
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ска работа. Стопаните не ги приемах! като, работ
ници. даже само срйшу прехраната имъ и комиси
ята бе принудена голема частъ отъ т*хъ да пла
сира насилствено. Те се явяватъ като излишенъ баластъ за земледелсчото стопанства ьъ Добруджа.
При това положение въ Добруджа има едно.-ремснно
и не достигъ отъ работници и излишни такива.
За числото на намиращите се въ Добруджа
работници-бежанци, плбници и интернирани и твхното разпределение по райони прилагамъ таблица
15. Нови землеелски орждия и машини презъ из
теклата година не можаха да се набавятъ по немане отгде. По сведения на комисията такива е има
ло нъ С^ара Добруджа. За прехвърлянето имъ въ
Българска Добруджа се направиха постдпки предъ
Дирекцсята. но не ни се изпратиха. Канапъ не мо
жа да се достави по причина на високите цени,
защото стопаните отказаха да плащатъ исканата
цена. Въ гр. Добричъ бе останалъ единъ доста гол^Ьмъ складъ на земледелски сечива, машини и ре
зервни ча;ти на К. Петровъ, който 6t затворенъ,
тъй като стопанинасе намираше въ редовете на ар
мията За да може да се улесни земледелското на
селение въ набавянето на необходимите машини и
машинни части, комисията издейсвуЕа освобождава
нето на стопанина до 15 Октомзрий 1917 год.
Машинно, цилиндрово масла, катранъ, бензинъ,
въглища, коксъ се доставиха на време, за разхода
на които по околии прилагамъ таблица 16.
Като управители на земеделските машини
беха. освободени 915 души —за вършачки 322 и за
жътва рки 593 души.
Комисията е ходатайствува па предъ разните
войскови части за освобождаваяие на работници-спициялисти за железарските, коларски и др. рабо
тил» И4и. Спициялистите отъ интернираните сърби
се отделиха отъ числото на обикновените работни
ци й се раздадоха, по-вече отъ 20 души, за общин
ски и частни железарски и коларски работилници.
'
(следва)

Силистренския народенъ Добр, комитетъ.
На 21 априлъ н г. Сил. Нар Доб комптетьима
общо събрание. Едпнъ отъ важнитв въпроси, който
събранието разгледа него день 6i и тоя: „Положение
то на скотовъдството въ Добруджанския край и sitpКИГБ, що требва да се взематъ за облегчение положе
нието на пострадалите стопани*. На събранието 6ixa
поканени Силиетр воененъ агрономъ, секторенъ началникъ и др. видни граждани, които се изказаха
и .се взе решение по горния въпросъ.
Председателя на събранието Г. Бояджиевъ
откри заседанието. Той изтъкна, че главната цель
на Добр. Народ. Коиитетъ е да подпомага постра
далите добрудж. граждани въ всЬко отнотенве.
Сжщия заяви, че единъ отъ най-важните въпрЪси,
който днесъ интересува много добрудж. население
е: липсата на работенъ добигькъ, който е твърд*
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3). Да се избере депутация отъ трима, ду1пи,
необходимъ за-разораване и засяване -на земята и
която
да се яви лично предъ Министра на Земл
прехраната на населението. То за отстранение на
еделие™
и Дьржавни имотл и другите учреждения,
това -зло, требва да се :;::о.-\:ат'1> бързи и добри гврки.
отъ които зависи разрешението, на•• тези въпроси
' СтЬдъ него думата се даде на Сплистр . во- и еъ мотивирано изложение да. ходатайствува за
ененъ агрономъ, Драгемировъ, който еъ данни; дос постигането на тази цель.
та обстойно изложи своята агрономическа дМяогть
Всей." Агр. И- Христовь
и описа истинското положеше на пострадалите
•землод'влски-. стопанства, а най-главно за подоже:
Храня отъ уврайна га дзнтраднитЪ скли.
нието на скотовъдството въ района св. Той изтък
Съгасно- сключения договоръ междуЦ ентрал-на,. че, както работния добптъкъ, така и земледъ\л.
натв
еили
и Украина, последнята.се. задължава да
инвентарь ех много пострадали отъ ромжнцатв,
предаде на Германия и Авсро-Унгария, 60 милио
даже е имало-'стопанства, които еж съвършени"
на .пуда (980, 000 000 кгр) пшеница; ржжъ,
разорани. Сжшяя заяви, ^че ири тези условия: лип вара'ва и маслодайни селена.
сата на добптъкъ, недоетигъ въ землед-вл. инвентарь
За организиране на доставката Германия. ii
и редъ други незгоди и агронома не ej въ съетояние Австро-Унгзрия ст. отворили въ Киевъ една търговда изпълни самъ голямата задача'въ това; отно ско-етопанска централа. Тя приема чрезъ своите
шение. За подпомагана на тт.зи стопанства; казва комиепонвви хранит* отъ, украинската, \. търговжа
той, е потребно' рабггенъ добптъкъ,л' 'земледелски; организация, или чрезъ нейни украинскитюередни
инвентарь и главно кредитъ на -земеделците Ое- , ЦП
.B"BHT> това ири организацията на заекването, агро
Доствката ще се извърши до': мееецъ .. юлич;т}
нома требва да бждд, подаомргнатъ, и- отъ .други/ гбд; както 'следва:
ТТрезъ" м.;- 'Априлъ'
"24 <к9<)0.000 '"KfTt:
лица и _ власти
;
-Презъ м Май
Т47Ж0,001}" ..
Шдиръ военния агрономъ говориха още н-вколко
Презъ
м
Юни
328 000,00,04.^
лиц.:, които сжщо изтъкнахг че положението на бол-.
:
шанството отъ зеалбд-влцигв въ Силистренско е пла
11т>езъ и; Юли
311.000$)6ЦЛ
чезпо п тр1;бва да ее намерять на'чинъ и средства да••
Дадените цени на< производителите • яемогать
св-помогне на пострадалите земледвлци.
да бждатъ по-високи отъ 659 марки за; 1000 кгрСл'Ьдъ станалите разисквания -по... въпроса'е'ъ.бт ржжъ, 791 марки :-а'\ 1000 кгр пшеница Другите
раняето взе следните решения:
разноски; еж тоже определени. Доставката е започ
1» За населението отъ Силистренско да се ната; v
.',;
набави най-нобходпяия. работенъ добптъкъ, г.йлло
А. К.
Zaiidv. Atarktzeitung:,
като се праша, но-вече отъ бракувания иойсковъ..';
добптъкъ за продажба на нуждзкжите се въ гр. С и 
Цъиата на царевицата;
листра; било като ее; използува пр^въ работния'"
Съ' заповедъ 3&301,; отъ: 12Априль дирекпдта
еезонъ добитъка на ешалоните, които еж;въ райо
на прехраната нарежда:;
на или -близко до него; било; като се праща доби- >•
-Царевицата, която се изземва на Кочани* ^да-.
тъка отъ разформированите ешалонйи; връяенно
се,-смета
стотехъ килограма; за осемдесетъ /кгр)' и
се използва отъ населението; било иъ1гь като се,
да
се
плаща
върху нормираната' цена 43 .двВ; стораздаде разплоденъ добатъкъ отъ бици, крави, ко
;
т-бхъ,
килограма.
били, кончета п нр. въ условна собственность въ по
годемо количество отъ Министерството на Be ле-.
Таеь за мандрите.
дЬлиетои държавни имоти ::;
.-••-•"-.;•;:.',<>'.';.-' : ;; %,
2). Да се опростятъ отчасти ГОЛЕМИТЕ формал-* Дирекцията'„-на прехраната:•:.&. окр; >(• 14.147 г 186;
ности и подъ гаранцията на държавата, да ее. от-/ е наредила до районш,е комитети.; да отпускать/
пуща отъ Земеделската: Банка нужднпя .кредитъ на мандраржиигв за презъ сезона по две теневик,;
на пострадалото населенно, та, когато стопанина в гась; срещу.•.•'за^лащание';'споредъ..числото 'на мандсаабденъ еъ парични средства, той самъ може лес ригв.
но да си доставя потребния добитъкъ п инвентарь;'.
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бюлетина"

Състояниетз на посЪвитЪ И хода на текущи-it полски работи'въ Добрудш
пр"Ьзъ втората половина на м Априлъ т г.
Г . В Р . - Ы Е.
Пр-Ьзъ изтеклия периодъ вр-Ьуето 64>
като въ началото бъ- прохладно
! чесги, студена, ветрове* а къмъ края на
риода температурата на въздуха значителi се повиши. Вь повечето пунктове на
обруджа на 22-й и 23-й, а негдЪ и на 24-и
дка слабь дъждъ хъ особен J благ одатI влияние въряу есешш«т*. и ранигв прозтнй посъви. На 28-й и 29-й въ Добришка и
|лчишка околин паднаха доста силни слани.
>аме, без'ъ вр-вдно влияние върху пос1шитъ\

10-ТБХЪ държавни и 2-гЬхъ частни мо
торна плугове еж. работили редошю.

IV.' СЪСТОРЛШЕТО НА ДОБИТЪКА
а) Р.батнзя добитъкъ е вьобше сллбъ,
поради което тгЬкжаъ- е пуснатъ .на паша.
б)'Продуктивния доб1тък>. Състсялието на едрия добитъкъ е задоволително, а на
япебння, всл-Бзсгвяе на. плнатл, е подобрено.
Мч-Бчностьга значително се усили. С'.сголнието на агнетата е добро. Агненето е почти
привършено.
.БздестигЬ по добитъка с,ч:''. краста in по
озцегЬ и отчасти по конете. По онасть чегII СЪСТОЯНИЕТО НА ПОСЪВИТЪ ;. д-в върлува болестьта „шарка". .Паведд-на е
Изобщо взето, състоянието на ЗЯМИЙТБ връ\аомъ ефивасна борба отъ аетеринаршггБ
поникналите пролетни посвви е задоволи- органи на .комзсята.
?лно. Нуждаятъ се, обаче, отъ дъждт-, ЧгсК'ПОВРЪ.ДИ.
jiice^cp-feuiaTb бурени:
Сгй)сййн1йповрт4Ди и такива огъ расти;тел1зн^болсл-и и Mijfio.T шехи неприятели" ньМмй^e,r4j .3} р л ж ъ 4 :(вь TyrpasaiiCKo,;'из-;, т.
.яасйла*- а въ Силистренско започнала да враГйоторнигЬ пяугове въ Добруджа пркзъ
сШсва);* 4) рааица 2 Цг .
мт>сецъ Априлъ с& из-фзлт. 8300 декара ме
Ь";Хб) ПродЬтнигЬ: 1) Твърдата пшеница 4; сто.
§/ ечеми!<ъ 4; 3) овесъ 4; 4) фий и фиева
iatcT» 4; 5) рапица 4-СБИдбата й продължа-" Иззети храня яр^зъ 1917 гед. (ОТБ 14 ;фввр до
It. Фасула и царезицата започнаха, да ни к10 галий) вь Добрудж* агъ реяояйтъ задоволително.
тата 1916 log./')
Състоянието не . изкуствените ливадц е
1. Брашно
'24.JS9.Krp.
цобро, а на естественит-в удовлетворително
2. Ппнлщцт
45.318,180 V *
гь : слаба растителносгь поради липсата яа.
3/ PAV-KI» ...
.950481./.;
Цос;агъчно' вла1а въ почвата.
4 Царевица
13,758,156, •„•
Ш. СТОПАНСКИ РАБОТИ,
5. Ечмпкъ
. • 7,0*44.000 '••„.
:
6
Овесь
•
-J:i47,76S-.;
Сйидбат^, на ечемика-й овеса епривър7;
-фасудъ
3,8 ШЛ05 „
шена, а тая на ;фая , и фиевата; см4зсь къмь .
8
Фий
886,496 '„'
своя,, край..; Свидбага на раницата/ царевицата,
:
9'.
Просо
720,689
;•.••
^асуля^ слъ^чогледа^оконопа: и /бостанйгЬ, а
•10.
Рааица
4SI.77S
•;•
рь:Тутраканско и на захарното ЦВ-БКЛО е въ
11. Трици
'272,348;-/
CBciaразгаръ, тая >на; мохара; и питомното
12.
Къклица
326,892 \£.
jiipoco въ Силистренско и Тутраканско е за-;
1
Всичко 74,727,035 кгр.
почнала- Заб/вл-взваi се единъ голЪмъ стре-;
межъ къмъ заекване ,на потГол-Ьмаплощь
1) То*а количество^ иззето само отъ И. Д'.'К;; независи-:
съ кжснитК пролетници; тенденция достигане мо отъ реквизираното,. 3skyheHO'o оть разни търговци и мелни
чари до - Й февр. 917; гол., разгрзбевЬто, разхвърлено, опожаре
тая/; на нормалнаw 1911-1012: jprorr^ година, ното
и пр. отъ войските, което н%ма да е no-малко on. 2)-30
къмъ която значително; се, й доближихме. > милиона кгр.
ЮМ-БИПИВО,
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„Въпроси и отговора*
4 Отговоръ (на въпросъ 2) Наречените отъ
васъ тезеци въ яханигв се кьзчатъ „нюшета и . Д о б и ш г в такава в ь вашата фабрика еж psпични кюспета. Tt. еж много хранителни, тъй
като съдържатъ Ti й наречените, „хранителни
материи", които еж нуждни за организма на
животните за подържане живота имъ, преизвеждание HJ сила и топлина.'
Репичното ью пе е хранително • близо
толкова, колкото и ечмика и овеса и2 л\2 ПА
ТИ по-зече отъ ейното В ь гол-Ьмо количес
тво, обаче, тЬ не требва да се даватъ па
добитька, защото причиняватъ въспалеш:е
въ сомаха, червата и дяария. Дневно на
единъ волъ или крава може да се дава 1'р -1 kg.
съ другата храна, на овца до 100 rpavsr, a на
свиня 260-500 грама. Рапичнито кюспе т р е
бва да се дава, обаче, винаги, сухо.
5 Отговоръ (на въпросъ 3)
МтЬксто е по-тежко отъ водата. Вь то
ва можемъ да се увЪримъ, каго нал-вемъ
млеко полека по ствнитЬ на една чаша, въ
водата, ние ще забъмгЪжимъ, че ^мл^котд_не
остава на повърхностьта на водата, както напрГ
МЕСЛОТО, а пада на дъното на чашата. Това
показва, че млекото е по-тежко отъ водата.
Значи, колкото въ едно млъко по вече вода
има, толкова то е и по-леко. За м'Ьрене гжс
тотата на млъкото ние си служимъ съ тъй на
речения „млекомЬръ" или стъклена м-Ьрка, за
• която говорите. МгБком-вра е една стъклена
тръба, на долния край е разширен?, а на гор
ния стеснена и снабдена съ цкфри или гра
дуси, както ги наричаме. Мл-вко&Лритв (на
ТЕСНИЯ край) еж подразделени, обикновено,
отъ 24 до 38 градуси. Ако цри изпитвания
то на млекото на «еримъ 32 5, то значи, че
гжстотата (относителното т,г.to) му е 1.0325.
Градусите еж отдалечени единъ отъ другь на
около 10 м. м. и ра$д-влени на по-малки деле
ния, По драз де тняето вьрви отгоре на долу.
Колхото млъкомъра по-вече потжва въ МЛ-Бкото,толкова и по-малки градуси показва и
толкова казваме, че мдъхото е по-ръяко, т.
е. съмнително е, че има над-вна вода. Гжсто
тата на млекото требва да се м-ври при темратура 15о целзий, защото при такава темпе
ратура е наглгеенъ мл-вком-вра. При по-висо
ка температура той показва по-малко, откол
кото би тръбна го, а при по-ниска-показва

по вече. Его защо млекото требва да се раз
бърка добр* и се докага на 1Ь° температу
ра. Ако това е невъзможно, то прави се по
правка, като на невки градусъ температура се
намалява (при по-ниска темперьтург-у или се
увеличава (при по-гисока температура) съ
0.0002. Напр. Нам-вреао
1,0325 при 12°
поправка
О 0ЭО4
правилно
.1.-0J21
П-въ

гр. Добричъ.

АМЕРИКАНСКИ ;
II
Неотроцснъ jriusi» — (Дипъ)
въ течность

п

За църене одъръ и дребенъ добитъкъ отъ болъстите.: краста, кърлзжъ,
муки, червеи и другя паразитни, кожни
болъсти и раки, сжщо я за подобрение
качеството и увеличение количеството на
вълната по овцетъ и козите
Продажба, на_ едро и дребпо^ПРйг--• КИРЧО' ПЕТРОВЪ-ДОБРИЧЪ

I

ПфНВВ С2 ПОДПШ
за Vl-та (1918> година на спясанпето „СТОПЖКН
ПРВШДЪ И ДОНаНИНСТВО", РВДакгоръГАлек. От. Ивнчнвъ гр. Търново. Абонамента за година въ Бъл
гария е 6 лева, а за странство е 10 лева. Абони
рането става само ср-вщу предплата,
,.:;• "
1 - Си. „Стопански Црътледъ и Домакинство*
ще излаза ведкъжъ въ м-всеца и ще съдържа слъднигв отделя; 1. Общо и частно" зсядед-влие, доаарство-' винарство я др-вбнагв отрасли (птицевъдство
и пр ) 2 Скотовъдство и скотолъчение. 3. Домъ, кухня:
и въспптание. 4, Полезни съвети. Хроника и раз
ни. 5. Извлечения отъ наши, чуждестранни списания.
6. Критика и рецензия. 7 Свободна трибуна. 8'За-'
конознание 9. Забавптеденъ отд&дь, разни и пр.
2. Едновременно ще излиза ^цр-взъ 1918 год)
й популярно научната библиотека „Народенъ. уннверептетъ". Годишно 8-10 коля съ разнообразно и
полезно четиво Всичко се изпраща до ЗйШДВЛ-

скотз Книгоиздателство „XX в № гр. Търново.

