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ЧИТ-.АЛИЩЕ
орrаоь ва Хаtиовtкип онрмжевъ читапищепъ съюзъ. Изпш па t и 1? число на месеuа освенъ юли к авrтъ

Годишенъ абонаментъ 50 лв. за чиновници и
читалищни членове 20 лв., единъ брой 2 лева

11

Всичко за вестника се изпраща цо председателя на
Хаск, Окр, Чит. Съюзъ-Х·во Ржкописине се връщагъ

Д. Василевъ

жоиата ичиталищвто
За всвкиго, който е проследилъ разви-

тието на българското читалищно дъпо, е
известно обстоятелството, че жената бъл-
гарка е участвувала въ ·това двпо съвсемъ
слабо, за да не кажемъ никакъ.

Не известно по как в и причини, ала
тръбна да се признае, че се е затвърдило
масовото убеждение как в о, цейносгьта
срвпъ наропнигв читалища за широкото
просвtтление на народа е, сякашъ, изклю-
чителна почетна привилегия на мжжа - о,б
цественъ труженни1<ъ.

На това убеждение. изглежда, се дъл-
жи и положението, щото цъпата нароцо-
просвtтителна политика на читалищното
пъпо да се прокарва почи само отъ ижже-
тt читалищни дейци.

На сжщото това убеждение трвбва да
се дължи и факта„ че въ по-вечето град-
ски и селски читалища членуватъ съвсемъ
малко, или почти никакъ жени.

F\ има маса интелигентенъ кадъръ отъ
жени, които биха могли да иматъ и трвбва
да иматъ допирни точки на взаимно дейст-
вие и обществено сътрудничество съ чита ·

лищнитt дейци.
По селата има толкова учителки, чието

обществено поприще включва и нароцниче-
ската читалищна .,gеятелность, като жени
биха могли да свършат,=;- незам:вни.t1а кул-
турна работа.

Отъ друга страна, напоследъкъ се под·
готвиха и тъй нареченитв ,,учителски съ-
ветнички", чиято общественополезна мисия
би могла да се проведе най-добре и най·
общецостжпно само посръдствомъ ч и та·
лищата.

Въ грацоветв, освенъ женитt учителки,
има още много други културни жени чле-
нове на разни бпагстворителни „просвtтни"
и пр. дружества, които биха могли да при·
несатъ своя скроменъ двлъ отъ общест-
вена дейность въ народнитв читалища!

Е, де е участието на първигв, вторигв
и третитв, на еднитt и цругитв въ вели-
ката народоспасителна борба? Де еж геро-
ческигв подвизи на себеотречение въ име-
то на общественната просвъта, култура и
благосъстояние? Де е наличниятъ активъ
отъ цейностьта на тия жени, които спопв-
лятъ горчивата неволя на народа си и за·

I
едно съ него копнвягъ за по-вече просввта
съ обществено благоденствие?

За жалость, трвбва да признаемъ. че
отговора на тия въпроси е мълчанието на
твзи, които проспиватъ сжцбоносното вре·

, ме и оставягъ да си протече живота съ
I
крещяшигв нужди за удовлетворение и съ

i жиэненигв въпроси за разрешение.
1 Но вечно ли ще върви тъй? За дъпго
\'
ли още усилията на ижжа културтрегеръ

1

въ борбата за народното възпитание ще

I

бждатъ неподкрепени отъ усилията 'на дру·
гарката жена - общественичка? До кога

! още читалищната дейность ще бжце не·
' пълна и едно странчива, защото активнитt
лейци еж повечето ижже и слушателскитt
ауцитори - повече ижжки?

Културната политика на народното въз-
раждане посрtдствомъ просвtтата и възпи-
танието не може да цели с:амо половината
отъ народа - мжжете, нито може да бж-
де удовлетворена отъ това. Тя има за обектъ
цълата маса народъ, отъ жени и мжже и
затова въ борбата за постигането на т а я
велика задача тръбва да участвуватъ ре·
домъ съ мжжегв и женигв - всички ония
кулrур?и жени, въ чиито сърдца гори пю-
бовыа към-в- ближния и эз които живота
не е праздна, глупава и суетна забава, а
велико поприще, дето се творятъ културата
свобопета и благосъстоянието на в с и ч ки
народи.

Ние зовемъ всички жени съ напредни·
чави разбирания на обществена работа и
вi;рваме, че тв ще присъединятъ усилията
си къмъ дейностьта на тия, които работятъ
за народното щастие и свобода и въ което
тв намиратъ най-голtмата си радость и
единствено предназначение на земята!
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Не. В830В'Ь Торъ
Полята мъртви, гюпиввпи
И гробенъ сънь царува тукъ
Напъ угаритt запустtли
Нито движенье, нито звукъ

Намусенъ висне небосвода,
Катъ иисъпь черна върху насъ,
Мълчи умрtлата природа,
Сковалъ я зименъ сънь и мразъ.

}1 моятъ ропъ, поля заспали,
Заспапъ е въ непро5уденъ сънь;
Не го вълнуватъ идеали,
Не го разбужда гласъ отъ вънъ.

Той спи, а ний борци унили,
Шумимъ безъ полза, безъ разборъ,
И нашай умъ, дъпа и сили
Сж прахъ нищоженъ или торъ.- Мълчи! - не знайтъ извика торъръ,

Събратъ по чернитt бразди -
И азъ и вие гниймъ въ позорътъ.
Но въ насъ великъ залогъ седи.

Днесъ нищо сме, но нашто дtло
Безъ шумъ ще утре пусне плодъ
И бжцеше нараства цъло
Подъ моя сокъ подъ ваший торъ,

Надъ менъ ще блвсне жежко сдънце.
У васъ то въ гений ще изгръе,
И всвка мисъль, всвко зрънце
Отъ насъ торено ще изгръй.

КР"ЬВОПУС!I\АНЕТО
Човвкъгъ е почналъ да се пвкува още

отъ деньтъ. когатэ се е съзналъ за човвкъ.
Но, много отъ лвчебнигъ срвдства, въ най-
старо връме, еж били безполезни, а често
и вредни. Най-главната причина за това е
била, че човвчеството не е познавало точ-
но и основно причинителитt на болеститt.
Едвамъ презъ последното столвтие, съ от-
криването на микроскопа, когато стана въз-
можно да се види цъпъ новъ светъ отъ
.хиляци най-разновидни животинки (микро-
организми), които не се виждатъ съ просто
око, станаха известни истинскигв причини-
гвли на много болести Изучиха се най-по·
дробно много отъ откритигв микроорганиэ-
ми и днесъ научната медицина разполага съ
сигурни срвдства противъ много болести,
които въ миналото еж били смъртоносни и
неизлtчими.

Три ввка предъ нашето време едно отъ

най-сигурнитв пвчебни срвдсгва противъ
всички болести погрвшно се е смtтало кър-
вопущането. Тогава се е мислило, че кръвь-
та е носителка на много болести и колко-
то по-често и по-изобилно се пуска, толко-
ва е по-цобре за болния и толко по-сигур-
но е нейното обновяване. Тая ввра въ кръво-
пускането е впадвяпа цвпото общество, отъ
най-простия .qp най-учения и високостоящия.
Даже френския крапь Луи Филипъ е пус-
калъ кръвь. Тоя начинъ на пъкуваие е
взелъ хиляди жертви. Най-сетне се е раз-
брала грешката. Отъ севдата на миналия
ввкъ научната медичина иэосге ви кръво-
пуск.ането, на само като безполезно, но чес-
то и вредно срвцство.

Простолюдието, което не върви съ на-
препъкъ на науката. нжчно изоставя уна-
спеценигв вървения и предания. Въ Бъл-
гария, а особено въ нашия край, нървопу-
екането продължава да се практикува въ
широкъ раэмвръ. Съ това се пакости на
бопнигв. Кръвьта е една отъ най-сжще-
ственигв материяли за човвшкото сжще-
ствувание. Безъ кръвь нвма животъ. Съ
малко 1<ръвь нвма здраве. Има случаи при
които и сега наунната медицина прибвгва
до кръропус кане. Но тия случаи еж твърде
рвдки и строго опрепвлени. Такивато слу-
чаи може да посочи само лвкара и никой
друrъ.

Не се подавайта на съветигв, на ле-
комислени и невежи хора. Не позволявайте
да ви пускатъ кръвь. Да въствновигв ва·
шето здраве потребна ви е повече кръвь,
а не малокръвие.

.•Зиияровъ.

ЗАКУПВАНЕ И МЗНОСЪ
на Э'Ъll')НеНИ'§'i; XO?NM

Въ народното събрсние около законо-
проека за износъ и закупване зърнени хра-
ни станаха обширни и оживени дебати.

По него съ най-голъма сериозность се
изказаха всички политически групи.

При цебатигв бв разгледанъ обширно
въпроса за нашето земледtлие, кризата въ
него и ивркитв чрезъ които ще може да
се увеличи доходностьта на нашето земле-
пвлие и намали нечуваната криза.

Отъ всички оратори се изтъкна мисъль-
та, че нашето эемпецълско производство
трвбва да бжце реорганизирано съ огледъ
-нуждитt на пазаря. Само съ отпвлни кул-
тури земледвлското стопанство не може да

. се формира. То посгепено еволира.
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Въ эемлепвлието трвбва да заематъ
-цвнгрално мtсто ония култури, които но-
гатъ да дадатъ най-голвмъ цокодъ и стру-
аатъ най-малко. Това ще опредtли пазаря.

Кризата въ земледtлието е сввговна,
За изживвването и въ всички страни се
.взематъ иврки.

Въ нашит парламентъ се прие ааконо-
проекта за покупка и износъ на хранитв.
Съ него се цели да ое облекчи rолtмата
криза въ зеиледвлското стопанство.

Закони е публикуванъ въ „Държавния
весникъ". Учредена е и Дирекция за закуп-
ване и износъ на зърнени храни.

Тази дирекция издаде вече своята на-
редба за ценитв, по които ще става заку·
пването.

Споредъ тази наредба, пшеницата ще
се закупува по 4 лева килограмъ, ржжьга- ПО 3; лева, а. ПрОСОТО ПО 3·50 лева КИ·
лограма.

Това еж основнитt цени за редовна
търговска стока, франко вагонъ или кола
на дунавскитв пристанища, ще бжпагъ по-
-ефтини съ 24 стотинки на килограмъ за
пунктоветt. западно отъ Сомовитъ е съ 20
ст. за тия източно отъ Сомовитъ.

За всвни другъ приеменъ пунктъ, ..це·
нигв ще. бжцатъ намалени отъ основитв съ
всички разноски по предаването франко ва-
гонъ на пристанището или износното мвсто.

Цената на пшеницата се разбира за жи-
то твърдо, зимница, пшеница съ хектол.

эгпо 75 1<гр.· при три на сто ржжь и З на
то чужди примвси, а тая за царевицата-

жълта съ най-много 16·4 на сто влага.
Дирекцията за закупване и износъ на

зърнени храни е започнала вече своята ра-
бота. Голвми надежди за пълния успвхъ
на нейното дtло се въэлегвтъ върху пея-
телностьта на эеилеввлскитв коопералии и
популярнитв банки въ тая насока.

- На 28 декемврий м. г. се отпразнува
50 - годишнината отъ основаването на На-
родната библиотека.

На 5. VI. 1879 гоц. малката Софийска
публична библиотека се е превърнала въ .

Българска народна библиотека. Това се длъ·
жи предимно н 1 деятели, на руски пожерт-
ватели.

Най-активно участие по превръщането
на библиотеката въ народна е взелъ рус·
кия генералъ f\лаб!'.нЪ, граждански губер·
нароръ на София.

Презъ 1878 г. той е пропагандиралъ
идеята въ Петербургъ, като държалъ речь
въ славянсноте дружество. Следъ тази речь
на генерала еж биле подарени много книги
и списания. На първо време еж се събрали
537 тома .

Сr.едъ това еж почнали да подаряватъ
на библиотеката исторически, литературни
и др. книги.

Осемгодишниятъ професоръ отъ Хар-
ковъ Ив. Платоновъ подарява цъпата своя
библиотека отъ 2000 тома.

Сжщо правягъ и много руски учени
За издигането на подобаващата висота

на Народната библиотека особена заслуга
иматъ цирекгоригв Кирковъ, Иречекъ и
Велико Иордановъ.

Днесъ въ Народната библиотека се на·
иврватъ около 200,000 тома български и
чужди книги.

Народната библиотека е изворъ на най
разнообразни ни познания.

Стари и мпаци учени, литератори. пе-
дагози, политици тукъ намиратъ обилна
литература за своето самоосвършенствуване.

Народната библиотака е днесъ фаръ,
който осввтява най-правилно пжтищата на
най-разнообраэнигв клонове на науката.

Пулсътъ на кулгурниятъ животъ въ
България, безъ нея, не швше да бие така
силно и правилно.

Съюзна каса
Получиха въ с ьюзнаата каса следнитt

суми:
1. Ччце „Свiплина" с. Ферtинандово-

150 лева членски вносъ и абонаментъ в-къ
.. Читалище" сжшо отъ ч-щето с. Голъмъ-
Иэворъ=-Хасковско 1 'Ю лева членски вносъ
и абонамента на вестника.

2. Получиха се 140 лева отъ Гопвмъ-
Изворъ като селско ч ще за 7 частни або-
ната на в. ,. Чигапише".
_:3. Отъ Пеню Петковъ 20 лева.

4. Стайно Петковъ с. Брвгово=-Бори-
совграцско 20 лева.

!5. с. Стражари 150 лева.
6. с. Пашакьой 200 лева
7. с. Златица · 150 лв.
8. Сотиэъ Паскалевъ 40 лв.
9. Василъ Радучевъ 40 лв.
1 О. Ж·. Иордановъ 40 лева
11. с. Елена 150 лв. 12. с. Върбица 150

лева. 13. с. Кайкъ кьой 330 лева, 14. Лю-
бимецъ 150 лв. 15. с. Конушъ 200 лева,
16. Симеоновградъ 150 лева,



БРОЙ 16 в. ЧИТАЛИЩЕ. СТР. 4

Бавно и тихо се развива Малевското
читалище „Заря". Наистина, то непрекъсна-
то пръска своитt просвtтни зари, за да
озарява, сгрвва и просввщава душитt на
своитt 50 членове. Открито още презъ 1908
година. живвпо нвкопхо години единъ ане-
миченъ живогъ и умрtло презъ военнитt
години, за да се възстанови презъ 1926 г.

· по инициатива на мtстнитt учители съ око-
ло 20 члена ..

Днесъ то сиг.у;рно напредва, крачи съ
Съ окржжно N'o с;9, отъ 7. Х. т. гоц.>бързи крдчки, за да постигне нвкои изпре- Хасковския окржженъ читалишенъ съюэъварили го негови братя. Неговитt върни •

съобщи на всички читалища въ окржга з'аржковоцители-еучители го напжтватъ точно
реда на пунктовигв читалищни конферен-"по очертани трънливъ и труденъ пжть, за ции. .

да сее просвtта, да ратува за повече съ- За пунктовнгв конференции въ с. с,
знание и нравственость въ днещнитt те- Ч Ж Берногорово, -ьлти- рвгъ и Старо-Село
жки времена. - Хасковско, датигв еж опредtлени по-

Презъ изтеклата 1930 година то е ха- грвщно по капендаря ,за 1930 год.
вктерно съ слепната културно·просвtтна Конференцията въ твэи , пунктове ще-

цейностъ. станатъ на следнитt дати:
1) Държани еж 3 сказки: по земледt 1. Въ с. Черногорово на 25 януарий

1931 година.лие, по скотовъдство .и свиневъдство и по
хигиена (кризата и болеститt). 2. Въ с. Жълти-Брвгъ на 15 февруа-

рий 1931 гад.
2) Четени еж 2 реферати: 1 по възпи- 3. Въ с. Старо-Село на 8 мартъ 1931 г.

танието на децата до училищнат11 възрасть Понанватъ се г. г. председателитt на
и 1 за читалището училище за свършилигв читалищата да си взематъ бележка отъ
училщето. горното, като своевременно поправятъ да- ·

3) Играна е на два пжти пиесата „Пле- титt въ окржжното.
никъгъ отъ островъ Трикери" С.умитt отъ

I

От-ь упр?вит. с?Dетъ на съюза
второто представление еж подарени на фонда _ _ _ _ _

\ детска трапезария ?4) Презъ зимни_я сезонъ еж открити --?---J.U!!!-?Н1.,;1:ii!
.вечерни курсове, ржковопени отъ -yчиrejjj:j."°
тв, въ които еж застжпени материитt: обща
география, Българска география, Гражданско
учение. f\ртиметика и геометрия и обща
история; !·1Знесени еж презъ годината 22
лекции.

Библиотеката брои около 288 тома кни-
ги и всъка година по § библиотека се из-
разходватъ около 3000 пв. фонда постройка

"-!италищно здание е увеличенъ на 1200 лв.
Съ протонопъ No 3 отъ 25/IV 1930 г.,

Изъ живота на читалищата
с. малвво--хасковско

на чриталищното настоятелство съвмвстно
съ проввригепната му комисия. утвърденъ-
отъ главната дирекция по възстановяване
пострадалите отъ земетретението области

...._

..Дипозе", читалището придоби старата учи-
лищна постройка оценена за 100,000 лева
и подарена

·отъ сжщата дирекция съ No 394,
отъ .f8 ! VI 1930 гад. ?италиgt?то изказва
своята най-гопвма благодарнобть на П?ЧИ·с...
таемата дирекция „Дипозе".

се1<р.·1<асиерр: свещ. If. Вовчев-ъ

Важно

Ч-ще „ Пробуда" с. Надежда - Хас-
ковско. Вэкъ „ Читалище" ви изпращаме ре-
довно до сега.

Изпратете 50 лева вбонаменгъ, за да
ви пратимъ квитанция.

Нецоборагв отъ членски вносъ и
абонамента на вестника за съюзната 1929
година трвбваше да се изплатятъ най-късно
до края, на месецъ ноемврий.

Много читалища не .:ж направили това.

Чвтвтв и DаЗПDОСТDПНЯВайтв в. ,.Читалищо',


