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възможно да обърнатъ обществе
ното внимание върху си, като и
всичката имъ дейность се изчерпва
въ шумно манифестираме тъхПреживяна въ тежка парич стопанства къмъ новите усло само
ното сжществуване, то за народнина и стопанска криза, зимата вия на сжшествуване.
ТБ читалища малко се говори, .за
щото дейностьта на ТБХНИТБ скромни
отдавна си замина, като ни,
Време за губене нема.
труженици
е тиха.
остави единъ лошъ споменъ
Ведкажъ за винати требва
Читалищата не спиратъ сжщо
и тревогата за нерадостно бж- да престанемъ да мислимъ и .погледа
и на голъмъ часть отъ на
деше.
говоримъ, че както еж рабо шата интелегенция, вероятно защо
Настжпилиттз месеии на уси тили и стопанисвали » нашите то не се схваща още отъ всички
лена работа, извикаха по ни деди"и бащи, така й ние ще грамадното имъ значение, или за
щото не подхранватъ никакви кавите нашия народъ. Полетата можемъ да работимъ и стопа риеристични
стремежи.

Прости истини.

еж оглушени отъ звъна на
мотиките, а земята затоплена
отъ ЛЖЧИГБ на слънцето съ
рааесть затваря своите пазви
за да откърми добъръ плодъ
по нивите. -Отъ вевко кжтче
на земята блика новъ животъ,
нова радость
Природата зове селяка да се
опие и той отъ тази обща ра
дость, _ но той не я чува. Загриженъ възви .той подиръ ра
лото или плуга по!Ъналъ въ
тежки мисли, защото новиятъ
животъ, който е настжпилъ
въ 'последните години го пла
ши съ своите нови по-Слож
ни задачи.
И вместо съ споксенъ и бистъръ умъ да потърси и наме
ри възможность да разреши
правилно ТБЗИ нови задачи,
той се отчайва и губи куражъ
Бодъръ духъ иска живота
отъ насъ! Спокойно и бързо
требва да нагодимъ нашия
Умъ, нашия трудъ и нашите

нисваме, Отдавна е време да
се разбере, че други еж били
тогава условията нз живота.
Всеки който не схваща така
горчивъ урокъ ще получи.
И колкото по-скоро разбер е м ъ . всичко тоза, толкова
повече излишни м*ки ше си.
спестимъ и толкова по-скоро
ще тръгнемъ по правия пжть.
Тревогите преживяни презъ
последкята година, ако еж до
принесли нещо за разбиране
на тези прости истини, не еж
минали напраздно.

Заслужили толкова много въ
близкото минало, народнитЬ чита
лища напоследъкъ еж извикани отъ
нуждигБ на новото време на деенъ
животъ. И днесъ ние виждаме, какъ
и въ най-затънтенитъ кжтове на на
шата земя се разпалвать ТБЗИ проезътни огнища и около тъхъ да се
събиратъ всички, които жадувать
за прогресъ, за смисленъ. животъ и
повече човъщина.
Къмъ народнитъ читалища се огправять сжщо погледите и на тия
наши общественици, които смътатъ
като първо и най-важно условие за
създаване по-голвмъ напредъкъ въ
една страна, просветното и цухоеното издиглне нейния народъ.
Културното и стопанско npeycrrfcване на една страна изисква уси
лията на ц%лия неинъ народъ, а за
да бждатъ ТБЗИ усилия ценни и
Въ дългата редица отъ най-раз плодотворни нуждни еж просветени
нородни организации и съюзи, ко и издигнати стопани и стопанки.
ито еж взели върху си грижата да Имайки ТБЗИ схващания читалищ
работять за културно-проезътното ните деятели сметатъ, че извънъ
издигане нашия народъ, няколко училищната, народна просвета тръб
години мълчаливо се реди и съюза на да влвзе въ програмите на вси
на народните читалища.въ България чки наши политически партии и да
НЬ докато много отъ ТБЗИ орга стане крайжгьленъ камъкъ на дър
низации и съюзи правятъ всичко жавното ни управление.
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Днесъ въ страната имз вече око
л о 2440 читалища, отъ които 1261
обединени при Върховния читзлищенъ съюзъ.
За народнигв читалища най-добре гоаори твхната дейность. Отъ
сведенията за състоянието и дейностьта презъ 1929 год. само на
3149 читалища, се вижда следното:
При твхъ членувагъ 62,842 чле
нове. Отъ упражнения бюджетъ въ
прихода си има следнигв пера:
5,565,885 лз. наличность на 1 януа
ри 1925 год. членски вносъ презъ
сжщата година 1.536,446 лв. отъ
•представления, утра, забави и др.
3,518,9^7 лв.; отъ кинопредставления 6,676,820 лв., отъ заеми безъ
тия по закона за народнигв чита
лища 2,990,310 ла., отъ имоти (по
чл. 9 букла „А" и „Б" огь закона
за народнигв читалища) 3,310,518 лв.
5 на сто отъ прихода на УЧИЛИЩНИ
ТЕ имоти (точка „В" на чл. 9 отъ
закона за народните читалища)
-4,285,091 лева, помощи отъ държа
вата 913,102 лв, общинскигв съвета
2.513.413 лв. кооперативни сдруже
ния 656,242 лева, дарения отъ час
тни лица и дружества 1,521,690 лв.,*
лихви на капитали и
фондове
925,537 лева, други извори 4.778,059
лв. или всичко приходъ 40,122,100
лв. Вь разхода има следнигв пера:
за покупка на книги 1,726,291 лв.,
•списания 755,047 лв., вестници 266,592
лв, за подвързия на книги гв 772,491
лв, заплати и възнаграждения на
служителите 3.245521 лв., осветле
ние й отопление 1,194.554 ла, наеми
за помвщения 621,701 лв., канце
ларски 641,630 лв., за вечеринки,
представления, лотарии и други
729,566
лв,
кинопредставления
2,704,829 лв, народни университети
(четения) J46.378 лз., поддържане
ИМОТИГБ 2,272,484 лв, за фондъ
постройки на читалищни сгради
8.022.414 лв, за други фондове
789,795 л з , други разходи 8,711,006
или всичко разходъ 32,773,990 лв.
Въ твзи 1149 читалища еж изне
сени 6392 реферати и лекции по
стопански и др. пъпроси отъ 2390
местни и 1263 външни лектори. Сжщигв еж устроили 768 вечерни кур
сове и училища съ 33,074 слушате
ли и с « уредили 3155 представле
ния и др.
Читалищнитв дейци въ твзи тру
дни времена за народъ и държава
очакватъ да бждатъ подкрепени въ
твхната дейность отъ целата бъл
гарска интелегенция. Последняга е
длъжна
да приобщи своитЬ
усилия за борба съ ввковния народгнъ врагъ, невежеството, което

е главна причина за духовната ни
щета, израждането, грубостьта, пи
янството, суеверията и враждите,
които се ширятъ на вевкжде по на
шата земя.
Трвбва да се разбере сжщо, че
само чрезъ широка и разумна просввта на народни маси, може да
се върви къмъ по-голвмо стопанско
творчество.
Тази истина трвбва
да се съзнае отъ всички часъ поскоро, за да не бжде утре вече
кжено.

Д-ръ Ст. Тюлевъ
Ветерн. лъкарь.
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Голвмия вьпросъ, който днесъ за
нимава всички просввтни умове у
насъ е економическото и стопанско
повдигане на нашия дребенъ земледвлецъ.
Следъ последнята разрушителна
война и нещастията които ни сполетеха следъ нея, нашия селски стопанинъ заживЪ^въ тежки условия.
Беднотията и мизерията, които се
ширятъ почти въ вевко дребно сто
панство, както и ниския уровенъ на
просвета и култура, въ който живве нашия селянинъ налагатъ ДЪЛГБ
на държава и на всички обществе
ни институти да положатъ по-голе
ми грижи за да се организира това
стопанство.
Земледвлието е основното заня
тие въ нашата страна и отъ него
непосредствено очаква издръжката
си повече отъ 3/4 на населението
ни. То тръбва да се нагоди и пре
устрои споредъ съеременнитв нуж
ди и споредъ изискванието на па
заря. Но модерното земледвлеко
стопанство изисква да се води отъ
по-просввтени стопани.
Днесъ всички богати страни длъжътъ своето благоденствие на поголвмата просввта на своитв народи
Въ всички земледвлеки държави
се признава, че най-ценното земле
двлеко производство и което дава
въ голвма степень доходность е
скотовжцетвото.
Всичко това щомъ е истина, на
лага се отъ страна на земледвлеца
по-голвми грижи за добитъка, за
неговото разумно отглеждане, хра
нене и предпазване. Въ едно мо
дерно земледвлеко стопанство треб
ва да се застжпватъ интензивно вси
чки ония отрасли, за които има сто

пански условия. Въ нашигв дребни:
стопанства има условия да бжде за«
стжпено модерно краварство,, свиневждетво, птицевъдство. При таки
ва модерни образцови стопанства и
при едно разумно ржководство, отъ
сравнително малко земя щ е може
да се получава много по-голЪмъ и
редовенъ приходъ, съ по-стабилна
пазарна цена въ сравнение съ ЖИТ
НИТЕ и други произведения.
Стига вече земледелеца да рабо
ти неуморно само съ физическа си
ла. Живвемъ въ времена на модер
ното производство, нуждно е да се
работи съ опитность, разумъи емвтка. Селянина трвбва да бжде предвидливъ и съобразителенъ, за да
избвгва и предотвратява загубитв^
да разбира равносметката си, какво
разходва и какво получава. Безъ
такава смътка, каквато не се е во
дила до сега, селянинътъ е оежденъ
на сиромашия.
Требва да се взематъ мерки и
да се насърдчи земледвлекото про
изводство по такъвъ начинъ, че
вложенитв въ стопанство капитали
и трудъ да бждатъ възнаградени
въ сжщия размеръ, както това се
получава в ъ индустрията. З а да се
постигне това, трвбва да приучиме
населението да увеличава продуктивностьта, а отъ тамь и доходностьта въ земледелското и скотовждно производства.
Има държави като Германия,угоява съ емвтка, HWTBMO количество
добитъкъ съ фуражъ закупенъ и
внеевнъ отъ другите държави, а
Дания изнася въ чужбина грамад
но количество месо и други живо
тински произведения, добити отъ
фуражъ доставянъ отъ . много да
лечни места, защото продуктитв на
скотовждетвото винаги се ценятъ и
се продазатъ на г о - в и с о к и и попостоянни цени. Тоза обстоятелство
требва да се разбере
отъ на
шия земледелски стопанинъ и като
разбере тази истина ще се подзде
на културна дейность както по своя
инициатива тъй и по указание на
държавата. Той трвбва непременно
да се организира въ кооперации,
скотовъдни дружества, широко да
възприеме усигуровката на доби
тъка и посевитв си, защото само
по този пжть ще може да усили
продуктиввостьта и запази интере
сите на стопанството си.
Подобрението на стопанството у
насъ е една важна стопанска про
блема и разрешаването й е една
трудна работа. Нуждни еж редъ го
дини и упоритъ непрестаненъ трудт»
на всички вещи познавачи на ско-
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товъдното дело за да„.заработягъ ,г ху скотовждетвото би сжщо допри
въ това обширно^ поле за благо несла много за това.
денствието на родното ни стопан
Компетентни органи на държа
ролята на пЬсьчинипь
ство, тъй както това е постигнато вата и окржга както и общинските
отъ малките по пространство * • скотовждни комисии й селските и
Известно е, че наредъ съ другата
земя Скандинавски, държави.
стопански комитети тръбза да иматъ храна, КОКОШКИТЕ кълватъ отъ вре
Състоянието на скотовъдството въ за свОя главна цвль, да засилятъ ме на време и дребяи камъчета.
страната съ подобрението му вър между населението най-вече инте Каква роля изпълняватъ ТБ въ ор
ви бавно, особено, въ големото чи реса За подобрението на скотавжд- ганизма на кокошката?
сло села на дадени окржзи.
• ството.. Те тр%бва да работятъ за
Храната отъ -гушата на кокошка
Въ известни центрове население-' усилване на скотовждното произ та отива въ жлезистия стомахъ, ОТ
то . проявява по-голвмъ .интересъ водство. Тв трвбва сжщо да наба- ДЕТО, примвсенг състомашенъ сокъ
къмъ скотовъдството, но* в ъ общи вягь кз населението по-голвмо ко преминава въ'мускулестия стомахъ
черти казано нашия добитъкъ да- личество разплодници и да г.ъдей- или воденицата.
лачъ още не заема онова положе ствуватъ за създаването на типове
Задачата на мусколистия стомахъ
ние, което требва да има въ една скотовждни станции, пъраоначално (воденицата) е да разтрие и „смеле"
земледвлска и Скотовъдна страна. птицевъдни сзиневъдки и .кравар- храната, подобно на мелничнигЬ
' Населението още не е -опознало ници.
камъни, които като се вартятъ единъ
ползата'отъ организиране на скоЗа увеличение и засилзанне на върху другъ, смилягь зърното на
товждни производителни коопера нашето скотовжцетво, следователно брашно. При другигв жиеотнй товз
ции. Селскитв. общински.съвети ви нужднр. е провеждането на една стриване на храната става въ уста
наги еж гледали съ пренебрежие аграрна политика, която между та. Но глицитв нъматъ зъби, затова
къмъ препоръчаните отъ държа другото да застжпи и следнитв ме тази работа върши воденицата.
вата и окрЖга мърки. Задачата на роприятия.
Интересни опити еж правили Реобщинскитв скотовждни комисии
1) Широко разпространяване на омюръ, изнамервача на термометъ
требва да има за цвлъ. главно да земледвлска и скотовъдна наука ра и италиянския професоръ Спапроявяватъ колкото се може повече между селското население.
ланцани. Тв еж констатирали, че
инициатива и интересъ за подобре
2) Голъма агатация върху про- мускулестиятъ стомахъ на пуяка е
нието на нашия добитъкъ да ра- изводителигБ чрезъ ОКОЛИЙСКИТЕ и въ състояние да преработва орвхз,
да а р и в а стъкло на прахъ и да
ботятъ за осигуряване и. усилване селски стопански комитети.
приходите на СКОТОВЖДНИГБ фондове
За днешно време кинаматографа сплесква тржби.
съ средствата на които да' Могатъ е една нужда за селото, затова той
Въ помощь на мускулистия сто
д з се набавятъ нужднигв разплод тръбва да се развие и посещава махъ идватъ песъчинкитв; които
ници (жребци, бици, нерези, кочове, редовно селата съ подходящи фил птицигв кълзатъ и които могатъ да
петли и пр.), за подобрението пас ми по.скотовъдството.
се нарекътъ зжбитв на ПТИЦИТЕ.
бищата и изобщо храната на до
Интересни опити е правилъ бер
;3а да се трансформира и раци
битъка.
•онализира нашето земледелско про линския професоръ Манголдъ. Той
При системата на скотовжднитв изводство, земледелеца . стапанинъ е хранилъ две групи кокошки: една
кооперации ще се усили производ м е ж д у
другитъ
о т р а с л и група съ извадени отъ мускулестия
ството на расовъ и продуктивенъ тръбва да се приучи да развъжда стомахъ камъчета и втора група —
добитъкъ и птици, ще се индустриа по-вече расови домашни животни. нормална — съ камъчета въ . „во
лизира животинското производство За да се възбуди у него интересъ деницата". Резултатътъ е билъ, че
(млъко, млечни продукти, угоенъ къмъ интензивното селско стопан КОКОШКИТЕ съ камъчета еж подър
добитъкъ, птици, яйца). За пости ство тръбва на ново да се отпочне жали живота съ 60 грама зърнена
жението на горното трЪба да се и въ другигв области на страната храна дневно на една кокошка,.
поощри колкото се може по ши да се устройватъ изложби и кон когато за опериранитв е било ну
роко, кооперативното дело, което курси на животни и произведенията жно 80 грама дневно. Тъй че ка
тръбва да изиграе най-важната роля имъ, да се раздаватъ парични и въ мъчетата еж спестили 25—30 на
сто отъ храната.
за напредъка въ тая область.
натура премии.
Тия опити показали, че пгицитв, Животоразвжжданието допада на
За модернизирането на скотовждегвото въ страната, требва да се дребното и средно селски стопан могагь да живвятъ и безъ песъ
действува задружно и енергично съ ства, каквито еж въ болшинството чинки, но последнитв спестяватъ
доста храна.
населението и съ помощьта на сел си въ страната ни.
Количеството на песъчинките е
Въ чужбина въ голвмитв пазари
ските стопански комитети, за пости
се чувствува голъма нужда отъ до различни. При нвкои кокошки има
гане на крайния резултатъ.
На населението требва да се да- битъкъ и животински произведения, само 3 грама, при други то дости
ватъ нужднитв упжтвания чрезъ доброкачественно преработени въ га до 20 грама. Когато кокошката
всички начини и: средства, като се съответните индустриални кланици, намира песъчинки, една часть тя
обърне вниманието му най-вече за въ които пазари ние трвбзз да се изхвърля съ изверженията. Но ко
гато стои затворена и н е й се дагледането и храненето на добитъка. стремимъ да се явимъ на време.
ватъ такива, тя задържа песъчинки
ДемостративнитЬ стопанства тр-вбте и си служи съ техъ.
ва да се създадатъ и да се подпоТъй че, като се има предвидъ
могатъ отъ държавата като въ техъ
казаното, трвбва винаги да се по
Четете
и
разпростра
се застжпи модерното птицевждетво
ставя въ кокошарника едно малко
свиневжд:тво и краварството кои нявайте в-к-ъ „Народ сандъчи съ ИБСЪКЪ.
то ще бждатъ образецъ за населе
на просвета*
Ст. Кумановъ — агрономъ
нието. Просветната пропаганда, вър-

ПЩШДЯ!! ГхЖМ
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Crp. 4

Страница на нашите читалиша
Читалището въ с Девня, Прова
дийско, е основано въ 1925 год., но
чрезъ постоянния трудъ на преда
ните членове, стои вече закрепна
л о и засилено на своя постъ, като
пръска светлина между население
то съ сказките, беседигЬ и най-вече
с ь тетралната си деиность.
Голъми еж още спънкит-fc, коиго
ни пречатъ, но още по-гол%ми еж
волята и стремежътъ на 40 въоду
шевени члена, които сь самоувъреность влачатъ читалищното дьло
напредъ къмъ цельта: увличане на
населението въ читалището и по
стройка на читалищно здание. И
ние се радваме, че имаме успехъ.
Въпреки, че миналата година
станаха голъми промени въ учи
телския персоналъ — първостепе,ненъ факторъ въ читалището — и
поспънаха добрия му вървежъ, все
:пакъ то е проявило единъ много
.деятеленъ животъ. Читалището е
имало всичко приходъ: 17,253 лв.,
отъ които 6414 взети отъ представ
ления и вечеринки, 3000 отъ чита
лищно блато, 5230 лв. отъ учили
щето; а разходъ: 17,253, отъ които
за фондъ „Постойка читал. здание"
11,179, за книги, списания и вестни
ци 2482 лв.
Има 468 тома книги, читал. гра^мофонъ и пр. Помещава се въ са
лона на г. К. Кайраковъ, даромъ,
за което благодариме на дарителя.
Но гордостьта на читалището ни
-е театралната му деиность. Въ учи
лищния салонъ е построена широ
к а сцена, съ двойни кулиси и бога
то декорирана. Огь години вече,
местната театрална трупа изниса
•съ удивителенъ успехъ редъ драми
.и е създала артисти, които обайватъ съ своята игра. Ингересенъ е
•факта, че двама отъ най-добритв
«ематъ дори прогимн. образование.
Представени еж драмитъ: .Кам
баните на Св. Климентъ", „Милионерътъ", „Пленикътъ отъ Трикери",
.Сватба безъ гоцежъ", „Майстори"
и .Службогонци" 2 пжти и (1 въ
с Козлуджа).
Читалището има фондъ .Построй
ка читал. здание" 41000 лв. Но за
съжаление намиратъ се и хора, ко
ито за всичката тази деиность, хвърлягь капъ и клевети върху читали
щето и дейцигЬ му. Ний нема да
имъ обърнемъ внимание. Който жа
ли за напредъка на читалището, той
става неговъ членъ, като дава мо
рална и физическа подкрепа, не

чиновници, а останалите 406 .— сел
ски младежи.
Вечерния курсъ почна да фун
кционира отъ Ш. XII. 1930 год. и
следва редовно и систематично
презъ дните.- понеделникъ, среда
и петъкъ на седмицата и продъл
жава до 10. 111. 1931 год.
Застжпваше се най разнообразенъ
материалъ, всеки лекторъ въ областьта на своята спецИалность, като
ЛВРЕНСКО НЯРОДНО ЧИТАЛИЩЕ подбираше въпроси полезни и раз
бираеми за младежитъ. (Лектори
.П. Р. Славейковъ".
при вечернитв курсове и неделни
На 12 м. месецъ, група младежи' беседи 6txa: г. г. лекарите по ху
читалищни членове, изнесоха за манна и ветеринарна медицина —
пръвъ пжть предъ СВОИТБ сьселени Д-ръ Ивановъ и Молодковъ, мир.
пиесата .Галенъ Синъ" и комедията еждия — К. Михзиловъ адвокатите
Много бъбривия бръснарь".
— Н. х. Дочевъ и Хр. Добревъ,
Салона на прогимназията, кждЬто агронома Др. Гочевъ, специалисти
се дадоха пиесит-fe, бв задръстенъ те — Н. Момчевъ. М. Панайотова.
отъ публика. Големо бъше задо и Р. Чардакова и учителите — Д.
волството на публиката, отъ много Константиновъ, Иванъ Мариновъ,
Н. Пиперковъ и Ил. Недевъ.)
доброто изпълнение на пиеситв.
Общо се изнесоха 35 беседи при
Ю. Н.
вечерните курсове съ посетители
ЧИТЛЛИЩЕ „СЕЛСКЯ ПРОБУДЯ" 60—70 слушатели и 10 неделни бе
седи, посещавани средно отъ 80—
въ с Ново село. Провадийско.
100 слушатели- Освенъ тия, устрои
Изъ отчета на-управитетния*съ-" ха се и 3 неделни беседи само за
ветъ при читалището „Селска про жени, изнесени отъ г-цитъ М. Па
буда" въ с. Ново село, Провадий найотова и Р. Чардакова, учителкиско, за отчетната 1930 год.
специалистки при местното доп.
земл. училище.
Просветна деиность..
11 Театъръ и вечеринки.
Вечеренъ просветителенъ младеж
ки курсъ.
Изнесени бъха следните пиеси:
1. Пиесата „Край мжтниять поУправителния съветъ изхождайки
отъ съображението, че читалището токъ", по инициативата на читалищ
би постигнало своитв задачи, като ната управа, играна отъ местната
привлече и направи свой обектъ на любителска театрална трупа;
2. Пиесата „Дъло на дяволъ", из
деиность младите сили на селото,
които като ги прибере и потикане несена отъ провадийски ученици;
3. Ком. „Балканската комедия*.
къмъ планомврна и културна деи
ность, Следвайки пжтя на бившия по инициативата на чит. управа, ка
управителенъ съветъ, съ усилие и то се тегли и томбола;
4. Устроена б е една вечеринка
постоянство той откри и тая го
дина при читалището вачеренъ отъ Провадийското Юнашко дру- .
жество;
курсъ.
5. Огь тукашната учаща се мла
Бъха привлечени часть отъ сел
ската младежъ и съвместно съ це дежъ се устроиха утра и вечерин
нното съдействие на МЪСТНИТБ про ки по случай Ботево и Базовото
светни сили: адвокати, лекари и учи утра, день на българските будите
тели, сполучи да ги заинтересува ли и годишното имъ утро при за
къмъ жизнени темъ въпроси и да вършване на учебната година.
Прихода отъ пиеситв изнесени
имъ се вдъхне желание къмъ про
света. Мнозина^отъ ТБХЪ, които по по инициативата на читалището,
рано не еж отваряли книга, станаха беше за въ полза на последното.
редовни четци на читалищната би
111 Популярни сказки и събрания
блиотека — твърде голъмъ успехъ
сравнително минали години. Имаме
Устроиха се сказки и пуб. събра
прочетени 658 тома книги отъ 496 ния отъ външни лица. както следва:
четци, отъ които 20 еж ученици и
.1. Д-ръ Шишковъ отъ гр. Варна,
очаква отъ тамъ облагодетелствува
не, а жертви, защото читалищата
до голвма степень се крепятъ на
пожертвувателностьта на членоветъ,
като артисти, дарители, коледари и пр.
Ето, такива хора ни требватъ, а
не рушители-кригикари.
Председатель: Ял. Д. Калчанъ.
Секр. касиерь: М. Георгиевъ.
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говори по въпроса: »Какъ требва
да бжде организирана държавната
медицинска помощь".
2. г. Кабакчиеаъ — председатель
на централата на Бъл. Земл. Кооп.
Съюзъ изнесе една блестяща бесе
да върху ролята която иматъ да
играятъ кооперациитв днесъ и за
въ бждаще.
3. г. Добревъ — Директоръ на
застрахователното д-во «Задруга"
даде обяснения по преимуществото
на груповите застраховки по коо
перациите.
4. Й-ръ Поповъ ни запозна съ
историята на радио-апаратитв, начинъ на предаване и залавяне на
звука и следъ това демонстрира съ
радио-апарата.
5. Устроено бе едно кооператив
но събрание отъ кооперация „Камчийска долина".
КУЛТУРЕНЪ ПОДЕМЪ
на читалище «Просвета"
с. Караджаотъ, Провадийско
Читалището ни е основано презъ
1915 г. отъ 30 членове. Днесъ
-брои 50 ч л е н о в е , о т ъ които
40 пз п р о ф е с и я еж земледълци, 5 занаятчии и 5 души учи
тели. Читалището е оземлено съ
60 дек. ниаи, 30 декара отъ общи
ната и 30 отъ дирекцията на Т. '3.
С. Последното има 40.000 лв. фондъ
постройка- Просветна дейность. От
начало читалището е ЖИВ-БЛО единъ
анемиченъ животъ поради общата
причина за всички читалища въ
царството. Читалището има добре
уредена библиотека съ 330 книги
отъ всестранна художествена и нау-'
чна литература. Половината отъ
книгите еж подвързани.
На 1 ноемврий 1930 г. се откри
ла вечерни курсове и народни че
тения. Въ твхъ се предаваха след«и.е предмети: аритметика, геомет
рия и бьлгарска история и меди
цина отъ мвстенъ лъкарь. По всич
ки предмети се мина много материалъ, понеже повече отъ курсис
тите еж свършили местната пълна
.прогимназия. По аритметика и гео
метрия се решаваха почти практи
чески задачи изъ живота. Читалнята
бвше отворена винаги. Презъ го
дината се прочетоха много книги
•fin, наученъ характеръ, като напри.•-«връ: Кооперативно дело — книж
ка I, H, Ш, IV, V и VI, Задачите на
централната кооперативна банка,
Българската земл. банка като креДиторка на земледелскитв кредитни
кооперации. За домашенъ прочитъ
<* раздадени 100 книги.

Стр. 5
Вечерните курсове се посещава
ха най-редовно отъ 30 души чле
нове и не членове, особено напоспедъкъ се забелъза големъ ентусиазъмъ, големо съревнование по
между имъ. Курса се продължи до
15 мартъ 1931 година, отъ която
дата се започна нова чейность.
Театралната комисия състояща се
отъ учители избра две пиеси: —
Майстори и Пленикътъ отъ Трикери и даде на членовете да ги разучатъ. Драмата Майстори се усвои
въ скоро време и на 29 мартъ вечерьта бвше представена на чита
лищната сцена, която се увенча съ
успвхъ.
Училищната стя се оказа малка
за да побере публиката, та стана
нужда 50 души да се върнатъ.
Получи се приходъ 740 лв.
По желанието на членовгв сжщата
пиеса (Майстори) се даде въ близ
кото село Караманлий на 4-й. IV.
вечерьта. Въпреки паричната криза,
бвхме посетени задоволително. По
лучихме Чистъ приходъ 300 лв.
Ние членовете на читалището —
най-сърдечно благодаримъ на Караманлийското училищно настоя
телство и на главния учитель Геор
ги Цоневъ, които се отзоваха на
молбата ни и съдействуваха на вевка стъпка. Общия приходъ 1040 л.
по решение на чит. н-во ще изразходимъ за подобрение на чит. сце
на и покриване на текущи нужди.
Въ заключение: При днешната мо
рална депресия и на котерийни
партизански ежби, времена на сто
панска и икономична криза, когато
вратитв на всички отрицателни про
яви еж широко отворени, требва
да обърнемъ по-сериозенъ погледъ
къмъ нашитв народни читалища
Защото, rfc единствени, като възпи
тателни фактори — ще изиграятъ
оная голяма роль — ще превъзпитагь младата генерация въ духа на
доброто (хуманното). Ние членове
те на Караджаотското читалище
апелираме кьмъ всички младежи:
Време е да се събудим ь отъ летар
гичния сънь, време е да се простимъ съ всичко отрицателно като
злоба и егоизъмъ и подадемъ ржце за братски животъ, да се наредимъ подъ чит. знаме, защото чита
лището ще ни изведе на спасител
ния брвгъ. Единствено то ще ни
направи да бждемъ полезни на се.
бе си, семейството, кооперацията и
държавата.
Група чиь членове
отъ с. Караджаотъ
Редакторъ: Ст. Савовъ

КУЛТУРНО ТЪРЖЕСТВО ВЪ СЕЛО
Праздника Св. Са Кирилъ и Ме
тодий т.г.се отпразднува при маст
ните условия доста тържествено въ
село Сулуджалж, Варненска околия
Учителството съвместно съ учи
лищното и читалищно настоятелст
ва, определиха праздничната програ
ма състояща се отъ утро дадено отъ
ученицитв съ участието на учители
те и отъ две сказки съ просввтенъ
характеръ изнесени отъ Т. Гиргиновъ, поканенъ отъ читалището за
тая цель.
Литеритурния материялъ на утро
то — декламации, диалози, хорове,
соло пвене и хуморески се изнесе
много добре отъ ученицитв, който
усгтвхъ повидимо дълбоко трогва
ше многолюдното събрание отъ ро
дителите на ученицитв.
Първата сказка на 23 т. вечерьта
на тема .Интелектуалната и мате
риална криза и изхода отъ твхъ",
а втората на 24 т. (следъ утрото)
на тема: „Значението на праздникъгъ Св. Св. Кирилъ и Методий въ
свръзка съ днешната материална.
криза и изхода отъ нея",
За изхода отъ интелектуалната
криза, сказчикътъ посочи културнопросввтния пжть — самообразова
нието чрезъ читалището, а изходътъ
отъ материалната криза е трансфор
мацията на производството съ огледъ на днешнитв нужди на живо
та и пазаря, при кооперативенъ
вносъ и износъ.
За реализиране на горнигв идеи
сказчикьтъ апелира къмъ събрание
то да основе въ селото: 1) културенъ комитегь, за културно повди
гане на селото въ вевко отношение.
2) Въздържателнр дружество.
е. Солуджалж, 24 май 1931 г.
Читал. председ. М. Марковъ

и ш г а nil ЩАТА ш а
Този щатъ се намира въ центъра
на Съединенитв Щати. Има около
2 милиона население. Земледвлското население въ този щатъ е едно
отъ най-просввтенитв въ сввта.
Незнаящитв да четагь и пншагь
отъ 7 годишна възрасть нагоре съставятъ едвамъ единъ на сто души.
Благодарение на своята висока
просвета, земледелското население
на този щатъ е достигнало на за
видно материално благоденствие.
Земитв не еж разпокжсани. На
вевко семейство тв еж събрани на
едно место.

Мери не сжществувагь въ Канзасъ. Притежаватъ" добри: люцернови ливади.
Жените не извършвагь на поле
то никога тежка физическа работа.
Единъ орачъ при късъ есененъ
день изорава до 11 декари :съ двоенъ стоманенъ плугъ, влаченъ отъ
три силни и охранени катъра. Той
управлява само добитъка. Жената въ стопанството се гри
жи за птиците, добитъка, градина
та, дома.
Домътъ на ВСЕКИ зеиледелецъ е

хубавъ, чистъ и добре уреденъ.
Напредъка въ земледЪлието се
дължи на широката земледелска
просвета.
Умътъ е който управлява земле• делието.
Чрезъ висока просвета еж дос
тигнали до голямо благоденствие и
щастливъ животъ.

минерални соли, който се:_съдържатъ. въ" почвата.
Чрезъ реколтата, отъ почвата се
отнема известна часть -отъ мине
ралните соли които тя съдържа;
всека почва е по-богата преди за
сяването, отколкото следъ реколтата.
Следъ йеколко години й - неколко
последователни реколти плодоро
дието намалява: това.се длъжи на
обедняването на почвата 'отъ ми
нерални соли.
•• Торенето има за цель да възвър
не на обеднялата почва всички еле
менти, които растенията еж изсму
кали отъ нея при своето раззитие.
Оборния торъ, съставенъ отъ раз
ложени животински и растителни
вещества, съдържа известно коли
чество отъ солите на почвата. Чрезъ
неговото употребление, на почвата
.ще се върнатъ само отчасти мине
ралните вещества, които растението
е изсмукало.

татъчно количество вещества коитс
•липсватъ.
Ако имаме почва, на която не
•познаваме съдържанието на храни
телни вещества (минерални соли),
отделни ; опити съ• всеки'видъ'торъ'
взети по отделно, ще ни покажатъ
вида на почвата и какъвъ * торъ е
необходимъ за нея. Напр. ако фос
фатите действуватъ добре, т. е. увеличаватъ значително добива, това
ще ни покаже, че нивата е бедна
на фосфоръ и тя се 'нуждае отъ
фосфорни торове. Ако липсватъ и
други елементи, добива не би могълъ да се увеличи, зашото резул
тата отъ фосфорните торове въ'такъвъ случай би билъ незначителенъ
Тогава требва на почвата да се да
датъ и други торове, за да стане тя
плодородна.
Какао е количеството на тора,
отъ което се нуждае почвата, за да.
бжде плодородна? З а да отговоримъ
на този въпросъ, требва да знаемъкакво се изнася отъ почвата чрезъ
различните растения.
.;• Следнята таблица ни показва как
ви минерални вещества се сьдър'жатъ въ 100 кгр. отъ различни ра
стения.

••-• Рационалното торене има за ••за
дача да възвърне на" изтощената
почва първоначалния й съставъ —
то значи да й се възвърне плодо
и разумно торене
родието: почвата ще даде изобилна
Растението, като ВСБКО живоеж- реколта когато й се дадатъ въ дос
щество, се нуждае отъ храна за да
се развива.
Азотът
сф. киселина:
Калии
Калций
Храната си растението получава
отъ въздуха и почвата. Огь послед
Жито ....
2'56 кгр.
Г05 кгр.
Г04 кгр.
0'32 кгр.
ната се получава азота и минерал
Царевица
2-31 . „ .
0-95 ..„
2 2 3 .,•
031 "ните вещества. Всвко растение, осРжжъ
2'ГО „ .
1*40
„
038
;
Т01.
.,
венъ органическото вещество, съ
Ечемикъ
2-32 „
075 ;
1-40 . . .
0;4б „
държа и известно количество ми
Дюцерна
200 „
0-51
ТВ2 „ '
2-89" V
нерални соли, които еж винаги
едни й сжщи — независимо отъ
Ако 1 декаръ дава минимумъ 100 количеството на минералните соли
това въ какъвъ климатъ и на каква
кгр.
жито, то значи, че 1 декаръ се въ почвата. Това ще стане'чрезъ
почва вирее растението/
изнася следното най-малко
-торене. Яко разполагаме съ доста
2 5 кгр. азотъ
Минералните соли които почвата
тъчно количество оборски торъ, до
V2 кгр. фосфорна киселина
съдържа и които еж храна за рас
б р е запазенъ, той ще бжде най2—0 кгр. калий.
тението, преникватъ въ последното
подходящия, защото по съставъ то"
Тези вещества требва да се вър отговаря приблизително на това
чрезъ корените. Това просмукване
става съ помощьта на водата, която натъ на почвата, за да стане тя на което е отнето отъ почвата чрезъ
разтваря солите И служи като ТБ- ново плодородна. Но за да се уве реколтата.
личи добива, за да бжде земледехенъ носитель.
Хранителните вещества, необхо лецо интензивно, требва да се удвои
Така 1000 кгр. торъ сьдържап
дими за растението — даже тия
които сжществувагь въ най-незна
Азогь:
Фосф. киселина:
Калций
Калий
чително количество въ растението,
Конски торъ;
4'5—6'5 кгр.
2*3—3'5 кгр.
3—10 кгр. 2-5—5 ш?
имагь еднакво значение.: ако само
. Говежди „ .
3-5-9
„
ГЗ-5
.
4-11 „
З-б .
едно отъ техъ липсва, растението
Овчи
„
5-8
„
2-5-7-5 „
6-5-17,,
3-4 .
не може да се развива правилно.
Смесенъ _
5*5 кгр.
31 кгр.
б кгр.
4 Kif
Почвата на нивите съдържа поч
ти всички вещества необходими за
• растението. Думите бедна и богата
На единъ декаръ требва да се довете, просмукване въ почвата в
почва изразяватъ относителното ко хвърли най-малко 1 тонъ оборски самото торище. За да запази сво
личество на тези елементи въ поч торъ, добре запазенъ и ферменти- та стойносгь, оборския търъ требвата.
ралъ.
да се събира въ специално торищДа се подобри една почва, да се
Но требва да се има предъ видъ, сь циментирани стени.
обогати и да стане плодородна, то че по-големата часть отъ хранител
При интензивното земледел
ва значи да се даде възможность ните вещества на оборския торъ се торенето съ оборски торъ е нед
на растението да използува всички загубватъ чрезъ измиване о г ь дъж статъчно: на почвата требва не с
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мо да с е вземе това ; което е,отне
то съ реколтата, но произвъдството
требва да се увеличи — даже уд
вои. Тези размери могагъ да се по^учагь само при торене с ь искуствени торове.
Преимуществата на изкуствените
торове еж:
1. За всека почва се подбира съ
ответния торъ — азотенъ, фосфоренъ или калиевъ въ зависимость
отъ липсващите елементи въ почва
та: За съвземане слабите почви се
употребявате комплектни торове.
2. Торенето става бързо и леко—
хвърля се много малко количество
торъ и
3. Изкуствените торове действу
вате бързо 'и разходите направени
за торене се изплащатъ още сжщага година.
НИКОЛЛИ ПЕНЕВЪ
ИНЖ. ХИМИКЪ"

ЙИО МИ УВД Щ фВН.
При неправилното използуване
-силите на земята, тя скоро се из
тощава и става нужда за да се оста
вя на почивка да се възстановять
силите й или да се натори. У насъ
ежегодно се оставятъ стотици хи
ляди дзкари земя на почивка за да се
възстановятъ силите й. Такива земи
се каззатъ орници. Такива орници
почиватъ по година, две, три въ
зависимость отъ природните сили
на почвата. Въ области кждето зе
мята е малко спрямо броя на нанаселението, тамъ не оставатъ ор
лици, а обработватъ часть отъ зе
мята безъ да я засЬватъ съ никак
во растение съ цель, чргзъ обра
ботване да се възстановятъ силите Й.
Твкава земя се нарича ялова или
черна угарь. Такива ялови угари
-ежегодно се уставятъ у на по 4—6
милиона декари. Това е земя, която
се работи и за която се плащатъ
данъци, а нищо не се получава отъ
нея. Тя се угари, за да се засили,
та следната година да роди по-вече
обаче, тя никога не може да роди
толкова, че като покрие разноски
т е за две години да даде и по-го
'лема печалба на стопанина, откол
кото ако б е ш е се работила редов
но всека година. Вместо ялова
угарь, ако земята се засява с ь фий,
тя ще се засилва по-вече отъ угарьта и дава приходъ като се полу
чава отлично фиево сЬно за храна
«а добитъка

}(111 конгресъ на народннгЬ читалища.
Повече отъ 500 души читалищ
ни дейци, представители на по-дей
ните читалища B V страната, се съ
браха на този конгресъ на 15, 16 и
17 м. месецъ въ София, за да си
дадагь отчетъ за направеното, да
почерпятъ поука и куражъ за нова
работа и да кажатъ на българския
народъ и на неговите обществени
ци и държавници, че крайно време
е щото просветното дело на чита
лищата да стане общенародно.
На този конгресъ за пръвъ пжть
нашето слово прескочи стените на
конгреса и на него се отзоваха отъ
много страни. Нашиягъ зовъ беше
чутъ и разбранъ отъ тези които искренно милеятъ за народъ и дър
жава. Читалимните деятели требва
да бждатъ горди отъ това. Техното дело все повече почва да се це
ни и разбира. Техните редове ставатъ все повече и отъ това вярата
имъ въ скорошния уснБхъ на Да
лото имъ все повече крепне.
Големата любовь, която те иматъ
къмъ своята работа и бодрата вера
която имъ вдъхва великата мечта
да видять своя народъ проевтзтенъ
възроденъ и обновенъ, даватъ^имъ
сили да не губятъ куражъ отъ пре
чките които срещатъ на всека
крачка.
Вдъхновени борци протизъ го
лемия народенъ врагъ — невеже
ството, ТБ иматъ въ ржцйте си мо
щното средство противъ . него —
просветата- Просветата, светлината
на която ще. покаже най-правия
пжть на който требва да върви нашИя народъ.
Л този пжть води къмъ повече
знания, чозещинз и напредъкъ. |====а==1=да^.=
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Едно т р ш ш я дружба
ПРИВЪРЗЛНОСТЬТЛ НЯ ЖИВОТ
НОТО к ъ м ъ човькл.
Примери на призързаность • на
животното къмъ човека има доста
наистина, но случаи дето животно
то надминава по преданость и чо
века, еж не особено.чести и за то
ва т е ни. правятъ необикновенно
впечатлиение, още повече въ днеш
ни времена, на егоизъмъ и сурова,
борба.
. Свещеника на с Бреложица Со
фийско, разказва следнята не обик
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новена случка.
Старецътъ Дедо Велю останалъ
самъ, пъленъ несретникъ въ живо
та. Съпруга, синове, внуци, отъ всич
ко билъ лишенъ той. Въпреки на
предналата възръсть, той самъ се
борилъ за прЗхраната си: копаялъ,
оралъ, сеялъ, жъналъ самъ, а и самъ
си услужвалъ аъ малката си слупена кжща. За еднички другари, с ь
които делялъ тежката си -участь на
самогникъ той ималъ два вола, кои
то отглеждалъ отъ мънички още.
Между стареца и двата вола се съз
дала една нежна дружба, въ която
липсвало само словесенъ изразъ.
Двата вола разбирали своя стопанинъ така, че никога не ставало
нужда той да имъ се екзра или да
ги нахока.
Едно леко и лесно подканяне е
било достатъчно за да му се подчиняватъ въ тежката грижа за животъ. Той самъ се грижелъ за тЬхъ
навреме да бждатъ прибрани въ
обора, почистени, нахранени, напо
ени. Никой другъ не се доближавалъ до твхъ. Дедо Велю се раз
болява. Старческата немощь го об
хваща и той лега тежко боленъ.
Единъ добъръ съседъ -се нагърбва
съ грижата да глада болния старецъ и воловете му.
••г- Старецътъ .страда отъ мжка за
своите двама другари! Другарите
му страдате за него. Те отказватъ
да приемате храна отъ другиго.
Тъжни еж, надаватъ жалки мучения
отъ обора, които долитатъ до уши
те на стареца и го вълнуватъ до
сълзи. По-стариятъ o r e воловете усиева да скъса юлзра и безъ да го
види некой напуща обора и се до
бира до вратата на стареца, влиза
въ стаята и започва да го души и
лиже съ езика си, но старецътъ. . .
е вече предалъ Богу духъ.
По обичая телото на стареца се
пренася съ колата и воловете му
до гробищата. Двата вола еж сви
детели на погребението на техния
господаръ.
Прибиратъ ги въ обора, даватъ
имъ храна, но те пакъ не ядатъ.
Посърватъ, отслабватъ . . . те ис
тински страдате. НБКОЛКО дниследъ
това добриятъ съседъ, който оста
налъ да се грижи за домакинството
на стареца, една сутринь заварилъ
предъ вратата на стаята, дето ста
рецътъ е живелъ, по-стариятъ волъ
проснагъ и умр%лъ.
Тая необикновена случка е оста
вила покъртително впечатление въ
целото село.
Печатница. „Взаимность*
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До возвмъ горят*.
Нашето горско население въ по
вечето мвста, no единъ наразуменъ
начинъ унищожава
немилостиво
своитв гори, безъ да държи сметка,
че така подкопава възможностьта
за по-сносенъ живогъ както за се
бе си, тъй и за поколението. И ако
видимъ нвкжде днесъ, че горитЬ
еж малко по целокупни, не тъй без
разборно експлоатирани, това се
дължи не толкова на високото съз
нание на мвстното население, ко
лкото на бдителното око на горски
т е власти и строгото прилагане на
закона за горитв.. Но и тоя фактъ
е не толкова радостенъ, защото защищавагь ли се горитв само съ
насилствени средства, то значи, че
това население е още назадничаво
липсва му онова високо съзнание,
което би го поставило по високо въ
културната градация. Законъть за
горитв е съставенъ преди всичко
за ЗЛОСТОРНИЦИТЕ, които се наказватъ съ доста тежки наказания. Я
щомъ като голвмата часть оть го
рското население се явява въ ро
лята на злосторници, явно. е, че ще
бжде наказвано и глобявано, — не
що, което ке е въ интересъ нито на
власть ниго на държава, нито на
никого! Най-разумното е, горитв
да се пазятъ не съ актове, глоби и
др. подобни, а да се пазятъ съ съ
знание, да се пазятъ и използуватъ
като най-ценни и необходими мате
риални блага презъ всичкото време
на човвшкия животъ.
Изхождайки оть тази тжжна кон
статация, азъ ще се постарая да
изтъкна накратко, колко необходи
ми еж горитв за човвка и какво
значение иматъ тЬ въ неговия жи
вотъ.
Горитв еж първата и най-главна
необходимость за ЦЕЛИЯ животъ на
земята ни. Безъ гори животъ на зе
мята не може да има, защото тя
би се обърнала на истинска пустиня.
Най-голвмитв пустини въ света сжществувагь само затова защото
имъ липсватъ гори; а може би еж
станали такива, защото по една или
друга причина още въ незапомне
ни времена горитв на тия мвста еж
унищЧшени. Горитв запазвать пъл
новодието на рвкитв, конто еж тол
кова необходими за нашето земледелие, индустрия и пр.; причиняватъ
редовни валежи, предпазвать поле
то отъ силни градушки, запазвать
почвата отъ големи студове и го
рещини, запиратъ пороищата. Съ
една речь горите еж първите най-

големи покровители на ; полето ,и
земледелието. Освенъ това горитв
пречиствзть въздуха, като задържатъ и унищожаватъ разнитв за
разителни
бактери
носени отъ
ввтроветв, следователно, те еж го
леми защитници на
човешкото
здраве, безъ което е немислимъ
слънчевия животъ между хората.
Отъ горитв човвкъ си строи сгради
прави коли, земледелски и заная
тчийски сечива И въобще, навеокжде и въ всичко си служи съ дър :
вото, което придобиваме отъ го
ритв.
Горитв "даватъ подслонъ на мно
го полезни и пойни птици, които
унищожаватъ вредните насекоми,'.и
причиняватъ на човъка неоценими
удоволствия съ своитв най-чуднова
ти песни.
Горитв играятъ важна роль въ
нашия културенъ животъ. Тв служатъ като културни паметници на
вевки народъ. Най-културнитв на
роди иматъ най-хубави и добре по
дредени гори. — Горитв раждатъ
културата. Въ тъхъ човекътъ нами
ра най-голема опора и вдъхнове
ние, чрезъ твхъ той обиква и близ
ки и роденъ кжтъ; чрезъ твхъ ТОЙ
се издига! Вънъ оть всичко това
горитв растатъ и въ стръмни, не
годни за други култури м-fecra, сле
дователно, твхъ требва да ги има
ме като единъ неоценимъ дарь
Божи.
Макаръ и да растатъ масово го
ритв се развиватъ много бавно, за
това не трвбва бърже да се изсичатъ, а бавно, постепено, планомврно, като имъ се дава възможность наново дз се възобновятъ.
Мждритв и издигнати народи па
зятъ и стопанисватъ горитв разум
но. Помислете, че ако само единъ
човвкъ се запретне да сече въ го
рата, колко дървета може да изсе
че той само за единъ день, които
дървета еж расли съ десетки и сто
тици години. Я като се има предъ
видъ, че не единъ, а хиляди хора
презъ вевко време на годината
бродятъ да евкатъ изъ горитв, и
ако СЖЩИТБ хора си биха позволи
ли безразборното имъ евчене, го
ритв въ най-кжсо време, биха били
унищожени. Горитв еж необходимо
условие, за да сжществува животъ
на земята.
Да пазимъ горитв, както очитв си.
Николай Георгиевъ.

„Народна просвета" дава ви
наги здрава духовна храна и полез
ни знания.

Брой> 7 и 8

; КНИЖНИНА
Препоржчваме на "читалища^
та и ЧИТЗЛИШНИГБ членове,
следните списания и вестници:
1. Здравна просвета, седмиченъ вестникъ за обшепостжпна хигиена, абонаментъ 100
лв.. редакция: София ул. „Цаоь
Крумъ" 8.
2. Списание „Стопанка". Гс~
дишенъ абона!ментъ 50 лв.
предплатени. Излиза всеки ме—
сеиъ. Репакиия: булееардъ
Евлоги Георгиезъ № 96 —
София
3. Списание „Землед-Ьлско
стопанство", месечно популяр
но списание. Реазктори.* професоръ Ив. Ивановъ и Ив. 6 а лачевъ. Издание на българ
ските агрономи. Редакция Со
фия. плошадъ Славейковъ N#
7, Гоаишенъ абонаментъ 50
лева въ предплата.
4. „Земледелски уроци"
месечно селско-стопанско спи
сание. Година IX. Излиза все
ки месецъ. Има за задача да
дава на нашия- земледелецъ
познания по всички отрасли^
на
зекледелското производ
ство. Гоаишенъ абонаментъ 50
лв. предплатени. Радакиия: Co*
фия ул. .Кракра" № 5.
5 „Здраве и животъ". сепмиченъ вестникъ за здравна
просвета. Годишенъ абона~
менть 80 лева , Лдресъ: ул.
„Графъ Игнатиевъ" № 56. Удобренъ отъ Министерството
на Нар. Просвещение,

Наистина печално е да се
гледа, каква власть има наяъ
человечеството глупостьта(ЛР.ностьта, предразеждъка и еп- изма, колко бавно зема върхъ
новата истина или практичес
кото подобрение.
Елифасъ Лев№

