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Българското селянко
тежки изпитания. Независимо 
безусловната покорность на мж- 
жа, тя требва да трепери подъ 
погледа на свекъръ, зълва, све
кърва и др.

Когато й се добие дете, тя 
има вече радость и една уте- 
ха, но и rb  сж скжпо изкупе
ни. Тогава нема вече хичъ по
чивка. Презъ нощьта малкото 
требва да се кърми, да се уте
шава, защото плачътъ му може 
да събуди другите. Сугринь 
требва да се става въ зори, да 
се замеси хлебъ, тогава да се 
окжпе детето, изператъ пеле
ните и преди още да се е по- 

трудъ, стигащъ до самоизтоще-|дало слънцето— требва да се 
ние и съ нестеливость—невъз-| отива на нивата!

Тя е безмълвна роблня, коя-в 
то ражда и кърми синовете на I 
тая земя; тя е майката на бъл
гарския народъ...

Гърдите, които пазятъ оте
чеството; ржцете, които сеятъ 
зърното и държатъ оралото и 
плуга; свежата струя, която оп
реснява градовете—всичко то
ва е плжть и кръвь на селян
ката...
• Нейната усмивка е слънцето 

надъ оскждното селско огни
ще; нейните грижи сж ангел
ско крило за селската челядь...

Забравила себе си, забраве
на отъ другите, съ ч е р е н ъ

можна за подържание—българ
ската селянка създава неизбро
ими духовни и материални цен
ности...

Моралътъ на патриахалния 
битъ, благосъстоянието на сел
ското стопанство, оживлението

ходва!
(Разбира се, не всички учи

лищни настоятели могатъ да ми- 
натъ подъ горния знаменатели).

Сметаме, че требва да се на
мери начини, за да се застави 
училищното настоятелство да 
стане по-дейно. Да съзнае нуж
дите на училищното дело въ 
града ни и да ги задоволи на 
време. Бързата помощи е двой
на помощи. И затова, то треб
ва да бърза, да действува, да 
твори, за да не налее съ сво
ето бездействие вода въ чуж
дата воденица, която се очер
тава вече около насъ и която 
застрашава да погълне една 
ценна придобивка за града ни,

извоювана съ усилията на граж
дани, милеющи за доброто бж- 
деще на нашия градъ.

Думата е пакъ за търговска
та гимназия, която, повтаряме, 
е вече фактъ. Презъ настжпва- 
щата учебна година ще имаме 
и VIII класъ. Увеличенъ е вече 
и учителския персоиалъ. Еже
годно отъ това училище граж
данството ще има приходъ 
3 — 4,000,000 л е в а .  И за
това грижите на гражданство
то и неговите представители 
требва да б ж д а т ъ насочени 
къмъ това училище, за негово
то стабилизиране. Следъ това, 
ще мислиме вече и за реалката.

Ю.

въведе пострегъ режим!» вър
ху клания д< бтгькъ. Ако  и за 
напредъ се забележи ни месар
ниците слабо и неюдно месо, 
отговорност ьта ще бжде стова
рена изключително върху вете
ринарната общинска влаеть ,  
респ. ветеринарния лЬ-карь.

Нека добавяме, че г-нъ кме
та, въ качеството си на коми- 
саръ по прехраната, е решилъ 
строго да следи за доброка- 
чественостьта на хранителните 
продукти и ще. прибягва до 
крайни мерки, за да наложи 
изпълнението на законите и за
поведите —издавани отъ общи- 
ната, които преследватъ един
ствената цель: да запазяъ здра
вето и живота на фердинанд- 
ските граждани. s.

© v s D u s t
Ще видите още селянката съ 

люлка на гърба, съ огромна 
торба хлебъ на едното рамо, 
съ мотика на другото, а въ ед
на отъ ржцетЪ — кошница съ 
прибори за ядене.

На нивата селянката захвър 
въ стопанския дворъ—това сж |ля детето си между няколко 
все забравени заслуги на бъл*1буци земя или нЪкжде на с1ш- 
гарската селянка. ||ка, въ н-Ькой треволякъ — „за

Огъната подъ неизброими тя* да го прескачатъ гущерите“-— 
жести и задължения, тя съ из-1 залавя се за работа и работи,
пъкнали жили крета съ упор-1 като че ли тоя е последния жи първо м^ ст0 и чес'то е с*0 
ство день следъ день и така день отъ годината... 
минава единъ животъ, другото! При толкова сурови условия 
име на който е тегло... единъIнема по-нЪжна майка отъ с£- 
животъ съ толкова малко pa-1] лянката.
дости! п Минаватъ години... Челядьта

Още мъничко момиче, тя е става многобройна, палава, ис- 
вече кака и бавачка на по-мал- Яка хлебъ, облекло, пране, кър-

за Фердинандската Популярна Банка
Ние не единъ пжть сме из

тъквали, че единственото кре
дитно кооперативно сдружение, 
което може да служи като об- 
разецъ днесъ на добре органи
зирана кооперация, това е Фер
динандската популярна банка. 
И съ членове, и съ капитали, 
и съ влогове, и съ раздадени 
заеми, и съ дисциплина, тя дър

кит4> отъ нея; въ кжщи шета 
до колкото малките пръстчета 
й позволяватъ; вечерь ще изува 
царвулите на баща си, ’ще слу
ша приказки, ще п-ке, ако я на- 
каратъ!

Иде училището — една едва

пене; тяжеститЪ за селянката 
гюрастватъ всеки Божи день.- 

Нейната търпеливость и ко
рава душа требваше да поне
се и ужасите на реквизициите 
и войните.

Нека следъ това запитаме

ВЕСЕЛА СЛУЧКА, 
която не T p t 6 e a  да 

се повтаря
На 27 м. м. вечерьта, въ дво

ра на читалището гражданите 
беха свидетели на една сцена, 
разиграла се между некои отъ 
читалищните настоятели, вогла- 
ве съ г. Василъ Толчийски, и 
наемателя на читалищното ки
но г. Кондратенко отъ София.

По договоръ, сключеиъ меж
ду читалището и въпросния 
наематель, читалищното кино е 

тт ... „отдадено подъ каемъ за една
ската Централна Кооперативна. година< Вследствие на некаква 
Банка, подъ JS° 16670 отъ -27 неустойка отъ страна на нае-
юнии т. г., въ 
се пише:

което дословно

„Господа,
Ревизията, която нашиятъ ин 

спекторъ г. Т. Данаиловъ е из

мателя, читалищното настоятел
ство посегнало да отнеме ки- 
нематографическите апа р ат и, 
тургайки втори ключъ на по
мещението, въ което се поме- 

вършилъ напоследъкъ в ъ р х у !  щава мотора. Дохожда наема- 
смЪткитЪ и делата на банката | тельтъ г. Кондратенко отъ Со- 
Ви, не е констатирала нередов* I] Фия и съ стражаръ поискалъ

чена за примеръ на много дру 
ги банки, даже въ по-големи| 
градове. А че действителното-! 
ва е така, се уверяваме и отъ 
многото насърдчителни писма, 
които банката е получила до 
сега отъ Българската Централ
на Кооперативна Банка, чиито 
членъ е тя и която упражнява 
най-ефикасенъ контролъ вър
ху й.

Преди около месецъ, Ферди
нандската популярна банка бе

ли не излишна работа споредъ българските общественици зна- 
родителите. Презъ ваканцията ятъ ли какво дължатъ на бъл- 
малкото селско момиче е пас-1 гарската селянка и какво сж й 
тирка, ако нема кой да я от-1 дали?
мени, а въ кжщи сжщо требва! А градската жена („аристо- 
„да помага“... 1 кратката“), вместо да си изра*

Идва моминство следъ годи-1 боти единъ здравъ общественъ 
ни... Селската мома требва да успехъ и да обърне съчув- 
докаже на щЬлъ светъ, че тя е [ ственъ погледъ къмъ сестрите
работна, пъргава, смирена, че 
въ нея сж заложбите за пре- 
успеване на едно домакинство.

Стане ли невеста, за млада
та селянка настжпватъ дни на

си въ селото и подири сбли 
жение, тя се губи въ единъ 
безличенъ и безволенъ животъ! 

с, Габровница.
Петъръ Ц. Беляшки.

За търговското гимназия
Единъ фактъ, отъ крупно 

значение за града ни, това е 
отварянето на пълна търговска 
гимназия. Значението на този 
фактъ се подсилва още и съ 
това, че търговските училища 
ВЪ Червенъ-брегъ и Попово се 
закриватъ, и много отъ учени* 
ците, конто сж следвали или 
биха следвали тамъ, сега ще 
бждатъ принудени да отидатъ 
въ други търговски училища, 
голема часть и въ нашето. Отъ 
това, гражданите могатъ да 
бждатъ доволни и да съдей- 
Ствуватъ на търговската гимна
зия, за да стане тя едно образ
цово училище, което да приби
ра подъ покрива си ученици 
отъ цела България.

Първото условие, за нормал
ното развитие на търговската

откъмъ помещение, а именно, 
като се освободи горния етажъ 
на непълната гимназия, състо- 
ящъ се отъ 14 стаи, сж най- 
уместните и изпълними. Това, 
разбира се, ще бжде временно, 
до като търговската гимназия 
се снабди съ собствена сграда, 
вече замислена.

Предстояще е строенето на 
едно квартално училище, въ 
долната часть на града, срещу 
Ал. Пиперковъ. За цельта отъ 
общината сж отпуснати значи
телни суми. Остава на училищ
ното настоятелство да пригот
ви необходимите скици и Пла
нове, за да може строежа да 
започне по-скоро. Уви! Училищ
ното настоятелство почти без
действа. То като че не се ин
тересува отъ този така жиз-

гимназия, това е да й се наме-1 ненъ за града ни въпросъ. И 
ри подходящо удобно помеще-1 като че интереса му е насоченъ 
ние. Такова за сега нема. Ком-в сега само къмъ постжпленията
бинациите, които се правятъ, 
за да бждатъ задоволени нуж
дите на търговската гимназия

i/з отъ общинския бюджетъ, 
които настоятелството най-ре- 
довно прибира, за да ги раз-

подложена на основна и ща
телна ревизия. Корено беха ре
визирани всичките й книжа отъ 
инспекторъ, пратенъ отъ Цен
тралната Кооперативна Банка, 
И въ резултатъ, Фердинандска
та популярна банка преди не- 
колко дни е получила едно мно
го ласкаво писмо отъ Българ-

ности. Напротивъ, тя подчертава 
редовностьта на банката Ви въ 
всеко едно отношение, както и 
значителните успехи въ всички 
нейни служби, за което ние из
казваме нашето задоволство“.

да отвори помещението на мо
тора. По това време, обаче, се 
явяватъ на местото некои чи
талищни настоятели, и не поз
волили да се счупи поставения 
читалищенъ ключъ. Явява се и 
г. Топчийски, който, застаналъ

Ето какво пише единъ офи-. Предъ Врахата на моторното ло- 
циаленъ^инстигутъ за еРДи* мещение, съ бастонъ въ ржка,
нандската популярна банка. То
ва иде да посочи, че доверие
то, съ което се ползва тая бан
ка между своите членове, е на
пълно заслужено и че това до
верие требва да се засили, да 
се вгнезди въ съзнанието на 
всички граждани, членове и не, 
да получи и техната подкрепа, 
за да бжде тя за напредъ мо- 
щенъ защитникъ и на техните 
интереси.

Кооператора

Внезапна ревизия
направена отъ г. кмета

До ушите на кмета г. Кирилъ 
Миленковъ, сегизъ—тогизъ сж 
достигали слухове, какво фур
ните въ града ни произвежда
ли хлебъ въ по-малко тегло, 
недоброкачественъ, съ нечис
тотии въ него, а некои фурни 
сж фалшифицирали брашното, 
доставено отъ Дирекцията ка 
хранорзноса, съ брашно, заку
пувано контрабанда отъ Пазаря.

И затова, въ качеството си 
на комисаръ по прехраната, на 
28 м. м, 2 часа презъ нощьта, 
г. Миленковъ, ведно съ хора 
отъ общината и полицията, е 
направилъ внезапна ревизия на 
хлебарите и е констатиралъ 
посочените по-горе нередов- 
ности, като на всички провине
ни хлебари е съставилъ акто
ве за глобяване»

Така, глобени СЖ съ заповфдь 
№ 139, по 250 лева, затова, че 
вадения отъ техъ хлебъ не от
говаря на нормираната тяжесть 
900 грама черенъ хлебъ за 4 
лева и 1000 грама белъ хлебъ 
за 6 лева следните хлебари: 
Дойчинъ Тасовъ, Виденъ Стеф- 
човъ, Цветко Ивановъ, Иванъ 
П. Бърдарски и Силко Ден- 
чевъ

Глобени сж съ заповедь № 140

по 250 лева затова, че сж ва
дили недоброкачественъ и су- 
ровъ хлебъ следните хлебари: 
Виденъ Стефчовъ, Христо Та- 
невъ, Иванъ П. Бърдрски. Сил
ко Т. Денчевъ и Цветко Ива
новъ.

Ревизията на фурните е про
дължила до 5 ч. сутриньта.

Къмъ 6 часа сутриньта, г-нъ 
кметътъ е направилъ ревизия 
на месопродавците въ града ни» 
Констатиралъ е, че въ месар
ниците на Мордо Б. Барухъ, 
Никола Кирковъ и Миланъ Ан- 
товъ не е имало месо, за кое
то сж съставени актове й съ 
заповедь № 141 тези месари 
сж глобени по 250 лв., съ пре
дупреждение, че ако втори пжть 
се намери сжщото положение, 
глобата ще бжде по-чувстви- 
телна.

Г-нъ кметътъ е констатиралъ, 
че въ месарниците се коля из
вънредно слабъ добитъкъ. Мно
го отъ месото е почти негодно 
за употребление. Такова месо 
не само, че е нехранително, но 
даже вреди на здравето. Това 
е накарало г. кмета 'да обърне 
вниманието на общинския ре- 
теринаренъ лекарь, да влезе 
последниятъ въ ролята си и

се мжчи съ сила да отстоява 
правата на читалището. Въ то
зи моментъ г. Кондратенко, ви
димо слабъ, навЬрно обидень 
нещо, хваща г. В. Топчийски 
съ едната ржка презъ кръста 
и го отхвърга на неколко мет
ра далече отъ вратата. Едва 
тогава, г. Топчийски се сетилъ, 
че има власть, която веднага 
призовалъ, за да тури ккрай на 
тоя никому ненуженъ скандалъ, 
резултатъ на необмисленость н 
сприхавость,

Около спорящите се беха 
събрали много граждани, кои
то весело коментираха разигра
лото се първо действие отъ но
вия цирковъ шлагеръ: „Кой да 
събира парсата“!

Сметаме, че горния начинъ 
на действие съвсемъ не е оп
равдани, особено по отношение 
на единъ културенъ институти, 
какъвто е читалището. Има за
кони въ тази страна, които уре* 
гулирватъ отношенията между 
отделните ЛИЧНОСТИ ИЛИ ИНСТЙ’ 
тути. Има власти, които въ м»?- 
мента м о г а т ъ  да разрешатъ 
въпроса, безъ да Става нужда 
да се плаща двнъкъ на неве
жеството и твърдоглавието. И 
въ случая, засегнатиятъ г. Кон- 
дратенко е могълъ да поиска 
освобождението на моторното 
помещение по законния редъ, 
чрезъ властьта, безъ той да 
влиза въ лична разправия съ 
неотговорни читалищни факто
ри, а и читалищното настоятел
ство требваше да се събере и 
съ колективния умъ да вземе 
решение, което авторитетно дз 
приложи въ случай, безъ да 
скандализира обществото!

Вервамс, :е читалищното нас
тоятелство ще в з е  м е мерки, 
щото за въ бждеще да се нз- 
бегватъ нежелателни инциден
ти, които само зло доприна- 
сятъ и за читалището и за града.

Наблюдатель.
Единственото курортно мИЬсто въ града е „Пчелина“ — Царь Борисова спирка. Посехетр!

\
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ДО КОГА?
Врачанското окр. кооп. пл. 

бюро е първо въ България. 
Почнало своята дейиость отъ 
190G г. и до сега съ  минали 
подъ планъ всички села въ окръ- 
га. Село Чипоровци е едно отъ 
нървигЬ снети села, обаче, до 
сега не приложено, а е замина
то отъ села, снети много по- 
късно.

Н1ицо повече. Г 1ишущиятъ тия 
редове, въ качеството си на 
трасировачъ- землемЪръ въ Чи
поровци, отвори много улици, 
които сега съ  заградени и про- 
дължаватъ да ги заграждатъ. 
Мастната власть съвсемъ не се 
е интересувала отъ тоя въпросъ. 
Отъ общата Европейска война 
до сега не е отворена нито ед
на улица, освеиъ камъни изва
дени на много места.

Фактъ е, че селото е гъсто, 
прилагането върви трудно, но 
толкозъ повече требва да се 
пази всека благоустройствена 
придобивка.

Отъ друга страна Белимелс- 
кия участакъ е билъ най-често 
съ тросировачи, които сж били 
за малко, и не сж имали възмож
ности да проучатъ положение
то по плана на Чипоровци.

Длъгъ се налага на общинс
кия съветъ да изиска техникъ 
за отваране на улиците, коор
диниране на осовата мрежа, за 
да може да се услужва на на
селението, което сега е невъз
можно.

ВсЬко отлагане на въпроса е 
вредно.

Ив. Георгиеви—с. Чипоровци.

Една присжда
Ломския окръженъ съдъ, въ 

заседанието си на 13 юний т. 
г., е разгледали дело № 545 
отъ 1931 год., заведено отъ ува
жаемия господинъ Д-ръ В. Ти- 
лински противъ господинъ Ди- 
митъръ Н. Балтовъ отъ с. Лю
та, за обида и клевета въ пе
чата.

На предложението отъ г-нъ 
председателя тъжителя да оп
рости обвиняемия, Д-ръ В. Ти- 
лински изяви съгласие да оп
рости, но при условие, ако г-нъ 
Балтовъ публично се разкае и 
да открие чистосърдечно защо 
е писалъ тези статии по вест
ниците, кой и какъ го е училъ 
на това? Обаче г, Д. Балтовъ 
е отказалъ да стори това.

Сжда е произнесълъ присъ
дата: Господинъ Дим. Балтовъ, 
признати за виновенъ въ кле
вета и обида въ печата, е осъ- 
денъ на три месеци тъмниченъ 
затвори, десеть хиляди лева 
парично удовлетлорение на Д-ръ 
Тилински, плюсъ съдебни раз
носки, 500 лева на държавната 
хазна и да се напечати за смет
ка на г-нъ Д. Балтовъ решени
ето на съда въ всичките тези 
вестници, където съ били по
местени клеветнич е с к и т е  и

обидни статии.
Срокъ за апелация—две сед

мици.
Гражданинъ.

За притежателите 
на вьршачки

Министерството на земледе- 
лието нарежда всички вършач- 
ко-притежатели да застрахо- 
ватъ не само вършачките и 
определено число снопи при 
техъ, но и хората, които вре
менно работятъ около вършач
ките, а също и сградите, кои
то евентуално могатъ да бъ- 
датъ опожарени.

С н о п а р и т е, следователно, 
требва да се интересуватъ да
ли вършачката съ която ще 
вършатъ е направила такава 
застраховка.

По нареждане на Министерст
вото на земледелието, опреде- 
ленъ е районъ на всека вър- 
шачка въ околията.

Горната мерка се посреща 
съ негодуване отъ мнозина вър- 
шачко притежатели. Негодува- 
ное има също така и отъ мно
го села, желаещи да се допус- 
натъ въ селата имъ много вър
шачки за бързо извършване 
вършидбата.

Разпределението на райони 
имало за цель да се гарантира 
едно по-пълно използване въ 
района на вършачките и за из- 
бегване нещастия, нередовнос- 
ти въ работата и др. золуми, 
отъ което страдатъ интересите, 
както на вършачкопритежате- 
лите, така също и на стопа
ните. Г. И.

с. М.-Кутловица
20 юний съборъ е. Народъи 

гъмжило. Площадътъ предъ у- 
чилището е малъкъ да сьбере 
младо и старо. Току предъ вра
тите на училището има и кръч
ма. Всеки се чуди какъ така е 
позволено това—до училището 
кръчма?! Тамъ и по-рано било 
искано да се отвори такава, 
обаче умни хора не позволили, 
а миналата година разрешение 
се взело и тамъ сега ставали 
сцени, които съ аслъ за учени
ци да ги гледатъ! Кръчмата е 
взета подъ наемъ отъ жена. 
Липсва, даже, нуждникъ — до- 
колкото разбрахъ. Нуждно е 
респективната власть да се по- 
заинтересова.

Та въ тая именно кръчма пи
ячи пиятъ, между които е и 
местния имъ гор. с т р а ж а р ъ  
Тод. Ив. Цековъ, който следъ 
като се „кефлидосалъ,“ стреля 
съ револверъ и карабина изъ 
прозореца й, а предъ тоя про- 
зорецъ е хорото. Обсева пла- 
мъкъ и засвирватъ куршуми, 
около ушите на зрители. Изпо- 
плашватъ се жени и деца и 
почва плачъ и вой. Влиза полиц. 
стражаръ, иска да обезоръжи

героя, обаче последния се съ
противлява и ие позволява то
ва, защото и той билъ стражаръ 
като онзи, който иска да го обе
зоръжи!? Най-носле на власть 
сме, какъ ще манифестираме 
това? За случая било съставе
но актъ. Ще следиме и се по- 
върнеме, защото кметъ и кръч- 
маръ съ закрили стрелеца, не 
съ искали да кажатъ името му, 
като казвали, че не го познава
ли — билъ отъ друго село и не 
дали съдействие о време на 
полицая.

Следъ всичко това става сби- 
вана на хорото, отъ ергени. 
Явява се вишъ чиновникъ въ 
градътъ ни, и ни въ клинъ, ни 
ръкавъ, взима ролята на поли
ция и иска да бие — зеръ си- 
ленъ, якъ, дебелъ и богатъ—о- 
хранено човече и капацитетъ 
по всичко. Не му се отдаде, 
влезе въ кръчмата да си до 
пие отъ мъка...

Съборъ, народъ, нрави, инте
лигенция и инстикти, а земля 
яка... Зритель.

Хроника
Фердинандскиятъ държавен ь бир- 

никъ съобщава на всички данъ
коплатци отъ града, че съглас
но телеграмата на М-ра на фи
нансите, срокътъ за добровол
ното изплащане на данъците се 
продължава до 31 юлий т. г. 
за всички случаи предвидени въ 
закона за данъчните облекче
ния. Срокътъ 25 юннй за пър
вата третина отъ данъците за 
финан. 1932/33 год. не е про- 
дълженъ.

Магазинъ Синг е ръ  — Ферди- 
нандъ, открива отъ 10 юлий т. г. 
безплатенъ курсъ по бела и 
цветна блодерия и шевъ. Умо- 
ляватъ се желающите г-жи и 
г-ци да посещаватъ курса да 
отидатъ въ магазина и се за- 
пишатъ. Курса ще се ръководи 
отъ учителка специалистка.

Млекото е нормирано: овчо 5 
лв., козьо 4 лв. и кисело 8 лв.

За кметски наместникъ на Ци
ганската махла е назначенъ 
Махмудъ Алиевъ Махмудовъ.

Конфликтътъ, възникналъ меж
ду читалището и наемателя на 
читалищното кино ще бъде уре- 
денъ по съдебенъ редъ. До то
гава, киното ще експлоатира 
отъ читалището.

Фердинандската народна про
гимназия ще даде на 3 юлий, 
неделя, въ 9 часа годишно ут
ро съ отчетъ и изложба въ са
лона на същата.

Умоляватъ се г. г. граждани
т е  да присъствуватъ.

Сбивано е станало между се
лата Стубелъ и Липенъ за спор
на мера отъ 8000 декара, приз
ната за собственость чрезъ съдъ 
на с. Стубелъ. Въ сбиването съ 
взели участие около 400 души.' 
Убитъ е Маринъ Първановъ, 30 
годишенъ, отъ с. Липенъ, около 
8 души тежко ранени и много 
— по леко.

‘ Брой 3S8.

С Ъ О Б ЩЕ Н И Е
Подписаниятъ Петко Т. Чемишански, бакалипи отъ с. 

Видлица, Фердинандска околия, декларира мъ, че до *сега не* 
съмъ принадлежали къмъ никоя политическа партия и че за 
напредъ оставамъ напълно безпартиен^ гражданинъ.

Петко Т. Чемишански.

СЛАДКАРНИЦА „АМБРОЗИЯ" 
на Нейко И. Добревъ - Фердинандъ
отъ 20 м. м. се премести на улица „Главна“

срещу общината.

О Б Н В а  N o 510
Съгласно предписание № 870 отъ 13. И. 1932 год. при 

фЕРДИНАНДСКОТО СРЪДНО ТЪРГОВСКО У-ЩЕ ще има 
приеменъ изпитъ по разликата на материала между практи
ческите и средни търговски и промишлени училища презъ м. 
септемярий т. г. На тоя изпитъ ще се допущатъ тия, които 
съ завършили Практическо търговско у-ще, безъ да се нрави 
разлика между кандидатите, престояли повече отъ две години. 
Това се отнася само за септемврийската сесия.

Кандидатите за тия изпити съ  длъжни да подадатъ за
явления до 5 септ^мврий т. г.

Отъ дирекцията.

О Б Я В А  №  511
Съобщава ре на интересуващите се, че отъ 50 юлий т. г. 

при ФЕРДИНАНДСКОГО СРБДНО ТЪРГОВСКО У-ЩЕ се 
откриватъ курсове за подготовка за приемни изпити съ кан
дидати завършили VI класъ на Практически търговски у-ща.

Отъ дирекцията.

О Б Я В А  №  512
ДЪРЖАВНО ФЕРДИНАНДСКОТО СРЪДНО ТЪР- 

ГОВСКО У-ЩЕ съобщава на интересующите се, че тия, кои
то съ завършили IV, V и VI класове на гимназия, могатъ да 
се яватъ на приеменъ изпитъ по разликата на материала, за 
постъпване въ съответния класъ при училището.

За цельта отъ 20. VII. т. г. въ същото се откриватъ кур
сове за подготовка на кандидатите.

Отъ дирекцията

ВАЖНО ЗА ДШАКИНМТЪ

За да се спасите отъ мухи, бълхи, комари, дървеници, хле
барки и болести, отбийте се въ магазина на РАШКО ТОДО- 
РОВЪ — ФЕРДИНАНДЪ и си купете Флайтоксъ, Флитъ, Кил- 
сектъ, Кобра, Наразитоморъ и Сектолъ. При бай Рашко ще наме

рите и помпи отъ същите фирми и фабрики. 2-3

ВЖЖАРСКА КООПЕРАТИВНА
ФАБРИКА „ Б Р А Т С Т В О “

Централа ВРАЦА Клонъ ФЕРДИНАНДЪ
продава всички видове въжя, чисто конопени и типъ итали- 

янски; канапи, върви екстра и др.
Въ кооперацията се продаватъ: летни гумени обувки, гумени 

царвули и галоши отъ прочутата марка „Видра*.
Въ склада се намиратъ кантари отъ 10 до 200 кгр.

Отъ управителния съветъ.
2-4 Склада се налтра срещу хотелъ „Чамъ курня“—Фердинандъ,

l s a m k e -ш  ^

Въ магазина на Рашко Тодоровъ-Фердинандъ
винаги ще намерятъ бръснарите силно парфюмирани одеко

лони по 120 и 150 лева литъра, пудра за
бръснене по 5 лева парчето. 2-3

у у;//:,

Първата цЪлувка
11о времето, когато пролетни, 

ятъ день съ своето великолепие 
прозвънтяваше надъ пробуж
дащото се село, за да възвести 
заритата, чиста и мила ра- 
Дость, Ваньо стана. Оправи на 
бърже леглото си и тръгна 
при слуТата.

— Иване—му каза той—вни
мателно ще почистишъ и осед- 
лаешъ конь Етеръ и ще го до- 
ведешъ предъ столовата.

Следъ това Ванйо се изми и 
влезе да се приготви. Въ мо
мента, когато той излизаше, 
къмъ него, водещъ Етеръ за 
юздата, се приближаваше слу
гата. За мигъ, Ваньо се метна 
на коня, пришпори го и тръгна. 
На къде—само той знаеше.

Излезълъ край селото, той 
удари коня, който съ светка
вична бързина го понесе по пъ
тя на изпълненото съ тъмно 
зелени ниви равно поле, прекъс
нато отъ време на време съ ги

здави ливади. Така, милванъ 
отъ пролетния ветъръ, Ваньо 
пътуваше, носенъ отъ верното 
животно. Най-после стигна и 
навлезе въ гъстата гора, презъ 
китните клони на която слабо 
проникватъ слънчевите лъчи. 
Ваньо спре до Хайдушкото 
кладенче, отъ студените води 
на което поиска да пие.

Уви! Въ момента, когато той 
реши това, далече. . . се чу да 
цвили конь, Ваньо се изправи 
на зенгиите. Хвърли погледъ 
на всички страни, но нищо не 
забележи. — Кой ли ще е!?—си 
рече той. Цвилението се повто
ри. — Дали не ще е некоя из
ненада!? — Ще проверя. — И 
безъ да пие вода, подкара коня 
напредъ. Следъ малко — чу хло- 
иота на бегащь конь, който 
постепено се усилваше, до ка
то най-сетне видя приближава
нето му. Ваньо! спре, мъчей
ки се да отгатне кой язди.!?

— А . . . възкликна той. 
—Нима това е верно!?. Надка...

И наистина, тя бЬше. Надка 
доде и спре своята кобила 
Стрела предъ Ваньо,

— Не ще се укриешъ — ше
говито започна тя.

— Не съмъ и помиелювалъ 
—* въ същия духъ и отговори 
той.

— Азъ те видяхъ — продъл
жи Надка, — когато ти беше 
край селото. Много мислихъ, 
до като решикъ и тръгнахъ.

—- Значи... рекла си да ме 
изненадашъ?!...

— Да... усмихнато повтори тя.
— Трогнатъ съмъ.
— Не се съмнявамъ.
— Прочемъ... некавървимъ— 

каза Ваньо.
Тръгнаха. М е ж д у  отдавна 

влюбените, не вкусили още отъ 
сладките плодове..., се завър
зва разговоръ: за цветята, го
рата, пеещите около техъ птич
ки, клокочещата рекичка и т. 
н. Така те яздеха по укичения 
съ цветя и зеленина горски

пъть.
— Нещо ново?—каза Надка.
— Почти нищо!
— Защо?
— Ами... защото така треб

ва да бъде! Всичко онова, ко
ето п и т а е х ъ  и чувствувахъ 
къмъ тебе, ти казахъ. Всички 
чувства на обичь, като разтво
рена книга съ  предъ тебе. Се
га остава ти...?

— Та нима неможешъ и за 
напредъ да обичашъ така, как
то до сега?—запита Надка.

— Омръзнаха ми тези думи, 
думи и пакъ думи!!! Дела ис- 
камъ!!!

Надка спре. Обърна глава и 
погледна Ваньо въ очите. По 
лицето й нахлу алена кръвь. 
Очите й се зачервиха.

— Разбирашъ ли ме? — каза 
той.

— Да! — съ развълнуванъ 
гласъ потвърди тя. Следъ това 
се доближи до Ваньо, повдигна 
едната си ръка и я сложи вър
ху рамото му. Бавно, и двама 
се занавеждаха, до като черве

ните имъ устни се допреха. Въ 
него моментъ надъ техъ пре- 
хвъркна кукувица, чийто гласъ 
слабо чуха. Надка се отдръпна 
и замислено погледа въ страни.

— Надке, — започна Ваньо 
— знай, че този моментъ ще ме 
ощастливи даже и оттатъкъ 
смъртьта. Нека той бъде бето
нената основа, върху която ний 
двама ще издигнемъ сградата 
на нашето семейно щастие!...

М. Балтовъ.

ЛОТАРИЙНИ БИЛЕТИ 
отъ Съюза на журналистите въ 

България се продаватъ въ
печатница „ЖИВОТЪ“ Фердинандъ

П е ч а л б и :
200.000 лв., 150,000 лв.
100.000 лв., 50,000 лв.

и много други.
1 бнлетъ 40лв., 1/2 билетъ 20 лв., 

V4 бнлетъ 10 лв.
Билети отъ журналистическата лотария ще намерите въ печатница .Животъ*^Фердинандъ, и Мито Николовъ, учитель— с. Вълкова-Слатина.


