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I е се вгнчаягъ вь неделя, 31 того, II часа 
предъ обедъ въ с. Бояна-Софийско.

Ноздра:- лонията ще се приематъ въ църквата. 
Настоящето заменя отделни покани.

За телеграми: хотелъ Елигь-Паласъ — София. 
Фердинандъ Фердинан.

Общо и#ш ш ц и а ли д
Нуждата отъ школско обра- нията и да ги подготви за твор-

зование, съзната отдавна и удо
влетворявана споредъ схваща
нията, преобладаващи през раз
личните времена, при съвремен
ното състояние на всички про
явления на човешкия духъ, се 
налага съ още по-голЬма се- 
риозность. Гази нужда днесъ 
никой не огрича, въпроса е са
мо какъ образованието да се 
направи достъпно за децата на 
всички членове на обществото, 
на кое образование да се даде 
преднина—на общото или спе
циалното. Дали специалното 
требва да се предшествува отъ 
общо образование? Разрешени
ето на последния въпросъ, ма
кар ь да не е постигнато окон
чателно, все пакъ въ педагоги
ческата литература сж изказа
ни мнения, които бележатъ об
щите линии на образованието.

Общото образование, каквото 
въ България даватъ реалните 
гимназии бе, пъкъ и сега е изло
жено на критика и тя се усилва 
особено много, когаго н'1зкои 
свържатъ въпроса за общого 
образование съ така нар. „ум- 
ственъпролетарятъ“ или „изли- 
шъкъ отъ интелигенция.“ Влро- 
чемъ, какво дава общото обра
зование, получавано въ гимнази
ите? Основагеленъ ли е пови
ка срещу тГхъ? Нека се забе
лежи, че въпреки всички огра
ничения на общото образование 
у нась, респективно реалните 
гимназии, го се запази, благода
рение жертвите, който народа 
нравеше за подържането на 
реалните гимназии. Гова не е 
случайно явление. И, наистина, 
какви сж. преимуществата на 
завършилия общо средно обра
зование? Известно ни е, че въ 
реалните гимназии се и з у  ч а- 
вать дисциплини и сржчносги, 
които днесьлежатъв основата 
на културния жизогъ. Гова ста
ва въ възрастьта на ученико- 
вото растене, както въ интелек
туално отношение, така и въ 
физическо. Учебниягъ магери- 
алъ като дава наредъ съ мно- 
гото знания, необходими за 
всекдневния животъ, той разви
ва и всички страни на ума—па- 
меть, воля, разсъдъкъ, а изку
ствата, които днесъ иматъ ме
сто въ реалните гимназии, кул- 
тивиратъ въ учащия се усетъ 
къмъ хубавото: — разбиране на 
поетичните творения, усетъ 
къмъ музиката, схващание на 
пластиката и др. А това сж 
многостранните п р о я в и  иа 
единъ човекъ, живеещъ въ дне
шното общество. Когато се раз- 
виватъ те, тогава имайки обща 
култура, младежътъ може съ 
успехъ да се посвети на спе
циална работа, която той би 
избралъ въ последните години 
на своето общо образование, 
било напримЬръ наука, каквато 
се дава въ университета, било 
некоя професия въ живота или 
даже занаятъ, споредъ призва
нието си. Достатъчно е да се 
вгледаме въ живота, за да се 
уоедимъ въ голямото значение 
на общото образование. Поглед
нете, младеж с средно общо об
що пригръща учителската про
фесия. Тамь живота му налага 
да води местната кооперация; 
той само за неколко месеци се 
справя съ специалната работа 
въ нея, безъ да има специални 
познания върху счетоводството 
да кажемъ, и той върши тази 
работа не по-зле отъ специалис
та. Този, сжщиятъ, обзавежда 
добъръ пчелинъ, който служи 
за примЬръ на околните, ко
ито еж ужъ най-гол Ьмн специа
листи, защото отъ малки още 
се занимавали съ земеделие въ 
това число и пчеларство, а той 
е и добъръ общссгвеиикъ; той 
yenkua да канализира настрое-

ш м  на кумицата
чество. Гова се дължи, смело 
може да се каже, на общото 
образование. Гамь въ гимназии
те математиката е развила у 
младежа способностьта да лре- 
смета, та той лесно учи самь 
счетоводство, което е издьнка 
отъ нея. Естествените науки 
сж развили общи биологични 
схващания, отъ които пчелар
ството е само издънка.

Погледнете въ банкигЬ. За
вършилите гимназии сж не по 
лоши работници вь банковото 
дело огь завършилите специ
ално средно търговско учили
ще, а даже и висши академии? 
Да не говоримь за нуждите на 
единъ търг. магазинъ, кждето 
успЪва да се справи и притежа
теля му съ прогимназиално об
разование. За да не бждатъ раз
брани зле горните редове, нека 
се лочергае, че специалното 
има своето место, когато обаче 
сме развили достатъчно всички 
страни на човешката природа, 
представляваща обекгь на об
разованието и следъ това се 
хъкне специалното образование 
по посока на призванието или

„Дето нЪма димъ, тамь нЪ- 
ма караница“— казава народна
та поговорка. Тъй е. Караница
та е всеобщо явление. Каквиго 
и мерки да взематъ срещу нея, 
тя не може да бжде премахната.

Но и тя като фактъ—явление 
има си своето основание иа сж- 
]щесгвуване. Караницата, кжде 
ли не броди тя? Ту въ бедни
те колиби на чергаригЪ цигани, 
чрезъ гЬхь огласява околносга; 
ту въ полусругената селска кж- 
щнца; ту въ мобелиранага град
ска стая и най-сетне отново въ 
царските чертози. Гя на всЪко- 
го е отслужила, независимо бо
гат ъ или беденъ, простъ или 
ученъ. Различни имена носи; 
караница, кавга, хулене, напада
не и др. ria литератугренъ езикъ 
се нарича: споръ, диспутъ, иро 
ния, сарказъмъ и др. Гя е една

ва необикновено удоволствие и 
оиианение, за което говори Хо- 
меръ вь „Илиадата“ и че когато 
Ахилъ се научилъ за смъртьта 
на свия приятель, той изпигалъ 
блаженство и необикновена ра
дости Когатд щгмъщ4валь,_тои 
кжеаць ■‘т-елого на';, Хе^торъ въ 
опйанеао състояние.; ._ч ^  t 

„Отмъщението е., тю-сладко 
отъ,-медь“,: казва Хо.м^ръ,-:Ето 
защо и тВзи,' крито се карать,. 
изпитват ь особено .удоволствие. 
И човека,- койгр ее е- научил;* 
да се кара •• той . умира,;, акб не 
намериччЬаекь. -_да:Х:е скара 
да му мйне. Гой ‘ е  подобейъ на4 
човек ь, които се е научилъ на 
тютюнъ да пуши 

Това е караницата. Но тя е 
приежща на слабигЪ души...

Христосъ казва на едно мес
то „Радвайте се, когато хора-

мощна ржка на политика и на|та говорятъ лошо за Васъ“ ria
мисионера.

Караницата като фактъ има 
добра и лоша страна. Лошата 
страна е тази, че се създавате 
съ нея неприлични сцени, кои
то ни лравягъ впечатление за
щото не сж озаконени отъ мо
рала.

Добрата страна е тази, че тя
избора на младежа., Въ лроти-[има изправителна цель. 
вень случай излизате занаят-1 Понеже въ караницата чове
чни, каквито дава всека рабо
тилница. Защо тогава да не ос
тавим ь те  — работилниците да 
вьршатъ но-дооре тази работа.

ка казва на своя противникъ 
всички отрицателни постжпки 
и качества, всичко лошо, което 
отъ дълго мисли и сега него-

друго место казва: „Обичайте 
враговете си, благославайте те
зи, които ви проклинате, и мо
лете се, за ония, които ви обиж
дате и говорятъ лошо за васъ.“ 
Гова е една истина, която Хри
стосъ тукъ изразява.

Защото хора, които иматъ 
тази слабость къмъ караница, 
сж за съжаление.

Скръбна весть
Съобщаваме на всички приятели и познати, съидейнш. и 

на спорта, че члена на сп. клубъ „Левски"

ВЕЛИСЛАВЪ (ВЕКО) МАРКОВЪ КИРОВЪ
23 годишенъ

почина на 25 того, 12 часа на обЪдъ.
Съ костеливата си ржка желтата вещица отне още единъ 

младъ животъ.
Престана да тупти още едно бедно сърдце, още една ду

ша на мизерията.
• Ликувай, о черна смърть! Ти го отне съ злорадство, следъ 
дълги мжчителни три месеци,

Скжпи Веко, живота те откръми съ мизерията и те от
даде въ ржцете на желтата смърть, но ние н*кма да те за- 
бравимъ, защото ти бЪше обиченъ.

Погребението му се извърши на 26 юлий 1932 година, 
гр. фердинандъ, 28 юлий 1932 година.

СП. КЛ. „ЛЕВСКИ“

С к р ъ б н а  в е с т ь
Фердинандска Популярна Банка Съ прискърбие съобща

ва за смъртьта на своя членъ — кооператоръ

Славейко М. Кировь
23 годишенъ

починалъ на 25 того, 12 часа на обедъ, следъ тримесечно 
мжчително боледуване.

Богъ дв го прости!
Погребението му се извърши на 26 юлий 1932 година, 

гр. Фердинандъ, 28 юлий 1932 година.
Отъ ФЕРД. ПОПУЛ. БАНКА.

койго\апада̂ ругъ—п(гативни-|Акционерна Банка „Богатство“-Фердинакдъ

Огъ тукъ и заключениетоIIвия противникъ може да вземе 
кое образоване требва да се I мерки и да се поправи... 
дава по-рано — общото или |) караницата двете страни 
специалното, общого о о р а з о в а - п казватъ много лоши думи и 
ние требва да предшествува когато еянага страна каже на 
специалното и следователно
преди да имашъ него не пося
гай кьмь специалното. Ако 
имашь училища, които разви- 
загь всички способности на у- 
ченика запази т^хь, създай имь 
благолричгни условия за сж- 
щесгвузтне, разви ги до пьлни 
средни учебни заведения, ако 
е вьзможно и тогаза отправи 
погледь кьмъ специалното.

Народьтъ, безь да познава 
всички теоригически лоложени- 
я, до сега правеше непосилни 
жертви да запази общого обра
зование у насъ. Той по индук
ция долавя онова, което за све
дения е така очевидно.

Г. В.

когато едната страна каже на 
противника си лоши думи тя 
изпитва особено удоволствие, 
защото тя мисли, че побежда
ва — а победата, която се гра
ди въху закона за борбата за 
сжщесгвуване, му доставя нео
бикновена радость. Прогпвяага 
сграна, която получи лзни и 
/скьроЩгелна дума за момента 
извлича мжка, но веднага бър
за да отговорни даогмьегн, а 
при отмъщението човека изпит

на си е по-слабъ отъ него, и 
като вижда неговата сила спря
мо своята, той. е неспокоенъ 
отъ неговата сила и подъ въз
действието на друго едно чув 
егво—зависть, той гледа да на
пада говоря лошо, за да му 
олекне. А човекъ, който е по- 
силенъ отъ своя противникъ 
не може да го мрази и да го
вори лошо, но ще го съжалява, 
а тамь дего има съжаление има 
успокоение въ душата на чове

п р о д а в а  е д н ^  м г  с ш 1-  
н с *  д в у е т а ж н а  к ж щ а

находяща се на улица „Раковски“. 1-2

БЪЛГАРСКА 5ЕМЛЕД ЪЛСКА БАНКА 
АРХИТЕКТУРНО ОТДЪЛЕНИЕ.

ОБЯВЛЕНИЕ N9 19361
На 22 августъ 1932 год., 16 часа въ помещението на 

Окржжното данъчно управление въ гр. Вратца и околийско- 
ка и той може само да говори ] то такова въ гр. Фердинандъ ще се произведе търгъ съ тай- 
добро. Но силната душ аедоб-|на конкуренция за отдаване на предприемачъ направа преус- 
ра, а слабата е лоша, и затова тройството въ зданието на Българската земледТлска банка 
гя не заслужава омраза, а въ гр. Фердинандъ.
ооичъ. 

с. Мърчево:
свещ. Кр. Петковъ.

Награди на част
ни лица

Министерството на Земеде
лието и Д, Имоти е предвиди
ло въ фондъ „Епизоотии“ за 
финансовата 1932/33 г. възна
граждение на всички частни 
лица, които своевременно уве
домят ветеринарните власти, за 
появяването въ собствения имъ 
или чуждъ дворъ на заразни бо
лести. За откриване болни огъ 
Сапъ(Мангафа) и Дуринъ въ ед
нокопитните въ явна форма въ 
размеръ по 300 лева за болно 
животно. На столанинь, който 
заяви вь началото на епизооти
ята, че въ стадото му върлува 
шарка по овцете, чума по сви
нете, холера по птиците, въ 
размер ь по 30 лева. За конста
тиране антраксъ и туберкулоза 
по 50 лз. на случай. По 10 лв. 
на ГЛ4В1 унищожено куче въ 
местото кждето, е констатира
но бесь.

cia с. Челюстиица
Въ брой 389 отъ 9 юлий т. г., 

г-нъ Р. Тодоровъ ме пита за про 
изхода и името на селото.

Селото Челюстница се състои 
отъ две думи: челюстъ (черепъ) 
и прибавката ница. Първата ду
ма показва предмета, а вто
рата неговото множество и мес
то така, както думите: хлебар
ница, млекар-ница, бозаджий- 
ница, питиепродав-ница- и др- 
Съ-други думи Челюсгнйца зна
чи ; место на чере.Пи и кости.

Нека се забелеза, че следъ 
разгрома на куглов. възсгание 
1688 г. при „Жеравица“, когато 
една часгъ от възстаниците на 
пускагъ полесражението, едни 
избегватъ къмъ Влашко, други 
хващатъ гората; възтаницитЪ от 
горното течение на р. Огоста да

Хроника
Поради отежтетвието на редак

тора огъ града ни, въ вестни
ка може да се долуснагь из
вестни грешки, за което про- 
симъ извинение отъ абонати и 
читатели.

Прблизителната стойность на предприятието възлиза 
на 65,000 лева.

Залогъ се иска 10 °/0 отъ горната сума или 6500 лева. 
Поемните книжа и планове могатъ да се преглеждатъ всеки 
приежтетвенъ день въ клоновете на Б. 3. Банка въ гр. Врат
ца и гр. Фердинандъ и въ Архитектурното отделение на Б. 
3. Банка въ гр. София, ул. Ив. Вазовъ, № 3. 

гр. София, 15 юлий 1932 г.
2-2 Отъ Банката.

JtcfeMib Шш

Окол. ветер. л*рь:
Д. Татаровъ.

Председателътъ на Младежката 
земледЬлска група въ гр. Фер 
динаидъ изказва сърдечна бла
годарности на всички учрежде 
ния и лица, подарили суми за 
погребението на покойния Сла
вейко М. Кировъ — членъ на 
сжщата група.

техникъ-строитель
На Щ ч. сут-1 се завърна отъ Виена и изработва всички видове плано-про

екти на кжщи, вили и др. по последенъ Виенски стилъ. Из
мерване на имоти, гори, пасбища и техническо ръководство 
на всички видове строителни предприятия. Желающите мо
гатъ да се объряатъ за сведения до Ат. Свещаровь-Фердинандъ,

Ломски Окржженъ Сждъ

Съобщава се на всички военоин- 
валиди, вдовици, сираци и ро- 

ватъ отчаяно сражение на гене!дИХели на убити войници презъ
ралъ Текели в околносга на се- 
сегашното с. Челюсгница. По
лето и върховете били усеяни 
съ трупове, които по запозедь 
на турците никой не смЬя.ть да 
прибере. Вълци, кучета оглозга
ли всичко. По цела година сто
яли кости и черепи, които насе
лението после прибрало в гро
бове и могили. За спомзн сгъ 
родъ вь родъ нарекло мдпото 
место на чеюстиге или Чслю:т- 
ница. И нека да не е чудно, ако 
единъ день се намерятъ цели 
гробове пълни съ черепи, може 
би и некои надписъ, вЬролгно 
с латиница, защото това с.т. ко 
сти и черепи на ратници за на 
шето освобождение, останали 
без кръстъ и поменъ. Всека мо- 
гилка край Челюсгница е жерт- 
веникъ огъ кръвь и кости 
предъ олтара на нашето осво
бождение. Ив. Георгиевъ.

войната, че съгласно окржжяо 
№ 13 отъ 16 VII н. г. се отпус- 
катъ отъ Мина Перникъ каме
ня въглища по 320 лв. тона фра
нко мината. Желающи да се 
снабдатъ съ такива да се отне- 
сатъ до Георги Р. Грънчаровъ 
въ кантората на Никола Анге- 
най-късно до 25 августъ н. г.

Общинския кметь е издалъ за- 
поведь, съ която строго заб
ранява правене с п р а в к и  при 
градския техникъ. Такива справ
ки ще се праватъ следъ като 
се внесатъ предвидените отъ 
закона такси.

При общината сж образувани 
5 групи работници, по 10 души, 
които ще бждатъ заети съ на
правата на новите улици. Нае
ти сж други 10 душа специа
листи майстори за направа бор- 
дюрниге камани за улиците.

О Б Я В Л Е Н И Е  №  9 4 -3 2  г.
Ломския Окржженъ Сждъ обявява, че съ определение 

№ 924 отъ 7 юлий 1932 год. по Ч. Т. Д. № 94—32 год. е от- 
крилъ производство за предпазенъ конкордатъ отъ Бра^я Ха- 
ритови— събирателно д-во с. Минкова-махла — Фердинандсхс 
за даване отсрочка на плащанията и за опрощаване на лих
вите съ начало 5 часа следъ обедъ на 7 юлий 932 i \  дина 
Определя датата 5 августъ 932 год. за която да се пркзо- 
ватъ кредиторите за разменяване мисли върху ка пране но го 
отъ длжжника предложение.

Гр. Ломъ, 25 юлий 1932 година.
Секрегарь: Н. Днмитровь.

Ломски Окржженъ сждъ

О Б Я В Л Е Н И Е  N9 404-30  г.
Ломския Окржженъ Сждъ обявява че съ определение 

№ 1013 отъ 20. VII. 932 гоя. по Ч. i. Д. 404—80 е откркдъ 
производство за предпазенъ конкордатъ отъ Георги Дими- 
тровъ — търговецъ въ гр Фердинандъ за даване отсрочка на 
плащанията и за опрощаване кз лчхзигЬ съ началс . часа ле. 
обедъ на 20 VII. 932 г.. Определя датата 15. УШ. у 2 г.. за 
която да се призоватъ кредиторите а разменяване :;с.: . 
върху направеното отъ длжжника предложение 

Гр. Ломъ, 22, VII. 932 год.
Секретар* fapQSK



Стр. 2. Наше.|Слово Брой 392.

срещу читалйщето -  гр. Фердинанд*
винаги намиратъ

ПистолетиЗа ловджии и мераклии
първокачествени белгийски ловни пушки, едноцевки и двуцевки, 

съ извънредно точна стрелба.

Патрони за т%хъ и овчарски 
(чобански) пищови.

Ловдякзяйски материали:
Екстра барутъ, всички номера едри и дребни съчми, гилзи 

„Вулканъ“, „Гананте“, „Еловица“ и пиринчени, кабзи 
английски, кръстачки и обли — 1 качествени.

Тапи дебели, тънки и цЪлолоидни. Всички видове ловджий' 
ски и спортни прибори.

ГАБРОВСКИ НОЖОВЕ — всички видове. 
Разни джобни европейски и български ножчета,

Разни видове и размЪри устни хармоники 
отъ първостепенни световни марки.Разни видове доброкачествени бръсначи,

Разни видове
Самобръсначки Винаги nptC H H

различни видове и системи. батерийниелектрически фенерчета

За лозари и овощари
•Лозарски и овощарски ножици, резервни 

тЪхъ, ножчета и трйончета—всички гол 
отъ световно прочутите марки!

„Р ун д е“  —  Примакалите 
„К ун де“  —  Дрезденъ 

„Солимгенъ“
и триоичета марка

„О к о“  — Солденбергъ.

Пристигаха голЪмъ изборъ горни мжжки ризи, всич
ки видове полукорави каучукови и др. яки, както и 
връзки за тЪхъ, чорапи—мжжки и дамски „Кабо‘ , 
детски—кжси, дълги и три четвърти, парфюми на 
грамъ, одеколони на литъръ, пудра, кремъ, червило 
за устни, прахъ и пасти за зжби, самобръсначн и 

ножчета за тЪхъ—разни марки и системи.

Всичко при най-гол£мо намаление.

Машинри за стрижене —разни номера

|  Л а Д Ъ р И  пристигнаха за сезона всички видове мжжки, дамски и детски, при цени износни
печатница ЖИВОТЪ Фецппнйн-п.
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