
Фердинандъ, 6 августъ 1932' r.
ГОД. VIII. Брой 393.

Цена 1 лев*

Д-рь Дшерь Дроновъ
зжболЪкарь

премести кабинета си въ з дан ме-» 
то на дЪдо Стефанъ Николовъ, 

срещу пазарището. ЬЗ

АБОНп у Г и ^ Тции:5 2 лва к в ° Г Ш Н0 ! НЕЗАВИСИМЪ СЕДМИЧНИКЪ
ИЗДАТЕЛЬ - СТОПАНИНЪ: 

Г. АПОСТОЛОВЪ.

посетете ФЕРДИНАНДСШ ПАНАИРЪ
ще т  €%€¥@и отъ 1? д® 21 августъ т. г.

Панаира се посещава отъ търговци на едъръ и дребенъ добитъкъ отъ Гърция и Палестиня.

1ашовъ|Не ни радва завръщането
• uiUJISpilPUJ на лелегатихЬ отъ чужбина

съобщйватъ на ммогобройн^т^ си 
клиенти т  всички бакали въ око
лията, че въ  новооткрития ни ма- 
газинъ на улица „Главна“, срещу 
градинарите—гр. Фердинандъ, ще 
намЪрятъ винаги доброкачестве
ни, прЪсни и на конкурентни цени 
всЪкакъвъ видъ колониални сто

ки ml цииеитъ. 1-3

К А С А Н С К И  Д У К Я Н  *>
отворихъ въ зданието на Иванъ Пеевъ, срещу Популярната 
банка. Г-да гражданите при износни цени ще иматъ винаги 
пресно и доброкачествено месо. Г-да граждани, предпочитай
те новоотворения дукянъ, защото знаете, че до вчера купувах
те месото 24 лева кгр., а щомъ усетиха, че ще отвориме новъ 

месарски дукянъ, го намалиха на 18 лева.
Д о л у  с к ^ п о т и я т а !

Съ почитание: Русинъ Найденовъ.

В Б Н З И Н Ъ ,
ВАЗЕЛИНЪ, ЦИЛИНДР. И МИНЕРАЛНИ МАСЛА

(СПЕЦИАЛНО JIBTU0 АВТОМОБИЛНО МАСЛО)
при

А Т . Т . С Л А В К О В Ъ ^ Ф Б Р Д Я Н А Ц Д Ъ . 2-2

на делегатитЪ
Най-после следъ дълги оби

колки и шетания изъ Лозана, 
Женева, Парижъ и Лондонъ— 
нашите държавни мжже се за
върнаха въ България. И докол- 
кото общото международно по
литическо положение и валутата 
на нашите политици и държав
ници е подпомогнала, —  е по
стигнато едно „споразумение“ 
отъ „голяма“ полза за Бълга
рия. Въ сжщность обаче, сами 
виждаме, България и нейните 
интереси сж  отредени 'механи
чески съ тези  на великите си
ли. Така че, господинъ Муша- 
новъ не може да не е доволенъ, 
щомъ се хвали, че следъ петь 
месечна политическа дейность, 
ни носи пълна кошница съ  яго
ди. А до началото на месецъ 
октомврий 1932 год. добъръ е 
Г осподъ.

ГолЪмата полза, която има 
България или по право извлече 
отъ гореказаните места, до
пълнена отъ срещите и разго-

)!вп,л@ризъиъ

Отъ тука на тамъ, и „от
стъпките“ и политическите „из
годи“, —  които се даватъ на 
победенитЬ народи, до к а т о  
въпросите и проблемите не се 
разрешатъ предварително меж
ду кабинетите, по реда на вза
имните отстъпки между сами
т е  победители: Америка, Ан 
глия, Франция, Италия и Япо 
ния. Следъ което общата пос
ледна или предпоследна меж
дународна конференция ще бъ
де свикана да приложи съ съ
действие на Обществото на на
родите, отстъпките, които на
истина, здравия разумъ наложи 
за облекчение на народите. Щ е
ли въ тези конференции да се 
зачекнатъ и географическите 
граници на националните дър
жави, още е рано да се верва. 
А до нова конференция има 
много да мине и не се знае да
ли вместо зелена маса въ Ж е
нева, да ни роди годината 1932, 
— една есенна международна

Всеко ново движение, неза
висимо отъ това, каква е него
вата окраска: социална, рели
гиозна, икономическа и пр. за

натия германски национализъмъ* 
Включава ли, следователно, 

въ себе си това най-ново наци- 
оналъ-—социалистическо движе-

да може да се увековечи и да||ние ония елементи, за които 
намери широкъ приемъ не са-1 казвахме по-горе, че с ъ  необ* 
мо въ оная държава, въ която |Ходими за всеко учение, което 
се заражда, но въ всички оста-1 има претенциите да залива све- 
нали народи, необходимо е цре- |та? Решително не! Защото, как- 
ди всичко, то да носи белега на во значи, наистина, при дяеш-

Акционерна Банка „Богатство“-Фердинандъ

на двуетекашлаек кжща
находяща се на улица „Раковски“. 2-2

В А Ж Н О !
Съобщаваме ша почитаемите пла
сьори ш  консуматори на захарь, че
Н Ъ  Н О В О О ТК РИ ТИ Я  ХУ4аГ<*ЗЙ«±аТЬ ЛЯ** JML
Г. Тачевъ & it. Лазаровъ, срещу гра- 
диаиарипгЕ*—Фердинанде, ще намЪ- 
рятъ винаги на складъ доброка

чествена българска 3£ьжарх>. 1-3

ВАЖНО НОВО ВАЖНО
въ собственото си здание открихъ

съ  хубави напитки и винаги пресни закуски на скара, серви
рани отъ Георги Герасковъ. За мераклии сливова ракия екстра 

качество. Направете ояжихть».
Съ почитание; Стефанъ Грънчарова

верите на обеди или вечери- кзша, една революция па глад-

Акционерна Банка „Богатство“-Фердинандъ
дава под ь наемъ

южния апартаментъ отъ зданието си, състоящъ се отъ две 
стаи, вестибюлъ и самостоятелна магаза. 2-2

П Р О Д А Б А М Ъ
1) Кжща двуетаж на- масивна, на улица 

„Джамийска“ J4a 15, съ дворно место отъ около 450 кв. м.;
2) И л р ж д е л а  въ кварталъ № 43 на ул. „Графъ 

Игнатиевъ“ отъ 360 кв. м., съ лице 13 м., до съседи: Верка 
Георгиева и Ив. Михайловъ, близо до Цанко Фелдшера; Р

3) Две въ кваргалъ № 141 (Цари*
бродската махла);

4) П £ * р и (е л Г с Ь  въ кв. Ms 76 отъ 450 кв. м.;
5) Лозе около 3 декари, въ м Встностьта „Семчинъ 

долъ“ (локвите);
6) Нива отъ около 4 декари до лозето.

2-3
Сперазумение при: 

Латина Александрова—Фердинандъ.

Д А В А  СЕ П О Д  Ь НАЕМЪ 
дукянъ на главната улица, до магазина на 

Иванъ Бъчваровъ—гр. Фердинандъ.
2*3 Споразумение: С т е ф а н о в ъ  & Ц о н о в ъ .

сами схващаме, — е относител
на! Тъй като изложенията ни 
тамъ не сж  подействували аб
солютно съ нищо, освенъ да 
подчертаятъ, че все пакъ отъ 
кортуазия, е требвало да ни 
„изслушатъ“ по въпросите, кои
то отдавна СД1 предрешили по
бедителите и банковите имъ 
групи. Не че те  не знаятъ хала 
на победените народи или то
зи на своите сателити: гърци, 
сърби, ромъни, чехи или поляци. 
Напротивъ те, победителите и 
банкерите имъ, много добре и 
отдавна знаятъ економическо- 
то, стопанско и политическо по
ложение на малките народи, 
особенно победените такива. И 
затова, сами го наблюдавахме. 
— плана на миротворителите 
системно се прилага: викатъ се 
държвниците или представи
телите на малките държавици, 
и съ  неколко хубаво подреде
ни думи, при свършени факти, се 
приканватъ да „одобрятъ“ и да 
подпишатъ готови клаузи и за
дължения, при подкозирогъ и 
мирно!

Значи много ясно и разбрано, 
тези, които забъркаха тази го- 
лема каша и докараха до про- 
сеш ка тояга света, днесъ, утре 
други день, до нова година, — 
рекли сж, сами да отстжпватъ 
отъ заетите си позиции и да 

Цдирятъ изходъ за опазване ин
тересите си, отъ една страна и 
отъ друга —  да позабавятъ ре* 
волюционното надигане на ого
лелите народи. До колко това 
имъ приложение ще е навре
менно, и дали не е миналъ ве
че дванадесетия чаСъ, — ще 
бждемъ живи да го наблюдава
ме, когато зимата наближи и 
когато се роди годината 1933.

Всеки случай, длъжни сме да 
поднесеме на нашите читатели 
указанието, че отсрочките и за- 
главикванията, които се пра
вят по уреждане на репарации, 
било източни било, западни— е 
печелене време, за да могатъ 
да се създадатъ и р о д я т ъ 
дългоочакваните психологичес
ки елементи и предпоставки въ 
„обществата“ въ западъ, — за 
окончателно разрешение, така 
наречения европейски въпросъ,
„европейски хаосъ“.

ните народи.
За насъ българите, е отъ го- 

лемо значение да бждемъ об
лекчени не само по репарации
те, но и по довоенните и следъ 
военни заеми. Особенно дово
енните, — но и общо по всич
ки линии.

Всички знаемъ, че заради не* 
какви си 300 милиона златни 
лева, довоенни заеми — насъ 
ни тикнаха сговориститЪ, да пла
щаме 20 милиарда лева на бан
керите, съгласно конвенцията 
отъ 1926 година> между бъл
гарското правителство и носи
телите на ценни книжа по склю
чените довоенни заеми въ Лон
донъ и Парижъ. Защо стана 
това? Стана поради обезценява
не националните валути, следъ 
войната. Поради което креди
торите по държавните заеми, 
поискаха да си уравнятъ загу
бите въ лихви и капиталъ. Въ 
техна полза бе и „Обществото 
на народите". Какво стана? Коя 
по-рано, коя по-късно, в с е к а  
държава уреди за себе си въп
роса за девалоризацията на дъл
говете си, сключени преди 1914 
година. Така Франция за 1 зла- 
тенъ франкъ, плати по спогод
ба съ кредиторите си 1 кни- 
женъ франкъ или 5*45 °/0 наши 
лева.

Германците пъкъ п л а т и х а  
веднажъ за винаги 5 %  върху 
номиналната стойность, на до
военните си дългове. Ние оба
че българите ще плащаме, съг
ласно конвенцията отъ 1926 г. 
на сговориското управление, за 
една облигация отъ 500 лева 
златни, преди войната, 13,500 
сегашни книжни лева!! Вместо 
2,600 и кржгло отъ едно къмъ 
5, плащаме около 500 °/а (1!) въ 
сравнение съ базата на френ
ското плащзние, а къмъ нашия 
левъ 1 златенъ за 27 книжни 
лева, или за 300 милиона заеми 
въ златни лева, ще п л а т и м  е 
днешни пари 20 милиарда.

Ето тази е картината на бъл- 
тарския халъ, на нашите поли
тици. Така сж  ни ръководили 
цели 50 години: отъ п о з о р ъ 
къмъ позоръ. А не е, да не се 
досетимъ, че не за черните очи 
на банкерите, а за сребърници
т е  имъ, финансовите ни и тех.

нещо общочовешко и общопо
лезно. Липсватъ ли му тия ка
чества, то е осъдено на неми
нуема смърть. Ние ще разгле
даме въ общи линии най-ново
то националъ— социалистичес
ко движение въ Германия, из
вестно подъ името хитлеризъмъ; 
учение, което стремително за- 
лева целата германска земя. То 
намери отзвукъ и въ останали
те  европейски държави, та до
ри и въ България.

Две съ  основните причини, 
които извикватъ на белъ светъ 
това течение: първо, възстановя
ване на притъпеното национал
но чувство, вследствие на пос
ледната катастрофална за гер
манския народъ война, и второ, 
защита интересите на широки
т е  работни маси, които изне- 
могватъ подъ ударите на една 
непоносима икономическа стаг
нация. Тая защита, обаче, на 
интересите на изнемогващето

ната светлина на разума и съз
нанието, да създаватъ течения, 
като това на хитлеристите, вър
ху несигурната и егоистична 
основа на единъ тесенъ и прес- 
тъпенъ национализъмъ? Това 
значи единъ повратъ къмъ оно
ва нещастно минало, когато въ 
съзнанието на всекиго беше 
шаблонизирана фразата; „каци* 
оналенъ идеалъ“! Въ името на 
този „национализъмъ“ не с ъ  ли 
ставали всички войни съ т е х 
ните страшни икономически и 
морални последствия? Та нали 
въ името на същия този нацио
нализъмъ и България взе стра
на въ последната война, която 
обезвреди българския народъ 
и откъсна свидни части отъ 
телото на България? Прочее, 
ние можемъ да презумираме съ 
непоколебима увереность, че не 
само хитлеризъма, но и всеко 
друго течение, което евентуал
но би се изградило върху съ -

работничество, не почива върху! щит е  основи, е осъдено на не- 
идеите на нито едно отъизвест-|миниуема смърть,
ните общонародни течения, а л .  г Имрпнпнг
пакъ върху принципите на поз-i днм. ал. ишеоновъ.

Какъвъ ще е края?
Бедностьта не е порокъ» ма* 

каръ и майка на много пороци. 
„Нема теснина, презъ която да 
не може да се провре трезвия 
човекъ“ —  казва единъ фило- 
софъ. Съ други думи: трезвия 
човекъ ще се стреми да наме
ри изходъ отъ положението си 
и ще го намери.

Има нещо по-лошо отъ бед
ностьта, а това е самозабравя- 
нето— „да не знае шо се вър
ши и защо“, което ьсди къмъ 
лумпуване и пиянство, а дум* 
пака е форменото човекъ „жи
вотно". За големо съжаление, 
последното почва да се прояв
ява въ наше Чипоровци.

Нема да говоря за грубото 
селско партизанство. Въ села
та има малцина политици съ 
принципи и идеи, философска 
мисъль, защото политиката е 
философия на икономиката, а 
хора на „азъ“, стани ти, да б ъ 
да „азъ“, което насажда само
изяждане единъ другъ.

нически експерти с ъ  продали 
за вечни времена Б ъ л г а р и я ,  
презъ 1926 год., за срамъ и об
щоевропейски сканлалъ.

Затова, когато се отлагатъ 
за приесень тези въпроси отъ 
кредиторите ни, много малко 
ни радва кошницата съ ягоди, 
и много ни кара да се замис- 
люваме, ще можемъ ли наисти
на ла подготвимъ добре наши
те  позиции, тукъ и вънъ, за да 
донесемъ, наистина, спасението 
на България, или ще останемъ 
да робуваме заради необмисле
ното действие на хора. които 
не би требвало да носятъ име
то българи, нито да се движатъ 
свободно по страдалната ни ро
дина.

Рашко Тодоров*.

Моята мисъль е друга: какъ 
се урегулиратъ отношенията 

м е ж д у  б е д е н ъ  и 
°еденъ. Не зная какъ е въ дру
гите села, но въ насъ е страшно.

Овчара съ 10 овци презъ ле- 
тото ще направи толкова па- 
кость по ливади и ниви, щото 
овците му никога не струватъ 
толкова. Козара ще опита но
жа си или манарчето въ най- 
хубавото дръвче, което е от
глеждано съ толкова грижи, 
Дървара за отсичане въ балка* 
ка едно дърво» ще съсипе дру
ги двадесеть. Нарушаването 
собственостьта, берене чужди 
овощия или лозе —  не ги" сму* 
щава. Изъ улиците тайфи мал* 
ки немирници хвърлятъ камъ* 
ни, скитатъ по градините, бе- 
ратъ хорските о в о щ и я  още 
с л е д ъ  цветъ. Буклуцитъ се 
хвърлятъ по улиците, край р е
ката. И всичко това минава 
безнаказано.

Обществената собственость 
никой не почита, готовъ да я 
усвои. Залесените места не доб
ре се пазатъ, а по пътя Чипо- 
ровци—Желязна некой благо- 
волилъ да опита силата на ма- 
нарата си. По тоя начинъ тия 
бедни хора нанасятъ щета — 
частна и обществена, катоуни- 
щожаватъ блага.

Въ другите села има овощ
ни градини, но никои чуждото 
не пипа, а тукъ владее* некак- 
ва дива анархия,

И ако така продължг-за ра
ботата и за напредъ, азъ пи
та мъ; какъвъ ще бжде края?

Не е ли това едно лумпува
не? Не е ли това едно злодея
ние? Време е да се опо.мюзтъ 
ония, които вършатъ гоЕа, за
щото съ своите деяния заби
в а -*  ножа въ  собствени?? с*



Наше Слово Брой 3 9 3 .;
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гърди и тия иа децата си. А 
властьта да блде по-строга 
къмъ тия хора, защото н*Ьма 
общество безъ дисциплина, под
чинение на личното .предъ об
щото—това е общия принципъ 
на вскко благополучие, 

с. Чипоровци.
Ив. Георгиевъ.

Застраховка на по 
сЪвите са впрегат

ния добитъкъ 
на селското 
стопанство

Селското трудово стопанство 
по отношение на впр*кгатенъ 
добитъкъ и земледФлските си 
култури винаги е изложено да 
носи рискъ отъ загуби. Нау
ката още не е дошла до своето mwiww u ..................
развитие, за да може^ чов1зкъ д а ! че сега запов*кднички! То е дъл-

жно! Азъ му дадохъ више об

За едни така, 
за други не.

Какви сладки надежди чо 
вЬкъ изпитва, когато отглежда 
своигк рожби; какви ли не 
въображения, кое' отъ кое по 
мили, по насърдчителни! Па до- 
де време, та всички надежди 
и въображения литнатъ като 
птички, а той, разочарованъ, 
въздиша и се пита: Защо, защо 
и нескончаемо защо! Защото, 
човече, ти сащото направи! Въ 
природата заденъ ходъ н*кма, 
както въ автомата, а само пре- 
денъ; вскко изживяване, макаръ 
и секундно да е, е отлетяло и 
връщане назадъ нема. А какво 
да правимъ ние, старигк? Ис 
каме отъ младите да ни гле- 
датъ, като си служиме съ на
деждите и въображенията, само

Панаиръ на кожените 
издалия

Но случай (ЮО-годишнината 
отт. С/Учществувапието на ко
жарския занаятъ въ Виена, ус
тройва се една историческа ко- 
кярска изложба къмъ Виен- 
:к;ш есененъ панаиръ, въ коя 
о ще бАдатъ представени не 

само исторически кожени из
делия, а същевременно и нови 
образци. Виенската търговска 
камара поканва и нашите ин
дустриалци, занаятчии и корпо
рации отъ бранша да посетятъ 
тая изложба.

бъде господаръ на природните 
стихии и затова принципа на 
самопомощьта е призванъ да за
доволи тази нужда. Застрахова
телното дело сега е поставено 
на доброволната самоинициати- 
ва и не може да задоволи дей
ствителните нужди. Ето защо е 
необходимо повече отъ всеки 
п а  т ь да се у р е д и  
по законодателенъ редъ така, 
че застраховката на посевите 
и добитъка да стане задължител
но. Така ще се уредятъ два 
фонда, като един служи-прихода 
отъ премиите по застраховката 
да изплаща загубите от градуш
ка, ръжда, измързване др. а 
другия фонъ-прихода отъ преми- 
т е  по застраховка на 'добитъкъ 
да посреща смъртни и др. случи 
по добитъка. Така като се про
кара застраховката въ целата 
ни страна, ще се даде възмож- 
ностъ да се намалят премиите. 
О свен това премиите да се пла- 
щатъ подъ форма на данъци и 
се събиратъотъ държав. бир
ници и да се премахне срочното 
плащане, като отъ него да не 
зависи плащането на обещетени- 
ето. Тази служба да се прехвър
ли отъ Коопербанкъ къмъ Зе- 
мледелската банка, понеже тя е 
предназначена да обслужва и 
кредитира селското стопанство. 
Нашето дребно трудово стопан
ство, което е болшинство въ 
страната ни, при това положение 
не може да даде производство 
по качество и количество, което 
да бъде конкурентоспособно 
спрямо другите страни, а ще 
требва да се кооперира въ най 
широкъ смисълъ на думата.

Днесъ селското стопанство се 
намира въ едно особено крити
ческо положение, то е дефи
цитно, отрупано съ непосилни 
данъци, задължения и ако дър
жавата не вземе мерки, то вс*к- 
Къкъвъ проснеритетъ ще бъде 
спренъ, а това не е въ инте- 
ресъ на никой въ нашата страна.

Селянина

Хроника

Околийскинтъ лкхарь преглеж-| 
да болни сутрипь отъ 7 до 9 ч.| 
въ общинската амбулатория.

На 31 м. м. се е венчала г-ца 
Катя I Ханкова, сестра на нашия 
съгражданинъ г-нъ Д-ръ Цан- 
ковъ, съ г-нъ Д-ръ Борисъ Т. 
Славковъ, общински ветерина- 
ренъ л'ккарь. Па младата двой
ка пожелаваме щастие.

Нашиятъ постояненъ сътруд- 
никъ г-нъ Любомиръ Мариновъ 
е завършилъ правото при Со- 
фийскиятъ унивирситетъ и е 
назначенъ кандидатъ садия при 
Шуменския окр. с а д ъ . На г-нъ 
Мариновъ пожелаваме усп'кхъ 
въ бАдащата му дейность на 
садия и общественикъ.

разование, оставихъ му милион
но наследство, то се издигна 
въ обществото благодарение на 
мене и т. н. — старческа не
уместна илюзия! За живота за
денъ ходъ нема, само напредъ! 
ToRa, което ние дадохме на 
младите, т е  ще го дадътъ на 
други и, става уравнение. О ста
ва ние да искаме отъ техъ  ед 
но макъръ и малка синовна 
обичь, та сащото да очакватъ и 
те, за да има пакъ уравнение. 
Но за жалостъ това въ живота 
не става! И да става, то е тол- 
ко редко, че требва съ лупа 
да се гледа.

Николчо Георгиевъ
60 годишенъ

Журналистическата лотария ще 
Се тегли на 21 того. Всички би
лети отъ редакцията на „Наше 
Слово“ с& разпродадени. ПорА- 
чани са  нови кочани. Абонати
те на „Наше Слово“ да изпол- 
зватъ случая» да си изплатятъ 
абонамента, за да получатъ V4 
билетъ безплатно.

Участие на България 
въ Виенския панаиръ

Министерството на търговия
та се е споразумело съ Мини
стерството на земледелието от
носно участието на България 
въ мострения панаиръ въ Вие
на, който се открива на 4 сеп
темврий т. год. Отъ страна на 
министерствата ще б а  д а т ъ 
представени образци отъ про
изведенията на земледелското 
ни стопанство и ограничени ма
териали отъ индустриалното ни 
производство, ДО КОЛКОТО те  
биха представлявали обектъ за 
износъ въ Средна Европа.

Допустимо е участието и на 
отделни частни изложители, 
търговци износители или инду
стриалци. По този поводъ се 
поканватъ желающите да участ- 
вуватъ въ сащия панаиръ да 
се отнесатъ за по-подробни 
сведения до Министерството 
на земледелието на държавни
т е  имоти, като се има предъ 
видъ, че свободното место за 
частните изложители е много 
ограничено и че требва да на- 
годятъ участието си само съ 
най-необходимото.

За околийски лЪкарь е назна
ченъ г. Д-ръ Никола Григоровъ 
отъ София, на местото на Д-ръ 
Аврамова.

Лотарията, разигравана отъ 
Врачанската окр. училищна ин
спекция, е отложена. Теглене
то й ще стане на 8 ноемврий 
т. г., до когато, смета се, биле
тите ще бАдатъ разпродадени.

Появила се е болесть по сви 
нете. Поради това, всички сви 
не требва да бАдатъ затворе
ни въ кочините си, а ония, ко
ито са  заболели, да се отка 
рватъ въ ветеринарната лечеб
ница за лекуване. Свине, здра 
ви или болни, които се заловатъ 
по улиците или вънъ отъ гра
да, стопаните имъ ще бАдатъ 
глобявани.

Мировиятъ еждия е разгледалъ 
делото, заведено отъ наемате 
ля на читалищното кино г. Кон- 
дратенко срещу читалищното 
настоятелство, за нарушение 
договора. Делото е решено въ 
полза на г. Кондратенко.

Починали с а  на 2 августъ т. г

Люба Любова
27 год., учителка 

и

Никола Вачовъ
56 г., бившъ фин. началникъ

Миръ на праха имъ!

Нашите съболезнования къмъ 
опечалените семейства.

СРЪДНО ТЪРГОВСКО УЧИЛИЩЕ
гр. Фердинандъ_____-

ОВЯВА № 515
Съобщава се на населението, че сжществующето въ гр. 

Фердинандъ търговско училище, за идната учебна година е 
развито на ПЪЛНО СРЪДНО ТЪРГОВСКО УЧИЛИЩЕ, съ открива
нето на VIII класъ.

Учебната програма на училището дава възможность на 
питомците да получатъ достатъчно практически и теорити- 
чески познания по Търговия, Индустрия и Кооперативно д е 
ло, както и да усвоятъ счетоводството на всички търговски 
предприятия, за да могатъ да посгжпятъ въ ткхъ като счето
водители, книговодители и др. търговски помощници.

Курса на училището е 5 годишенъ.
В ъ началния класъ се приематъ безъ приеменъ изпитъ 

младежи, завършили III прогимназиаленъ класъ, а въ V и VI 
класове—завършилите IV, респективно V класъ на гимназия, 
съ приеменъ изпитъ по разликата на материала.

Училищната такса за IV, V и VI класове е 400 лева, внесена 
наведнажъ, а за VII и VIII класове—ще се опредЪли допълнително.

Отъ нея се освобождаватъ напълно:
а) Децатата на инвалидите отъ войните;
б) Децата на доброволците—ветерани огь 1885 година;
в) Сираците отъ войните и
г) Крайно бедни ученици — срещу представяне необхо 

димите удостоверения при записването.
Завършилите успешно училището и получили свидетел

ство за завършено срЪдно търговско образование, се освобождаватъ 
отъ трудова повиность (чл. 12 отъ Закона за Търговско-про
мишленото образование) и се предпочитатъ при назначаване въ 
всички учреждения.

ЗАПИСВАНИЯТА СТАВАТЪ ОТЪ 1 0  ДО 15 СЕПТЕМВРИЙ Т. Г.
Отъ дирекцията.

Печатница „Животъ"—Фердинандъ

въ САНИТАРНИЯ МАГАЗИНЪ на
СМ. СТОЕВА -  ФЕРДИНАНДЪ

ще намерите винаги най-добро качество при най-износни цени:

1) Одеколонъ бръснарски по 100 лева литъра;
2) Пудра бръснарска по 5 лева кутията;
3) Сапунъ бръснарски по 8 лева парчето;
4) Сектолъ по 100 лева литъра;
5) Очила, големъ изборъ, пунктални стъкла „Цайсъ“, тъм

ни очила за предпазване отъ светлина и пр. 1-3

Декларация
Долуподписаниятъ Нисимъ Я. Меламедовъ отъ гр. Ферди

нандъ заявявамъ, че се отказвамъ отъ Радикалската партия, 
на която преди 3 —4 месеца съмъ станалъ случайно членъ, до 
когато не съмъ принадлежалъ къмъ никоя друга партия и ми- 
навамъ въ редовете на Националъ-либералната партия— крило Г. 
Петровъ, на която отдавна съмъ симпатизиралъ, като заявя
вамъ, че най-акуратно ще изпълнявамъ уставните и други на
реждания.

Съ отлично почитание: Н. Я. Меламедовъ.

Декларация
Подписаниятъ Иванъ Пейчевъ, опинчарь, гр. Фердинандъ, 

декларирамъ, че се отказвамъ отъ членството си въ Демокра- 
тииеската партия, и за напредъ оставамъ безпартиенъ граж* 
данинъ.

гр. Фердинандъ, 2 августь 1932 год.
Деклараторъ: Ив. Пейчевъ.

Комисията по подпомагане пос
традалите отъ градушка, коя
то заседава въ София, е реши- 
ла да бждатъ обезщетени сто
паните въ следните села на 
фердинандска околия: Маданъ, 
Лехчево, Громшинъ, Кобилякъ 
и Люта»

АсЪнъ Нванчевъ
техникъ-строитель

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 ржководство 
на всички видове строителни предприятия. Желающите мо* 
гатъ да се обърнатъ за сведения до Ат. Свещаровъ-Фердинандъ.

Цигара въ иощьта
Войната продължаваше..» Осо1 

бена война. Тукъ останаха са
мо старци, жени и деца. . .  Т е 
достойно заместваха бащите си.

Лена беше въ разцвета на 
своята млодость. Тя беше ов
чарка, защото деда й не може
ше вече да помага въ нищо. 
Той напжтваше и си лежеше 
въ кошарата, сгушила се край 
Гората на западния хълмъ на 
Добри долъ. Източния хълмъ 
беше голъ. Само единъ черенъ 
трънъ се издигаше' между б е 
лите му камъни. Изъ дола те
чеше бистра малка рекичка. Ле
на сутринь изкарваше овцете 
надолу изъ ливадите на паша. 
Тя пееше спокойна и безгриж
на. като предеше на хурка. 
Агънцата припкаха около ста
дото и младата овчарка ги гле
даше съ умиление. Върви тя 
малко, наведе се, откжене ц ве
те, порадва му се, постави го 
на косата си и пакъ запреде, 
запее... Кокетливо се изкрее и 
примижи съ черните си очи,

като че ли некой я наблюдава
ше. Нейната мисъль въ тая ши
рота се носи далече некжде и 
се спира въ селото, на училищ
ната сцена. Тя си представля
ваше какъ е играла на нея съ 
другарките си. Но тя не е мал
ка вече: 2— 3 години следъ III 
класъ. Тя мислеше, че живота 
е все добъръ и спокоенъ. А 
времената се меняватъ. нема 
вече пойни птички, нема жет
варска песень. Листата на дър
ветата замреха и глухо падаха 
на земята. Тжга овиваше сърд 
цето на момичето. Нема вече 
воленъ животъ и тя требваше 
яа се затвори въ кошарата, ка
то птичка въ кафезъ. П а д н а  
снегъ и овцете се прибраха, 
за да ядатъ готовата храна. 
Момичето ги спохаждаше и имъ 
пееше.

Минаха години... Въ душата 
на Лена нацъвтеха рози. Ед- 
вамъ укриваше вълнението си 
предъ околните. Некаква скри
та радость се криеше въ д у

шата й, но скръбь я МАчеше за 
баща й, понеже е на лошо мес
то въ фронта на живота.

—ф—
Въ недфля ще иМа вечерин

ка въ селото. Ще даватъ „Май
стори“. Тя отиде да гледа ар
тистите— ученици. Взе билетъ 
и влезе. Завесата се в д и г а .  
Всички се пренасятъ на сцена
та. Лена» подпрела глава, се 
умисли. Особено внимание тя 
отделяше за Живко. Но другъ 
Живко седеше задъ нея, безъ 
да го вижда, който знаеше на 
изусъ комедията. Той излезе 
отъ салона, обиколи бакалите, 
купи нещо и се върна. Дей
ствието продължаваше. И тък
мо когато Живко питаше Мил- 
кана: „...Помнишъ ли, [помнишъ 
ли, когато животътъ заспива
ше... слънцето...“, когато Лена 
се бе унела, като никога, то
гава сащинскиятъ Живко се 
наведе въ тъмниятъ салонъ и 
бавно постави купения златенъ 
гребенъ въ косите на Лена. Ни
кой не виде и тя не усети. А 
сърдцето му биеше, като че ли

крадеше несметни богатства» 
отъ страхъ да го не задовятъ 
на местопрестАплението. Свър
ши се. Дълго рАкоплескане.

Лена се изправи като отъ 
сънь. Почна се веселата часть: 
хора, танЦи..»' Т й  не чувствува
ше тоя нощенъ кипежъ въ се
лото, както некога. Отиде си 
въ кащи умислена» Когато се 
готвеше за легане, тя забеле*- 
за чудния гребенъ. Кой? Кой 
го постави?... На него бе напи 
сано Ж. Кой? Тая загадка не я 
остави на мира цела нощь. Тат 
ко й беше далечъ, а другъ 
почналъ да се грижи за нея. А 
колко е Хубавъ гребена! И за 
живе тя съ тая гатанка.

Мина зимата. Пролетьта раз- 
хубаве земята. Нацъвтеха ро
зи, гиргини. И въ душата й се 
МАчеха розите да се разпъ- 
пятъ, но не могатъ. Кой сму
щава розите на волната Лена?...

(Следва края).

Селннинъ.

ВИРОВСКО УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

ОБЯВЛЕНИЕ № 73
Вировското училищно настоятелство, известява, че на 

31-ия день отъ публикацията на настоящето обявление, ще се 
произведе публиченъ търгъ съ явна конкуренция за отдаване 
на наематель експлоатацията на следните имоти, принадлежа
щи на училищната община, за две стопански години, начиная 
отъ 2 септемврий 1932 година до 2 септемврий 1934 година.

1) Една нива отъ 28 дек., мест. „Бановица“, на 3 парцели.
2) Една нива отъ 34 дек., м. „Бачовата нива“, на 3 парцели.
3) Една нива отъ 20 дек., мест. „Гериза“, на 2 парцели.
Първоначална оценка на наема възлизаща на: I — 60 лв.,

II — 100 лв. III —  80 лева.
Искания залогъ за правоучастие въ търга е 10 °/§ върху 

първоначалните оценки.
Тръжните книжа могатъ да се видятъ всеки присАтст- 

венъ день и часъ въ канцеларията на Вировското първоначал
но училище.

с. В и рове, 6 августъ 1932 година.

Председатель: А. Станковъ.

Секретарь, гл. учитель: Г. Илиевъ.

МАДАНСКО УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

ОБЯВЛЕНИЕ N9 86
На 11-ия день отъ побликуването на настоящето отъ 8— 

12 часа, прди обедъ, въ помещението на народното основно 
училище, ще се произведе търгъ, съ явно наддаване, за отда
ване подъ наемъ училищните ниви, възлизащи на 850*6 дека
ри, отъ които въ местностьта „Припека“—27*5 дек., въ мест- 
ностьта „Мирчола“ — 92*6 дек., разделени на 5 парцели; въ 
местностьта „Средния гредъ“—594 дек. разделени на 3 пар
цели; въ местностьта „Белите камъни“ — 50 дек., разделени 
на 2 парцели; въ местностьта „Шумака“—304*5 дек., разделе
ни на 16 парцели; въ местностьта „Долните лозя“ — 11 дек.; 
въ местностьта „Татарски селища“ — 150 дек., разделени на 
7 парцели; въ местностьта „Могилката“— 140 дек., разделени 
на 7 парцели; ливада въ местностьта „Мирчола“ —  12 дек. и 
орница въ местностьта „Белите камани“ — 3*9 дек., всичко 
44 парцели, за време отъ 1 октомврий 1932 година, до 1 сеп
темврий 1934 год. Наддаването ще става по отделно за в се 
ка парцела. Първоначална цена за нивите 100 лв. на декарь 
годишно, за ливадата 80 лв, на декаръ и за орницата 50 лв. 
на декаръ годишно. Залогътъ за правоучастие въ търга е 10 ®/*, 
Конкурентите требва да се съобразяватъ съ чл. чл, 125— 129 
отъ закона зв Б. О, П. Поемните условия съ скиците с а  на 
разположение въ канцеларията на настоятелството,

С. Маданъ, 30 VII 1932 година
Отъ настоятелството.

АВАМЪ ПРОДА1

П собствен n it  си две кжщи
в ъ  ед и н ъ  дворъ, съ  пристройки^ 
кухн я, яжъръ и др., иаходящ в се 

н а  ул. „Царь Борисъ ' 37.
Споразумение: Константинъ Днмитровъ Карловски, Фердинандъ.

I //  Благодарность
I У/ Семейството на починалия

In I  Н И К О Л А  В А Ч О В Ъ
изказва своите искрени благодарности на Финансовата орга
низация и на Работи, социалдемократическа организация за 
издадените отъ техъ  некролози, на всички роднини и позна
ти, крито съпроводиха останките- на покойния до вечното му 
жилище, както и на почитателите, които обрисуваха живот* 

и делата на покойния.


