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МЕТОДИ КОСТОВЪ, адвокатъ-Ф ердинандъ
оннцикъ но несъстонтелнос ьта на Кръсто Яначковъ, продава, 

по доброволно съгласие, дърненъ кюмуръ, зехтинь, бен- 
зинъ и железарски качени вжглища на прахъ, 

на износни цени.
Синдикъ: М. Ностовъ*

посетете ФЕРДИНАНДСШ ПАНАЙРЪ
кейти аще с© състои отъ 17 до 21 августъ т. г

Панаира с@ посещ ава отъ търговци на едъръ и дребенъ добитъкъ отъ Гърция и Палестиня.

БЪ Л Г. ТЪ РГО ВСКА  БАНКА
ОЕРДИНАНДСКИ К1В©МЪ

съобщава на клиен гитЪ св, че отъ 
Ю того се премести въ  зданието 
на Петъръ АлексовъД етажъ, подъ 

1-то мжяроа© сждмлеще.

К О С Т А . С Т .  Л А З А Р О В  Ъ
закупува зърнени храни въ брой 
неограничени количества и с̂ Ьно. 
Посредничи за шродажбо—покуп

ки Е2<£& недвижими EEMCD'FIS. ,

Таш о К р м о п
охвгаря ЕЕаЕпсзиз© к р ъ ч м а  м<а ул. „Ве- 
слежв;ъл% к ъ м ъ  Я м кола Л иловъ. До- 
с т а в п л ъ  © отлично к а ч е с т в о  пити
е т а . Шря<зл гасвачксга у д о б с т в а  з а  зссвла, 

д о ^ е т ъ к ъ  ш ©хави з а  спане. 
Моли с т а р и  и нови  клиенти

д а  з а п о в ^ д а т ъ ,  1-3

(Становището на К. М. Каменовъ по отношение дейностъта на Съюза на популярнитЪ банки)

ЛОМСКО ГРАДСКО 0Б1Ц, УПРАВЛЕНИЕ

Отъ историята на нашетс 
кооперативно движение ни е яс
но, че Кредитната ЗемледЪлс- 
ка Кооперация първа се яви въ 
нашия селско-стопански животъ 
и заедно съ своята покровител 
ка Бъл. Землед. Банка, бе при
нудена да се бори повече отъ 
четвъртъ вЪкъ срещу страшно 
то лихварство и зеленичарство/ 
което бе докарало истинско и- 
кономическо робство на нашия 
земледЪлски стопанинъ. Обаче, 
освенъ ония противници, които 
се явиха противъ нея, още при 
самото създаване, тя требваше 
да доживее днешния моментъ, 
за да се яватъ нови нейни про
тивници и то за съжаление, 
отъ самата кооперативна среда.

Всеки съвестенъ и истински 
кооператоръ съ прискърбие ще 
констатира това,когато прелисти

продължава да се приспособя
ва къмъ нашето селско сопанс- 
тво.

Обаче, не се сочи само това 
като недостатъкъ.

Въ селската кооперация вЪе- 
ло духъ на непримиримость,за- 
щото не се приемали лихвари, 
кръчмари, бакали, търговци и 
всички други селски чорбаджии.

Посочено това обвинение на 
кооператора, то не само, че не 
е сериозно, но доста смешно.

Защото, ако кооперацията, 
както казвахме въ началото, се 
яви изключително да спаси на
шия беденъ селякь, отъ безми
лостния лихварь и алченъ тър- 
говецъ, то днесъ требва да се 
теоретизира, че всички требва
ло да бждатъ членове на коо
перацията.

Кооперацията, казватъ те, не1 W X 1 W  A a  1 ХАр СА A KJDCA  СА А 1 L. 1 \ \ J \ J  1 1 р П Ц П Л  1 CL •  I V G O U a  1 AJ  A AJ ) AAV

некои отъ кооперативните вест-1 е привилегия на отделни съсло 
ници и списания. |вия, или направо казано, въ нея

Водятъ се спорове и то всич- требва да се допуснатъ и приз- 
кото за сметка на Земледелска-; наятъ като отчаяни борци за но
та ^кооперация. j  вия кооперативинъ строй, както

ИЗвЕСТИЕ
Я©мшага геадша ©дащша съ@бща- 

юа на г. г. иитересующнть се ,че еж е
годния паиаиръ, който бЪшеопредЪ- 
ленъ да отаие на 14 августът. г. СЕ О Т
ЛАГА за неопределено време, като 
дата?® на 1шщия допълнително ада ее 
съобщи.

гр. Ломъ, З^августь 1932 год,
Отъ общината.

ОБЯВА
Въ най-скоро време се открива въ Фердинандъ предста

вителство за продаване на прочутата минерална вода „Моми
на“ отъ Солу-дервенските минерални бани: лекува язви въ 
стомаха и червата, захарна болесть, артериосклероза, ракъ, 
екзхема и пр., болести на отделителните органи.

1—2 За сведения при Рашко Тодоровъ — Фердинандъ

ЧИПОРОВСКИ МОНАШЕСКИ МОНАСТИРЪ 
МС В .  И В А Е Ъ  Р И Л С К И “

ОБЯВЛЕНИЕ N9 146
Монастирското управление обявява на интересующите 

Се, че на 25 августъ т. год. въ кметството на с. Ковачица — 
Берковско, отъ 10 до 12 часа предъ пладне, ще се произве
де втори търгъ съ явно наддаване за продажбата на монас- 
тирската нива отъ 1 докаръ, находяща се въ района на село 
Ковачица, местностьта „Бреста“, съ първоначална цена 1460 
лева на 1 декаръ. Залогъ за участие въ търга е 5и/0, който 
следъ търга се допълва до 10 у0 върху получената тръжаа 
цена. Поемните условия сж на виждане въ монастирската 
канцелария.

Чипоровски м-ръ, 9 августъ 1932 г,

Игуменъ-иеромонахъ: Климентъ,

МЪРЧЕВСКО СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ N 5 1008
На 11 день отъ публикуване настоящето въ местния 

вестникъ „Наше Слово“—Фердинандъ, отъ 14 — 16 часа въ 
канцеларията на общинското управление ще се произведе 
търгъ чрезъ явно наддаване за продажбата на намиращото 
се въ общината 1 юва кобилче на П/г год., алесъ косъмъ, на 
челото и гривата малко бЪлй косми, на д-Ьсния заденъ кракъ 
копитото бЬло. Първоначална цена 1000 лева. Искания залогъ 
е 10% върху първоначалната цена. Всички разноски, публи
кация, гербъ и интизапъ сж за сметка на купувача, 

с. Мърчево, 10 августъ 1932 год.
ОТЪ ОБЩИНАТА,

Явиха се нови теоритици за 
нашето кооперативно строител
ство, които навсЪкжде търбятъ 
и разправятъ, че нашата Земле- 
дфлска кооперация е изиграла 
своята роль; че новото време 
иска съвсемъ нови организации, 
че земледелската кооперация е 
хилава и неджгава и не ще ус
пее да докара пълно икономи
ческо благосъстояние на селс
кия стопанинъ.

Чрезъ слово и перо се мжчатъ 
да изнесатъ всичко лошо за 
земледЪл. кооперация съ еднич
ката цель да се разнищи ней
ната организация, която и при 
това е поставена при тежка и 
задушна атмосфера, като на ней
но место се изградятъ Попул. 
бан^и, сочени като новъ начинъ 
на организация и за селския 
стопанинъ.

Земледел. кооперация била 
съ неограничена отговорности

търговците, така и индустриал
ците и всички други, като сел
ските кръчмари—лихвари, на 
които любовьта къмъ коопера
цията е известна още отъ ми
налото.

Намъ въ ума не се побира, 
какъ може търговеца и селския 
чорбаджия — лихварь да вле- 
затъ въ земл. кооперация и тамъ 
да положатъ всичките си уси
лия за общото икономическо 
благосъстояние на отрудените 
бедни маси.

Търговеца, който е сжщевре- 
менно и лихварь, сигурно би 
изоставилъ своите интереси, за 
да подобри тия на бедните! 
Вероятно тогава общите покуп
ки и продажби на землед. коо 
перация най добре ще бждатъ 
организирани и нашите селски 
стопани напълно да бждатъ 
спокойни въ това.

Така сжщо, бакалина ще пус
което се явило като най-главна не кепенците на своя дюкянъ, 
причина за нейния неуогЬхъ, jj за да може да се развива по- 
когато въ Популяр. банка отго- \ требителния магазинъ на коопе- 
ворностьта е ограничена съраз- рацията!
мерно нейните делове 

Известно е на всички, че на
шия селски стопанинъ не е при- 
тежат^лъ на капитали и него
вата кооперация нема да бжде 
сдружение на капитали, защо
то му липсватъ такива.

Земледелската кооперация е 
сдружение на лица, затуй защо
то самото негово стопанско и 
икономическо състояние го оп
ределя такова.

Селянина не е в състояние да 
внася делове въ такъвъ раз- 
меръ, както търговеца въ По
пулярната банка. Така сжщо и 
неговото стопанско обржщение 
е много по малко, отколкото то
ва на другите ступанствующи.

Ние съвсемъ не твърдимъ, че 
Землед. Кредитна Кооперация 
требва да запази сегашната 
своя форма на неограничена от- 
говорность. Обаче, това не зна
чи да ги разрушимъ и на тех
но место да основаваме Популя
рни банки. Земледелската Кре
дитна К о о п е р а ц и я  съв
семъ не е оная, която се съз
даде преди две-три десетилетия 
типъ Райфазенъ.

Новите нужди на живота я

Това сж фалшиви изводи и 
не би требвало да се говорятъ 
отъ лица, които се явяватъ ка
ко приятели на кооперацията.

Нима отъ действителния жи
вотъ на земледелските коопе
рации, не е достатъчно да се 
увериме какъ тия господа, ба
кали—лихвари и търговци ви
наги се стремятъ по различни 
начини да се добератъ до ко
операцията като нейни добри 
приятели и тамъ като червеи 
да разяждатъ хубавите дела 
на кооперацията.

Нашиятъ сслянинъ доста мно
го е теглилъ отъ техъ и сери
озно пази своите интереси отъ 
попълзновенията на тия.

Вижте! — казватъ критиците 
на земледелската кооперация, 
какъ популярнитЬ банки отлич
но се развиватъ и имлтъ вече 
своите излишъци, а зсмледЪл- 
ската кооперация какво е на
правила?

Това не иде ли да ни посо
чи, че и въ селата на местото 
на хилавите и недъгави селски 
кооперации требва да се осно- 
ватъ популярни банки?!

Съ тоя зовъ проглушиха уши
съвсемъ видоизмениха и тя ще те на всички. Но то не остана

само зовъ, ами почнаха дей
ствително да основавагъ таки
ва въ селата, даже и тамъ, кж- 
дето сжществуватъ 15—20 го
дишни кооперации (какъвто е 
случая съ основаването на по
пулярна банка въ с. Лехчево, 
приета за членъ на Съюза на 
популярните банки, при налич- 
ностьта въ сжщото село на 
кредитна кооперация „Просве
та“, развиваща се отлично, би
дейки винаги въ услуга на зем- 
леделеца • произволите ль).

Съ това се хвърли още една 
отровна стрела върху телото 
на земледелската кооперация.

Въ много отъ селата, дето 
преобладаватъ търговци, бака
ли и селски чорбаджии — лих
вари, следъ като не беха при
ети въ кооперацията, те  се въз
ползуваха отъ новите теории, 
като не оставиха да не обра- 
зуватъ популярна банка, въ 
противовесь на земледелската 
кооперация. Отъ тукъ се сло
жи началото на борбите и раз
двоението въ нашето коопера
тивно строителство.

v? -X-
Популярните банки не се от

клониха отъ своя пжть само съ 
това, че прескочиха синура и 
навлезоха въ селото, тамъ дето 
се развива земледелската ко
операция.

Макаръ, че още съ нищо не 
е подобрено положението на 
занаятчията и работника, за ко
ято цель е създадена популяр
ната банка, то въ нея се даде 
предимство на търговците. Те 
сж доминирующите, защото въ 
дсйствителность те  носятъ го
лемите обороти и печалби. А 
това е девиза днесъ на нови
те теоритици: печалби и пове-

каръ съ акционерни и търгов
ски дружества, това не било 
пречка за правилния развой 
на кооперацията!

Съ търговците, акционерите 
и индустриалците ще измес- 
тимъ днешния капиталистичес
ки строй/

Безъ тия „любители“ на ко
операцията е невъзможна бор
бата за икономическа свобода 
на бедните и отрудени маси.

Безъ техното участие е не
възможно единството на ко
оперативното ни строителство. 
Това е единъ жалъкъ и печа- 
ленъ фактъ за нашата коопе
рация и то не требва Да про
дължава.

Занаятчиите, работниците и 
всички други градски слоеве, 
подложени на мизерията и хищ- 
ническата спекула, требва да 
поведатъ решителна борба и 
не се дава предимство на спе
кулативния елементъ.
НИТе KOOf
говското 
племе ни1 
кооперат! 
ще бжде далечъ деня, когато 
те, притиснати въ популярна
та банка, ще си образуватъ 
свои банки, както търговците 
въ Казанлъкъ.

Нека популярната банка по
вече се грижи за градските 
трудящи се маси, защото ши
роко е полето тамъ за работа 
и да не се говори лошо и зле 
поставя земледелската коопе
рация. Защото тя не е винов
на за слабото си развитие, а 
има редъ други причини, били 
те въ нея или извънъ нея. И 
небива да се използува това 
като упрекъ за нейната не- 
Спосо:ность, за да я заместимъ

че печалби, макаръ че бедните|:съ популяуна банка
занаятчии и работници да се 
намиратъ въ най-голема мизе
рия и подъ гнета на страшната 
спекулативна форма на капита
листическия строй.

Основа се д-во „Задруга“ 
при С ъ ю з а  на популярните 
банка, което организира търго
вия на зърнени храни и то на 
чисто „кооперативни начала"?! 
За тая цель кредитирваха част
ните търговци (приятели на 
кооперацията) съ големи суми, 
които закупватъ храните на 
нашия селянинъ. Съ това се 
явиха въ големъ разрезъ съ 
земл. кооперация. Въпреки то
ва, идеолозите и теоретиците 
на тая велика по съдържание 
„кооперативна“ кооперация, не 
се срамятъ да се наричатъ ис
тински и правоверни приятели 
на кооперацията.

Намъ нема да бжде чудно, 
ако въ бждеще разширятъ сво
ята дейность, като организи- 
ратъ търговия и на яйца, тю
тюни и др. Достатъчно е да 
се удадатъ благоприятни усло
вия за това.

Носителите на „нозото“ въ 
кооперацията, нито на йота не 
ги интересува, че за цельта 
преди това сж основани коопе 
рации, съюзи и техни централи.

Едничката цель е — нашето 
да успее!

Износа на земледелското 
производство е така разстроенъ, 
че требва да се използува съ 
кзквато и да е Форма, та ма-

Нуждни сж братски усилия, 
които липсватъ сега. Н е к а  
всички кооперации да рабо- 
тятъ не да се измества земле
делската кооперация, а да се 
премахнатъ всички неблагопри
ятни условия и тежката и за*» 
душна атмосфера, при която е 
поставена да се развива тя.

И само тогава е възможно 
единството и изглаждание про
тиворечията въ нашето коопе
ративно строителство.

Нека не се мисли, че лип
сватъ обективни условия, нужд- 
ни за добрия животъ на зем
леделската кооперация.

Въ нашия селянинъ не лип
сва природенъ умъ, не липсва 
природна интелигентность. Но 
за това е нужцно работа и 
пробуждание любовьта, брат
ството и взаимнопомощьта въ 
нашия народъ.

Главниятъ принципъ на ко
операцията е да подпомага 
бедните и слабите. Само чрезъ 
това тя ще постигне своята 
цель.

Каменъ М. Каменовъ.
Б. Р. Горната статия заимстваме 

отъ едннъ софийски кооперативекъ 
вестникъ.

Па 7 того се извърши венчав- 
ката на нашата съгражданка 
г-ца Радка Г. Петрова, учител
ка, съ г-нъ Петъръ Ms. Лоповъ 
отъ с. Лопушна. Честито.

ПЕЧАТНИЦА ,Ж ;В0ТЬ
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Алексаидъръ Лопошновъ - сарафъ - централа Фердинандъ
КУПУВА И ПРОДАВА: 1) Сребърни и златни монети, златни пръстени, коронки, з*би  и др., 
ц и и  отъ всички външни и вжтрешни предвоенни и следвоенни държавни и общински з •- ’
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Времето и здравето
1. Коременъ тифъ

До к^де стигнахме!
Края на лотото сме. Есень 

два. Въ този периодъ отъ вре
ме — края на лотото и есеньта 
човекъ е подложенъ на редъ 
опасности, които не е безин
тересно за всеки да ги знае. 
Една отъ най-тежките, най-о- 
расните болести, която презъ 
*ова време дебне човека е ко
ремния тифъ. Единъ по единъ 
започватъ да се редятъ случаи 
отъ коременъ тифъ, както отъ 
околията, тъй сжщо и въ гра
да. По настоящемъ има два 
случаи отъ коременъ тифъ въ 
града. Кои сж причините, за да 
се развива тази болесть презъ 
споменатия периодъ отъ време? 
Главните причини, при местни
те условия, за развиване въ ши- 
рокъ мащабъ на тази болесть 
еж мухите, плодовете и зелен
чука, а сжщо и водата. Мухи
те, които предимно се хранятъ 
съ човешки и животински от
падъци, а и други гниещи ве
щества, съ замърсените си кра
ка и смукала кацатъ по храни
телните продукти, които човекъ 
употребява и по този начинъ 
ставатъ проводникъ на болесть

та болесть.
Коремниятъ тифъ е една отъ 

най-подлите болести. Отъ леня 
на заразяването до първите му 
признаци требва да минатъ 
14—20 дни И его защо не ви
наги източникътъ на заразата 
се открива. Началото му е не- 
забелезано и човекъ се усеща 
като че ли уморенъ, има вечер
но време главоболие и покачва
не на температурата. Човекъ 
не отдава внимание на тези 
признаци. Но не се минава и 
седмица и температурата се по-

Секретдрь-бирникътъ е душата 
на общината. Той требва да се 
грижи за добрия редъ въ об
щинската канцелария, да при
бира общинските приходи и 
правилно, законно, да ги раз
ходва. Той требва да бжде въ 
услуга на всички селяни, чиито 
хлебъ яде и въ сжщото време 
да бжде десната ржка на по
стоянното приелтетвие, при ръ
ководене общинските работи. 
Сскретарь-бирникътъ требва да 
бъде далечъ отъ активното пар- 
тизаиство и да се отнася съ 
спокойно безразличие къмъ по
литическата принадлежность на

качва още повече, главоболие-[ кмета, помощника му или об- 
то се усилва, заболелиятъ от-|щинските съветници, 
пада и ще не ще лега. Презъ | Нека признаемъ, че не всички 
втората седмица отъ заболева-|секретарь-бирници въ околията 
пето се язяватъ и характерни-1 разбиратъ така ролята си. Не* 
те петна по корема, които но-(кои отъ техъ открито парти-

занствуватъ. Правятъ се добри 
предъ силните на деня и из- 
ползуватъ това, за да тормозатъ 
свои противници. Некои пъкъ 
открито влизатъ въ конфликтъ 
съ кметовете, когато послед
ните не съ отъ партията, коя
то държи Вътрешното мини
стерство. Съ това те  излагатъ 
себе си, излагатъ и общината, 
която требва да бъде за всич
ки майка и въ услуга на всички.

Такъвъ единъ секретарь-бир- 
никъ е тоя при община въ с. 
Челюстница. Казва се Ил. Най- 
деновъ. Въ стремежа си да на
пакости на кмета на същата 
община, по партия земледелецъ, 
той е изпратилъ до полицей
ския приставъ при окол. уп
равление следното писмо (пра- 
зописъ запазенъ):

сятъ научното име розетли. Опа- 
стностьта отъ болестьта настъ
пва къмъ края на II и начало
то на III седмица, когато се по- 
яватъ язви по тънките черва, 
които и при най-малки греш
ки въ диетата, могатъ да кост- 
ватъ и живота на болния. Бо
лестьта е въ своя разгаръ меж
ду 9—17 день отъ заболяване-

та. Водата, която също може | то. Болните тогава иматъ пое 
да се замърсява, или отъ хора,!тоянно висока температура, мо-
или отъ почвата, играе също 
така голема роля за разпрост
ранение на болестьта, но това 
разнасяне на болестьта е голе- 
мо само при лошо устроена во
допроводна мрежа, както бе 
презъ миналата есень въ квар

же да се усили, а може и да 
бълнуватъ. И отъ тези прояв
ления на болестьта народътъ 
ни я кръсти съ името „тежка 
болесть." А тифусъ значи уне- 
сенъ. Болестьта трае най-малко 
21 день, обаче пълното възста-

с. Челюстница 
26 VII 1932 г. Господинъ Приставъ,

тала край гарата въ София. Ос- j новление на здравето настъпва 
венъ по гореизброените начини. I едва ктмъ 30 — 40 "ень отъ за-J 
болестьта коременъ тифъ може! болеването.

^олни * ° ' |  МЬрките за предпазване отъ 
на здрави. Констатирани сж | таза тежка болесть се свеждат 

отъ мень случаи, когато [.главно къмъ следното прави
пели семейства съ  легали бол 
«и. като заразването, поради 
нехигиенично гледане, е става 
ло отъ единъ на другъ. Следъ 
изложеното следва да се запи
таме, отъ где се взима зараза
та? Коремния тифъ се дължи 
на особени невидими съ просто 
око микроби (малки живинки), 
открити преди около 50 години 
отъ немския ученъ Ебертъ. Бол-

ло: чиста вода, чиста храна и 
голема улична и къщна чисто
та. Чиста вода се постига чрезъ 
добре устроенъ подопроводъ, а 
чиста храна чрезъ измиване съ 
чиста вода зеленчука и плодо
ве, а при епидемия употребява
ме само варена храна. Съ тези 
колкото на видъ леки, толкова 
несъзнателно неизпълнявани 
отъ населението ни мерки, ще

ните или оздравелите болни от-|можемъ да се предпазимъ отъ 
делятъ за дълго време зараза-1 болестьта коременъ тифъ и спе- 
та чрезъ пикочь, изпражнения и I стимъ средства и се запазимъ
презъ устата, А знайно е колко 
нехигиенично съ  устроени на 
шите заходи (нуждници.) Знай
но е какъ те се поставятъ въ 
съседство съ пещи, кладенци, 
чешми и пр. Знайно е какъ се 
бърка въ кладенци. Всичко то 
'ва спомага за замърсяване на 
крана и вода и за подържане 
на заразата. А летните горещи
ни спомаГатъ пъкъ за развива
не на бацилите на тифуса.

Следъ всичко изложено за 
начина Па разспространение на 
болестьта и подържане зараза- 
еа> нека се запознаемъ съ сама*

отъ евентуалните усложнения 
на болестьта, която не проща
ва ни на малки, ни на стари.

На подлата болесть коременъ 
тифъ нека поставимъ пречка 
чрезъ тези мерки и се запа
зимъ отъ нея. Но не съ  само 
тези мерките. При големъ раз- 
мЬръ се пристъпва къмъ акти
вно имунизиране (ваксиниране) 
противъ болестьта. То е най- 
ефикасно. но и най неприятно. 
Дано не се стигне до тамъ.

Д-ръ Никола Грнгоровъ
окол. лекарь

изаестно Ви е че за кметъ на обшината тукъ, е избранъ 
Алекси Рангеловъ — Тая личностъ Ви е известна и отъ по- 
рано — но си поставямъ за задача Да Ви загатна още не- 
кой въпроси относно неговата дейноаъ тукъ между обще
ството

Голема радостъ е за комунистите тукъ — другари на 
Тодоръ Атанасовъ, че Алекси е кметъ, но и той си е техенъ 
и денъ не се минава да не бъде въ съприкосновение съ 
техъ; и предъ мене с илно ги защищава.

Всеки денъ е въ шивачницата, която е комунистическа 
и какво прави тамъ не ми е извесно въ канцеларията не се 
привърта никакъ Това ме много съмнява че ще почне да 
издава тайните на канцелрията предъ враговете на (обще
ството) държавния строй — комунистите —

Моята скромна молба къмъ Васъ е Г-нъ приставъ да 
се застави по какъвъ и да е начинъ тоя човекъ да освободи 
кметското место, като вреденъ за тая служба което да се по
вери на Коло Петковъ, които е достоенъ за тоя посъ и врагъ 
на комунистите.

Азъ съмъ оставилъ неколко актове не написани въ ре- 
гистерите за гражданско състояние където може да се хва
не и да бъде нагазенъ и гпо&внъ даже земледелските съвет
ници негодуватъ за поради горните му зближения съ кому
нистите, противъ него

Него чакайте хичъ понеже съ тоя човекъ, които си е ко- 
мунистъ, служба не се служи

Хайде мойте привети и благопожелания.
Съ поздравъ: Ил. Найденовъ 

(секр.-б-къ)
се увери, че много останки отъ 
славното сговористко минало, 
покръстени сега демократи, се 
завиратъ подъ кожата на поли

Благодарность
Настоятелството на д-во „Чер 

венъ кръстъ“ гр. Фердинандъ 
изказва гласно големата си бла
годарность на всички посети
тели на градинското увеселение 
устроено на 7 того. Особено 
благодари на госпожиците и 
господата, които вземаха живо 
участие въ организиране на у- 
веселението. Благодари също 
на читалищната управа во гла 
ве председателя, задето прене 
брегна интересите на с. Вър- 
шецъ за сметка на Фердинанд 
ските граждани. Това дава при- 
знакъ, че тия господа милеятъ 
за своя градъ и искатъ всеки 
моментъ да му бъдатъ въ пол 
за. Пожелаваме имъ успехъ. 
Благодари също и на г. Никола 
Иорд. Бояцжиевъ, за пуснатите 
отъ него 100 лева въ касичка
та на дружеството.

Отъ Ферд. д-во Ч. Кр.

Сметаме, че това писмо е съ 
съдържание явно престъпно. Го- 
тви се атентатъ срещу единъ 
избраникъ на народа. Ще му 
се припишатъ утре престъпле
ния, за които той хаберъ си не* 
ма. И сметаме, че г-нъ проку

Р Е З О Л Ю Ц И Я
Кредитна кооперация „Про 

света“ с. Лехчево— Фердинанд 
ско на 2 августъсвика общо сел
ското събрание, за да изслуша 
своя делегатъ, завърналъ се отъ 
конференцията на Българските 
Земледелски Кооперации по въ
проса за зърнените храни. Съ 
бранието следъ като изслуша 
делегата

Р Е Ш И :
1) Протестираме най-енергич 

но предъ меродавните фактори 
на държавата противъ създаде
ната свобода на спекул. тър
говия съ зърнените храни; неот
менно подържаме взетата резо
люция въ конференцията на 
Българските Земледелски Коо
перации, която изразява исти
нското желание на земледелеца 
производитель, като се смета, че 
само по този начинъ ще се по
могне бедственото положение 
на българския народъ.
Верваме, че ще бъдемъ чути— 

за уеднаквяване интересите на 
производителите съ консумато
рите и и з б е г н а т ъ  не
желателните настроения средъ 
народа

цията, и съ своята дейность,| Настоящето изпращаме на мини-
T i n / * ' 3 M S  Я О Т Т .  Т Г К Л П О О О  Т Г ^  ТТГ\ И Л т л п о  O Q K j r n Q  Т Т ^Ь  ТТ Т1 '■р /~\ Г> О Л Ф И  IX TS'T-насаждатъ умраза всредъ бло
ковите партии, която нищо доб

на
рорътъ требва да влезе въ ро- ро не носи за единството на

Народния блокъ.
Дано това е единствния 

случай въ околията ни!
Алекси Рангйювъ. 
с. Челюстница.

лята и даде заслуженото 
тоя държавенъ служитель.

А и г-нъ Гиргиновъ, мини- 
етера на вътрешните работи, 
нека си вземе бележка, за да

Въ една кантора, която се 
Носещата повече отъ службо
гонци, и то бедни хора, има на 
едно бюро телефоненъ апаратъ. 
Подъ бюрото е поставенъ кан
целарски звънецъ н а в и т ъ  и 
щомъ се натисне, звъни. Теле- 
'фонътъ е изолиранъ. Щомь да 
де зоръ некой за лъгана! а служ
ба, то оня, който го е лъгалъ 
Много пъти, следъ като го усук
ва и увещава, че всичко е на- 
реДъ, но той, кандидата, си не 
бил ь платилъ партийния данъкъ, 
взима слуш ’лката, върти на те
лефонния апаратъ, налегне съ 
кракъ Долу з в ъ н е ц а  и вика: 
„А чр, дшге ми София мини
стерство на . . .“. Следъ малко 
натисне пакъ звънеца, който из- 
нънява — ужъ телефона звъни, 
хваща слушалката и вика:

—Кой е насреща . . ., а, да, 
Вие ли сте г-нъ Министере? 
Ами азъ Ви дадохъ (или изпра- 
тихъ) документите на наший 
политически приягель X. . . . 
за да бъде назначенъ за , . .

Що CT3HS?
Чака се малко и следъ това
— А, да, да . . . Моля, по- 

силно, че се недочува . . . До
бре, добре, ще му обадя, той е 
тукъ при менъ. Благодаря, из
винявайте за безпокойствието, 
допиждяне . . .

Обрата се следъ всичко то
ва къмъ клиента си кандидатъ 
и му казва:

— Работата ти е въ р е Д ъ. 
Министера казпа, че следъ 2-3 
дена ще се получи заповедьта. 
Самъ чу и виждашъ, че напра- 
во съ него се разправяМъ тол
кова време. Сега да не забра- 
виШ ь партийния данъкъ. За те
лефоненъ разгороръ, дай сега 
40—50 ли, и много здраве . . .

Блажени верующи, техно е 
царството небесное . . .

Пусто дърво нечегарено . ..
X. У.

Пристигналъ е въ града ни 
Кооперативния циркъ „Олим- 
пия”. Ще престои само 5 дни.

Думи и дЪла. Кой 
работи противъ 

църквата?
Обявено е въ в-кь „Зора",че 

отъ 10—12 ч, на 6 августъ т. 
г. ше се водятъ преговори за 
направата на домашенъ иконо- 
стасъ въ спалните на Софий» 
ския митрополитъ при първо
начална цена 28,000 лв; и на 
единъ джбовъ креватъ въ с ъ 
щата спалня при първоначална 
цена 15,000 лв. Четемъ и не 
B'h Рна ме на очите си, защото 
да се разходватъ 50,000 лв. за 
това обзавеждане на св. софий
ския кирараъ не е само непо 
зволенъ разкошъ. Ние сме има
ли случай да посетимъ покой
ния митрополитъ Теодосий и 
въ неговата скромно обзаведе
на спалня на истински монахъ 
имаше само жeлtзeнъ войни
шки кренатъ, една проста маса 
и 2—3 стола. Иконостасътъ 6 t  
икона и едно кандилце, Покой
ния дЪдо Теодоси 6tuie ученъ 
и притежаваше богата библио
тека на класиците, той 6 t  още 
фанатикъ въ Btpara и войникъ 
на Христа . . .

Четохме още въ в-къ „Зора“ 
друго обявление за отдаване на 
търгъ постройка на гаражъ за 
150,000 лв. за Св. Софийски Ми
трополитъ. Не е ли по-разумно 
дц се направи сега гаражъ

10—15 хил. лв., а съ останала' 
та сума да са подкреяятъ бед 
ни и сираци?..

в. „Изгревъ“.

Съобщение
Адресното бюро при Ферди 

нандската градска община за 
последенъ пъть обявява на соб
ствениците на къщи и дюгени, 
така също и на ония, които 
бъдатъ посещавани отъ госте, 
безразлично собственици или 
наематели, че требва незабав 
но да се яватъ въ бюрото, щомъ 
като дадатъ подъ наемъ стая, 
дюгенъ или бъдатъ посетени 
отъ госте, което ще престои.

Неизпълнителите ще бждатъ 
глобявани.

Отъ бюрото.

По едно споразумение между 
наемателя на читалищното ки
но г. Кондратенко и читали
щното настоятелство, за нап- 
редъ читалищното кино ще се 
експлоатира отъ читалището.

Въ декларацията на г. Иванъ 
Пейчевъ, опинчарь, публикува
на въ миналия брой на „Наше 
Слово“, да се чете, че се от
казва отъ Демократическия сго- 
воръ, а не отт* Демократичес- 

партия,

етера земледЪлието, вестникъ 
„Кооператоръ“, вестникъ „Утро“ 
и мастния вестникъ „Наше Сло
во“. За събранието подписа из
браната отъ него комисия.

Ч л е н о в е . *  1) Т. Георгиевъ.
2) В. Д.Вълковъ.

3) Б. Синджирлиевъ
4) Т. Д. Въловъ.
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Хроника
По технически причини иодлист- 

никътъ „Цигара въ нощьта‘ , щс 
продължи въ идущия брой. 
Проектирания излетъ на туристи

ческото дружество „Пъстрина“ 
до в. Комъ се отлага за идуща
та неделя. На 14 того, същ о
то дружество устройва излетъ 
до Чипоровския балканъ; тръг
ване 4 ч. сутриньта съ автомо- 
билъ.

На 28 того, Богородица, въ 
Лопушанския монашески монас- 
тиръ ще стане освещаването 
на новата курортна сграда, пос
троена тази година. Освещени- 
ето ще се извърши отъ Видин
ския митрополитъ г. г. Неофитъ. 
Поканени съ всички желающи 
да присътствуватъ на това го
лямо тържество.

Обшинскиятъ кметъ г. Кирилъ 
Миленковъ е далъ подъ съдъ г. 
Илия Поповъ, адвокатъ, заради 
статията „За порядкитЪвъ Фер- 
динаодската община“, публику
вана въ бр. 3 на в. „Обнова“.

Държавното агрономство се пре- 
MtCTH въ зданието на дЪдо 
А п о с т о л ъ ,  надъ кооперация 
„Напредъ“.

Разрешенъ е едномесеченъ от- 
пускъ на държавния агрономъ 
г. Георги Ивановъ. Същиятъ ще 
се замества отъ специалиста г. 
Цв. Харалампиевъ.

За градски агентъ при община
та е назначенъ г. Крумъ Стои- 
ловъ, бившъ чиновникъ въ II 
мирово съдилище.

Фердинандския клонъ на д-во 
„Червенъ кръсть“ на 7 того да
де градинско увеселение на 
„Пчелина“ — добре посетено.

На 14 того, ще се състои го- 
лtмъ фудболенъ мачъ между 
сп. клубъ „Тича“ Мездра и сп. 
клубъ „Ботевъ 30“ Фердинандъ. 
Въ състава на „Ботевъ“ вли
затъ: Сотиръ Костовъ, Сократъ 
Костовъ, Петъръ Илиевъ, Сте- 
фанъ Теофиловъ, Димитъръ То* 
мевъ, Никола Георгиевъ, Георги 
Велковъ, Борисъ Пейчевъ, Ни
колай Неновъ, АсЬнъ Стублен- 
ски и Крумъ М а^я^евъ.

Завърна се е въ града ни г. 
Владимиръ Симеоновъ, Малко- 
търновски пом. окр. училищенъ 
инспекторъ.

£Инг&
Н О В О !  В А Ж Н О ! Н О В О !  
МЕТОДИ Г. ТАЧЕИТЬ & ПЕТЪРЪ ЛАЗАРОВЪ
съобщаватъ на г»да бакалите. бозаджиитЪ, сладкаригЬ въ гра« 
да и околията, и на всички панаирджии, които ще посетятъ 
панаира ни, че специално за панаира сме набавили най-раз
нообразни стоки и захарни издалия. За г-дата съ въртелеш- 
китЪ има екстра локумъ фитилъ и др., отъ фабриките на Ба- 
лъкчиевъ и ПЪевъ. Магазина се намира срещу градинарницнтЪ

Посетете* за да се ув*Ьрите!
--- ---

КРАПЧЕНСКА КРЕДИТ. КООПЕРАЦИЯ ^СЪЕДИНЕНИЕ“

О Б Я В Л Е Н И Е  No 62
Крапченската Кредитна кооперация „Съединение5 изве

стява на интересующит-fe се> че има за проданъ I-во качество 
небито, овчо сирене около 10,000 кгр., изработено въ Коопе
ративната мандра съ запазени мазнини и добъръ вкусъ, до* 
статъчно прегорело, поставено въ каци.

Желающит-fe да си набавягъ сирене да се отнесътъ дс 
кооперацията.

Цени по споразумение. Доставки могатъ да ставатъ и 
на тенекии.
1-3 с. Крапчене, 29 УИ 1932 год. Отъ кооперацията

ФЕРДИНАНДСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е  №  3669
На 15 августъ въ общинското управление въ 10 ч. еут- 

риньта ще се произведе съ явно малонаддаване търгъ, за до
ставката на 50 чинове формени, 7 табли черни дъски, съ стоя
лата и 80 стола дървени, приблизителната стонность е 41000 
лв. Иска се залогъ 10 %  и свидетелство за честность. Тръж
ните книжя сж въ общината.

гр. Фердинандъ, 27 юдий 1932 год. Отъ кметството.;


