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Дииитъръ Ст. Клисурски
не иде приема на именния си день.

Митра Николай Маркова
не ще приема на именния си дени.

\ Димитъръ Иетровъ, книжарь
не прима на именния си День.

Димитъръ Илиевъ (Митрушката)
нЪма да приема на Димитровдень

ДЯВА ПОДЪ НАЕМЪ
дукянъ съ стая и мазе, удобенъ за всЬкак- 
ва търговия, до хотелъ „Левски“ -Ценовия

кпменъ з. Кпменовъ, цдвоктъ.
ПОДЪ НАЕМЪ ДАВАМЪ

самостоятелна хигиенична кжща отъ 4 стаи, два коридори, 
пералня и килерче. Намира се задъ болницата, 

до клицата на учителя Захари Желевъ.

Споразумение: ТОНЧО ДИМИТРОВЪ 
1*2 гарата— Фердинандъ.

КРЕВАТИ ГОЛИ»М'Ь
И З Б О Р Ъ KPEBAi

Пристигнаха ми и з б о р ъ  съ намалени це
ни Русенски и Старо-Загорски таблени кревати— единични и 
двойни, разни цпЯтове, съ пейсажи и фурнири, имитация на 

* Птичи якоръ, Коренище к др., *флхб*ш кревати комшгектъ съ 
пружини, удобни за пренасяне безъ повреда. По здравина и 
качество не отстжпватъ на аш лийскитЯ такива. Пристигнаха 

сжжр кушетки за почивка и др.
Едно посещение е достатъчно, за да се уверите въ горното.

1*8 Съ почитание: АСЪНЬ ПЕТКОВЪ.

Д-ръ Дшерь Зононовъ
з ^ б о л Ъ к а р ь

се установи на работа въ града. Кабинета 
се намира до книжарница „София“.

Съобщение
Бомбонената 0 0 3 S 8 S ПОЛИНИ** се премЯсти сре-
работилница ^  ц и  я  Д w ** «  дд я  Щу общината, въ

з д ^ н з х е г о  н а  М а ч и  М е л а м е д ъ .
По случай настъпване на сезона започнахъ да изработвамъ 
арнаутска екстра таханъ халва, фруктова шоколадова цари
градска и руска нога, разни локуми: ароматиченъ съ бадемъ 
специално за кафеджии, локумъ на фаши и кристалъ локумъ, 
разни сладка и мармалади, ще намерите винаги прЯсни шо
коладови бонбони и бисквити, какао на прахъ, шоколади, раз
ни бонбонерки, разни вафли, кристализирана захарь, фондани, 
Карамелъ Му и други захарни издалия. ЦЕНИ- ФАБРИЧНИ. 

За бакали, кооперации и бозаджии специални условия.
2-5 БУКО ЕШКЕНАЗИ.

самостоятелна хигиенична кж- 
ща отъ 3—4 стаи и кухня око
ло центъра на града.

Справка: Редакцията,

Борисъ Петровъ
бившъ Сядия изпълнитель

Се установява адвокатъ въ гр. Фердинандъ.
2-3 Кантора подъ еждилшцето.

К О С Т А. С Т .  Л А З А Р О В  ~Ь
закупува зърнени жр^ни въ брой 
неограничени количества и сЪно. 
Посредничи за ородажбо^опокуп* 

ки ма яед»иж11М1К имоти,

Г . И В А Я О Б Ъ -а г р о н о м ъ ,

Коиасироното с. Ншнъ
заслужава по-добра участь

Село Маданъ, Фердинандско, 
е известно съ своята първа ма
сова комасация на земитЯ си 
въ България. То се сочеше за 
примЯръ на другитЯ села. И, 
наистина, то създаде матери- 
алъ на мнозина, боравещи въ 
областьта на аграрните селско 
стопански въпроси.

Първи системни проучвания 
на тази извършена по частенъ 
починъ тежка поземелна рефор
ма се направиха отъ главния 
инспекторъ г-нъ Сава Ботевъ 
презъ 1925 год. Отъ тогава то 
е посещавано отъ мнозина лю
бопитни отъ близко и далече.

Всички с ъ  напущали селото 
и землището му съ особено за
доволство отъ видекого тамъ. 
Разположени отдЯлнитЯ чифли
ци всрЯдъ обширна, малко хъл
миста, висока равнина, тЯ съ  
очертани съ акациеви посажде
ния или съ по една нишка те- 
лена ограда. Окичено съ мажи 
стада птици, овце, групи гове
да, коне и свине, цялото зем
лище представлява една насе
лена мЯстность —  питомна по 
външния си видъ. Презъ всич
ки годишни времена землище
то на с. Маданъ съ многото 
чифлици е интересно, красиво 
и привлекателно.

на н-Екогашното мЯсто, а не 
тамъ, лето то е премЯстено.

Същ ествува у насъ законъ 
за комасацията —  представля- 
ващъ глава VI въ закона за Т. 
3. С. (Д. в-къ брой 97 отъ 1924 
год.). Споредъ него— чл. 65 .— 
ипотекитЯ и преимуществата и 
всички други реални права, ко
ито тежатъ върху собственость* 
та на земята, която се смЯня-, 
ва, се пренасятъ напълно на 
същото условие върху получе- 
нитЯ недвижимости на тЯхно- 

-то мЯсто по силата на събира
нето и закръгляването на зе» 
митЯ. . .

Това се отнася и за реше
ния, изпълнителни листове, ис
кове и пр.

Правилникътъ за приложение 
на този законъ, f l .  в-къ брой 
168 отъ 1924 година, подробно 
улеснява процеса на комасаци- 
ята, извеждана отъ органитЯ 
на Министерството на земле- 
дЯлието, респективно бившата 
Главна дирекция за Т. 3. С.

Горния законъ и правилникъ 
уреждатъ и улесняватъ извеж
дане комасацията на земитЯ 
отъ страна на държавата, а не 
и частната инициатива.

За насърчение къмъ т а з и  
твърде важна поземелна рефор- 

нения въ комасацията и въ ма, чл. 97 отъ Закона за подо- 
урежданията на изникналитЯ брение земледЯлското произ* 
следъ това наследствени и др. водство и опазване полскитЯ 
правоотношения, за с. Маданъ имоти— Д. в-къ бр. 94 отъ 1925 
то е безъ значение, тъй като; год., постановява: ОбщинитЯ,

то всл е д  с т в и е стремглавото 
надпреварване въ групиране зе
мята на отдЯлнитЯ стопани — 
вследствие юридическитЯ пос
ледици следъ комасацията на 
болшинството стопанства.

Сама по себе си комасация
та, като единъ сложенъ техни
чески процесъ, повлича маса 
затруднени взаимноотношения 
на притежателитЯ.

Макаръ и вкратце предвиде- 
нитЯ въ закона за Т.З.С. улес-

тамъ комасацията е започнала 
още отъ 1911 год., за да спре 
въ настояще време. Отъ мно
зина се счита тя завършена. 
ЦифровитЯ данни, обаче, гово- 
рятъ противното.

НаличнитЯ 33,908 дек, частни 
притежания, вънъ отъ паракен- 
днитЯ владения въ с. Маданъ, 
еж разпредЯлени въ 866 сто
панства и 969 парчета или срЯд- 
но 3 парчета съставляватъ ед
но стопанство.

Най-много притежатели има 
съ размЯри 21 до 50 декари т. 
е. 99 такива владеещи 3,653*4

Мнозина лис ха по пЯщо зд i декари*-Следъ -тЯхъ сдедватъ

кооперациитЯ и частнитЯ сто
пани, които предприематъ или 
извършатъ комасиране на земи
тЯ си, се ползватъ отъ следни»
тЯ облаги:

а) Безплатно измЯрване и on- 
редЯляне качеството на земи
тЯ и освобождаването отъ вся
какви такси и берии при из
вършване на нотариалнитЯ ак
тове за замЯна и продажба на 
отдЯлнитЯ земи, които промЯ» 
нятъ собственика си поради ко
масиране.

б) Освобождаване отъ позе» 
меленъ данъкъ и връхнини ко«
масиранчтЯ земи за 10 години

с. Маданъ. НЯкои подчертава
ха добритЯ страни на комаса
цията му, но малцина наблЯгч 
наха на затрудненията, въ кои
то още на време е изпаднало

тЯзи отъ 51 до 1000 декари съ считано отъ годината, въ коя-
6,401*8 декари.

Онова, което дава картината 
на комасиранитЯ стопанства е 
следното за 1932 година:

Въ 1 парче има 120 стопанства съ  4,823*4 декара
Въ 2 парчета V 88 „ 7,182 я
Въ 3 )i Y) 75 „ 6,902*3 я
Въ 4 я ft 38 „ 4,554 6 я
Въ 5 л )1 23 „ 2,467*4 я
Въ 6 % Я 6 „ 5,830 я
Въ 7 п м 7 .  640 в
н. съ 8 до 14 парчета по едно стопанство с ъ  всичко

1,507*8 декари.
Сравнена поземелната собственость въ 1932 год. съ тази 

отъ 1911 и 1922 г. дава следната картина (безъ паракендетата): 
Съ 1 пар. 1911 г. е имало стоп. 14 1922 г. 149 1932 г. 120 ст. 
Съ 2 „ „ „ * „ * 15 я „ 45 я я 88 „
Съ 3 я „ ,  ,  ,  „ 6 „ „ 21 „ „ 75 ,
Съ 4 „ я „ „ „ 7 „ „ 15 „ „ 38 я
Съ 5 „ „ „ я n п 3 я я 3 я я 23 „
Съ 6 до 10 „ „ „ „ „ 39 „ „ 2 я я 18 я
Съ 11 до 20 „ „ я „ „ 81 „ я 8 я * 4 „
Съ 21 до 49 „ „ я я „ 58 „ я 6 я я 4 я

Въ 1911 год. сж преоблада- възползват сънаследницитЯ, да
вали силно разпокжсанитЯ зем- валъ възможность да се разру- 
ледЯлски стопанства съ 11 до шаватъ вече създадени кома- 
20 парчета всЯко едно, когато сирани стопанства— наследника 
въ 1932 год. болшинството — търси по законъ, кжде е била 
120 стопанства, съ земя, събра- земята въ момента на открива
на въ едно, а други 160 сто- не наследството, а не кждето 
панства, събрани въ 2 и 3 пар- е отишла тя поради комасира-
чета.

Общо взето стопанства съ 
владения 1 до 3 парчета има 
283 съ 18907 декари, а надъ 
4 до 14 парчета се наброяватъ 
45 стопанства съ 14999 декари 
земя, безъ паракендетата.

ПоследнитЯ цифри сочатъ 
какво процеса на комасацията 
въ с. Маданъ още не е завър- 
шенъ.

Започната преди 20 години, 
тя продължава и до настояще 
време, смущавана често неимо- 
вЯрно много отъ липса на за

кето.
Преминаването на едно пар

че земя въ кжсо време презъ 
2-3-4 и повече ржце, за да се 
натъкми, кждето следва, е ста
вало Сезъ нотариални актове. 
Това дава просторъ на произ
воли отъ страна на мнозина 
рушители на комасацията. Не- 
сигургостьта на владенията въ 
известенъ периодъ време съз
дава паническа тревога всрЯдъ 
стопанитЯ.

Закона за оформяване покуп- 
ко-про дажбитЯ отъ февруарий

коноположения, които да уре* 1919 год. внася само малко ус-
дятъ тази материя въ полза на 
това дЯло т. е. д а  предзардягъ 
комасиранитЯ стопан тва отъ 
сътресения, дори отъ разпадане.

Сжществующиятъ законъ за 
наследствата» отъ когото се

покое: ие, разбира се, въ мал
цинството комасирани владения.

И до днесъ опасностьта отъ 
разпадане, поради сънаследни- 
чески претенции, не е изклю
чена и наследството се търси

то е извършено комасирането.
в) Съ парична помощь до 5%  

отъ стойностьта на комасира- 
ната земя и

г) Съ сортови семена, расовъ 
добитъкъ и овощни дръвчета 
по намалени цени съ отстъпка 
до 50 /о отъ опредЯленитЯ за 
други лица цени.

ПодробноститЯ по ползване
то съ облагитЯ, предвидени въ 
тоя членъ на закона, се уреж
датъ съ специалния правилникъ 
за приложение чл. 97 отъ За
кона за П. 3. П. и О. П. И .— 
Д . в-къ бр. 5 отъ 1925 г.

Въ този правилникъ се раз
яснява процедурата по самото 
сгрупиране, по снабдяване съ 
нотариални актове, безъ такси 
и берии, по освобождаване отъ 
поземеленъ данъкъ, връхнини.

Последниятъ чл. 12 отъ пра
вилника постановява:

„ОбщинитЯ, кооперациитЯ и 
частнитЯ стопани, които сж. ко- 
масирали земитЯ отъ влизане 
въ сила на Закона за П. 3. П. 
и О. П. И. до влизане въ сила 
настоящия правилникъ, се пол
зватъ съ  облагитЯ, предвидени 
въ чл. 97 отъ с. законъ, обаче 
платенитЯ до сега данъци, так
си и берии не имъ се връщатЯ,

Прочее, закона и правилника 
иматъ предвидъ комасирание, 
започнато и станало следъ 1922 
год. Не се грижи за такова, за
почнато и станало преди 1922 
год., какъвто е случая съ село 
Маданъ.

На основание на всички тЯ- 
зи сжществугощи законополо
жения, ние виждаме държава
та да харчи вече десетки ми
лиони лева за извършване н! 
комасация въ нЯкожо села, ка» 
то ги поставя и Въ благопри
ятно положение да бждатъ ос
вободени отъ данъци, да бж- 
датъ безплатно снабдени съ 
скица и нотариални актове и 
други облаги.

А единственото село въ Бъл
гария, което даде щмиНцзъ н



Стру. 1 _________________ ______

подражение въ комасацията, не 
се засега отъ никой закоиъ или 
правилникъ, за да може да се 
улесни завършването на пос
ледната— тамъ, за да се осигу
ри нейното закр епване и да се 
поставятъ изобщо стопаните на 
с. Маданъ въ положение еднак
во благоприятно съ това на сто
паните отъ новскомасираните 
села.

Ако законодателя е доста
тъчно щедъръ по отошение на 
единиците села, които ще иматъ 
щастливата сждба да бждатъ 
комасирани на държавни сред
ства, то той не требва да ос
тане безчувственъ къмъ село
то, което стори пжть на кома
сацията въ България.

Прочее, крайно време е въ 
предстоящето изменение на за
кона за Т. 3. С. да се прокара 
специална забележка или пъкъ 
такава къмъ чл. 97 отъ Закона 
за П. 3. П. О. П. И., която из
рично да постави с. Маданъ

НАШЕ СЛОВО Брой 403.

въ сжщото благоприятно поло
жение, въ което се поставятъ 
и селата, които еж комасиралв 
земите си следъ 1922 годинак 
Толкова повече, че много сто-, 
пани въ с. Мзданъ и до диесъ 
не еж завършили съ своята ко- 
масация, което не е могло да 
стане тъкмо поради неизгодно 
то положение, въ което се на- 
миратъ и поради това, че техъ 
закона не ги покровителствува

Дългъ се налага на съответ
ните фактори да се вслушатъ 
въ крещящите нужди на това 
село още и заради това, че съ 
подобна забележка въ закона 
не би се обременилъ непоноси
мо бюджета на държавата.

Напротивъ, би се открилъ 
широкъ просторъ за новъ сто
пански подемъ въ с. Маданъ 
толкова повече, че и самите 
маданчани по стопанска въз- 
приемчивость сж примеръ на 
целата „ЗЛАТИЯ“ на Д унав
ската равнина.

Поисканъ отговоръ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Извънредната Контролна Комисия при читалище „Разумъ“ 

Фердинандъ, известява на г. г. членовете и гражданите, че 
следните дарители подпомогнаха комисията, за да може сжща- 
та да откупи доклада си отъ печатница „Животъ“ :

1) Тодоръ Александровъ касиеръ Б. 3. Банка . 100 лв.
2) Владимиръ Владевъ книговодитель Б. 3. Банка 50 „
3) Борисъ Илиевъ книговодитель Б. 3. Банка . 50 „
4) Димо Стефановъ началникъ Б. 3. Банка . . 100 „
5) Кирилъ Иордановъ Счетоводитель Б. 3. Банка 100 „
6) Пенчевъ счетоводитель Б. 3. Банка . . .  50 „
7) Иванъ Михаилозъ директоръ банка „Огоста“ 50 „
8) Първанъ Пегровъ касиеръ банка „Богатство“ 50 „
9) Стефанъ П. Стефановъ търговецъ . . . .  70 „

10) Георги Ивановъ а г р о н о м ъ ........................................50 „
11) Иорданъ Каманярски отъ копер. „Напредъ“ 50 „
12) Докторъ Л. Л е в и е в ъ ..................................................100 „
13) Докторъ С. Ц а н к о в ъ ................................................... 50 „
14) Докторъ Татаровъ ....................................................50 „
15) Докторъ Б. С л а вк о въ ................................................... 20 „
16) Българска Търговска Б а н к а .................................. 50 „
17) Каменъ 3. Каменовъ а д в о к к т ъ .............................50 „
18) Георги Тодоровъ Българска Народна Банка 50 „
19) Марангозовъ агентъ Бъл. Народна Банка . 50 „
20) Миевски счетоводитель Бъл. Народна Банка 30 ,.
2 1) Тодоръ Въловъ общински бирникъ. . . .  50 „
22) Михалъ Стубленски домакинъ Държ. болница 50 ., 

t 23) Константинъ Василевъ, аптекарь, Държ. боль. 50 „
24) Атанасъ Д. Ивковъ с о д а ж и я ..................................50 „
25) Г. Продановъ отъ кантора Сапунджиевъ . 50 „
26) Силко Т. Денчевъ тишлеръ.................................  50 „
27) Не се ч е т е ........................................................................ 25 „
28) Стефанъ Тодоровъ, а д в о к а т ъ ..................................50 „
29) Тимо Ивановъ, лр о ш ен о п и сец ъ ............................25 „
30) Зонана.....................................................................   30 „
31) Захари Каменовъ, пенсионеръ.................................. 50 „
32) Маринъ Велевъ, държавенъ бирникъ . . .  50 „
33) Крумъ Делчевъ, учитель............................................. 50 „
34) Панайотъ Г р и го р о в ъ ................................................. 100 „
35) Ловно дружество „Соколъ“ . ...........................  500 „

ВСИЧКО 2350 лв.

С М ^ Т К О ^ Р А З П И С К А
Зи навършената работа или доставени предмети отъ пе

чатница и книжарница „Животъ“ на П. Г. Апостоловъ и Сие 
гр. Фердинандъ, Първанъ Илиевъ за сметка на Извънредната 
Контролна Комисия при читалище „Разумъ“ гр. Фердинандъ 
за 600 доклада на Извънредната Комисия при читалищо „Ра
зумъ“, избрана на 3 априлъ 1932 год. до извънредното съб
рание на читалище „Разумъ“ 2400 лв. Всичко 2400 лева.

Получихъ отъ Първанъ Илиевъ, Фердинандъ, словомъ 
две хиляди четиристотинъ лева.

гр. Фердинандъ, 20 октомврий 1932 година •

Подписъ: П , Г .  А п о с т о л о в а - »
23 октомврий 1932 год.

О г ъ  К о м и с и я т а .

Демократическа
о р г а н и з а ц и я

№  10
25 ОКТОМврий 1932 гi 

с. Мала-кутловица

До редакцията
н а  в . „Н А Ш Е  С А О В О “

гр. Фердинандъ

Моля, публикувайте въ единЪ отъ най-близките бро
еве на вестника Ви следното:

Изключенъ е отъ членството на Демократическата ор
ганизация въ с. Мала-Кутловица КАМЕНЪ ЕЗЕКИЕВЪ отъ 
Сжщото село съ  протоколъ отъ 20 юлий т. г. за противопар* 
тийна дейность и др. лоши качества.

Председатель: Т. Кънчовъ 
Секретарь: 3. Христовъ

Продава се на износна дена
дворово место отъ 550 кв. м., иаходящо се на улица „Царь 

Аспарухъ“, близо до хотель „Чамъ Курия", 
срещу домътъ на Янаки Пановъ»

бихме смеяли да се движиме изводителна коопеРаЦия „Та' 
изъ улиците на гр. Фердинандъ. бакЪ’ с- Митровци. У молява
Освенъ това ние изнесохме, че 
маса документи липсватъ, и че 
нема контролни рамки въ смет
ките на читалището, а че това 
записване е домашно и при все 
това отъ вашето недоглеждане, 
ние успехме да извлечеме го- 
репосочения резултатъ на ка 
совъ дефицитъ. Но не сж мал
ко и другите изоблечения, как 
вито сж посочени въ доклада. 
Ние мислиме, че има 
материшгь за намеса
та на прокурора и др. 
по-горни власти, кои
то следва да ревизи- 
ратъ читалището. Раз 
бира се, Васъ не Ви плаши за
твора и общественото мнение. 
Колкото се отнася за вашите 
съмнения къмъ препоржките, 
които на страница 28, 29, 30 и 
31 отъ доклада посочвате като 
мои теории, а ползата отъ техъ 
за с ъмнителна, к а т о  правите 
единъ паралелъ съ частно-тър
говско и партината ми дейность, 
то по този въпросъ ще излезна 
въ в. „Новъ пжтъ“ да отговоря 
на васъ и на ония задъ васъ, 
които, вероятно, сж Ви написа 
ли вашия отговоръ. Понеже 
зная, че този отговоръ не е Ва
ше дело, затова отговарямъ.

Янаки Лановъ.

Въ притурката на в-къ „На- легентни, казахме въ доклада 
роденъ гласъ“ брой 18 отъ 23. си една селска приказка, а имен- 
IX. 1932 год., гражданинътъ но: „ о т к л о н е н и  с?п  о т ъ  
Методи Тошевъ ме пита, взелъ к а с а т а  н а  ч и т а л и щ е -  
ли съмъ участие въ ревизията, т о  п р е з ъ  м и н а л и т 1 з  г о -  
която е извършила извънредна- д и н и  о к о л о  0 0 , 0 0 0  л в .“ ни 
та контролна комисия на чита- Гова може да е много малко 1 
лище „Разумъ“ и какъ съмъ за действително интелигентни- 
подписалъ доклада: на призу- т е  граждани, каквото се титу* 
мица или отъ солидарность. За- лувате въ притурката на в-къ 
това, като членъ отъ тази ко- „Народенъ гласъ“, но за насъ 
мисия, дължа да отговоря на селяните отъ река „Шугла“ е 
бившия служащъ при читалище много и ако това се изсипеше 
„ Р а з у м  ъ“, „коренякъ ферди- върху нашите глави, н и е  
нандченинъ, достоенъ ч л е н ъ  

отъ д . е й с т в и т  елната ин
телигенция, нефарфаронъ и не- 
фалиралъ търговецъ, неселе- 
нинъ, янлъшъ интелигентенъ“, 
какгшто нарича той комисията 
въ въпросната притурка на в.
„Народенъ гласъ“, че ц̂ Ели- 
я т ъ  докладЪ отпеча- 
танъ е дЪло на три
членната комисия и 
данните въ него сж 
вЪрно извлечени, кон
статирани отъ случай
но НЕИЗГОРЕНИТЕ кни
ги на читалище „Ра 
зум ъ“.

Какво бихме намерили въ из 
горените книги — незная. Има 
ли злоупотрелбение, кражби 
пр. ще кажатъ следствените 
власти и еждиите. Ние заедно 
съ Фердинандското гражданст
во, при тези данни, ви казваме:
„Браво Фердинандски читалищ 
ни дейци, действително инте 
лигентни хора, граждани, а не 
селени, браво“.

Заявяваме, че сме готови на 
обществена анкета, за проверка 
на онова, което сме изнесли!
Нека да нема кражба, злоупо
требление, ние всички бихме се 
радвали на чистотата, пъкъ на
ли аслж и комисията, макъръ 
селени, уважавайки Ви к а т о  
граждани, действително инте-

Едиа брадата овчица, съ  оз
лобена душица, съ  образъ и по
добие човешко, се мжчи да ни 
настжпи затова, че отказахме 
да публикуваме една негова 
статия, насочена срещу тукаш
ната аптека, въ коятс личеше 

j лична заинтересованость Не
желаеме вестника ни да се пьл- 

сь  дразги. Но ако бждеме 
предизвикани, още отъ сега мо- 
лиме читателите за извинение 
—ще раздрусаме тоя смахна тъ 
типъ така, както ние знаеме.

По погрешка отъ печатница 
„Животъ“ е взетъ единъ пакетъ 

Hg съ отпечатани бележки на про-

Предупреждение къмъ 
хл£барит£

Преди неколко дни, при една 
ревизия, направена отъ кмета 
г. Кирилъ Миленковъ на хле
барите, бе константирано, че 
хлеба се вади и продава безъ 
марки. Намерения хлебъ безъ 
марки бе конфискуванъ и раз- 
продаденъ, а на хлебарите — 
съставени актове. Съ това, кме- 
тътъ изпълни своя дългъ. За- 
щото и той има отговорности 
предъ законите и по-висшата 
власть, за което требва да дър
жи сметка.

Но желанието на г. кмета не 
е да съставя актове и глобява 
хлебарите — наши съграждани, 
а да се изпълняватъ въ точъ за
коните. Ето защо, г. кмета ечи 
та за нуждно да предупреди, че 
ако втори пжтъ констатира на
рушение законите и нарежда 
нията отъ страна на хлебарите 
ще имъ съставя актове и вед 
нага ще ги привежда въ изпъл 
нение, безъ да прави и най-мал 
ките отстжпки.

Най-после, нека и хлебарите 
бждатъ поне малко патриоти и 
зачитатъ законите на тая Бъл 
гария, която, верваме, обичатъ 
и за която, верваме, сж. готови 
на жертви!

з-З С п р а в к а : Илия ИрпОвъ, адвокатъ— Фердинандъ

На 8 тото, Димитров-день, Ца* 
рибродското бежанско друже
ство „Нишава“ въ града ни ще 

•отпразднува с в о я  патроненъ 
день — деня на поробване за 
падните покрайнини. По този 
случай, следъ отпускъ на черк
ва, ще се отслужи панихида и 
молебенъ, следъ което пред
ставители на Върховния коми- 
тетъ на бежанците ще говори 
на тема: „Кървавия походъ на 
сърбизъма въ поробените за
падни покрайнини и застраша
ване м и р а  на Балканите“. 
Следъ сказката-—манифестация. 
Умоляватъ се г. г. гражданите 
да посетятъ праздненството, съ 
което ще изразятъ своето съ 
чувствие къмъ брата—робъ{|

На Димитров-день, Занаятчий
ското сдружение устройва ли- 
тературна-музикална вечеринка. 
Ще бжде представена и пиеса
та „Юбилей“ — изъ живота на 
занаятчиите. Поканва се граж
данството да посети вечеринката

Въ идущия брой ще публику
ваме резолюцията на Ферди- 
нандския окол. партиенъ съ- 
ветъ на Националъ-Либерална- 
та партия.

Въздържателннте дружества 
въ града по случай агитацион
ната си седмица уреждатъ въ 
неделя, на 6 того, въ 10 часа 
сугриньта, въ салона на чита' 
лището голема литературно-му
зикална забава, на която окол. 
лекарь г. Григоровъ ще гово
ри на тема: „По колко да пи 
емъ“. Ще се изпълнятъ гимнас 
тически номера и ржченица отъ 
учениците кри първоначалното 
училище. Канятъ се граждани 
т е  масово да посетятъ забава 
та. Входа е свободенъ.

На 2 того, 1 часа сл. обедъ, е 
починала баба Цона, 68 г., май
ка на кмета на града ни г. Ки 
рилъ Миленковъ. Погребението 
й се извърши на 3 того — из
пратена до вечното й жилище 
отъ целото гражданство. Миръ 
на праха й. Нашите съболезно
вания къмъ опечаленото се
мейство.

се лицето, което ги е взело, да 
ги повърне, или ония, които зна- 
ятъ кжде се намиратъ тия бе
лежки, да обадатъ въ печатни
ца „Животъ“, срещу което ще 
получатъ прилично възнаграж
дение.

Назначенъ е за главенъ ин» 
спекторъ въ Т. 3. С. при Ми
нистерството на земледелието 
нашиятъ съгражданинъ г. Лю* 
бомиръ Коларовъ, адвокатъ.

Ученическата кооперативна гос- 
тилница^ЕГСолидарность“ при 
Държавната търговска гимна
зия съобщава на интересующи- 
те  се, че въ гостилницата се 
намиратъ остатъци отъ храна
та, удобна за изхранване доби- 
тъкъ, която ще се д а д е на 
низка цена.

Списъкъ обр. № 1 за наемате
ли на училищни имоти, които 
трЪбва да заплатятъ 5и/0 такса 
върху годишния наемъ, се на
миратъ въ печатница и кни
жарница „Животъ“ и се разда» 
ватъ безплатно на училищата.

Назначенъ е за градски тех- 
никъ при общината ни наши
ятъ съгражданинъ г. Сотиръ 
Костовъ.

Околийското пчеларско друже
ство въ града е поржчало за 
нуждающитЪ се пчелари без- 
акцизна захаръ. Последната е 
отпусната отъ кооперация „Бъл
гарска Захаръ“ и се о ч а к в а  
следъ 2— 3 дена да пристигне 
въ агрономството.

Кнеженското ЗемледЪлско учи
лище е започнало разпращане 
нерези за общински разплодни
ци на поржчалитЪ общини въ 
Фердинандска околия.

На агрономството сж отпуснати 
за тази година 1500 ябълкови, 
300 крушеви, Ю0 сливови и 100 
черешови дървчета съ намалени 
цени за увеличение овощните 
посаждания, въ подходящите 
райони на околията.

Въ изпълнение Закона за ви
ната — „Държавенъ в-къ“ брой 
63, агрономството е наредило 
да се разгласи чрезъ общините 
следното: 1. Всички производи
тели — лозари, които иматъ за 
продажба гроздовъ сокъ (без
алкохолно вино) да съобщатъ 
въ агрономството, у с т н о  или 
писмено*.. 2. Всички кръчмари, 
гостилничари, кафеджии, боза- 
джии, сладкари и др., които сж 
задължени споредъ горния за- 
конъ да държатъ на складъ н 
да продаватъ гроздовъ сокъ 
(безалкохолно вино) да поста- 
вягъ въ заведението си малка 
табела съ надписъ „Тукъ се 
продава гроздовъ сокъ“. 3. Оне
зи отъ горните заведения на 
които сж изчерпани запасите 
отъ гроздовъ сокъ да се отне- 
сатъ до Агрономството, което 
ще имъ посочи отъ кжде да се 
снабдятъ съ такъвъ. .

ВОЙНИШКО УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

ОБЯВЛЕНИЕ Ns 27
На 12 ноемврии т. г. въ канцеларията на Войнишкото 

първоначално училище отъ 10—11 часа сутриньта ще се про* 
изведе търгъ съ явно наддаване, за отдаване подъ наемъ за 
две стопански години фондовата нива, разделена на 4 парце
ли въ района на с. Войници, местностьта „Край-село“, съ про
странства, граници и първоначална цена, посочени подробно 
въ поемните условия, които сж винаги на разположение въ 
канцеларията.

ОТЪ  НАСТОЯТЕЛСТВОТО,


