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своето правителство“. Отговор- 
ностьта на правителството въ 

j парламентарните държави е 
предъ народното събрание, а 
правителството въ Италия за
виси изключително отъ коро
на] а. „ Министрите, е казано въ 
същия законъ, се назначаватъ 
н уволняватъ отъ к р а л я, по 
предложение на шефа на пра» 

|Вителството“. До като въ пар
ламентарните държави народа, 
чрезъ своитЪ представители въ 

^парламента, упражнява с в о я  
^върховенъ контролъ (чрезъ ми
нистерската отговорность предъ 

! парламента) и ръководство въ 
I държавното управление (фор
миране на кабинета въ зависи- 
мость отъ парламентарното мно- 

На това същото мЪсто пре- на подпочвената вода и замър- зинств0\ закона отъ 25. XII.
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Коремииятъ тифъ
въ Фердннандска околия

ди известно време се дадоха 
нЪкои наставления за предпаз
ване отъ болестьта коременъ 
тифъ. Предъ видъ на обстоя
телството, че болестьта и въ 
фердинандска околия започва

сяването на последната, а съ 
що така и замърсяването на 
зеленчуци и плодове. Така, из
следването на водитЪ въ села
та Видлица и Вълкова-Слатина 
доказаха присътствие на чрев

Т  ~ Г  ' • • - — . : _
да. взима по-голЪми размери, ни бактерии въ гкхъ, поради 
смЪтамъ за неизлишно да по» което чешмата въ Вълк.-Сла- 
вторя въ кратце нЪкои отъ на- тина се затвори, а същото се 
ставленията за предпазването направи и въ Видлица. Но ако 
отъ тази подла болесть, която това е възможно тамъ, дето

1925 година лишава италиян* 
ския народъ отъ гЬзи възмож
ности.

Чл. 153 отъ нашата консти
туция установява парламентар
ната отговорность съ думитЪ: 
„Министрите съ  о т г о в о р н и  
предъ Царя и Народното съб
рание съвокупно“. Въ Италия 
за такавд отговорность и дума 
не може да става. Тамъ изпъл-

поставя здравия чов-Ькъ поете* населението пие вода само отъ нителната власть е засилена и
пенно, но сигурно, на легло по- мо- независима до степень на една

Б Ж Ж А Р С К А  К О О П Е Р А Т И В Н А
ФАБРИКА „ Б Р А Т С Т В О "

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

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

ки и детски сандали, галоши и шушони отъ 
прочутатата марка „Глиганъ",

Въ склада се намиратъ кантари отъ 10 до 200 кгр,
Отъ управителния съветъ.

И - З  Склада се намира срещу хотель „Чамь курия„—Фердинандъ.

ПРОДАВАМЪ СОБСТВЕНЪ ИМОТЪ
свободенъ отъ всякакви тяжести и веднага давамъ документъ

Нива въ района на с. Лопушна въ м!зстностьта „Сърблян- 
ското“ отъ 2’5 декари за . . . 8,000 лв.

Овощна градина, мЪст. „Срфдор-Ько“ отъ 2*5 д. 16,000 лв. 
Овощна градина, м£ст. „Между р-ЬкигЬ“—4 д. 2,000 лв. 
Нива въ м-Ьстностьта „Вакьовица“ отъ 1 д. 3,000 лв. 
Нива до село, добра за селище, отъ 2 декари 16,000 лв. 
Гора въ мЪстностьта „Ливаге“ отъ 1 декарь 3,000 лв. 
Гора въ м'1зст. „Гол-Ьмо лице“ отъ 5 декари 4,000 лв. 
Гора въ м*Ьст. „Шурданова падина“— 8 дек. 3,000 лв. 
Къща, масивна постройка, на Главната улица 

съ маза, 2 дукяни и 4 стаи, общо застройка 180 
кв, м, съ друга двуетажна паянтова постройка 60 
кв. м,, общо 870 кв. м. съ дворъ, всичко за . 200,000 лв.

5 бъчвета, 7,000 кгр. вмЪстимость, за . 6,000 лв.
Една двуетажна къща — с. Вършецъ, масивна построй- j 

ка, 12 стаи, 96 кв. м., дворъ 870 кв. м., до шосето за Берко- 1 
вица, има ипотека за 90,000 лв., за 12 години.

Купувамъ ишродавамъ: орЪхи и орехови" ядки съ коми- ! 
сионно. Продавамъ: кревати таблени, железни съ хубави пру- ; 
жини, душеци, юргани, закачалки, маси, столове, 2 телефони,
1 грамофонъ съ 30 плочи, всичко на износни цени.

Давамъ дукянъ подъ наемъ съ 4 стаи и коридоръ, въ с. 
Лопушна на Главната улица.

Една печка голяма, годна за училищни помещения и 
други за 400 лева.

единъ източникъ, това не 
вече отъ три—четири седмици, же да се направи тамъ, дето | дИКТаТура. д  тая диктатура на 
като покажа и какъ съ се дви- населението черпи в о д а  отъ ми с в о е т о  оправдание въ 
жили случаигЬ отъ началото м н о г о  кладенци и герани. ТВърдението, какво законода-

Тогава следва въпроса: какви j телната и съдебна власти, бла-
годарение на своята сложна ор
ганизация, не винаги могатъ да 
действатъ бързо и ефикасно. 
НуждитЪ на живота, казватъ 
фашистите, налагатъ едно на
временно справяне съ всички 
възникнали за разрешение въп- 

. . , роси, ето защо е необходимо
2) Измиване ръце-rt преди да се Пред0Стави на правител-

на октомврии до днешна дата.
На първи октомврии има ос- мЪрки се налагатъ за предпаз- 

танали отъ месецъ септемврий ване? На кратко мЪркитФ се 
неоздрав-кпи 6, заболели презъ свеждатъ къмъ следнитЬ: 
октомврии 30, оздравели 18,1 1) Пиене само преварена во-
оставатъ на лице къмъ 1 ноем- да и употреба само на варена 
врий 18. Смъртенъ с л у ч а  й храна или изобилно измиване 
презъ месецъ октомврий нЪма- на прасна храна съ преваре- 
ме. Масови заболявания презъ на вода;
този месецъ имаме въ с. Вид
лица и въ с. Вълкова-Слатина, съдане на хранене съ топла ствената власть въ такива мо* 
като въ първото село съ от- j вода и сапунъ; ; менти възможностьта да зако*
крити 8 случаи, а въ второто 3) Приучване търговцигЬ да нодателствува. Това е несьсто- 
10 случаи. Отъ 1 ноемврий има държатъ съестнигЬ продукти ятелния мотивъ, върху който 
констатирани 11 случаи, отъ покрити, като не се купуватъ, адептитЪ на фашизъма изграж* 
които единъ смъртенъ. Оздра- такива отъ тамъ, дето не се датъ правното оправдание на 
BtnH съ 2, оставатъ на лице покриватъ; диктатурата въ Италия. „Парла-
26 случаи. Въ настоящия мо- 4) Пазене чистота около жи- менарната форма на изправле- 
ментъ има болни отъ с. Вид- лището и заходитЬ, като пое- ние съществува въ Италия каз- 
лица, I орно-Церовене, /чала- леднш в се посипва.ъ ч.о оарь, Baj ,̂ фзшиегскитъ констИаУЦй- 
Кутловица, Фердинандъ, Сту- 5) Като крайна мърка—иму- оналисти. npOM'feHHT'fe, к о и т о  
бблъ, Ерденъ, Вълкова-Слати- низация (ваксинация) на здра* внасяме въ нея иматъ за цель 
на, Люта, Горна-Вереница, Жи- вото население противъ тифъ. д  ̂ ^ лриспособятъ къмъ изис- 
вовци и Чипоровци. Последната wfepna, обаче, се| кванията на живота и времето“.

МЬркигЬ, които се взематъ прилага само при масови за- < Привидно, това може да ни се 
за. ограничение на болестьта болявания, както е случая съ j СТОрИ Така. Въ същность кар- 
сж* изолация на болнит-fe въ Вълкова-Слатина, дето и така-| хината на фашистския пзрла- 

основна дезин-; ва имунизация ще се извърши.j менхаризъмъ добива следния 
На край ще добавя, че по» изгледъ, стига да я разгледаме

болницата и 
фекция на жилищата. Но това
сж м4фки, които целятъ по- добре е да се пазимъ, откол- други жгълъ на зрение 
скоро запазване на близкитЪ кото да се лЪкуваме, макаръ и краля назначава първия ми
на заболелия отъ засоляване, лекуването да е безплатно въ нистъръ, безъ огледъ на това
Масовите случаи презъ наето- държавната болница
ящатв година се дължатъ на 
големата суша, която е пре
дизвикала спадане на нивото

окол. лекарь

дали той е лидеръ на парла- 
Д-ръ Н. ГРИГОРОВЪ ментарното мнозинство; първия

министъръ назначава своите ко
леги-министри, независимо стъ 
това дали парламента би имъ 
гласувалъ доверие или не; из
пълнителната власть—правител
ството, законодателства, неза
висимо отъ парламента и безъ

Парланеаторизъмъ и в п и я т
Фашистските идеолози не от- j телность въ държавното ръко* | --------  —  — -----------  ~—

ричатъ парламентарната форма i зодство. Въ същность, г  а к а ; да е 0X10В0РН0 пРедъ не* еле
на управление, нито пъкъ, поне именно мотивираната свобода Д°Бателно> фактически законо- 
привидно, сж противници на на действие, която фашистска-; да1елства ПЪРВИЯ министъръ. 
разделението на властите. Въ та идеология предоставя на из- *ая Ф°Рма на управление има 
мотивите на италиянската фа- пълнителната власть, представ'
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шистска конституция е казано, лява едно решително отстъп- 
Споразумение при: Петъръ Илиепъ -и  Фердинандъ че законодателната и еждебна- ление о т ъ  парламентарните

"  - л п о п и а л н и  ПЛЯГТИ. Г^ПИТО ППИНПул. „Главна“ № 73. , та сж специални власти, които принципи, отстъпление, което 
i съ повикани да прояватъ сво- е равнозначно съ техното нед- 
1 ята дейность въ строго опре» вусмислено отричане. Защото

15 декари 
3 декари

Л и в а д а
Л и в а Д а  и  б р а н и щ е —Кошарнишко 
О в о ш и а  г р а д и н а  до гарага отъ 
С е л и щ е  на улица „Изворска"
К ж щ а  м а с и в н а  съ 7 стаи, мазе и клаДенецъ въ 
двора обща застройка около 90 кв. м. на ул. „Изворска“.

Споразумение наследниците на Георги Я> Неновъ 
2 3 при ИЛИЯ РАЙЧЕВЪ-^-ФЕРДИНАНДЪ.

делени случаи. А тия случаи предоставенета възможность 
съ: било, когато нуждите на отъ конституцията на изпълни- 
живота сж наложили създава* телната власть въ Италия да 
нето на една норма, на единъ • законодателства и раздава пра»

претенцията да бъде най-удоб
ната не само за Италия, тя мо
же да бъде образецъ на съвър
шенство; нейните идеолози мо
гатъ да й приписватъ още мне 
го съвършенства и преимущест
ва, съ изключение на претенци
ята да има нещо общо съ пар
ламентарния начинъ на упрар» 
ление.

Авторитарната и парламен-

Продаваме собств©нъ имотъ
СВОбоденъ отъ всякакви тяжести и веднага даваме доументъ:

Н н и а  подъ село Кошарникъ отъ 14 декари
Н и в а ь  подъ село Кошарникъ отъ 8 декари законъ, Съ по-общо значение восъдие въ известни случаи,  
Лозе американско-КоШарниШко отъ 7 декари или пъкъ е необходимо да се може да бъде всичко друго, j покятИяД Ла тв-г

•Кошарнишко отъ б декари раздаде правоеждие. И понеже! но не и парламентарно УпРав' j д^противното1това значи к
страдаме или отъ непростимо

въ постоянно'дайствйе и ра^- титЪ функции н'а | ®^ м н а ^ Ь т Г ^ ^ о т ^ -
лишна и демагогска словоохот- 
ливость.

Любомнръ Мариновъ.

държавата представлява единъ ление 
организъмъ, който се намира Като изразъ на така схвана- 
въ постоянно действие и раз- титЗь функции на изпълнител- 
витие, нуждата да се ръково- ната власть въ Италия, е зако-- *------' Л! \ Т  т, ,Л

Д а в а  с е  п о д ъ  н а е м ъ
2 стаи въ долния етажъ задъ дюгеншф и 2 стаи отъ прие* 
тройката до зданието въ двора, удобни за едно семейство. За 
удобство на наемателя моГа да отдамъ цфлия доленъ етажъ 
съ: 2 дюгени, 2 стаи и часть отъ магазата и 2 стаи отъ при
стройката съ дворъ или часть отъ т4*хъ—съ износенъ наемъ.

ди и напътства това действие, 
за да Се постигнатъ върховни
те задачи на човешкото обще
житие, налага на третата власть 

-изпълнителната (или прави
телствена, както я наричатъ въ 
Италия), да се даде по-голема 
свобода. Тази свобода требва 
да се изрази въ това. че тя не

на отъ 24. XII. 1925 год., съ 
който се дава право на прави
телствената власть да създава 
закони по декретенъ редъ. Пар
ламентарната форма на управ
ление е жертвана ясно и нед

Общинското управление преду
преждава всички граждани, ко- 

вусмилено съ текста на членъ|Ито дължатъ данъци къмъ об-
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втори отъ този законъ: „Пър-1 щинската каса, да се издъл- 
виятъ министъръ, шефа на пра- жатъ въ най-скоро време. Сре» 

бива да е подчинена на законо- вителството, гласи той, се наз- щу ония, които не сторятъ тс* 
дателната въ известни случаи, начава отъ Краля и отговаря ва доброволно, ще се действу- 
за да й се даде възможность предъ него за общш^ насоки, ва по екзекутивенъ начинъ.

,4а споразумение: Захари If. Прповъ—маг. Дунавъ, рд прояри по-гдлфма самостоя- които дава на политиката на п*я<ггтца «Жичвтъ̂ -Фепдпнандъ



Стр. 2. Наше Слово Брой 404.

Съобщеиив РЕЗОЛЮЦИЯ
На Фердинандски Околийски партиенъ съветъ на Нац-Либерал, партия

Ишънредиата контролна ко- яви даже на събранието, а камо Околийския партиенъ съветъ на Националъ либералната
мисия при читалище „Разумъ“, ли да прави каквито и да би-j парТИЯ> фердинандска околия, свиканъ на заседание на 30. X. 
избрана на годишното събра- ло възражения или да опровер- ГОдина въ гр. Фердинандъ, между ' другите въпроси се
ние, станало на 3 априлъ 1932 гава доклада ни. Отъ това, що занима и съ теЖкото финансово и стопанско „положение на 
год., на която мандата е про е писано въ нашия докладъ за j страната) п0 което се изказаха няколко души отъ членовете 
дълженъ на 23 октомврий 1932 г. Тошевъ, тоя, последния, въ на парти’ята и съ абсолютно болшинство се прие следната 
год. отъ извънредното събра- хвърчащия листъ не го опро- 
ние до следващото събрание вергава—значи мълчаливо пот* Р Е З О Л Ю Ц И Я

Хроника
Любитенската драматическа тру

па при читалище „Разум ъи щ*
представи довечера п и е с а т а  
„Любовьтг на студента“ отъ 
Леониде Андреевъ — първата 
пиеса, съ която драматическа- 
та трупа злпочва своята сце
нична дейность презъ настоя*

на читалището, по поводъ хвър- върждава същото. 1. Закона за закрила земледЪлеца-стопанинъ и закона за |щия сезонъ. Артистичния със-
чащия листъ, подписанъ отъ г. Колкото се отнася до броя облекчение длъжниците не дадоха напълно очакваните резул- 
Методи Тошевъ, и з д а д е н ъ  на лицата, които сж одобрили тати, а въ сжщность разклатиха кредитните институти и за-
следъ 23 октомврий 1932 год., нашия докладъ, мами се г. То 
нареченъ „Притурка на в. „на- шевъ, че те сж само осемь чо- 
роденъ гласъ“ къмъ брой 18 века. Нашия докладъ се одоб- 
отъ 23 септемврий 1932 год.“, ри отъ всички присжтствующи 
известява на г. г. читалищните членове, броя на които ще се 
членове и гражданите следното:' види въ протокола на събрани-

Ревизията на читалищните ет0 и никой отъ присжтствую- 
дела продължи неколко месе- Щит^ членове не гласува сре- 
ци. Комисията е поканвала мно- ЩУ нашия докладъ. Срещу до* 
гократно г. Методи Тошевъ, клада ни не гласува и делега- 
чрезъ г. Председателя на чита- ТР> к°йто беше изпратенъ отъ 
лищното настоятелство, да до* Тошевъ и приятелите му. Не 
де и отговаря за делата си, но бихме даже отговаряли на г. 
той, подъ разни претексти, не | Тошевъ, ако да не сме твърдо 
идваше, до като най-после ка- убедени, че задъ него се кри
за на дедо Тодоръ — читали-!ятъ ДРУГИ лица, които нематъ 
щния служащъ: „Кажи на ко- куража открито да излезатъ, 
мисията, че нема да отида при н0 тия> сжщите, ще требва да 
нея«, ! излезатъ публично и се изка-

Г-нъ Тошевъ нема куража жатъ всички въпроси, съ ко
да се яви на извънредното съб-1 ит0 събранието се е занимава- 
рание на 23 октомврий 1932 г., л0 на ^3 октомврий т. г., за да 
за да опровергае това, що за

тегнаха стопанския животъ въ страната, и искаме неговото

сега него и близките му прия
тели. Важни причини му отне
ли възможностьта на присжт- 
ствува на това събрание. Ние 
още отъ тука възразяваме, че

може обществото да чуе и тех- 
ното мнение.

Ние, макаръ и да сме „селя
ни“, убедени сме, че жителите 
на Фердинандъ сж оценили 
правдиво нашите дела, а така

никакви причини не е имало, сжщо и тия на гражданина Ме- 
които да сж възпрепятствува- тоди Тошевъ и на ония, що се 
ли, но той — г. Тошевъ, не е криятъ задъ него. 
ималъ нуждния куражъ да се [ Отъ комисията.

До свещ. Гаврилъ Александровъ
Т у  к ъ .

Извънредната контролна ко- [ внесохте ли събрания отъ Васъ 
мисия ви моли да отговорите членски вносъ въ касата на чи- 
въ следния брой на в. „Наше талището и ако не сте стори

ли това, защо имено?
5) Следъ годищиото събра

ние внесохте ли събраните отъ 
Васъ суми, кога сторихте това, 
а ако не сте внели тая суми въ 
читалищната каса, какъ се от
четохте предъ касиера Еману- 
илъ Поповъ?

Ако не отговорите, ще на- 
правиме анкета за издирване 
истината.

тавъ е подбранъ, пиесата е доб
ре подготвена. Гражданството 
може да бжде уверено въ ус
пешното й изнасяне. Съ своето 
посещение то ще насърдчи мла
дите театрали и ще имъ вдъх
не вера въ утрешния день. Да 
посетиме пиесата „Любовьта на 
студента“, за да изпълниме и 
ние своя дългъ къмъ културни
те ратници въ града ни.

Всички пчелари, внесли суми
за безакцизна з а х а р ь, да се 
яватъ въ Агрономството и си 
я получатъ. Цената й е 14*60 
лева за килограмъ.

Отъ понедЪлникъ общинския

Слово“ на следните въпроси:
1) Въ края на месецъ декем- 

врий 1931 год. и първите три 
месеци отъ 1932 год. Вие съби
рахте ли членски вносъ отъ чи
талищните членове за 1931 г., 
вместо касиера г-нъ Емануилъ 
Поповъ?

2) Ако сте събирали, какви 
суми събрахте?

3) Кога преустановихте съ
бирането?

4) До годишното събрание Отъ комисията.

S a c o ®

премахване, а вместо него да се създаде новъ законъ за об 
що намаление дълговете до 30°/0.

2. Намаление наемите.
3. Немедлено закриване на окръжните съвети, като съот

ветните служби се прехвърлятъ къмъ сродните държавни 
такива, отъ което ще се направи една икономия отъ около 
300,000,000 лева.

4. Всички превозни средства да бждатъ веднага премах
нати и продадени на публиченъ търгъ.

5) Съкратяване на окръзите на 7.
6) Чрезъ законодателенъ редъ да не се допуска самосто

ятелна община, което село брои по-малко отъ 2000 жители и 
да се създаде новъ законъ за общините.

7. Никакви автономни учреждения да не сжществуватъ, 
като мина Перникъ, Б. Н. Банка и др. такива, като всички тия 
учреждения да се влеятъ въ общия държавенъ бюджетъ, отъ техникъ г. Сотиръ Костовъ за 
кждето ще става контролата, понеже при това положение съ почва да планира с. Войници, 
законъ се даватъ грамадни печалби на големи фирми, въпре- £Ъ запов^дь № 1898 отъ 3. XI 
ки че продуктите падатъ ежедневно.  ̂ т> г> на г.на мйнистра на зем-

9. Да Се намалятъ митата на предмети отъ първа необ- леделието и държавните имо- 
ходимость до минимумъ, за да бждатъ достжпни за иЦьррка- ти глобени сж съ по 500 лева 
та бедна маса. S -членовете на скотовъднатджо-

* 10) Да се закрие Дирекцията за храноизносъ, която въ мисия в^сНЕрденъ ^^§орисъ 
настоящия моментъ съ нищо не оправдава разходите си.

11) Намаление на всички заплати: до 2000лева 10 наето; 
до 3000 лв. 12 на сто; до 4000 лв. 15 на сто; до 5000 лв. 20 
на сто; отъ 5000-10000 лв. 25 на сто; отъ 10000 лв. нагоре 
30 иа сто.

12. Лихвения процентъ да се намали до 7 на сто, като 
Земледелската банка отвори вратите си за задължнелите зе- 
мледелци стопани и имъ отпусне дългосрочни ипотечни заеми.

13) Народното събрание да не заседава цела година, а 
само две сесии отъ по два месеци, като имъ се плаща само 
на заседание, а не месечно, както се практикува сега.

14. Сжщо премахване на окржжните подвижни катедри.
15) Настоящата резолюция да се представи чрезъ г-нъ 

народния представитель Г. Синигерски на господа Министри
те Петровъ и Върбеновъ, които да ходатайстватъ предъ бло
ковите министри за прокарването на тия ни искания по зако
нодателенъ редъ. Настоящето да се публикува въ лартийня 
органъ вестникъ „Независимостъ“ и местния в. „Наше слово“.

орисъ
Цветановъ, Петъръ Каменовъ 
и Нафталинъ Ивановъ, за това, 
че не еж изпълнили предписа
нията на Агрономството за до
ставка на говежди разплодникъ 
за нуждите на скотовъдния 
фондъ при общината.

Предварителните сведения за 
произведеното безалкохолно ви
но съ химикали въ околията 
посочватъ цифрата 100,000 лит.

Преди неколко години за чи- 
новникъ при фердинандското 
читалище „Разумъ“ бе назна- 
ченъ г. Методи Тошевъ, който 
маниполираше и съ паричната 
часть по сметките на сжщото. 
Издигайки се до членъ на уп
равителния съветъ на читали
щето, г. Тошевъ требваше да 
си отиде т. е. да се отстрани 
отъ управата по силата на ре
шението на извънредното го
дишно събрание, състояло се 
на 23 м. м. ЗАЩО? На този 
въпросъ отговаря доклада на 
извънредната контролна коми
сия, който се одобри отъ сж
щото събрание, на което г. То
шевъ не приежтетвува „пора
ди важни причини“, както се 
изразява той или по право ка
зано: по понятни на в с и ч к и  
причини.

Сжщия, съ цель за диверсия 
на общественото мнение, насо
чено срещу него отъ горния 
докладъ, излиза да критикува 
дейностьта ми като читалищенъ 
касиеръ, която е проверена. 1) 
отъ г. Финансовия инспекторъ; 
2) отъ бившата контролна ко
мисия презъ 1931 год. и 3) отъ 
извънредната контролна коми
сия, която направи най-обстой- 
на проверка.

Г-нъ Тошевъ се опитва да че
те и моралъ... Какво печално 
недоразумение — Методи То
шевъ да чете моралъ...

Сжщиятъ господине си слу
жи и съ документи — отпеча-

Александровъ, отправено до 
менъ.

Въ извънредното го д и ш н о 
събрание, за да се скъса съ 
досегашната практика на чита
лището, изказахъ мнение, се
гашната управа да си отиде ка* 
то въ новоизбраната да се пре- 
избератъ некои отъ досегаш
ните членове, даже посочихъ и 
лица. Свещ. Г. Александровъ, 
обиденъ отъ това мое предло
жение, въпреки, че и той не 
приежтетвува на събранието, 
разбира се подъ подкладките 
на г. Гошевъ, отправя до менъ 
известното вече писмо™-да вне
са сумата 200 лева. Озлобени 
и двамата отъ ^обидата“, коя
то съмъ имъ нанелъ въ събра- 
пието, забравили, а и не счели 
за нуждно да проверятъ по 
книгите, за да видятъ, че су
мата 200 лева е внесена отъ 
менъ и е мината отъ сжщия 
Методи Тошевъ въ приходъ на 
читалищната каса съ статия 
№ 220 отъ 21. IX. 1931 год. — 
квит. № 95 отъ 19. IX. 1931 г.

Въ разговора ми съ свещ. 
Александровъ, при случайното 
приежтетвие на h  г. Саньо Д. 
Христовъ и Ат. Свещаровъ, сж
щия призна, че сумата е вне
сена въ негово приежтетвие на 
Методи Тошевъ, но не иска да 
обясни кой го подтикна да се 
излага по тоя начинъ—да иска 
да се внася два пжти една и 
сжща сума.

Такава е автентичностьта на

За проституцията
Отъ неколко години насамъ 

у насъ проституцията расте въ 
големъ размеръ.

Споредъ пресметанията, ко
ито дава в. „Трезви борци“ бр. 
I, се вижда, че въ София сж 
зарегистрирани надъ 2,000 прос- 
ситутки и общо наброяватъ над 
10,000. Около 400 своднически 
домове и десетки хотели.

Но най-важното въ София е, 
че 8О-909/0 отъ тези проститут
ки сж заразени отъ разни ве
нерически болести. При това 
боошинството отъ техъ сж на 
възрасть отъ 15 до 19 години. 
• До кога обществото ще стои 
съ скръстени ржце?

Кжде сж разнитежултурни— 
просветни организации?

Но да оставимъ това, (което 
не е за оставяне) и да вземемъ 
нашия градъ.

Защо нашето гражданство 
търпи въ града ни да се разви
ва това социално зло? Защо да
ва почва за развитие на тайна- 
то проституция?

Въ своята беседа, състояла 
се презъ вьздържателната аги*

тациона седмица, 
единъ загатна за некои тайни 
проститутки, които подмамвали 
младежьта . . .

Тежко и горко намъ, ако не 
можемъ спасимъ града отъ тия 
тръгнали по кривия пжть граж
данки. Да спасиме града, за да 
спасиме провинцията отъ поро
ка на столицата.

Т.

Яа 6 того завърши агитацион
ната седмица на Въздържател* 

: ните дружества въ града съ 
забава въ читалище „Разумъ“, 
на която говориха окол. лекарь 
Д-ръ Н. Григоровъ, на т е м а;

■ . „По колко да пиемъ“ и учите-
сказчикъ Iля КиРилъ Пенковъ за умере

ното пиене. Следъ това гимнас
тически упражнения, деклама* 
ции, цигулки, ржценица и др. 
Забавате бе много добре по
сетена.

Ония граждани, които не сж 
отбили трудовата си повиность, 
да се яватъ въ общинското уп
равление, за да имъ се даде 
работа.

тцлъ писмото на свещ. Гавр, документите на г, М, Тошевъ

срещу менъ, а въ отговоръ на 
другите въпроси, заявявамъ, че 
получените лично отъ менъ су
ми съмъ внасялъ въ читалищ
ната каса. Противното не е 
констатирано нито отъ една 
отъ трите ревизии, които сж 
включили въ ревизията си и 
моята дейность като читали
щенъ касиеръ.

Ще требва да се верва или 
на трите официални контролни 
органи или на „господинъ“ М. 
Тошевъ. Това е за осветление 
на г. г. гражданите.

Колкото „да си посипя гла
вата съ пепель и пр.‘ , не съмъ 
„Методи Тошевъ“, за когото 
ще е по-добре да отиде тамъ, 
кждето не го познаватъ.

В, ВЛАДЕВЪД

Бомбонената ОПИПВА ПОЛИНА“ се пРем̂ сти °Ре*
работилница я г  __щу общината, въ

зданието на Мачи Меламедъ.
По случай настжпване на сезона започнахъ да изработваме 
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 пресни шо
коладови бонбони и бисквити, какао на прахъ, шоколади, раз* 
ни бонбонерки, разни вафли, кристализирана захарь, фондани, 
карамелъ Му и други захарни изделия. ЦЕНИ ФАБРИЧНИ. 

За бакали, кооперации и бозаджии специални условия.
БУКО ЕШКЕНАЗИ.3-5

КРЕВАТИ г о д ъ м ъ
И З Б О Р Ь КРЕВАТИ

Пристигнаха ми ro ji 'feM L 'fc  и з б о р ъ  съ намалени це
ни Русенски и Старо-Загорски таблени кревати—единич ни й 
двойни, разни цветове, съ пейсажи и фурнири, имитация ш  
Птичи яворъ, Коренище и др., тржбни кревати комплет гъ ci 
пружини, удобни за пренасяне безъ повреда. По здравина и 
качество не отстжпватъ на английските такива. Прнсти наха 

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

2-8 Съ почитание: АСЪНЬ ПЕТКОЗЪ.

ФЕРДИНАНДСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №  5343
Общината ще наеме една стая, удобна за класна, за нуж

дите на Търговското училище, по вьзможность близо до 
Г имназията.

Умолявате се стопаните на такива да заяватъ писмено 
или устно въ кметството най-късно до 14 того, 5 ч. вечерьта. 

Гр. Фердинандъ, 11. XI. 1952 год.
Отъ КМЕТСТВОТО,


