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Ангелина Първ. Илиева
н^зма да приема на именния си день—Архангелов-день

I Любовь къмъ книгата
Семейство Радка и Ангелъ П. Илиеви

не ще приематъ на Архангелов-день.

Милка Г. Петрова—акушерка
не ще приема на именния си день--'Архангелов-день.

\ Райна П. Петкова
на именния си день—Архангелов-де и>—не ще приема.
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Шушони ФАсС Шушони
дансни ял Мж&жкял отъ динссшата 

въ ь CB'br'is фабрика
„ Г Р А Д Е Ц  Ь "
елегакЬг̂  ̂ , трайни и срав- 

ijriiaii ори
расови,

и и т е л и о

рия i t  дииш-№ т ш т
В ъ  м а г а з м а и л а  и л а  жж в и

галоши ял шушони огь  всичии 
1-3 б ъ л г а р с к и  ф а о р и в и .

К Р У М Ь  Ч Е М  И Щ“ А Н С К И
железария, безиръ, бои и лакове—Фердинандъ 

С Ъ О б Щ Л В А М Ъ
на почитаемата си клиентела, че се п р е м Ъ с г н х ъ  на 
другия ъгълъ, въ зданието на Каменъ Димовъ (подъ ьългар- 
ската Народна Банка) и въвеждамъ и разни колониални сто
ки на конкурентни цени. Молимъ, вземете си бележка и по- 
1-3 сетете магазина ми, за да се уверите.

л Продаваме собственъ имотъ
ссобзденъ отъ небиашж тяжести и веднага даваме доументъ:

ККлшзаь подъ село Кошарникъ отъ 14 декари
JlfflitiisA подъ село Кошарникъ отъ 8 декари
Л о з е  а м е р о в о о с в о —Кошарнишко отъ 7 декари
/Жи и а д а —.Кошарнишко отъ 5 декари
Лш яанскЦ А ял «> р А М £ £ Ж д е —Кошарнишко 15 декари
О в о щ н а  г р а д и н а  до гарата отъ з декари
С о л и и щ е  на улица * Изворска"

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 
3—3 при ИЛИЯ РАЙЧЕВЪ—ФЕРДИНАНДЪ.

КРШТМ
г о л * м ъ  

И З В О Р ь вмш й
Пристигнаха ми г о л ^ м ъ  и з б о р ъ  съ намалени це
ви Русенски и Старо-Загорски таблени кревати—единични и 
двоини, разни цвКтове, съ пейсажи и фурнири, имитация на 
Птичи яворъ, Коренище и др., тръбни кревати комплектъ съ 
дружини, удобни за пренасяне безъ повреда. По здравина и 
качество не отстъпватъ на анг лийските такива. Пристигнаха 

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

Съ почитание: ДСЪНЬ ПЕТКОВЪ.3-8

Бомбонената В Л 3 0 Й1 l l  111 Jl tf A ce пРем^сти epe- 
работилница I r J z * n —  щу общината, въ 

здакшвго на МаЧй Меламедъ.
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, локумь на фаши и кристалъ локумъ, 
разни сладка и мармалади, ще намърите 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.

4-5 БУКО ЕШКЕНАЗИ.

Апатията на нашето общество 
къмъ всека културна проява 
е знайна. Ние възприемаме при
добивките на цивилизацията, 
едва ли не по начинъ достоенъ 
за манталитета на едно афри
канско племе, винаги въ обрат
ния редъ на техяата естестве 
на и необходима последовател* 
ность. Особено невъзприемчивъ 
е българския народъ къмъ на
вика да се чете. Ясно и смис
лено подчертаната нужда отъ 
научно или литературно чети
во у насъ е редко изключение. 
Любовьта къмъ книгата се ква
лифицира, като е к ц е т р и ч н а  
склоность. До като безсъдър- 
жателните и преходни шлагери 
проникватъ въ своето разпрос
транение въ всички обществени 
слоеве, нуждата отъ четиво е 
като че ли привилегия на ня
колко духовни аристократи. За
падняците излолзватъ въ чете
не дори времето прези което 
лъгуаатъ съ трамваи, а нашите 
влакове бродятъ по цели де
нонощия отъ единия до другия 
край на земята ни, безъ да ви
дите въ пътующиге ниго сле
да отъ прочигна книга, па би
ла тя даже и булеварденъ ро- 
манъ, съ изключение на некой 
случаенъ вестникъ, който се е 
натрапилъ на обладателя си или 
съ своята настойчивость въ 
предлагането или съ азарта на 
сензационните си заглавия. За 
нашиятъ селянинъ пъкъ може 
да се каже, че книгата не фи
гурира въ редътъ на нуждите 
му. И ако е непбх^ -я с
изтъква значението на книгата, 
то е защото, силата на нейното 
действие не е известно дори на 
големата честь отъ нашата „ин
телигенция“, която мисли че е 
изчерпала пътя на културното

е записвала „ъ упорство и трудъ 
въ съкровищницата на позна
нието. Бисерите на тази Съкро
вищница с ъ  достъпни благо
дарение на своето естество 
всекиму — беденъ или богатъ, 
прость или ученъ, безразлично.
11реградите на социалните раз
личи» рухватъ предъ светлия 
образъ на тази вечна сила. Бла
годарение на нея ние се от о- 
ваваме, сгага да пожелаемъ, 
безъ усилие, въ обществото на 
писатели, учени и мислители, 
те юлагатъ предъ насъ ясно, 
спокойно и непринудено неиз
вестните дьлоочини на своите 
гениални постижения, техната 
величава мисълъ ни води презъ 
приказни свЪтове; тайните на 
битието, потенциалните сили на 
природата ни се разкривать въ 
своята ярка голота; изчезнали 
преди незнаенъ орои години 
човешки цивилизации и общес
тва израстват ь подъ дийсгвие- 
то на магични сЪкашь слова, 
предъ нашия духовенъ взоръ, 
съ пияното велелепие на единь 
фантаегиченъ сънь. И ето, ду- 
хътъ на четеца се освобождава 
отъ еснафския егоизъмъ и дел
ничната пошлость на едно дреб
но съществуване, той чувства 
прилива на една нова струя, ко
ято го тегли нагоре и разбира, 
че предназначението на него
вия животъ не се свежда само 
въ материалната безпечность на 
една нетрайна телесна субстан 
ция. И много замислени под
лости и низки желания нами 
пртъ своята смърть ппеть по- 
оедното шествие на това бла
городно и обновително въз- 
дейстиие.

Пътя къмъ нравствено и ду
ховно съвършенство е пъть, 
който по необходимость води

М  И  Н  А. Л  О
Азь растнахь «рай тучни ливади, край ручеи бистри н свЪжв 
дете на народень учтель, съ псгледь отъ радость замрешенг

Полетата росни, горитк и китните зройнали ниви 
ме срЪщаха сутринь и вечерь съсъ своите песни звънливи.

Азъ припкахъ разрошенъ, оръфанъ и алени боси крачета, 
цамбуркахъ по горските вади и цел» день си плискахъ лице го.

И слушахъ задъханъ и съ трепеть* на ветъра вЕчниятъ шепотъ, 
старинната сказка на бора и синиятъ смЪхь на небето.
Край мень чуруликаха птиччи и влюбени нежни славеи 
и техната слънчева несень въ душата ми още лелее.
Небето ме ръсеше леко сь бисерни капчици свъжесть, 
звездите ме вплитаха въ своите тънки копринени врежи.
Ахъ, литнали дни безвъзвратно, отминали детекм години, 
върнете ми прежната нежность и моята горска родина.

Върнете мн детската волность и оня смехъ весел ь и бодъръ, 
съсъ който посркщахъ зората и всичките земни несгоди...

Атанасъ Душковъ,

приши за Hdoro баласта
Болестите не съ  нищо 

го освенъ резултатъ о 
стемни нарушения и прегр 
ния спрямо природата, сг  ̂
безразлично, съзнателно 
несъзнателно.Те, особенно^е'

само на своя прекомъренъ 
ически или умственъ трудъ 

|а преживява. На другата 
на стои меншеството — тя 

уржоазната, респ. капита- 
ическа класа, която благо-

ките болести, не съ следствие дарение неволята и потола на 
никаква отдълна причина, a ;i първата, трупа богатства, за да
резултатъ отъ съвместно и ед
новременно действие на много 
причини. Тия последните по- 
скоро подготвятъ почвата за 
болестите, отколкото д а  ги 
предизвикватъ. \Следователно, 
болести може да>дма само при 
наследени или създадени ус
ловия за развитието имъ. Безъ 
тия условия, това, що се нари
ча инфекция, настинка и пр. и 
пр., не може да се смета като 
причина за болестите. Така е 
поне при повечето болести. Въ 
кратце, всичко това може да 
се наподоби капка по капка 
напълнена чаша, която се раз-

живее охолно и стане истински 
господарь. Средно место меж
ду поменатите класи, з а е м а  
тъй наречената дребнобуржо- 
азната, респ. еснафската — тя 
постепенно минава къмъ една 
отъ двете класи, а съ това и 
къмъ техната съдба. Повече за 
нея класа, въ свързка съ въ- 
проса не може да се каже.

Класите отъ редъ години на- 
самъ съ въ непрекъсната бор
ба — едните да се освободятъ 
отъ економическия гнегь, а дру
гите да подържатъ своето гос
подство надъ тъхъ — въ ре
зултатъ, на която има напре-

лива само отъ. неколко капки жение на духа, проявено въ

си издигане съ 'принудителното| презъ книгата. Тя е стимула 
прочитане на неколко задължи-!който сь непозната сила води 
телни съчинения презъ курса|и най-обикновения нагледъ чо

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

3-3 За споразумение: Захари Н. Поповъ—маг. Дунавъ.

Давамъ подъ наемъ
три стаи, кухня и мазе - горния 
етажъ, въ  центъра на града.

:а-а Споразумение; МИНЮ СВЬ ЦАРОЗЪ

иа гимназията.
Благодарение на тази апа

тия, която въ своя размеръ гра 
ничи съ ненависть къмъ книга
та, издателствата никога не мо- 
гатъ да свържатъ двата края 
при издаването на каквото и 
Да било творение. Огъ друга 
страна, никой български писа- 
тель не може да живее отъ 
своя лагерагуренъ трудъ, а да 
служишъ на изкуството, следъ 
като отъ сугринь до вечерь си 
събиралъ и подреждалъ скуч
ните цифри на нъкое банково 
счетоводство или си се занима- 
валъ съ некоя друга изнури 
телна и изсмукваща работа, не 
само е свръхусилие, но и под 
вигъ. Въпреки отчаяните усло 
вия обаче, при кои го твори, 
българския писатель въ никои 
случай не може да бъде упрек 
натъ въ безплодие. Ние имаме 
създадени литературни ценнос 
ти, които биха правили честь 
на страни, въ които хода на 
литературното развитие и твор 
чество не е билъ смущаванъ 
въ своя възходъ презъ течение 
на векове.

Между силите, които въ 
своята успоредна съвокупность 
творятъ възхода на човешкия 
духъ, най съществено значение 
има книгата. Между лостовете, 
които тикат ь хода на човеш
кия напредъкъ, тя заема най- 
почетното место. И моето най 
големо съжаление е било ви
наги въ полза на тези живи 
мъртавци, които съ  лишени, по 
силата на езоята духовна сле
пота, отъ възможностьта да из- 
питатъ възродителното й дей
ствие. Никое човешко същес
тво съ своите ограничени въз
можности, не е въ състояние 
да достигне по съобственъ 
съ собствени усилия до зн 
които човечеството е мат 
лизирало въ книгата; знания, ко

векъ по пътя на подвига, себе
отрицанието и саможертвата.

И ако нашето обособяване 
и осъзнаване, като народностно 
се дължи на паисиевата исто
рия, не е пресилено да се твър
ди, какво по-нататъшното ни 
съществувание и благополучие 
се намирагъ въ прека зависи- 
мость отъ българската книга. 
Всека незаингересоааность и 
безразличие, проявени къмъ нея, 
съ незаинтересованост и без
различие, проявени къмъ соб
ствената ни съдба.

Любомиръ Мариновъ.

ито хилядогодишната мъдрость съ яйца и зърнени храни.

още.
Изхождайки отъ тая предста

ва за болестите, лесно може 
да се разбере доколко класите 
служатъ като причина за бо
лестите. 5а цельта нека се спо- 
менатъ неколко думи за об
ществото. Това последното, би
ло въ форма на градъ, държа
ва или федерация, не пред
ставлява нищо друго освенъ 
съвокупностьта отъ по-малко

разни нервни разстройства. Ос
венъ тия последните има дру
ги такива на другите органи, 
вследствие п ъ к ъ  противопо
ложните положения въ мяте- 
риално отношение.

Отъ една страна мизерията 
— недояли, недооблечени, не
доспали, па даже гладни, голи 
и боси, нехигиенични жилища 
и работилници и пр. пр.; отъ

___ друга страна пъкъ излишесгво*
или по много тора, евързаик то -  преяждане, извратеность

въ храната, облеклото и жиличрезъ сътрудничество въ бор 
бата за съществуване. Крайна
та цель на тая последната е 
да намали човешкия трудъ до 
минимумъ и да увеличи чо
вешките блага до максимумъ. 
А това предвижда и изисква 
социализация на труда, която 
пъкъ влече тая и на благата. 
Първата я и м а  въ повечето 
държави и подготвя почва, за 
да се наложи и втората. Съ

щето, изнежване, безделие и 
пр. и пр. Наистина мизерията 
и излишеството не предизвик
ватъ болестите, но с и г у р н о  
създаватъ почва за техъ. Въ 
съвременното, класовото об
щество не по-малко е засег- 
натъ и човешкиятъ животъ. 
Тоя слабо или никакъ не се 
цени — така ще оъде докато

с _ л .предъ общия интересь общо-това бавно, но сигурно ще се! Г кияплшм иЯ „ТЕ....  то олаго, се предпочита лична-

П О Ч а Н А А И :

ТАСА КОСТОВА ИВАНОВА 
72 год.—на 2. XI.—8 ч. с.

ТРИФОНА (ЦОНА) П. МИЛЕНКОВА 
68 год.—на 2. X!.—3 ч. сл. об.

К0Л0 М. ДОЕВЪ 
23 год.—на 4. XI— Люта

ЙОРДАНА ЗАНФИРОВА 
45 год—на 7. XI.—2 ч. сл. об.

ГРЕТА ИВ. ТАСКОВА 
14 месеци—на 13. XI.—БЪлотинци

ИВАНЪ СИМОВЪ
27 год—на 14. XI—3 ч. сл. об.

филинъ димитровъ
46 год.—на 16. XI.—1 ч. с.

ЦВЪГАНА Г. ТОДОРОВА 
(по баща К. ТОРША)

23 год,—на 17. XI.—9 ч. с.

НашитЪ съболезнования на one1 
чаленитЪ семейства. ч

Общиятъ сьюзь иа българ. Зем- 
ледЪлски кооперации — София, 
открива клонъ въ града ни. По
мещава се въ зданието на Пър
ва нъ Димитровъ, до читалище
то. За магазинеръ е назначенъ 

ия съгражданинъ г. Дим. 
ристовъ. За сега продава на 

о и дребно колониални сто- 
Наскоро започва търговия

наложи на ооществото принци
па на отделното семейство — 
трудъ, споредъ способностите 
и благата, споредъ нуждите. 
Това е идеала на обществото.

Обаче, днесъ разпределение- 
то на труда и благата става 
така, щото ясно се очъртавагь 
две съвсемъ противоположни 
положения въ обществото. На 
едната страна стои болшинст
вото — тя е тъй наречената 
пролетарската, респ. работни
ческа класа, която благодаре

те сметка, печалбата. Заради 
техъ се вършагь престъпления 
и убийства, ставатъ атентати и 
войни, и др. Въобще, инаредъ 
съ липсата на здравна просве- 
та още отъ училището, класите 
предете вляватъ главната причи- 
н а з а  предразположението 
къмъ болести, за болестите, за 
слабото поколение и даже из
раждането аъ зсеко отноше
ние.

Д ръ X. Я. Меламедовъ,

HOBOI пристигнаха НОВО;
новитЪ модела печка за отоп

ление съ вжглнща и дърва
„ О Р А Н И Е Р Ъ " .

Предегавитель: АТ. Т. СПАВКОВЪ—Фердинандъ.2-3

Борись Летровъ
бнвшъ С£дия изаълннтель

се установява адвокатъ въ гр. Фердинандъ
3-3 Кантора подъ еждилището.

Продавамъ
1. К ж щ а ,  ул. Ломъ-Софяя № 6 съ дворъ 600 кв. м
2. Г р а д и н а  1 дек. въ района на с. М.-РСутловица.

Споразумение; Тонка Ценова — същ ата къща,

АТАНАСЪ СВЪЩАРОВЪ
часовникар ь — Фердинандъ

приема за поправка вс̂ какв:! часовия ни
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СЕЛЯНИ! 

ЗАНАЯТЧИИ! 

БЕДНИ ХОРА!

Е  В С Я К О Г А  П О - С К Ж П О !
Нарита сега сж ценни и мжчно се печелятъ, затова пастрете ги!
Н е  си давайте трудно спечелените пари за боклукчивм ш слаби ша~ 
яци, а  търсете само здравите съ трайна ооп и издържливите ко.;ь-- 
КОТО домашните КАЛПАЗАНОВИ Ш А Е Ц И  съ златни кржгли печати. 
Не се мамете! Разберете* че вииаги евтиното е по«скжгш!

Искайте прочутитЪ К В Л И й к З Ш Ю В И  1 абровски шаециI
4

Ново закрЪпостяване
на дребното чиновничество

натие. Отъ 1 априлъ идущата 
година, навЬрно, той ще влезе 
въ сила и ще се събира по 
следните проценти, заплати или 
възнаграждения:

Законните и идейни наслед
ниците на старото народняшко- 
банкерско правителство сж из
готвили вече новъ законопро- 
сктъ за облагане на заплатите, 
надниците и пр. съ данъкъ за*

до 25,000 лв. ще се облагатъ. съ 17о 
отъ 25,000 лв. до 30,000, лв, ще се облагатъ съ 1*5°/0
отъ 30,000 лв. до 37,0иН И Ш е се облагатъ съ 2и/0
отъ 37,000 лв. до 40,000;ф .  ще се облагатъ съ 2*25°/0
отъ 40,000 лв. до 50,000'W fiife се облагатъ съ 2‘570

отъ 100,000 лв. до 180,000 лв; ще се облагатъ съ 4°/0ит.н.

Отъ така наложения данъкъ 
върху заплатите, ясно пролича
ва духътъ на прогресивно-по
доходната данъчна система. Ние, 
обаче, никога не требва да се 
успокояваме съ обстоятелство
то, че щомъ като има на лице 
прогресия, ще има следовател
но и справедливость въ обла
гането.

Ако проследимъ историята и 
J  развоя на въпросната данъчна 

система въ Германия, Франция 
и др. държави, кждето тя за 

j  първи пжть се появява, ще ви- 
димъ, че причините, които я 
извикватъ на бЪлъ светъ, сж 
само едни: да се постигне по 
възможнссть е д н а  истинска 
справедливость въ облагането.
А тя се състои въ това, щото 

-^"закона най-строго да се съо
бразява съ податните финансо
ви сили на данъкоплатеца.

Ние ще разгледаме на крат- 
^ ко постановленията на горния 

законопроектъ въ хармония съ 
тенденциите на прогресивно- 
подоходната данъчна система, 
за да видимъ дали при изра
ботването му сж спазени най- 

I елементарните изисквания на 
j тая система. Онзи чиновникъ, 
j който получава 3000 лв. месеч

на заплата т. е. 36000 лева го
дишно, ще требва, споредъ за- 

-  конопроекта, да заплати 720 лв. 
данъкъ, а онзи, който получава 
15000 лева месечно т. е. 180000 

ц лева годишно, ще заплати 7200 
"лева. Требва да се разбере, че 

онгЬзи 720 лева, които ще се 
взематъ отъ всеки чиновникъ 
съ годишна заплата 36000 лева, 
ще се отразятъ много по-бо
лезнено върху материалното му 
сжществувание, отколкото оне
зи 7200 лева, които се взематъ 

' отъ единъ годишенъ доходъ отъ 
180000 лева.

За по-пълна илюстрация на 
нашата мисъль, нека наиаавимъ 
следните разсжждения: да ре- 

[ чемъ, че на лицето съ втората 
заплата за единъ месецъ сж 
необходимо за храна 3500 лв., 
за дрехи 3000 лв,, за н а е м ъ 
2000 лв., за отопление 1500 лв.
Значи, за да посрфща нуждите 
си отъ първа необходимость,

ведливостьта.
Нека тия господа, които плу- 

ватъ въ охолство и даватъ тонъ 
на общочовешката но л и т и к а 
разбератъ, че големите соци
ални проблеми не се разреша- 
ватъ съ иолумерки, как вито те 
отъ толкова години н а с а м ъ 
предявяватъ.

Истински държавникъ е он
зи, който умее така да нагодя- 
ва държавните работи, щото 
интимните пулсове на широки
те народни маси винаги да би- 
ятъ въ унисо лъ съ м о щ н и я  
лулсъ на го л амата държавна 
машина.

Дим. Ал. Симеоновъ

До бившата извънредна контролна 
комисия при читал. „Разумъ“ —тукъ.

Въ брой 404 отъ 12. IX. н. г. 
на в. „Наше Слово“ ми задава
те петь въпроси, на които ясно 
и недвусмислено отговарямъ:

то изразходва 10000 лв. Оста- Събиралъ съмъ членски
ватъ му свободни 5000 лв. Съ вносъ-,
първата стотица отъ останали- Срещу сумите съмъ изда 
те  свободни- пари лицето ще валъ квитанции, отъ които се 
задоволи вече нужда отъ втора вижДа сумата, която съмъ съб- 
степень, съ следващата стоти- Ралъ*
ца нужда отъ трета степень, 11реДи годишното събра- 
съ следващ *'./—нужда огь чет- ние преусгановихъ събирането, 
върта степемь и т. н. и т. н. И ^Дна часть отъ с у м и т е  
въ края на краищата това ли- внесохъ преди годишното съб- 
це ще дойде до такова поло-й Рание>
жение, че не ще има вече не-1 ^ а останалата сума изда-

дохъ иа касиера Емануилъ По- 
ловъ разписка, срещу която е 
блокирана сметката ми огь ко-

удовлетворени никакви, дори 
най-незначителни, нужди. А въ 
джоба му ще има още неиз
разходвани стотици. Отъ тоя 
моментъ вече духътъ на нашия 
любезенъ приятель ще почне 
волно да лети извънъ сферата 
на реалното битие.

Въ неговото богато въобра 
женне всички порядки въ со
циалния и политически животъ 
ще бждатъ глупави измислици 
на хора съ разклатени духовни 
организации. Ние, заедно съ 
васъ, драги читатели, сме не
поколебимо убедени, че въ гла
вата на въпросното лице неми
нуемо ще се породи нЪкое не 
отъ мира сего желание, като 
напримеръ, съ едяа отъ оста
нали ^ стотици да си купи i 
чифгъ оригинални очила, кои
то, споредъ неговото собстве
но убеждение, ще придадатъ 
по-голЪмъ авторитетъ на физи
ческата му външ-юсть. Внима
вайте добре, любезни читатели, 
защото точно гука е мрътвата 
точка на новия робски буржо- 
азенъ законопроектъ. Тези сто 
лева, конто, както видохме, се 
изразходиха за най-безумни це
ли, се облагатъ, споредъ новия 
законопроектъ за преките да
нъци, само съ два лева повече 
отъ онези сто лева отъ трихи- 
лядната заплата, съ която се 
купува хлЪба на едно бедно 
семейство. 'А първите сто ле
ва, дадени за очила, могатъ да 
понесатъ едно облагане не са
мо отъ 4°/0, а отъ 40°/fl.

Оставаме на прозорливия чи- 
татель да сравни Цифрите, ко* 
иго ние нагледно дадохме и да 
си тегли заклю юниего, до кол
ко новия законопроектъ е про- 
питъ съ елементите на спра

мандиривка до София за уреж 
дане читалищни раооти

Въпреки че не заслужава и 
въпреки, че ми е известно, какво 
не цЬлата контролна комисия, 
а г. Каменъ М. Каменовъ и г 
Първанъ Илиевъ, особено пос
ледния, искатъ тия отговори, 
азъ ги давамъ, за да му напра
вя нуждното „удоволствие“ ка
то „шефъ“ на комисията. За
щото, известно ми е, че само 
той е „единствения борецъ“ за 
читалищното благо и само той 
може да поиска продължение 
на мандата на тая никому не- 
нуждна и безсмислена „извън
редна“ контролна комисия, не- 
намирайки и неможейки да се 
добере по правовъ редъ до чи
талището, за което плаче съ 
сълзи.

Азъ не съмъ билъ синекуръ 
и не е, г-да „контрольори“, ан
кетата, която ще ме уплаши, 
защото не съмъ „бебчо“ да ме 
плашите съ „мечката“, пъкъ и 
моите действия въ читалището 
сж известни. Известни сж за
слугите и на другите г-да бив
ши настоятели, отъ киито дела 
вие се плашите, по п о н я т н и  
причини и заради които вие 
създадохте прословутия си въ 
39 стр. докладъ, за който хвър
лихте сума грешни левчета, 
безъ да успеете да окаляте ва
шите „противници" и който е 
толкова ясенъ, че и Господъ 
не може да го разбере.

Вие сами го опровергавате. 
Толкова сте прегледали и раз
брали книгите, че сега сте сед-̂  
нали да ми задавате въпроси, 
които, ако щателно сте лровь-

но, че на 23 м. м. съмъ билъ 
до 1 и пол. часа по служба.

На васъ, г-нъ Владевъ, зада- 
вамъ сжщитЪ въпроси, които 
ви задава г. Тошевъ и ви мо
ля въ ид. брой на „Наше Сло
во“ да отговорите подробно.

Заявявамъ, че за напредъ на 
контр. комисия нЪма да отго
варямъ на никакви^ въпроси, за
щото за менъ; тя вече не сж- 
ществувП Р

<»ч>
=— — —- J____

Фердинандската т 
щенска станция изве 
г. гражданите, че 
предъ да издава на 
те карти за самоличн 
жощи предъ всички те 
пощенски станции и б 
страната и странство

Хроника
На 12 того, драматичната гру

па при читалище „Н а з у м ъ“ 
представи „Любовьта на сту
дента“ пиеса въ 4 действия,о*ъ 
Леонидъ Андреевъ, посетена 
много добре отъ гражданството. 
Сжщата група подготвя усилено 
комедията „Скакалци“, отъ Ст. 
Л. Хостовъ, която ще бжде 
представена презъ месецъ де- 
кемврий.

Наскоро ще поднови излиза
нето си в. „Ьудилникь“, органъ 
на сдруженитъ земледЪлци отъ 
Фердинандска и Ьерковска око
лии. Ще излиза седмично.

Пребивава въ града ни г. Ни
кола д . Иорданивъ, учитель, 
който въ салона на читалище
то, предъ граждани и ученици, 
изнася цикълъ отъ статии вър
ху религията, нацията и пр.

На 8 того, въ града ни даде 
концертъ американския профе- 
соръ Артуръ Гебелъ, съ новото 
откритие ни руския професоръ 
Тереминъ: Музика чрезъ етерни 
вълни. Свири се въ въздуха, 
безъ да се докосватъ лръстит-fc 
на изпълнителя до музикалния 
инструменъ. Акомпанираше бив
шия главенъ диригентъ на на- 
одната опера г. Т. Хадж!

рили документите, щели сте 
да СИ ги изясните сами, безъ 
да ви отговарямъ азъ. 1резвия 
читатель нека самъ си тегли 
заключението, кати прочете въп
росите ви и отговора ми.

Клеймите М. Гошевъ. Какво 
ме интересува менъ неговото 
обществено положение? 11а вер- 
вамъ, че и обществото ще ви 
зададе сжщия въпросъ Той ви 
дава единъ отгивиръ, а ежщи и 
въпросникъ. Ьждете доолестни 
и оезъ увъртания му отговоре 
те направо на въпросите, за да 
осветлите обществото, което 
„осветлихте съ доклада си“.
За лични амбиции нема место.
Отговорете направо на въпро
сите, защото вие сте по-кураж- 
лии отъ него.

Азъ, обаче, ви питамъ само 
това ли е дейностьга на кон
тролираните отъ васъ настоя
телства? И ако вие ми отгово
рите положително, азъ съмъ го 
товъ на поискамъ анкета за ва
шата контрола.

По тоя въпросъ толкова.
Какво казва г. Владевъ: „Су

мата отъ 2U0 лева е внесена 
отъ менъ“ (него)...

Контролната комисия въ док
лада си, въ сметка Дебитори, 
ме поставя пръвъ въ списъка, 
че дължа 250 лева. Азъ, подоб
но на г. Владевъ, се позовавамъ 
на безпристрастностьта на кон
тролната комисия и приемамъ 
за истина изнесеното отъ нея.
Значи проверката й (и споредъ 
Владевъ) е изчерпателна и по 
книгите следва, че неговите 
данни не сжществуватъ. Обяс 
нете на обществото, г-нъ вла 
девъ, кое е истината. Това ли 
на контр. комисия или вашето?
И ако е верно вашето, кжде е сия ци д0ороволно съгласие следнитъ храни за разпло, 
гледала контр. комисия, когаго! тъ а ИМсНН0;

Б Л
Семейството

ФИЛИПЪ шитровъ иоповъ
изказва своята голъма блггодариосгя на протойерей Иорданъ 
шпшвь и лридружжвшигь го свещеници, взели участие въ из
вършване иа опелото; н ! учителя пешо Тодоров» и адвоката 
Любояиръ Коларовь За'произнесенигв надгрооии слова; на всич
ки, които издадоха некролози; на всички, които приежтетву- 
ваха на опелото и придружиха тленните останки на скжпия 
и иепрежалимъ покоиникъ до вечното му жилище, тъй сжщо 
и на всички роднини, приятели и познати за изказаните устно 
и писмено съболезнования.

Огоь с е м е й с т в о т о *  

Л О М С К И  О К Р А Ж Е Н З Ь  С л д

ОоН&Л£.г1ИК №  268-32 г.
Ломския Окржкедь Сждь обявяза, че сь определение Л4> 

1636 отъ 7 ноемврий 932 год. е допустнато осизовлението на 
1 еорги Митовъ Симеоновъ и законната му съпруга Метра 
Джонова Младенова и двамата огь с. Смоляновци — Ферди- 
нандско, — отъ осиновителката Наида Велкова Куманова отъ 
сжщото село.

гр. Ломъ, 7 ноември 1932 година,

Секретарь: (не се чете)

ДОЛгЮ-ВЕРЕНИШКА ОБЩ. СКОГОВЪДНА КОМИСИЯ

ОВЯ£1ЛЛШ1е; N2 1241
Додно-Веренишката Общинска Скоговъдна Комисия об

явява, чс търси да закупи за нуждигБ на фзнда чрезъ коми-

е проверявала книгите? Иначе в 
въ менъ остава убеждението, че’ 
вие сте измислили това, или че 
„безпогрешната изв. контр. ко
мисия“ е сгрешила, или пъкъ 
за васъ, като нейно протеже, 
не е искала да пише, освенъ 
че сте „нан-трезвия“ настоя 
тель, сжществувалъ до сега въ 
фердин. читалище.

Що се отнася до това, че азъ 
съмъ подклаждаш» отъ Методи 
Тошевъ да не се ява на годиш
ното събрание, ако стане иуж- 
да ще ви докажа документал-

1) 1670 кгр. овесь за около 4000 лв.; 2) 1260 кгр. 
за около 04UO лв.; 6) 10UJ кгр. царевица за около 20 
4) 540 кгр. кюспе за около Ю00 лв.; 6) 5160 кгр. сено 
ло 5160 ле.; о) 4200 кгр. кръмно цвекло за около 4200 лв.: 
7) 3200 кгр. слама за около 1000 лв. и 36 кгр. соль за около 
162 лева.

Покупката ще стане по закона за б. о. п, и правилника 
за прилагането му.

Желаещите да доставатъ горните храни да отправап? 
офертите си до председателя на комисията—село Долна*13е- 
реница, най-късно 10 дена следъ пуоликацняга настоящето въ 
в. „Наше Слово“.

с. Долна Вереняца, 16. XI. 1932 година.
Отъ Комисията:

У д а в и л ъ  се
Небето б'Ьше ясно, като стък

ло, ни памукче по него. Духа
ше най-приятния за нашето мо
ре вЬтъръ — югоизточния, или 
тъй наречения СИРОКО. По- 
връхностьта на Созополския за- 
ливъ беше тъй фризирана, че 
и Анюшка съ своите светло 
руси кждрици би му завиде
ла. Изкуството на Тодоръ бер- 
берчето, бледнееше предъ това 
на Сироко.

Една малка ветроходка се 
отдели отъ градския кей ц за
плува по кждриците на морето. 
ВЬтъра наду силно платното и 
тя хвръкна като бела чайка, 
подгонена отъ Кара — патака. 
Сжби, този, който беше на кор- 
м <лото, сияеше отъ радость; 
той беше страстснъ гимиджия.

—Ей, Сжби, извика другия, ка
рай кьмь недовършения фаръ!.,

Не виждашъ ли! Тамъ има та
кова!... Е! Сети се де!... Тамъ е 
Анюшка, нали я познавашъ? 
Ахъ! Тъзъ анюшка, тъзъ Анюш
ка!—Знаешъ ли какво?—Поло
вината джигерче ми изгоре. Сж
би се усмихна и послушно на 
сочи носа на в Ьтроходката сре- 
щу фара. Е е, може ли?! Нали е 
и той щтенинъ?!... Па кой знае?1 
Може и Мериола да е тамъ. 
Филка тъй се казваше другиятъ, 
запе най-новия шлагеръ;

„Анюшка сърдце ми ти от- 
крадна,

1ъзи нощь ще дойда да го 
взема..."

Следъ петь минути те беха 
близо до фара.

Сжби, вонта около фара!... не!... 
не!... десна волта!... да ги оби- 
колимъ веднажъ! извика Филка 
и се изправи въ лодката, за да

могатъ да го видятъ, или по 
право да го види. Анюшка на 
истина беше тукъ, но Мариола 
я немаше. Той се хвана за ван- 
ги те и стжпна на бортя. Лод
ката се наклони на една страна 
и затрудни кормчията. Чакай 
азъ ще те науча, закани се Сж
би и се усмихна. Филка пакъ 
за п е :

„Анюшка сърдце ми ти от 
крадна,

Тази нощь ще дойда да го...“
И бухъ въ водата! Той не 

можа да завърши—Сжби беше 
обърналъ на друга посока лод
ката, вегъра наду платното отъ 
противната страна и то съ тла- 
съкъ бутна Филка въ морето.

—Ха! ха! ха!... браво! браво! се 
разсмеха момичетата отъ фара.

ще дойде да си го взема, мис 
ли си Филка и заплава къмь 
стълбичките на фара.

—Защо ми се смъешъ? запи 
та той, когато беше близо до нея,

— ЯС. Защо ми се Смееше;— 
защото беше много смешенъ, 
отвърна тя и още повече се 
заеме.

— А-а!. . . защото съмъ билъ 
смешенъ и защото ти се е сме- 
яло?1... Ами, сега като си хуба 
ва и мене ми се... И той я це
луна по устните.

—Нахалникъ!... Извика тя и се 
задърпа.

Това Пькъ, защото съмъ 
нахалникъ. — И той я целуна 
още веднажъ.

— Г лупчо!
Глупчо съмъ, душо моя —>

ьта му. Той я притисна по сил- — Охо! брагъ, ама ти наисг.^

Ха! ха! ха! а пей сега де! вя- и sa Ярети пжти я целуна, 
каше Ашошка и се смееше (Сж- : -^Глупакъ! Идиотъ! Нахвър- 
би отлете съ ветроходната към^ йн се тя върху него и се мж- 
островъ Се. Иванъ). £ега, сег» hem  да се изкубне изъ рбяти-

!* ш

но до гърдите си, погледна 
другаркитЪ й, погледна и нея 
и тя ги погледна. Хе се черве 
н^еха* 1 я разбра нещо огъ тех 
ните очички:—Филка оьшс г ви 
хубавъ, тъй добъръ, това всеки 
знаеше, коя мома не лудееше 
по него?—Ние се обичаме, лро 
мълви тя и се извърна къмъ не 
г0—Да? ние се обичаме потвър
ди той, дебело, и устните имъ 
се слеха въ една продължител
на целувка. Другарките й една 
по една заслизаха по стълбич
ките, отвързаха свойта лодка 
и отплуваха.

—Ти беше лудъ, каза после тя. 
—Ти ще бждешъ моя, вечно 

! моя, отвърна той и я взе на рж- 
цете си, като кукла. Тя вече 
не се противеше. Уви ржц?те 
си около шията му и той за
слиза по стълбите. Сжби се бе
ше завърналъ и ги чакаше.

на си се удавилъ, азъ искагь 
само да те наквася—каза той 
шеговито.

— И ти скоро ще се опле
теше вь некои водорасли,—му 
игвьрпа Филка. И п о с л е  се 
обърна къмъ Анюшка — Зна
еше ли въ кон/ — Въ косите 
на морала. И тримата се заеме
ха. сироко кихна два — три 
пжти, после излеко се заеме. 
Платното се наду отъ смехъ и 
ветроходната хеьркна, като б е
ла чайка, весела, заемела, не- 
гонена отъ Кара-патакъ.

Ефтниъ Ад. Ооповъ*

И З Г Л Е Д И
отъ гр. Фердинанде, ще наме
рите въ новата книжарница при 
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