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Пътя на човечеството се чу

пи въ зигзагъ. Духовното на- 
зрЪван едостигна своята кулми
национна точка, за да рухне въ 
пропастьта на милиони безпът- 
ства, защото жаждата за свет
лото е премного накипела, а 
върховното осъществяване е 
далечъ. Чов Ьчеството, като бол- 
никъ, пада за известно време 
въ несвесть, за да се пробуди 
една лъчезарна утринь и да по
еме отново пътя на духовното 
превъзмогване. То прилича, не 
вемъ, по своята нестройность 
на Дебеляиовата инфанга, коя
то жадува далечния- принцъ и, 
безсилна отъ копнежъ по него, 
„слиза въ мрачните зали на 
мраченъ позоръ“, за да чака 
сетне отново белите корабни 
платна, съ погледъ устременъ 
въ синята далечина и съ душа 
изкъпана въ сълзите на разка
янието. Човечеството пие отъ 
извора на науката, светлината 
и доброто, за да се опие въ 
даденъ моментъ отъ премного- 
то жизнени сили, които е вку
сило и да загуби праволиней
ния пъть. Търгаши съ негова
та жажда му поднасят ьтогавЪ* 
евтинъ опиумъ и прекъсватъ 
нагорния му стремъ. Те иско- 
ристяватъ чистата жажда, сре
щу което поднасятъ торь за ду
шите, въ които лесно поник- 
ватъ зли еемена. И тая проста 
игра струва цели векове на 
света.

Давали съ  опиумъ на наро
дите откакто света съществу
ва. Дозите съ  били само по- 
слаби и въ зависимость отъ то
ва, човечеството е вървило на

предъ или се е връщало на- 
задъ. Тежъкъ пъть на подеми 
и падения, въ здрачената дале
чина на когото човечеството 
търси пояснение.

Идватъ моменти, когато до
зата отъ опиумъ престава да 
действува. Идватъ моменти, ко
гато цели народи се опом^ятъ. 
Така съ  се родили светлите 
векове на възраждането. Горе, 
отъ ръба на зигзаговидната ли
ния, човечеството впива жаденъ 
поглгдъ къмъ далечините. Упо
ено отъ премного надежда, то 
не вижда зиналата пропасть.

Лъженауката, лъжерелигия- 
та, партизанския бесъ и после
диците отъ него вливатъ опи
умъ въ наранените, но жадни 
души на хората. Стари пред
разсъдъци замъглцтъ чистото 
съзнание. Търгаши се гавратъ 
съ човешката жажда за по-до- 
бъръ животъ., Всека душа се 
заслоява съ дълбока утайка отъ 
опиумъ. Съзнанието, замъглено, 
подхранвано съ лъжи, расте и 
зрее, като цветъ всредъ буре
ни—за да бъде задушено отъ 
техъ.

Странна наркоза. Заключенъ 
кръгъ. И все пакъ—лъчи, кои- 
ю  будятъ упоената вера.

Малко лъчи, пръснати тукъ 
-^-таме средъ света, требва да 
изпарятъ опиума отъ човешки
те  души. Жглите на зигзага 
требва да се изправятъ и ус- 
тремятъ нагоре. Опиумътъ—то
ва е подтискане на съвестьта, 
лъжливо све гогледане, присъ
що и предназначено за нишите 
духомъ.

Симеонъ Мариновъ.

Синята пъпка
VI. Л е к у в а н е ,

(Продължение отъ брой 402).
Лекуването на синята пъпка белези на болестьта, за които

е и требва да бъде изключи
телно работа на лекаря.

А понеже нашите б е с е д и  
иматъ чисто популяренъ харак- 
теръ, то затова ние ще изло- 
жиме само принципите на ле
куването на антракса, безъ да 
се спираме на подробности - и 
на самата техника.

Понеже, въ зависимость отъ 
това, дали антраксътъ е вън- 
шенъ или вътрешенъ, въ на
чалото или въ пъленъ периодъ 
на действие върху телото на 
болния; отъ външните обстоя
телства и индивидуалните осо
бености на индивида,—то дей
ствието на антракса може да 
бъде само местно и да си ос
тане такова, или стане общо, 
то затова и лекуването му ще 
бъде два вида: местно и общо.

говорихме въ първата беседа; 
или пъкъ болния се явява на 
лечение малко или много по- 
късно.

Лекуването на тия два ти
пични случая ще бъде, разбира 
се, различно.

а) Въ първия случай бацилите 
на болестьта се намиратъ само 
на нараненото место, само въ 
синята пъпка и още не съ  на
влезли въ кръвьта. Съ други 
думи, заразата е още само ло
кална.

б) За съжаление, въ повече- 
то случаи болестьта е вече дос
та напреднала, когато болниятъ 
се яви на прегледъ при лека
ря. Бацилите съ въ кръвьта. 
последната е вече отровена, 
както се казва на обикновенъ

, . езикъ, и читательтъ много до-
1. Местно лькуване на антракса, бре разбира, че местното ле-

За местно лекуване на ан
тракса може да става д у м а ,  
разбира се, само при външната 
му форма (синя пъпка).

Два случая м о г а т ъ да се 
представятъ: или болниятъ се 
явява на лекуване още презъ

куване, което почти вингги е 
достатъчно при първия случай, 
е съвършено недостатъчно при 
втория и затова ще предприе
ме бързо и енергично общо ле
куване.

Принцип ьтъ на местното ле-
инкубационния периодъ. (Пе- куване е простъ и прилагането 
риодътъ отъ момента на зара- му толкозл старъ, колкото е и 
зата до явяването на първите светътъ; чрезъ широко изгаря- 
симнтоми на болестьта). Или не на пъпката (следъ или безъ 
при появяването на първите предварително изрезване или
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Не вервамъ азъ, майчице мила, 
Че ти си способна сега 
Децата, що ти си кърмила,
Да стреляшъ безъ капка тъга.
До вчера ти, мамичко свидна, 
Не плака ли горко за техъ?! 
Войната — жестока ехидна —
Не бе ли най-страшния грехъ?.,.
Ти първа нарече клането: 
„Безчестна човешка борба“
И плака отъ болки небето 
Отъ твоята болка — молба.
Азъ искахъ сърдцето на мама, 
Да роди маслиненъ венецъ.
И тая световна измама,
Да смаже — Да каже „Конецъ!“
Да кичи съ рожби земята, 
Надрасла живота суровъ.
Да милва смирено душата 
Съ чиста и кротка любовь!
Азъ вервамъ о, майчице, мамо, 
Че ти ме обичашъ и днесъ;
Че рамо — съ мене — до рамо 
Ще бранишъ човешката честь.
Да мирне човекътъ поробенъ; 
Да стихнатъ житейски вражди. 
А топътъ на рала раздробенъ, 
Да тръгне по торни бразди!
Да екнатъ просторите родни 
Отъ песни на мирни сърдца. 
„За приказъ“ войните безплод

ни,
Да станатъ на наш’те деца! 

Младенъ Г. Карталевъ.

ЕДНО ЗЛО
(Отговоръ на Т.)

. Проституцията е едно голе- 
мо социално зло, което носи ги- 
бель на човечеството.

Но г-нъ Т. (този човеколю- 
бецъ) защо не си зададе въп
роса: безъ блато може ли да 
съществуватъ комари, а сетне 
малария? Безъ условия ще ли 
да живее проституцията? Не. 
нема съществуване безъ ус
ловия.

Нека ние да изкоренимъ дър
вото отъ дъното, за изсъхнагъ 
клоновете. Нека да пресушимъ 
блатото, за да измратъ комари
те и изчезне маларията, за да 
спасиме не само околията, а це
лете човечество отъ гибель.

М. Н.

Печатница ЖИВОТЪ—Фердинандъ

изрезване съ съвършено чистъ 
и остъръ ножъ), се унищожа- 
ватъ бацилите на Давенъ и имъ 
се пресича по тоя начинъ п ъ 
тя къмъ отравяне на кръвьта.

Изгорянето може да се из
върши съ нагрети до червено 
ножъ, съ сублиматъ или съ 
сода за сапунъ напримеръ, И въ 
двата случаи требва да се из
гори не само пъпката, но и ве
неца отъ подутината около нея.

По тоя начинъ бацилите съ 
унищожени и опасностьта отъ 
отравянето на кръвьта е из
ключена.

Болниятъ е оздравелъ. 
(следва).

Д-ръ Аврамъ Ив. Рапонски.
диплоинранъ по хигиена 

и бактериодогня

1а зош оп рош в зо ю л и
Народниятъ блокъ да внимава

Осемгодишното управление 
на сговора омръзна на българ
ския народъ, благодарение не
хайството и самозабравата на 
много сговористи, въ отноше
нията имъ къмъ обикновения 
гражданинъ.

И за това, на 21 юний, от- 
ритаатше и онеправданите, 
които се оказаха повече отъ по
ловината отъ българския на
родъ, презреха бюлетината на 
сговора и всички гласуваха еди
нодушно за набързо скърпения 
народенъ блокъ.

, И Народния блокъ пое влас- 
тьта. Управлява вече година и 
половина. Много направи, но 
още много требва да направи, 
за да устои на думата си, даде
на на 21 юний 1931 година.

Какво виждаме днесъ?
Вместо да продължатъ съз

даването на законоположения, 
които да облекчатъ тежката 
участь на по-големата часть отъ 
българския народъ, партиите 
на Народния блокъ ни подна
сятъ единъ законопроектъ за 
печата, съ който турятъ бръм
ка на устата на честния вестни- 
карь, за да не може да каже 
истината по онова, което става

въ нашия обшественъ жиаотъ.
А онова, кое го става, сигур* 

но не е добро. Сигур то не е за 
предъ хора. Или ако нема ни
що лошо, нищо гнило въ уп
равлението,компрометиращо На
родния блокъ, за да нема що 
да се крие, тогава инициатори
те за внисането на законопро
екта за печата требва дя съ 
или много наивни, или съ мно
го нетактична, та така бързатъ 
съ неговото прокарване.

Въ всеки случай, съ внасяне
то въ Народното събрание на 
законопроекта за печата, съз
даде се вече убеждение въ об
ществото, че „има нещо гнило 
въ Дания“, което требва да се 
укрие. Отъ това всички партии 
отъ Народния блокъ требва да 
си взематъ бележка. И за да 
се реабилитиратъ предъ бъл
гарския народъ, те единодушно 
требва да взематъ решение за 
оттеглянето на тоя законопро
ектъ за печата, като насочатъ 
вниманието си къмъ многото 
стопански въпроси, които ча- 
катъ своето разрешение.

Иначе, подготвя се новъ 21 
юний, не твърде радостенъ за 
Народния блокъ.

Идеолнзънъ и кариеризъмъ
Безпорно, тоза съ два точно 

противоположни възгледи въ 
обществения животъ.

Идеализма е въплощение на 
крилатия устремъ къмъ про- 
гресъ и възходъ, стимулираще- 
то начало за успеха на всека 
организация. Той е най благо
родния и възвишенъ импулсъ 
въ чевешкия прогресъ, който 
тика човечеството къмъ по све
тли переспективи и му открива 
по щастливи кръгозори. Идеа
лизма-това е необходимото ус
ловие за проявяване на всеки 
гений, който съ своите дела 
увлича и импулсира човече
ството.

Може ли некой да посочи по
не едно велико дело, поне 
единъ чистъ и светълъ образъ 
на некои отъ великите хора 
на науката, или пъкъ една пла
менна и възторжена душа из» 
между създателите и вдъхно
вителите на социалните движе
ния, безъ да подчертае големия 
идеализъмъ, който е извикалъ 
на животъ това дело, озаря- 
валъ великите хора на науката 
и водушевлявалъ създателите 
на мировите движения? Не, ни- 
то единъ подобенъ примеръвъ 
историята на човечеството не 
ще намерите!

Носителите на идеализма сж 
били винаги предметъ на ува
жение и почитание отъ страна 
на целото човечество, защото 
въ техъ то е виждало красиво
то съчетание на самопожерт- 
вувателностьта и смелостьта съ 
енергичностьта и - постоянство
то. Те сж служили на измъче
ното човечество като лътевод- 
на звезда къмъ по щастливи 
бъднини...

Организация, ръководена отъ 
.хора, въ душите на които не 
грее свещения пламъкъ на иде
ализма, е загубена; защото тамъ 
където нема идеализъмъ, се
беотрицание и преданость, тамъ 
неможе да има успехъ на об
щото дело. Организации, въ ко* 
ито идеализма е покрусенъ, съ 
осъдени на бавно, но сигурно 
изчезване отъ обществения жи
вотъ, ако членовете на тия ор

ганизации о време не изрежатъ 
ръководящите личности винов
ни за това!

Където липсва идеализъма, 
тамъ съществува кариеризъма,

Кариеризъма— това е олице
творение на стремежа за задо* 
воляването на личното „азъ", 
Долните и ниски сметки за 
уреждане на отделната лич« 
ность и за запазване, преди 
всичко, на нейните интереси, 
това не е нищо друго, освенъ 
единъ грубъ кариеризъмъ. Въ 
носителите на кариеризъма вие 
не ще намерите нито самопо
жертвувате лность, нито преда
ность и себеотрицание. Бъдни 
на изпитания за организацията, 
касиеристите се дръпватъ отъ 
предните линии, които съ зае- 
Л{1. Премине ли бурята, отъ техъ 
по-заел ужили н е м а .  Техните 
„заслуги“ за успеха на органи
зацията следъ бурята съ тол
кова многобройни, че истински
те идеалисти, тия, на които се 
дължи действително ycnixa h i 
организацията, стстъпватъ пред 
нахалностьта имъ — смутени и 
оскърбени. Въ повечето случаи 
кариеристите много по-добре и 
по-бързо успеватъ въ достига* 
не на егоистичните си намере
ния, отколкото идеалистите, за
щото първите съ нахални, бе
зогледни въ своите действия, 
съ присъщото темъ дебелоочие, 
когато вторите съ скромни ви
наги по отношение на личните 
си намерения,

Идеализъмъ и кариеризъмъ— 
два мирогледа, два противопо* 
ложни и взаимно отричащи се 
света. Първиятъ внася 
жестЪ, въодушевление и йро* 
гресъ въ политикоюбществения 
животъ, а Вторинтъ — разруха, 
унижения, мъртвило и регресъ,

Борбата, която води чове« 
чеството къмъ своето просвет- 
ление и прогресъ, често пъти 
е била възспирана отъ карие* 
ристи—ренегати, но те винаги 
съ  били смачквани отъ масите,

Историята е живъ евндетель 
на това!

Петър ь Ц. Беляшкн,

Д-ръ Ашеръ Зонановъ
з ж б о л е к а р ь

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

Четете и рекл»я*р1йге вь „Нице Саззо',



Стр. 2. Ннше Слово Бр. 407.

Toil ум pit»!
На 28 м. м., около 3 часа следъ обедъ, се е поминалъ 

въ Банки, следъ дълго боледуване, Врачанския нар ченъ пред- 
ставитель И в а н ъ  Свддееохяовъ.

ТЬлото му е пренесено въ Враца и е погреба ю  на 30 м. м.
На погребението сж присжтствували: министъръ-предсе

дателя г. Мушзновъ, министра на вжтрешните р .боти г. Гир- 
гиновъ, много народни представители и много гр дждани и се
ляни отъ окръга.

Опелото е извършено отъ 14 свещеници, начело съ Вра
чанския митрополитъ Паисий. '

Отлете духътъ на единъ човекъ и то на истински чо
векъ, общественикъ и български гражданинъ.

Кой не познава рунтавия кметъ? Кой не е чулъ за него
вите благородни дела?

До последно издъхване той бе истински благоредникъ. 
Той имаше за цель презъ целия си животъ само да п р а в и  
добрини, услуги и всички оновз, което би требвало да прави 
всеки единъ гражданинъ.

Беденъ дошелъ въ Враца. Оскръбления, унижения и мно
го подигравки е слушалъ отъ врачани, ала той вземаше това 
за изкушения, както Толстоевия герой „Отецъ Сергей“ и на 
всекиму прощаваше и въ душата си се молеше Богу и той 
да имъ прости—„защото не знаятъ що вършатъ“.

Всичко дава и даде на бедните. Съ всички и навсекж- 
де бе любезенъ, достжпенъ, приветливъ, разговорливъ и на 
бедните утешитель.

Волята му бе железна и съ тая воля превъзмогна и сто
ри много нещо като човекъ и общественикъ.

Нека всички, които сме имали що годе нЬщо съ покой
ника Иванъ Симеоновъ и го познаваме, кажемъ: „ Б о г ъ  д а  
г о  п р о с т и “!

Умре като врачански гражданинъ, но не е врачанинъ. За
това беденъ доде въ Враца, беденъ си и отиде!...

X . Н .
1  — : 11----- г-п I ------- -------- 1   - - 1 L .

До Господина Председа<еля 
на Окол. учит. д-во Кр. Д. Петровъ^Фердинандъ 
копие: Редакция в. „Наше Слово“—Фердинандъ.

Г-нъ председателю,
Като организиранъ членъ при 

повереното вамъ учителско дру
жество, моля да се занимае 
управата и при първо събрание 
да се постави на дневенъ редъ 
следното:

1. Отнемането на учениците 
отъ с. Камена-Рикса отъ про
гимназията въ с. Челюстница и 
презаписване къмъ прогимна
зията въ с. Винище, като се 
има предъ видъ, че разстояние 
то до с. Челюстница е 2 5 клм., 
а до с. Винище е 6 до 7 клм., 
а преко е не по-малко отъ 5 
километра.

2. Съкращението на учител
ския персоналъ въ прогимна
зията въ с. Челюстница, безъ 
да е сондирано учил. настоя
телство, съкращава се учителя 
Бутаковъ.

3. Отъ това следва закрива
нето и на втори класъ, а те ся 
си набавили учебници ида оти- 
ватъ при прогимназията въ с. 
Белимелъ, ще требва да сре- 
щатъ спънки въ това отноше
ние.

4. Наложено ми е наказание 
по чл. 74 буква „в“ отъ Закона 
на народното просвещение отъ 
инспекцията, за което съмъ ис- 
калъ анкета и отменение

Горните въпроси да се по- 
ставятъ на дневенъ редъ при 
свикването на учителското дру
жество, да се вземе решение 
справедливо и се изпрати въ 
Министерството на народното 
просвещение.

Той е едно малко дрипаво 
момче, съ обгорело отъ слънце
то лице* но доста симпатично. 
Беше привечерь. Срещнахъ го 
на горния край на града. Азъ 
ИДеХъ отъ село, а той отиваше 
некжде, Станалъ отпреде на 
каруцата, въ е дната ржка взелъ 
юздата, а въ другата вързва 
пърчица, караше немощния конь 
и то така внимателно, сякашъ 
отъ дълги години е упражня- 
валъ това занятие. Направи ми 
впечатление и рекохъ си: ще 
го заговоря. Той ме предвари, 
като спре коня си.

— Добъръ вечерь чичо, до 
града ли?

— Добъръ вечерь, да, а ти 
кжде?

— Отивамъ тукъ до близко
то село да докарамъ багажа иа 
една учителка. —У чуди ме, тол
кова малъкъ, ръкъ каква раб^-

А понеже свикването на дру
жеството може да се забави, 
а въпросите не тръпятъ отла
гане, то моля управата да на
прави постжпки, за да се отме
ни съкращението на персонала 
въ прогимназията, да се въз
върне сжщия учитель Бутаковъ 
и се нареди потребното, за да 
идатъ децата отъ село Камена 
Рикса въ с. Челюстница, за ко
ето има подадено колективно 
заявление отъ родителите на 
децата.

Уверенъ, че учителските дру
жества, имайки за цель да се 
борятъ не само за материално
то и морално закрепване на учи
телския стабилитенъ, но иматъ 
и високо благородната задача 
да служатъ на просветата и сто
рените грешки да се своевре- 
мено коригиратъ, е дългъ нашъ 
да поискаме това, а на органи
те на учебната власть е пра
во и дългъ да направятъ ну- 
ждното за удовлетворение на 
справедливите искания, което 
ще бжде техенъ активъ. 
Рангелъ Тодоровъ—с. Челюстница.

Отъ началото на годината до 
днесъ има заболели въ града 
ни отъ коременъ тифъ 10 души, 
излекувани 8. Оставатъ въ бол
ницата още 2, които, сравнител
но, прекарватъ леко болестьта. 
Починали нема.

Дружество Ипвалидъ въ градъ 
Фердинандъ е утвърдено отъ 
Министерството на Вжтр. рабо
ти съ№  13422 отъ 25 X. 1932 г.

та е тръгналъ да върши.
— Нема ли да закъснеешъ, 

—попитахъ го; Както виждашъ 
доста кжено е—самъ си, а и ко
ня ти е слабъ

— Ехъ чичо, какво да правя. 
Хлебъ требва, а нема отъ кжде. 
. — Нима Hi ма кой другъ отъ 
вашия домъ да се грижи за то
ва? Баща, майка немашъ ли?

— немамъ. Имамъ само едно 
сестриче по малко отъ мене—и 
очите му се насълзиха. Това ме 
трогна. Свалихъ торбата си отъ 
рамото, взехъ всичкия хлебъ 
що имаХъ вжтре и му го пода* 
дохъ. —Вземи, драги приятелю, 
тоя хлебъ. Нали нема да се 
срамува шъ? Той ме изгледа ра
достно и рече:

~  Не чичо, защо да се сра
мува мъ, когато съмъ гладенъ. 
Днесъ цель день не съмъ ялъ. 
Ще занеса отъ него и на сес-

ТЕАТРАЛНИ
Драматическата трупа при чи

талище .Разумъ“ на 27 м. м. 
представи за втори пжть, доб
ре посетена, „ЛЮБОВЬТА НА 
СТУДЕНТА“, пиеса въ 4 дей
ствия, отъ руския писатель Ле- 
онидъ Андреевъ.

Пиесата рисува живота на 
руските студенти. Чрезъ отри
цателното въ техния животъ, 
авторътъ се е постаралъ да 
п о с о ч и :  к а к ъ в ъ  пе
требва да бжде живота на сту
дента днесъ, за да бжде тоя 
студентъ утре, следъ напуска
не университета, човекъ въ об
ществото, съ всички положи
телни качества. Това именно 
прави пиесата ценна и изнася
нето й—належаще, за да по
влияе поучително, особено вър
ху учащата се младеясь днесъ.

Сжщата трупа ще представи 
на 10 того „Скакалци“, коме
дия въ 3 действия, отъ Ст. Л. 
Костовъ.

Хроника
Гимнастическото д-во „Кутлов 

ски юнакъ“ ще даде довечера, 
въ салона на читалището, сво
ята традиционна вечеринка, съ 
участието на всички чети при 
дружеството. Ще се разиграе 
томбола. За насърдчение юнаш
кото дело въ града ни, граж
данството требва да посети 
тази вечеринка. /

На 1 тото Ломския Окр. еждъ 
разгледа углавното дело, заве
дено отъ Бойчиновската ското- 
въдна комисия противъ бившия 
агрономъ въ града ни г. Дими- 
търъ Ат. Мариновъ, сега окол. 
агрономъ въ Станимака, за об
себване на 10,000 лв. Сждътъ 
призна г. Мариновъ за вино- 
венъ и го оежди на 3 години 
строгъ тъмниченъ затворъ и 5 
години лишение отъ граждански 
и политически права.

Продажба на лозови и овощ
ни материали, непрегледани отъ 
агрономството, е строго забра
нено. Одобрените лози се плом- 
биратъ на снопчета отъ агро
номството и снабдяватъ съ 
листь за продажба. Админис
тративните власти сж задъл
жени да следятъ за изпълнение 
горното.

Районния коопер. комитетъ въ 
разширения си съставъ се свик
ва на заседание утре— 4 XII — 
въ салона на Б. 3. Банка при 
дневенъ редъ: Културно-про
светна и организационна дей* 
ность презъ зимния сезонъ.

Глобени сж съ по 100 лв. не» 
колко стопани отъ с. М.-Кутло« 
вица за това, че не сж предста
вили мжжките си разплодници 
(бици и нерезчета) презъ про- 
летьта на скотовъдната пре- 
гледвателна комисия.

Който рекламира,
само той печели.

тфа си. Колко си добъръ чичо... 
Охъ, ето пакъ ме измжчва оно
ва, което често, често ме мжчи* 
ПитаХъ го какво,—Ще ти кажа 
чичо, защото знамъ, че после 
ще ми олекне. Слезна отъ ка
руцата и седнахме край пжтя, 
и почна да разправя:

— На ржеть съмъ малъкъ, но 
на години съмъ по-старъ. Имамъ 
навършени 17 години, но самия 
ми животъ не ми позволи да 
п орастна по*големъ. Сираче 
съмъ. Имахъ баща (а за майка 
си не мога да Ви говоря, за
щото не я помня. Билъ съмъ 
много малъкъ когато тя е по
чинала)—та казахъ, че баща ми, 
едничката му цель беше да ме 
учи. Искаше му се да стана 
ученъ човекъ, но въпреки стре
межите си, всичко пропадна. 
По занятие и той беше к;ру- 
царь. Трудеше се човека, но не 
успя. Това беше преди 1923гоД. 
Дойде тя. Дойде и септемврий.

К н и ж н и н а
Безплатно ще получатъ веднага 

8 премии новоизлЪзли книги отъ 
най-четените • съвременни автори 
ония, абонирали се и предпла
тили абонамента на списание 
„Страници за всички“ 120 лв.— 
Изпращане сумата, или искане 
проспекти на адресъ: Списа
ние „Страници за всички“—Со
фия, Гурко 20. Книгите сж: 
Страшните Соломонови острови отъ 
Джекъ Лондонъ, преводъ на 
Рачо Стояновъ. Избрани Скици

отъ Маркъ Твенъ, преводъ на 
Д-ръ Дим. Стоевски. Великот* 
чудо отъ Джекъ Лондонъ, пре
водъ огъ Симеонъ Андреевъ. 
Заратустра. На острова на блаже
ните отъ Пенчо Славейковъ. Ха
вайски сърдца отъ Джекъ Лон- 
доаъ, преводъ на Д-ръ Дими» 
търъ Стоевски. Записките н а 
единъ лудъ отъ Левъ Толстой а 
Виръ отъ Максимъ Горки. Пиера 
отъ Гюи де Мопасанъ, преводъ 
на К. Константиновъ. Хубава 
жена отъ Херманъ Баръ, преводъ 
X. Левенсонъ.

Г-ца З О Р К А Т О МОВА  

Г-нъ БОРИСЪ -ПЪРВАНОВЪ
ще се венчаятъ на 4 того, 10 часа сутриньта въ монастира 

„Св. Иванъ Рилски“ — Лопушна.
Поздравленията ще се приематъ въ дома на младоженците. 

Меляне, Берковско, декемврий 1932 година.

Благодарность
Подписаната АНКА Г. ВОЙНОВА отъ с. Горно Церове* 

не—Фердинандско, изказ вамъ публично най-големата си бла
годарность на д-во „Б А А К А П Ъ -Ж И Б О Т Ъ “ —София, 
за дето ми брои веднага чрезъ агенцията си Фердинандъ сумата
ЛЕВА 3 0 ,0 0 0  (ТРИДЕСЕТЬ ХИЛЯДИ),
за която бе застрахованъ покойния ми съпругъ Г. М. Войновъ.

Като препоржчамъ на всички ония, които милеятъ за сво
ите семейства и бждещето на децата си, да правятъ застра
ховките си само при д-во „БАЛХАНЪ-ЖИВОТЪ“—София,

Оставамъ съ почитание: А н к а  Г Бойнова

Шушони ФАСОНИ Шушонм
дамски и МжЕЖки отть известната 

въ цЪлъ езъ тъ  фабрика
„ТРАПЕЦЪ"

Красиви, елегантни, трайни и срав
нително ефтини при

брои N. Лниом-гр. фердинандъ
Въ магазина има т. всички видове 

галоши и шушони отъ всички 
3-3 български фабрики.

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

СЪОБЩ АВАМ Ъ
на почитаемата си клиентела, че се црем^стнхъ на 
другия жгълъ, въ зданието на Каменъ Димовъ (подъ Българ
ската Народна Банка) и въвеждамъ и разни колониални сто
ки на конкурентни цени. Молимъ, вземете си бележка и по* 
3-3 сетете магазина ми, за да се уверите.

У-ЩНО НАСТОЯТЕЛ. С. БЪЛОТИНЦИ, ФЕРДИНАНДСКО

ОБЯВЛЕНИЕ №  53
Съобщава се на интересующите се, че училищните ка

риери въ местностите: „Градището“ и „Джурджина дупка“, въ 
района на с. Белотинци, ще се отдадатъ на експлоатиране по 
доброволно съгласие на 6. XII. 1932 год. въ канцеларията на 
първоначалното училище 8 ч. преди обедъ до 2 ч. сл. обедъ.

Желающите да се яватъ на горната дата, за да прего- 
варятъ съ училищното настоятелство.

с. Белотинци, 30 ноемврий 1932 година.
Отъ Настоятелството.

Платете си абонамента

Баща ми, като човекъ на тру
да, взе живо участие въ бор
бите. Следъ това го затвориха, 
бехъ на 8 години, сестра ми 
на 5. Никой не се заинтересува 
за насъ. Ние гладувахме по 
неколко дена, ходехме голи и 
боси и зимно време. Азъ учехъ, 
но се принудихъ да напусна и 
се заловихъ за каруцата и ко
ня, единствено наследство отъ 
баща ни, и както виждашъ и 
днесъ съмъ още на тая работа, 
и колко трудно е, но нема що 
да се прави. Замълкна, следъ 
малко продължи: Баща ми се 
завърна следъ четири години и 
сякашъ не беше живъ, тъй бледъ 
и изнемощелъ. Почна лошо да 
кашля, легна на легло и следъ 
половинъ година почина. Преди 
да склопи очи, викна ме при 
него. Охъ, какъ жалко ме гле
даше... и ми рече: —Сине, Раду- 
ле, азъ си отивамъ. Причината 
виждашъ коч е. Бжди здрдвъ

и живъ и когато порастешъ от* 
мжети за мене,., и склопи очи,,. 
Тогава не разбрахъ значението 
на последните му думи, но 
днесъ, когато посрещамъ всич
ки трудности въ живота, раз
брахъ какво е искалъ да ми 
каже... и...

— И какво питахъ го.
— И ще се постарая да из* 

пълня завета на баща си... и 
млъкна. Глухо ридание пробуча 
въ гжрдите му и заплака пакъ. 
Следъ малко стана, махна съ 
ржка, сякашъ реши нещо и ка
за: Време е вече да вървя. Бла
годаря ти че ме изслуша. Сега 
ми е по леко. Довиждане. Качи 
се на каруцата и леко пошиб* 
на коня.

Звездите светеха. Отъ изтокъ 
луната като гърбавъ сгарецъ 
бавно, бавно се повлече по не
бето... Азъ тръгнах по пжтя съ 
тжжни мисли по малкия кару- 
царь, тъй нещастенъ, но тъй 
смелЪм. Кофедъ.

CSCГ З Д ©  199


