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ЧЕСТИТА!
СЕДМИЧНИК!, у

Честита Ви н о в а т а  г о д и н а !
За реми пжлъ честитиме.
За осми шгчтъ пожелаваме на нашитЪ читатели: здраве, 

добъръ животъ и успЪхъ въ всЪко начинание.
За осми п/ать ние обръщаме погледъ назадъ, правиме 

преценка иа изминатия пжть, вглеждаме се напредъ, и про
дължаваме своя плегь, посоченъ ни отъ нуждит-k на вре
мето и интерсит-Ь на целокупния български народъ.

И въпреки пречките отъ най-разнообразно естество, 
въпреки заплашванията, отправени до днесъ къмъ насъ, 
въпреки похода на завистьта и лицемерието, които често 
ни нападатъ иззаугла, окото ни още не е трепнало.

И не ще трепне!
Затова, читателю, подкрепи ни.
Ти знаешъ какъ!
Ако не можешъ, поне пречки не ни създавай.
Защото работа вършиме. която, ако не днесъ, утре ще 

бжде оценена!
ЧЕСТИТА!

ИЗДАТЕЛЬ - СТОПАНИНЪ: 
. ГР. АНОСТОЛОйЪ.

л. шшшн Ш

Да пестимъ!
Едно отъ ценните качест

ва, които требва да прите
жава всеки граждананъ, за 
да преуспее въ живота и 
да осигури щастието си на 
стари години — това е спес- 
товностьта.

Много е писано и много 
е говорено върху спестов- 
ностьта, обаче това свойст
во на- човешкия инстинктъ 
е все още слабо развито. То 
все още е въ латентно със- 
стояние и наточели добива 
мощенъ тласъкъ едва тога
ва, когато времето е отмина
ло въ бездействие; пропус
нати сж ценени моменти и 
чов-Ькътъ, осъзналь, се, за* 
почт да 'мисли >едва Тогава, 
когато той требва само да 
се ползува отъ плода на 
спестяванията, правени въ 
минало време.

Но... казва народната по
говорка: по-добре късно, от- 
колкото никога.

Най-добре е да се внуши 
на детето още въ ранната 
му възрасть мисъльта — да 
пести. Това не ще е трудно 
много отъ страна на роди
телите, ако системно упраж- 
няватъ своето въздействие 
върху децата си. Капка по 
капка виръ става, Левче по 
левче—въ капиталъ се об- 
ръщатъ. И ето. Популярните 
банки, и специално тази въ 
града ни, сж въвели детски
те спестовни касички, които 
даватъ на децата за събира
не спестяванията си въ техъ, 
Като се напълни касичката, 
отнася се в банката, отваря 
се> бреброява се сумата и 
Се вписва въ влоговата 
книжка на детето. И има 
днесъ деца, по на 3—4 год., 
които иматъ спестявания въ 
влоговата си книжки по 5—6 
хйляди лева, а некои и надъ

20,000 лева, събирани по лев* 
че и два, пускани въ касич
ките. И, наистина, колко нав
ременна идея, която иде на 
помощь на малкото дете — 
да развие неговото желание 
къмъ спестовност Да спес
ти, за да осигури следване
то си въ некое учебно за
ведение или да пести, за да 
се сдобие при пълнолетието 
си съ капиталъ, съ който да 
започне да упражнява бвде* 
щата си професия.

*• •*
Оня, свикналъ да пести на 

младини, -когато влезе въ 
живота, ктто произво^и^ель. 
търговец'* или чиновникъ, 
не може да се откаже така 
лесно отъ спестяванието. И 
докато до вчера, като дете, 
той е пестилъ по левъ или 
два, днесъ, възрастенъ вече, 
той пести по стотици лево
ве, които слага на страна 
отъ оборотния си капиталъ. 
Кжде да внесе тия си спес
тявания, за да ги извади изъ 
мъртвото положение и да ги 
одухотвори, за да се увели- 

; чатъ неусетно чрезъ лихви*
* те си^ Разбира се, ще ги вне
се въ некое солидно банко
во учреждение, което, освенъ 
че осигурява по-добра лихва, 
но осигурява и самите спес
тявания, които могатъ да 
бадатъ изядени отъ некое 
нестабилно банково вред- 
приятие, новоосновано, па 
макаръ и кооперативно, как- 
вито случаи, особено въ пос
ледно време, ги има доста.

Впрочемъ, спестявайте. И 
внисайте спестяванията си 
въ популярните банки, кои
то СЖ народни и които сж 
подъ двойната контрола: на 
държавата и на своите чле
нове. Кооператора

„Гнилото въ вишето общество“
Отъ името на Безплатната 

ученическа трапезария при 
училище „Христо Ботевъ", 
на 26 того, вечерьта, бе пос
тавена на сцената единаде

с е т а т а  пиеса на нашия съг- 
Ижданинъ Кир. Пенковъ, 

о сега, като авторъ на 
много пиеси, г. Пенковъ ни 
е представялъ живота на 
(селото: отрицателните му
црояви, Въ новата си пиеса 
„Гнилото въ вишето общест
во", авторътъ навлиза въ 
живота на града, като ни 
дава редъ картини отъ така 
нареченото више общество. 
Разбира се онова више об
щество, което се е мЬркало 
предъ очите на автора и ко
ето може да-се нарече ви
ше само въ кавички,

Едно малко семейство. Мж* 
Жътъ учитель, отдалъ се на 
извънучилищна дейность,

По единъ ловъкъ начинъ й 
посочва вратата.

Интересно бе третото дей
ствие, въ което се изнесоха 
болките на учителя, на ко
оператора и... на богаташа—■ 
милионеръ! Учительтъ изне
могва съ малката заплата, 
кооператорътъ—отъ инспек
торите, които мислятъ по 
калъпъ, а богаташа—-отъ м е
ката, причинена отъ реше
нието на правителството да 
наложи новъ данъкъ, равенъ 
на 25% отъ богатствата на. 
богаташите, за да се пре
махне бедственото положе
ние на държавата!

Авторътъ тукъ засега мно* 
го въпроси, които вълнуватъ 
света. И това ни кара да 
верваме, че той вижда мно
го нещо, подло и гнило, ко
ето, ако рече да ни го пред
стави подъ формата на пие
са, основно разработваща тоя 
проблемъ, ще се обогати ли
тературата ни по този въп- 
росъ и една такава пиеса 
ще; има успехъ.

Пиесата се изнесе отъ мла
ди театрали, любители и лю- 
бителки. И можеме да посо- 
чиме на имена, които, ако 
заработятъ на сцената, ще 
иматъ несъмненъ успехъ. Но 
такава е орисията на ферди- 
нандските любители — лип- 
сватъ имъ условия за рабо
та и те чезнатъ въ всеки
дневието, безъ да развиятъ 
своите способности. Затова 
Щ виновни най-много редъ 
културни фактори, които, не- 
тактично е да посочиме тукъ, 
бездействуватъ въ това от
ношение.

Пиесите на К. Пенковъ 
засегатъ болни въпроси изъ 
нашия общественъ животъ, 
винаги съ тенденция да по
сочат правия пжть, и затова 
ги виждаме изъ цела Бълга
рия, по села и градове, да 
се изнисатъ на сцената.

Това е безсъмнено единъ 
успехъ за г. К. Пенковъ, 
който требва да радва и 
насъ, като негови съграж
дани. Театралъ.

Противоалкохолно събрание

После уволненъ. Обвзетъ е 
отъ кооперативната идея и 
съ нея живее, стремейки се 
да я предаде на по-голЪмъ 
крлгъ отъ хора. Жена му е 
недоволна отъ всичко това. 
Суетна, тя търси познанство
то на приятели—иска да жи
вее. И тя заживева съ Вит- 
ковъ, синъ на фабрикантъ, 
съ когото иска да свърже 
своята еждба. Последниятъ, 
като чорбаджийски синъ, е 
типиченъ донжуанъ, който 
на бърза р/тжа прехвърга 
презъ рлцете си Макарино- 
ва и Стефанова, и най-после, 
когато се разиграва сцена 
иа ревность между послед
ните две, донжуана се „сго- 
дява“ за г-ца Никофорова.

Макаринова, отчаяна, се 
връща при мжжа си. Тя ис
ка забрава на миналото. 
Млшъ й $ въ недоумение

Въ града ни има много 
дружества, обаче, нека приз
нахме, не всички проявяватъ 
животъ. Повечето сжщес- 
твуватъ само на .мига, а 
некои нрекарватъ по-голЪма 
часгь отъ годината въ летар
гия и само при особени слу
чаи- се размърдватъ.

Това не се отнася, разбира 
се, до въздържателните дру
жества. те. системно рябп^ 
тятрь, виждатъ ясно предъ 
сеое си своите цели и съ 
особено настървене се стре- 
мятъ да ги ослицествятъ. 
Това настървение е едно 
благородно качество, което 
требва да притежава всека 
културна организаия, за да 
оправдае своето съществу
ване и за да остави трайна 
следа следъ себе си въ об
ществения ни животъ. Граж
данското неутр. въздържа- 
телно дружество, ведно съ 
учителското въздър. друже
ство и читалище „Разумъ“, 
на 27 того устроиха въ чита
лищния салонъ конференция, 
на която беха поканени ле
кари, които да разгледатъ 
предъ гражданството въп
роса за алкохола: е ли вре- 
денъ за човешкия органи- 
зъмъ и требва ли да се упо
требява, макаръ и въ малко 
количество, или не.

Отзовах асе лекарите Д*ръ 
Борисъ п. Михайловъ и Д-ръ 
Левиевъ. И двамата съ  наши 
съграждани, познаватъ от* 
лично действието на алко
хола и покрай личното въз
действие върху своите па» 
диети при лекуването имъ, 
съ своите сказки задълбо
чиха верата въ граждан
ството: че медицината е из- 
цело на страната на-въз
държателите и че требва 
да се следва само пътя, со- 
ченъ отъ техъ, за да има 
здраве и дълъгъ животъ.

Дадена бе думата на г. 
Д-ръ Б. п. Михайловъ. За 
пръв път го слушаме. И пра* 
во да си кажеме* -  изненада 
ни. Съ своя звънливъ гласъ, 
съ своята плавна и отме
рена речь, съ своите солид
ни познания по въпроса, 
той увлече слушателите, ко
ито научиха много нещо за 
пораженията на алкохола 
върху сърдцето, ч е р н и я  
дробъ, бъбреците, нервите 
и пр. И той, съ убедителните 
си слова, остави въ всеки 
единъ убеждението: че алко
хола не е храна, че акохола 
е отрова и че алкохола, подъ 
каквато и да е форма, не
требва, да се употребява

• Специално за новите монет
ни пари пристигнаха

П О Р Т О Ф Е Л И
при ИВАНЪ Г. НИКОЛОВЪ 
срещу Читалището, Фердииандъ

Домасямъ“, 
а р о м а т и ч е н ъ  т ю г ш к ъ .  Мамила се 
постояненъ 
разни качества въ ма
газина на Бзехня Грез* 
д а н а в ъ —Ф в р я м м а  а д ъ

Ф а З $ н & а ? а .

Българска Търговска Банка
(Фердинаидски клонъ)

честити на сьшггЬ клиенти новата 1932 година, като имъ пожела
ва добро здраве и повече успехи въ работите имъ.

Акционерна Банка „Богатство'5
(Фердинаидски клонъ)

честити на всички свои клиенти оть града и околията новата 
1932 година и имъ пожелава всичко добро.

Илия Райчевъ, търговецъ
на всичня клиенти честити полага 1932 г. и Рожд. Христово

Хотелъ „София“ на Иорданъ Каменовъ
честити на своите си клиенти новата 1932 г. и Рождество Христово

Миньо Свещаровъ, коиисионеръ
честити на клиентите си новата година и Христовите праздници.

Христо П. Петровъ, баняра
честити новата 1932 г. и Рождество Христово на клиентите си

Александръ Ивановъ, търговецъ
честити новата година и Рождество Христово на своите клиенти

зветзлхя

нито отъ здрави, нито болни,
Втори говори г. Д-ръ 

Левиевъ. Той допълни преж- 
деговорившия и даде некои 
убедителни примери за вли
янието на алкохола върху 
човешкото тело, и пораже
нието, коСто му наниса при 
умереното или изобилно упо
требление.

И двамата л е к а р и ,  съ 
своите сказки извърищда. 
една колосална работа. Те 
изнесоха какво науката е 
казала своята тежка дума по 
въпроса за влиянието на ал
кохола върху човека и че 
две мнения по тоя въпросъ 
нема: алкохолътъ е отрова, 
най-големиятъ и п о д ъ л ъ 
врагъ е на човека, и като 
такова, требва да се пре
следва до унищожението му.

Какъ?
Като всички влеземе въ 

въздържатените организации 
и заработимъ съ дружни си
ли за премхването на това 
зло, което руши бавно, но 
сигурно човека, па и общес
твото, въ което живеемъ!

•к -И-
Наскоро младиятъ лфкаръ 

Д-ръ Симеонъ Цанковъ, хи- 
рургъ, ще изнесе една сказ
ка за влиянието на алкохола 
в ъ р х у  наследствекостьта. 
Друга сказка, пакъ въ връз
ка съ алкохола, ще изнесе г. 
Д-ръ Каменовъ, нашъ съгра
жданино, лекарь въ с. Лех* 
чево. Можемъ да теглимъ 
отъ горното заключение, че 
въздържателните дружества 
въ града сж решили да из- 
каратъ на бойната линия 
своята тежка алтилерия -  
лекарите, за да нанесътъ 
единъ по чувствителенъ у- 
дарь на най-големия врагъ 
на здравето човешко-алкохо* 
•ла.'

Дана успеятъ!-
Трезвеникъ.

Никола Куневъ, търговецъ
честити на своите клиенти новата година и Христовите праздници

Ангелъ Първановъ, кръчмаръ
честити на клиентите си новата 1932 г. и Рождество Христово

Езекия Гроздановъ, търговецъ
на своите клиенти честити новата година и Христовите праздници
— — ищ Щ  • — и  - т —- -г-я-г- У Д Я 1 Д ?  ~  - - т -  S Z *  lap're-arM гтадл -»■ « м м  - — - —•-!» -  ■

Братя Крумъ и Кирилъ Чемишански
честитятъ на клиентите си новата 1932 г. и Христовите праздници

Минко П. Троянски, шапкаръ
на всичките си клиенти честите новата 1932 г. и Рожд, Христово
................ ... 1 и  ■ и . . . . . .  ,и i и ч . п ' 1  . . . . . .

Магазинъ „Дунавъ“
честити на клиентите си новата година и Христовите праздници

Братя М. Димови, Фердииандъ— Ломъ
на клиентите си честитятъ новата година и Рождество Христово

Тодорь Тодорова* търговецъ
на всички клиенти честити новата година и Рождество Христово

Димитъръ Христ(>въ — «Торино“
честити на своят» клиенти новата 1932 т. и свЕтлитЬ праздннни

Магазинъ „Ломъ“ на Здравко Петровъ
на своите клиенти честитява новата година и Рожд. Христово

Димитръ П. Семерджиевъ
честити на клиентите си новата година и Христовите праздници

Алекс. П. Илиевъ— Лопошновъ, сарафъ
честити на всички новата година и Рождество Христово

Хотелъ „България“ на Бл. Ел. Мечкарски
честити на всички клиенти новата година и праздницчте

ас%-яа и п ,и ш и 1 и г лглиит-ггге я уж я ж г~ ^я п т п т ц и г г о г е  мгв ш n. i »п.ез—д—ж

Димитъръ Петровъ, книжаръ
честити на клиентите си новата година и Рожд. ХристоБо

Кооперация „Напредъ“
честитява на своите клиенти новата 1932 година,

Кафене „Ловния клубъ“
честитява на своите клиенти новата 1932 година,

ПЕЧАТНИЦА „ЖИВОТЪ* ~
ЧЕСТИТЯ НА СВОИТВ КЛИЕНТИ НОВАТА ГОДИНА 

и ИМЪ Л0ЖЕЛАВА ВСИЧКО Д0ВР0.

С Ъ О Б Щ 4 В А М Ъ
на всички приятели и клиенти, че отъ нова година на&съ

K&L.V,:- : . ,ББ  ̂  ̂ 3
въ гр. Фердииандъ, срещу моста, ка пазарището, въ здание 
то на братя Торбови, кждето ще намерите нови и чистг 
легла за спане. Ще пусна за разпродажба чисто на 
турално собствено вино, гарантирано 120 градуса. Кухнята 
се обзавежда отъ специалистъ готвачъ. Обръщамъ се към! 
родитепит^ на учащи-rfe, а така с^що и къмъ тЪхъ, такива 
които се хранатъ по гостилницитЬ, че обзаведохъ нкононич 
нагостилница „Морава" съголвмо намаление sa абонатигЬ

Съ почитание: ПЕТЪРЪ П. ПЕТРОВЪ,

Сарафъ
Александъръ П. Илиевъ— Лопошновъ

гр. Фердинандъ, телефонъ 21
купува сребърни и златни монети и предмети, ценни кни
жа и всЬкакви скъпоценности. Най-голъма новогодишна 
или коледна изненада за да мит b — това е подаръка отъ 
комплектъ: кьорлажь—за разхубавяване на очитЪ, туизнтъ 
—за веждитЬ, уачтъ електрически гребенъ, знзп—кремъ. пуд
ра и сапунъ шлагерни. Финно червило за ф:;нни дам:.: ирнсъ 
—истински. Всичко изложение въ витрината „Пали гаси". 
Пазете се отъ имитация. Купувамъ стари пощенски маркн.



Стр. 2. НАШЕ СЛОВО
БроЙ 364,

ФЕРДИНАНДСКА ПОПУЛЯРНА БАНКА
Годишенъ балансъ па 31 декемвриЙ 1931 година

Активъ
Налични средства

1. Каса
2. Бълг. Ц. Кооп. Банка — излишъци

Пласменти
Ъ. Заеми срещу поржчителство
4. Текущи смЬткм срещу поржчителство
5. Текущи сметки срешу ипотеки
6. Сждебни вземания
7. Заеми яанаятч. нредигъ
8. Сждебни вземания занаятч. кредитъ

Имобилизирани ср-Ьдства
9. Имоти — движими

10. Делове Б. Ц. К. Банка и други

Разни активи
11. Безлихвени смЪтки
12. Записи за гаранции

Сума нв актива

13.
14.
15.

10.

11.

12.

13.

14.

Комис. и статист, сметки
Чужди полици за събиране 
Чужди полици за съб. при коресп. 
Депозити _______ _

72079
3115726

8008864
636084
485104
411391
718050

34920

146813
35000

119033 
353158

Ведомость за звгубитЬ и печалбитЬ па 31 декември» 1931 г.

Приходъ
1. Лихви

3187805

Всичко активъ

Пасивъ
Собствени ср-Ьдства

Д-Ьловъ капиталъ 
Резервенъ фокдъ 
Разни фондове 
Фондъ амортизации

Чужди средства
Срочни влогове 
Детски влогове 
Спестовни влогова 
Безсрочни влогове 
Влогове за гаранции

Кредити
Бълг. Ц. Кооп. Банка — зан. кредиь

Разни пасиви
Безлихвени сметки 
Преводи и акредитиви 
Удостоверения за гаранции

Приходи
Лихви и комисионни

Сума на песива

Комис. и статист, сметки
15. Седанти
16. Депозанти

410023
150С0

1367С00

2640100
468452
482911

7973

1142432
920803

5183435
852893
529982

754354

393866
264708
353158

103184

| Всичко пгсивъ

425023
1367000

1029.4493

183813

472191

14138302

1792023

1. Отъ заеми срещу поржчители
2. Отъ специални текущи смЪтки
3 Отъ текущи см Ьтки срещу ипотеки
4. Отъ заеми по зан. кредитъ
5. Огъ сждебни вземания
6. Отъ записи за гаранции
7. Отъ тек. ни смЪтка при Б. И. К. Банна

II. Комисионни
8. Отъ превоии
9. Отъ И Н К8С 0

III. Печалби
!0. Отъ доставки
11. Отъ разни такси и др.

Вскчко

1005635
65557
25527
81496

106028
35357

198643

4388
5209

1333
29779

15930325

3599435

8569596

754354

1011732

103184
14138302

1792023 
15930325

Разходъ
I. Бюджетни разходи

I. Персоналъ
?, Канцеларски разноски
3. Осветление и отопление
4. Наемь помещението
5. Комаппировки
6. Гербъ и порто
7. Помощи
8. Заседателни на членоветЬ отъ управ. съвет*
9. Заседателни на членоветЪ отъ контр. еьветг 

10. ОблЪкло на прислужника
II. Хонораръ по сжд. вземания 
12. Непредвидени разни

II. Лихви
)3. Повърнати лихви 
14 Плат. лихви иа влоговет-Ь
15. Капит. лихви на влоговете
16. Капит. лг̂ хви на Б. Ц К. Б. зан. кредитъ
17. Отнесени лихви къмъ 1932 година
18. Разни изправленкя

III. Данъци
19. Платени данъци 
20 Резервни данъци

IV. Фондове.
21. Фондъ амортизации

V. Чиста печалба 
РазпрсдЪл., съгл. чл. 77 отъ устава, както еледва
22. 10 на сто за резервенъ фондъ
23. 10
24. 10 ,
25.
26.
27.
28.
29. 53

културенъ фондъ 
фондъ постр. банк. помещение 
за възн. на управ. съветъ 
възн. на контр. съветъ 
възн. на служащитЪ 
фондъ застр. служащитЪ 
дивиденти върху дЪл. капитал*

Всичко

Директоръ: Кокстантинъ Г: Николовъ 
СчеЛводитель'. Коста М. ̂ 1ечконовъ

1558952

294000
40821

7371
22000
8610
7529

15963
9150
2850
2940
3315

20464

9685
23232

555458
59950

103184
2222

31792
8782

17

8?

7973 ;

32168
3216о
32166
16083
6433

16083
16083

170478

1558952

Обяснение
Въ предпоследния брой на 

в. „Наше Слово“ съмъ пока- 
ненъ отъ г. Христо Тодо
ровъ, членъ отъ фирмата 
„Дунавъ“, да дамъ поясне
ние на неприятната и за два
ма ни среща въ читалището 
на 16 того.

Зная, че вестника не е 
средство за такива лични 
обяснения, защото требва да 
уважаваме четцигЬ му, пе
чатарския трудъ, хартията и 
пр., но принуденъ съмъ да 
напиша н1лцо, което между
временно и лично при мно
зина казахъ.

Къмъ писаното отъ г. То- 
доровъ трфбва да добавя 
това, че въ този моментъ на 
слицото M'bCTO азъ подписахъ 
а к т ъ, съставенъ противъ 
менъ затова, че ужъ съмъ 
билъ устроилъ въ кантората 
си събрание (разбира се, на
речено комунистическо).

Г*иъ Тодоровъ лично е 
ХОДИлъ къмъ к лицата ми да 
Се осведоми за слицото и 
Като е разбрал^ че слицото 
е въ кантората ми> искалъ е 
обяснения отъ Окол. начал- 
никъ, отъ граждани и пр. 
защо се търпи това н'Ьщо.

Г-нъ Тодоровъ, съ когото 
сме много близки приятели, 
е могълъ да дойде на това 
„събрание", защото и той е 
гласувалъ азъ да бл%да пред
седатели на Околийския бло- 
ковъ комитетъ и не е треб
вало да стане жертва на оно
ва специфично фердинанд- 
ско недоверие.

Верно е, че азъ не съмъ 
действувалъ въ този моментъ 
като партизанинъ, а като 
фердинандски гражданинъ и 
за това не съмъ осведомилъ 
политическите си приятели, 
въ лицето на блоковия ко- 
Митетъ, градското или око
лийското бюро на партията, 
иа която съмъ членъ. Но то
ва абсолютно . никакъ не 
требвате да бжде основа
ние да сс пускагь неверо

ятни слухове и да се раз
карва полицията.

Резултата Отъ това „съб
рание“ се вид е на 19 того 
въ читалищния салонъ, кж- 
дето гражданството, безъ 
разлика на партийна принад
лежност^ изказа своите бол
ки—местни и общи такива, 
около амнистията и обезще
тяване пострадалите отъ 
гражданските войни, за ко
ето се взема и подходяща 
резолюция. Това ни налага
ше народната повеля отъ 21 
юний т. г., а особено на насъ, 
фердинандчени, които пос
традахме най-много отъ 9 
юний и 23 сентемврий 1923 
год., поради измамата, пре
дателството и действията на 
щабните центрове — София 
и Враца.

Не е ли верно, че нашата 
околия се таксува за незас- 
лужила да се самоуправлява 
и че тя е подхвърлена въ 
чужди на околийските ни 
интереси лица да я усмиря» 
ватъ, ето повече отъ 8 год.?

Не е ли верно, че нашата 
околия е най-миролюбивата 
и най-спокойна? Клде сж 
разбойническите банди или 
други смутове, каквито има 
другаде?

Не е ли верно, че презъ 
събитията 1923 год. избега- 
лите лица отъ Враца и Со
фия подържаха временно на
ивните, искрени, идейни бор
ци въ неравна борба съ вой
ските отъ цела България и 
когато се разбра измамата, 
те се прибраха по домовете 
си, безъ да направятъ в гра
да и най-дребно престъпле
ние, камоли обиръ, убийство 
и пр., макрръ че повече отъ 
15,000 души взеха участие 
въ тази борба?

Тази характерна черта на 
жителите отъ града и око
лията, е големъ активъ на 
същите.

Следъ това требваше -ли 
виновните центрове— Враца

и София да накажатъ така 
жестоко нашата околия?

Наивностьта и безхарак- 
терностьта на другата стра
на, наречените „победители“, 
наши съграждани, не изпол
зва ли се отъ Харлаковци, 
Кузмановци и пр.? Беркови
ца даде ли на Харлаковъ да 
коля вързани жертви? Враца 
даде ли му? Не. Нещо пове
че: намерили съ се доблест- 
ни граждани въ Берковица, 
които съ казали: „Вземете 
нашите глави, па тогава гла
вите на арестуваните“.

Ами Враца обезщети ли 
се? Известно е на всички, 
които минаватъ съ в л а к а  
край Враца, че последната 
използва септемврийските 
събития, за да се благоус
трои. Тя не даде жертви, а 
принуди фердинандската уп
рава да пристъпи къмъ ед
на незаконна реквизиция на 
храни, за да имъ се даде 
помощь,

Събраха се за тази цель 
повече отъ 40 вагони жито 
отъ фердинандска околия, 
безразлично отъ какви пар
тизани.

Сметка за този грабежъ 
не е поискано, но ще се по
иска въ скоро време*

По този начинъ не съ ли 
станали и така наречените 
„хората на реда—победите
лите“ жертва на волята на 
центровете—София и Враца?

Кои виждатъ и носятъ 
теглилата и отговорностите 
отъ тия събития? Не сме ли 
всички ние, безъ разлика на 
партии?

Но не е ли верно, че по 
горните причини въ нашия 
градъ се е с ъ з д а л о  е д н о  об
що недоверие и страхъ отъ 
отмъщение и пр.?

Жертва на това недоверие 
е и г-нъ Тодоровъ, като е 
помислилъ, че азъ въ канто
рата съмъ устроилъ опасно 
събрание.

Но тъкмо за това азъ мис
ля, че на нашия градъ съ 
необходими по-често, повече 
събрания, за да се изтрие

тази ръжда и настъпи духа 
на примирието и взаимна 
обичь като съграждани.

Въ тази посока устроихме, ] 
както знае г-нъ Тодоровъ, 
още събрания, относно пре
връщане реалната въ дър
жавна и пълна гимназия и 
осигуряване за въ бъдеще 
съществуването на държав
на пълна търговска гимна
зия въ града ни и ще про- \ 
дължаваме да правиме таки* I 
ва събрания.

Азъ вервамъ, макаръ че 
г-нъ Тодоровъ ми каза не- 
колко пъти: „Немамъ ти до
верие“, „ти си опасенъ чо- 
векъ“ и пр., като се явява 
на тези събрания, ще добие 
не само въ менъ доверие, 
но и въ много други наши 
съграждани.

Азъ зная, г-нъ Тодоровъ, 
че вие не сте се самоогра» 
били; това е лудость да се 
подържа. Азъ зная, че въ 
тази сурова зима и стопан
ска криза, кражби ще има, 
защото нещастници има мно
го, които тръгватъ по пътя 
на дребни престъпления, за 
да облекчатъ стомаха отъ 
глада, или голото си т£ло 
отъ студъ или нещастните 
си рожби отъ смърть, и зная, 
че даже Готурановъ и Хар
лаковъ да съ окол. начал
ници и стражата да прили
ча на същите, пакъ такива 
скучки ще имаме. Тъкмо за 
това азъ ви казахъ, че кол- 
кото е верно това, че азъ 
съмъ устройвалъ тайни ко
мунистически събрания, тол
кова е верно и това, което 
чухъ, че говорятъ: Че вие 
сте се самоограбили, съ цель 
да изложите окол. начал- 
никъ. Азъ вервамъ, че не 
сте ме разбрали, защото сс 
бехте много нервирали.

Всеки случай не съмъ же- 
лалъ да ви обида и ако та
ка зле сте ме разбрали и 
сте се почувствували оби- 
денъ, азъ се извинявамъ.

Я. Пановъ.

г-ца ИВАНКА ТИМЕВА
г-аъ КОНСТАНТИНЪ П. НИКОЛОВ!» 
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За читалищната парцела
Въ единъ отъ миналите 

броеве на в. „Наше Слово“, 
написахъ статия, съ която 
апелирахъ къмъ управител
ните тела на Фердинандска
та популярна банка и чита
лище „Разумъ“, да влезатъ 
въ споразумение помежду си, 
за отпускане место отъ чи
талищната парцела за нап
рава помещение за Фердин. 
популярна банка, като обяс- 
нихъ, че отъ 1200 кв. метра 
могатъ да се отделятъ 200 
кв. метра, за които Популяр
ната банка ще заплати око
ло 400,000 лева.

Единъ писачъ, негоденъ 
да разгледа въпроса по-се
риозно и да посочи другъ 
изходъ или друга комбина
ция, за да излезе читалище
то отъ затрудненото поло
жение, съ непристоенъ езикъ 
се нахвърля въ последния 
брой на в. „Трибуна“ върху 
менъ, безъ да засега С/ШЦ- 
ностьта на въпроса. И чита- 
тельтъ остава съ убеждени
ето, че тоя драскачъ ей та
ка, просто отъ немане що 
да пише, е взелъ тоя сери- 
озенъ въпросъ, за да си по
чеше езика.

И ако притежавахме него
вия манталитетъ, ние треб
ваше да му отмериме съ съ
щата мерка, съ н е г о в и я  
езикъ, като започнеме на
шия отговоръ така:

„Единъ драскачъ, съ чер
вена шапка, подъ която има 
глава, но нЪма умъ, който 
студентствува отъ 10 годи
ни по Фердинанд ските сока
ци и още 10 години ще се 
пери съ студентското име; 
който незнае що е трудъ, 
живеейки отъ залъка на сво
ята жена; чиито н охъ е дос
та одзритъ и навреме, вле
зе въ Демокр. партия и пр.“

Но ние нема да му отго- 
вориме съ тоя езъкъ, а 
ще поставяме неколко точ
ки, които всеки читатель, 
като обежди самъ за себе 
си, ще види дали статията 
ми по въпроса е била навре
менна, и требва ли тя сери
озно да занимае умовете на 
управителните тела на Чи
талището и Попул. банка.

1) Финансовото положение 
на Читалището е повече отъ 
л о шо .  Управата му е на 
кръстоплдъ и не знае що да 
направи, за да свърже два° 
та края.

2) Читалищното помеще
ние е негодно за обитаване. 
Зимно време е студено и 
застрашава здравето на граж
даните—посетители на ки
ното или вечеринки. Риску
ва даже да се събори. И ако 
това се случи при пъленъ 
салонъ — последствията ще 
бядатъ печални.

3) Не можеме да делиме 
Читалището отъ Популярна
та банка, И двете учрежде
ния сж наши. Членовете на 
едното, сж членове и на дру
гото. Интересите на едното, 
сж интереси и на другото. 
Като пазиме интересите на 
едното, пазиме интересите и 
на другото, пазиме и наши
те, на гражданите, интере
си. Който има друга мисъль 
въ главата си, той нема въ 
себе си нищо обществено: 
нито мисъль, нито чувство. 
Той е дребно човече, което 
се ржководи само отъ свои
те лични интереси: да бжде 
въ управата на некой отъ 
двата институти, за да вър
ши своето пакостно, разкол* 
ническо дело.

4) Читалището има 1200 
кв. м. парцела. Като отдели 
само 200 кв. м.—нищо не ще 
изгуби, а много ще спечели. 
Никой не ще даде днесъ 
400,000 лева за 200 кв. мет
ра селище. Популярната бан
ка дава тази сума само за
това, защото знае, че сума
та ще отиде въ касата на 
едно читалище, народенъ ин
ститут ъ, който днесъ стър

чи съ своята кошошна, за 
да сочи на минуващите презъ 
града ни чужденци нашата 
материална немощь и кул
турната изостаналость. А д о л  
кога ще продължава товаЯ 
положение? (Ако стане нуяИ  
да, после ще се спреме гаЩ 
подробности, които, може 
би, не ще сж приятни на ни
кого, но ще требва да се 
кажатъ, за да стане въпро
са още по-ясенъ!).

5) Ние желаеме читалищ
ната управа да се занимае 
сериозно съ този въпросъ и 
да вземе конкретно решение 
по^него. Това решение, мо
тивирано, да направи досто
яние на Фердин. граждан
ство^ Г ражданството отъ 
своя страна ще обежди то
ва решение на читалищната 
управа и ще тегли своето 
заключение.

Пакъ повтарямъ: въпроса 
е сериозенъ. Погледнете се
риозно на него. Изкажете 
се въ мастната преса спо
койно и обективно. Н^ма 
нужда отъ обидни изрази. 
НЪма^да решаваме партийни 
въпроси, нито пъкъ ще се 
бориме за власть. Въпроса 
е да се запази читалището, 
да се запази и неговото име!

Изкажете се, за да бжде 
изясненъ въпроса до годиш- 
ното събрание на читалището, 
което само е компетентно да 
реши въпроса.

Читалищенъ членъ»

Хроника
Новогодишни вечеринки съ 

томбола устройватъ: читали
ще „Разумъ“, широкитФ со
циалисти — въ зданието на
^хари Ка^енлвъ (би«да©----
то имъ клубно помещение) 
и Независимия работничес
ки синдикатъ — въ кафене 
„Сплендитъ“ на Ял. Воде- 
ничаровъ.

Министерството на финасии- 
rfe е разпоредило до държав
ните учреждения да склю- 
чатъ нови договори за нае- 
тигЬ помещения, като на* 
емигЬ се опред^лятъ зна
чително по-евтино.

Фердинандската популярна 
банка е поржчала 19 чифта 
обуща, които ще раздаде 
за праздницит1з на 19 бедни 
ученици и ученички отъ маст
ната непълна гимназия. При- 
мЪръ за подражение.

На местото на подалия ос
тавката си общински съвет- 
никъ Любомиръ Коларовъ, 
е утвърденъ Марко Ненчовъ.

Разтуренъ е общинскиятъ 
съветъ въ с. Камена-Рикса.

Подалъ е оставката си ка
то председатель на читали
ще „Разумъ“ г-нъ Вл. Симео- 
новъ; на негово м%сто е из- 
бранъ г-нъ Гаврилъ Лен1» 
ковъ.

г-нъ Владимиръ Симео* 
новъ, назначенъ за учителъ 
въ прогимназията с. Габров- 
ница, е отказалъ да заеме 
длъжностьта.

На 25 того е заловенъ кра- 
децътъ Нончо Папурковъ, ко
йто разби магазините „Ду
навъ“, на Георги Вълковъ и 
на Бр. Гогови. Заловенъ, бла
годарение на единъ амери
кански доларь, о т к р а д н а ^ й | 
отъ магазннъ „Дунавъ“, к о яВ  
то се опиталъ въ деня йа 
лавянето му да размени прн 
сарафа Александъръ П. Или* 
евъ. Вчера крадеца бЪ раз- 
веденъ изъ града, за да пока
же какъ е извършилъ краж
бите.

Родители! За

В а ш и т е  деца  
к ть х» спестов* 
ность, снабдете  
ги съ  спестовни  
к а с и ч к и  охъ» 
ф е р д и н а н  д~ 
с к а т а  Попу
лярна Б а н к а  

Б а н к а т а


