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Единъ отъ характерните 
органически недъзи на нас
тоящия индивидуалистичес- 
ки стопански строй, вна- 
сящъ елемента на най-страш
ни конфликти и дисхармо- 
нии въ всички посоки на чо
вешката дейность, сж така 
наречените кризи. Ако въ 
миналото, особено въ нача
лото и средата на 18 сто
летие, да сж се явявали та
кива кризи, било на ларич-

производство или. съ една 
дума всека бързаше да за
личи позо,рииятъ печатъ, на-

Отговарятъ некои, -- тя е 
шила рокличките на децата, 
колко трудъ и време, но 
усггВхътъ е блескавъ.
По нататъкъ се представя 
как султана иска да помогне 
на бедния човекъ и му сла
га тайно въ антерията една 
кесия съ златни монети, но

сполучливо. За първи нжть 
ние въ село виждаме жива 
картина. Музиката свири, ио 
толкова е пълно, че нема 
кжде да се играе. Жените 
се радватъ и викатъ: „Боже, 
Боже, какво доживехме да 
видиме“.

„Кжде е тая учителка“?

Разрастването на коопера
цията ьъ село по необходи- 
мость еюди къмъ постройка
та на кооперативенъ домъ. 
Схващайки тази бждеща нуж
да, управата на кооперация
та закупи подходяща пар
цела отъ петь души отъ се
лото ни, съседи, и въ центъра 
на селото ни още на 1 фе- 
вруарий 1931 год. Кандида
ти за т'Ьзи места до то
зи моментъ немаше. Дого
ворите за покупко-продаж
бата се завериха предъ об
щинското управление. Идва 
си въ село чиновника при 

държавналоженъ й отъ дългит-ь вой- ” дрехата"' Га ТуТъ имаше жен», и баб„, А ~
ни! Коя по-рано,коя по-къс-  ̂ ---- ------ ---- — ПЛр0го болница педъри
но, държавите достигнаха
довоенното производство, 
почнаха да преливатъ гра
ниците на своето отечество 
и излизатъ на световните 
пазари. За избегване удари
те  на конкуренцията, обра
зуваха се грамадни тръсто-

господаря си. Втория пжть които до сега нс сж виждали въ и прави опити по раз
- какъ се играе на сцена. Те ДР0ВЪ и рF ь лични начини да се анулисултанътъ праща яребица 

пълна съ жълтици, но той 
пакъ я дава на господаря си, 
защото нема съ какво да я 
сготви. Третия пжть султа
нътъ поставя на моста пъл
на кесия съ пари. Ратаятъ, 
когато стига на моста зами

чакаха да видятъ учителката, 
и ето тя слиза отъ сцената, 
сега тя ми се стори по-кра1 
сива отколкото всеки другц 
пжть. Една детска усмивка 
озаряваше лицето й. Заеме-

лпоа i\p43v>jei| viimu ла и«ргп~ uu/vu д - *-------  когато стига на моста зами- ните й очи говореха много '""~гГ т^пои-ь и се откаже
ния иазаръ, било въ некой ве, картели, концерни и тръг- жава за да си представи много. Бабите стискаха р*: Коло Тодоро к00.
само клонъ на индустрията, наха грамадните капитали кякъ се двшки н е г о в и я  цете й и я благославяха отъ йРода
или пъкъ въ землед-Ьлието, да търсятъ „необетовани“ сл1шъ приятеЛь на моста, всички се надпреварятъ дя' пералнята, катосе^ завла^ в^ 
или пъкъ обхващащи по-го- земи, гонейки своята вечна „ кесията, но я поздравятъ. Азъ глеп ^ Г  че ако не отстъпи, нили пъкъ обхващащи по-го 
лемъ маещабъ, то те не сж 
били до толкова остри и 
най-важното—не до толкова 
трайни. Като причини за 
техното явяване сж били 
или силната протекционис- 
тическа политика на отдел
ните държави, или вслед
ствие засилване стопанския 
либерализъмъ, или вслед
ствие империалистическата 
политика на големите и бо
гати страни, или най-носле

земи, гонейки своята вечна той се спъва въ кесията) н0 я поздравятъ. Азъ гледа*? че nnR~ ше вземе май-
и неизменна цель! Експан- пакъ не си отваря очите. 0тъ далече тази сцена *  Александрова Ще ^земе

- -----  -------- --------- ------ * в чИно отъ зетя мувсичко товазия—това бе лозунгътъ имъ. Най.после суЛтанътъ самъ колко мило ми стана. А тамт - 1Л
^ п ПлтаЯвсичкоОЯи за'общъ се я в я в а пРедъ бедния отъ rope’ f  чии зави«ливн Петровъ. и  нагълта всичко и , з а  човекъ и му казва, че щс очи я следеха—колеги и Ко‘ става таи“°^т„Г̂  ппРпъ ини-

му подари земя и имотъ. лежки може би. Но тя *
«о Т.Л тго VDO-nnu тпажмтя пбпъшяшр ЯНИМЯнио г,_  ̂ .„штПРЙ и« д ------  - на

, ч^оЬкъ и му казва, че ще
ужасъ, ние виждаме вс-Ьки подари земя и имотъ. ---------  ------- тя м 0 ,„ „ . ка-
день какъ маса хора дегра- Кара г0 да хвърли тояжката обръщаше внимание, защот! циатора на таз1“ пя На коо-

си на далече, и това м-Ьсто, премахна всички пречки „ сиеръ-Д*ЛОВОДИ11' Не от 
до кждето стигне тояжката nnfWu и " " т'го 1 * ”

диратъ отъ положението на 
днешни работници—собстве
ници въ утрешни фабрични 
наемни работници или по 
право на безработни. И все
ки день живота като вул- 
канъ бълваше и бълва на

този—представителя но коо
перацията, гони демократите 
въ село, въпреки, че съ 
партийна работа не се зани
мава и това му е най-отвра- 
тително да чува, а се зани 
мава само съ обществени 
работи, но тукъ е цельта да 
се не даде парцелата на 
кооперацията. Най-после ко
мисията решава, да се оста 
ви безъ последствие заявле
нието на кооперацията.

Научаваме се, че управата 
на кооперацията е напра
вила постжпки предъ по-гор
ни власти да се корегира 
решението. Ще чакаме и 
допълнително ще уведо- 
мимъ читателите.

Требва да констатираме, 
че г. окол. началникъ, както 
и окржжния управитель и 
другите членове беха доста 
любезни да изслушатъ всич
ки, но те  требваше предва
рително да остранятъ срод
ниците на разните страни, 
та други членове на комисия
та да се изкажатъ по обек
тивно и свободно. Показва 
се една голема наивность и 
доверчивость изобщо, свой- 
ственость на нашите обще
ственици, да се информи

р а ““ олио лице предъ ини- ратъ по текущи въпроси 
оТива ед _  покупка—ка- отъ лица, които оставиха

една гробница край село

оатъ горните продажби. 
Събиратъ се въ дома на 
стария учитель и пенсионеръ, 
Тодоръ Атанасовъ, да из- 
вършватъ некаква сд Ьлка 
съ единъ отъ продавачите

вследствие на затваряне сто- полето на мизерията и без- 
панския животъ на държа- работните милиони! Ако въ 
вата въ рамките на нейните стремежа си да заличатъ 
граници или така наречена- всичко отъ войната и да 
та стопанска анархия. По- постигнаха малко нещо, то 
чувствано веднажъ това еко- отъ друга страна се изос-

и още 9 пжти по тълкова, ще 
бжде негово. Но тоягата се 
удря въ стрехата и наранява 
ратая.

Султанътъ повиква жената 
на ратая, дава й вързопъ 
съ пари и си отива.

Тя се радва и казва:
„Боже, дано това ни бжде 

последното изпитание“.
Така се свършва пиеската.

победи. 4 ~ и дерацията и казавао nnKvn
МомитЬ весело играятъ. ка^ешъ лисе отъ т 
Ето една истинска Учв ка, знай че куРВД“

I®™3’ ..L°iT° _заслУЖава t  рае « 3̂ “пея“С.ч Отговора

Бели-Мелъ, т. е. чието мес
то е въ некой монастиръ 
като грешници, а не да да- 
ватъ акълъ, по работи об
ществени. Единъ общественъ

по
и то

материална, „0 и «« 11едО Да «тРаДЗ кива работи въпросъ тр-Ьбва да стои
--------подкрепа. Д„есъ с  дУ- билъ: . Отъ такива Н високо отъ частния и
учителството има злоба най-малко азъ се пла . неоснователно засегнати отъ
зависть, интриги. Зашо?| в кой знае какъ,_:"азаРл кооперацията, просто да

въ черквата „Св. Георги“ — с. Гаганица. 
Поздравленията ще се приематъ въ дома на младоженците.

С т  -С  ̂ ** ДЕь С  /]i' Жх>
Съ дълбока скръбь на душата съобщаваме на родни

ни, приятели и познати, за смъртьта на нашата скжпа и 
незабравима дъщеря, сестра и сродница

С Т О Я Н К А  С Т . Б У Д У Р С К А
22 годишна,

починала ка 22 януарий т. год., 3Vj часа после объдъ. 
следъ операция отъ апендицитъ.

Никога не ще забравимъ, мила 
Стоянке, твоя сладъкъ и мелоди- 
ченъ гласъ, отразенъ въ твоята 
весела и тъжна пЪсень. Никога не 
ще забравимъ твоята мила усмив
ка, отразена въ твоето лице, го- 
воряща за нежното ти сърдце и 
благъ характеръ. Ние винаги ще 
бждеме подъ погледа на твоитЪ 
живи и черни очи, които и въ пос
ледния моментъ внушително пог
леждаха, и с к а й к и  да хвърлятъ 
проклятие върху ония, които преж
девременно ги склопиха.

Поклонъ предъ скжпата ти память! 
Лека ти пръсть!

ОТЪ ОПЕЧАЛЕНИТЪ.

Благодарность
Семейство Александъръ М. Гецови изказва голфма 

благодарность на свещеницит-Ь: Видо Кръстевъ и Ив,
Коцевъ, ка учителството, на въздържателното дружество 
и на всички, ~ които изпратиха тленнитЪ останки на покой
ния Цвътко.

Много благодари сжщо на семейство Рапонски, което 
положи особени грижи при погребението на скжпия по- 
койникъ.

яомическо явление, полагани триха до най-крайнитЪ пре- „  поетгетапи живяняй.гпй-.ми па края се представи жива

Учителки И учители ви разваляй се[ а Чяхваща се пречатъ на просперитета на
интелигентни хора, съзнай^; нови начиНИ;1Ия'въ селото, кооперацията.
Избавете се отъ ни.,, ит<:! ’ илена агитация въ «  > Горното Като изнасяме
всекидневното. П оведет^А  & а  е купено за частни предъ уважаемите читатели,

сж  най-големи усилия да се 
нормализира положението съ 
даай-ефикасните и подходя- 
дци за времето и местото 
мерки т. е. премахвало се 
първопричината, б и л о  по 
аждрата политика на некой 
лолитически деецъ, б и л о  
додъ действието на некоя 
политическо-стопанска док
трина, явяваща се като ре
акция на онова, което е^пре- 

„дизвикало кризата.

дели социалните условия. 
Отъ друга страна сжщест- 
вуването на единъ разбой
нически „миренъ“ договоръ, 
написанъ съ кръвьта на по
бедените, е една постоянно 
действующа сила, която под
тиква тоя лудъ стремежъна 
капиталите, защото не се 
знае утре кой ще осъмне и 
по силата на неговите чле
нове ще требва да се пла- 
щатъ суми, които сж отбе-

картина: целото семейство 
на ратая, султанътъ и отъ
страни пеперудките съ раз- сърдечно учителката п*  
перени ржце,покровителству- в-я кятп и . Бц
ватъ благочестивото семей
ство. Картината не влиза въ 
пиеската; тя е съставена отъ 
самата учителка напълно

ни
светли пжтища 
Поздравлявамъ най 
.рдечно учителката кИСт°- 

ка, като й желая уСцл асИл. 
по-нататъшната й 1Г0->Хъ 

с. Маданъ Ин°^ ь

Една отъ селОТо ва

кае.---
НИмг иалистъ’- кондукторъ.-пециалис ншшше заявле.

как * 1 ,  па се обори иска- 
йИет0^а коояерацията и поч- 
йеТгяоит15 умувания. Коопе- 
»* СВ0ИТ Уиастно Д-Ьло и

В Ъ ЛКО ВО -СЛД ТИ  НС КА  С КО ТО В Ъ Д Н А  к о м и с и я

О Б Я В Л Е Н И Е  N q 2
Скотовъдната комиси при Вълково-Слатннската об' 

щина, съобщава, че на 11 денъ отъ публикуването на 
- настоящето обявление въ местния вестникъ „Наше слово 

а ако ста- ще се произведе търгъ за отдаване подъ наемъ имотите

„ФактигЬ говорятъ“
тКа Г Гш ичГ/;аб: Г ™ Г  Въ брой 13 на в. .Наро- проси отъ це„трализаЦи

1 1иведй  -V», това с дV - коопеоа- предъ уважаеми* г> ЩИна, съоощава, не на и  депо
цдта ни къмъ нови иттп”71'6' нуЖДи и тУкЪ чястна молиме всеки да си напра- настоящето обявление въ местния
и светли пжтишя а Ли ^ ще се строи, ви самъ преценка, а ако ста- се произведе търгъ за отдават

^тода на каС*‘ л ^ « и я н я ъ  не нужда, ще се гювърнемъ. скотовъдния фондъ за периодъ отъ две години,
К*  Идва отъ гр. ФлеР ^ аНД!  Нед нУесъ, канятъ учебните именно: 1) Нива въ местностьта „Песъка“отъ 180 дек. и 

_..о ттмгтъ11- кондуктор влаСти въ своите нареж- 2) Нива въ местностьта „Стратимиръ“ отъ 120 декари.
дания учителите, Д а Закона за бюжета отчетностьта и предприятията е
оаботятъ въ своята извън- задЪЛЖИтеленъ. Желающите да наематъ горния имотъ 
училищна дейность, да съз- могатъ да прегледатъ поемнипе условия въ канцеларията 
даватъ кооперации, читали- на общинското управление. Разноските сж за смътна на 

застрахователни дру„мятя е ^ —
р3“ съмъ кооператоръ, но
а3\  технически е не въз-
тУ«но . . а бе правиха ми 
Г р а ц и я  въ болницата и
ой Р _гпряя лобое и

жества за добитъка на се
ляните ни, въздържателни 
дружества и пр-, места, кж-

.......................... .. _  жж . операция въ да се кове и създава
чатапгмГ^ИЧШ1 Ta m  Днеш~ *  10Я Д оговоръ ПОД- денъ гласъ“ отъ 16 януарий деконцентрацията на11? 9 к Я е7Ъръ М„я ^ ^ с л у ж а  и ме духътъ на бждеща стопан- 

г  Щй световна криза, готви войната на капитали- т. г. се  появи статия, озаг- управителните т!-ла ме моли д  ̂ Ъ“ така ска и кооперативна Бълга-
Гп™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...  * е взелъ за 3" „ ъ т ъ “ Не- рия. И тр-Ьбва да подчерта

-  ■ * *  *

наемателя.
с В ъ лкова-С латина, 28 януарий  1932 год.

-  ОТЪ КМЕТСТВОТО.

появи статия, озаг* 
давена с ъ  горното заглавие,Свърши се  кървавата вак- т% която война свърш и с ъ  ^  ̂ ^  _ г

ш т 0  ^  ХВЪР" Душната страшна криза, което а зъ  използвамъ като
"-'‘л*1диСиГсч^ли- иоТ-ГУта ]?]̂ к»иайт*ь на иашй-

нитФ личности, за функГ5
итф и прерогативи i t

1 ФЕРДИНАНДСКО МИРОВО СЖДИЛИ1ЦЕ_

ОБЖЛЕШЕ N4
да

ОТНОСНО г ^ Л ипянйто  я я



• питали, причината на днеш
ната всеобща световна криза?

Свърши се кървавата вак- 
‘ ханалия, в ъ  която бе хвър

лено  човечеството. Подписа 
се „мирния“ договоръ. Раз
късаха се държави, създа- 

:• лоха се нови, други съвсемъ 
се заличиха, поеха се неза
служени и грамадни задъл- 
мнения, неотговарящи на сто
панската мощь на победени- 
тЬ държави. Настъпи елед- 
военния ликвидационенъ пе- 
. риодъ, презъ което време

• всички воювали държави 
бързаха Да нахранятъ из
гладнелите си национални 
каси, всека бързаше да въз
станови своето западнало

цифри. Тоя договоръ под
готви войната на капитали
те, която война свърши съ  
днешната страшна криза. 
Образува се оня световенъ 
водовъртежъ, който погълна 
спокойствието на ц е  л ъ  
светъ. Търсятъ се изходни 
пътища! Пъть има, но на 
него е застанала Ньойската 
рожба и неможе да се мине 
и ако ний продължаваме да 
кърмиме тая мъжка рожба, 
требва да знаеме, че откър- 
мваме най-страшното чудо
вище, което единъ день съ 
огнени букви ще напише на 
мрачния хоризонтъ думите: 
мене, текелъ, фаресъ!

Симеон Оксиловъ.

Културенъ подемъ
За трета година вече въ 

-селото ни е учителка въ 
прогимназията Василка Н. 
Иванова. Дошла въ единъ 
есененъ день тукъ преди 

-tpir години, напуснала своя. 
. роденъ кътьг далече отъ 

-своите близки. Тукъ тя отъ 
работва съ желание и отъ 

сьрдце средъ малките не- 
лйнни деца. И въ разстояние 
*а  една година тя успе да 
достигне небивали резултати.. 
За първи пъть въведе хуба
вите и забравени отъ селя
ните обичаи -  коледуване 
и лазаруване. Разучи много 

-пнески, като показа на де
цата какь се играе. Децата 
обикнаха бърже своята учи
телка. Техните светнали 
отъ радость очи жадуваха 

д а  чуятъ отъ нея нови и но
ви неща и тя не закъсне- 
«аше да имъ даде.

Но отъ всичкия положенъ 
<грудъ най-големо внимание 
заслужава да се обърне на 
Сполучливо изнесената пиес- 
ка „Късметъ“. Дейностьу. ко
ято не трЬбва да мине не- 
забелезана. Доста време 
трудъ и сили изразходи тя 
з̂а подготвяне на пиеската, 

но изпълнението и грими- 
ровката беха отлични 

При препълненъ салонъ се 
представи гореспоменатата 
^пиеска на 19 вечерьта, Бого
явление. Отъ рано засвири 
музиката и една дълга вър
волица от хора занавлиза въ 
салон а. За късо време се 
събраха толкова хора, що- 
?о не можеше да се мине 
отъ единия край на другия, 
за да се излезе до входа.

Помжчихъ се да отида по- 
м *предъ, ио неможеше и азъ 
останаха въ еди н ъ  лгалъ да 
цаблюдавлмъ. Всички гово
реха. Момите се CBffeexa, ер- 
^геиитЬ махаха съ ръка, а 
егаритЬ баби клатеха глави 
М се чуд Ьха на гьзпроизве- 

jN tния отъ т о л к о в а  хора

шумъ. Въодушевлението бе 
голямо. А тамъ, задъ заве
сата, се дочуваха веселите 
гласове на децата артисти. 
Добрата имъ учителка ги 
обличаше и гримираше. Вси
чки чакаха съ нетърпение 
дигането на завесата. Пър
вия звънецъ удари. Гласо
вете утихнаха и стотици по
гледи се отправиха къмъ 
сцената. Следъ малко бавно 
и тържествено завесата се 
дига и на сцената се пока
заха 9 хубави дечица, обле
чени въ бЬло съ крила като 
пеперудки. Милите имъ жи
ви очички беха отправени 
на горе сякашъ искаха за
крилата на Бога. Т е  играятъ 
балетче подъ такта на nfe- 
сеньта, която сами си п4>ятъ, 
те  се носеха така леко и 
плавно, готови да отлитнатъ 
далече въ нови миръ.

Като гледа човекъ тази 
картина за мигъ се откъсва 
отъ всекидневното, низкото 
и подлото. Въ душата му 
заговарятъ човешки чувства, 
той вижда децата въ които 
е въплотена невинностьта и 
тая вечерь става истински 
човекъ.

Пеперудките о т л и т а т  ъ. 
Втора картина:- една пази
телка на рая води беденъ 
ратай, за да му покаже рай
ските градини. Това е само 
на еъньг ратаятъ сънува, че 
се намира въ рая и разпитва 
за всички чудеса, които виж
да тамъ. Тукъ има и чешма, 
чиито чучури неравномерно 
струятъ показващи човеш
кото благополучие. Той виж
да единъ чучуръ, който едва, 
едва показва* неговия, иска 
да го отпушиг но той се за
пушва съвсемъ и престава 
да тече. Завесата пада, ли
цата на всички еияатъ. Ра
достни сълзи пълнягъ очите 
на старите жени.. Пягатъ се: 
„какъ е направено всичко 
това- ? жВсе тя, учшецнсата*.

денъ гласъ“ отъ 16 януарий 
т. г. се появи статия, озаг
лавена съ горното заглавие, 
което азъ използвамъ като 
важенъ реквизитъ на наши
те стълкнователни аргумен
ти съ г. „Б“ — писачътъ на 
статията.

Преди всичко, длъженъ 
съмъ да изясня на скрива
щия се задъ плахия иници- 
алъ „Б“ положението на 
участието ми въ „дружбено- 
то събрание“ въ с. Белотин- 
ци. На указаната въ статия
та дата, 27. XII. м. г., прис
тигна г. Кирилъ Миленковъ, 
заедно съ Крумъ Делчевъ, 
да присътствуватъ на учи
телската вечеринка. Първи- 
ятъ, като окр. съветникъ, бе 
поканенъ да направи публич
но събрание, въ което да 
изложи предъ селяните сто
панската политика и различ
ните мероприятия на окр. 
съветъ въ окръга. Азъ го 
придружавахъ навсекъде, а 
разбира се и въ събранието, 
защото немаше другъ поз- 
натъ тамъ. Но забранено ли 
е на учители да посещаватъ 
събрания? Не. Даже и при 
положение, че ние сме взе
мали думата по третиращи
те се въ него въпроси отъ 
характеръ, който не би ни 
издалъ к а т о  държавни 
служители— „активно парти- 
занствующи*. следъ речьта 

Миленковъ, както подо
бава, беха поканени жела- 
ющи да задаватъ въпроси. 
Такива, понятно, се явиха 
тукъ, въ село, на местна 
почва, където българскиятъ 
селянинъ живее далече отъ 
ония просветни и културни 
центрове и институти, кои 
то биха дали най-елементап- 
ннте познания по некоя от- 
расъль на живота. И редятъ 
се запитванията: за общин
ската и окръжната управи 
за данъците и редъ 0ще 
законоположения, институти 
създадени по силата на нуж
дите въ страната, но теж- 
неещи съ още по-голЪма 
сила върху гърба на сел
ския данъкоплатецъ, откол- 
кото преди. Това съ  въпро
си жизнени, въпиющи, кре
щящи и искащи немедленно 
разрешение въ съзнанието 
на нашия наивенъ селянинъ. 
Следватъ разяснения отъ 
оратора, кмета, К. Делчевъ 
и пр. Най-сетне станахъ и 
азъ, чувствувайки се дълбо
ко задълженъ като учитель 
въ това село. Третирахъ въ-
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деконцентрацията на само- 
управителните тела и тех
ните личности, за функци
ите и прерогативите имъ 
относно събирането на да-*“ 
нъците, общинските и ок
ръжни връхнини и пр. Го- 
ворихъ също и за данъчни
те тежини, като институти 
на най-констатенъ източникъ 
на държавното съкровище, 
за видове данъци и данъч
ни системи — неща, предъ 
които невежеството хвърля 
було, за което това едва ли 
не е истинска мистифика
ция. Т о в а  ми е всичкото 
„партизанствуване“. Друго 
нема какво да кажа. Но г. 
„Б“ се хвърля главоломно 
въ плитката бара, където въ 
дъното има само камъни. 
Защото той знае само, че 
има законъ, какво учителите 
не бива да се „занимаватъ 
съ активно партизанство“, 
но „незнае“, че има другъ 
законъ, който вменява въ 
дългъ на същите учители 
при всекакви случаи да про* 
свещаватъ народа. Ние то
ва вършимъ всекога и на- 
всекъде, въ духътъ на ок
ръжните, безъ да се сму
щаваме.

И тъй, фактите говорятъ— 
Т е  говорятъ за едно флаг- 
рантно отражение на низки 
и подмолни котерийни по- 
пълзновения, презъ отворе
ния и зацапанъ кепенекъ, на 
който г-нъ „Б“ се силае Да 
покаже на света блестящ 
ликъ на неговата партийна 
сентенция. Това е вулгарн^ 
партизанско кокетство, к° е 
то е загубило нижката в 
курса на своята пропаднал^ 
политика, която вижда и 
вънъ зидовете на своето ук 
репление само неприятел * 
умраза и разрушение. Е, га 
ка неможе, г-нъ „Б“.

Ние, като граждани на сД̂  
на правова държава, имзМ 
и своите лоялни права, коН 
то другите СЪ ДЛЪЖНИ кО 
ректно да тачатъ и прав 
Да ги упражняваме съ отго 
ворность за всички произтИ 
чащи отъ техъ последствИ*1, 
„Рано или късно“ законътъ
Ще се наложи. Ако „Б“ из°*
па гана и усуква истината*

Г, Д съ  присътствувалП
на казаното събрание и
1 атъ Да нзиесатъ истината
въ нейната девствена чисто' 
га тогава, когато стане Ле '̂ 
ствителна нуждата.

Иванъ Сердев*'

НОВО!
Пристигнаха големъ изборъ отъ 

ГОРНИ МЖЖКИ РИЗИ, ВРЪЗКИ, ЯКИ, КЪРПИ РЖКА' 
БИЦИ, ЧОРАПИ, ШАЛЧЕТА н др. на извънредно низк** 
цени въ магазина на Иванъ Г. Никодовъ (Ванче) Фердинанде» 

срещу Читалището.



ме моли да му услужа и ме 
е взелъ за защитникъ“, така 
казва „кондукторътъ“. Не
сигурно и въ тази работа, 
скройва ~се и"то тайно, да' 
се сбиратъ подписи съ едно 
колективно заявление, като 
всеки различно се вързва 
па отъ една къща могатъ 
да подписватъ всички. На 
едни казватъ: съ това иска
ме да се разшири площада, 
на други: „искаме да попре- 
чиме да се строи частна 
кжща“, а особено зле е бил 
настройванъ стария селя- 
нинъ Пено Трифоновъ, че 
ако се дада на кооперацията 
парцелата, него ще го изсе- 
лятъ, при все това, че плана 
е правенъ още 1927 год. и 
той, като намиращъ се на 
кръстолъть, се дига съ ц*Ь- 
лия си дворъ и сгради, и се 
отчуждава и почва да дър
жи единъ най-мърсенъ езикъ! 
Идва най-после комисията 
по чл. 9 отъ закона за бла
гоустройството на 2. XII. н. 
г. да приеме цлана на пър
во проучване и разгледа 
постъпилите заявления. Въ 
кръчмата влиза едно много 
важно лице отъ село, чиято 
морална култура е извест
на на всички и почва да на- 
съсква: „Сега е време да 
попречимъ да се строи част
на къща“. Следъ усилена 
подготовка въ тъмнината,поч
ва вече действието предъ 
комисията. Още на край се
ло се посреща отъ новопо- 
кърстения и лъже демократъ 
и казва, че тукъ искатъ да 
се строи частна кооперация, 
ние молиме да не се раз
решава. Не стига това. Теб- 
ва председателя на коопе
рацията, представенъ отъ 
упр. и кон. съветъ да изложи 
искането ни пред комисията 
и като дочуватъ думите на 
окр. управитель, че и той е 
старъ читалищенъ деецъ и 
може да стане, извикватъ се 
членове отъ комисията на 
страна и имъ се предава, че
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духътъ на бъдеща стопан
ска и кооперативна Бълга
рия. И требва да подчерта- 
емъ, че ако има нещо да 
се работи въ това направле
ние, това съ  учителите, а 
другите служащи не само 
че не работятъ, но те  мини- 
ратъ това обществено дело.

Следъ 21 юний м. год. въ 
нашето село поникнаха като 
гъби „партийни бюра“. Ако 
това съ  дейци, идеалисти и 
привърженици на правовия 
и демократиченъ редъ въ 
страната и желаятъ да под- 
помогнатъ своето село да 
не тъне въ мизерия, неве
жество и самоизяждане, то
гава да имъ свалимъ шапки! 
Но когато отиватъ само за 
клевета и предварително ко
го ще уволнятъ и какво да 
попречатъ, защото това е 
най-лесно, питаме: нЪма ли 
съдебни власти, които да 
влезатъ въ ролята си на 
бранители на законите? Во
дачи, решавайте трезво и не 
бъдете наивници, а решавай
те смело, като помните ду
мите на Шилеръ: „Малцина 
съ  онези, които съ  участ
вували въ политическите 
борби и да съ  запазили сво
ите душевни красоти“. А 
народната мъдрость казва: 
„Дай на човека власть, за 
да го познаешъ колко пари 
струва“.

Ние виждаме, че учителя— 
общественикъ работи дено
нощно, водимъ отъ извес- 
тенъ идеализъмъ, за да съз
даде нещо полезно, а други 
пречатъ!

Апелираме къмъ всички 
държавни фактори, малки и 
големи, които с ъ  облечени 
въ известна власть, да гле- 
датъ на обществените ра
боти като на една нужда на 
новото време и да гледатъ 
къмъ такива родове парти
зани като на една гангрена 
въ обществото и да я ле- 
куватъ.

Селякъ.

ЗА Q H A H U F  се съобщава на гражданите отъ Ферди- 
Cm J H A i l r l E  нандъ и околията, че лицето ИВАНЪ
ТЕОФИЛОВЪ отъ гр. Фердинандъ е изключенъ отъ град. 
земледелска дружба презъ 1928 година и всички ония ло- 
пш или добри дела, вършени отъ него, си оставатъ за не
гова лична сметка. Да не му се верва, ако некъде иска 

да мине за сдруженъ земледелецъ.

На градската земледелска дружба

Председатель: Н. Антовъ 
Касисръ-деловоднтель: Р. Ивановь

Илия Поповъ
— адвокатъ — *

се установява на самостоятелна 
Адвокатска практика — гр. Ломъ,

въ кантората яа Никола И. Логофетовъ, до Окрашння с*дъ

I ФЕРДИНАНДСКО МИРОВО СЖДИЛИ1ЦЕ

ОБЯВЛЕНИЕ Na
I Ф ердинандско мирово съдилищ е ооявява нз~ ивтерь- 

Сующите се, че търси да наеме здание п одъ наемъ за по
мещение на същото съдилище за презъ времето отъ 1. IV. > 
1932 год. до 31. III. 1933 год.

Собствениците на такива здания, които желаятъ дд 
ги отдадатъ подъ наемъ на съдилището, въ 15 дневенъ 
срокъ отъ публикуване на настоящето обявление въ мест
ния в-къ „Наше Слоео“, да подадатъ заявление, като въ 
него опишатъ подробно: къде се намира то, колко стан 
има, на колко етажа е и годишния наемъ, който ще иск|гь

Разноските за публикуване настоящето съ  за см етат 
на наемодателя.

гр. Фердинандъ, 26. .1. 1932 год.
. Секретари на съда: Крумъ Петровъ.

______ II ФЕРДИНАНДСКО МИРОВО СЖДИЛИЩЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №
II Фердинандско мирово съдилище обявява на инте- 

ресующите се, че търси да наеме здание подъ наемъ за 
помещение на същото съдилище за презъ времето отъ 
1. IV. 1932 год. до 31 .'III. 1933 год.

Собствениците на такива здания, които желаятъ да 
ги отдадатъ подъ наемъ на съдилището, въ 15 дневенъ 
срокъ отъ публикуване на настоящето обявление въ мест
ния в-къ „Наше Слово“, да подадатъ заявление, като въ не
го опишатъ подробно: къде се намира то, колко стаи има, 
на колко етажа е и годишния наемъ, койко ще искат ь.

Разноските за публикуване настоящето с ъ  за сметка 
на наемодателя.

гр. Фердинандъ, 26. I. 1932 год.
Секретари на съда: Нисимъ Яковъ.

обявление; m s  за
II Ломски съдия следователь въ гр. Фердинандъ, об

явява, че търси подходящо здание за помещение на кан
целарията му за време отъ 1 априлъ 1932 год. до31.мартъ 
1933 год. Желающите стопани да дадътъ зданието си 
подъ ноемъ, да подадътъ заявленията въ канцеларията на 
съдията до 1 мартъ т. г.

Всички разноски съ  за сметка на наемателя.
гр. Фердинандъ, 27. I. 1932 год.

ОТЪ КАНЦЕЛАРИЯТА.

ФЕРРДИНАДСКАТА
ПОПУЛЯРНА БНАКж
приема срочни, безсрочни, спестовни 

и детски влогове. Раздава зае
ми съ !2°1о годишно лихва.

Отъ БАНКАТА.

ПРОДАВАМЪ КШЦА
масивна, 62 кв. метра, съ три стаи и мазе, съ пристройка 
за кухня и навесъ, дворъ 500 кв. метра, заграденъ, съ кла- 
денецъ и овощни дръвчета. Намира се на улица „Велик* 
Търново“ № 22, задъ зданието на Александръ Пиперковъ.

Споразумение:
2—3 Миньо Свещаровъ, комисионеръ—Фердинандъ.

ДАВА СЕ ПОДЪ НАЕМЪ ^ етажъ на къща, 
съ отделенъ входъ, юго

източно изложение, дворъ съ геранъ и маза. Къщата е 
до бившето Околийско управление. Споразумение: дсмь 
Владимиръ Симеоновъ, бившъ учил. инс ьеюшрг— Фердинандъ.
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Повече кооперативно съзнание
Не можемъ да не споме- 

немъ н^що за годишното 
събрание на Фердинандска- 
та популярна банка, което 
се състоя на 17 м. м. въ 
салона на читалището. То 
мина въ една задушевность, 
самокритика и обяснения, 
които говорятъ за високия 
кооперативенъ духъ, който 
е обладалъ кооператорите 
— членове на банката и 
който дава импулсь за ра
бота на банката въ поле
то  на кредита.

Събранието бе, предше- 
гствувано отъ глупавите сло
весни изстжп ления на поз
натите „кооперативни“ дей
ци, които чрезъ счупеното 
си перо се помъчиха да 
уязвътъ популярната банка 
и всячески да попречатъ на 
лепнато нормално развитие, 
особено въ тия. тежки вре
мена.

Помъчиха се да убиять 
авторитета н на ръководно
то й rknoy въ лицето на 
нейния директоръ, за да 
.могатъ по тоя начинъ да 
я обезглавятъ и да я на- 
ттравятъ по лесно плячка на 
^своите замърсени вече 
псевдокооперативни ръце. 
Уви! Надеждите имъ не се 
сбъднаха. ГражданитБ, чле
нове на Фердинандската 
лопулярна1 банка навреме 
разбраха задкулисната иг
ра на тия „кооператори“, 
видеха имъ „кооперативни

т е “ делаг проявени напос- 
ледгъкъ отъ техъ, и на го
дишното събрание на бан
ката единодушно одобриха 
дейностьта на управително
т о  тело за 1931 год. и го 
^освободиха отъ отговор
ност ь> Нещо повече. Некои 
п г ь  ония, които излезоха 
-оггъ управителното тело, бе
да преизбрани съ абсолют
но болшинсто.

Горните констатации ни 
яавеватъ нови мисли за 
жооператори и „коопера
тори". Или: Имаме коопе
ратори, които живеятъ съ 
•мисъльтаг чрезъ кооперация

та да постигнатъ благопо
лучие за себе си и за об
ществото; и други „коопе
ратори“, които чрезъ коо
перацията се стремятъ да 
издигнагь материално себе- 
си, за сметка на колектив
ното ц-Ело.

Вторият» видъ „коопера
тори“, съ  самонадаяни, ам
бициозни, вманиячени, кои
то живеятъ съ мисъльта, 
че съ  в е л и ч и е ,  безъ 
което обществото неможе 
да следва своето развитие. 
И т е  стоятъ к а т о  чле
нове въ кооперацията до
тогава, докогато виждатъ 
предъ себе си своята цель 
постижима. Видятъ ли, че 
всичко се е изплъзнало изъ 
ръцете имъ и че още за 
дълго ще требва да бъдатъ 
само редници, напускатъ 
кооперацията, откриватъ й 
фронтъ и тьрсятъ ново 
топло место (юговина) къ- 
дето ще мОгатъ да прове- 
дягь своите пъклени за
мисли.
Тоя вид „кооператори“ ги 

има вече въ града ни. И 
те съ  маскираните против
ници на кооперативното 
движение и с ъ  по-опасни 
отъ явните. И затова те 
требва да се изобличаватъ, 
да се порица ватъ и да се 
посочватъ на гражданството 
като ренегирали членове, 
които само зло носятъ.

Годишното събрание на 
Фердинандската популярна 
банка бе единъ шамаръ за 
т и я псевдокооператори, 
единъ силенъ ударъ, който 
ги е смаялъ. И ако могатъ 
да взематъ поука отъ всич
ко това,, възможна е реаби
литация. Постоянствуватъ 
ли въ своята глупава 
упоритость, нека бъдатъ 
уверени, че те не само ка
то кооператори съ  изгубе
ни, но и като граждани, 
които съзнателно или не
съзнателно работят противъ 
интересите на ц-Елою об
щество.

Кооператоръ.

Г Р А Ж Д А Н С Т В О Т О  И С К А  Д А  ЗН А Е :
Кой сговористъ-училишенъ нас- 
тоятель, е получилъ 3,000 лев«| 
рушветъ при назначението ца 
учители въ града и кой ги едалъ? 
Г*нъ Георги Калъповъ^ародевъ 
иредставитель, който пусна То« 
зи сл у х ъ  чрезъ вестника си, е 

« посочи имена и фак
А л а р м и р а  о б щ е с т в о т о ,  п о д т и к -  

и а т ъ  о т ъ  н и з к и  п о д б у д и !

УЧИЛИЩЕНЪ НАСТОЯТЕЛИ

Хроника
Довечера въ салона на чи

талището Българскиятъ на- 
роденъ землед-Ьлски съюзъ 
устройва литературна музи
кална вечеринка съ томбола. 
Весела часть до зори.

Утре, въ салона на чита
лището, 9 ч. с. Социалъ-де- 
мократическата организация 
устройва публично събра
ние, на което ще говори 
нар. пред. Гр. Чешмеджиевъ, 
на тема: „Кой опропасти Бъл
гария и къде е спасението“.

На 27 м.м., нашиятъ съграж- 
данинъ Кирилъ Пенковъ е 
държалъ сказка въ с. Мала- 
Кутловица на тема „Недъзи 
въ съвременното общество“.

Държавното агрономство ще 
раздава на стопанигЬ — зем- 
лед-Ьлци за пос-Евъ фий, лю
церна, еспарзета, кръмно 
цвекло и суданка. Срокъ за 
записване въ общинсикт-fe 
управления до 10 того.

Дописката „Кооперативна 
неволя“, публикувана въ пър
вата сраница на настоящия 
брой е отъ с. Челюстница.

Уволненъ е мало-кутловския

секр.-бирникъ г. Георги Ст.
Димитровъ.

Благодарностьта на семей
ство Александъръ М. Ге
рови, пакъ първа страница, е 
отъ с. Вълкова-Слатина.

Петъръ К. Нвамовъ, кафед
жия, изказва благодариость 
на полицията и гражданите, 
които на 18 м. м. се прите
коха на помощь и спасиха 
къщата му отъ опожаряване.

Бръснарницата на Славчо 
Ив. Миханловъ и шивашката 
работилница на Братя То- 
доръ и Мих. Ив. Михайлови 
правятъ 10 (,/0 отстъпъ за 
фонда „Синдикална само- 
помощь“.

Манифактурния магазинъ на 
Аврамъ Аструковъ—гр. Фер- 
динандъ прави 5 J/0 отстъпка 
за фонда „Синдикална само- 
помощь“.

Апелираме къмъ всички 
работници да посещаватъ 
само заведенията, които пра* 
вятъ отстъп на фонда „СинД- 
самопомощь“. Отъ синдиката

Врагове на „Наше Слово“ ся  
само мошениците и далавержии- 
т е , скрити задъ етикета — »об~ 
щественици“.

И  т а к а  н е  б и в а

Алуминиеви сждове,
Електрически крушки,

Мармалади и консерви 
ще намерите въ магазина на 

1-з коопер. „Напредъ“- Фердинанд^*

Голяма сензация за гр. Фердинанде
фердш^дченинъ: разговоРъ между еДинъ пътникъ и единъ

това заведение?311 ИвЗНе’ КЗКВа е тази навалица тамЪ ^  
Това е фабриката за захарни йзд-Елия

„РОЗОВА ДОЛИНА" на Буко Ешкенази,
граждани°иД°СТЬ 33 Гр' ФеРлинандъ. Всички гражДзП*  ̂
произвежда па ЛЯНИ к У п У в а м е отъ фабриката, 
ласни бпнПп  ̂ ЗНИ видове Деликатесни шоколадови и 
лети б * НИ’ каРамели> кисели бонбони, фондани и *
и малки УлРешни^пГуМеН̂  бонбони> Разни шоколади— г о л ^
хатъ апомат^НИК0ВИ и бадемови, шоколадъ за готвене, Р 

Л0кумъ’ 1во  ^ачество какао на пакет** 
специални и Гп СКВИТИ съ ш°коладъ и безъ шок0Л * £  
ладени няпигпЗЗНИ халви’ *’во качествени таханъ &1 ^  
и ор^ховяРб'1РпаДСКИ халви» Фруктова ароматична, сУса^ р -  
Малапи Халва- Разполагаме съ разни сладка И «Ж

Д берлински типъ „Амброзия, при ЦЕНИ Ф А Б Р И ^ _

Важн°! Ново! ВаЖ«о!
Съобщавамъ на гражданството отъ Фердинандъ и ок ол й ^ ’ 

m  ЧЕ ОТКРИХЪ

ТАБАШКА РАБОТИЛНИЦА
ВЪ «  цар-

Купуваме. овчи, кози и свински кожи. ‘
Споразумение при:

Симеонъ Пантевъ
клиниката на Д-ръ Атанас 

гр. Фердинандъ. ~0^ь

Фердинандски Сждия Изпълнитель
при Ломския Окржженъ Сж дъ_ _ _ _ _ _ __ _____

ОБЯВЛЕНИЕ № 2587—930 г. Съгласно чл. 807 и пос- 
ледующигЬ отъ Гражданското съдопроизводство, Ферди- 
нандския съдия изпълнитель. Борисъ Петровъ обявявамъ 
на интересующит-k се, че отъ следъ петнадесетия день отъ 
датата на еднократното обнародване 'настоящето обявле
ние, въ в-къ „Наше Слово“, до онова число на следния ме- 
сецъ, което съответствува на датата на обнародването, ще 
продавамъ на публиченъ търгъ, въ канцеларията ми въ гр. 
Фердинандъ, следния недвижимъ имотъ, свободенъ отъ 
ипотека и принадлежащъ на длъжника Методи Печовъ отъ 
село Мала Кутловица, а именно: 1) Нива въ района на с. 
Мала-Кутловица, въ мТзстностьта „Коскункьовъ мостъ“ отъ 
около 5 декари, до съседи: Петъръ Рангеловъ, наследни
ците на Илия Т. Бекимовъ, Каменъ Д. Лиловъ и наслед
ниците на Григоръ Кръстовъ. Оценена за 7000 лв.— Гор
ния недвижимъ имотъ се продава за удовлетворнние взе- 
манието на Каменъ 3. Каменовъ, адвокатъ, отъ гр. Ферди
нандъ. — Изпълнително дело № 2587—930 г. 

гр. Фердинандъ, 4 февруарий 1933 г.
Съдия изпълнитель: Борисъ Петровъ.

ОБЯВЛЕНИЕ № 748—929 г. Съгласно чл. 807 и пос- 
ледующите отъ Гражданското съдопроизводство, Ферди- 
нандския съдия изпълнитель Борисъ Петровъ обявявамъ 
на интересующите се, че отъ следъ петнадесетия день отъ 
Датата на еднократното обнародване настоящето обявле
ние въ в-къ „Наше Слово“, до онова число на следния ме- 
сецъ, което съответствува на датата на обнародването, ще 
продавамъ на публиченъ търгъ, въ канцеларията ми въ гр. 
Фердинандъ, следния ипотекиранъ недвижимъ имотъ, при
надлежащъ на длъжника Илия Янакиевъ отъ гр. Ферди
нандъ, а именно: 1) Селище отъ около 500 кв. метра въ 
ГР- Фердинандъ, долния край, заедно съ построената въ 
него едноетажна кжща, до съседи: Пенчо П. Бърдарски, 
Евда Кръстова и отъ две страни улици. Цена 40,000 лв. 
Върху горнит-b недвижни имоти има ипотечна тяжесть въ 
разм-Ьръ на 57,000 лева. — ГорнитЪ недвижими имоти се 
продаватъ за удовлетворение вземанието на Гаврилъ Лен- 
ковъ, адвокатъ, отъ гр. Фердинандъ, пълномощникъ на тю
тюнева фабрика „Загорка“ отъ гр. Видинъ. — Изпълнител
но д-Ьло № 748 — 929 година.

- гр. Фердинандъ, 4 февруарий 1932 г.
Сждия изпълнитель: Борисъ Петровъ.

2-2
подъ

ОБЯВЛЕНИЕ Я° 2077—929 г. Съгласно чл. 807 и пос- 
ледующитЪ отъ Гражданското съдопроизводство, Ферди- 
нандския сждия изпълнитель Борисъ Петровъ обявявамъ 
на интересующитЪ се, че отъ следъ петнадесетия день отъ 
°тъ датата на еднократното обнародване настоящето обяв- 
■аение въ в-къ „Наше Слово“, до онова число на следния 
месецъ, което съответствува на датата на обнародването, 
Ще продавамъ на публиченъ търгъ, въ канцеларията ми въ 
ГР- Фердинандъ. следния ипотекиранъ недвижимъ имотъ, 
принадлежащъ на длъжника Гаврилъ Стояновъ отъ градъ 
Фердинандъ, а именно: 1) Дворно м-Ьсто съ два дюкяни 
отъ 74-94 кв. метра и две паянтови постройки отъ 59 кв. 
Метра или всичко общо постранство отъ 351 кв. метра, 
Споредъ скицата, находяще се въ гр. Фердинандъ, улица 
"Врачанска“, при съседи: отъ изтокъ Миланъ Димитровъ, 
°тъ югъ ул. „Врачанска , ТтЬ 3aiQ n^ ^ лия Ангеловъ и отъ 
северъ Гаврилъ ЛУтК • ^ена 30,000 лева.— Горния нед- 
вияшмъ имот-ь се пр0'адВ0к.1/ьД0в" ств0ренис вземанието на 
Христо Тополнишки, ааво“ Гь’ пълномощникъ на Чиновн.

£?e£ v f 2 F i 9 2 9  година. Р )̂ИЯ* Изпълнително 
Д-Ьло № 2°фердинандъ 4 февруарий 1932 год

С;кДИя изпълнитель: Борисъ Петровъ.

'  ОБЯВЛЕНИЕ № 1524 931 г. Съгласно чл. 807 и пое-
r̂rvfoiuHT-k отЪ Р^данск-ото еждопроизводство, Ферди-

Л Д гт!иЯ СЖДИЯ и зп ъ л н и тел ь  Б о р и с ъ  П е тр о в а , ойявввлтчъ
«Гинтересующит* се, че отъ следъ петнадесетия день отъ 
лятата на еднократното обнародване настоящето обявление 
«ъ в-къ „Наше Слово , до онова число на следния месецъ, 
воето сжответствува на датата на обнародването, ще про- 
лавамъ на публиченъ търгъ, въ канцеларията ми въ градъ 
^ердинзндъ^леднит^тедвижими имоти, свободни отъ

бюлетини

ТРУДОВА ГОР. КООПЕРАЦИЯ „ПЕТР0ХАКСКИ ПРОХОДЪ* 
__________________ с. Клисура — Берковско ______

Б А Л А Н С Ъ
съставенъ на 31 декемврий 1931 година

Наименование на 
см1»ткит1>

О б 0 р 0 т Ъ О с т а т ъ ц и

Да даваДа зема Да даваДа зема
Каса 310206-55 3604? 5‘35

:3781‘ХО:
Общи доставки (стоки) 242078 23.-968 9110 •:
Сбши преработки 32773030 130247 197483‘30:
Дебитори (длъжници) 1S05 817 1091 :
Лкхви и разноски 25729-45 48564 22834-55
Лиловъ капнталъ : 24850 24850
Резервенъ фондъ : 20Й53 : 20853
Кредитори (лесничейство) 6632 : 87734' 81102 '
Производители 144956 222161 V.Oj : 77284*35
Разни 30360 : 14873 15487
Държавно съкровище : 108 1С8

Всичко 1089597'95! 1 С89597‘95 226952*50: 226952'5«

ДА ДАВА

В Е Д О М О С Т Ь
за  загубитЪ и печалбигб на 31 декемврий 1931 г.

ДА ЗЕМА

Заплати 16083 Отъ лихва 215 Б
Данъци и глоби 396 Отъ стоки 48349 р
Канцеларски 4026
Наемъ на магазина 2400
Превозъ на стоки 864
Ябонементъ 100
Делегатски 600
Повторно звп. въ печ. 9980
Напостжпила печалба 1855*45
Лихви на д-Ьлове 865
Чиста печалба 11386-55

Всичко 48564 - Всичко 48564

Касиеръ-д-^ловодитель: Свещ. Д. Г. Новковъ 
Председатель: Г. Филнповъ

МИТР0ВСКА ПРОИЗВОДИТЕЛИ КООПЕРАЦИЯ „ Т А В А К Т Ь *  
с. Митровци —  Фердинандска околия_ _ _ _ _ _ _ _

БАЛАНСЪ
съставенъ на 31 декемврий 1931 година

Наименование на
см1>ткит1>

О б 0  р  0  Т Ъ О с т а т ъ ц и

Да дава Да зема Да дава Да зема
Каса
Текущи смФтки членове 
Делове въ Б. Ц. К. Банка 
Движими и недвиж. имоти 
Стоки на консигнация 
Заеми срещу поръчители. Д-ЬлоиУ,

24850  
1694878-5  

2000  
1146  

819 6 1 2  
15000 
2000

24 3 3 4
507870

191
354383

44СОО. i

516
118700850  

2000  
955  

465229  
15000

: • 
42СООРезервенъ фонцъ '

Нултуренъ ф ондъ
Други фондове
Кореспонденти
Комитенти
Личенъ кредитъ Б. Ц. К. Б 
Варант. кредить Б. Ц. К. Б.

I Депо на перфейлъ Б. Ц. К Б

17761

2829250
26547

462611
15392

285766

44938'blt
4127

30355-5С
30V75

759 5 2 4
119177

1282043lO/tcvaQ

4127  
2063  
38 ?8  

296913  
103785  
996275la-iCia



И така не бива
Сляпата и безогледна пар

тизанщина, която по всичко
чи, че е пуснала дълбоки 

жорени въ нашия общественъ 
»  политически жибогь, не 
добре пророкува за бъде
щето ни. Набедени полити- 
.ци и общественици, презъ 
време на избори с ъ  започнали 
jC». да си служатъ съ прос
тени и непростени средства, 
■за да догонатъ онова, което, 
за техните покварени души, 
ТО сметатъ, м о ж е  би, за 
ясултъ! Това ако можеше да 
става преди 30—40 години, 
или въ н-Ькоя подивяла стра
да по Африка, или Азия, мо- 
зке да се прости, но да ста
ра у насъ, следъ 50 годи- 
шенъ свободенъ политичес
ки и културенъ животъ—не 
ложе да се прости. Наблю- 
датель съмъ билъ на много 
.избори въ страната ни, оба
че онова, което видохъ и 
чухъ на 31. L т. г. при из- 
1боръ за черковни настояте
ли въ близкото до градътъ 
ли село МаЛа-Кутловица, не 
*СЪмъ виждалъ и едва ли ще 
видим е.

Случаенъ гостъ бехъ на 
селото; любитель да- видят 
цътя, чешмите имъ, за кои
то  доста се писа и посетя 
близъкъ приятель. Минавамъ 
дюкрай училището и общи
ната, глъчъ, гюрултия и пре
пирни на едно место, на 
друго — се четатъ афиши, 
изнасяйки, ако е вЬрно пи
саното въ т-Ьхъ, не добри 
работи за единъ черковенъ 
дастоятель и за касиера на 
настоятелството; други про- 
додящи се присрещатъ, уве- 
дцаватъ и имъ се пъха бю
летина въ ръка. Това ме за
интересова, отивам при една 
трупа хора, Д'Ьто б1> и при
ятеля ми и разбрахъ следно
то; Единъ черковенъ насто- 
ятель, билъ редъ години та- 
/с ъвъ  и касиеръ на същото, 
що населението искало да 
|5ъде смТ>ненъ, защото преч- 
ща билъ въ много работи и

причина, за да се критикува 
черквата, а той билъ вишъ 
чиновникъ въ Фердинандъ. 
Въ него, обаче, се загнезди
ла амбицията и на всека це
на искалъ да бъде избранъ, 
като съ писмо заплашилъ 
даже и свещеника, ако не 
му помага! Това още повече 
озлобило хората, но съще
временно и въ тоя настоя- 
тель—касиеръ се повишава 
амбицията да бъде избранъ 
и за тая цель не пробиралъ 
средства; съставлява листа 
съ сговористи, радикали и 
повикватъ на помощь даже 
и комунисти! Схванала на 
време това положение про
тивната страна, съставлява 
блокова общоеелска листа, 
безъ земледелците, които 
на свой редъ излизатъ съ 
отделна листа. Борбата се 
водеше съ простени и неп
ростени средства. Явили се 
сутриньта хора пияни до не- 
узнаваемостъ —  пили цела 
нощь по кръчмите и домо
вете на видни политици отъ 
листата на настоятель —  ка
сиера. Псувните и обидите 
немаха край. Отъ 300 души 
гласоподаватели по-рано при 
тия избори с ъ  гласували 
около стотина души, когато 
сега съ  гласували надъ 200 
души, съ резултатъ: блокъ 
113 гласа, радикали, часть 
отъ сговористи и комунисти 
—  76 гласа и земледелци, 
които се чувствували много 
силни въ това село — полу
чили единадесеть- (11) гласа.

Не бива да се опартиза- 
нява онова, което стои надъ 
партия. Не биваше да се чо
върка въ зеницата на око
то. Не биваше най-после да 
си служатъ заслепени пар
тизани съ такива средства. 
Защото и безъ това религи
озно ние сме много паднали, 
а народъ безъ религия не е 
народъ. Това добре да се 
разбере отъ ония, к о и т о  
требва да го знаятъ.

Гражданинъ

Внимание, скотовъдци комисии,
аа нуждите на фонда набавете си о в е с ъ  отъ коопе
рация „Съединение“ — Влашко-село, която разполага въ се
ло и на складъ въ гр. Фердинандъ. Справка: Агрономство
т о  — Фердинандъ и Кооперацията. 1-2 * 1

Г У М А  специалн0 33 подметки на галоши и опинци, лепи-
1 "  п  ло въ туби И килограми продава на достъпно низ- 
jm  цени  Тодоръ Т о д о р е » , машиненъ ош адъ — Ф ердш ж гдъ. 1 0 -1 5

нидо iwiniuma 1 а na д -pD ш  anav-UE t>
гр. Фердинандъ.

ФКРДИНАНДСКИ СЖДИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЬ ■

”  О Б Я В Л Е Н И Е  №  3 2
Фердинандския Съдия Изпълнитель обявява на интере- 

сующите се че търси да наеме удобно и хигиенично зда
ние за помещение на Фердинандския изпълнителенъ учас- 
тъкъ за време отъ 1. априлъ 1932 год. до 31 мартъ 1933 г. 
най малко съ две стаи и помещение за дърва.

Притежателите на такива здания, желающи да ги от- 
дадътъ подъ наемъ за горната цель да подадътъ писмено 
заявление, въ което да укажатъ местонахождението на 
зданието, отъ колко стаи се състои и съ каква кубатура съ, 
и то най късно до 10 дни следъ датата на публикуването 
на настоящето.

Разноските по публикацията на настоящето и сключ
ване договора с ъ  за сметка на наемодателя.

гр. Фердинандъ 5 февруарий 1932^година.
Съдия Изпълнитель; БОРИСЪ ПЕТРОВЪ

Даватъ се подъ наемъ две стаи
и отделна кухня, съ електрическа инсталация, по желание 

едната стая мобелирана или полумобилирана.

1*3 Споразумение: Благой Тачевъ—Фердинандъ.

БАНЯНСКО СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ № 93
На единадесетия день следъ публикуване на насто

ящето въ местния в. „Наше Слово“ отъ 8— 12 часа въ 
канцеларията на общинското управление ще се произведе 
търгъ съ явно наддаване едно женско прасе на 5 месеца 
безъ белези, първоначална цена 120 лв. и единъ белъ 
овенъ на десното ухо стрелоухо отъ задъ задирезо, На 
левото стрелоухо, на муцуната малко черно, също и На 
краката черно съ първоначална цена 150 лв.

Желающите да наддаватъ да се яватъ въ опреда 
ления день, като разноските по преписката съ  за сметка 
на купувачите.

с. Баня, 3 февруарий 1932 год.
Кмет: Ив. М. Ваковъ.

Секр.-бирникъ: Ив. Благоевъ

ПРАЗДНО ДВОРНО МЪСТО &
седи: Миньо Свещаровъ, Братя Душкови и Петръ Гоцовъ 
задъ склада на Младенъ Софиянски и срещу Петръ Алек! 
совъ въ гр. Фердинандъ, ПРОДАВАМЪ МНОГО ЕВТИНО

3-3 Споразумение: Николчо Тасковъ—Фердинандъ

Посетете

ханъ „Морава"
въ гр. Фердинандъ, срещу моста, на пазарището, въ здание
то на братя Торбови, кждето ще намерите нови и чисти 
легла за спане. Ще пусна За разпродажба чисто на
турално собствено вино, гарантирано 1!20/° градуса. Кухнята 
се обзавежда отъ спецйалистъ готвачъ. Обръщамъ се къмъ 
родителите на учащите, а така същ о и къмъ техъ, такива 
които се хранатъ по гостилниците, че обзаведохъ икономич
на гостилница „Морава“ съголемо намаление за абонатите

Съ почитание: ПЕТЪРЪ П. ПЕТРОВЪ.
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давамъ на публиченъ търгъ, въ канцеларията ми въ градъ 
Фердинандъ, следнитЪ недвижими имоти, свободни отъ 
ипотека и принадлежащи на длъжниците Митка Минчова 
Иванова Търтина отъ с. Желязна, Горанъ Минчовъ Ива- 
новъ Търтинъ отъ с. Чипоровци и Ела Минчова Иванова 
Търтина отъ сшцото село, а именно: 1) Селище въ градъ 
Фердинандъ, отъ около 3000 кв. метра, застроено и незас- 
троено мЪсто, заедно съ построенит4 въ него две нови 
двуетажни кжщи построени: долнитЪ етажи отъ камененъ 
зидъ, а горнитЪ—паянтови; една стара клица, яхъръ, дър- 
варникъ паянтовъ, дъсчена барака, геранъ и помпа за во
да, всички постройки покрити съ цигли. Цена 25,600 лева. 
2) Ливада съ шумакъ, находяща се въ района на с. Ко- 
шарникъ, фердинандска община, въ м^стностьта „Сулима- 
нина ливада, отъ около 20 декари (двадесеть декари). Це
на 6400 лева. — ГорнигЬ недвижими имоти се продаватъ 
за удовлетворение вземанието на Петко Петковъ отъ гр. 
Фердинандъ. — Изпълнително д^ло № 1524—931 г. 

гр. Фердинандъ, 4 февруарий 1932 г.
Сждия изпълнитель: Борисъ Петровъ.

ОБЯВЛЕНИЕ № 136—931 г. Съгласно чл. 807 и пос- 
ледующитЪ отъ Гражданското съдопроизводство, Ферди- 
нандския съдия изпълнитель Борисъ Петровъ обявявамъ 
на интересующит-fe се, че отъ следъ петнадесетия день отъ 
датата на еднократното обнародване настоящето обявление 
въ в-къ „Наше Слово“, до онова число на следния месецъ, 
което съответствува на датата на обнародването, ще про- 
давамъ на публиченъ търгъ, въ канцеларията ми въ градъ 
фердинандъ, следния недвижимъ имотъ, свободенъ отъ 
ипотека и принадлежащъ на длъжника Василъ Стоичковъ 
отъ гара Бойчиновци, а именно: 1) Нива въ района на с. 
Бойчиновци* въ мЪстностьта „Кумалица“, отъ 107 декари, 
до съседи: воденична вада, д-во „Огоста“ и Петко Анге- 
ловъ. Цена 12,840 лева. — Горния недвижимъ имотъ се 
продава за удовлетворение вземанието на Костодинъ Или- 
евъ Кръстевъ отъ гр. Фердинандъ.—Изп. д1>ло № 136—31 г. 

гр. Фердинандъ, 4 февруарий 1932 г.
Сждия изпълнитель: Борисъ Петровъ.

Важно съобщение на фирмата 
ТОДОРЪ ТОДОРОВЪ -  ГР. ФЕРДИНАНДЪ

СКЛАДЪ НА ШЕВНИ И ПЛЕТАЧНИ МАШИНИ
Съобщавамъ на нуждающата се многобройна клиен

тела, че за настъпващия сезонъ ми п р и с т и г н а х а :  разни 
електрически фенерчета, батерийни и крушки за т-Ьхъ — 
цени ниски, часовници (будилникъ), ютии за гладене, разни 
марки грамофони, грамофонни плочи и иглички за тЪхъ, 
игли за шевни, обущарски и плетачни машини — марка 
^Метваръ“ и разнитЪ имъ части. Приемамъ за поправка и 
ремонтъ шевни и плетачни машини, грамофони и др., из
вършваш! отъ специалистъ майстора К. АНАСТАСОВЪ, 
с ъ  каквато искате гаранция за вървежа и сигурностьта на 
машината. В си ч ки  изброени по-горе артикули и разнитЪ 
имъ части ще продавамъ по цени съ 20°/о по-евтино отъ 
гия, които д р у г а д е  ни се укажатъ въ града. Драги купу
вачи, преди да отидете другаде, проверете цената било и 
иа най-малката частичка при Тодоръ Тодоровъ-Фердинандъ. 8 - 1 0

Търговци и зана-
СРятчии, внасяйте сво- 

боднигЬ си суми на 
влогове въ Ферди- 
нандската Популяр
на Банка, която из
дава специални вло

гови книжки, по ко
ито можете да изтег
лите сума отъ всЪка 
популярна банка въ 
Царството, кждето и 
когато Ви погребва.

Банката.

Личенъ кредитъ Б. Ц. К. Б. 
Варант. кредитъ Б. Ц. К. Б. 
Депо на псрфейлъ Б. Ц. К Б 
Обши разноски 
Лихви и комисионни 
Разми
Загуби и печалби

Всичко\

HÛ Ol1 с я а * 1з
15392 119177 103785

285766 1282043 996275
194538 194538

19761 19761
127385 127385

2656 2656
89521 89521

635179 3535179 1 3 S 16707Q8 50

ВЕДОМОСТЬ
за  загубитЪ и печалбигЬ на 31 декемврий 1931 година 

ДА ДАВА - ^ ДА ЗЕМА

Заплати и вьзнагражд 12000 Отъ лихви 127385
Наемъ 475 Разни 1853
Канцеларски 3678 Загуба 17761
Командировки 2236
Лихви на кредитори 126095
Погашение имоти 191
Порто, гербъ и телеф 1114
Разни 210

Всичко 146999 Всичко 146999

П р е д с е д а т е л ь : Ив. Кондовъ, К аси ер ъ : Дим. Антовъ,
С ч ето в о д и тел ь : П. Георгиевъ.

Ловджии и мераклии,
въ магазина ИВ. Г. НИКОЛОВЪ

(срещ у Читалището —  гр. Фердинандъ)
пристигнаха първокачествени белгийски ловни пушки, едно- 

цевки и двуцевки, съ извънредно точна стрелба.

Ловджийски материали
Екстра барутъ, всички номера едри и дребни съчми, гилзи. 

„Вулканъ% „I аранте“, „Балканъ“ и пиринчени, кабзи 
английски, кръстачки и б'Ьли I-во качествени. 

П и с т о л е т и

Е л е к т р и ч е с к и  ф е н е р ч е т а ,
прасни електрически батерии на НАЙ-ИЗНОСНИ ЦЕНИ. 

ГАБРОВСКИ НОЖОВЕ —  ВСИЧКИ ВИДОВЕ.
Разни джобни европейски и български ножчета.

Патрони за т'Ьхъ и овчарски » 
(чобански) пищови.


