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Умираща надежда
Презъ 1918 година президен- за да наложи авторитетно свои-

та на Съединените Щати — 
Уилсонъ, съ своето формули
рано въ 14 точки изложение 
до воюващите страни, набеле- 
за основните начала на оъде- 
щицтъ миръ и новите статути 
на света. Тая инициатива не 
намери искрено съчувствие 
k • е ж д у победителите. 
Свиканата следъ Европ. война 
мирна конференция въ Парижъ, 
ръководена въ своята дейность 
отъ френския държавникъ Кле- 
мансо, изработи мирните дого
вори и пакта на О. Н. На нея 
присътствува и Уилсонъ, чиито 
идеи за справедливъ миръ и 
равноправие между народите 
(победители и победени) поете 
пенно и ловко беха затъмнени 
и окарикатурени отъ гениалния

те  решения срещу евентуал
ните себични домогвания на 
силните държави. Това беха, 
обаче, само неподкрепени съ 
факти критически преценки. 
Конфликта между Япония и 
Китай понастоящемъ, даде за 
пръвъ пъть едно неопровержи
мо потвърждение на тези кри
тически схвашания.

Днесъ требва съ прискър» 
бие да признаемъ, че О. Н, 
агонизира, агония, която почна 
отъ 24 октомври 1931 год., 
деня, въ който безсилието му, 
да се наложи желаното поми
рение между Япония и Китай 
пролича въ факта на отлагане 
съвета на О. Н. безъ да се 
справи съ възложената му за
дача

посредствеиъ контролъ на ро- jj алката i *ца Елена i 1ешева по 
дителите, това също така да- француски езикъ, г-нъ Бл. Си
ва цена на училището и го | меоновъ—по български езикъ и 
прави крайно необходимо. ! г"нъ 1 еорги Христовъ до ма- 

Но азъ говоря за една из-1 тематика. До колкото съмъ из- 
живена десетгодишнина. | вестенъ, техните лични усилия

Сждебна хроника
Върховниятъ Администрати-1 

венъ Съдъ въ общото си съб
рание съ решение № 22 отъ;

Портретъ!
Мошеникъ и мародерь!

_ 25 януарий 1932 год. е ува-j ^Рез]? во ,̂ната' когато бъл-
Мисля, че ще ми бъде поз-|и жертви да турягъ основите|ЖИлъ и втората жалба' на гаРскигв воиски г и н ъ  х а п

волено да подчертая заслугите [ на едно хубаво начало, съ по

тактъ на държавническото уме-J Резолюцията, която О. Н. 
ние на Клемансо. И въ резул-j предложи като база на спора 
татъ, вместо мирни договори, J зумение не бе прието отъ 
парижката конференция тури [Япония и въ Манджурия плам 
началото на нови размирия,1на огъня на военните стълк- 
вместо справедливость, побе-Цн©вения. Конфликта впоследст

на почти всички бивши и нас
тоящи директори и учители, 
които имаха скромната честь 
да бъдатъ само творци на ед
но културно дело, чиито пло
дове, надевамъ се, отдавна се 
чувствуватъ.

При това, заслужава да се 
подчертае и онова тесно сът
рудничество между учителите 
на търговсклто училище и ре
алната, което говори за добре 
разбрани интереси и съзнание 
за истинско призвание на учи
тели — възпитатели.

Първата година, ведно съ ре
довните учители г. г. Хр. Бад- 
жаковъ и Асень Георгиевъ, 
беха назначени като извънред
ни лектори учителите отъ ре

дените народи изпитаха уж а
са на най-унизителното безпра- 
вие, олицетворено най-ярко 
въ невиждани до сега, по своя 
размеръ, политически дългове.

Въ предговора на изработе
ния на тая конференция пактъ 
на О. И. високите договорящи 
държави си дадоха тържест
вено обещанието, да спазватъ 
строго принципите на между
народното право и сътрудни

вие се задълбочи и усложни. 
Съветска Русия използва во ю- 
ващите, като интерландъ за 
партийни аспирации. С. Щати 
покровителствуватъ съ всички 
средства своите концесии въ 
Китай, застрашени отъ Япон
ските войски и своите пазари, 
които поде угрозата на кон
куриращата японска индустрия 
застрашаватъ да бъдатъ зат
ворени за американските ето

чество между народите и да ки. Веригата отъ интереси по 
не прибегватъ въ никой случай!своя пъть ще вплете въ крж- 
до воина’. |га ,си, ако събитията се раз-

Миого държавници и учени 1виватъ въ настоящия темпъ, и 
се отнесоха скептично къмъ|други държави, за да свлече 
О. Н. още при учредяването света по наклона на новия 
му. Въ него те  виждаха осъ-||хаосъ. 
ществена интимната мисъль на г *

вече отъ похвални. Това нача
ло, безсъмнено, се продължи и 
после; не се съмнявамъ, че и 
тдесъ то коси белега на една 
хубава традиция.

жалба
Лозарско-овощарската коопера
ция за безалкохолно производ
ство „Бъдеще“ въ гр. Ферди- 
нандъ, като е постановилъ да 
се повърне на кооперацията 
сумата 3473 лв., внесена още

Впрочемъ, днесъ за днесъ,|презъ 1929 год. като акцизъза 
лие можемъ само да се поз- j произведеното безалкохолно и- 
дравимъ, че можахме да прео-|но (шира). Съ това решение се 
долеем ь в с и ч к и  мъчнотии ,8 туря край на спора между коо- 
свързани съ тургане началото | перацията и данъчните власти 
ча едно общокултурно дело. | по въпроса подлежи ли на об- 
Също така нека пожелаемъ бъ-влагане съ акцизъ безалкохолно- 
дещето да ни донесе още по- То вино (шира). В. А. Съдъ е 
хубави дела за града, иадЪ-1 призналъ за правилно схваща- 
вайки се, че културните деяте-|нето на кооперацията, че ак- 
ли ще направятъ всичко въз-|цизъ не следва да се плаща 
можно нашия градецъ да съ- за безалкохолно вино и е от-
перници въ много отношения 
на останалите градове.

Ем. Емануиловъ.

Подписаняятъ Георги М. Поиовъ 
отть с. Чипоровци, Фердинавдска 
околия, съ настоящето съо@ща« 
вамъ, че се ОТКАЗВАИЪ отъ член
ството СИ НА 1НАНДСКАТА
РАЙОННА КОООБРАТМВНА БАНКА, 
понеже <счьмдш внесълъ делове з.а 
2 , ,0 0 0  ле за, разрешенъ мм е заемъ 
за 10,000 лен®, а съмъ получалъ, 
по нямане пари, само 4 1 , 0 0 0  лева 
и то броени ми на два пжта.

г е о р г м  м .  п о п о в ъ .

менилъ предписанието на 
нансовото Министерство.

Фи-

•х-X X-

добруджанските полета, той 
като тиловакъ, грабеше мир 
ното ромънско население, гра 
беше отъ залъка на българ 
ския войникъ и се върна тлъслъ 
калаедисанъ чорбаджия, кри 
ейки белите пари за черни дни 

Нравствено падналь!
Напусна жена си и заживъ 

съ една кокотка.
Уволниха го.
Преклони се, повлече се ка

то охлювъ, прибра се при же
на си, възстановиха му длъж- 
ностьта и той зажив-fe к а т о  
„честенъ“ човЪкъ: ни лукъ
ялъ, ни на лукъ мирисалъ. 

Далаверджия.
И оплете тъща си въ своята 

гнусна мрежа. Изцеди я хуба
во, прибра й стотинките, из
дигна си втора къщ а и обър*На 11 февруарий 1932 год.

Ломскиятъ окр. съдъ е осъ-Цна гръбъ на горката тъща, 
дилъ Иванъ Тошевъ Милошовъ,! Алченъ.
отъ гр. Фердинандъ, на 10 го
дини строгъ тъмниченъ затворъ Следъ неколк© години ще 

бъде пенсионеръ. И още отъ
™а лгдет0 кат0 секретарь на !,Сега се е замислилъ за своетоII Фердинандски мирови съдия 
е злоупотребилъ 174,000 лева 
държавни и частни суми. Съ- 
дътъ е опредЪлилъ и 200,000 
лв. гаранция на осъдения, до 
преставянето на която ще бъде 
задържанъ подъ стража.

К. 3. Каменовъ

с. М.-Кутловкца

Комунизъма у насъ
Комунистическата партия, се

га н а р е ч е н а  „работническа“, 
започна наново да надига гла
ва. А това е много интересно. 
Въ времето, когато Сговора уп
равляваше, комунистите бъха 
свили опашките си. Не имъ се 
Чуваше толкова гласа. Изглеж
даше, че се бояха. Най-много 
т е  мълчаха, когато г-нъ Цан- 
;ковъ бе министеръ-председа- 
тель. Отъ него те  се страху
ваха и за това думица не мо
жеше да се чува изобщо за ко- 
мунизъмъ. Днесъ, обаче не е 

,  ̂ „така. Напротивъ: те  съ  по-ку-
Миналата година се навърши- това, требва да напомня за [ р^жлии даже и нахалничатъ 

ха десеть години отъ открива- ™ — ,та ^  ™— 1 к 1

победителите да осигурягь пло
да на една военна победа, а 
не въодушевление кьмъ осъ- 
щестяването на искрень и тра- 
енъ миръ. То не ще може да 
изпълни свояга хумая итаряа 
задача, казваха те, защото не 
разполага съ материална сила,

Известията за воените дей
ствия въ далечниятъ Изгокъ 
звучатъ като угасващите въ 
печаль думи на единъ некро- 
логъ, който възвестява на све
та замиращия стонъ на една 
отшумела въ небитието човеш
ка надежда.

Любомнръ Мариновъ

Една десетгодишнина

(■

нето~на професионалното тър
говско училище въ града ни. 
Десеть години упоритъ трудъ 
на скромни труженици, за да 
турятъ началото на едно хуба
во дело въ историята на на
шия градъ!

Насъ требва да ни радва и 
едно друго обстоятелство, де- 
то началото на втората де- 
сетгодишнина се ознаменува съ 
откриването на първия курсъ 
(VII класъ) отъ пълната тър
говска гимназия, за да очаква
ме, идущата година да бъде 
откритъ втория курсъ (VIII кл.) 
и по този начинъ нашия градъ 
да бъде поставенъ на нужната 
висота, каквато неговото мес
тоположение — на стопански 
центъръ — го налага.

Впрочемъ, азъ не зная дали 
не требва за всичко това да 
благодаримъ на една слепа 
Случайность, отколкото на ис- 
креното желание на нашите 
съграждани да иматъ това 
училище, като една крайна не- 
обходимость. До колкото зная, 
не малки беха усилията на пър
вия директоръ на училището 
г-нъ Хр. Баджаковъ и неговия 
добъръ сътрудникъ г-нъАсенъ 
Георгиевъ да могатъ да втъл- 
пятъ на отговорните фактори 
убеждението, че едно подобно 
училище е повече отъ необхо
димо, стига да се съзнава до
бре ролята и значението на 
Фердинандъ, като стопански и 
кудтуренъ центъръ. Редомъ съ

големо съжаление че се пра-1 ако щете—заплашватъ. Отъ 
веха неимоверно големи преч-1 к^ де тоя куражъ? Отъ свобо-
ки отъ страна на тогавашната дата която имъ се дава или 
общинска управа, когато се ка
саеше за добрата уредба на
училището т. е. да се дадътъ 
най-необходимите пособия за 
едно редовно обучение, нещо 
повече, тогава се говореше: „,5а 
какво ни е това училище. . * . 
Само средства се изразходватъ 
на общината“. Говореше се» 
също така, че ще се направи 
всичко възжожно това учили
ще да се закрие.

Министерството, обаче, съз
наваше големата нужда отъ 
едно такова училище въ нашия 
край, бе решило, по едно вре
ме, да го премести другаде* 
Ние требва да благодаримъ, че 
събитията така се стекоха и 
отговорните фактори на града 
разбраха големата грешка, коя
то щеха да направятъ, та се 
заеха съ неговото стабилизи
ране.

Нема нужда да изтъквамъ, 
каква голема полза допринася 
това училище за града ни. Въ 
време на стопанска криза, ка
квато е днешната, това най-до
бре се разбира. Да се внисатъ 
редовно месечните наеми и 
средства за прехрана и облек
ло на чуждестранни ученици 
за единъ редовенъ поминъкъ 
на гражданите, какво по-хубаво 
отъ това. А че се дава едно 
солидно образование на мест
ните деца, ученици, които при 
това съ и подъ прямия и не*

Градските общински избори, 
които станаха на 14 того, по
казват, че въ некои градове, ка
то: Хасково, Бургазъ, Ямболъ, 
Плъвенъ, Станимака, Пловдивъ 
и др., иматъ намаление въ гла
совете въ сравнение съ мина
лите избори за народни пред
ставители. За сметка на това, 
те  съ  повече въ други градо
ве, където агитацията имъ се 
повече подава т. е. където съз
нанието на избирателя е по- 
слабо. *

А тоя фактъ е важенъ, за
щото комунизма вирее тамъ, 
където понятието за държава 
е слабо и лесно се подава на 
крайнос/и, като тия на кому
низъма.

Ето защо, за да немаме коотъ що? Значи, те  разбиратъ

бива така д Г б а д е .А това “е j ̂ иистИ' требва да премахвате 
Ако некъде иматъ успехъ»

това се дължи на изключител
ните условия, при които жи- 
веемъ. Това е, именно, което 
имъ помага. Но да има усло
вия за редене на държавата ни 
по комунистически, това е из
ключено. Ако за моментъ си 
представиме, че имаме кому
нистическо управление, най- 
напредъ ще се откажатъ тия, 
които съ били негови подър- 
жници Нека се повърнеме.

до минг.мумъ условията, които 
имъ даватъ възможность да се 
развиват ь. Защото комари се 
въдятъ тамъ, където има бла
та, които пъкъ създаватъ ус
ловия за маларията. Нека да не 
гонимъ комарите, а да пресу- 
шимъ блатата, дето се въдятъ. 
Тогава нема да имаме нито ко
мари, нито малария.

Така е и съ нашите кому
нисти» .

Хр. Т. Гавриловъ,

На 22 януарий т. 
повикана отъ гр. 
акушерката Златка Тенева за 
да упражни своите познания 
въ с. Мала-Кутловица. Когато 
я  повикали, попитали я колко 
ще струва ходенето и трудътъ 
й до село и обратно: „Лесна 
работа, нема да двзема богь 
знае колко, нека свършиме ра
бота само“ —казва Златка. Свър
шиха работа, броятъ й се 400 
лв. плюсъ превоза 100 лв. всич
ко 500 лв. и тя си търгва за 
града, но било й много студе
но, та поискала нещо да се 
увие. Дали й, хората, единъ 
новъ вълненъ чершафъ — одея
ло. Когато следъ неколко дена 
отиватъ да си искатъ чарша
фа-одеялото, тя казва: „Вие 
сте били богати хора, имали 
сте имоти за 50000 лв., ще ми 
броите още 400 лв. за да Ви 
дамъ тоя чершафъ, иначе не 
Ви го давамъ“! Собственика

бъдеще като такъвъ. И като 
не yent да разчисти пжтя си 
къмъ директорското место на 
една банка, озлоби се, вбеси 
се и сега е на пъть за... Кар- 
луково,

И днесъ, смучейки отъ не
колко чучури тлъсти парици, 
разпенилъ се е, плюлъ е на жи
вотинския си суратъ, овълчилъ 

ъ срещу всичко честно и 
r *HnJ caM0 смрадъ разнася.

Фердинандъ! ^  Г°'
И когато го срещнете, пазе

те се, поотдалечете се, защото 
душата му мирише, очите му 
светятъ, юмруците му се сви* 
ватъ, лицето му се изкривява 
и вие рискувате да попаднете 
подъ неговия кръвясалъ пог- 
ледъ и безпричинно да ви из* 
ругае.

Това е едно портретче, (па
си въ за нашия градецъ), чиите 
линии ще бъдатъ надебелени 
отъ ония, които днесъ сж око
ло него и които утре ще го 
опознаятъ, за да му обърнатъ 
гръбъ. Кооператоръ.

Загрижения мораленъ 
общественика

Въ брой 369 отъ 20. II. т, г. 
на местния вестникъ „Наше 

_ Слово“, подъ заглавие „Кул* 
дава молба до адмнистрацията,|тУРнн ДР0ЯВИ“? Додъ псевдо-
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която взима бързи мерки и

Мошениците и далаверджиигЬ се вълну- 
ватъ и сипятъ хули по адресъ на „Наше Сло
во“ и редактора му. Това показва, че сме на 
правъ пжть.

Благодарность
Дирекцията на Практическото девическо домакинско 

училище въ града изказва голема благодарность на Общото 
занаятчийско сдружение, на Женското благотворително д-во 
„Грижа“ и на г. г. гражданите, които драговолно се отзова
ха предъ комисията за събиране помощи съ своите дарения 
8а обзавеждане готварския отделъ на същото училище.

Отзнвчивостьта на гражданството ни насърдчава особе
но много въ изпълнение на нашата задача за постигане, съ 
усилията на всички ни, гонимата цель.

ОТЪ ДИРЕКЦИЯТА.
Б. Р. Списъкътъ на дарителите ще публ икуваме допъл

нително.

праща полицейски ст. стражарь 
съ градски агентъ и собстве
ника на чаршава, когото взи- 
матъ и го даватъ на прямия 
собственикъ.

Противъ тая Златка имало 
други две дела отъ углавенъ 
характеръ—това ще е трето. 
Но питаме се ние: где живее- 
ме н кой тика обществото да 
търси баби и врачки? Не съ 
ли такива акушерки и алчни 

!за злато, изнудватъ простолю
дието, последните основателно 
се погнусватъ отъ техъ и още 
по-основателно ги отбегватъ? 
Отъ аборти не малцина преж
девременно отизатъ на оня 
светъ, а когато нЪкой ще бъ
де лекуванъ и кзцеренъ по 
прветъ примитивенъ начинъ— 
това съсловие акушерско, ог
нени стрели ще хвърля про

нимъ „Гражданинъ", известна 
личности обвинява млади бан= 
кови чиновници отъ Б. 3, Бан
ка въ неморални деяния.

За да не бъде голослевемъ 
и да не се мисли, че това вър
ши отъ немане на работа и 
злоба, поканваме този „мора
ленъ общественик**“ да изнесе 
публично следното:

1) Кои банкови чиновници 
—поимено — съ  вземали ини
циативата за устройване на 
„дневни н нощни забави“, въ 
които Tt, съ  извършвали не
морални деиния.

2) Да посочи конкретно „не
моралните имъ деяния“. Сигу- 
ренъ въ тия обвинения, нека 
„Моралния общественикъ“ да 
излезе предъ обществото съ 
името си.

Въ случай, че не изнесе 
факти по това, ще го смитаме

тивъ тоя народенъ л*Ькарь, ще|за клеветникъ и ВД нотърсиме 
го омотаятъ и безбожно одео-i зъз:,1ездие пРедъ надлежните—  . ------ . . - г  места. в  —ятъ съ глоби. Не е ли крайно 
в р е м е  на такива златни 
златки да тури ръка респек
тивната власть и ги постави на 
местото имъ, за да не се въз
мущава обществото?

Не е ли време да се пребе- 
ре плевеля отъ зърното?

Не е ля време акушерстве-

Н. Йлневъ

то здраво да се спои съ на
рода, за да се увери послед
ния въ полезностьта му. да гн 
търси и бъдатъ взаимно по
лезни. Ще бъде ли това раз
брано отъ когото трепва.

. 1йдецио*V чГ* е* Н
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Цашс Сдов* Б р ой  370.

БОЛНИЦАТА НА
д.ръ Т. АТАНАСОЙЪ

(специалисгъ хирургъ)

приема н а  лечение лежащи и за 
операции болни. 2-5

Къмъ единодушие*
Няколко пати се писа вече 

въ мастната преса за najDgejia, | 
която Популярната банка тър-1 
си да закупи, за направа на 
собствено здание. Изказаха се 
мнозина. Само управата на чи
талището все още мълчи, и то 
при факта, че търсената пар
цела може да се отдали отъ 
читалищната такава, около 2G0 
квадратни метра, срещу което 
Популярната банка ще брои 
надъ 400,000 лева.

Преди няколко дена случай
но узнахъ, че Популярната бан
ка е въ преговори съ е д н о  
частно лице, за покупка на не- 
гевитЪ дукяни. Тия дукяни ще 
бждатъ съборени и на тяхно
то MtCTO ще бжде издигната 
банковата сграда. Разбира се, 
Популярната банка има свои 
нужди, има желание по-бърже 
да се снабди съ собствена 
сграда и затова бърза.

При това положение, смФ- 
тамъ, ще бжде отъ значение 
за града ни, ако читалащната 
управа избере измежду си ед
на комисия, която да влЪзе въ 
връзка съ управата на Попу
лярната банка и съвместно да 
разгледатъ горния въпросъ въ 
неговата подробност**.

Защото, нека признаемъ, че 
Популярната банка може вина* 
ги да намЪри изгодна парцела,!!

за да я закупи, и си построи 
сграда, но читалището не ви
наги може да намТри такъвъ 
удобенъ случай: за 260 кв. м. 
да вземе надъ 400,000 лева и, 
следователно, не току т а к а  
лесно ще се о с в о б о д и  отъ 
днешната читалищна сграда, 
никога конюшна, която зас
трашава днесъ здравето и жи
вота на фердинандскигЬ граж
дани.

Желателно е гражданството 
да се заинтересова по горния 
въпросъ и да вземе активно 
участие въ неговото разреше
ние, защото и читалището, и 
Популярната банка сж наши, 
съградени сж съ усилията на 
целокупното гражданство и, 
следователно, т4хнигЬ интере
си требва да бж датъ запазе
ни отъ самите насъ.

Или:
Въпросите за изграждането 

на банкова и читалищна сгра
ди требва да бждатъ поставе
ни едно до друго и съвместно 
бждатъ разрешени. *

Само поради това, Популяр
ната банка не требва да бър
за съ закупуване парцела, до- 
като не употреби последни уси
лия за закупуване такава отъ 
читалището.

Гражданинъ.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Учителския сършгь при Феи- 

динандската прогимназия из
казва публично своята благо
дарности на следните дружест
ва и лица, които внесоха за 
безпл. шаха ученическа трепе- 
зари; гюмрщи както следватъ:
1) Ф з-мата Петъръ Стефанова, 
и С-ие отъ гр. Фердинандъ 
500 лв.; 2) Младежкото демо
кратическо дружество 350 лв.; 
3) Семейство Григоръ Апосто
лови, по случай 40 дни отъ 
смъртьта на дъщеря имъ Цве
танка —120 лв.

Р Е З У Л Т 4 Т А
отъ изборитЬ за общински съветници въ града и скол ?ята

произведени на 14 и 21 фев;

Тонъ-кино „РАЗУМЪ“
Управлението на тонъ-кино 

„Разумъ" съобщава на почи
таемата публика, че за cerate 
ангажирало най-хубавите висо- 
кохудожествеии, говорящи и 
музикални филми отъ „Моде- 
ренъ театъръ“ и „Одеонъ“ ~  
София: ’

1) сенките на подземния светъ 
съ Хари Пилъ.

2) Възкресение по Л. Толстой.
3) Бисерната огърлица.
4) Тонична съ Ита Рина.
5) Синьтъ на „Бедата планина“ 

съ Луи Тренкеръ.
6) Ноща край Босфора съ Кон- 

радъ ВайДъ.
7) Паниката въ Чикаго съ Ол

га Чехова.
8) Мелодията на сърдцето съ 

Вили Фричъ и Дита Парло.
Следватъ:
1) Марсилезата.
2) На западния фронтъ ни

що ново.
3) Хора задъ решетки.
4) Симфонията на пустинята.
5) Вечерна заря край Рейнъ.
6) Фра Дяволо.
7) Мъртвите сибирски полета.
8) Жени Линдъ.

Селска неволя
Вековното старопланинско ката вънъ отъ селото се на 

предплание „Пастрина“ прида-Цлага отъ много гледища, защо-
ва величествена гледка на мно
го Села, коиf o  тя крие въ своите пазви. Това едно отъ мно- 
гото села е Белотинци. Гледа
но отъ далечъ прилича на па
ланка и всеки странНикъ, 
идещъ отъ прашните крайду
навски села, би му завиделъ 
на балканския климатъ и сту
дена чучурна вода. Но за жа- 
лость, положението, въ което 
се намира красивото селце, 
гледано отъ далечъ, измества 
хубавите мисли и желания на 
странннкъ за необятната му 
природна постановка, защото 
фактически обитателите му сж  
твърде зле материялно и ду
ховно. Зле с а , защото се дви- 
жатъ въ омагьосания кржгъ на 
своите „доброжелатели“. „До- 
брожелатели“ има много. На- 
спорилъ ги е господъ, но не 
за доброто на съселяните си,

то нема семейство летно вре
ме да не страда отъ маларията, 
съпжтница на която е тубер
кулозата. Достат7*чно е да
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гр. Фердинандъ 439; 408 267 112 76 196
Лехчево 309 55 271 32 147- 89 t
Г ромшинъ 25 89 221 113
Кобилякъ 135 85
Люта 220 315 106
Габровница * 180 63 84 53 37 1
Охридъ 158 69 146
Стубелъ 116 236 | 206 71
Маданъ 146 67 181 18 157
Вълкова-Слатина 90 106 386 103 994
Белотинци 37 69
Сумеръ 107 112 73 57
Студено-буче 43 102 79 83
Горна-Вереница 91 29 75 57
Живовци 85 23 65 30 149 62 J
Б^ли-мелъ 102 106 88 52 27 23
Г орна-лука 57
Митровци 82 j 66 63 j 7 S f j
Челюстница 77 6 77
Желязна 132 79] 20
Чипоровци 217 170 167 41 55
Влашко село 123 81 I

Мала-Кутковица 70 52 38 104 46 34
Вини1це 157 87
Кранчене 97 73 69 15 31
Бойчиновци 142 I 92
Горно Церовене 141 1 п 184 68 75
Ново-село 172 1 115 2 5 : 72
Смоляновци II 118 397 41 52
Портитовци 111 58 I
Пали-Лула 24 47Вирове 102 87 7 4
Превала 206 132Камена-Рикса 125 72
Чемишъ 73 1
Видлица 97 75
Препължене 20 25 80
Ерденъ 74 40 82 41
Славотинъ 158 149 25 68 71 45
Долна-Рикса 122 81 38
Клисурица 136 33 27
Мърчево 138 1 41 27 53 99
Баня 81 | 39 39 33 *

j Долна-Вереница 130 I 162
U - iL 134

1 1 1 i; 1

ствия, отъ Мясницки. Като си
споменемъ само, че пределната | спомняме блескавото изнасяне

на миналогодишната театрална 
и танцувална вечерь, бързаме 
да пожелаемъ най-големъ ус- 
пехъ и тази година. За играта 
на участвующите ще се по- 
върнемъ.

Женското просветно

възрасть на единъ тамошенъ 
житель въ зависимость ражда
нията и умиранията е 25 год.
Днесъ, когато въпроса е окон
чателно решенъ отъ надлежни
те  власти, че тази „красива“ 
рекичка, требва да мине вънъ 
отъ селото, за да се пресуши j ворително дружество 
извора на злото, и когати ини- ,,л,,пА*вв ма 10 
циативата е подета за изпъл
нение на горното решение отъ 
единъ достоен ъ за селото 
кметъ Тодоръ Апостоловъ и

благот- 
„ Грижа“ 

т. год. 
народни

устройва на 12 мартъ 
българска вечерь съ 
носии и томбола.

Поканватъ се всички данъко
платци, КОИТО СА обтжжили 

отъ неговите състрадующи J данъците си, да се яватъ въ 
съселяни, който предъ нищо \ Данъчното управление и се из- 
не се спира* съ рискъ на жи- | дължатъ ло разхчера за 1931/ 
вота си и започна прекопава- ! 1932 год., като разликата ще 
нето й, „доброжелателя“, презъI се внесе допълнително.
имота на когото ще мине рф-

а за своето лично, вследствие | ката, стоиностьта на което
на което всеки посетитель ще 
прочете по лицата на жители
те  му унилость и духовно тер
зание, вместо славянска мж- 
жественость, каточели на този 
светъ Богъ е отредилъ само 
за техъ да Съществува неправ
дата отъ човешките действия.

Отъ единия до другия край 
иа това с£лце се вие „чудо
творната“ съ прекрасно име 
рекичка „ШупЖица“. „Чудо
творна", казвамъ, затуй, защото 
презъ летото оставя десетки 
блата, който Са  басейни на 
много заразителни болести. А 
вонята, получавана вследствие 
изпарението, съ нищо не може 
да се 8адушй. „Доброжелате
л к е “ му отъ десетки години 
са  го пренасяли въ вечностьта 
на сладкия сънь: че скоро ще 
изгрее зората на неговото ща
стие. Но уви. Отдавна има 
утвърденъ регулативенъ планъ. 
Но що е направено отъ тогава 
до сега за неговото прилагане 
отъ тия, които съ юмрукъ се 
биятъ въ гърдите и казватъ, 
че те  са  въздухътъ въ небе
сата и сольта въ земята? Про- 
зорливиятъ умъ на планочер- 
тежите още тогава са  видели 
пакостното действие на тази 
рекичка и въ своите скици са 
я отбелезали да мине вънъ 
отъ селото презъ имението на 
единъ отъ „многото доброже- 
4атели\ Това минаване ца ре»

место е готова за изплащането 
отъ общината, започва да реа
гира противъ съселяните си, 
тия селяни, които ртъ десетки 
години като мравки с а  му 
трупали нечетни материални 
богатства, Довежда разни ко
мисии, инженери и други, само 
и само да спре работата., за 
да продължава още мжката на 
своите благоносители. И дей
ствително мечтата му се реа
лизира, като работата ло пре- 
копаването на реката спре, ло 
до кога? До кога ще продъл- 
жаватъ нескончаемите проце
дури, единствена бъдпарста дей
ствителности? До кога ще се 
държи това бедно население 
подъ този тормозъ, въ тази 
огроза и опасности? До кога 
ще се коси здраве, сила и мла- 
дость? Сигурно — до 26. II. 932 
год., котато почитаемия садъ 
ще си каже тежката дума!

Въ заключение ще кажа, че 
белотинчени, макъръ и бедни, 
са  въ състояние да изплатятъ 
имението и загубите на този 
„доброжелатель“, за да ее 
спасятъ отъ тази напасть. T-fe 
са  въ състояние да сторятъ 
това, защото само загубеннтф 
надници отъ боледуващите 
годишно, което е резултата отъ 
гкзи блата, възлизат^ на 
300000 словомъ триста хиляди

Срока за варене ракия се про
дължава до 1 априлъ т. г.

На 25 тото, вечерьта, е изгу- 
:бенъ предъ кооперация „Нап- 
!редъ“ единъ джобенъ часов
! никъ съ ланецъ. Който го пред 
I стани на Иванъ Т. Танчевъ, 
! словоелагатель печатница „Жи*
: вотъ“, ще получи добро въз
награждение,

Уволненъ е по пределна въз
расть началника на Българска
та ЗемЛедйлска Банка града 
ни, г. Яко Еманувдовъ.

На 20 мартъ т. г. ще се про
извел атъ избори за училищни 
настоятели на частиигЬ: тур
ско и израилтянско училища, 
гласуването за които е задъл
жително. Избирателните карти 
ща се раздаватъ въ общинско
то управление отъ 10 до 20 
мартъ т. г.

На 13 мартъ т. г. въздържа- 
г,едните дружества въ града 
устройватъ околийска конфе
ренция, на която ще говори 
председательтъ на гражданския 
въздържателенъ съюзъ г. Д-ръ 
Днмо Бурилковъ.

Досегашният*. председатели на

Банковата колегия въ града ни ката 110РаДи създалата му се 
ще даде на 5 мартъ т. г. тра-пповече^ дъРжавна и частна ра- 
диционната си вечеринка. Ще h ̂ ота- Бременно ще председа- 
бАде представена „Испанската |с®л£,твУва подпредседателя г. 
танцьорка“—комедия въЗдек- - оц овъ , д о  избиранет о на

- другъ презъ идущата ловна
година.

Фердиеандска - 
Популярна  

В а й к а  у м о л я в а  
всички вложите
ли иа спестовни, 
безсрочни и дет
ски в js  о  г о в е, на 
които не сж впи - 
сами лижвит  ̂ за 
1931 година, да се 
яватъ» съ книж
ките сш въ Бан» 
вата,за вписване 
лижвитЪ по книж
к и т е  имъ.

Основанъ е въ града ни клонъ 
от Туристическия съюзъ в Бъл
гария. Въ идущия брой ще да- 
деме специална статия по ос
новаването му.

г. Кирилъ Пенковъ е говорилъ: 
на 14 того въ с. Лехчево, на 
тема: „Ролята на читалището 
въ село“; на 20 того, въ еврей
ския салонъ, отъ името на Ма- 
кабийското дружество, на те
ма: „Алкохолизъма като об
ществено зло“; на 24 того, въ 
Войници, на тема: „Читалище
то въ живота“.

Умоля"ватъ се 
всички членове 
не Фердинанд* 
ската Популярна 
Банка се яватъ 
въ Банката и по- 
дадагъ Заявле** 
вия за ревизира
не не е££ едита имъ.

£ ? а  н З Д х о я & л х & т Ъ  
• заявления до 13 
(мартъ т. г., нже се 
закрие досегаш
ния кредитъ.

Поправка. Въ обявление № 38 
на II Ломски садкя следова- 
те.ль—гр. Фердинандъ, публи
кувано въ брой 368 на „Наше 
Слово“, да се чете, че всички

г-ца Цонка Георгиева Христова»,

г-нъ  Георги Костовъ Бараш к
ще се венчаятъ утре, неделя, въ с. Долна-Гн 

Фердинандъ

Благодарность
Учителскиятъ съветъ при народното първоначално учи

лище „Христо Ботевъ“ въ града изказва своята благодар- 
[ ность на г-жа Йорданка Стоянова Христова за подарените 

отъ нея осемь ризи за беднипЬ ученици при училището.
РизкитЪ се раздадоха на ученици, които или никакъ Ht- 

матъ ризи, или иматъ само по една и н^матъ възможности 
да се преоблекатъ.

Нека тая гол%ма благотворителность на г-жа Йорданка 
Ст. Христова бжде последвана и отъ всички ония, които см%- 
татъ, че е невъзможно да има хора безъ ризи или че има 
до такава степень бедни деца, че да нЪма какво да закусватъ,

Главенъ учитель: Кирилъ Пенковъ.

Скръбна весть
Фердинандската Популярна Банка съобщава на всички 

за смъртьта на своя членъ ~  опълченецъ отъ освободител
ната война

РАНГЕЛЪ ИВАНОВЪ (Комитата)
на 75 год.

починалъ на 13 февруарий 1932 год., 4 часа еледъ обЪдъ,
МИРЪ НА ПРАХА МУ!

Отъ бабата

Л О П У Ш А Н С К И  М О Н А Ш Е С К И  М О Н А С

Обявление № 1
На 1 мартъ т. г. отъ 10—11 часа сутрнньта, въ канце

ларията на монастира ще се произведе търгъ съ оферти за 
построяване жилище — курортно здание и събаряне старото.

Първоначална цена 24,000 лв. Заловъ 5»/с, поемнитъ ус
ловия и ония въ обявлението № 4 за първия търгъ се за- 
пазватъ. ■

Лопушански монастиръ, 18. II. 1932 год.

Игуменъ, Иеромонахъ; Мих. Достойнскн,

БЪЛОТИНСКО СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

тени на доктори, фелдшери, 
аптекари и др. Сащо и морал- 
нит-Б сили загубени отъ вс^ка 
боледуваща личность.

За сега толкозъ; ще се по- 
лв. Скромна сума, наистина, въИвърнемъ еледъ 26. II. 1932 год.
която не влизатъ паритЪ пла-1 ' ' ’ Чужденецъ

ловното дружество г. инжецеръ Разноски сж  за см Ьтка на 
К. Тотевъ си е подалъ остав- *-асмодателя.

Общото заьгаятчииско сдруже
ние съобщава на всички каса
пи, тотюнотехници и моментал
ни фотографи, че срока за 
снабдяване съ майсторски сви
детелства наближава, и .че 
еледъ този срокъ, неснабди- 
литЪ се ще бАдатъ преслед
вани по чл. 5 отъ 3, О. П. 3,

Обявление № 225
БЪлотинската скотовъдна комисия известява на ннте* 

ресующитЪ се, че на 11-я день еледъ публикуване на нас
тоящето въ в. „Наше Слово" ще се произведе търгъ въ 
общинската канцелария отъ 8 до 12 часа за продажба на 
единъ бракуванъ омволски разплодннкъ. Първонача.тна Г7ена 
2000 лева.

с. БЪлотинци, 12. II. 1232 год.
Кметъ: Т. Айоетвловь.

Пенсии i t  започватъ да се изддащлгъ отъ днесъ при tv 
кащния клонъ на Българската Народна Банкал


