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Кооперативното
представителство

Изолираното съществуване 
па кооперацията е невъзможно. 
Така*, както обединените ин
тереси на ъ кооператорите да
ват сила шмощь на отделната 
кооперация, така същ о силата 
и мощьта на кооперативното 
движение се дължи единстве
но на обединените интереси на 
отделните кооперации, прие
ли формата на съюза, центра
лата и т. н. Тези съюзи и цен
трали, обаче, иматъ единстве
но за задача да дадътъ изразъ 
на онова морало и материално 
представителство на коопера
циите, безъ което отделната 
кооперация не би могла да

форма на кооперативното орга- митетъ“, както казахъ, е едно
низиране, което, надевамъ се, 
ще бъде само отъ полза на 
кооперативното движение въ

добро начало. Азъ мисля, оба 
че, че той требва своевременно 
да излезе отъ своите пелени

ставятъ по-трайни основи, за да 
може да отстоява даже на чуж
ди на движението попълзнове- 
ния, ако ли не да претендира 
поне за по-голема самостоятел
н о с т  и независимость.

Института за юридическата 
личность въ правото има добра 
страна, че отстранява сложните 
правоотношения между обеди
нените еденици и т р е т и т е  
страни; създадените договорни 
отношения, на първо време се 
разглеждатъ само като такива 
между две страни (юридичес
ката личность може да бъде 
резултатъ отъ обединените ин
тереси на десятки единици, тя

България. Стига се тъпкало на и да заживее свой самостоя- 
едно место! Нека дадемъ при-|теленъ животъ. Пътя е добре 
мера поне, че кооперзциите съ|налучканъ. Остава само да се 
способни къмъ жизнедейность,! облече въ нужната форма, за 
щомъ сами налучкатъ пътя най да се разбере, че тон действи- 
своето развитие. |телно е възмъжелъ вече.

„Районния кооперативенъ ко-1 Ем. Емануиловъ

Членъ 13 отъ Закона за коопе
ративните сдружения и Район

ната кооперативна банка

живее за дълго. Би било греш-1 се разглежда като едно лице), 
ка да се мисли, че ще може [Ето защо азъ държа часть по
да се мине само съ една отъ 
тези две форми на представи
телство; и обединени коопера
циите морално (идейно) да иг- 
нориратъ материалните инте
реси и обратно. Кооперацията, 
като отделно явление, се ха
рактеризира съ огледъ защита-

скоро „Районния коопер. коми- 
тетъ“ да се облече въ съответ
ната юридическа форма. По 
този начинъ „комитетътъ“ ще 
може да действува самостоя
телно и независимо отъ отдел
ните кооперации, ще може 
самъ да сключва договори, ще

та на обединените морални и | се грижи да ги изпълнява ре 
материални интереси на коопе- довно, самъ ще отговаря за по 
раторите. И ние можемъ да етите отъ него задължения, ка' 
предполагаме всичко друго, но то същевременно претендира и
не —  че имаме действителна 
физиономия на една истинска 
кооперация, когато бъде изос
тавена едната отъ двете стра
ни на този общъ животъ. Коо-

за свои права. Въ края на 
краищата, добитите резултати 
ще се . разпредЪлятъ между 
участниците членове на този 
„Районенъ коопер. комитетъ“.

перацията би била нищо друго, j Може би шЬкой да ми възрази 
-r-оевепъ с-тна .идейна или листов че всичко това прилича на „Рай- 

тъ р го вско— стопанска органи-1 оненъ съю зъ“, който за жа- 
зация, ако се обърне внамание лость у насъ е осъденъ на 
било само на моралната, илирмораленъ фалитъ. Но нека не 
само на материалната страна. !| се бърза. Отъ насъ зависи как- 
Налага се всячески обедине-!|ва форма ще му дадемъ на то- 
нието ка тези две страни; а ||зи „комитетъ“ или „съюзъ“ 
когато се касае до тяхното даже. Когато се постъпи така,
представителство, т е  требва да 
бждатъ неразривно свързани.

Впрочемъ, за да се спра на 
този въпросъ, азъ имахъ след
ните съображения предвидъ. 
Преди всичко, хубавото начало 
съ  образуване на „Райония коо
перативенъ комитетъ“ да не 
остане само като едно „добро 
начало“ на една система на 
здраво .кооперативно строител
ство, коато ще се задоволи за в 

f  б ^ е щ е  д а изпълнява ролята 
§  само на I едно морално пред

ставителство. Отъ друга стра
на — нуждата на единъ цен- 
търъ на обединени материални 
интереси, който се явява, като 
единъ съставенъ резултатъ отъ 
нарастването на подобно коо
перативно движение въ този 
районъ, ще наложи на вс'Ька 
цена да се потърси съответ-

че въ касите на този „коми
тетъ“ или „съюзъ“ да не вле- 
затъ почти всички средства на 
кооперациите, за да се обра
зува едно своего-рода търгов
ско-спекулативно предприятие, 
а да бъде нищо друго, освенъ 
единъ органъ на моралното и 
материално представителство 
на кооперациите въ района, съ 
това ще требва да се свърши 
всичко.

Ето защо, азъ ще си позволя 
да предложа съ неколко думи 
проектъ»

На първо време да се изра
боти единъ уставъ, който да 
предвижда, че кооперациите 
въ този районъ, образуватъ 
свой „комитетъ" или „съюзъ", 
който да обедини интересите 
на всички селско-стопански ко
операции, съ задача да играе

Въ града ни сжществува 
Районна кооперативна банка. 
Тя не е нищо друго, освенъ 
ново кредитно кооперативно 
сдружение, основано върху За
кона за кооперативните сдру
жавания, съ задача да креди
тира своите членове. Разбира 
се, създаването на второ кре
дитно кооперативно сдружение, 
въ единъ такъвъ малъкъ градъ, 
не само че не е необходимо, 
но даже е престъпно, отъ 
гледището на хубавите коопе
ративни принципи за взаимопо- 
мощь и солидарность. Но...крач- 
ката е направена и ние сме 
длъжни да изпълниме нашия 
общественъ дългъ, като напра- 
виме предупреждение за пос- 
следиците, които евентуално 
биха се появили въ отношени
ята на тая Районна коопера
тивна банка и нейните членове.

Всички кредитни учрежде
ния, каквото HMvS и да носятъ,

всички селяни отъ околните 
села, на брой около 600 души, 
членството на които е допус
нато въпреки постановлението 
на чл. 13 отъ Закона за коопе
ративните сдружения и да се 
събератъ отъ техъ веднага всич
ки вземания на банката.

Е, добре. Имаме, значи, единъ 
примеръ, една поука за ония 
кредитни кооперации, които, 
въпреки постановлението на 
горния членъ, приематъ за чле
нове селяни отъ околните села.

Питаме; ако утре последва 
едно нареждане, щото всички 
членове на Районната коопера
тивна банка отъ околните се
ла да бъдатъ изключени и взе
манията отъ техъ  да бъдатъ 
веднага прибрани, какво ще 
стане съ тия членове? Иконо
мически т е  ще бъдатъ разоре
ни, и ще оплачатъ деня, въ кой
то съ  помислили да станатъ 
членове на тая банка.

Туристически животъ
На 21 м. м. една група граж

дани: търговци, учители, зана
ятчии и др» професии, на брой 
33 души, въ 10 ч. сутриньта, 
се събраха въ училището, къ- 
дето беха мнозина поканени, 
за образуване туристическо 
дружество въ Фердинандъ.

Точно въ 10 часа, подъ пред- 
седателствуването на г-нъ Гав- 
рилъ Душковъ и секретарь Ат. 
Свещаровъ, съ неколко встъ 
пителни думи за цельта и ви
сокото значение на туристи
ческите дружества и съюзи въ 
естетично, здравословно и мо

да изучимъ добре и до колко* 
то ни е възможно, безъ да пре- 
чимъ на работата си, своето 
хубаво отечество, за • да го ми
ло заобичаме.

Английски и американски ту
ристи като пътували по Д уна
ва, при Никополъ, обръщали 
съ  се къмъ българския бр егъ  
и запитвали: „Тази ли е стра
ната на розите“? И почватъ 
отъ параходите да миришатъ 
божествения арбматъ на трен
дафилите, що ражда българ
ската земя.

Каницъ се възхищавалъ отъ
рално отношение, събранието | чудно-вълшебното ваятелство 
се откри. |на природата надъ белоград-

Думата се даде на учителя 
Чавдаровъ, който очерта науч
ното и възпитателно значение

чикските скали, които малцина 
отъ насъ, отъ любовь къмъ Ху
бавото и възвишеното, по свой

за народите отъ тези дру- починъ, съ  отишли да видятъ! 
жества. I „Господа, особено съмъ ра-

Прочете се и се прие уста-i достенъ въ този тържественъ 
вътъ на първото по родътъ си 1 моментъ, че между васъ, жиз- 
фердинандско туристич. д-во, нерадостни младежи, на менъ

лежатъ върху основния законъН Въпросъгь е сериозенъ и 
за кооперативните сдружения. | требва да бъде разгледанъ отъ 
Върху тоя законъ с ъ  изграде-1 компетентните ф а к т о р и  съ 
ни уставите на всички коопе-1! всичката сериозность. Касае се

ното представителство, та ма-1 ролята на мораленъ и матери-
каръ и чуждо на интересите 
на района. Ето двата пункта, 
Които ме каратъ да се обява 
по този толкова важенъ и жиз- 
ненъ за живота на коопераци- 
т е  въпросъ.

Известно е, че „Райония 
Кооперативенъ комитетъ“ изи
гра своята роля на обединя- 
ващъ центъръ. За щастие той 
можа да се яви, като истински 
изразитель на обединените, мо
рални и материални интереси 
йа кооперациите въ този ра
йонъ. Отъ своето начало, оба
че и до днесъ, той все още 
стои „откритъ“ безъ да се е 
облекълъ въ необходимата 
юридическа форма, за да може, 
тези обединени интереси да се 
тълкуватъ правилно. Азъ зная 
много добре, съ какво съзнание 
живеятъ неговите основатели. 
Нищо по-хубаво отъ това да 
живеятъ съ съзнанието на ви
соки морални личности, способ
ни да жертвуватъ всичко свое 
за живота на едно хубаво дело; 
но требва да се разбере, че 
Това дело не требва да остане |

аленъ представители» Първото 
(моралното) представителство е 
известно въ какво се състои: да 
се заеме с идейната подготовка 
на кооперативни деятели, като 
същевременно се застъпва и 
за моралния престижъ на коо
перациите предъ публичните 
органи и обществото.

Остава материалното пред
ставителство да се организира. 
До колкото ми е известно Об
щия съюзъ на земледелските 
кооперации, отдавна има наме
рението да открие въ този ра
йонъ свое представителство. 
Ще требва само „комитетътъ“, 
като отделна юридическа лич
ность да сключи такъвъ дого- 
воръ съ Общия съюзъ и да 
започне работата. Азъ сметамъ, 
че Общия съюзъ нема да има 
нищо противно едно подобно 
представителство. Чрезъ него 
най-удобно ще се извършватъ 
всички общи доставки и про
дажби, които по необходимость 
се налага да извършатъ отдел
ните кооперации въ района»

11ри това, по този начинъ се
бременно, Требва да му се по-«поставя началото на една нова

ративни сдружения, и всеко 
противоречие между закона и 
устава е беззаконие, к о е т о  
требва да бъде премахнато на 
време, за да не се създаватъ 
недоразумения, съ твърде ло
ши последици за кредитните 
учреждения и техните членове.

Думата е за Районната ко
оперативна банка.

Чл. 13, ал. 2 отъ Закона за 
кооперативните с д р у ж е н и я  
гласи:

„Кредитните учрежде
ния немогатъ да иматъ 
клонове, нито могатъ да 
простиратъ своята дей- 
ность вънъ отъ предели
те  на селото или общи
ната, дето се намира се
далището имъ\

Тоя чл. 13 отъ Закона за ко
оперативните сдружения е 
ясенъ» А това значи, че никое 
кредитно учреждение неможе 
да приема членове, живущи въ 
други общини. Какво прави ту 
кашната Районна кооперативна 
банка? Въ самия й уставъ чл. 
30 е казано:

„Членове на сдружени-
‘ ето М о г а т ъ  да бъдатъ 

всички Жители на гр, Фер
динандъ и околията и пр.\

Значи, Самиятъ уставъ е ут- 
върденъ Така отъ окр. съдъ, 
мимо повеленията на чл. 13 отъ 
Закона за кооперативните сдру
жения. А това е или опуще
ние, или особено тълкувание 
на тоя членъ отъ закона, кое
то може да докара работите 
до тамъ, щото членовете на 
тази банка, отъ други общини 
и села, да бъдатъ изключени, 
като приети въ противоречие 
съ постановлението на закона.

Имаме единъ такъвъ случай, 
който можеме да вземеме за 
примеръ.

Въ гр. Червенъ-брегъ . има 
популярна банка. Плевенскиятъ 
окр. съдъ се е занималъ. съ 
членството въ тая банка на ли
цата, живущи вънъ отъ седа
лището на банката и е предпи- 
салъ на последната да заличи 
отъ списъка на членовете си

за едно противозаконно, обаче 
уставно приемане на членове, 
което може да се изтълкува 
двуяко. Ето защо, сметаме, най 
напредъ требва да се изясни 
въпроса: 1) Утвърдяването на 
устава на Районната коопера 
тивна банка не е ли въ проти 
воречие съ чл. 13 отъ Закона 
за кооперативните сдружава
ния и 2) Ако отговора е поло 
жителенъ, какъ ще се постъпи 
съ ония селяни отъ околните 
села, които с ъ  станали члено
ве и съ  взели вече заеми.

Да чукаме железото доде
то е топло. Да се изясни въп
роса додето не е станало къс
но. Иначе селяните, членове на В

името на което се кръсти „Пас 
тирна“.

Следъ това се пусна подпис
ка, отъ която набързо се вне
соха въ касата 520 лева за уч
редителни нужди.

Избраха се за настоятелство 
8 лица и 3 за контролна ко
мисия.

Председательтъ, следъ из
черпване на определения ‘ дне- 
венъ редъ, изказа големата си 
радость за извършеното важно 
събитие, за насъ— фердинанд 
чени, съ което нашата младежь 
доказва, че разбира грамадната 
важность за телесното и все
странно развитие, както и го- 
лемата роля за любовьта и жи
вота по-близко до природата.

„Опознайме, за да ме възлю- 
бишъ“! Длъжность се налага!

се падна жребиятъ, завидния 
онзи жребий, да ръководя за< 
седанието на първото учреди
телно събрание, въ  което се 
полага основата за вечни вре* 
мена на толкова полезното кул
турно дружество, което Ще ни 
дава възможность да запазва
ме най-ценното благо—здраве
то си, да продължимъ живота 
си, да увеличимъ радостите си, 
знанията си.

Да не дишаме праховете въ 
прашните улици, но дружно да 
къпеме въ съвършенно чистъ 
въздухъ юнашките си дробовр 
тамъ, горе, по широките поля
ни, по зелените дъбрави, по 
планинските върхове, при бис
трите и студени води въ брат
ски и другарски излети“ .

Турнсть,

Районната кооперативна банка, 
ги очаква съдбата на ония се
ляни, членове на популярната 
банка въ Червенъ брегъ.

Ако съ горните редове ус* 
пееме да предотвратиме едно 
зло, ще сметнеме, че сме из
пълнили достойно своя общест- 
венъ дългъ.
: Кооператоръ.

, До Господина 
редактора на в, „Наше Слово“ тунъ»

Г-нъ Редакторе, пните, за кои7о лицемерно се
Убедена, че в. „Наше-слово“ цивкави г‘нъ .Селянинъ“, бЪха 

безпристрастно служи на общ-|изоставили полУм,ьртво отъ^за- 
еството, позволявамъ си, като дУхЪ> свършихъ работата бла- 
редовна негова читателка, да гополЗ;чно> за Да се върна чакъ 
Ви помоля да поместите въ не-|въ ^  ч- на следния день. 
го следующия мой отговоръ на Р апитана отъ съпруга на 
антрефилето на г-нъ „Селя-I родилката за възнаграждението 
нинъ“, печатано въ бр. 370 отъ|си> МУ  поискахъ 800 лв. въ 
28 т. м. подъ заглавие „с, М. която сметка влизатъ и употре- 
Кутловица“, Циите отъ мене при раждането

Криейки се задъ псевдонима
„Селянинъ„ и безъ да провери 
фактите, както всеки подлецъ, 
анонимниятъ писачъ се е заелъ 
да ме клевети, като ми припие

медикаменти. -Безъ да ми се 
прави каквото и да било въз
ражение отъ д ом  а ш н и г к  
на р о д ил к а т а, ми се 
броиха 400 лв. като за остатъ-

ва работи, които, наистина, мо-|!ка Wil се каза» допълнително 
же само единъ изоставилъ ij АаДе, защото нЪмали

Съобщение Държавното тър
говско училище гр. Фердинандъ, 
съобщава, че завършилите 
Практически търговски учи
лища се допущатъ да положатъ 
приеменъ изпитъ по разликата 
на материала за IV, V и VI

своето Стопанство Денивецъ да 
върши, като подъ формата на 
обществена услуга, страдайки 
отъ манията, че върши Голема 
работа, си пъха муцуната на 
всЪкжде, кждето не м.у е рабо
та, устройва шантажи за свои 
„морални“, а, може би, и мате
риални изгоди, да поизнуди, ако 
му се удаде случай.

Да колко съмъ „златна 
Златка“, както ме нарича г-нъ 
„Селянинъ“ въ Дописката си,класъ между Практическите и 

средни търговски и промишле-1ще се види отъ това, ако той 
ни училища, макаръ да са прес-j пожелае, като му посоча десе- 
тояли и повече отъ 2 години |тки , случаи, при които за 
следъ свършване на училище- (акуширане ми СА Хвърляли по
то. Сесия при училището ще 
има 2 пати презъ годината — 
презъ м. Май и м» Септемврий.

Резултата отъ произведените 
допълнителни избори за народ
ни представители в фердинанд- 
ска околия е: с. Чипоровци: На- 
роденъ блокъ 325, Работници 
444, Социалисти 39 и сговоръ 
95; Превала: Народенъ блокъ 
341, Работници 159, Социалисти 
16, сговоръ. 26; Лехчево; Наро
денъ блокъ 384, Работници 366, 
Социалисти 92“ и Сговоръ 118. 
Трети народенъ щ>ед£тавитель 
о^ь"фердинандска ‘ околия ста
ва г-нъ Младенъ Сшшгерски,

5-10 лева „да се почерпя“, за 
да ги повърна на децата на 
находящите се въ голема 
оскждица родилки, безъ да 
получа нито стотинка възна
граждение за извършената отъ 
мене работа. -Въ конкретния 
случай истината е, че въ 2 ч. 
презъ нощьа бехъ  помолена 
да отида въ селото и помогна 
на замАчилата се да ражда 
жена. -Отзовахъ се веднага и 
следъ 12 часовъ трудъ спасихъ 
заварената отъ мене въ 
безсъзнание родилка, спасихъ 
и детето, което, благодарение 
на невежеството на бабущер-

на рАКа дребни пари, на което 
и азъ се съгласихъ. Не само 
това, но оТъ благодарности за 
извършената отъ мене услуга 
ми се предложи и едно селско 
одеяло (чаршавъ) да се  увия. 
за да не простина по патя, кое
то азъ приехъ, като, безъ да 
бия никого по носа, още тога
ва ми се заяви, че ще ми се 
донесатъ парите въ града и 
ще си взематъ чаршафа. ’

Така сложени фактите, 
хлевоустия г-нъ „Севяникъ“ 
изопачава, като се мжчи да ги 
използува така, както му уйди
сва и безъ да ми е искалъ 
нЪкой тоя чаршавъ отъ тогава, 
безъ да съмъ отказала предава
нето му, остнахъ изненадана, 
когато дойде съпругътъ на 
родилката сь  стражаръ, безъ 
нужда отъ такъвъ, за да пре- 
дамъ и предадохъ чаршафа, за 
да не получа нито стотинка 
повече отъ остатка на уговоре
ното възнаграждение. По тоя 
начинъ наивния съпругъ на ро
дилката неволно, може би. ста
на орАДие на такива, като на 
г. „Селянинъ“, за да бАда .из
нудена и не получа уговорекс- 
то възнаграждение. *

С ъ  почитъ; Зд Теиени



Стр. 2. Наше Слово

НАРЕДБА |
за изплащане на всички видове 

пепсин за първото тримесечие 
на 1932 година.

Съгласно нареждането на 
Министерството на фиианси- 
ит'Ь, изплащането на пенсиигЬ 
за 1-то тримесечие на 1932 г. 
ще стане по следния строго 
опредЪленъ рсдъ:

I. Граждански пенсии:
Отъ 26 февруарий до 9 мартъ 

т. г. сж изплатени пенсиит'1з отъ 
2000 лева до 6500 лева.

Отъ 10 мартъ до 31 мартъ 
ще се изплащатъ пенсиите отъ 
7Q00 лева до 16000 лева, като 
всеки последующъ день ще се 
изплащатъ пенсиите съ по 500 
лева повече отъ предующия.

Отъ 8 до 14 мартъ— военно 
и граждански инвалидни: а) 
Лични съ изгубена работоспо- 
собность отъ 60°/0; б) Наслед
ствени на едно сираче.

Отъ 16 до 22 мартъ—военно 
и гражданско инвалидни: а)
Лични съ изгубена работоспо
со б н о ст  50 7 С; б) Наследствени 
на вдовица съ едно дете и са
ма вдовица.

Отъ 24 до 30 мартъ;— воен
но и гражданско инвалидни: а) 
Лични съ изгубена работоспо
со б н о ст  30°/0 и 40°/(; б) Нас
ледствени на родители.

възмоншость да 
съответните

той ще има 
го докаже, при 
мЬста.
Останалото писано е за утеше
ние на самия него. СелянитЕ 
знаятъ, кой не знаеше день и 
нощь огь 23-26 августъ.Ония, 
които подписаха въ наша 
полза, знаятъ защо сж подпи
сали, още повече, че между 
тЬхъ 4-ма сж съ средно обра
зование, които не ще сложатъ 
подписа си на бела хартия 

За миналото му ние не же- 
лаемъ да говоримъ, защото 
той е доста „известенъ" като 
пикьоръ презъ 1920-23 год. 
Познаватъ го добре селата 
Живовци, Видлица, Сумеръ и 
др. а д^до Ивань отъ Живовци 
най-добре го познава.

Това пишемъ не зарадъ него, 
защото не заслужава внимание, 
а за изяснение на четците на' 
„Наше-слово.
F\ трънливия пжть ще се очи-; 
сти и мракътъ развее, когато 
обществото презре и се очи
сти отъ мжчностигЬ отъ него
вия калибъръ.

Г. Станоевъ

Вързанъ всЬки 
може да бие

Въ брой 370 отъ 28. II. 1932 
год. така наречения Христо Т. 
Гавриловъ отъ магазинъ „Ду- 
нувъ“, пише малко думи на го- 

.Коминизъма

BtpHO ли е?
Камената кариера надъ гра- 

дътъ ни, дето се прехранваха 
много работници съ вадене ка
мъни и чукане баластра за ж. 
п. линия, днесъ била обектъ за 
рекрутиране на партизани за 
Радикалната дартия! Тая карие
ра била дадена подъ опеката 
на неотговорни фактори отъ 
тая партия. Та днесъ, за да 
отиде нЪкой да чука тамъ ба
ластра, било нуждно да вземе 
бележка отъ радикалскитЪ голяма тема: „Коминизъма въ

насъ“. Въ края на писъмцето | лъМци, следъ това ще отиде 
си казва, че требвало да се ПрИ пикьора на гарата ни и по-
премахнатъ до минимумъ усло 
вията (а не изцяло), които да
вали възможность на комунис
тите да се развиватъ, като ги 
наподобява на комари въ блато, 
което требва да се пресушва.

Питаме тоя забърканъ драс- 
качъ: кои сж условията, които 
помагатъ на комунистите да 
се развиватъ, и какъ той смета, 
че тия условия требва да се 
премахнатъ? Ако има блато съ 
много комари, нека ни каже, 
кой е създалъ това блато и 
как смета драскача да го чисти?!
Какво той разбира отъ думите: 
комунистическа партия сега на
речена „работническа“ и кое е 
много интересно отъ надига- 
нето й?

Това е потребно да знае 
господинъ писача и да ни го
каже, та и ние „простите“ да в gM-kCT0 скбота, вестникътъ ни 
знаемъ какво е това държава, < напредъ временно ще изли- 
политика, партия и други гол-b- за вс.Ька ср.Ьда. Правиме това 
ми работи, които той с напо- пор-ади претрупаната работа въ

следния дава место въ карие 
рата! Такава бележка се било 
давало само на прави радикали 
— малокутловчени! Та и това 
ако е верно, здраве му кажи. 
Б. Д. Железници сж не на 
радикалите, защото не се каз- 
ватъ Б. Р. Ж. т. е. Български 
радикални железници, а на 
държавата и за това се казватъ 
Б. Д .'Ж ., а държавата това 
сме ние, г-да радикали, цело
купния български народъ—пче- 
ли ц и те.. . Внимавайте консу
ли — бе казалъ единъ.

Ще се повърнемъ.
S .O . S.

Хроника

въздържатслните дружества, 
па която mluiie да говори г-гп 
Д-ръ Д. Бурилкопъ, се отлага 
за 27 того. Ще прислчтствува 
и секретаря на 13. 11. В. Съюзъ 
г-нъ И. Псцчевъ.

Уволненъ е оператора при чи
талищното кино Иванъ Димит
рови (немия).

На 5 того, вечерьта, Банкова
та колегия въ града ни даде 
„Испанската танцьорка“, коме
дия въ 3 действия, отъ Мяс- 
ницки. По обща преценка ко
медията е изнесена отлично. 
Съжеляваме, че пореди отсжт- 
ствие на сътрудника ни тая 
вечерь отъ града, неможеме да 
дадемъ специална статия по 
играта на участвуващите.

Младежката земледелска гру
па — Фердинандъ е раздала h i 
жертвите отъ’ гражданските 
войни: на 8 семейства по подо- 
вииъ кубикъ дърва и на три 
сирачета по единъ чифтъ обу
ща. Сумата е отъ „фонда за 
пострадалите презъ граждан
ските събития“, основанъ при 
младежката група.

Бившия общинско лекарь г-нъ 
Каракановски е назиаченъ за 
общински лекарь въ София.

Окр. съветъ въ Враца, въ ед
но отъ последните си заседа
ния, не е одобрилъ присъедине
нието иа село Баня къмъ Фер-. 
динандската градска община 
Съветътъ се е базиралъ на 
чл. 3 отъ закона за градските 
общини, който допуска присъе
динение на едно' село, но към 
най-близката община—в случая 
къмъ с. Белотинци, което е 
само на 1*5 клм. отъ Баня. Съ 
това, въпроса за откриването 
на общинска аптека въ града 
ни се смета за приключенъ.

Изнесени сж: на 14 того въ с. 
Лехчево „Делото на дявола“, 
пиеса въ 4 действия и на 24 
того въ с. Войници „Братска 
любовь“, пиеса въ 3 действия, 
и двете отъ нашия съгражда- 
нинъ Кирилъ Пенковъ.

На 28 м. м, се е венчалъ на- 
шиятъ съгражданинъ г. Никола 
Илиевъ, учитель въ с. Бело
тинци за г-ца Евтимия Велко
ва.'Сжщиятъ день сж се вен 
чали; г-ца Цонка Г. Христова",

добилъ на блато съ камари.
За група работници 

Н. АЛЕКСИЕВЪ

с. Винище
Въ бр. 397 на „Наше-слово“

Тод. Лукановъ, въ полемиката 
си съ Вл. Цековъ, неможейки 
да оправдае изнесеното отъ 
последния около мизериите на 
Лукановъ, при анкетата срещу 
насъ, се е заловилъ, за ли- 
шенъ пжть, да изкара на по* 
казмь злобната си душа, и не-|рстата> кой се е разкапалЪ оЧ:ъ 
маики какво друго да изнесе,(болести, и кой, въ своето умо- 
рови миналото и жлъчи сре
щу насъ.

Много плитко се е хваналъ 
приятеля! Съселяните ни зна
ятъ, па и целата околия знае, 
че с. Винище е единственото,

печатница „Животъ“ въ пое 
ледните дни иа седмицата, ко
ето пречи за навременното из
лизане на вестника.

На мърсотиите, изложени въ 
единъ хвърчащъ листъ, напи- 
санъ и лично разпространенъ 
отъ „учителя1“ и „възпитателя“ 
на младото поколение Василъ 
Топчийски, нема да отговаря
ме. Да му отговориме, то зна
чи по умъ да се приравниме 
съ него. За случая завеждаме 
дел о  предъ Лом. окр. сждъ> кж- 
дето ще се установи: кой е 
обикалялъ шантаните й каба-

г. Георги Калъиовъ, народенъ 
представитель, изрази предъ 
насъ дълбокото си възмущение 
отъ тайфата около местния 
вестиикъ „Трибуна“, която безъ 
негово съгласие е слагала име
то му въ вестника като отго- 
воренъ редакторъ, което го е 
много изложило.

Агрономството съобщава на 
всички притежатели на щайги 
за износъ на грозде и овощия, 
да ги деклариратъ въ послед
ното. Недекларираните щайги 
не ще бждатъ допуснати въ 
употребление при бждещия из
носъ.

При тукашното Практическо 
домакинско училище е застж- 
пенъ вече и готварски отдфлъ 
съ стопанските предмети: бу
барство, зеленичарство и др. 
Назначена е и учителка специ- 
алистка ио готварство.

Всички лозари, нуждающи се 
отъ поцинкована тель, и ъгло
во железо за телена конструк
ция на лозята, да се отнесътъ 
до лозарското дружество въ 
агрономството, за събиране на
време обща поржчка на горни
те материали, които ще се дос- 
тавятъ безъ мито.

Фердинандската телеграфопо- 
щенска станция известява на 
клиентите си, че отъ 15 фев
руарий т. г. започна да събира 
спестовните книжки за олих
вяването имъ за 1931 год.

Третия редовенъ конгресъ на 
инвалидните и слепите отъ 
„Злополука“ при фонда „Об
ществени осигровки“, седалище 
гр. Русе, се състоя на 29, 
30 и 31 януарий 1932 год. въ 
гр. Русе.

Паричната лотария на Д-во 
„Злополука“ седалище гр. Русе, 
която се тегли на 7 януарий 
1932 год., започна изплащането 
на паричните печалби. Тира- 
женъ листъ се изпраща на все 
ки, който поиска

Получи се остра дописка сре
щу уволнението на общинския 
пазачъ при гробищата Пано 
Митковъ. Понеже председате- 
лътъ на тричленната комисия 

обещалъ да го втзвърне 
изоставяме публикуването й. 

Пратеното ни писмо отъ Рай-

Брбй 371. 

Прегшсъ,

учителка, за г-нъ Георги К. Ба- онната кооперативна банка ще 
рашки, учитель, с. Долна-Гной- |поместиме въ идущия брой. 
ница, и г-нъ Иванъ Ал. Глав-
човъ за г-ца Иванка ХристовА. п 9 иятиш1Я W h b a t t “  
отъ с. М.-Кутловица. Честито! | ПсЧаТНИЦа ^ЖИВОТЪ

РЕЗОЛЮЦИЯ
гр. Ломъ, 24 февруарий 1932 година.

Въ името на Негово Величество БОРИСЪ HlJ царь на Българите

Ломския Окржженъ Сждъ, гражданско отделение, въ 
публично заседание на 17 февруарий презъ хилядо девстсто- 
тинъ тридесегь и втора година, въ съставъ: председатель чл. 
Влад. Даневъ, членове: Б. Новаковъ, Б. Сариевъ д. чл. при 
секретаря Ив. Димовъ, като разгледа докладваното отъ д. чл. 
Б. Сариевъ ч. търг. дело № 94 по описа за 1930 година, на 
основание чл. чл. 649, 657 и 658 отъ Т. зак.,

Р Е Ш И :
Обявява въ несъстоятелность Кръсто Яначковъ, търго- 

вецъ, отъ гр. Фердинандъ, житель на сжщия градъ.
Назначава за деловодители чл. сжд. Влад. Даневъ.
Определя за привременна дата на спиране платките 11 

февруарий 1930 година.
Заповедва запечатването и описването на имотите на не

състоятелния, за което да се пише на Фердинанде] 
изпълнители, който да запечати движимите имоти 
ководството на деловодителя и въ приежтетвието

Назначава привремененъ синдикъ Методи К< 
вокатъ, отъ гр. Фердинандъ.

Заповедва на синдика въ три дневенъ срокъ отъ поема
не длъжностьта си да представи равносметка, съгласно чл. 
653 отъ Търг. зак., заедно съ търг. книги на несъстоятелния.

Поканва кредиторите по несъстоятелностьта да се яватъ 
въ еждебната зала на ежда на 14 мартъ 1932 година, 9 часа 
сутриньта, за окончателно назначаване на синдикъ.

Поканва сжщите кредитори да представятъ вземанието 
си най-късно до 23 мартъ 1932 година.

Поканва сжщите кредитори да се яватъ на 5 априлъ 
1932 год., въ 9 часа предъ обедъ, въ еждебната зала на сж- 
да за проверка на вземанията имъ отъ деловодителя.

Извлечение отъ диспозитива на решението да се публи
кува въ „Държавенъ вестникъ“ и въ фердинандския вестникъ 
„Наше Слово“, а преписъ отъ сжшия да се залепи на черна
та дъска въ ежда.

Да се съобщи на Фердинандския еждия изпълнитель и 
I Фердинандски мирови еждия, изпълняващъ нотариална служ
ба, да не извършватъ никакви действия отъ името и за смет
ка на несъстоятелния или противъ него.

Да се съобщи на Видинския държавенъ адвокатъ, Ру
сенската търг.-индустриална камара, фердинандската т. п. 
станция, Митницата, Борсата, Б. Н. Банка, Б. 3. Банка за обя
вяване на несъстоятелностьта.

Искането на сжщия несъстоятеленъ за вдигане морато
риума— оставя безъ последствие.

Решението подлежи на обжалване, съгласно чл. 661 отъ 
Търговския законъ.

Председатель: чл. п. п. Вл. Даневъ
Членове: п. п. Б. Новаковъ, Б. Сариевъ д. чл.

Верно съ оригинала, който не е обгербванъ

На Ломския Окржженъ Сждъ

Председатель: Вл. Даневъ 
Секретарь: Ив. Димовъ

Антрефилето „Портретъ“, печатано въ миналия брой на 
„Наше Слово“! не е отъ редактора ни. Името на автора ще 
съобщиме дето требва.

помрачие, е драскалъ, безъ да 
държи сметка за истината. Ще 
се повърнемъ по-обширно следъ 
като еждътъ каже думата си. 

Вчера Ломския окр. сждъ е 
. утвърдилъ изборите за общин- 

което най-слабо ще помни за | ски съветници и училищни нас-
шпицъ-команди, защото, не са* -»------ т>” МоЛп* ” ”
мо че не е имало разтрелвани, 
но никому косъмъ отъ главата 
не е падалъ. Той, който не зна
еше кжде ще бжде победата 
тогава, за да се вреди, знаеше 
да хленчи предъ факторите по 
времето, щото затворените бло- 
кари да бждатъ подкарани за 
Фердинандъ и „при опитъ за 
бегетво“ да бждатъ избити, и 
когато законната власть биде 
възтановена, никой не го е за- 
качилъ Всичко това стана за
щото Станоевъ и „сговоряни 
г Ь “ се показаха великодушни.
Това много добре го знае как- 
то той, така и оня, който му 
написа статията.

Колкото се отнася до това, че 
съ шпицъ-команди сж обира-|Ленкивь и Мл. Софиянскм. 
ни „възлите на бабичките."! Проектираната конференция на

БОЛНИЦАТА НА
Д-ръ Т. АТАНАСОВЪ

(специалистъ хирургъ)

приема на лечение лежащи и за 
операции болни. 3-5

МАЛО-МЪРЧЕВСКО УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

тоятели въ града ни. Избрани 
сж общински съветници: отъ 
Народния блокъ: Александъръ 
Ивановъ, Тимо Ангеловъ, Ге
орги Ивановъ и Георги Д. Вра
чански; отъ работниците: Ни
кола Поповъ, Цеко ТоДоровъ, 
Иванъ Ананиевъ И Мехмеде 
Ибраимовъ; отъ землеДФлците: 
Кирилъ П. Миленковъ, Коста 
Пеновъ к Никола Антовъ; отъ 
Сговора: Методи Костовъ и Ми 
лаиъ Димитровъ, отъ широки 
тЬ социалисти: Ник. Ангеловъ 
Училищни настоятели: работни 
ци: Дара Христо п. Михайло 
ва, Първанъ Биволарски и То 
доръ Ив. Превалски; Народенъ 
блокъ: Гаврилъ Душковъ и К. 
3. Каменовъ; Сговоръ: Гаврилъ

Важно съобщение на фирмата 
Т0ДОРЪ ТОДОРОВЪ -  ГР. ФЕРДИНАНДЪ

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

тела, че за настжпващия сезонъ ми п р и с т и г н а х а :  разни 
електрически фенерчета, батерийни и крушки за тЪхъ — 
цени ниски, часовници (будилникъ), ютии за гладене, разни 
маркй грамофони, грамофонни плочи и иглички за техъ, 
иГли за шевни, обущарски. и плетачни машини —  марка 
„Метваръ" и разните имъ части. Приемамъ за поправка и 
ремонтъ шевни и плетачни машини, грамофони и др», из
вършвани Отъ специалистъ майстора К» АНАСТАСОВЪ, 
съ каквато искате гаранция за вървежа и сигурностьта на 
машината. Всички изброени по-горе артикули и разните 
имъ части ще продавамъ по цени съ 2 0 Vo по-евтино отъ 
тия, които другаде ви се укажатъ въ града. Драги купу
вачи, преди да отидете другаде, проверете цената било и 
на най-малката частичка при Тодоръ Тодоровъ-Ф ердинандъ. 9-10

ОБЯВЛЕНИЕ No 6
На 11 день отъ публикуване настоящето въ фердинанд

ския вестникъ „Наше Слово“, отъ 14 до 18 часа въ учили
щето ще се произведе търгъ за отдаване подъ наемъ отъ 1 
априлъ 1932 год. до 1 априлъ 1933 год. и 1. VI. 1934 година 
училищни имоти: 1) Нива въ местностьта „При лозята“ отъ 
40 дек. на 8 парцели по 5 дек.; 2) Нива въ местностьта 
„Врежа— бара“ отъ 30 дек. на 6 парцели по 5 дек.; 3) Нива 
въ местностьта „Гарванъ долъ“ отъ 12 декари; 4) Нива въ 
местностьта „Дериите“ отъ 50 дек. на 5 парцели по 10 дек.; 
5) Нива въ местностьта „Змиярника“ отъ 50 дек. на 5  пар
цели по 10 декари. Първоначална цена 50 лева на де! 
дишно. Искания залогъ за участие въ търгътъ е 1( 
чл. 125 и 127 отъ Закона за бюджета, отчетностьта 
приятията сж задължителни за конкурентите. Тръж! 
жа могатъ да се разгледатъ всеки приежтетвенъ день 
училището.

с. Мало-Мърчево, 7 мартъ 1932 год.
Отъ НАСТОЯТЕЛСТВОТО.

МАДАНСКО УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

Алуминиеви еждове,
Електрически крушки,

Мармалади и консерви 
ще намерите въ магазина на 

2-з коопер. „Напредъ“-Фердинандъ.

Внимание, скотовъдни комисии,
за нуждите на фонда набавете си o > i$ e c  f> отъ коопе
рация „Съединение“ —  Влашчо-село, която разполага въ се
ло и на складъ въ гр. Фердинандъ. Справка: Агрономство
то — Фердинандъ и Кооперацията. 2-2

г у М  А специално за подк .тки на галоши и опинци, лепи- 
i j i f i / i  „0 туби и ки.У продава на достжпно низ
ки це Тодоровъ, маииненъ складъ— Фердинандъ. 1 М 5

ОБЯВЛЕНИЕ Ns lb
На 7-я день отъ публикуването на настоящето, отъ 8— 12 

часа предъ обедъ, въ помещението на общинското управле
ние ще се произведе търгъ съ явно наддаване за отдаване 
подъ наемъ училищните ниви: въ м. „Шумака“ (№ 13) отъ 
20 декари, първоначална цена 100 лева на декаръ; ливада въ 
м. „Мирчола“ отъ 12 дек., първоначална цена 20 лв. .на дек, 
и орница въ м. „Средния гредъ“ отъ 3‘9 декари, първоначал
на цена 50 лева на декаръ, за време отъ 15. 11. 1932 год. до 
1. X. 1932 год. Залогъ за правоучастие въ търга е 10-/с, За
кона за Б. О. П. е задължителенъ. 

с. Маданъ, 16. И. 1932 година.
Отъ НАСТОЯТЕЛСТВОТО.

ГАБРОВНИШКА ОБЩИНСКА СКОТОВЪДНА КОМИСИЯ

ОБЯВЛЕНИЕ Ns 327
Скотовъдната комисия обявява на интересующите се, че 

търси да купи по доброволно съгласие единъ жребецъ одоб- 
ренъ отъ ветеринарните власти да не е но-младъ отъ 4 го
дини и по-старъ отъ 6 години, за нуждите на скотовъдната 
комисия. Интересующите, които иматъ такива да подадъгъ 
оферти до общинското управление с. Габровница всеки при- 
сътственъ день и часъ до 12. III. т. г. Изплащането става 
следъ одобрението отъ Врачанския окр. управитель спазари- 
телния протоколъ, сключенъ между конкурентите и комисия
та. Всички разноски сж за ’сметка на продавача, 

с. Габровница, 1. Щ. 1931 год,
Кмегь: А. Стефановъ 

Секретарь-блрнйкъ. Я. Георгиевъ
Ш.


