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Народен ь учитель
Народенъ учитель!—Ето единъ 

синонимъ на общественость, 
олицетворение на народни нуж
ди и народенъ възходъ за кул
турни придобивки.

Въ много случаи се заменя- 
ва това хубаво название съ 
думата даскалъ, безъ да се взе
ме подъ внимание, че едното 
изключва другото. Защото дас
кала не е народенъ учитель и 
народния учитель неможе да 
бжде даскалъ.

Когато кажемъ народенъ учи
тель, ние въ момента добиваме 
представа въ по-широкъ ма-

бждещето културно общество.
i 1рФчкитФ и горчивините въ 

тая дейность на учителя сж 
неизброими, но той ще ги по
нася. Ще ги понася затова, за
щото не напраздно и Ботевъ 
въ миналото каза въ своята 
елегия: „Тежко, вино дайте пи- 
янъ дано забравя“. Това сж 
думи на единъ всликъ бълга- 
ринъ, който се измжчваше въ 
оня моментъ, когато болшин
ството не чувствуваше неговия 
будилиикъ за свобода и брат
ство.

И днесъ народния учитель,

it:

Нашето интервю

Фердинандската
Популярна Банка

съ новия кметъ

щабъ. Това е учителя, който не!когато го виждаме съ свояфе- 
е ограничилъ своята дейность[неръ въ дълбочините на мра- 
само въ класната стая. Но той ка, не бива да се отчайва, за-
сжщевременно е и учитель въ 
читалището, въ вечерните кур
сове, общественъ деятель въ 
кооперацията и инициаторъ на 
всички полезни обществени ини
циативи.

Имаме ли ние народно учи
телство? Отговора е—да! За
щото ние виждаме учителя въ 
първите редове на всички ония 
обществени организации, които 
носятъ принципите на новия 
животъ.

Достатъчно е само да хвър
ляме погледъ върху коопера
тивния развой въ околията ни

щото рано или късно мрака и 
невежеството ще бждатъ зах
върлени въ историята, когато 
ще възтържествуватъ идеите 
на културните народни люде.

Така е било въ миналото, та
ка е и днесъ. Старото много 
трудно отстжпя на новото. Но 
колкото по-енергични сж кул
турните работници, толкова по 
бързо се завърта колелото на 
живота и обществото отива все 
по-наиредъ и по-напредъ.

Болшинството културни ра
ботници — това сж народните 
учители, защото те сж, които

На б того беха свикани но
вите общински съветници за 
изборъ на кметъ и помощникъ 
кметъ.

Събранието бе определено 
за 10 часа сутриньта. Обаче, 
поради затруднението,, създа
дено отъ преговорите между 
различните политически гру
пировки, по избиране кметъ и 
неговъ помощникъ, събрание
то бе отложено за 4 ч. слздъ 
обедъ.

Следъ обедъ заседанието 
почна къмъ 5 часа. Знаехг се 
в е ч е  предопределените за 
кметъ и помощникъ. И следъ 
като се изказаха представите
ли на всички политически гру-

придадете по-другъ видъ.
Г-нъ кмета само два дни 

кметува, но изглежда, че презъ 
тия два дни той е начерталъ 
своя планъ за действие и ско
ро ще пристжпи къмъ негово
то осжществяване. Той съ под
робности изложи всичко оно
ва, което смета, съ подкрепа
та на общинския съветъ, да 
създаде за нашия градъ. Гой 
засегна и улиците, и канали
зацията, и маларичните блата, 
и откриване общинска аптека, 
и пазара ни, върху повдигане
то на който ще бждатъ поло
жени особени грижи.

На въпроса ни, може ли 
всичко това да направиме дос

пи и се прочетоха декларации тояние на нашите читатели,
отъ представителите на работ 
ническа партия и социалдемо 
кратите, започна гласуването. 

Резултата отъ гласуването: Ки

г-нъ кметътъ отговори:
— Не, нема да пишете ни

що. Защото бившите кметове 
до сега сж само приказвали и

рилъ П. Миленковъ, земледЪлецъ, нищо не сж направили. Ние ще 
кметъ, и Георги Д. Врачански, де- тръгнеме по другия пжть: нищо

и ние ще се убедимъ, че товайработятъ непосредствено съ
е дело и резултатъ отъ труда 
и знанията на народния учитель.

Заедно съ селския столанинъ, 
учительтъ застана на чело на 
кооперацията и съ д е в и з а :  
., Единъ за всички й всички за 
единъ“, се бори за създаване 
Оная иОщсшвена солидарнОСТь, 
която ще служи за основа на

масите и изпитватъ горчивина
та на грубата съвременна дей
ствителности

Това сж работниците, на ко
ито требва да се даде по-голф- 
мо значение въ нашия култур- 
но-общественъ животъ.

К. М. Каменовъ.

мократъ, пом. кметъ.
Неком отъ съветниците гла

суваха съ лозунги: Н. Мнгедовъ 
съ лозунгъ: „Бждещето е на
пролетарията“, а работничес
ките представители съ лозунгъ: 
„Да живее работническо-сел
ската власть'’.

нема да приказваме и обещаваме, 
а ще се потрудиме много нещо да 
направиме за града ни.

Посетители постоянно стоятъ 
предъ кабинета на г-на кмета 
и чакатъ редъ да влезатъ. За
това, безъ да го безпокоиме 
повече, му зададохме последния

раздава заеми на с в о и т % членове до  
200,000 лева на членъ, при лихва 10°|0 го
дишно, б е з ъ  д а  в з е м а  допълнително 
каквито и да било други комисионни, 
порто и такси, при отношение на дЪло- 
serb къмъ искания заемъ 1:10 или при 
дЪловъ капиталъ 10,000 лева, може да 

се отпусне заемъ 100,000 лева.
О т ъ  Б а н к а т а .

Държавно Килимарско Домакинско Училище
г р .  В е р к о в м ж д ©

ЯВНА БЛАГОДАРНОСТЬ

Веднага следъ гласуван ето, р въпросъ—за общинскит-fe слу 
новкятъ кметъ и пом. кметъ 1жащи, които днесъ сж неспо- 
встжпиха въ длъжностите си и | койни като агнета предъ Гер- 
поеха управлението на общи- гьовдень.
ната. 1 Г-нъ кмета заяви доста се

риозно, че ще употреби уси 
лия да запази сегашния пер

Подписаниятъ директоръ на Държавното килимарско до 
макинско училище, отъ мое име, отъ името на учителската 
колегия и училищните питомки, изказвамъ сърдечна благо
дарности за подкрепата и указаното съдействие при даване 
литературната вечеринка ка 2 того въ театъръ „Развитие“ 
отъ името на ученичките, на следните власти и лица: 

Командира на Джандармерийската дружина 
Берковския околийски началникъ 
Постоянното присжтствие на Берковската община 
Читалищната управа 
Окржжното столарско училище 
Общото занаятчийско сдружение
Помощникъ данъчния началникъ Г. Бисеровъ, за органи

зиране на певческия хоръ отъ уч-те ми
Главатаря на юнашкото дружество П. М. Георгиевъ, за 

организиране балетните игри и техническото ржководство въ 
вечеринката

Берковското гражданство за масовото посещение на ве
черинката.

гр. Берковица, 3 априлъ 1932 год.

** *
Директоръ; Ив. Пешевъ

Временна наредба
з а  о г р а н и ч е н и е  б о л е с т ь т а  „ Б Ъ с ъ “ п о  к у ч е т а т а

Поради това, че въ много 
села и градове на страната вър
лува болестьта „Бесъ“ по ку
четата, жертви отъ която сж 
много и различни домашни жи
вотни, както и хора, не смог
нали на време да се инжекти- 
ратъ въ антирабичнит1> инсти
тути, препълнени вече, а отъ 
друга страна и застрашаваща
та опастность да се изпадне 
въ тревожно положение, както 
се е случвало въ недалечно ми
нало въ гр. Дрезденъ, Виена, 
Италия, Холандия и пр., Вър
ховния медицински съветъ е 
удобрилъ следнитФ мФрки;
‘ § 1. Отъ 1 априлъ до 1 юний 
всички кучета въ градоветЪ и 
селата, независимо отъ това да
ли е констатирано или не б^съ 
по кучетата, се държатъ дено
нощно затворени или вързани, 
за да не скитатъ по улицитФ, 
площадите и около заселищата.

§ 2. Овчарските, ловджий
ските и тези на изолираните 
Ьънъ отъ населените места 
Стопански кучета, се изключ- 
ватъ вънъ отъ това задълже
ние, обаче когато се прибиратъ 
въ населените места, те се зат- 
варятъ или връзватъ, за да не 
скитатъ свободно изъ улиците, 
/площадите и пр.

§ 3. Допуща се презъ това 
Време воденето на ржка на 
•луксозните кучета, но снабде
ни съ наглавници (намордници).

§ 4. Унищожаватъ се презъ 
‘Това време (отъ 1. IV. до 1. VI.) 
всички, проявили признаци на 
бесъ, кучета и всички скитаю- 
4ци се изъ улиците, площадите 
й край населените места куче
та, като съмнителни отъ бесъ, 
Независимо отъ това дали въ 
Населеното мксто е констати
рано или не сжщага болесть.

§ 5. За луксозните, ловджий
ските и овчарските кучета се. 
прави изключение, като на сто
маните И!къ се сктзвятъ  дктор

ве и глобяватъ отъ 300 — 500 
лева, а ако и следъ това те 
пакъ продьлжаватъ да пущатъ 
свободно да ходятъ изъ улици
те, площадите и около насе- 
сените места кучетата си, пос
ледните се унищожаватъ.

§ 6. Унищожаването на съм
нително бесните и скитающи 
се кучета става:

1) Чрезъ излавяне и умърт
вяване;

2) Чрезъ изтравяне съ стри- 
хининъ, което става подъ кон
трола на ветеринарната власть, 
за да се избегнатъ нещастни
те случаи и

3) Чрезъ избиване съ огне
стрелно оржжис (безгласни, 
ловджийски и др. пушки).

§ 7, Разходите по унищожа
ването на безстопанствените 
съмнително-бесни кучета, сж за
сметка на фонда „Епизотии“
за селата, а въ градовете —за 
сметка на общините.

§ 8. Въ населени места, де- 
то се констатира за напредъ 
бесъ, ще се прилагатъ най- 
строго нарежданията на Ми
нистерството (тримесечно връз
ване на всички кучета, регис
трация, избиване всички скита
ющи се кучета, като съмнител
ни за бесъ, устройване хайки 
за избиване съмнително-бесни 
диви животни: вълци, чакали 
и други).

Вчера се яо.ix: е ol> ..u ̂гнпс- 
та на г. кмета, за да напр’ави- 
ме първото интервю, относно 
общинската политика, която 
ще бжде прокарана в бждеще.

Следъ обичайните поздрав
ления и пожелания, пристж- 
пихме направо къмъ въпроси
те, които инпгересуватъ цялото 
гражданство,

— Нещо за вашата общин
ска политика, г-нъ кмете. За

оналъ. Може 5и щс сс кало 
жи смената на неколко слу 
жащи, но това ще стане мал 
ко по-късно.

На края, г-нъ кмета декла
рира, че съ подкрепата на об 
щинските съветници и граж
данството, той ще работи са
мо за интересите на града, 
пренебрегвайки личните инте
реси на ония, които въ мина
лото, чрезъ некои слабоволни 
кметове, фактически сж били

БОЛНИЦАТА НА
Д -ръ Т. АТАНАСОВЪ

i
(специалистъ хнрургъ)

вашите мероприятия, които 
мислите да прокарате, за да I управители на града ни 
преобразите градчето ни и му!1 Дано!

с .  Б Ъ л о т и н ц и

Ветеринаренъ лекарь: 
Д-ръ Татаровъ.

П А М У К О В О  С Е М Е
Ако искате да се облечете и да 
се спасите веднажъ за винаги 

отъ кризата, садете памукъ.
Купете си семе отъ: 

Никола Русевъ —Бойчиновци 
Никола Куневъ—Фердинандъ 
Никола Русевъ—Мърчево 

Наставления АаРРмъ*

Отъ 7 години въ селото ни 
учителствува учителя Иванъ 
Гасковъ отъ с. Вълк.-Слитина, 
Фердннандско. Учителствува, но 
не като другитФ учители, прит
ворени въ себе си и да позна- 
ватъ само учщлището, а като 
истински народенъ учитель съ 
голФмъ замахъ, както въ учи
лището, така и вънъ отъ него.

Като главенъ. учитель, той 
приведе учшшщнитф имоти въ 
известность и училищните ра
боти въ порядъкъ. Той създа
де и обзаведе образцова възпи
тателна градина и училищно 
лозе, които, може би, сж един
ствени въ фердинандска око
лия, а вънъ отъ училището сж- 
щиятъ съ трудъ и воля рабо
ти и създаде кооперация, коя
то озари бледите лица на от
рудените селяни. Той никога 
не е билъ свободенъ — винаги 
заетъ съ училищни и общест
вени работи, дори и презъ л£т- 
ната ваканция, когато негови
те колеги лочиватъ. Той, като 
последенъ работникъ, работи 
съ работниците тухли за из
граждане бждещето БФлотин- 
ско училище. Работи за създа
ване на редица още културни 
начинания, които сж отъ зна
чение за училището и селото 
ни. Но уви! Въ миналия ре- 
жимъ го гонеха като опозици- 
онеръ, днесъ го гонятъ и на- 
казватъ като сговористъ. И ка
то награда за този му упоритъ 
трудъ, вместо признателность 
и поощрените, вместо да бжде 
посоченъ з^  примеръ отъ тамъ.

отъ кждето требва* то той по
лучава отъ сжщото место на
казание — „заповедь за отне
мане главенството“, „за неко- 
легиални отношения съ учите
лите и липса на тактичность 
въ отношенията си съ техъ“. 
Или казано съ други думи: За 
удовлетворение тжпите чувства 
за дългъ на жалки хорица, ко
ито носятъ образа на Христа, 
а душата на хиената. И всичко 
това става съ знанието и же
ланието на онези, които позна- 
ватъ Иванъ Тасковъ като учи
тель и човекъ, и на които пре
ди време имъ беше твърде 
обиченъ.

Тези, на които душата не е 
опоена отъ шемета на единъ 
животъ, пъленъ съ спекула и 
сласть, познаватъ обстоятел
ствата, при които се работи въ 
с. ьелотинци и като виждатъ 
създаденото отъ Иванъ Тас
ковъ, чудятъ се за репресивна
та мерка, приложена спрему 
него „въ знакъ на признател
ность“. И недоумеватъ заедно 
съ менъ, на кжде отиваме и до 
кжде ще стигнемъ.

А други пъкъ, залени отъ 
вълната на користь, измама и 
нравствена тжпота, виятъ се въ 
некакъвъ сатанински танцъ, 
отъ който се чува кикота на 
сатаната.

О, времена! О, нрави! О, про- 
кобна българска действител
ност^

приема иа лечение лежащи и за
операции болни. 5.5

Т Ъ Р С Я Т Ъ  С Е  К А П И Т А Л И С Т И
да. финансмратъ доходно пред* 
прняпхе» сами управляващи ка» 
питалите си или съ свои хора. До» 
ходъ 30%. Работа извънредно чис

та ш спокойна.
2-3 Справка: .Л©1Ж<01ЖЖИ©»ъ* сарафъ.

СЪЮЗЪ НА ЖУРНАЛИСТИТЕ
— В Ь БЪЛГАРИЯ —
----------—  ПЕНСИОНЕН* ФОНДЪ — --------

У С Т Р О Й В А

ГОЛВ*А НАРОДНА

ЛОТАРИЯ

За група селяни: Бунинъ.

Печатница „Животъ“ Фердинандъ

|- |10 ,000  п е ч а л б и
£ £ 0 0 * 0 0 0  л е в а

130.000 лева 
100*000 лева
30.000 лева
II много други.

ЦЪлъ билетъ 40 л., четвъртинка 10 л.
Теглене на 2 1  августъ х. г.

Вземете си на време билети, за да 
запазите щастливите номера.

Продажба иа билети въ:
Редакцията на в-къ „Наше слово“—гр. Фердинандъ
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Протоколъ-изложение
Лнесъ, 25 мартъ 1932 i'., въ 

гр. Фердинандъ, въ канцелари
ята на Фердинандското град
ско общинско управление, се 
събраха на заседание всички 
членове на Околийския коми- 
тетъ на Народния блокъ, три 
членната комисия па ферди 
нандската градска община, око- 
лийскиятъ началникъ, предста
вители на адвокатската коле
гия, търговското и занаятчий
ското дружества и разгледаха 
въпроса относно закриването 
отъ Министерството на право-

.

теръ, по никакт.въ начннъ н< 
могатъ да олч.чатъ решавани, 
че нотариалната работа, която 
се извършва отъ 1 мирови сждъ, 
е извънредно голЬма и при 
закриването на едно отъ двс- 
T'h слдилища, ще настжпи го- 
лЬмо задръстване на право-

Годишното събрание на 
читалище „Разумъ“

Годящиото събрание на чи
талище „Разуми“ се състоя па 
3 того, при слабъ иитересъ, 
проявен ь не само отъ гражда
ните, но и отъ членовегк на 
читалището.

Указа се още въ начало то на
сжднит!» дела. Това положение!събранието, че контролната ко- 
ще наложи въ скдро време от
ново да се открие закритото 
съдилище. Но не само това.
То ще оскжпи правораздаване
то въ нашия районъ, ще вло
ши положението на икономи-

сждието на едно отъ двегЬ чески слабите по отношение
мирови съдилища въ града ни, 
и следъ всестранно обсъжда
не, като взема предъ видъ: че 
естествените граници, орогра- 
фически, хирографически и сто

защитата па гЬхпитф интереси 
отъ законъ, ще ги принуди, по
ради невъзможносгь да водятъ 
дълга борба, да отстлшватъ

мпс..я се състои само отъ единъ 
чл ;гь -другите двама, заедно 
съ подгласниците, поради „доб- 
рнтЬ“ иорядки въ читалището, 
последователно съ си дали ос
тавките. .

Разкритикуваха отчета: Пър- 
ванъ Илиевъ, Янаки Пановъ, 
Каменъ М. Каменовъ и Вл. Вла- 
девъ—първите двама адвокати, 
вторите двама — чиновници Б. 
3. Банка.отъ своите права предъ по-сил-

панскн такива обгръщатъ на|но економическптЬ и, естестве-- и  четирмата се изказаха про 
центъра Фердинандъ единъ рай-1 но, ще намалеятъ постъпилите угивъ читалищната управа, про- 

далечъ надминава! дела, насрочените такива и ре- 1тивъ освобождението 'онъ, които
административният!-» т а к ъ в ъ, В шепи и по такъвъ начннъ ще 
състоящъ се отъ 48 села. Въ (намалеятъ и приходите на дър-

и отъ
отговорности и за финансова 
ревизия на читалището, която 
да обхване годините отъ 1927този районъ, включватъ се меж- жавното съкровище отъ мита 

ду Лесковския балканъ, разпо-Вберни, гербъ, съдебни марки, | до днесъ. 
ложенъ перпендикулярно на|фондъ съдебни сгради и дру»| Г-нъ Каменовъ разкри, че ба- 
Стара планина, сръбската гра-вги фискални приходи, и въоб- ланса на читалището за 1931 г.

.......— . н^ма никаква връзка съ тоя
отъ 1930 год. и че такъвъ ба- 
лансъ, който нема връзка съ 
баланса отъ предшествующата 
година, е недействнтеленъ ба- 
лансъ, На неколко въпроси, ко
ито г. Каменовъ поставяше на 
настоятелството, въ връзка съ 

около баланса, не се дадоха задово
лителни отговори. Явно бе, че 
отговорните слабо разбиратъ 
счетоводния езикъ.

.Интересно е, че нито единъ

ница, се отдФлятъ естествено |ще загубятъ стопанските су 
селата, разположени около при* (бекти — економически слабите, 
тоците на река „Огоста“: Дъл- които представляваНародниятъ 
ги-делъ, Главановци, Копилов-1 блокъ и държавното съкрови- 
ци, Меляне, Лопушна, Ковачи- ще. Конкретно: второто миро- 
ца, Помеждинъ, Гаганица, Ка-|во съдилище последната годи- 
лиманица, Сръбляница, Соточи-йна—1931, има разходъ въ зап- 
но и други отъ административ-1 лати на всички служащи, на 
ния имъ центъръ Берковица.!емъ канцеларски и др 
Поради тази естествена пре-| 220,000 лева, а е дало приходъ 
градка и изгодата имъ отъшо-|на държавното съкровище въ 
сетата около реката „Огоста“,[мита около 100,000 лева, берии
и притоците, и техните ико- отъ призовки пустнати около 
номически— разменни нужди, 124,000 — 120,000 лева, фондъ 
горепоменатите села съ  напъл съдебни сгради и съдебни мар- 
но погълнати въ економичес-1 ки около 100,000 лева, издаде-'

чихалиЩеяъ членъ не стана да 
каже дис добри думи за чита
лищната управа.

1 юдложи се на гласуване ос- 
бождението отъ отговорность 
на настоятелството и контрол
ната комисия. I Юлучи сс мен- 
шество. УправляющитЬ оспори
ха вота. Опозиционно настрое
ните, възмутени отъ това, на
пуснаха демонстративно събра
нието. Останалите въ салона 
само 37 души (въ това число 
влизатъ и музикантит в при чи* 
талището), избраха нови чле
нове за настоятелството и кон 
тролна комисия.

Новите членове на настоя
телството съ: Методи Тошевъ, 
Васил ь Гопчийски и свещ. Гаврилъ 
Александрови.

При тая тройка, читалищните 
членове могатъ да легнатъ на 
двете си очи, да спятъ спокой
но' и да чакатъ читалищните 
работи да тръгнатъ по медъ и 
масло.

Така завърши тая година го 
дишното събрание на читалище 
„Разумъ“.

Така ще вървятъ и тази го
дина работите на читалището 
както съ  вървели до днесъ.

И ако тая година отъ 260 
читалищни членове, съ  гласу
вали само 37, то идущата го
дина, при тия порядки, едва ли 
ще се яватъ и трима, които да 
напомнятъ поне за съществу
ването на читалище въ града ни.
; 1 И.

м-цъ февруарий 118 полици на 
сума 733,2/1 лева и презъ м цъ 
мартъ 180 и о л и Ц и на с у м а  
1,019,740 лева.

Ььлг. туристически ськш»--клоиь 
„Пъстрила“ свиква членове ть
си на общо извънредно събра

ние, което ще се състи аь са
лона на гимназията на Ш того, 

Тонъ-кино „Разумъ“ прожекти-110 часа предъ обедъ. Същото 
ра филма „Мъртвите сибир кн ? Дружество урежда агитационна

Хроника
Довечера Колоездачното д-во 

„Огоста“ устройва литературно 
музикална вечеринка и весела 
часть съ томбола. 1Де се изне
се „Робинзонъ Крузо“ въ 5 дей
ствия.

полета"
Дружеството на класните и про- 

гимназиялни учители и Околий
ското учителско д-во „Сила“ 
представиха на 7 того „Край 
мътния потокъ“, драма въ 3

седмица отъ 17 до 24 того.
Иристигналъ е на агрономство

то единъ вагонъ облагородени 
дръвчета за масово засаждане 
на овощни грдини.

Агрономството раздава семе
действия отъ II. Керемедчиевъ.|отъ Булонски конопъ.

Купихте ли си последната кни-[ ^ния стопани, които съ пръс- 
жка отъ твърде интересното и |кали овощните дървета, да 
единствено по рода си списа-1внесатъ въ агрономството сума
ние „Страници за всички“ : за закупване разтворъ за второ

киятъ районъ на пазара и га
рата на гр. Фердинандъ. Зато
ва всичките тези села пращатъ 
децата си на училище въ гр. 
Фердинандъ; купуватъ всички

ни изпълнителни листове за 
приходъ на държавното съкро
вище, произходящи отъ дЪлби 
и пр. повече отъ 100,000 лева, 
отделно гербовия сборъ, фис

РЕЗОЛЮЦИЯ
Чипоровската землел/Ьлска 

дружба, въ заседанието си на 
26 мартъ т. г., въ присътстви-

необходими за техъ стоки и [калните решени дела, които!

попитатъ слушателите: желае 
ли некой да запита нещо по 
реферата или не? Но това не 
се стори. Изглежда, че споредъ 
референчика въпроса е тъй ос
новно и логично разгледа нъ, че 
е безмислеио да се критикува. 

Второ впечатление е това, че
ето на всички членове, конста
тирайки и изпитвайки бедстви-
мфп по НПГОЛРНИРТО ROPTO р ло. ̂  . д w -

продаватъ излишните свои въ!съ облечени въ актове, 1ЮД* j ляяпнп отъ гтпашна тпевога ! при изпълнение музикалните но- 
същиятъ градъ и пр. Отъ дру-g лежащи на изпълнение, за п0'1 зСледствие на ТОва, че зимата | меРа—х°рови песни, не се кон

статира това, което се очаква-

Следете редовно книжките му.|и тРето пръскане на същите 
” 'дървчета, за да има добри ре

зултати.
Фердинандското общинско уп

равление умолява всички лица, 
живущи въ града, да се яватъ 
въ общината и оформятъ съ
гласно закона своето местожи
телство съ което ще се спазятъ 
постановленията на закона и 
ще допринесатъ много нещо 
за откриване общинската апте
ка.

Фердинандската народна про* 
гимназия благодари на Ферди
нандското женско просветно 
благотворително д-во „Грижа“ 
за внесените 500 лева при съ*1 
щата.

Народна е лотарията на Съюза

На 10 того ще се произведе 
избор за синагогални настояте
ли и делегатъ за еврейския 
вероизповеденъ съборъ. За 
председатель на бюрото е на- 
значенъ общ. съветникъ Тимо 
Ангеловъ, и за членове: Леонъ 
Иосифъ Зонана и Нисимъ Ма- 
чи Меламедъ.

По нареждане на г-нъ Минис- 
тера на вътрешните работи, 
ще се представтяъ въ околий
ското управление коректурите 
на всички вестници, позиви и 
покани за политически и др. 
съобщения, които нема да се 
отпечатватъ, докато не се по
лучи за това нуждното разре
шение.

При тукашното мирово съди-1 на журналистите, защото чрезъ 
лище, презъ м-цъ януари т. г.[крайно ефтините си билети, да- 
съ  протестирани 138 полици|ва възможность_ всеки да опи
па сума 760,671 лева; презъ!та щастието си."

същиятъ градъ и пр. Отъ дру-в лежащи на изпълнение, за по 
га страна прокараната ж. п.[вече отъ 100,000 лева и пр. 
линия Ломъ — София свързва!

У

__т _ , Като се има предт» видъ т0.(съ  своя ужасть продължавала
една голема часть отъ села|ва, последното, съпокупно съ !те'ки и тРУпа все нови и нови 
около районите на гара Бой-[гореизложеното, за иасъ е го - |сн^ гове въ единъ моментъ, ко- 
чиновци, Мърчево, отъ съсед-[лема изненадата, че се посяга!™т0 ФуРажнит  ̂ храни за до- 
ните околии, които по преди!на единъ институтъ, който об-И итъка и хРана 33 населението 
правеха своята обмена въ гр.|служва на една голема нужда IC/V свьРшени и гладна смърть 
Фердинандъ. Стопански нужди:[въ единъ такъвъ районъ и да-г,?03^  както хората,така и до- 
удобства въ превоаъ и еконо-|ва такива отлични резултати за р итвка дребния, които сега
мии, укрепватъ развитието на! стопанските субекти и държав-|се оЯ1НИ и с оезъ хРана> заРа" 
нашиятъ економически районъ у ното съкровище. |ди  което населението е гръг-
съ центъръ гр. Фердинандъ.! Другъ би билъ въпроса ако ,|нало по плашшата да вадико- 
Партизанското откъсване на [поради финансовите затрудне-|Рени на папРаги>

]реши: -селата: Липенъ къмъ врачанска [ ния на страната, се пристжпе- 
околия и Долно-Церовене къмъйше къмъ намаление на стража* 
ломска околия, се чувствува ригЬ, явни и тайни такива, ак- 
отъ стопанските единици въ[цизни и отделни чиновници въ 
тези села болезнено. Явно е [отделните институти, въ зак- 
по всички признаци и условия,!риването на сжществувашата 
че Фердинандъ се развива ка-| митници въ с. Чшюровци, коя
то единъ първостепененъ цен-|то не е обезмитила нито единъ 
търъ—сухоземенъ, за разлика | грамъ стока отъ основаването

си до днесъ и пр. Нещо по- 
че: ако се проучи изложеното 
по-горе, относно стопанските

отъ дунавските такива на се 
веро-западна България.

Това положение требва да 
бжде проучено и разбрано отъ 
ръководителите на народното 
ни стопанство, особено въ то
зи моментъ на пускане извест
ни реформаторски линии. За-

1) Да се помоли общинския 
кметъ въ с. Чипоровци неза
бавно да свика общинския съ- 
ветъ и се занимае съ въпроса;

2) Преписъ отъ тази резолюь 
ция да се прати на: почитаемо
то околийско събрание на Б. 
3. Н. Съюзъ, което ще се със
тои на 3 аирилъ т. год. въ гр. 
Фердинандъ; на г. г. народните

връзки съ нашия околийски!представители Димитъръ Тодо 
центъръ на голема часть отъ 
селата на Берковска околия, то 
би се направило известно сък
ращение на държавния бюд-

щото не бива да съвдаваме (жетъ чрезъ присъединяването 
партизански центрове и да раз-1 въ административно и съдебно 
късваме и отслабваме естест-J отношение на тези села въ то*
вените стопански такива, а 
требва да сложимъ админис
тративната единици върху сто*! одобрено и отъ всички жито*
папската такава. Като излизаме 
отъ това начало следва Да се 
съкрати—заличи по пътя на ад-- 
министративните и финансови 
реформи пакостното, излишно
то, недееспособното, недоходо- 
Ностното за стопанските су
бекти, преди всичко, и отъ 
тамъ Такова на държавниятъ 
бюджетъ> за да могатъ стопан
ските субекти да почувству-

зи сстественъ за техъ цен
търъ, което ще бъде напълно

ли на този край-.
Мрй така изложените съоб

ражения, Околийскиятъ комй- 
тетъ на Народнийтъ блокъ и 
представителите на “Отделните 
сдружения, организации и ин
ститути, i

Настоятелно да искаме да 
не се закрива никое мирово 
съдилище въ града ни, като се 
отправятъ необходимите пое*

ватъ облекчение и възмож-j ТЖПки, изяснения н пр. чрезъ 
носп. аа развитие. Водими отъ съответна делегация отъ па 
гЬзи разбирания, следъ като роднит-fc представители и lien, 
натоварихме специална комисия тралния б л о к о в ъ  комитета
да проучи по статистическите 
данни годишните отчетни ве
домости на съществуващите 
въ града ни две мирови съди
лища отъ 1919 година до днесъ, 
додохме до заключение, че две

предъ съответните министер
ства, парламентарни комисии 
и пр.

Настоящето изложение да се 
изпрати ш  Министра на пра-

те мировц съдилища, при Де- jна!ШнгЬТнаdothм т Иа ^ И’ ям.игиттрил гпЪги,п1нансИ1 ь’ народните представи 
тели и паоламентарните коми
сии къмъ Министерството на

ровъ, Георги Калъповъ и Мла- 
денъ Синигерски за ходатай- 
стьуване п р е д ъ  надлежните 
места и на в. „Наше Слово“ въ 
гр. Фердинандъ за отпечатва
нето й.

с. Чипоровци, 29. IV. 1932 г.
Председатель: (не се* чете) 

Секретарь: Д. Виячевъ
Б. Р Поради късно получаване на 

резолюцията» сяицата немижа даиз» 
лТ.ае нь миналия орой.

с. Чипоровци

ятелность иай-усилена, средно 
всека година решаватъ около 
6000 дела, а същевременно 
постъпватъ толкова годишно, 
че и при увеличеиъ персоналъ 
па едно отъ двете съдилища, 
тези дела, поради своя харак-

правосъдието и Финансиите за 
най-бързо проучване и отменя- 
нане постъпките за закриване 
на едно отъ мировите съди
лища въ града ни»

На 27 мартъ Ш F. въ 9 Ч. 
предъ обедъ, въ основното учи
лите се състоя родитело-учи- 
телска с р е ща ,  и ученическо 
утро, съ музикални и литера 
турни номера, изнесено отъ уче 
ниците. Пр е д и  литературната 
часть се изнесе рефератъ на 
тема: „Кражбата и лъжата въ 
детето“, отъ учителя Антонъ Н 
Спасовъ—въпросъ, който не та 
ка лесно и тъй преко може да 
се разгледа и то отъ човекъ 
който с т р о г о  требва да бди 
надъ детето, комуто тежка за
дача предстои—да глади харак 
тери и оформява наклонности. 
Кражбата и л ъ ж а т а  —това е 
въпросъ, който не съ 20-30 ми
нути може да се разкритикува. 
По този въпросъ точка, защото, 
ако имаше нужда отъ критика 
по реферата, требваше да se

ше, или по-преко казано, не се 
изпеха песните така, както из
и ск а  и с т и н с к и я  музикаленъ 
вк^съ. Нека се има въ предвидъ 
че Чипоровчанина има доста
тъчно усетъ къмъ музиката за 
да е въ състояние да даде пра
вилно преценка при изпълнение 
музикални номера. Съ открове* 
ность да си заявиме, че много 
неприятно звучеше мелодията 
на „О майко моя, родино мила“.

Отъ страна на слушателите 
се изяви желание да чуятъ поне 
една песень отъ детския хоръ, 
само че дережиранъ не отъ у-ля 
Миленковъ, а отъ у-ля Ив. По- 
повъ, който е и създателя на 
тоя хоръ. Това ни желание не 
се удовлетвори, подъ претексть, 
че учениците-хористи били из
морени, въпреки, че не бе така.

Не искамъ много да кажа за 
единия и малко за другия, но 
искамъ да подчертая само, че 
за да запази стойностьта си 
музикалната (детска) китка при 
Чипоровската прогимназия (кое
то е редкостъ въ училищата ве 
страната ни), рдисоводството й 
требва неминуемо да се преда
де така въ рлщете на у-ля Ив. 
Поповъ който смея да кажа е 
херой въ роднати ни музика, 
който разучава и изпълнява съ 
тоя сжщия детски хоръ такива 
хубави песни, щото покъртватъ 
човешките^ чуетва и насълзва 
очите и най важното е, че разу
чава и изпълнява свои компо
зиции, а това е o tb  Грамадно 
значение за хористите,’

СелянинъI

ВАЖНО ЗА ПУШАЧИ
Въ най-доброкачествените ломски цигари -

р у д ж о ^ ,  познати на пушачите отъ Фердинандъ и око* 
лията, се пусна к у п о а и а  л о т а р и я ,

Пушачъ, който намери купонче съ червенъ печатъ. по
лучава отъ продавача, отъ дето е купилъ цигарите, е д н а  
к у х и я  ц и г а р и  б е з п л а т н о .

Всичко гореизложено се отнася и за пушачи на лула тю* 
тюнъ, които тоже срещу купонъ ще получатъ е д и н ъ  
н а к е т ъ  л у л а  т ю г ю н ъ  б о з а л а  

Разяснение: белите кутии момиче „Добруджа* 
цигари, а червените — кескинъ (сергъ).

Гърсете ги по всички дребно и едро продавачи i 
2-3 ФАБРИКА „ Д 6 6 Р У Д Ж А '

Дава се подъ наемъ бирария 
„Царь Борисова спирка (пчели
на“), споразумение при И. Узу- 
новъ и Синъ—̂ р. Фердинандъ.

Сп. „Страници за всички“ 9-а| 
книжка съдържа: На кжде оти
ва св'Ьтътъ? (А- Страшимировъ,| 
П. Н. Даскаловъ и проф. Ил.| 
Януловъ за кризата и изхода! 
отъ нея) ; Анкета въ Съедине-| 
ните щати за изхода отъ све
товната криза; Последните ча-| 
сове на неколко големи шпио-| 
ни; Ново за жената; Ново въ| 
сетовната и въ нашата култу» 
ра,- Множесш) щттрмть

ФЕРДИНАНДСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ,
m m I ч »  ******** — § | г  ■ . . ■»!!*■ п шт влт^ЯШштяттяташтшвашвтш r i тшт i

О Б Я В Л Е Н И Е  №  1644
Общинското управление ще наеме помещение за тър

говското училище за време отъ 1 априлъ н. г. до 31 мартъ 
1933 година, което да има 4 класни стаи, 1 учителска стая и 
сушина за дърва.

Умоляватъ се стопаните на такива да заяватъ устно илГ' 
писменно най-късно до 15 того.

гр. Фердинандъ, 9 априлъ 1932 год.
Отъ кметството.

, ФЕРДИНАНДСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е  N 9 1645
Обявява се, че на 15 того, въ 10 часа сутриньта, въ 

общинската канцелария ще се водятъ преговори за доставка, 
по доброволно съгласие, електрическа енергия за публично* 
то осветление за време отъ 1 априлъ н. г. до 31 мартъ 1933 
год., съ единствения производитель на електрическа енергия 
фирмата Никола Ив. Сапунджиевъ и Сие.

Всичките разноски о ж  за сметка на предприемача, 
гр. Фердинандъ, 9 априлъ 1932 г.

• Отъ иметството/
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ФЕРДИНАНДСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е  N °  1356
Фердинандското градско общинско управление търси ме

дицински общински лекарь на место вакантно.
Кандидатите да подадатъ заявленията си най®късвс до 

5 априлъ н. г. Заплатата—споредъ новите таблици, 
гр. Фердинандъ, 22 мартъ 1932 г.

Председ. на 3 чл. комисиж Г. йвановъ 
3—3 Секретарь: А. Трендафнловъ

ПРИПЪЛЖЕНСКО УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

ОБЯВЛЕНИЕ № 12
На единадесетия день следъ побликуване настоящето въ 

в-къ „Наше Слово“ отъ 14 до 16 часа въ канцеларията на 
Припълженското у-ще ще се произведе лубличенъ гьргъ съ 
явна конкуренция за отдаване подъ наемъ училищната ливада 
(пасище) въ местностьта „Лозарски връхъ“ отъ 35 декари, за 
време отъ 1 януарий 1932 год. но 1 септемврии с. година. 
Първоначална цена 40 лв. на декаръ. Залогь 10 J/a върху пър
воначалната оценка. Чл. 125 отъ закона за бюджета, огчетнос 
тьта и предприятията е задължителенъ за конкурентите.

Тръжната преписка е на разположение въ у-га канцелария, 
с. Лрилъджене 1. IV. 1932 год,

Ртъ w icrwuarcrm


