
Год. VIII. Брой 377.

«А Fi Л  Л, ■

Цена 1 левъ.

ТОНЪ-КИНО }^А^УМЪ“

АБОНАМЕИТЪ: 50 ЛВ. ГОДИШНО 
Публикации: 2 лв. кв. см. НЕЗАВИСИМЪ СЕДМИЧНИКЪ И З Д л Т Е Л Ь  - С Т О П А Н И Н Ъ : 

ГР. АПОСТОЛОВЪ.

: г р а е  т о н ф я л м а

Ф Р А  Д Я ь О Л О
изъ италиянския животъ.

Филма е разрешенъ за учашит^

Вечерни начало 8%  часа.

Фашизъмъ
За болшевикитФ фашизма не 

е осиенъ една отъ формите на 
буржуазната диктатура въ епо
хата на империализма. За насъ 
фашизма е рожба на страни, въ 
които парламентаризма е ималъ 
нещастието да дерайлира отъ 
пжтя на истинската демокрация, 
за да потъне въ водите на еди- 
новластието. Въ същность оба
че, въпреки своя компилативенъ, 
еклектиченъ характеръ, фашиз
ма има претенцията да бъде ед
на нова доктрина, едно н о в о  
учение — социалъ политическо 
учение за устройството на дър
жавата. Въ основата му лежи 
идеята да се организира обще
ствения животъ и държавата 
така, че всички граждани да се 
групиратъ споредъ своите про
фесионални интереси въ съот
ветните синдикати и корпора
ции, които подъ контрола- на 
държавни чиновници да се офо- 
рмятъ и устроятъ въ корпора
тивната фашистка държава.

„Всичко въ държавата, нищо 
противъ държавата и нищо из- 
вънъ държавата“, ето кратката 
формула, въ която Мусолини 
включва фашистката концепция. 
„Йерархия, редъ и дисциплина“ 
е вътрешната слицность на фа
шисткото устройство.

Въ действителность фащизг 
ма е явно отрицание на всички 
основни принципи, легнали въ 
устоите на демокрацията; той 
ограничава гражданските сво
боди, отрича народовластието и 
до такава степень разширява 
интервенцията на държавата въ 
всички прояви отъ живота на 
гражданина, щото той не може 
да направи безъ нейна намеса 
дори подборъ въ кое училище 
да прати децата си. 

Парламентътъ е сведенъ до

независима. Тя е въ ръцете на 
шефа на правителството—пър- 
виятъ министъръ, който обаче 
не е както въ парламентарните 
държави:—  primus inter pares— 
пръвъ между равни въ минис
терския съветъ, а назначава и 
уволнява своите колеги, като 
чиновници. Той е шефъ на пар
тията, той одобрява и отменява 
законите, навсекъде: той и той 
. . . или друго яче казано, той 
не е освенъ единъ класически 
диктаторъ.

Въпреки претенцията си, да 
бъде социал-политическо учи
лище, въпреки мъглявите фор
мули, които оправдаватъ едино- 
лична диктаторска власть съ 
нуждата да се справи изпълни 
телната власть по-бързо и ефи 
касно (отколкото парламента) 
съ социалните нужди, фаши- 
змътъ е и си остава една грубо 
и смахнато прикрита диктатура 
Едно управление, което се кре 
пи върху избухливата и неси
гурна почва на насилието. Едно 
управление, което удавя народ
ните свободи въ нагайки, щико
ве и пистолети.

Бруталната сила може да да
де временно благосъстояние на 
народите, но благосъстояние 
привидно, илюзорно. Благосъс

тояние, което отпосле отмъща
ва твърде жестоко (Испания). 
Защото насилието не може да 
роди освенъ роби, а робството 
е угодно само томува, комуто 
се робува. Свободата е светли
ната на напредъка. Пустее чо
вешкия животъ безъ нея. А на
предъка е люлченъ жребий на 
човечеството; въ И т а л и я ;  
страната на фашизма, нема ни- 
то едното, нито другото. Тамъ 
има само две неща, които се 
срещатъ въ изобилие: роби и

succis. Liber, Cap. I.)—
Това пакостно в л и я н и е  hi  

Пергамския оракулъ се продъ • 
жи през целото средновекови .

Въ 1606 год. напримеръ Ж( • 
зефъ дю Шенъ (Joseph du С1н • 
sne: Lepuortraict de la sante, 1606 . 
пише: „По отношение на тоз i 
видъ месо (така се изразяваш 
той за плодовете), което е ела; 
ко и приятно за вкуса, се пре j  
вятъ много грешки, когато с 
консумира съ неумереность* 
На плодовете се гледаше от - 
медицинските среди повечет j 
като освежитель, отъ колкот.) 
храна и лекарство.

Постепенно, съ развитието н i 
модерния животъ и напредък i 
на научната мисъль, следстви/ 
все по-сложната и по-сложв? 
кухня— и следователно по-ма/ - 
ко физиологична— нуждата от , 
плодовата храна почна да с : 
чуетвува; учениятъ светъ , глаг- 
но лекарите, почна живо да се 
интересува отъ плодо в е т е, и 
трудовете въ защита на плодо 
ядието и плодолечението заче

| стиха, за да се натрупа въ по
следните четиредесеть години, 
а особенно отъ десетина годи
ни насамъ, една грамадна лите
ратура по въпроса.

Въ 1899 год. Брисморе (А. 
Brissemoret: Sur un nouveu et sur 
un ancieu proc6d£ de traitemeut de 
la diathfcse urigue. Journal des Pra- 
ticiens 1899) пи ше, че употреба
та на плодовете като храна и 
лекарства има като следствие 
, да намали извънредно много 
киселостьта на пикочьта, която 
месната х р а н а  непрекъснато 
увеличава и причинява отлага
нето на пикочна киселина въ 
тъканите“.

Въ 1907 год. французите Жар- 
де и Нивиеръ на французкия 
конгресъ по медицина, препо- 
ръчватъ суровите плодове въ 
лекуването на диабета, сока на 
к о и т о  сметатъ „като ис
тински алкаличенъ, хранителень, 
живъ и напълно годенъ за аси
милиран е серумъ“.
(Следва края)

Д-ръ Авр. Ив. Ранонски.

| И ЗЪ  ОБЩИНАТА |

Новиятъ общински съветъ Зната непълна гимназия да се 
е ималъ първото си'заседание I поеме отъ държавата; 
на 9 того, събота. 1 2) Предъ г-нъ Министъра на

Разгледалъ е търговете за благоустройството, за да хода*- 
общинските_ доходи, отдадени^тайствува за отпускане трудо

ваци, които да се използуватъ 
при пресушаването блатата 
около града и направа на ули-

степень на съвещателно тело, а робски въздишки, 
изпълнителната власть е изцело И Любомиръ Мариновъ.

ПлодоветЪ въ храненето
и лекуването на човешкия организъмъ

Допълнение къмъ ежедневния 
здравенъ тоалетъ

Съвремениятъ човекъ, завлг- 
денъ всецело отъ мисъльта 
за своето материялно благопо 
лучие, се е отдалечилъ доста 
много отъ законите на приро
дата. Отъ тукъ именно и истин
ските причини за тъй нарече -

като туберкулозата, рака, ало»

др. Това пъкъ рано идимегшч 
ще наложи природосъоб^р • ’’ )

кръгъ;
б) движение на главата на ле 

во и на десно; изправяне на- 
задъ и навеждане напредъ, на
клоняване ту къмъ едното, ту 
къмъ другото рамо;

в) навеждане телото напредъ
ните болести на цивилизацията ш назадъ, на лево и надесно;

извиване налево и на десно;
дицита, подаграта, д и а б е т ъ т в с и ч к о  въ комбинация—движе

йие поотделно съ всеки кракъ 
юшррдъ. назалъ и въ страни ст

за фин. 1932— 1933 год. ^
Одобрени съ  следните тър

гове:
Общинската баня, възложе

на върху Христо Пенчевъ (ста
рия наематель) срещу 655 лв. 
месеченъ наемъ.

Общинските месарски дюкя
ни: първия върху Каменъ Ата- 
насовъ срещу 1700 лева месе
ченъ наемъ; втория — върху 
Георги Симчовъ, 540 лв.; тре
тия—Мордо Б. Барухъ, 240 лв. 
и четвъртия—Аспарухъ Гоговъ, 
580 лева.

Общинскиятъ доходъ „Кан- 
тарина и кринина“, останалъ 
върху Кам. Димовъ за 24,020 
лева, не е одобренъ, поради 
получената низка цена. Съ- 
щиятъ доходъ тази година ще 
се прибира отъ общината.

Търга за канцеларските ма
териали, останалъ върху кни- 
жара Димитъръ Петровъ съ 
10°/о подъ девиза, не е одоб
ренъ поради това, че минала
та година е билъ отдаденъ съ 
30%  подъ девиза, както и тър
га за печатарските материали, 
останалъ върху Коста Иван- 
чевъ съ 8 V0 подъ девиза, ко
гато миналата година е билъ 
съ 49°/0 подъ девиза. Търга за 
канцеларските и печатарски 
материали ще се произведе

животъ—по-естествена х р а я J [акщете на кръсть; издигане на
съ предпочитание вегетарйяпс- 
твото предъ месото и алкохола.

|фъсти и клекане.
$сЪ ко упражнение се прави 4-5

по-скромно облекло съ достъпь дати  и следъ всФко такова еле
на въздухъ и слънце за телото, /ща дълбоко дишане по 2-3 пъ- 
по-системни движения на оргР ти— вдишване дълбоко п£р е з ъ
ните, съ порядъкъ въобще въ 
живота и пр. пр. Ето защо, на- 
редъ съ другите искания на 
личната хигиена, необходимо е 
за здрави, па даже и за болни,

носа съ  бавно изправяне на р ъ
цете въ страни и издишване 
презъ устата бавно и продъл
жително съ духан е презъ полу
свити устни, като ръцете се

По всички кътчета на оби
таемата отъ човека земя, въ 
всички времена, воденъ отъ 
с в о я  животосъобразенъ инс- 
тинктъ, човекътъ е търселъ, 
отг л е д в а л ъ, облагородявалъ, 
събиралъ и употребявалъ една 
голема часть отъ растителното 
царство за подържане силите и 
здравето си и за излекуване 
отъ болести, когато случайно е 
загубвалъ хармонията на жиз- 
неностьта с и .'

Успоредно съ здравия си ин 
стинктъ, съ умственото и ду 
ховното си развитие; успоредно 
съ  географическите ши р ин и,  
дължини и височини; съ годиш 
ните времена, въ стремежа си 
да познае истината, да превър 
не неизвестното въ известно, 
човекътъ все повече и повече 
е разгадавалъ тайните на при
родата; все повече и повече е 
разкривалъ и оценявалъ неиз
черпаемите и благодатните й 
богатства. И използувалъ пло
довете отначало като храна, а 
скоро и като лекарства.—

Безъ никакво съмнение, презъ 
първите векове на своето земно 
съществувание, човекътъ се е 
хранилъ отъ корените, стъбла
та и плодовете на растително
то царство: за това има много
брония и солидни доказателст
ва. Археолозите напримеръ, из
следвайки разните земни плас
тове отъ различните ери, на- 
миратъ останки отъ семки, кос
тилки и даже цели п л о д о в е .  
Разбира се, сравнение не може 
да става между плодовете отъ 
първите години на земния жи
вотъ и тия отъ наши дни: бла
годарение вечния стремежъна 
човека за усъвършенствувание

надъ себе си и на средата, от
глеждайки, подбирайки, присаж
дайки и пр. той е облагородилъ 
киселата, стипчивата и дребна 
като орехъ ябълка, напримеръ 
въ големъ сладъкъ, освежите- 
леиъ, в и с о к о  хранителень и 
приятенъ за окото и осезанието 
божественъ плодъ. (Азъ не мо
га да устоя на желанието да 
подчертая още единъ големъ 
аргуменъ въ полза на плодоят 
ството: факта че човекътъ е 
требвало да приложи голема 
изобретателность въ отглежда 
пето на плодовите дървета, че 
с ъ  били необходими вековни 
цивилизации за достигането до 
съвършенството, което с ъ  до 
стигнали плодовете въ наше 
време, потвърждава, че ч о в е 
к ъ т  ъ ги е високо ценилъ).

Кървавата, месната храна 
влезла въ употреба много по- 
късно, следъ природни катакли 
зми, твърде вероятно.

Пои все това, туй което мо
же да ни изненада, то е че до 
като простия човекъ е отдавалъ 
толкова почти бащински грижи 
за култивирането на плодовете, 
повечето отъ учените, лекари
т е  и естествениците с ъ  се от
насяли съ пренебрежение, а по- 
ггккога и съ презрение и недо
верие къмъ плодовете.

Галиенъ, напримеръ, най-голе- 
мия противникъ на плодовете, 
виждаше въ последните една 
мизерна хранг, претоварящи сто
маха, предизвикващи повреди и 
гниения. При все това, това не 
му пречи да припише доброто 
си здраве и доживеването до 
дълбока старость иа растител- 
ния хранителень режимъ. (Galin: j

да стане постепенно.навикъ още: ;• спущатъ бавно надолу.
1. За правилното въобще'функ- 5. Докато горното д и ш а н е  

'.циониране на ц е л и я  органи- [! благоприятства за гръдните ор- 
зъмъ, изисква се така да се тани, коремното такова п ъ к ъ  
уреди живота, щото всеки день м прави това за коремните органи, 
да се отделя по осемь часа: ; така щ о т о  комбинацията отъ

а) за почивка— хигиенични \ двата вида представлява пре
възходно средство за каляване 
вътрешните органи. Коремното 
дишане се прави 5-10 пъти в се 
ки день въ легнало положение

ци изъ града; и 
3) Предъ г-нъ Министъра на 

земледелието— който да отпус
не помощь за модернизиране
пазарището.

& 2ft
Г-нъ кмета е делегиралъ нЪ- 

кои отъ своите права върху 
помощникъ кмета. Последниятъ 
ще се грижи: за домакинската 
служба при общината, за об
щинските покрити и непокри
ти имоти, за доброто електри
ческо осветление и др.

** :>
Дадено е нареждане отъ г. 

кмета, щото всички рецепти, 
давани на бедноболни, да се 
изпълняватъ отъ аптеката при 
държавната болница, която е 
не по-зле уредена отъ една 
частна аптека.

% ЗЙ
Констатирано е отъ общин

ските власти, че има много 
граждани, които живеятъ въ 
града ни повече отъ 6 месеца 
и още не съ  се записали за 
местни жители. Такива граж
дани ще бъдатъ служебно за
писани въ списъците на общи
ната. Съ това смета се. . че 
нуждното число жители на 
града ни ще се попълни и ще

- .може да се пристъпи къмъ
комисия при общината сж из- от не о6щинска аптека
мР. а.'1Их-°.б^ - 1 СкИГ  5 - ! ! 1 Нп‘1и|б“ -ь да става нужда огь при-

съединението на н%коя селена
(община къмъ нашата,

отсря Г.ЪТЪ.
* *

За членове на скотовъдната]

Цеко Тодоровъ й Коста Пе-
новъ.

** *
Комисарските функции при! 

общината съ  възложени на Днесъ, отъ 5 до 7 часа, въ

грижи, ядене, умствени и физи
чески развлечения и др.;

б) за трудъ— работа при въз
можни хигиенични условия съ

[салона на читалището ще заь една тричленна комисия, със-а ,  ка
гояща се отъ: кмета, помошфеДДва оощннекия съветъ. Меж-
ника му и общинския съвет- ДУ ДР''Г0Т0' ще б *д е повдиг- 

у *натъ въпроса за обявяване
града ни малариченъ, за да се 

|отпуснатъ трудоваци за пресу» 
отъ общин-ij шаване блатата; ще бъдатъ 

г. Кирилъ';| разгледани заявленията на кан*

никъ Тимо Ангеловъ.
•»*¥ ¥

Натоваренъ е 
ския съветъ кмета

паузи, като се знае, че ленно- > съ ръцетФ на врата—дълбоко 
стьта изхабява повече отколко- jj вдишване презъ носа и безъ да
то работата и I се движатъ гърдитФ, така щото

в) за сънь при чисть въздухъ j да се издува само корема сил 
и безъ шумъ— легане най-рано | но н а п р е д  ъ, а издишването 
1-2 часа следъ ядене и толкова I пъкъ презъ устата като се сви- 
пай- късно преди полунощь и! Ва корема силно навътре, така 
ставане рано. Защото късното j щото тоя последниятъ се изгуб- 
легане и ставане съ зд а ва  н е-!Ва подъ ребрата.

Миленковъ да замине за Со- 1 дидатитЪ за общински л^карь 
фия, където, ведно съ народ-1 и ще се опълномощи кмета 
нит1з представители, да се яви: I да заведе д%ла противъ всич- 

1) Предъ г-нъ Министъра наичи ония, заграбили презъ раз- 
просв-^тата, за да ходатайству-,|ни времена части отъ общин- 
ва щото издръжката на MtcT-З ската м£ра.

МЪри съ два различни аршина
( Н А  В - К Ъ  „ М И р Ъ " )

здрави и лениви хора. 6. Тъй като настроението е
2. За прочистване п ъ к ъ  на|!отъ гол-Ьмо значение за здрави 

организъма, главно вътрешно, |и б0ЛНИ) препоръчва се презъ
трЪбва:

а) всЪки 10-15 дена да се 
предизвиква умерено изпотява
не посредствомъ топла (вода) 
баня, слънчева баня и темъ по
добни*

б) всФка вечерь преди легане 
да се прави баня на краката и

в) всФка сутринъ да се пие 
на гладенъ стомахъ и на глът
ки 1-2 голФми чаши вода безъ 
или съ 1-2 супени лъжици медъ.

3. Съ цель да се кали орга
низма, препоръчва се събличане 
съвсемъ голъ за 10-15 минути 
всФки день, при напълно или 
полуотворенъ прозорецъ. П р и  
това налага се търкане кожата 
съ ръце и скачане на мЪсто за 
сгряване.

4. За да се развиятъ органи
т е  пъкъ, необходими, с ъ  еже
дневно упражненията, които се 
знаятъ още отъ училището и 
казармата:

а) изхвърляне р ъ ц е т е  нап
Ре p r o b i $  pravjsqne alimentQriun 1 редъ, настрани, нагоре н §1»

1-2 дена смехъ отъ все сърдце, 
като се отбегватъ или понасятъ 
спокойно кахъри* ядъве и грижи-.

Хаяме.

За сведение на лозарите
Поцинкованата тель за лозя

та се освобождава отъ мито. 
Безъ мито тя струва 10-11 лв. 
килограмъ за № 18 и 20.

Снабдяването съ такава тель 
става чрезъ Лозарския съюзъ. 
За цельта требва да се събере 
поръчка надъ 1-2 хиляди кило
грама, като се предплати поне 
5 лв. на килограмъ. Доставката 
става обикновено единъ месецъ 
следъ даване на поръчката, коя
то се придружава отъ удосто
верение, издадено на заинтере
сования лозарь отъ държавното 
агрономство.— Подробности въ 
агрономството.

Агрономе: Г, йвановъ,

Като чете човекъ уводната 
статия на в. *Миръ“ отъ 8 ап- 
рилъ т. г., брой 9524, написа
на отъ известния старъ жур^ 
налистъ г-нъ В. Т. Велчевъ, ще 
разбере, че по два еднакви 
въпроси той мери съ два раз
лични аршина.

Въ същата уводна статия г. 
Велчевъ разглежда въпросите 
за облекченията, които требва 
да направятъ кредиторите на 
държавата и ония, които два
та закони, що се работятъ, ще 
дадатъ на частните длъжници.

За задълженията на държа
вата г. Велчевъ казва, че кре
диторите ако не дадатъ от
срочка, то държавата ни ще 
се изправи предъ дилемата: или 
да спре плащанията, което мо
же да й навлече непредвидени 
опасни последствия или да из
черпи и последните си сред
ства, което щело да парализи
ра целата дейность на държа
вата и стопанския й животъ.

А за двата закона за облек
чение на частните длъжници, 
ако бъдатъ прокарани въ Ка
марата така, както съ  били 
приети отъ парламентарните 
комисии, щело да с$ пресече

и последния потокъ отъ кръвь 
въ стопанския оргаййзмь чрезъ 
изчезването на кредита, което 
щЪло да направи да замре 
всека стопанска инициатива и 
дейность.

Значи: на държавата требва 
да се дадатъ отъ кредиторите 
й нуждните облекчения, защо
то безъ такива я застрашава 
катастрофа, а на ч а с т н и т е  
длъжници, български подани
ци, небива да дават облекчения, 
защото щелъ да изчезне кре
дита и да замре всекаква ини
циатива и дейность въ  стопан
ския животъ.

Това разсъждение на г. Вел
чевъ ми напомни за една иро
нична статия, писана отъ г-нъ 
Добрияновъ въ в. „Миръ“, въ 
отдела „Бележки на деня“, ко
гато се разпределяше печалба
та отъ последната война меж
ду насъ и съюзниците нн въ 
Ромъния.

Въ статията си г. Добрия
новъ, като разглеждаше какво 
именно означавало думата „кон- 
диминимумъ“ казваше, че д у 
мата „кондиминнмумъ“ означа
вала: твоето да е 'и  мое, а



с Паша L.'ioBo

ето да е само мое.
И г. Велчепъ намира, че кре- 

диторитЬ на държавата трЯб- 
ва да направятъ отс^жпки, за- 
щото безъ такива е опасно, а 
к редиторитЯ па частпитЯдлъж* 
ници (понеже изглежда, че се 
засЯгатъ и неговит'Ь спестява
ния), не трЯбва да се нравятъ 
такива.
1 11озволянамь си да причисля 
и г. Велчевъ * въ числото на 
вложителите въ Банките, за
щото въ отчета на Чиновни
ческото кооперативно застрахо
вателно дружество за 1931 г. 
фигурира и неговото име като 
членъ—делегатъ.

А за да бжде членъ — деле
гатъ въ едно такова крупно 
дружество, той получава голя
ма заплата и неможе да бжде 
друго, освенъ че има и голЯми реднало земледЯлие, благода

ли жертва на сжщата стопан
ска криза?

ВложителитЯ, ако сж имали 
щастието да заназятъ капита
лите си, благодарение на об
стоятелството, че при сегашна
та стопанска криза не сж ра
ботили съ тЯхъ и не сж загу- 
били, то защо да не взематъ 
дЯлъ въ загубите на другите 
съсловия, които загубиха всич
ко и отъ вчерашни милионери 
днссъ сж станали просяци. 11е 
требва ли да се помогне на 
тези нещастници поне съ мал
ко, за да живеятъ и те?

Тези изпаднали съсловия, съ 
своя творчески умъ и инициа
тива, сж създавали на държа
вата най-голЯмиТЯ д о х о  д и. 
Държавата се гордее днесъ съ 
своята родна индустрия и нап-

спсстявания въ банкитЯ.
г. Велчевъ, като старъ и доб

ре известенъ журналистъ, треб
в а  да разглежда обществените 
въпроси безпристрастно, па ма- 
къръ да се засЯгатъ и негови
т е  лични интереси.

К а к ъ  правителството ни, 
предъ видъ на всесветската 
стопанска криза, намира осно
вание да иска отъ своите пред
военни и следвоенни кредито
ри отсрочка и девалоризация 
за намаление на задълженията 
си, а българските частни длъж
ници да не могатъ да искатъ 
това, защото щели да постра- 
датъ вложителителите. Ами 
тези частни длъжници не сж

рение на тези изпаднали бъл
гарски граждани.

Затова и държавата требва 
да имъ помогне, безъ да се 
вслуша въ постжпките на част
ните банки, че създаването на 
двата закона за облекчение на 
длъжниците щели да изгонятъ 
влоговете отъ банките имъ.

Този страхъ на банките е 
неоснователенъ, защото който 
има спестени пари, той немо
же да ги държи у дома си 
безлихвено, а ще ги даде въ 
банката или ще ги даде на 
частни хора въ заемъ и пакъ 
ще бждатъ въ движение.

К. Георгиевъ

К А К В О  В И  Е ?
Засегайки комунизъма у насъ 

знаехъ, че въ една статия, и 
. то кратка, не ще може да се 
изкажатъ подробности по едно 
учение, което иска новъ начинъ 
за управление и още повече, че 
.могатъ да се чертаятъ програ
ми или платформи, съ които 

е мога да подкрепя моитЯ разби
рания. За отбелязване е факта, 
че още въ самото начало на- 
шитЯ комунисти, вмЯсто отго- 
воръ, измЯстиха въпроса на лич
на почва и отъ тамъ искатъ да 
атакуватъ или да се отбраня- 
ватъ. Но колкото и малко ка
зано, като че ли 6Я достатъч
но да ги жегне, за да търсятъ 
начинъ какъ да ме уязватъ. На
рекоха ме така наречения Хр. 
Т. Гавриловъ, маг. „Дунавъ“. 
Статията тогава нарекоха „пи- 
съмце“; казаха ми „забърканъ 
драскачъ“; после излЯзоха и 
тЯ съ статия, озаглавена „Ко 
мунизъма у насъ“, поставена 
.отъ тЯх’ь въ кавички, като въ 
нея ме наричатъ на нова смЯт
ка: Христо Т. Гавриловъ, бака- 
линъ въ гр. Фердинандъ (та 
Що отъ това?), сетне, че не са
мо азъ Да разбера, а и други 
(ние отдавна сме ви разбрали), 
после, че не съмъ знаялъ що 
съмъ писалъ (вие ще ме нау
чите, нали? Благодаря), гово- 
рятъ за шпицъ-команди, като и 
на менъ искатъ да припишатъ 
нЯкой „грЯхъ“ въ тЯхъ и съ 
това да ме „компрометиратъ“, 
безъ да знаятъ тия „другари", 
че лично на мене се дължи леи- 
вота на поиечето отъ дваде- 
сеть души нещастни селяни, 
въвлечени въ мятежа отъ ;раз- 
ПаленитЯ тогава комунистичес
ки глави. По-нататъкъ, че страхъ 
Ще ме бжДе отъ т Я х н а т а  
„власть" (ще има да почакате) 
и ще се откажа и отъ даска- 
литЯ си (такива вйе имате) и 
отъ онова, коеТо съмъ писалъ 
въ в. „Наше Слово1* (по-скоро 
вие, отколкото азъ), че съмъ 
криелъ „добритЯ си дЯла (то
ва е приежщо на васъ, че не 
излизате ясно предъ народа 
какъ ще редите бждещата ко 
мунистическа управа, а само 
крЯщите съ едни овехтЯли и 
банални лозунги, въ които и 
вие не вЯрвате). Най-после ме 
наричатъ и фашистъ (разбира 
се, като нЯма какво друго да 
напишете, все ще кажете нЯ 
що, защото това е приежще 
само на васъ). Разбира се, всич
ко това, споредъ менъ, го пи- 
шатъ, защото нЯщо като че 
имъ става, но какво— тЯ сами 
Си знаятъ.

Спокойствие, „другари“, не 
Се тревожете отъ „писъмца“ и 
„забъркани драскачи“. ВашитЯ 
успЯхи се дължатъ на изклю- 
чителнитЯ времена, при които 
•ж-ивЯемо. Но съ това не г,мЯ-

с. Митровци
11а 10 т. м. селото ни 6Я 

сетено отъ група кооперат 
отъ Чииоровската килимар 
кооперация „Ржченъ трул 
Инспектора отъ Б. Ц. К. Ба 
г. Н. Спространовъ говори пр 
добре посетено събрание, па 
тема: „Стопанската криза и ко
операцията“.

Съ данни на вещъ стопано- 
вЯдь,  г. Спространовъ направи 
обс!оенъ прегледъ ' на иконо
мическото положение на от- 
дЯлнитЯ страни и се спре на 
сегашното стопанско състояние 
на нашата страна, засЯгайки и 
постановленията, лЯгнали въ 
Закона за облекчение на зем- 
ледЯлския стопанинъ.

Накрай г. инспектора апели
ра къмъ всички съсловия да 
се сплотятъ около идеята за 
кооперацията и да я реализи- 
ратъ на дЯло, защото тя един
ствено може да подобри днесъ 
положението на дребнитЯ сто
пански сжществувания.

с. Чипоровци

таите, че здравия разумъ у 
българина е съвършенно прис- 
панъ. Вашиятъ приржетъ е рож
ба не само на демагогията, зло
бата и заблудата, които сЯете 
всрЯдъ народа, за която цель 
харчите маса срЯдства, доби
вани по най-тъмни пжтища, а 
още вашия приржетъ е рожба, 
за голЯмо съжаление, и пора 
ди алчностьта, егоизъма и не* 
мърливостьта на нашитЯ управ 
ления.

Азъ и сега твърдя, че така, 
както учи комунизъма, тукъ 
почва за неговото вирЯене нЯ- 
ма. А що се отнася за въди
цата, която вие подхвърляте на 
народа за нЯкакво си сслско- 
работническо правителство и т. 
н., ще извините, защото се зна
ятъ и тамъ скритите ви намЯ- 
рения. Вие до сега не единъ 
пжть сте си менили фирмата 
и названието, но сте сжщитЯ 
стари тесняци, а сега комунис
ти, скрити задъ новото име 
„работническа партия“.

Не си кривете душитЯ, че 
днесъ нЯмате поне една срав
нително по-голЯма свобода отъ 
преди. Или само сте навикна
ли все да сте недоволни. Пъкъ 
най-после вие нЯмате право и 
да претендирате за голЯма 
свобода, щомъ като сте за ед 
на пролетарска диктатура и 
щомъ като пЯете хвалебни пЯс- 
ни на днешнитЯ рзюки дикта
тори, които не даватъ на рус
кия народъ да гъкне и сво
бодно да упражни своето чо- 
вЯшко право.

Бждете и ио-доблестни и не
дейте кара Колю (Никола Алек* 
сиевъ, бръснара) да подписва 
статии за група „работници“ 
(това е за демагогия), коГато 
мнозина се съмняватъ, че това 
не е негово дЯло, а дЯло на 
други, съ гузни Съвести, които 
десетки години подготвяха ма- 
ситЯ къмъ едно братоубийство, 
за да намЯрягь нЯкои отъ тЯхъ 
слелъ това топли мЯста задъ 
граница и днесъ още продъл- 
жаватъ да си играятъ съ се* 
лени. и работници, като съ сво- 
итЯ мжгляви фразеологии ги 
увличатъ на нова смЯтка и ут
ре, може би, други ще сж ви
новни, а тЯ ще си останатъ все 
чисти и непорочни.

Хр. Т. Гавриловъ.

На 11 т. м. мЯстното чита
лище „Пробуда“ устрои пуб
лично събрание, на което го
вори г. Никола Спространовъ, ин- 
спекторъ на Б. Ц. К. Банка. 
Предметъ на темата 6Я: „Чи
талищното дЯло въ България“.

Референта направи едно об
ширно изложение, състояще се 
отъ две части: обща часть и 
специална часть. Разгледа въп
роса всестранно отъ освобож
дението, следъ него и състоя
нието на читалищното дЯло 
отъ войната насамъ. Посочи 
редъ статистически данни, ко
ито представляватъособенъ ин- 
тересъ. Реферата му 6Я изслу- 
шанъ съ особено внимание. Же
лателно е г. г. учителитЯ да 
се приобщатъ къмъ дЯлото на 
читалището, като го свържатъ 
съ това на кооперацията.

Станаха и разисквания.

с. Славотинъ

ш>гон<ореспондирамъ и отъ кж- 
Ч товЯ риваш ъ това?
/) [Кой ноей на рамо м-ръ 

новъ на конгреса на Б.
Съюзъ?
Кжде агитира и гласува 

паки^ржжнитЯ избори? Отъ ко- 
ана толкова голЯмъ друж- 

башъ, дали не се вижда кои 
сж около тебъ въ село все 
бивши емигранти, бивши кому
нисти, нито единъ бившъ на 
времето нЯма земледЯлецъ, да
ли това хората отъ страна не 
знаятъ какво се крие подъ то
ва ваше сито или само ще хло
пате измислици, или ще опет- 
нявашъ тогово и оногова, а се
бе си невиждашъ, че не си за 
при никого,.понеже вълкъ ов- 
шрско куче не става! ^

с. Гаганица
Въ брой 373 отъ 22. Мартъ 

It. г. въ в. „Наше-слово“ *е на
печатена дописка отъ жителя 
на с. Гаганица — М. Ив. Пе- 
тровъ. Съ тая дописка той обви 
нява цЯлъ единъ учителски съ  
ветъ въ „Мръсна и подла лъ
жа“.

Като председатель на учител
ския съветъ и за възстановява
не на истината налага ми се 
да съобща следното:

1. Въ протоколъ № 5 на Га- 
ганичкия учителски съветъ, под- 
писанъ единодушно отъ 10-тЯ 
учители, не може да има ника
ква лъжа, а само констатиране 
на факти. Не е вЯрно, че нЯ
кои учители искали да използ 
ватъ името на г. Т. Дамяновъ— 
печатна грЯшка е на редакци
ята на в. „Съзнание“, като по
менала името* му, който наисти
на не е билъ председатель. Съ
бранието се председателствува- 
ше отъ дописника.

2. Обиди спрЯмо учителитЯ 
се отправиха както отъ пред- 
седателствуващия, така и отъ 
члена на читалището г. Т Дамя
новъ. Нима е малка обида да 
се наречатъ нЯкои отъ учите- 
лнтЯ. че държали „гаменски 
езикъ“, публично да се окачест- 
вяватъ като неспособни отъ ли
ца безъ всЯкаква компетент
н о с т  по учителската работа.
З.По обвиненията за „бездей- 

пость“ на нЯкои отъ учители
тЯ достатъчно е да се проче- 
татъ протоколитЯ на читалище
то. Тамъ ще се види дали учи
телитЯ сж бездейни и заслужа* 
ватъ ли това обвинение.

4. Че учителитЯ били „доста
тъчно опартизанени", това е

Хроника
Брой 377.

рижа“ въ Фердинандската

Iпрогимназия, за която съоб
щихме въ миналия брой, е за 
трапезарията при сжш.ата про
гимназия.

Общинската власть, съ  съдейс
твието на учсницитЯ отъ тър
говското училище, е започнала 
засаждането' па~липови дървче- 
та изъ булеварда.

Министерството на правосъдието 
наредило до всички еждии

Утре, неделя, започва агитаци
онната седмица на Българския 
туристически съюзъ. к л  о н ъ 
„Пъстрина“ града ни. Сутринь- 
та, 9 а,, ще има молебСнъ въ 
черквата. Въ 10 часа сказка 
въ читалищния салонъ отъ рай
онния организаторъ архитекть
Н-Дограмаджисвънатем»: Л ;у - .изпълн преустановятъ
ризъма у насъ и неговото кул-1до второ нар* жда^ всиа̂

и стопанско зла Чблични продажби, засегащи се-турно
Следъ сказката— филмъ изъ жи 
вота на туриститЯ. След обЯдъ 
забава на „Пчелина“, а при ло
шо време—въ кафене „Сплен- 
дидъ“.

Уволнени сж (за да направятъ 
мЯсто на други) пощалионитЯ 
при тукашната т. п станция 
Василъ Младеновъ и Никола 
Кирковъ. И двамата сж пенси
онери.

Младежкиятъ демократ, сговоръ
устройва на 16 того 9 ч. в., са 
лона на кафене „Сплендидъ“ 
първа партийна другарска сре
ща, а на 17, недЯля, въ сжщия 
салонъ устройва конференция 
на младежитЯ— сговористи.

Сумата 500 лева, внесена отъ 
женското просвЯтно бл. д-во

лата.
Едно лице, съ разстроени нер

ви, ходи изъ града и говори 
противъ насъ. Има за главна 
цель да отбива клиентелита ни 
и да я праща другаде. Срещу 
това, като възнаграждение, той 
взема нЯщо за въ джоба си. 
Само отъ една по крупна по- 
ржчка преди нЯколко дена то
ва лице е получило надъ две 
хиляди лева. Разбира се всичко 
това става за смЯтка на клиен- 
титЯ или обществ. учреждения, 
които иматъ нещастието да се 
хванатъ на въдицата му.

Това е миситска роля, която 
не отъ всЯки може да се из
пълнява и за която държиме 
смЯтка.

Зажарь, оризъ, сапуни за миене и 
оране, захарни издалия, америка- 
ни ш оксфорти, конци — български 
ш европейски и всички други ар
тикули втъ първа необходимость 
щенамЪритевъ новия магазинъ па

Отговоръ иа въпроситЯ, ко
ито се изнасятъ въ бр. 367,
374—375 на в. „Наше Слово“ 
отъ единъ мждрецъ, черно-чер- 
венъ дружбашъ—г. Мишковъ.

На изнесеното въ брой 367, 
на глупости и измислици не се 
отговаря, а има еждилища.

На изнесеното въ бр. 374 —
375, писача ималъ голЯма гла
ва, която събира измислици и 
само пита: помнишъ ли това,|голоСловие> съ което се петнятъ 
помнишъ ли онова, като не|УчителитЯ> които съ доблесть 
потвърждава съ никакви факти, «приежща на народния учитель

1) Съ това ли благодаришъ | отбиватъ всЯкакви партизански 
на дЯдо Мито — съ касачето,|ломогвания 
дето ти помогна да вземешъ 
изпита за секр.-бирникъ?

2) Азъ притежавамъ у-ние 
№ 6446—929 г. на застр. Д-во 
„Соколъ“, че не съмъ никакъвъ 
при сжщото, а ти се опитвашъ Очакваме всЯки моментъ би
още единъ пжть да приписвашъ летитЯ на голЯмаТа народна 
глупости, I

Искамъ да ми оТговоришъ I лотаРнЯ която разиграва Съюза
на следното: „ I на журналиститЯ въ България,

З ад ? нрезъ септ(Шврш1-1уова е въ ОТГОВОрЪ на многото 
скитЯ събития 1923 г. избЯга I г
въ Сърбин и като какъвъ, и запитвания отъ желающи да си
защо стоя 1 година тамъ и се|купятъ билети.

срешу читалището -Фердинандъ. 
КАЧЕСТВО ИЗДЪРЖАНО.

ЦЕНИ НИЗКИ.
ПОСЕТЕТЕ, ЗА ДА СЕ УВЪРНТЕ

Кириль №. Веренишхи
(техникъ)

съобщава на своитЪ клиенти, че 
отъ 6 хого н ап усна бившата ко
операция „Дейность“ м се устано
ви на работа въ техническата ра

ботилница на Михалъ Ивановъ 
_______ гр. Фердинандъ. ________ 1-3

1йАМиУ ДВИЖИМИЯ
ц е И Н Л  н е д в и ж и м и  ППОТИ
прп крайно износим условна се 
продаватъ чрезъ посредника
Коста Ст. Л азар о в ъ -гр . Фердинандъ.

Председатель на учит, съветъ: 
Директоръ: Ст. И. Димитровъ.

Учителската колегия въ с. Чи
поровци на 10 того е предста
вила пиесата „Скакалци“ отъ 
Ст. Л. Костовъ, приходитЯ отъ 
която съ отнесени къмъ фонда 
„Бедни ученици“,
Проектира се влака, който се дви
жи между Мездра и Беркови
ца, за напредъ да циркулира 
направо отъ София до Берко
вица и обратно.

завърна?
2) Кои лица поставиха бом

ба, вестници и фалшивъ друж- 
башки проТоколъ на ТаВана на 
яхъра на ЦолЬ П. Лилкойъ и 
кой нареди да иМа обискЯ отъ 
полиЦия, та арестуваха нЯкол
ко Дуи1и Въ най-голЯмитЯ по
литически Оъбитий прСзъ 1926 
год, и иа по колко гоДини оеж- 
Дйха виновницитЯ?

3) Защо на даденитЯ Ти за
явления отъ инжинерството още 
презъ месецъ октомврий 1931 
г. да извикашъ да си доотра- 
ботватъ пжтна тегоба, ти на- 
мЯри най-удобно време да ви- 
кашъ лицата 3— 4 дена преди 
21. 11. н. г., когато вече имаше 
снЯгъ до колене да имъ да 
вашъ работа или съ това си 
прави агитация за изборитЯ, 
или като добросъвестенъ чи- 
новникъ го върши това?

4) Отъ какво сж постжшили 
тЯзи десетки, даже стотици, 
хиляди левове за какви извън
бюджетни разходи сж израз
ходвани; поименно посочи ги! I

5) По кои дЯла азъ съмъ| 
билъ свидетель, посочи № имъ. |

6) Отъ к а д  зндещъ ти съ1|

ПОДЪ
НАБМ Ъ

СЕ ДАВА

2 - 3

стая, южно изложе
ние и кухня, в ъ  ма
сивна кжща на ул. 
„2,2 септемврий*.

Споразумение:
Спасъ Цековъ, бирникъ-Фердинандъ

Известниятъ и любимъ на нашето гражданство и околи
ята г. професоръ Дюлгеровъ отъ София, както и навсЯкжде, де
то е слушанъ на сказки, отъ името на читалище „Разумъ ; 
по покана на църквата въ града ни, въ ежбота и недЯля, на 
23 и 24 т. м., ще изнесе въ читал. салонъ две сказки, на тема:

1) Предъ прага на революцията;
2) Душа и безсмъртие.
Умоляватъ се г-да гражданитЯ и интелигентнитЯ кржго- 

ве отъ околията да посетятъ масово сказкитЯ к чуятъ мжд- 
ритЯ слова на г-нъ Дюлгеровъ — свЯтило въ богословската 
наука и гордость за българската православна църква.

Отъ ЧИТАЛИЩЕТО

йлексаидъ: ъ Лопошновъ
— сараф -ь  —

гр. «ФгчердийанДть» ?. елефонъ N9 21
Приема само поиедЪлннкъ»

КУПУВА:
1) СРЕБЪРНИ ПЕТОЛЕВКИ, ДВУЛЕВКИ, ЛЕВОВЕ, ГРИВНИ, ОБИЦИ, ПАВ- 

ТИ, ЗВЪНЦИ, КРЪСТАЧКИ И ВСЪКАКВИ ДР. СРЕБЪРНИ МОНЕТ:1 И ПРЕд Ме ТИ.
2) ЗЛАТНИ МОНЕТИ: НАПОЛЕОНИ, ЛИРИ, МИНЦОВЕ, ПЕНДАРИ, МА- 

МУДИЙ, ИРМИЛИЦИ, РУБИЕТА И ЗЛАТО ПЛАВАЛО, J .  IATO НА КУЛЧЕ. ПРЪС
ТЕНИ, КОРОНКИ, ЗЖБИ И РАЗНИ ЗЛАТНИ МОНЕТИ И ПРЕДМЕТИ.

3) АКЦИИ ОТЪ БАНКИТЪ: „ОГОСТА“ И „БОГАТСТВО“— ФЕРДИНАНДЪ.
4) ОБЛИГАЦИИ ОТЪ ВСИЧКИ ВЪНШНИ И В/КТРЕШНИ,ПРЕДВОЕННИ 

И СЛЕДВОЕННИ ЗАЕМИ, ЧЕРВЕНЪ КРЪСТЪ И ДР. ПЛйЩА НАИ ДОБРЕ.

П Р О Д А В А : -Ш
5) С Р Е Б Ъ Р Н И  И ЗЛАТНИ МОНЕТИ ЗА НАКИТЪ.
6) УРЕЖ ДА ПОЛУЧАВАНЕТО НАСЛЕДСТВА, ОСТАВЕНИ ВЪНЪ ОТЪ 

БЪЛГАРИЯ.
ТАЙНАТА ИА КЛИЕНТА 11|Е Е СТРОГО ЗАПАЗЕНА.
ЗАБЕЛЕЖКА: ПРИЕМА САМО ПОНЕДЪЛНИКЪ. Идвайте и го търсете само въ 

понедЯляикъ и никой другъ день. Имайте търпение и идвайте само понедЯлндкъ, за
ради което ще бждете добре възнаградени, ‘защото само тон алек ж ш ^ек  н & й -  
висока цена за всичко.

ш


