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а. се лъже
Искахъ да стана члснъ на една кредитна кооперация 

града. Препоръчала ми Районната кооперативна банка и азъ 
:и*зхь членъ, без.» де ми- я нейната мощь. А отъ после, ко- 

гаго помскахъ о? ь нея да ме подкрепи, разбрахъ, че  не е пъ 
състояние да задоволи нуждите m своигЬ членове. I о ч з  м с  
накара да запиша жена си за членка на Фердинандската по- 
пулярна банка, следъ което веднага ни удовлетвори съ иска
ния и нуженъ ни кредитъ.

Разбрахъ, че трЬбва да се работи и подкрепи само По
пулярната ни банка и затова се отказахъ съ писменно заяв‘ 
ление отъ членството си при Районната коопер. банка.

'Годоръ Идиевъ Марковь.

Миръ на земята
На иатокъ ножаръ гори...

*
И тукъ Данте, гений мраченъ и дълбокъ, 
ПосрЪдт* рай земенъ описваше ада...

И, наистина, ако великанътъ в миналото си, и тукъ щс бъде 
Данте диесъ е живъ, той щТ-) герой; достатъчно е да бъде
ше да го опише наи-сиолучли- 
во, защото ще се намира въ 
са^шя адъ. А чудно ще е на 
некои това. Ето: пише се, че 
еди-коя си дългогодишна фир
ма е фалирала и еди-коя си... 
дълъгъ редъ. Това не съ  ли 
мехурчета отъ катрана, който 
ври въ съвременния адъ? Тамъ

спокоенъ и да не се играе съ 
неговата съдба. Затова требва 
да си кажемъ: „Не щемъ вой
на! , Да поставимъ войната вънъ 
отъ законите!“.

Това е 20 в'Ькъ, нервниятъ 
вЪкъ, векътъ на най-високата 
цивилизация и култура, нЪжни- 
ятъ вТкъ, който си прави удо

некои се смеятъ, широко имъ i! волствия съ най-нТжни сред- 
е, а други въ лудость се см е-1 ства и... воюва. Чудно! Нека се 
ятъ... ето ада. И затова всички |биятъ дивите хора, защото те  
ние сме виновни. Кой направи || шЬматъ училища и университе- 
големиятъ търговецъ да бъде j ти. Ние нали сме култррни?

Нека си лудува нТкой. Ние irb- 
ма да му обръщаме внимание, 
той ще се засрами и ще спре. 
Самоопределение на народите! 
Ние нема да насъскваме нико
га и никого, защото искаме 
миръ срещу войната. Где е лга- 
бовьта ни къмъ човечеството, 
ако станемъ съучастници въ 
една война? Пазимъ човека да

Цветана Маринъ Иванова
не иде приема на именния сьл деиь

Цветана Д. Петрова
на. именния си день не ще приема

вече слабъ, безчестенъ, за да 
фалира? Това сме ние съ усло
вията, които сме създали.

На изтокъ пожара билъ за- 
гасналъ. Чудно, че и толкова 
горе. Да не би тамъ водата да 
се е превърнала на газь? Днеш
ната наука и това, може би, ще 
направи. И светлината на по 
жара стигна чакъ до насъ. Оти

По случай праздниците Г1РИС ГИГНАХА големъ изборъ горни 
мъжки ризи, всички видове полукорави каучукови и др. яки, 

|както и връзки за тех ъ , чорапи — мъжки и дамски „Кабо“, 
доха некои европейци ужъ да[|не умира отъ болести; учимъ||детски—къси, дълги и три четвърти, парфюми на грамъ, оде

/ Д О Л У  с к ж п о г а я т д !  -
ВАЖНО ИЗВЕСТИЕ за КОЛОЕЗДАЧИ и ЛОЗАРИ

Колоездачи, проверете ценигЬ на в е л о с и *  
п е д н и т Ъ  ч а с т и .  Следъ като се увери те, че цените 
имъ сж до минимумъ спаднали поради кризата, единъ на другъ си 
предавайте, че само там ъ, при „ Е к с е л о “ , всичко се  прода
ва на най-износни цени.

Л о з а р и ,  г р а д и н а р и  ж  о в о щ а р и ,  
разберете, че при менъ ще намерите разни европейки п р т ь с - '  
к а ч к и ,  които заем атъ първи места, м а р к у ч и ,  т у ~  
м и  (клапи)— малки и големи, за дъното на пръскачката, е к 
с т р а  к а ч е с т в о ,  продавамъ на най-износни цени за 
с е л с к и  к о о п е р а ц и и  б а к а л и  на едро и 
дребно. Молимъ, за  уверен и е на горното, проверете въ склада на 
„ Е к с е л а м  Т а д о р ъ  Т о д о р о Ф е р д и н а н д ъ .

ЮТИИ ЗА ГЛАДЕНЕ, ЧАСОВНИЦИ БУДИЛНИКЪ, ФУТ
БОЛНИ ТОПКИ, ГРАМОФОНИ и ГРАМОФОННИ ПЛОЧИ.

Р > И З Ш Р И З И !

го гасятъ. Но страшно ще е, 
ако наново се разгори, защото 
едни пъти при пожаръ много- 
то хора не гасятъ, а отъ бър
зането имъ се образува вф- 
търъ, който още повече раз- та активна любовь, защото безъ

се за лекари, да го лекуваме \\ колони на литъръ, пудри, кремъ, червило за устни, прахъ и 
въ нужда, а отъ една война Г пасти за з л би, самобръсначи и ножчета за техъ, разни марки 
не требва ли да пазимъ чове-||и системи. Всичко съ големо намаление ще намерите въ магазина на 
чеството? Требва да го пред-1 
пазимъ, за да докажемъ наша-

палва!
Ние тукъ, въ Европа, сме на 

чисто: слушаме съ радио какъ 
ври катрана на изтокъ, пушимъ 
си и си правимъ конференции 
за разоръжаване. И ние, обе
зоръжените, ще участвуваме,! 
за да защитнмъ нашето обезо
ръжено становище. З а щ о  е 
всичко това? Чисто и ясно: съб
рали съ  се хората да си ви- 
дятъ сметката на оръжието, 
да си правятъ тайни съюзи и 
още що мислите? Да си пра
вятъ и война! Въ ада какво 
друго добро може да се очак
ва! Та нима войната не е поч
ната? Световната криза не е 
ли една голема война? Тя треб
ва най-найредъ да се премах
не, защото народите се изто
щиха въ нея. А вие тамъ ще 
ги водите на война ли? Нека 
вземемъ урокъ отъ историята,

нея нема миръ, а безъ такъвъ 
— нема благоденствие! А лю 
бовь има между народите, но 
има и световни палачи, като 
Берхтолдъ, които системати
чески действуватъ въ даденъ 
моментъ върху масите и ги 
увличатъ въ зверски касапници.

Де е човекътъ? Де е докто- 
рътъ на такива рани? Де е 
Жанъ Жорестъ и неколцината, 
които отричатъ войната като 
културно средство и да повле- 
катъ съ себе си мирните маси? 
Та другъ легаленъ начинъ за 
гасене пожари нема ли?

И днесъ, когато водата въ 
океаните се обръща въ избух- 
ливъ газъ, ние требва да се 
опомнимъ, требва да оставимъ 
ония да си решаватъ каквото 
искатъ, а ние, въ тая голема 
конференция, както си живе- 
емъ, да си кажемъ: война на

И В , Г ,  Н И К О Л О ВЪ , срещу читалището, Ф ерД И Н сШ Д Ъ .
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На 16 того общинскиятъ съ-1II мирово съдилище, който про- 
ветъ имаше заседание въ сало
на на читалището. Това даде 
възможность на гражданството 
да присътствува на заседание
то и да се запознае съ рабо
тата на новите общински съ
ветници. Нека признаемъ, че 
всички въпроси се разглежда
ха съ нуждната сериозность— 
обективно и спокойно. Липсва
ше оная стръвна партизанска 
злъчность, позната ни отъ ми
налото. Липсваше и желание 
на общинските съветници да 
разглеждатъ въпросите отъ

тестъ ще бъде изпратенъ на 
министъра на правосъдието.

•A* V?
Постоянното присътствие на 

общината е завело новъ редъ: 
ежедневно общинскиятъ бир- 
никъ му представя бюлетинъ 
за постъпилите суми въ об
щинската каса, като разхода 
на тия суми става само съ  раз
решението на г. кмета.

■К* ft
При поемането на общината 

отъ новото постоянно присът
ствие, въ общинската каса е

свое партийно гледище, съ цель | имало 417 лева. Отъ тогава до 
да манифестиратъ идеите и 
програмите на своите партии.
Всички беха заети съ мисъль- 
та: какъ да се помогне на гра

днесъ е засилено съоирането 
на общинските данъци, пре
димно отъ по-състоятелни граж
дани и съ постъпилите суми

да ни—да се изтръгне изъ ла-1 съ  изплатени заплатите на всич- 
пите на нищетата и да му се 8 ки общински служащи (отъ ок-

защото и обрати има. Че наро- ! войната ли или миръ срещу вой
дите съ  войнствено настрое
ни, това е верио, защото има 
иЗлачи. Но това е само чув
ствено настроение, което е по- 
скоро едно следствие отъ из
тощението имъ въ многото бор
би и войни. Особено нашиятъ 
храбъръ народъ, който издър
жа толкова блескави победи въ

пата?
Вервамъ, че болшинството 

отъ народите,и то тия съ низ
ките къщурки, ще искатъ миръ 
на земята и нашата конферен
ция ще свърши съ резюме: 

М И РЪ ИА ЗЕМЯТА!

Буренъ,

е  специална боя за яйца-въ пликчета, Е 
л  великденски ваденаи (картинки), спе- л  
® циална хартия за перашки и големъ £  
д  изборъ отъ цвЪтни картички ще на- д  

мерите само въ книжарницата на е

ДИМ. ПЕТРОВЪ -  ФЕРДИНАНДЪ.
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Л о з а р и  и  о в о щ а р и
Лозарски и овощарски ножици, резервни части за техъ, 

ножчета и триончета, всички големини, отъ световно прочу
тите марки: „ К у н д е “ - Д р е з д е ^ ъ ,  „ Р у н д е “  
- П р и а м а к а л и т е ,  „ С о л м н г е н ъ “  и трионче
та марка „ О к о м - С о л д е н б е р г ъ  ще намерите въ

магазина на Ив. Г. Николовъ— Фердинандъ
(срещу читалището).

томврий 1931 г. до мартъ т. г. 
вкл.) и на учителите отъ не
пълната гимназия за месеците 
февруарий и мартъ т. г.

ftft #
За да улесни своите служа

щи, общината е въвела особе
на система за продоволствието 
имъ съ храна и др. За цельта 
самиятъ персоналъ е избралъ 
изъ своята среда една три

она закона, общинскиятъ съветъ!членна комисия, която ще об- 
[реши: да се изпрати г. кмета!ходи всички месари, бакали, 
въ София, за да ходатайству-1 фурнаджии и др., и кждето на-

1ва предъ г. министъра на бла-|мери най-изгодни цени, всички 
гоустройството, да ни се от-1 служащи отъ тамъ ще си на
пусне една група трудоваци,!бавятъ необходимите имъ про- 
която да се употреби за пре-1 дукти на кредитъ, подъ гарак- 
сушаване блатата въ покрай-|цията на общината, като из- 
нините, безъ да искаме приз-J плащането на сумите ще става

подсигурятъ по-добри дни.
Желанието въ общинските 

съветници бе, да се признае 
града ни за малариченъ, за да 
ни се отпусне безплатенъ хи- 
нинъ и трудоваци за пресуша
ване блатата. Следъ пояснени
ето на г. кмета, че признатите 
селища за' маларични плащатъ 
вноска 5°/0 отъ бюджета си, за 
да се ползу&атъ отъ облагите

Преди една година, на 26 
Ш ртъ 1931 год. се помина въ 
с. Громшинъ бившия обществе- 
никъ и житель на същ ата общи
на, 100 годишния дедо Къндо 
Ивановъ, единъ отъ многозаслу- 
жилите за селото, пъкъ и на 
некои отъ околните села—чо
векъ; обаче за неговите дела 
и заслуги нищо не се каза. Кой 
е дедо Къндо Ивановъ?

Това е човекътъ, който и до 
последния день на смъртьта си 
се почиташе и уважаваше отъ 
мало и големо, отъ съселяните 
си, както и от по старите хора 
отъ другите села, които го поз
наваха. Сжщиятъ беше членъ 
въ първото В е л и к о  народно 
събрание. Народенъ представи- 
тель въ I и II обикновени на
родни събрания като либералъ 
по това време, ггЬколко години 
по редъ е избиранъ за окрж- 
женъ съветникъ, дълго г о д и- 
шенъ кметъ на селата Лехчсво 
и Громшинъ, който по това вре
ме с закулилъ половината отъ 
£ега притежавания районъ на 

Громшинъ; около 10,000 дек,

{земя, закупена отъ турските 
бейове, която земя въ послед
ствие раздава на целото село. 
Съ разцеплението, което е ста 
нало между Петко Каравеловъ 
и Драганъ Цанковъ, дедо Кън 
до се обособява като д е м о 
крати и като такъвъ си остава 
и до смжртьта. Ето защо каз- 
вамъ, че сж редкость такива фи
гури, които да се грижатъ за 
обществените интереси на се
лото.

Сжщиятъ се поменава и въ 
известната пЬсень на Кочан- 
ковъ, кждето е гоненъ въ не- 
какви сл избори. Оставилъ е 
наследство отъ синове, внуци, 
правнуци, и прсправнуци пове
че отъ 80 души, които требва 
да следватъ неговия примеръ 
за доброто на селото и на хо
рата изобщо.

Затова 'казвамъ, че такъвъ 
многозаслужилъ човекъ не е за 
забравяне и следъ задгробния 
животъ. Нека му бжде вечна 
паметьта и лека пръстьта. Богъ 
да го прости.

таблици и гЬзи за обществената 
дейность на учителигЬ ще наме
рите само при Димитръ Петровъ.

Иванъ Димитровъ.

Печатница „Живот-ь” Фердинандъ

при ПЕТРЪ ИЛИЕВЪ
големъ изборъ на дамски и мжжки чора
пи, белъ американъ и хасе, черенъ сатенъ 
-разни ширини, черно тире за чорапи, спе
циални бои за яйца въ пликчета, всичко съ 

намалени цени по случай праздниците.

даването на града т  за ма
лариченъ.

По тоя начинъ само ще из- 
бЪгнеме вноската отъ 5%, ко
ято годишно ще в ъ з л е з е  на 
150 — 200000 лева и която не 
така лесно ще отделяме отъ
оскждните общински средства.

** «
Общинскиятъ съветъ взе ре

шение да бжде назначенъ за 
общински лекарь, на место ва̂  
кантно, нашиятъ съгражданинъ
г. Д-ръ Борисъ п. Михайловъ.

*■X т?
Натоваренъ е общинския съ

ветникъ Методи К остовъ— ад- 
вокатъ, да изработи протестъ, 
отъ името на общинския съ
ветъ, противъ закриването на

|на края на всеки месецъ отъ 
(общината, срещу заплатите на 
I служащите.

4» #
Подъ ръководството на пом, 

кмета г. Георги Д . Врачански, 
започнато е планирането на иг
рището въ „Върбака“. Цялата 
м^стность ще б ъ д е  обърната 
въ паркъ, съ игрище въ сре
дата, като върбите ще бждатъ 
изкоренени и заменени съ ме
доносна акация.

ft ft
Завърналъ се е отъ триднев

ната командировка въ София 
кмета г. Киридъ Миленковъ, 
завършилъ успешно възлож е
ната му мисия отъ общинския 
съветъ.

с. Стубелъ

Давамъ подъ наемъ
4 стаи на горния етажъ, мазе и кухня или 

кръчма съ 3 стаи, кухня и яхъръ,
* срещу говеждия пазаръ.

1-2 Споразумение: Д и м и т р ъ  К а м а р а ш к и .

КАФЕНЕ„СПЛЕНДИДЪ“ 
на Захари Воденичаровъ—Фердинандъ

наскоро щс отвори своята хубава и инсталирана съ електри
ческо осветление Г Р А Д И Н  А ., която е удобна за 
градински увеселения, компании и др. Също салона на „Сплен- 
дидъ“ се дава за събрания, вечеринки, сказки, забави, дру
гарски соещи, банкети и пр., при доста малъкъ и достжпенъ наемъ.

Отъ СЪДЪРЖ АТЕЛЯ.

За визитни карти въ печатница „Животъ“
«SS

На 7 априлъ т. г,— БлаговЪ- 
щение се помина дЪдо Митъръ 
Денинъ на 82 г. Той бЪше отъ 
ония хора, които се раждатъ 
въ 50 г. единъ пжть въ наше 
село. Въ 1890 г., като кметъ, е 
взелъ инициативата и е напра- 
вилъ днешното училище. А не е 
лесна работа при неразбранни 
хора да направишъ училище. 
Днесъ се чуствува нуждата отъ 
още едно такова училище, но 
н^ма кой да се нагърби съ тая 
работа. Нямало средства! Та, 
кога ще имаме издишъкъ, за да 
си правимъ училища? Чувству
ваме отсжтствието на дЪдо Ми
търъ сега. Той свършилъ тога
ва оградата и се оттеглилъ отъ 
политическите б о р б и ,  а ние 
днесъ се бутаме навсекжде и 
все начело, н никакъвъ резул 
татъ н%ма отъ насъ за общест 
вото, освенъ раздухване лични 
низки страсти и неподчинения 
на законите. Той умре, не*ма го 
вече, а ние сме живи умрели, 
защото не се отнесохме добре 
съ останките му. Требваше да 
се погребе на лично м е с т о ,  
требваше речи . . . нищо не 
направихме. Требваше за пос- 
леденъ пжть да се посочи чо
векътъ въ дедо Митъръ.

Само лопатите и мотиките 
му дръннаха последните звуци 
отъ надгробната му п$севь То~

ва сме ние: долни и нищожни. 
Чудно е до кога ще бждемъ 
такива!?

Нема го вечъ , , , такива за* 
служили старци си отиватъ, а 
ние требва да взимаме поука 
отъ техъ. Само възпоменател
ната плоча въ коридора на учи
лището ще ни напомня за няко
гашния човекъ д ед о  Митъръ.

А той си отиде и ще седне 
отъ десно на Отца, защото 
Богъ сжди хората не по думи
те  имъ, а по делата. Вечна 
память на дедо Митъръ, а на 
насъ повече умъ, съобразител- 
ность и трудолюбие!

* 44 
44

На сжщата дата встжлнха въ 
длъжность новоизбраните учи
лищни настоятели: Георги К. 
Митровъ, Иванъ Ц. Вачовъ, Ни
кола Хр. Вачовъ, Иванъ Ц. г е- 
новъ и Никола Цв. Поповъ. Пър
вите трима отъ Б, Н. 3. Съюзъ, 
отъ които първиятъ председа
тели а вториятъ касиеръ— дру
гите двама сж отъ работничес
ката партия.

На т%хъ възлагаме надежди
те си да продължатъ делото 
на дедо Митъръ и ни на пра
вятъ още едно училище, за да 
не пращаме червени и здрави 
деца въ училище, а да се вър- 
щатъ въ дома ни желти и хи
лави. Дано!

Вачекъ. у-дь.



Наше Слово
Стр. 2.

Театралния животъ въ града 
ни като че ли е къмъ пробуж
дане. Забелязва се необикно- 
венъ подемъ на драматическо- 
то изкуство, предизвикапъ отъ 
неколцина сценични деятели.

Не мина много време следъ 
успешното изнасяне на „Испан
ската танцьорка“ отъ банкова
та колегия, ето че учителското 
сдружение на 7 т. м. ни под
несе „Край мътния потокъ“ - 
драма въ 3 действия отъ П. Ке- 
ремидчиевъ, въ която прозира 
зр-Ьлата мисъль на автора.

Конфликтите тукъ с ъ  прав
диви и завършено обособени. 
Центъра на тяжестьта се пре
нася въ вътрешния животъ на 
героите, което, разбира се, 
подсилва качеството на пиеса
та като драматично произведе
ние. Прокарваната идея, че всЬ- 
ко престъпление требва да б ъ 
де наказано, идва като резул- 
татъ на големата вътрешна 
борба на лицата, които дви- 
жатъ действието.

Не може да се отрече, че 
автора е погледналъ много се
риозно на работата си, защото 
само така може да се обясни 
големия успехъ, който е има
ла пиесата въ почти всички 
провинциални театри.

Играта на участвующите бе
ше добросъвестна и усилията 
имъ напълно с ъ  оправдани. У 
всички личеше амбицията да

< I Читалище—кръчма цс. Ст. Буче
I Icl пър

хожда за изобразяваното д е й - з ^ ^ и 1'1"®

зъмъ“, отъ Д-ръ Авр. Ив. Ра- 
понски, ще продължи въ иду-

„Край мътния потокъ | На първото настоятелствено| На 16 т. м. се И31несе пиеса-1 цроф. Дюлгеровь от 'I. богослов
на читалище „Ра- 

годишното съб------ л i*3VM'b", следъ
ствующс лице. Koiaio едиаро-| е билъ гювдигнатъвъп-
ля се претрупва съ странични Г откриване кръчма при
подробности, ние ще имаме об- Р а презъ ле т о т о -
рази точно взети отъ живота, като читаЛищния
МО които нема да бъдатъ ху-|дв ^  внземе видъ на градини.

Изк- зали съ се едни отъ нас
тоятелите за, други — противъ. 
Въпросътъ билъ отложенъ за 
второ заседание, на което съ

та „Малкия съдия ои> уче.пи |С1ШЯ факултетъ ще говори въ
цигЬ на основното училище иь|читалШцНИЯ сал0нъ днееъ въ 
селото ни, за която о 'х а  иа" 15 '/ часа следъ обедъ и утре 
бавени и специални костюми» 
отъ Берковското читалище.

Брой 378.

Наши нрави

држестьено типизирани.
Грижливата работа на г-нъ 

Христевъ силно пролича при 
възсъздаването образа на д/Ь- 
до Радъ. Този милъ старикъ, 
който пие, за да задуши м ъ
ката си и да стане по-леко на I 
душата му, 6Ь даденъ много 
верно и съ подчертано в ъ т 
решно разбиране. Той е отъ 
онези старци, коитр, безъ да 
се оплакватъ, понасятъ най-бе- 
зобидно всички страдания, от
редени имъ отъ човешката с ъ д 
ба. Не зная дали участието на 
г. Христопъ е случайно— по за
дължение, но той би изнасялъ 
великолепно характерните . и 
епизодични роли.

Г-ца Савова изнесе ролята 
на Соня психологически много 
верно. Едва ли ггЬкога тя е иг
рала така хубаво, както сега. 
Отъ начало се забелезваше не- 
сигурность и стегнатость, но 
постепенно настъпи овладява
не и премина въ едно хубаво 
и топло чувство, за да ни да
де въ третото действие геро
ичния образъ на Соня.

Попова, Тасева и Треидафи- 
ловъ играха съ големо стара
ние, особено първата, което,

н а д е л е л и  противниците на 
кръчмата. Съ задоволство тресг 
ва да констатираме факта, че 
е имало настоятели за отваря
не кръчма, за отваряне и на 
бирария, но не е имало таки
ва, които да поискагь, като до 
пълнение къмъ кръчмата, от
варяне и на кабаре въ широ 
+сия и приветенъ читалищенъ 
салонъ!

Интересно щеше да бъде 
ако 6txa наделели мокрите 
настоятели. Тогава требваше 
да измениме и фирмата на чи
талището, и напишеме съ го 
леми букви:

Кръчмарница „Разумъ“.
И тогава, вместо духовна 

храна, щеше да гълтаме вино 
бира и ракия!

Читалище—кръчма! 
Парадокси!

Пошибалковъ.

Пиеската бе добре подготве
на и 6 t  изнесена съ иеочак- 
вань успехъ при почти пре- 
пълненъ отъ посетители салонъ.

Требва да се похвалятъ мал
ките ученици отъ Ш отделе
ние, които, благодарение на 
труда си, успеха опровер*
гаятъ мисълтьта на възрастни
те, че съ  способни с.а м о за 
игра, тъй като доказаха, ч е 
могатъ да служатъ за примЬръ 
и на възрастните.

П. Е. Петковъ

Хроника

Една източна приказка раз
правя: — Имало баща и сшп». 
Бащата билъ хрисимъ и добър ь 
мохамеданииъ, работенъ,— а си- 
иътъ хайта. Скарали се вед- 

въ 10 часа сутриньта. ’ нажъ и бащата нарекълъ сина
Преди около 2 месеца, Плсвс- лагаре. Разсърдеиъ, синътъ на-

нския театъръ, при режисьоръ 
Златина Недева, е геотуваль, с 
много големъ успехъ, въ гра
довете: Вратна, Видинъ, Ломъ 
и Берковица.

Фердинандъ беше отминатъ! 
Тези дни, театъръ „Комедия“, 

при режисьоръ Ст. Бъчваровъ, 
е гостувалъ тоже съ големъ 
успехъ въ същ ите градове.

Фердинандъ пакъ отминатъ!!
Билети отъ големата народна 

лотария на журналистите въ 
България се продавать въ пе
чатница „Ж ивотъ“ —  Ферди
нандъ. Ц елъ билетъ 40 лева, 
половинъ билетъ 20 лева и чет- 
въртъ билетъ 10 лева.

превъзмогнатъ премногото труд-1 разбира се, допринесе за зак- 
пости на м-Ьстна почва. ржгляване ансамбъла въ пие-

Ролята на Савата се изнесе са™- №ше добърЪ1 0с-
доста сполучливо отъ Е“ . По-  ̂ б ефнектит*
повъ. Само че нуждно е и въ т-|  ^  ’ 1
решио разбиране. Но ако съ- 1 заключение ще кажа, че

фигура, гласъ и пр., съ  въ н е -[В01Ъ сь  11 ’'д0
гова полза 1 ‘ ( възвишено, е доста ю лъма и

Мишелъ' (Беляшки) -  една затова давайте “ и 
жадна за по-другъ животъ лич-1вня геатъРъ> които д
ность, не бе напълно издър- Рото Училище за културното 
жана. Навремени даваше мно-1 издигаие iia 5 раждане1 boj o. 
го добра и г р а ,  но не следъ 
дълго попадаше въ плТнъ иа
своята индивидуалности. А точ
но тукъ, въ тази роля, .всичко 
негово требваше да бъде ос-

c. В.

В. Р. Въ идущия брой ще 
дадеме другъ отзивъ за изне
сената пиеса „Край мътния по-

тавено и заместено отъ онова, токъ“, заедно съ критиченъ 
което най-добре щеше да под-| анализъ на самата пиеса

Цените на пашкулите 
гарантирани

За да се разсеятъ всички 
тревожни слухове по отноше
ние цените на пашкулите презъ 
този бубохранителенъ сезонъ и

К О З У Н А Ц И
Даваме три рецепти за при

готовлението на козунаци.
I рецепта.

5 кгр. брашно, 30 яйца, 1 кгр. 
мась, 11/2 кгр. захарь, кора отъ 
2 лимона или 2 прахчета ва
нилия, 150 гр. мая, Д2 до 3/4 
литри млеко.

II рецепта.
5 кгр. брашно, 25 яйца, 1 кгр. 

захарь, ]/г КГР* мась> 1 литри 
млеко, ванилия или лимонени 
кори, 1— 2 лъжици конякъ или 
силна ракия, 50 гр. мая.

III рецепта
20 яйца и 20 жълтъка, 5 кгр. 

брашно, ]/2 литъръ млеко, 3/4 
кгр. масло, ванилия или лимо
нена кора, 100— 150 грама мая, 
1'/4 кгр. захарь.

Има и много други рецепти 
съ по-вече или по-малко яйца, 
мась и млеко, но това, което 
требва да се знае е, че жъл
тъците ако с ъ  повече, държатъ 
козунака мекъ по-дълго време. 
Значи, ако има какъ да се из-

|ползуватъ белтъците, най-доб
ре е да се напразятъ козуна
ците по третата рецепта.

Различието въ рецептите е 
само въ дозите, а начина на 

uu <“>«• »iuv, u^ - kw u \j j иил^а- ■ nrjuwjj-i о с т р е л ?приготовление е само единъ: 
нителите кьмъ отхранваме на Наистина тази цена не е т а -: Маята се размива въ чашамле* 
буби, по предложение на Мини- зи, която беше преди 2-3 год.,||ко, 1— 2 лъжици захарь, щип- 
стерството на Земледелието та -|| обаче, нека не се завравя, ч е !;ка соль, малко брашно и се 
зи година, Българската Земле-1 положението отъ 2 год. се е - оставя на топло докато бухне, 
д Ьлска Банка ще раздава бубе-1 значително променило и че въДЦомъ маята е готова, въ оста* 
но семе отъ желтата раса и ще | сравнение съ цените на други -' налото брашно се прави дупка, 

закупи на твърди цени целото на- те  земледелси произведения тя ; изсипва се маята, яйцата, мле- 
ше пашкулопроизводство, като за | е все пакъ една добра цена, ко- кото и миризмите, като отъ 
т_ази _дель ПР̂ _АЪ бубохранигел-1 ято треова да заинтересова в с е -1 масьта сме оставили малко за
измесване. Прибавяме стафи
дите (ако слагаме такива) и 
всичко замесваме на тесто, ко
ето месимъ, докато почнатъ да 
излизатъ мехури по него. Сла° 
гаме го тогава въ подмазанъ 
котелъ или на края на нощви
те  и чакаме да втаса. Когато 
съ  втасали, размесваме ги съ 
намазнени ръце и ги слагаме 

въ тави или специални форми) 
и ги оставяме на второ втасва- 
не. Отъ горе се намазватъ съ 
страната ни днееъ преживяна белтъкъ отъ яйце и се укра- 
необикновеио тежко финансово , сяватъ съ бадеми, лешници или 
затруднение. Къмъ извънредно| орехи. При печенето се пазятъ 
благоприятните климатически и , отъ прегаряне.

Читалищното насоятелство 
отхвърлило съ  големо болшин 
ство предложението на единъ 
неговъ членъ да се продава 
вино, бира и ракия при бюфета 
на читалището.

На момичетата— зестра, на мом
четата— капиталъ носи лотария
та на Съюза на журналистите.

Въ мигалия брой съобщихме, 
че пощалионите при тукашната 
т. и. станция Василъ Младе- 
новъ и Никола Кирковъ съ  
уволнени, за да направятъ мес
то на други. Допълнително уз
наваме, че същ и те с ъ  уволне
ни по техно желание, за да б ъ 
датъ пенсионирани.

Не е приказка, а фактъ, че ло
тарията на Съюза на журналис
тите носи печалби отъ 200,000 
лв., 150,000 лв., 100,000 лв.,
50,000 лв., и много други.

Започнато е отработването на 
десетдневната трудова повин- 
ность за 1932 година.

На 20 того придойде р. Огос-|рация. 
та и заля шосето надъ града, | ПримЪръ за подражение. 
при Иваново-село.

Благодарноеть
Учителскиятъ съветъ при на- 

ропното първоначално училище 
„Христо Б отевъ“ изказва бла
годарность на г. Иванъ П. Бьч- 
варовъ, който, по случай две 
години отъ смъртьта на съпру
гата си Ц вета, внесе въ фон
да „Безплатна ученическа тра
пезария“ сумата двесте (200) лв 
По тоя случай на 20 т. м. се 
раздадоха на децата и кифлич- 
ки, като съ „Богъ да прости“ 
почетоха паметьта на покой
ницата.

пустналъ бащинъ домъ. Мина
ло много години, бащата ста- 
налъ немощенъ и старъ, а отъ 
сина си никакво известие не 
получилъ.

Единъ день идватъ заптии, 
уловили стареца— да върви при 
валията, че го вика.

Плаче старецътъ, тюхка се 
бабата му, че ще бесатъ старе
ца. Валията за добро не го ви
ка. Закарали го при валията— 
ни живъ, ни умрелъ.

— Познавашъ ли ме, тате, азъ 
съмъ валия! Магаре ли съмъ?

Старецътъ изгледалъ сина си 
и промълвилъ: „магаре, магаре 
и магаре“. Бързо излезалъ мзъ 
вратата и заминалъ за селото 
си да утеши своята баба.

Тая приказка хармонира съ 
нашите нрави. Който не верва 
нека се огледа около себе си. 
_________  Ив. Георгиевъ.

Изказва възторжена благо 
дарность на кооперация „Han- 
редъ“, която, по случай празд 
ницитф, подари на трапезария
та 12*5 кгр. захарь. Съ това ко
операцията освенъ че подпо 
могна бедните деца, но и на■ 
пълно оправда името си коопе-

ПАМУКОВО СЕМЕ
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 даромъ.

ния сезонъ обявява, че ще дава | ки единъ бубохранитель, особе 
цената 30 лв. за кгр. желти и|но онзи, който отхранва буби 
35 лв. за кгр. бЪли пашкули. 1 съ собственъ Лисгъ и трудъ.
На всеки бубохранитель се пре-| Въ страната ни има изобилно 
доставя същевременно и свобо- j количество листъ и отъ касъ 
дата да продаде пашкулите иа  ̂зависи да използуваме налична- 
Свободния пазаръ като заплати ’1 
И на банката стоиностьта на 
взетото бубено семе-.

Раздаването на желтото бу

та черничева шума и чрезъ 
устата на копринената буба я 
преработимъ въ златоносни па
шкули. Нека не се забравя, че

беио семе ще стане отъ опреде-1 пашкулите съ  единъ цененъ 
лени пласьори на Б, Банка, |борсовъ артикулъ съ междуна- 
които тя ще назначи изъ цЪла- родно обменно значение и че 
та страна и които за всЬки 
окръгъ и околия ще бъдатъ 
съответните земледелски кате
дри, околииски агрономства, 
ръководители на допънителни 
те  земледелски училища, бан 
кови клонове, агентури и не* 
кои кооперации. Бубохранитель, 
който желае да отхранва бубено 
семе отъ желтата раса ще тре
бва да си го набави отъ тези 
последните. И тъй като разда
ването на семето ще стане по 
предварително съставени спи
съци отъ гореспоменатите пла
сьори, то всеки бубохранитель, 
който желае да отхранва буби, 
требва най-късно до 12 апрнлъ 
да се запише въ тези списъци.

Желающите да отхранватъ 
буби отъ белата раса ще си 
н 1бавятъ семе отъ местните 
треньори и техните представи
тели, както се е практикувало 
до сега.

трудови условия за бубарству-^ Никакво биене на Тестото не 
ваие у насъ днееъ се прибавяме необходимо.
и стабилитета на продукта. При 
това положение на нещата ние 
требва да храним буби, защото 
е непростимо при наличностьта 
на едно златоносно дърво да 
гледате равнодушно какъ вехне 
черничевата шума неизползува
на, а съ големи грижи и трудъ 
създадена.

Т, Душевъ

Н. Малинова.

Българската Народна Банка — 
Фердинандска агентура, преду
преждава всички търговци и 
индустриалци, вносители на па
мучни прежди, да не даватъ 
нови поръчки за памучни преж
ди безъ предварително съгла
сие отъ банката.

Една група хора, отъ село и 
гара Бойчиновци, цела зима и 
сега продължаватъ да игрйятъ 
комаръ.

Продадоха Си нивите, крева
тите на безценница, но само 
да вземат пари, да ги изиграятъ. 
Всеки день ги наблюдаваме. 
Какво правятъ общ. и поли
цейската власть? Има ли зако
ни? Где е властьта?

В.

Голо здраве-жива болесть. Ето 
защо ие се осланяйте на сухо 
здраве, а си вземете билети 
отъ журналистическата лотария, 
та да посладите здравето си

Училището въ с. Люта е озем
лено съ 2,000 декари каменна 
кариера.

Народна е лотарията на Съю
за на журналистите, защото 
чрезъ крайно ефтините си биле
ти, дава възможность всеки да 
опита щастието си.

Фердинандската Популрна бан
ка е изключила 12 свои члена 
з а т о в а ,  че едновременно съ  
членували въ две кредитни ко- 
операци.

Жени! Ако мислите за семей
ното си щастие, подканете м ъ
ж ете си да взематъ билети отъ 
лотарията на Съюза на журна 
листите.

Наскоро въ читалище „Раз
умъ“, ще бъде представена опе
ретата „Ивановъ Павелъ“.

Въ оркестъра участвуватъ 
най-добрите музикални сили въ 
града ни.

Годеници! Щастие за бъдащия 
Ви семеенъ животъ Ви носи 
лотарията на Съюза на жур
налистите!

Околийското управление ни мо
ли да съобщиме на гражданите, 
че за напредъ адресната служ
ба ще се води отъ общината.

Кредитна кооперация „Съедине
ние“ въ с. Крапчене, е започнала! 
редовно да изплаща заплатите j 
на учителите и служащите въ

Подъ печатъ съ  следните 
четири драми: „Подъ робство“, 
„Силата на парите“, „Магия“ и 
„Сираче безъ баща“, отъ Г. Ив. 
Ценовски, бело-слатински окол. 
учил. инспекторъ. Книгата е 
одобрена отъ Министерството 
на народното просвещение, и 
ще струва 75 лв. за предпла- 

J тилите до 25 априлъ т. г.

Ч ет ете  „Н аш е С л о в о 1

общината, докато данъкоплат- 
ците^скотовъдпи бъдатъ улес
нени съ пари чрезъ аванси сре
щу млеко, отпуснати отъ Коо
перативна мандра, които съ из
плащането на данъците си ще 
улеснятъ общинската каса 

Основанъ е въ града ни новъ 
футболенъ клубъ „Черния пи 
ратъ“. Пожелаваме му успехъ 

Български туристически съюзъ 
клонъ „Нъстрина“, устройва презъ 
този сезонъ следните излети 
1) Западенъ балканъ; Белоград* 
чикъ и околностьта, пещерата 
„Магура“, връхъ „Миджуръ“, 
връхъ „Комъ“, връхъ „Тодори- 
ни кукли“, „Леденика“, мина 
„Плакалница“. 2) Рила: „Скака- 
вица“, „Седемте рилски езера“, 
„Рилски монастиръ“ и връхъ 
„Мусала“.

По технически причини статията 
„Плодовете въ  храненето и ле
куването на чрвешкия органи*

Адресъ: в. „ Тръбачъи — гр 
Отъ учителския съветъ. J Бела-Слатина.

Благодарность
Учителския съветъ при основното училище в ъ  с. Чило- 

ровци изказва съ настоящето своята публична благодарность 
на всички, които подкрепиха материално трапезарията при с ъ 
щото училище, като: Иванъ Поповъ — учитель съ 500 лева; 
Тако Ставровъ съ 20 лева; Иванъ П. Симеоновъ съ 20 лева; 
Миша Ал. Георгиева съ 20 лева; Биньо Леви съ 20 лв.; Став- 
ри Поповъ съ 1 кгр. захарь и др.

с. Чипоровци, 14 априлъ 1932 год.
Главен ъ учи тель: Роз. Чубриевъ,

П О Д  £» стая» южно язложе«
и и е  и  к у х н я » м а -

Г1 А П А СИВКА мжща Н£Ь уЛо
Л  „ 2 ,2 , с @ м т € м в р и й м .

Споразумение:
з-з Спасъ Цековъ, бирникъ-Фердинандъ

ФЕРДИНАНДСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ № 1788
Фердинандското градско общинско управление търси ме

дицински градски общински фелдшеръ на место вакантно.
Желающите да заематъ службата, да подадатъ заявле

нията си най-късно до 26 априлъ 1932 година.
Заплатата— споредъ таблиците, 

гр, Фердинандъ, 18 априлъ 1932 год.
Кметъ; Кнрилъ 0. Милежговъ 

_____________________ Секретарь; Ат, Треидафнловъ

КРАПЧЕНСКО УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

ОБЯВЛЕНИЕ Ne 44
Крапченското училищно настоятелство обявява на инте- 

ресующите се, че на 11 день следъ обнародване настоящето 
въ местния вестникъ „Наше Слово“, въ 14 часа ще се про
изведе търгъ въ общинското управление, съ явно наддаване, 
за наемане две (2) училищни парцели—№ 3 н 5: първата отъ 
10 декари и 9 ара, а втората отъ 10 декари и 2 ара, и две
те  находящи се въ местностьта „Генова чука “, за времето 
отъ 1 май 1932 год. до 1 августъ 1934 год.

Първоначална цена 30 лева на декаръ годишно, а залогъ 
100 лева, споредъ Закона за бюджета, отчетностьта н пред
приятията. е задължителенъ.

Тържките книжа съ  на разположение всеки ирисът- 
ственъ день въ канцеларията на училището.

с. Крапчене, Фердинандско, 20 априлъ 1932 г
Отъ настоятелството.

ФЕРДИНАНДСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ N s  1681
На 3 май н. г., въ общинското управление, въ 10 часа. 

ще се произведе търгъ, съ явно малонаддаване, за доставка
та на канцеларски материали и печатарски книжа, на приб
лизителна стойность 25,000 лева.—Иска се залогь 10 %  и до
кументи по закона за бюджета, отчетностьта и предприятията. 
Тръжните книжа се преглеждатъ въ общината.

гр* Фердинандъ, 12 априлъ 1932 год. Отъ общината.

ч


