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Купихте ли си билети отъ
Журналистическата лотария

Принципни бор
Отъ известно време ние сме,операцията или общината и 2) 

свидетели на една безогледна I Единъ членъ—кооператоръ не 
борба отъ страна на новоосно-1 може да членува въ едно и с х 
ваната Районна Кооперативна | що време въ две еднообразни

кооперации (кредитни).
Какви сх основните мотиви 

на т'Ьзи повелителни изисква
ния? _  нема никаква труд- 
ность, за да могатъ да сс обя- 
снятъ.

На първо место требва да 
подчертаеме, че основата на кре
дита е доверието. Значението на 
доверието е о щ е  по-голЪмо 
тукъ, когато се има предвидъ 
единъ популяренъ кредитъ и 
то между хора, чиито лични 
морални качества определятъ 
основата на кредита.

Може ли да се раздава ли- 
ченъ кредитъ на хора, които 
не се познаватъ добре? А най- 
добре ще се познаватъ, без
съмнено, хората, които жштЬ- 
ятъ близко единъ до другъ — 
познаватъ помежду си нужди
те на всЪко едно стопанство, 
както и възможностьта да бх- 
де рационално използванъ кре
дита и най-сетне—самата въз- 
можность да се изплати заема 

ветенъ отъ историята на ко-Цотъ средствата на самото сто- 
оперативното движение у насъЦпанство, което използва въп-

Банка срещу Популярната Бан
ка въ града ни. И става чудно 
човЬку, какви могатъ да бхдатъ 
мотивите на тази борба, кога
то принципално схществуване- 
то на първата, отъ гледна точ
ка на кооперативния идеалъ, 
не издържа критика. Преди 
всичко, кой що-годе е запоз- 
натъ съ устава на Р. К. Б. (Рай
онната Кооперативна Банка), 
ще забележи, че въ него се 
преплитатъ до тамъ противоре
чиви принципни положения, че 
ако стане нужда да се прило- 
жатъ на д е л о ,  схществува 
опаетность да се изложи само 
то кооперативно дело. И сио 
редъ насъ, борбата, която е 
принудена да води Популярна
та Банка, за да защити себе 
си, е много по-основателна, за 
щото се касае до спасяването 
на единъ основенъ принципъ 
на кооперативното коедитира- 
не, извоювалъ си отдавна пра 
вото на схществувание и ос-

Христо Ботьовъ

и чужбина.
Впрочемъ, какво представля

ва Популярната Банка като ко
оперативна организация? Това 
е на почти всички известно, ко
ито що-годе боравятъ съ тази 
материя и се интересуватъ отъ 
кооперативното движение въ
обще. Това е кредитна коопе
рация .за града, която иска да 
обрдини слабите стопански сх- 
ществувания, въ името наедно 
взаимно подпомагане техните 
материални и морални интере
си, Това е кооперацията, която 
има за изключителенъ обектъ 
кредита, безъ да изключва и ос
таналите стопански задачи, ко
ито има да разрешаватъ члено
вете—кооператори, като таки
ва на обединени стопански ин
тереси.

Кредита, като основна сто
панска задача на Популярната 
Банка, има своя определена ха
рактеристика, която не требва 
да се изпуска никога изъ пред- 
виДъ отъ онези, които мислятъ 
да работятъ съ него. Има не* 
колко основни принципи, които 
винаги определятъ кредитната 
политика на кооперациите та
ка, че не доброто познаване на 
тези принципи, както и не доб
рото техно приложение, може 
да коства гибелното схщест- 
вуване на самата кооперация.

Мнозина мислятъ, че като се 
разширатъ тези основни прин
ципи или бхдатъ окончателно 
премахнати и на техно место 
бхдатъ поставени нови пран* 
ципи т. е. Самата кредитна ко
операция си постави нови Це
ли и задачи, извънъ тези, кои
то ни ги посочва историята, ще 
могатъ да разчитатъ на по-до- 
бъръ успехъ.

Колко се лъжатъ тези хора! 
Въ желанието си да постиг- 

натъ невъзможното, ефимерно 
то, те рискуватъ да загубятъ 
верата въ постижимото, въ 
онова, което е възмажно спо- 
редъ изискванията на една при
рода, каквато действително при
тежава кредита.

Но какви могатъ да бхдатъ 
тези основни 4 принципи, които 
биха могли да определятъ бла
гоприятното схществувание на 
кредитната кооперация, въобще 
и по специално тази въ града 
Популярната Банка?

Преди всичко, ние съ осно
вание можемъ да се спремъ 
само на два такива принципи 
които иматъ решающе значение 
за кредита. Това сх: J) Кре
дитната кооперация трЬбва да 
има за районъ на действие най- 
много местожителството на ко-

Съвети на лЪкаря

росния кредитъ.
Колкото се отнася пъкъ до 

втория принципъ—този за чле
нуването—той схщо така има 
неразривна връзка съ първия. 
Известно е, че нсЪко едно ли
це има нужда отъ определенъ 
кредитъ, споредъ действител
ните нужди, които има да за
доволи. Знае се схщо така, че 
кооперацията раздава кредити 
само на своите членове. Ако 
рече некой да членува въ ед 
но и схщо време въ неколко 
кредитни кооперации, не ще ли 
има опаетность да виеме пове
че кредитъ, отколкото негови
те стопански сили и възмож
ности му позволяватъ да по
среща? А какъ ще има въз* 
можность да сс провери това, 
ако района на действие бхде 
по-големъ отъ този на населе
ното место или общината?

Ето основните принципи, ко
ито требва да се иматъ винаги 
предвидъ и за тЪхното строго 
съблюдаване най-малкото мо
гатъ .да Се винятъ управители
те на кооперациите. Известно 
е, че всичката отговорность по 
управлението на кооперацията 
пада върху тези, последните, 
която отговорность е повечето 
отъ материаленъ, отколкото отъ 
мораленъ характеръ.

Могатъ ли, обаче, да бхдатъ 
спазвани изискванията на тези 
основни принципи отъ една ко
операция, която има единъ раз- 
ширенъ районъ на действие «=- 
целата околия? Тази възмож
ности, колкото и ла се желае, 
е изключена, особено при ин
тимното желание да се обгър- 
наТъ Цели и задачи, Дйлечъ 
надхвърлящи скромните пре
тенции на една Попул» банка.

Отъ устава, който имаме ма 
рхка, на Районната Коопера
тивна Банка, заслужава да се 
подчертаятъ само онези разли
чия между него и този на По
пулярната Банка, които един
ствено биха дали основание да 
се постави такава фирма. Това 
сх  п» и. 10 и 14 на чл. 2 отъ 
устава на Р. К. Б. Те визиратъ, 
безсъмнено, цели, които сх из
броени въ чл. 2 отъ Закона за 
коопер. слружения и които це
ли, колкото и да сх разреши
ми, взети по-отдЪлно, като та
кива на специаленъ родъ ко
оперативни сдружения, най-мал
кото има основание да бхдатъ 
вписани въ устава на една кре
дитна кооперация. Колкото пъкъ 
се отнася до първичния харак
теръ на тази кооперация, ние 
четемъ това въ устава на Р. К. 
Б., кхдето се казва, че „се ос-

Христо Ботьовъ.
Поетъ и революционера
Като поетъ оставилъ е малко, но ценни стихотворения, про

пити сь лиризъмъ, ненадминати до днесъ.
Като революционеръ проявнлъ е дейность, извършилъ е 

подвизи, които говорятъ за организаторския му талантъ, за негово
то безстрашие въ критически минути, за неговото хладнокръвие при 
разрешението на трудни въпроси въ тЪжки моменти.

Тоя Ботьовъ, съ добре екипирана и организирана чета, съ 
200 млади момци—левенти, спасили се отъ турския ятаганъ, прию
тили се въ съседна Ромъния, премина Дунава, прекоси България отъ 
Козлудуй до Балкана и въ мТстностьта „Вола“, надъ Враца, падна 
убитъ отъ вражески куршумъ, който куршумъ постигна цельта си, 
благодарение коварното предателство на подълъ и извергъ врача- 
нинъ, рожба на сатаната.

Да се преклонимъ иредъ светлата паметь на поета—рево-
люцнонеръ, чиито лнкь с ЗпимШ нг» Ъьлгарскпя народъ й чи-лто дей’ 
ность е въплотена въ ардцето на всЬки бьлгаринъ, радетель за 
по-добър в и но-справедлнвъ животь. N.

1. Обща хигиена на очите.
1) Хигиената на очите е ин

тимно неразделно свързана 
съ хигиената на тялото и ду
шата. Рационалните и разумни 
грижи за последните, сх  сх- 
щевременно непосред с т в е н и 
грижи и за очите.

2) Навикътъ да се спи съ от- 
воренъ прозорецъ е отличенъ 
за проветряване белите дробо
ве и предпазване отъ туберку
лозата. Възприемете го. Той е 
полезенъ и за очите.

3) Хора, живеещи въ нездра 
вословни хигиеническии хра 
нителни условия, с х  най-много 
и з л о ж е н и  на болестите на 
очите.

4) Мийте съ твърда четка 
зхбите си всека сутринь и ве-

нолава кредитна кооперация...“.
11г.е недоумеваме какъ е би

ло възможно Окрхжния схдъ 
да се съгласи съ регистрация
та на подобна „кредитна“ ко
операция, която се стреми да 
обгърне всичките отрасли на 
кооперативното дело въобще. 
И дали този случай не ще да
де основание за въ бхдеще на 
кооперацията да се гледа като 
на единъ особенъ видъ стопан
ска форма на организиране, нЪ- 
маща нищо общо съ обществе
ния характеръ на кооператив
ното организиране и идеалните 
постижения на кооператизъма 
въобще.

Но за да бхде по-ясно на 
обществото изъ кой пхть е 
тръгнала Р. К. Б., разчитайки 
единствено на успехъ, ние дъл- 
жимъ да се спремъ само на 
неколко случаи, които имахме 
възможности да пров*Ьримъ и 
отъ които случаи мо.же да се 
СхДц за „културното" д1*ло на 
новата ..кооперация", игнори
раща елементарните иаиОква- 
ния на кооперативеиЪ МораЛъ, 
безъ който моралъ най-вече ко* 
операцията е осхдена безъ 
време на неуспехъ.

Ние немаме иип1о противъ 
това, че Р. К. Б. е приела като 
Сьои членове изключени таки
ва отъ Популярната Банка. Но 
заинтересуваха Ли се хората 
отъ тази Банка за какво СЯ 
изключени тези членове, за да 
ги приеме за редовни свои чле* 
нове? Това сх били най-нере- 
довните членове па Банката и 
може ли да се очаква, че rb 
сх  се поправили, когато тБх* 
ното държание въ Популярна
та Банка е било невъзможно 
повече.

Но колкото е оохдителнб 
последното обстоятелство, още 
толкова повече е за осхждане 
обстоятелството, че Р. К. Б. 
приема за членове такива, кон
то сх били редовни членове 
на Популярната Банка. Това 
нЪщо става причина, безсъмне
но, Популярната Банка да взе
ме решителни мерки и да ги

изключи и по този начинъ да 
регистрира вЪрностьта си къмъ 
основните принципи на коопе
ративното кредитиране.

На трето место Р. К. Б. е 
приела за свой ч л е н ъ  лице, 
обявено въ мораториумъ, което 
има задължения къмъ Популяр
ната Банка и, въпреки това, 
получава кредитъ и отъ нова
та банка. Схшо така едно ли
це, което има ипотеченъ дългъ 
при Популярната Банка, полу
чава и личенъ заемъ отъ Р. К. 
Банка!

Много сх фактите, прочее, 
които могатъ да се изброятъ, 
за да се подчертае нелоялната 
конкуренция на Р. К» Б. къмъ 
Поп. Банка. Но всичко това го
вори повечето за желанието да 
се удовлетворятъ болни амби 
ции, отколкото да се създаде 
една здрава организация, която 
би срещнала сътрудничеството 
и на останалите родствени 
ней кооперативни организации,

Но ако обърнемъ поьсериоз 
но внимание на бждещето на 
Р, К, В.» ние с&е задължени да 
обърнемъ внимание и на ДруГъ 
единъ фактъ, който мери да 
нанесе чувствителенъ ударъ на 
селското кооперативно движе
ние и то въ лицето на техния 
мораленъ и материаленъ пред- 
ставитель— Районния коопера- 
тивенъ комитетъ. Опастностьта 
е основателна и заслужава съ 
няколко думи само да се об
рисува отъ кхде изхожда тя 
и какви размери може да взе
ме въ близко н далечно бх* 
дете,

На първо време, като район
на кооперация на популярния 
кредитъ, t >i ще има възмож
ности да приеме за членове ре
довни такива па нЬкои селски 
кредитни кооперации и като та
ка да злепостави следъ време 
средствата на селската коопе
рация, нямайки възможность 
да се следи за начина на пла
сиране средствата на кредита.

А нима требва да се изпус
ка изъ предвидъ факта, че ре
довни членове на р. К. Банка

ще бхдатъ селските търговци, 
бакали и кръчмари, които не- 
матъ достхпъ въ селската кре
дитна кооперации и по този 
начинъ не ще ли се нанесе 
чувствителенъ ударъ на сел
ското кооперативно движение, 
щомъ гЬзи хора ще и м а т ъ  
възможность да се ползватъ 
отъ услугите на кооперацията 
било съ евтинъ кредитъ било 
съ доставки и продажби? Осо
бено селското кооперативно 
движение ще почувства удара, 
когато Р. К. Банка реши да 
организира общите доставки 
и продажби, и намери въ ли
цето на селските кръчмари и 
бакали най-голФмит4 свои кон
куренти.

Ние смитаме за уместно да 
предупредимъ рхков о д н и т £ 
фактори на селското коопера
тивно движение за опастность
та, която грози движението съ 
закрепването на Р. К. Банка, 
както за схществуванието на 
отделната кооперация, така и 
на целия районъ, въ лицето 
на нейния представитель — Р. 
Коопер. Комитетъ.

Прави впечатление даже, че 
Районния Кооперативенъ Ко
митетъ не взема още страна 
противъ появяването и закреп
ването на една псевдокоопе- 
рация, която носи съ себе си 
всичките обективни признаци 
на явенъ конкурентъ, мани
фестирайки по най-очебиещъ 
начинъ ролята, която смета да 
изиграе въ схдбата на 4коопе 
ративното движение въ нашия 
край.

За насъ нема съмнение, че 
ако се закрепи тази коопера
ция, тя съ нищо нема да из
мени на своята антикоопера* 
тивна природа, Но по-скоро 
ние сме склони да допуснемъ, 
че тя не ще закъсн-fee да се 
трансформира въ акционерна 
банка, кеете аелх е и нейното 
призвание. И кат© акционерна 
банка ние еметаме, че тя мне 
го пс-добре би оправдала сво
ето ежществуване. отколкото 
да бхде носителка на принци
пи* които тя по никакъвъ на
чинъ не би могла да оправдае.

Ето защо и борбата, която 
е повела Популярната банка 
Съ Районната Кооперативна 
Банка, е по-скоро една прин
ципна борба, отколкото така
ва, която би задоволила амби
цията за некакво първенство 
на първата предъ втората.

Верно е, че едната предъ 
другата има преимущество, но 
то е отъ принципаленъ харак
теръ и е единствено на стра
ната на Популярната Банка 
предъ Р. К. Банка.

Ние си позволяваме, безсъм
нено, да поздравимъ една та
кава борба, защото това е бор
ба за защита на основни ко
оперативни принципи предъ 
личните интереси на една гру
па капиталисти „кооператори“.

черь, и съ чиста вода следъ 
всЬко ядене. Чистете си нок
тите, косите, делото т е  л о. 
Обичайте чистотата. Привикне
те къмъ чистота и децата си. 
Тя е здравето.

5) Алкохолните питиета не 
хранятъ, нито поятъ. Те отрав- 
ятъ организъма, разоряватъ об
ществото, семейството и инди 
вида, поробватъ душата, пред 
разполагатъ къмъ всички бо 
лести и специално къмъ очни 
Tt. Трезвеностьта е мила сес 
тра на мхдростьта, здравето 
щастието. Не пийте никога ал 
кохолни питиета. Чистата вода 
е единственото н а й - з д р а в о  
питие.

6) Антропологията, анатоми
ята, физиологията, биологията 
и нравственостьта ни учатъ, че 
месото е противоестествена, 
вредна и предразполагаща къмъ 
заболявания нехигиенична хра
на; тя спъва правилното физи
ческо, умствено, морално и ис
торическо развитие на човека, 
спъва нравственото му усъвър- 
шенствувание. Изхвърлянето на 
месото отъ храната е една отъ 
гаранциите за здравъ радос- 
тенъи дълъгъ животъ. Не яж
те месо.

7) Тютюнътъ е вреденъ и 
отровенъ за здравето. Той по
нижава нравствената и телес
на енергия. Не пуши.

8) Една твърде голема частъ 
отъ главоболията и мигрените 
произхождатъ отъ несъблюда- 
ване хигиената на очите.

9) Не поверявайте здравето 
си на непосветени въ тайните 
на науката и изкуството за ле
куване хора. Те иматъ добри 
намерения, но почти винаги сх 
лоши съветници.

10) Ако детето избегва свет
лината, клепките се слелватъ 
сутринь при пробуждане, поя* 
вяватъ ли се гурели и нмъ те* 
чатъ често сълзи, знайте че 
очите имъ се намиратъ въ 
опаетность. Посъветвайте се съ 
лекаря.

11) Много ученици и чираци 
страдатъ отъ очите или слабо 
виждатъ, които не знаятъ или 
се етрахуватъ да обадятъ и за
това сх  третирани като мър
зеливци. Наказанията следват ъ 
на накйзания и ао такъвъ на
чинъ родителите, не знаейки 
истинската причина на тоя „мър* 
зелъ“, отвръщаватъ децата къмъ 
и безъ това мхчителната имъ 
работа.

Родители, учители и майсто
ри, бхдетс милостиви и спра- 
веддили, грижете се за очите 
на децата»

12) Ако едното или двете 
очи не сх  нормални, ако виж
дате двойно или неясно» ако 
буквите на четивото ви изгяеж 
да» че играятъ. аке ви се стру
ва, че предъ очн^е ви хвъо* 
чатъ мухи> безъ да «ма такива 
ако виждате около лампата раз
ноцветни крхгове като небес
на дхга, ако окото ви -играе ' 
лрезъ време на четивото нлн 
шиенето, даже и когато не усе
щате никаква болка, посъве? 
вайте се съ лекаря.

13) Нормалното око требзД 
да може да «ете отъ разстоя
ние петь метра добре освътенъ 
едъръ надписъ, За да провери 
те приблизително самички да
ли очите ви сх нормални, яос< 
тхпвате по следния начинъ 
Върху чисто бела хартия на
пишете съ печатни букви (ви
соки единъ сантиметъръх широ
ки схщо единъ сантиметъръ н 
дебели около единъ мнлнме- 
търъ и половина, на разстояние 
една отъ друга по шесть ми
лиметра) напишете една отъ 
следните думн: ВАРШАВА — 
ГАБРОВО, поставете листа на 
добре осветено мвсто, отдале
чете се т § метр̂ ц съ третия
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liptbcr на лЬвата ржка запушете 
л^вого око и гдедайте надпи
са сь дЬсното око, върху кос- 
ш (окото) не пада свЬтлина. 
11о сжщия иачинъ (т р е т и я 
пръстъ на дНсната ржка вър
ху дФсного око), повтаряте опи
та и съ лЬвото око.

ОчитЬ сж нормални, ако отъ 
това разстояние четемъ свобод
но всичкитФ букви на написа
ната дума.

14) Много деца ослФпяватъ 
презъ време на игригЬ. Пре
махнете опаснитЬ играчки: ре
волвери, прашки, стрели, пуш
ки и др. Внимание върху ножи
ците, ножчетата, писалките.
& 15) Ако въ окото ви падне 
прахъ, песъкъ, сламка, осилъ, 
което често се- случва летно 
време на жетва или косидба, 
не трийте окото си, макаръ да 
ви сърби или „гльожде", защо- 
то ще надраскате повръхность* 
та на окото и може да предиз
викате нежелано възпаление. 
Съ палеца и показалеца на съ
ответната ржка хванете косми
те на горната клепка и я пов
дигнете малко нагоре и нап- 
редъ, сълзите ще изхвърлятъ 
осиля или сламката. Ако сами- 
чекъ не успеете, затворете ле
ко окото и чакайте другъ да 
обърне клепката, върху която 
се е залепило ч у ж д о т о  ве
щество.

Д-ръ Авр. Ив. Рапонски.

Къмъ ония, кои
то посетихме.а.
На 13 т. м. съ учениците отъ 

III и IV отделение предприехме 
излетъ до гр. Фердинандъ, като 
околийски центъръ, съ задача 
да обходимъ некои м е с т а  и 
учреждения и затвърдимъ уче
ното по гражданско учение.

Посетихме: Българската зем- 
леделска банка, Т. п. станция, 
Окол. управление, Ветернарна- 
та лечебница, Гарата, Аптеката, 
Кантората на г-нъ Янаки Па- 
новъ, 1-во Мирово сждилшце, 
Инжинерството, Агрономство
то, Содолимонадена фабрика 

— ^ Ш б д ъ “, Печатница „Животъ“, 
Гимназията и почивка на обедъ 
въ „Чамъ-кория“.

Задачата, която си б Ьхме по
ставили при тоя излетъ постиг
нахме, благодарение приемътъ 
и готовностьта за сждействие 
при оформяване и попълване 
гражданското съзнание на мла
дите питомци, отъ страни ше
фовете и персонала на учреж
денията и съдържателите, сто
паните на частните заведения, 
които посетихме.

Като изказваме нашата най- 
голема благодарность къмъ тия 
господа, за ценното сждействие, 
което ни дадоха и подпомогна
ха въ трудната мисия — обу
чение и възпитание младото по
коление, декларираме имъ, че 
ние, ръководителите, запазва
ме милъ споменъ отъ тая сре
ща, а нашите деца дълги го
дини ще носятъ добитите ху
бави впечатления.

Кждето и да стоите господа, 
въ йерархическата стълба на 
нашия обществеиъ животъ, как» 
вато и служба да заемате, мал
ка и голема, помнете че Вие 
сте минали презъ ръцете на 
учителя, презъ училището. Про1 
чее, бъдете всЪкоГа така отзив
чиви къмъ последното, за да се 
Подготви младото поколение и 
достойно изпълни дългътъ си 
Къмъ народъ и държава!

Отъ наШе име и отъ името на 
'бО ученика Ви поздравлйваме

tl« Мечнарсии — учител ь, 
с. Долна Вереница.

НесмЪтнати доходи и 
богатства на Синода

8ъ  това време когато синодал
ните владици начело съ митро- 
полйтъ Неофита биятъ тревога, 
че се съкращавал бюджета, отъ 
една бележка н близко до вис
шите синодни кръгове лице уз
наваме, че доходитЬ на Синода 
съ безчетни, неотчитани предъ 
никого, незаконосъобразни и ед
ва ли не по-големи отъ тия на 
държавата.

Даже увЬряватъ, че Синодътъ 
далъ на заемъ на правителство
то една сума отъ 80 милиона.

Даватъ на заемъ, иматъ из- 
лирши милиони, а пъкъ искатъ

държавата да имъ плпща запла
тите по 50-60,000 лв. на месецъ, 
да нмъ купува автомобили, да 
имъ гради дворци !за 7-8 милио
на и да имъ издържа училища
та. А споредъ сведенията, които 
ни даде поменатото лице, си: 
нодътъ има, или би ималъ, ако 
въ църковното ведомство не ца
руваше безаконие и анархия: 
1) Огъ покрити и непокрити 
черковни и монастирски имоти 
редовни доходи и н а е м и
180.000. 000. 2) Само Рилскиятъ 
монастиръ 40,000.000 миналата 
година е получилъ. 3) 50 лева 
печалба отъ 200,000 кгр, восъкъ, 
превърнатъ въ свещи 10,000.000 
4) Отъ такси за религиозни тре
би 50,000.000 лева.

Всички православни българи, 
които образуватъ това общество 
което се казва църква, ако вне- 
сатъ по 10 лв. годишно членс
ка вноска—само това ще даде
50.000. 000 лв.

Църквата изобщо има годиш
но 200—300 милиона доходи. 
Тя може да помогне на държа
вата, като на „майка“ както я 
наричатъ владиците, а не да 
иска отъ празния ковчегъ на 
държавата.

в. „Народъ“ бр. 108.

Важно за производи
телите на овощенъ 

посадоченъ ма- 
териалъ

Въ „Държавенъ вестникъ“ 
бр. 18 отъ 932 год., е публику- 
ванъ правилника за контрола 
върху овощните разсадници и 
търговията съ ов. дръвчета. 

По-важните постановления сж:
1) Откриване на овощни раз

садници става отъ специална 
комисия. Ов. разсадникъ треб
ва да бжде най-малко 3 дека
ри и да произвежда годишно 
минимумъ 2000 дръвчета.

2) Иматъ право да откриватъ 
ов. разсадници само лица съ 
земледелско образование.

3) Всеки овощаръ се задъл
жава ежегодно до 1 септемврий 
да декларира материала си въ 
агрономството.

4) Разсадника се закрива отъ 
Министерството на земледФли- 
ето, ако не се подържатъ ов. 
дръвчета здрави чрезъ употреб
ление на препаратите за борба 
съ болестите по овощните 
дръвчета.

5) Всеки овощаръ съ раз» 
садникъ е дльженъ да води 4 
книги, заверени отъ Агроном
ството.

6) Министерството на земле» 
делието публикува ежегодно 
списъкъ на овощарите, които 
иматъ годни за разпродажба 
овощни дръвчета.

7) За въ бждеще продажба 
на овощни дръвчета ще става 
само на определени отъ Агро
номството места (овощарски 
тържища), подъ контрола на 
органите на Министерството 
на земледелието.

Агрономъ: Т. Ивановъ.

Хроника
Подписанъ е указа, съ който 

се утвърждава за кметъ на об
щината ни г. Кирилъ 11. Ми- 
ленковъ и за помощникъ— Ге- 
орги Д. Врачански.

За кметь на с. Челюстница е 
избранъ г. Алекси Рангеловъ и 
за помощникъ Петко Деновъ - 
и двамата земледелци.

Приведени сж въ известность 
задълженията на всички граж
дани къмъ общината, като на 
всеки е открита партида. За
интересованите могатъ да на- 
правятъ справка за задължени
ята си всеки работенъ день.

Отъ 26 того общината е за
почнала да изплаща на служа
щите си майската заплата. Из
платена е най-напредъ запла
тата на най-низкия служащъ, 
а най-после, на 30 того, ще 
получи заплатата си г. кмета.

Ония търговци, които прите- 
жаватъ купони отъ служащите 
при общината, да се яватъ въ 
общината отъ 1 до 5 юний, за 
да си получатъ веднага суми
те срещу техъ.

Граждани, които притежаватъ 
разписки отъ общината за из
платено тротоарно право, да ги 
представятъ въ общииита, за 
да имъ се отметнатъ отъ пар
тидите.

Появила се е Злата муха по 
добитъка въ Кулско и Видинско.

На 3 юний т. г. ще се разгле- 
датъ тукъ отъ Ломския окр. 
сждъ делата, заведени отъ ре
дакцията на „Наше Слово“ и 
Фердинандската Попул. Банка 
срещу Георги Иорд. Калжповъ, 
народенъ представитель и Ва- 
силъ Топчийски, учитель, за 
обида и клевета чрезъ печата.
• Адресното бюро при община
та ще съставя актове на всич
ки ония граждани, които Ож- 
датъ повикани за справка отъ 
сжщото и не се яватъ. Глоба
та е отъ 100 до 2000 лв. Сж- 
щото бюро съобщава, че ония 
адресни карти, които сж напи
сани нечетливо или не е отго
ворено правилно на въпросите, 
не ще се приематъ.

Общинскиятъ кметъ г. Кирилъ 
Миленковъезавелъ дело предъ 
Ломския окр. сждъ срещу на
родния представитель Георги 
И. Калжповъ, за клевета и оби
да, нанесена му чрезъ печата 
(хвърчащъ листъ) презъ пос
ледните избори.

Помощникъ окръжния учили- 
щенъ инспекторъ за Ферди
нанде кг) околия г. Петърь Ян 
чевъ е издържалъ съ усп1.хь 
изпита с.и за инспектор ь\ 11о:н 
дравляваме г. Янчевъ и му по
желаваме плодовита дейности 
въ полето на просветата.

г. Д-ръ Авр. Ив. Рапонски, кой 
то специализира по вътрешни 
болести вЪ Франция, за нап- 
редъ става редовенъ сътруд- 
никъ на в е с т н и к а  ни. Отъ 
днесъ започваме да печатаме 
серия негови статии, подъ заг
лавие „Съвети на л е к а р я  
Днесъ, когато медицината се 
явява често безпомощна предъ 
много болести, нуждата отъ 
предпезни съвети се явява ед
на необходимость. Затова, не
ка читателите следятъ редовно 
съветите на Д-ръ Рапонски, да 
ги изпълняватъ, за да се пред- 
пазятъ отъ многото болести, 
които носятъ материални ра
зорения, а често и смърть.

Утре, Демократическата орга
низация у с т р о й в а  публично 
събрание въ читалищния са- 
лонъ. О р а т о р ъ: Светославъ 
Дичевъ.

Всички данъци недобори отъ 
1877 до 1925—6 фин. година 
требва да бждатъ изплатени 
до 25 юни т. г., за да се възпол- 
зуватъ данъкоплатците отъ на
малението 30 /0, съгласно За
кона за облекчение данъците, 
като се опрощаватъ и нало
жените глоби. Следъ тая дата 
закъснелите данъци ще се съ- 
биратъ въ пълния имъ раЗмеръ 
и то принудително.

Съ 25Vo облекчение подле- 
жатъ данъците отъ 1925 г. до 
1929—30 фин. г. Облекчението 
на предплатените данъци за 
текущата година е за втората 
третинка съ 5 /., а за третата 
—съ 107 • Съ сжщите облек
чения се ползуватъ и селските 
стопани, като за техъ крайния 
срокъ е 25 откомврий т. г.

Данъчниятъ началникъ е сви- 
калъ конференция на бирни
ците отъ околията за разясне
ние Закона за данъчните об
лекчение, като ги е задължилъ 
да издадатъ обявления за раз
яснение закона на населението.

Търси се мебелира
на стая подъ н а е м ъ 
съ кухня.

Споразумение:
Р е д а к ц ш я т а  за Ч.

Благодарность
Учитблскиятъ Съветъ при На* 

родното първ» училище »Хр. 
Ботбвъ“ изказва благодарность 
На семейство Ал. Воденичаро
ви» които, по случай именйий 
день на покойния имъ синъ 
Кирилъ, дадоха обедъ» едно 
агне» на трапезарията при учи
лището;

Сжщия день съдружниците 
Силко Денчевъ и Сие дадоха 
35 стъкла лимонада.

Съ този даръ на децата се 
даде обедъ» какъвто много отъ 
гЬхъ, може би, никога не сж 
имали.

ГАБРОВНИШКА ОБЩ. СКОТОВЪДНА КОМИСИЯ.

ОБЯВЛЕНИЕ N° 753
Скотовъдната комисия обйвяйа на йнтересующитФ се, че 

търси да закупи по доброволно съгласие следните фуражни 
храни, нуждни за общинските разплодници, както следва: 
овесъ 3105 кгр., ечмикъ 1300 кгр., царевица 1090 кгр., кюспе 
540 кгр., сено 7000 кгр., кръмно цвекло 4200 кгр., слама 4100 
кгр. и 43 кгр. соль. Цената ще определи комисията по доб
роволното спазаряване и конкурента.

Желающите да доставятъ горните фуражни храни, да 
дадатъ офертитЬ си най-късно до 10 юний т. г. Следъ тази 
дата тръжната комисия сама ще подири и закупи фуража.

Допуска се доставката да бжде и по отделно за всеки 
видъ. Искания залогъ е 10 Y0* Закона Б.О.П. е задължителенъ. 

с, Габровница, Фердинандско» 2i. V. 1932 г,
Председатели: Стефанови,

Касиеръ-оТНетйикъ; П. Георгиеви,

БРЪСНАРНИЦАТА НА
И Б Р А И М  Ь  О С М А н О В Ъ

СЕ ПРЕМЪСТИ НА УЛ. Р, Л Е Г & “ , ДО КРЪЧМАТА НА 
КОНСТ, ГРЕКОВЪ, СРЕЩУ ЛОВДЖИЙСКИЯ КЛУБЪ. 

р а б о т а  ч и с т а , б ъ р з а  И е в т и н а .
ЗАПОВЯДАЙТЕ, ГОСПОДА, ЗА ДА СЕ УВЪРИТЕ.

Изплащайте редовно абонамента си.

А к у ш е р к а т а

З лата  Тенева
п р е м е с т и  к в а р т и р а т а  са на улвца

„ Г л а в н а “ , с р е щ у  черквата. . и

П розра место парцела
задъ склада на Мл. Софиянски, до Миньо Свещаровъ

продавам ь много евтино*
Споразумение: ГЕОРГИ РУСИНО ВЪ, адвокатъ --Фердинандъ.

АНГЛИЙСКИ

с ^ н ь  К А М Ъ К Ъ
м е р н а  „ М а к е х н и “  и  р а ф и я  м а р к а  

„ М а д ж у н г а - е к с т р а “  щ е  н а «
м Ъ р и т е  в ъ  м а г а з и н а )  н а

1 О Ц О  IfIiKO/Ю ВЪ и С и е - Ф е р д и н а н д ъ

Подъ н а ш  д у к я н ъ
се дава на ул. Главна, до магазинъ „Дунавь\

Споразумение: СТЕФАНОВЪ & ЦОНОВЪ — Фердинандъ.

У Т Р -F 2  М А Й

!1

м е ж д у
. . С п С р Т И С Т Ъ “ — Ь и д и н . ь

(първенецъ Вид. окр. спортна область) и

Б © Т вВ Ъ  30‘-Фердинанд l
Г р а ж д а н и , п о с е т е т е  н а й -и н 
т е р е с н и я  м а ч ъ  п р е зъ  с е з о н а .

свири ЧИТАЛИЩНАТА музика. 

Начало 5 часа. Входъ: 3 и 5 лв.

Първанъ Илиевъ
адвокатъ -  Фердинандъ 

премЪсти кантората си д о  
Популярната Банка*

дАБАМ Ъ  ЪВГ п р о д а ь
*

собствените си две к ад и
о

IT м

вчь едвнъ двор ь» съ пристройки^ 
кухня, яхър-ь и Др., находлщн се 

на у л .  »Дарь БорИсъ^ 37.
Споразумение: Константннъ Димитровъ Карловски, Фердинандъ.

КОЛОНИАЛНИЯГЪ МАГАЗИНЪ 
на Гоцо Оиколовъ и Сие- r p .  Фердинандъ
е въвелъ консуматвили купони, коиго носятъ печалба на купувачи

те. Купу айте стока оть горния магазинъ и събирайте купони?*.

РекламигЬ, дадени въ „Наше Слово“, 
постигатъ напълно цильта си.

<© 4М

I
И З З Е С Т И Е Открихъ въ гр. Фердинандъ, до хотелъ „Чипровецъ“ И З в Е С Т И Е

складъ на дървенъ строителенъ материалъ
отъ всички видове, като: летви, бичмета, токове, дюшемета и пр. и пр. Съ това азъ разрешавамъ и го
лямата стопанска криза, ПОНЕЖЕ ПРОДАВАМЪна НЕИМОВЪРНО НИЗКИ ЦЕНИ, отговарящи на уславията 
днесъ и съ това вс^ки домостроитель може да бжде спокоенъ и сигуренъ, че ще довърши своя домъ, а

работилници^ ще спечелять отъ намалението цената на материала имъ.
Посетете и ще се увЪрите, че HtMa вече скКпотия. Съ почитание: К а м е н ъ  К о с т а в ъ
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