
Год. VH1. брой 387. Фердинандъ, 25 юний 1932 год. Цена 1 девъ.

най-после предъ упорито
I f  и

АБОНАМЕНТЪ: 50 ЛВ. ГОДИШНО 
Публикации: 2 лв. кв. см. НЕЗАВИСИМЪ СЕДМИЧНИКЪ ИЗДАТЕЛЬ - СТОПАНИНЪ: 

Г. АПОСТОЛОЗЪ.

т ш ш р ш т т

Омръзнаха. He сж една и 
две. Станаха десетки. И никак
ви резултати. Стопанскиятъ ха- 
осъ продължава да лежи надъ 
Европа, надъ целия св'Ьтъ, и 
всева смутъ въ душите, а отъ 
тамъ—смутъ въ политическите 
отношения м е ж д у  държави, 
между партии, между отделни 
личности. Създаватъ се усло
вия, които пораждатъ недовол
ства, нови идеи — спасителни 
или унищожителни; сеятъ бор
би, чиито край не се вижда — 
благоприятенъ или не.

Днесъ заседаватъ две кон
ференции: Женевската—по обе- 
зоржжението и Лозанската — 
по репарациите.

Първата вече остаре и ника- 
къвъ резултатъ. Продължаватъ 
да се въртятъ силните държа
ви въ омагьосания кржгъ на 
надлъгването. Заровиха се въ 
подробности. И достигнаха ве
че до количественото и качест
вено обезоржжение: първото 
желано отъ Америка и второ
то—отъ Франция. И отъ всич
ко това, на хоризонта се очер
тава една голема нула, която 
се свива вече, готова да обхва
не и смачка въ обятията си 
особено народите, представени 
въ тази конференция.

Лозанската конференция за
почна съ изгледъ за успехъ. 
Уви! Разногласията се появиха

още въ първия моментъ. Фран
ция не желае да опрощава ре
парации. Защото разрушенията 
отъ войната още не били въз
становени (!) и защото грижи
те й къмъ Югославия били го
леми: последната безъ репара
ции не могла да живее!!! (А 
България може да живее, за 
да плаща репарации!). И зато
ва, Франция желае само ка
чествено разоржжение: за да 
може да бди върху репараци
ите—за техното точно изпъл
нение. Отъ тукъ вече можемъ 
да видимъ и края на тая кон
ференция.

Светътъ изгуби вера въ кон
ференциите. Защото всеки тамъ 
дърпа чергата къмъ себе си. 
И никой не е готовъ на от- 
стжпки. И никой не се вглеж
да въ мизерията и глада, кои
то го заобикалятъ. И никой не 
вижда икономическия х а о с ъ, 
който ни подготвя политичес
ките предпоставки за бждеща- 
та война.

Ето до кжде ни докариха 
икономическите „мждреци“ отъ 
десетилетия насамъ. И вижда
ме вече, кжде ще ни заведатъ 
политическите ахмаци, които 
се ржководятъ днесъ само отъ 
своите тесни национални инте
реси или само отъ интересите 
на своите партии и партизани!

доточените отъ к р и с т а л и н а  
светливни лжчи. Подобна (но 
извънредно много по-сложна) 
на ципата, покриваща фотогра- 
фическото стъкло, тя получава 
тъй да се каже образа на пред
мета, когото гледаме.

3. Мускулите на окото, на брой 
седемъ за всеко око, сж обик
новени мускули, имащи за служ
ба да движатъ окото нагоре, 
надолу и въ страни по начинъ, 
че гледаниятъ предметъ, ириса 
(отверстието, д и а ф р а г м а т а  
презъ която минаватъ лжчите) 
и чувствителната часть на ре
тината се намиратъ на една и 
сжща права линия. Действието 
на мускулите на едно и сжщо 
око, и на двете очи заедно,1 е 
хармонично балансирано. Пов
редата на единъ или неколко 
отъ тия мускули, които дър- 
жатъ окото въ равновесие и 
право, предизвиква „ изкривява
нето“ на окото. Това което на 
народенъ езикъ се нарича „че- 
кърести очи“, а на наученъ стра- 
бизъмъ.

4. НервигЬ сж телеграфните 
жици (но извънредно по-слож
ни отъ една телеграфна жица, 
на която ние ги оподобяваме 
само за улеснение описанието 
и разбирането) които предаватъ 
съзнателно или несъзнателно 
дразненето на лжчите или за-

отпредъ надире се скжси или 
увеличи, то точката на преси
чането на лжчите ще пада задъ 
или предъ ретината и тогава 
образа не ще да е ясенъ. Тога
ва индивидътъ, за да вижда 
добре, е принуденъ да отдалечи 
въ първия, и да приближи въ 
втория случай.

Тогава казваме, че лицето е 
далекогледо въ първия случай, и 
кжсогледо въ втория; далекоглед
ство, или хиперметропия и къ
согледство, или миопия,

Освенъ това, когато сечение
то на окото, направено отъ дес* 
но на лево и отъ горе надолу, 
не представлява п р а в и л е н ъ  
кржгъ, то образътъ на гледания 
предметъ ще е сжщо неясенъ 
въ некои места, тогава казваме 
че имаме астигматизъмъ.

6. Съ напредването на въз- 
растьта, еластичностьта на кри 
сталина се намалява, той 
сплесква, следствие на което 
точката на пресичането на лж
чите вместо да се намира вър
ху ретината, пада задъ нея, по
ради което лицето, за да вижда 
добре, е принудено да отдале
чи четивото. Тогава имаме през» 
бития.

7. Латинската дума рефракция, 
означава свойството на лжчите 
на светлината да менятъ посока* 
та си, да се пречупватъ при пре-

поведите за движение на око-|минаването отъ еДна среда въ

Съвети на лЪкаря
IV. Смущения на рефракционната 
способность на очигЬ и тЪхното

корегиране. Носене на очила.
Двадесетия векъ, когато има

ме щастието, или по-добре не
щастието да живееме, векъ на 
м е х а н и к  о-материалистическа 
цивилизация на дизхармония и 
подценка на живота въ различ
ните му прояви, форми и сте
пени; безъ никакво съмнение е 
е векътъ на късогледството, или 
по-добре на недовиждането — не- 
довиждане въ прекъ и косвенъ 
смисълъ на думата.

Успоредно съ духовното не- 
довиждане върви и физическо
то, зрителното, последното до 
голема степень функция отъ 
първото.

Като че ли за присмехъ и 
за отмжщение, кервана на по 
бедоносната цивилизация е пре 
друженъ отъ кортежъ отъ бо 
лести, и страдания, и изобре
тения, ту за собственото й по
гребение и на строителите й, 
ту за облекчение и лекуване 
страданията и повредите, кои
то тая цивилизация, респектив
но човека причинява и си при
чинява въ процеса ка своя про- 
£ресъ. — Очилата заематъ ед
но отъ първите места на тия 
Открития.

До като преди двадесетина 
гОДййи очилата бЬха редкость 
и то само у старите, днесъ на 
всека крачка изъ улицата сре
щаме цела тълпа съ по „чети
ри очи“ и вече не само у ста
рите хора, но и у млади и пре* 
димно у млади, даже и деца.

И наистина тежко става на 
човека да наблюдава малки де* 
ца, въ повечето случаи слаби, 
хилави, недъгави, скрити задъ 
Големи очила, които понекога 
служатъ само за прикриване 
Срама.

Тежъкъ данъкъ на цогре- 
щенъ животъ . , ,

Като се оставятъ настрана 
много оедките случаи, кждето 
очилата се носятъ само отъ 
луксъ, носенето на последните 
е необходимо и полезно при след
ните смущения на рефракци
онната способность на очите: 
миопия, хиперметропия, дстигма- 
тизъмъ, презбития и страбизъмъ.

Следъ като дадеме неколко 
предварителни обяснения, необ
ходими за доброто разбиране 
на това, което ще следва, ние 
ще опишеме накратко тия петь 
случаи на смущение на гледа
нето, следъ което ще дадеме 
некои практически съвети.

'•V•X-
I. Предварителни анатомически,

физиологически и физически 
бележки.

Не могатъ нито да се обяс- 
нятъ, нито да се разбератъ мио- 
пията, хиперметропията и пр., 
ако не се напомнятъ н е к о и  
елементарни и сжществени съ
ставни части на окото и на не
говото действие.

Направата и функцията на 
окото сж извънредно сложни 
и описанието им е много дълго, 
но отъ гледището на въпроси
те, които ни интересуватъ, тая 
направа и тая функция (или по- 
добре функции) сж извънредно 
прости и твърде лесно разби
раеми.

На окото различаваме: Крие* 
талинъ или леща, ретина или 
чувствителна ципа, мускули и 
нерви.

К Кристалйна е една Двойно 
изпъкнала, прозрачна, жива ле
ща, поставена на п р е д н а т а  
часть на окото. Неговото пред
назначение е да пречупва лж* 
чите на св Ьтлината п а д а щ и  
върху окото и ги събере въ 
видъ на снопъ върху ретината.

2. Ретината е чувствителна ци
па, върху която падатъ съсре

то. Те инервиратъ мускулите и 
осигуряватъ виждането. Техно
то пълно или частично парали
зиране може да причини стра
бизъмъ, недовиждане, или пъл
но ослепяване.

5. Най-сетне, съ изключение 
на предната си часть, която е 
малко повече изпъкнала, отъ 
колкото останалата часть, око
то представлява едно напълно 
правилно кълбо. При нормално 
то око разстоянието между кри
сталина и чувств. часть на рети 
ната, дето се образува образа 
на гледания предметъ е такова, 
че падащите лжчи сж напълно 
съсредоточени върху ретината 
вследствие на което образътъ 
е ясенъ.

Подразбира се, че ако това 
разстояние се намали или уве
личи т. е. ако осета на окото

друга.
Рефракционна способность на 

окото наричаме тзя му способ
ность, която има за задача да 
образува ясенъ образъ върху 
ретината.

Тая рефракционна с по с о б -  
ность зависи отъ правилность- 
та, равновесието и правилното 
функциониране на кристалина, 
ретината, мускулите и нервите 
на окото. Миопията, хипертро- 
пията, астигматизъма, лрезби- 
тията и страбизъма сж после
дици отъ смущенията на реф
ракционната способность н а 
окото.

Въ идущата статия ще раз
гледаме тия смущения, пред
пазването отъ техъ и лекува
нето имъ.

Д*ръ Авр. Ив. Рапонски.

Септемвоий 1923 г.
Кървавата стихия 

септемврий 1923 год. 
неумолимо надъ изстрадалата 
земя, остави следъ себе си ку
пища отъ прободени—съ щикъ 
или куршумъ безразлично—те
ла и разпиле траура на смърть- 
та върху хиляди немощни май
ки, пъстропазви ж е н и  и не* 
върстни деца. На което гледи
ще и да застанешъ, било на то
ва на революционерите, било 
на защитниците на реда, мърт
вите въ никой случай не биха 
могли да бждатъ виновни само 
зарадъ това, че сж с т а н а л и  
жертва на нашиятъ неотърсенъ 
още отъ нагона на животиист- 
вото инстинктъ къмъ престжп- 
ление. Виновни сме ние, живи
те, защото мамени отъ под- 
лостьта да живеемъ, свити его
истично въ черупката на лично
то си самосъхранение, не из
дигнахме гласъ на човещина, 
гласъ на зачитане и милость 
поне къмъ бойците, които беха 
сложили оржжието си. Кактои 
да е. Времето съ своята четка 
на неумолимъ ваксаджия неу
сетно замъгли димящиятъ дъхъ 
на буйна българска кръвь, пищ
но разляна по селските друми-

на м-цъвща. Споменътъ за убитите из- 
премина [бледне въ нашето съзнание. Ос

тана само дълбоко въ душите 
ни скритата погнуса. А убий
ците въ техните цветущи раз
новидности или полудяха гоне
ни отъ техн&та неизменна орисъ 
—съвестьта, или сж на пжть да 
полудеятъ.

Въ книгата СИ—Спомени отъ 
септемвр. събития—Прот. Йорд.
Поповъ, (гр. Фердинандъ) се . ________ ____
сили безъ да заема позата на 1 дини, тогава» ° Когато времето 

(стр. 3)

пов
таряните Грама ГП и син 
гакт»гпш ipLuiKH коти  ию- 
редъ естеството си изключва гь 
възможностите да бждатъ пе
чатни, напримеръ „леворверъ, 
афтумебилъ“ и пр. — ние ие 
можемъ да не констатираме, че 
божиятъ служитель въ сжщ- 
ность нищо не е, написалъ.

Преди всичко, за да се даде 
една обективна п р е ц е н к а  на 
събития въ които сме участни
ци и съвременници, вънъ отъ 
изискванията за к н и ж о в е н ъ  
усетъ и умение, необходимо е 
авторътъ да се е отърсилъ отъ 
своите лични схващания, а за 
това не е достат i чка само уго
ворката: „описахъ откровено" 
(стр. 107.) която не убеждава 
никого и въ която самъ автора 
не верва. Вънъ отъ това, всеко 
събитие требва да бжде пре
ценено съ огледъ на неговата 
историческа стойность и възве
дено до ясно установенъ фактъ, 
чакъ тогава може да се радва 
на место въ книги отъ този 
родъ. Не е необходимо съ яв
на симпатия къмъ едната стра
на, която твори събитието и 
нескриване умраза къмъ друга
та да се дава изразъ на субек
тивните въжделения авторски, 
(ако книгата има претенцията 
да въздейства върху „блудни 
синове“), защото въ днешното 

се В време най-малко има нужда отъ 
езуитски прояви. Примеръ: — 
стр. 50 — избити били 71 селя
ни за „назидание“ — Христосъ 
и такова зловещо назидание, 
за бога, кжде е тукъ назида- 
нието?: Или „картечниятъ огънь 
не беше на месо“, за г о р к о  
съжаление на автора!

Една книга, която има за цель 
да даде веренъ образъ на да
дено обществено стълкновение, 
има ли нужда ла изтъква на 
всека своя страница излишния 
героизъмъ на автора си? Но 
това ние го таксуваме не като 
героизъмъ, а като суетно само- 
хвалство и то от страна на чо- 
векъ, чиито стремежи сж „не 
отъ м!ра cero“f 

Отъ друга страна самонадея- 
носьта да се описвагъ автори
тетно факти, сведенията за кои
то не биха могли да се узнаятъ 
освенъ по пжтя на мистичните 
откровения, въ никой случай не 
може да ни увери въ техната 
автентичность. Защото да се 
върви по този пжть на изслед
ване, като се дерайлира отъ по» 
зитивизма на историческия 
методъ, това не значи освенъ 
едно —- да се избикаля истина
та и то безогледно, дръзко. Ос
венъ това не е проявление на 
доблесть хитро и практично да 
се изчаква крайния резултатъ 
отъ събитията и следъ това да 
се п р а в я т ъ „съкрушителни" 
констатации, които всекиму сж 
известни. Примеръ: закъснела* 
та борба срещу Гутурановъ и 
венцехвалеиия на дребно земле* 
дел.-еснафския елементи и то 
следъ като Гутурановъ е без- 
вреденъ, а земледелско-еснаф- 
ските елементи сж на власть. 
Констатации, които не ще до» 
принесътъ нищо къмъ „герой^ 
ниять ореолъ* на което н № 
е „скромно човешко смирение*' 

Книги отъ роДа на визирана» 
та не сж освенъ негоДйй опи
ти, торъ, върху Която следъ го-

„заинтересованъ“ (стр. iS) да 
даде характеристика за съби
тия отъ твърде деликатно, за 
единъ свещеникъ особено, ес
тество. Като оставимъ на стра
на всички формални изисква
ния на литературата и твор
ческата естестика, принципите 
на които безплодно ще търсимъ 
въ своеобразния езикъ и мани- 
еръ на описание на една стра
на, като игнорираме отъ друга 
наивния, почти детски начинъ 
на логически изводи, който из
дава недвусмислено едно тъл
куване на събитията и идеите 
(които така вихрено опустоша- 
ватъ душата на новия човекъ) 
отъ гледището на допотопна

утай, избистри и кристализира 
спомена за преживените съби
тия, тогава, когато фактите се 
отърсятъ отъ тесните и по
грешни схващания на своя про» 
водникъ — разказвачъ и доби- 
ятъ спокойната и широка ясно
та на историческа истина, чакъ 
тогава върху плодоносната поч
ва на тия, оцветени отъ пар
тизанския колоритъ на автора 
Си книги ще се роди истин
ската история на трагичния и 
кървавъ септ. 923 год. История, 
въ която нема да има мФсто 
на извъртания и тесногръдие, 
които въ никой случай не мо
гатъ да се патентоватъ като 
беззаветно служене на вечните

социология; като затворимь очи»откровения ца в кои



Наше Слово Брой 387.
Стр. 1.

тИШлчИ1 .*Лш VOJ

Алексаид^ъ Попаш мовъ
с а р а ф ^ ь централа Фердинандъщчии ■ ■ . . tu .ui. L. ц jll-ш ___ _ _  _  телефонъ № 21.

покупко-продажба на: I )  Сребърни и златни монети, златни пръстени, коронки, зжби и др.; 2) О б л и г а 
ции отъ всички външни а вхтрсшни предвоенни и следвоенни държавни и общински заеми » др. ценни 
книжа- 3) Златни монети па нагитгь при сватба, содежъ, кръщене и пр. Купува на най-високи цени и про
дава на най-низки. Преди да п рода дете или да купите ировЬрете добре цената. Не бждете доверчиви!

и̂ айовйкмм

то иай-после не ще звучатъ ка
то площадна провокация върху 
безименигЬ смъртни м о r  и л м, 
край които Огоста молитвено 
реди думите на своята изпъл
нена съ нестихваща жалба пЬ- 
сень, пЬсепь за неземните зву
ци на която сж заключени мно
го корави човешки сърдца;

Любомиръ Мариновъ.

Благодарность.
Учителскиятъ съветъ п р и 

Нар. първ. у-ще „Хр. Ботевъ“ 
гр. Фердинандъ изказва възтор
жена благодарность на управи- 
телниятъ съветъ при читалище 
„Развитие“ гр. Берковица за от
пуснатия безплатно салонъ за 
забавата. Благодари на учители
те за усилията, които положи
ха, за да направятъ прекарване
то на учениците ни въ Берко
вица по приятно и весело, а та
ка сжщо на всички берковски 
граждани, които посетиха заба
вата.

Отъ учит. съветъ.

с. Стубелъ.
На 8 май 1922 г. ентусиази

рани ученици основаха читали
ще Събуждане. Те донесоха 
Прометеевия огънь въ селото 
ни, който днесъ слабо блещука. 
Вместо да се разгори-, за да го 
видятъ всички живи, той загас- 
ва отъ къмъ дейность, за да у- !| 
величи пепельта си. Днесъ следъ 
10 г. читалището има повече 
отъ 1,000 книги, има 12,000 лв. 
за постройка, но членове почти 
нема. Покойници има: Георги Г1. 
Зарчовъ, бившъ секр.-бирникъи 
касиеръ на същото, Алексан- 
дръ Н. Дановъ у-къ 6 класъ, 
Иванъ Т. Кожухарски, у-къ 4 
класъ и Петръ А. Гаджовъt 
бившъ общ. писарь. Техъ Богъ 
да ги прости! А ние, живите, 
требва да докажемъ, че сме жи
ви и усилимъ читалището, за да 
могатъ неговите искри да грей- 
натъ, като Витлиемската звез
да, за да стане светло въ тая 
дълга нощь, за да се види спа
сителния брегъ, а не да обвиня
ваме другиго за пашата зла у- 
часть. Днесъ сме малко, защо- 
то най-трудното е да си ученъ 
и богатъ и ние отиваме въ пар
тийните бюра, като пренебрег
ваме читалището, за да добиемъ 
тамъ това съвършенство. Така 
читалището е останало безъ 
подкрепа. Но то ие спи... Спятъ 
всички ония, които еж слепи и 
не ровятъ въ пепельта му, за да 
получатъ поне малката искра 
отъ истина, нужна за днешния 
човекъ. Колко ли хора говор- 
ятъ тамъ скрити и заключени 
въ шкафовете! Те сж хиляди, 
Които ние не чуваме, защото 
сме глухи* не Ги виждаме* Защо
то сме слепи, пс ги чувствуваме, 
защото сме пияни и йе ги ио- 
мирисваме, защото сме мъртви! 
Да отидемъ на това хилядно 
събрание въ читалището, защо
то ония хора тамъ сж живи и 
трезви! До кога ще ни чакатъ 
те тамъ? Книгата е най-верния 
приятель на човека. Отдавна 
се е съмнало, н Ьма вече нощь... 
Но защо викамъ, кой ме чуе?.

И глухо стене народътъ/
И тегли безброй обиди,
Иекой си бърка въ джобътъ,
Другъ нема джобъ да си види.
И . . .  мина безшумно тая 10 

годишнина. Дано не се повтаря!
Председатели: Вачевъ, у-ль.

Туристически
съборъ

XXV редовенъ съюзенъ съборъ 
на Българското туристическо 
дружество ще се състои на 17 
и 18 -юлий т. г. въ гр. Дупница.

Следсъборпите излети ще 
се състоятъ както следва:

1. —19 юлий Дупница, Сапа- 
ревски бани, хижа Скакавица, 
нощувка.

2. —20 юлий хижа Скакавица, 
7-т'Ьхъ езера, в. Дамка.

Отъ в. Дамка слизане въ Рил
ския монастиръ по две посоки: 
а) презъ Кара-Буиаръ, мандра
та монастиря. б) презъ Мальо
вица, Елининъ връхъ, Рилския 
монастиръ.

3. —21 юлий почивка и раз
глеждане на Рилския монастиръ.

4. —22 юлий разотиване на 
излетниците и образуване гру
пи за Пиринъ, Мусала и др.

а) За Пиринъ.
22 юлий Рилския монастиръ, 

Илийна р., гр. Банско нощувка.
23 юлий гр. Банско, х и ж а  

Бъндерица, нощувка.
24 юлий Елъ-тепе, хижа По

лина лжка, нощувка.
22 юлий хижа Полина лжка, 

гр. Св. Врачъ, разотиване съ 
влака.

б) За в. Мусала.
23 юлий Рилския монастиръ, 

Рибните езера, Демиръ-капия, 
нощувка.

24 юлий Демиръ-капия, в. Му
сала, хижа Мусала, нощувка.

25 юлий хижа Мусала, Чамъ- 
кория, Самоковъ, разотиване.

Ако има желающи излетници 
на 19 юлий една група ще търг- 
не по долината на река Бист
рица, Бистришкия в о д о п а д ъ ,  
Градинските езера, нощувка.

20 юлий Градинските езера, 
Кара-гьолъ, Калинини е з е р а ,  
Папазъ-дере, Дамка, кждето ще 
стане срещата съ излетниците, 
които сжщиятъ день излизатъ 
отъ хижа Скакавица на в. Дамка.

върхове сж: Попова шапка 2699 
м., Еленинъ връхъ 2731 м., Ма
льовица 2774 м., Руните, Алеко, 
Скакавица 2734 м., Ай-Гидикъ 
2633 м., Царевъ връхъ 2388 м., 
Ангеловъ връхъ 2715 м., Чадъ- 
ръ тепе 2498 м., Мусала 2923 м., 
Манчу 2707 м., Ибъръ 2666 м., 
Белмекенъ 2646 м., и др.

На в. Мусала—най високата 
точка на Рила, на Балканския 
полуостровъ и въобще на 70. и. 
Европа, източно отъ Зойлекъ 
(3080 м. въ Австрия) ще се 
построи презъ тая година ме- 
теорлогическа наблюдателница. 
Тая наблюдателница ще ползу
ва извънредно много науката, 
ще е гордость на страната ни 
и ще се строи не отъ държа
вата, а отъ помощи и дарения 
събирани отъ целиятъ българс

ни: а) лични съ изгубена рабо
тоспособност 30 и 40 70; б) нас
ледствени па родители.

Забележка. Бирнически удос
товерения ще се изискватъ за 
изплатени данъци до 25 юний 
1932 год. На балансовите дати 
7, 15, 23 и края на месеца 
държавните пенсии не се из- 
плащатъ.

По гражданските пенсии се 
правятъ 20J/o врем. удръжки. 
Разписките за получаване су
мите ще се попълватъ отъ 
банката.

Отъ Банката.

Г-нъ Момчиловъ
управнтель на Б. Н. Банка

Пресата съобщава, че за м. 
ки народъ. Заслонътъ, кждето I! мартъ 1932 год. г. Момчиловъ 
ще бждатъ поставени самопи-|е получилъ заплата, пжтни и 
шещиге апарати, ще бжде на-(дневни, 278,600 лева (словомъ
чало на бждеща обсерватория 
на в. Мусала.

Рила е богата съ много езе
ра (морски очи), остатъци отъ 
ледниковия периодъ, а сжщо

|така, тя дава начало на много 
реки, като Искъръ, Марица, 

„Места, Рилската и др.
Тя притежава най-големото 

горско богатство на България. 
Нейните природни богатства не 
сж добре изучени.

Въ Рила се намира и българ
ската светиня — монастиря св, 
Ив. Рилски, монастиръ, който е 
игралъ го.ткма роль презъ епо
хата на черното робство; той е 
пазилъ бащинъ езикъ и вера, и 
галилъ надежди за по добри 
бжднини.

Изъ „Водачъ на Туриста“.
Б. Р. Поместваме горното 

описание на Рила по случай из
лета, който устройва Бълг. Ту
ристически Съюзъ на 24 VII т. г.

ВсЪка вечерь въ 8 часа има 
влакъ за Бойчиновци, който все
ка сутринь въ 5 V2 часа се 
връща въ Фердинандъ

Купихте ли си билети отъ 
журналистическата лотария?

Р и л а

Печ. „Животъ"-—Фердинандъ

Рила е най-високата и най- 
величествената българска пла
нина.

На северъ е оградена съ Са
моковското и Дупнишкото по
лета, на югъ съ Разложкото 
поле, на западъ съ р, Струма, 
а на изтокъ фотографически и 
геоложки е скачена съ Родо
пите. Напоследъкъ за граница 
между Рила и Родопите се 
приема седловината между Кри- 
ва-река и Черна Места.

Рила се издига като високъ 
масивъ и отдалечъ изглежда 
целостна, а въ сжщностЬ тя е 
силно разчленена. Образувана 
е презъ архаичната ера и отъ 
тогава до днесъ тя не е била 
заливана отъ морета и е немъ 
свидетель на всички промени, 
що сж ставали у насъ.

Старото име иа планината е 
Дунаксъ, име, което днесъ е 
запазено въ единъ ридъ, който 
се нарича Дунава. Днешното 
име, което е тракийско, тълку- 
ватъ като водна планина.

Дели се иа четири части: Се- 
веро-западна, Централна, Юго
западна и Източна. По важни

Н А Р Е Д Б А
Изплащането на всички видо

ве пенсии за II тримесечие 1932 
год. Съгласно нареждането на 
М-вото на финансиите, изпла
щането на пенсионерите за II 
тримесечие 1932 год. ще стане 
по следния строго определенъ 
редъ: Изплащането на граж
данските пенсии започна отъ 
21 того, когато ще се изпла- 
щатъ до 2000 лева тримесечно. 
Всеки последующъ приежтет- 
венъ день, ще се изплащатъ 
пенсии съ по 500 лева повече 
отъ предидущия.

ВОЕННО-ИНВАЛИДНИ ПЕНСИИ:
1. Отъ 17 до 22 юний 932 год- 

Военно и гражданско инвалид
ни: а) лични съ изгубена рабо- 
тоспособность 90 и Ш0 %; б) 
наследствени на вдовици съ 3 
и повече деца; на 2 сирачета; 
на 3 и повече сирачета.

2. Отъ 24 до 29 юний 932 год? 
Военно и гражданско инвалид
ни: а) лични съ изгубена рабо- 
тоспособность 70 и 80 °/0; б) 
наследствени на вдовици съ 2 
деца; в) лични, наследствени 
опълченски и поборнически; г) 
лични наследствени народни 
пенсии; д) лични, наследствени 
държавно-инвалидни пенсии.

3. Отъ I до 6 юлий 932 год. 
военно и гражданско-инвалидни; 
а) лични съ изгубена работо
способност 60°; 0; б) наслед
ствени на 1 сираче.

4. Оть 8 до 14 юлий 1932 Год. 
военно и гражданско инвалид- 
ни: а) лччни съ изгубена рабо
тоспособност 505/ > б) наслед
ствени на вдовица съ 1 дете и 
сама вдовица.

5. Отъ 16 до 22 юлий 1932 г. 
военно и гражданско инвалид»

двеста седемдесеть и осемь 
хиляди и шестотинъ лева).

А за сжщия месецъ и годи
на сж получили нещастници, 
живи паметници, които напом- 
нятъ за нови войни, следните 
пенсии: 100 души инвалиди съ 
30 на сто изгубена работоспо
собност получили 19,200 лева; 
100 души инвалиди съ 40 на 
сто изгубена работоспособность 
сж получили 32,400 лева; 100 
души инвалиди съ 50 на сто 
изгубена работоспособность сж 
получили 45,000 лева; 100 же 
ни вдовици безъ деца получи 
ли 11,000 лева; 100 вдовици съ 
по едно дете—30,600 лева; 100 
вдовици съ по три и повече 
деца—38,400 лева; 700 кржгли 
сирачета получили 85,400 лева 
и най-после 89 родители на 
убити войници—8,499 лева.

Кжде е справедливостьта?
Единъ човЬкъ, само че е уп- 

равитель на Народната банка, 
да яде, да пие, да къса и НО' 
си повече, значи да харчи тол 
кова, колкото 1389 български 
граждани, а съ децата повече 
отъ 1600—1700 човешки гърла.

нема нужда за повече ко 
ментарий, Икономиите сж на 
лице!

Ха сега, народе, тегли си за 
ключението, ако си способенъ. 

Равносметка: За м. мартъ 1932

лучилъ 278,600 лева, а 1389 ду
ши пенсионери, инвалиди и си
раци сж получили 278,599 лв., 
т. е. по-малко 1 левъ, а Мом
чиловъ самъ получилъ 1 левъ 
повече отъ толкова нещастници.

Трендафилъ Ив. Стефановъ.

Благодарность.
У чителскиятъ съветъ при Нар. 

първ. у-ще „Хр. Ботевъ“ бла
годари на семейство Тошеви, 
за подарените 500 лева, по слу
чай 9 месеца отъ смъртьта на 
на Г-нъ Георги Тошевъ, за фон
да трапезарията. По тоя начинъ 
чрезъ благодеяние най-добре се 
уважава паметьта на починали
те.

Отъ учит. съветъ.

ХРОНИКА
Дирекцията иа Фердинандската 

непълна смесена гимназия съоб
щава следното: Ученици, завър
шили съ успехъ Народна про
гимназия, при постжпване въ 
четвърти ( IV) класъ на гимна
зията ще държатъ, съгласно 
§ 121 отъ правилника за сред
ните училища, приеменъ изпнтъ 
по: Български езикъ, Аритметика, 
Българска история и Отечествена 
география въ размеръ на учеб
ната материя предвидена заеж- 
щите предмети въ програмата 
за трети (III) прогимназиаленъ 
класъ. — Заявления ще се по- 
даватъ до 30 юний, а изпитите 
почватъ на 1 юлий.

Църковното настоятелство ще 
продаде на 26 того въ неделя 
10 ч. сутр. въ църковната кан
целария тревата и люцерната 
въ църковния дворъ.

Иа 19 того вечертьта, Въздър
ж ателите дружества, по слу
чай патронния си праздникъ, 
Св. Духъ, представиха в салона 
на читалището пиесата»Поро- 
ченъ пжть“ отъ К. Пенковъ, до
бре посетена, а на 20 того, 10 
часа сутринтьта, сжщите дру
жества устроиха манифестация 
изъ града, начело съ музика. 
Отъ балкона на Петъръ Илие- 
въ говориха предъ многобройна 
публика Кирилъ Пенковъ и Еве* 
тати Берковски.

Крайниятъ срокъ за изплащане
год. управительтъ на Народ-1 данъците съ облекчение е на 
ната банка г. Момчиловъ е по-|25 того.

Акционерна Банка „Богатство“ -Фердинандъ
дава и©дть наемъ

юления апартаментъ отъ зданието си, състоящъ се отъ две 
стаи, вестибюлъ и самостоятелна магаза.

ФБР ДИНА НДСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ N2 2737
На 23 юлий н. г. въ общинското управление Ще се про* 

изведатъ съ явна конкуренция следните търгове:
На 10 часътъ за отдаване подъ наемъ нивата „Конички 

долъ“ за две год. първоначалната обща годишна цена 500 лв.
На 10 7г часътъ за доставката на 20,000 килограма сенс 

и 6,000 кгр. ечмикъ. Приблизителна стойность 40,000 лева. 
На 11 часътъ за отдавание на закупувачъ брането (про

дажбата) на смрадликата въ баира въ стояще положение — 
необрана. Първоначална цена 6,000 лв. Добива се около 40,000 
—50,000 килограма суха пречистена стока.

Иска се залогъ 10 °/о п0 всички търгове и свидетелство 
за честность по втория,

Тръжните книжя сж в£ общината, 
гр. Фердинандъ, 11 юний 1932 година.

Отъ общината.
шеп

Акционерна Банка „Богатство“ -  Фердинандъ
продава една масив-

находища се на улада „Раковски",


