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Какво ни предстои?
Въ началото на изминалото 

л’Ьто въ Лозана бех; лоставенй 
иа международно разглеждане 
репарационните задължения на 
Германия, Огъ 130 милиарда 
лева тЪ беха намалени иа 3 ми
лиарда. Германскиягъ народъ, 
обаче, не остана доволеиъ огъ 
така развилите се събития; -ой 
заяви на всеуслишание, че и 
тези 3 милиарда леза едва ли 
никога ще бждатъ изплатени. 
Презъ всичкото време додето 
Лозанската конференция се за 
нимаваше усилено съ този въ- 
просъ германски ък опозици
онни партии начело съ своите 
идеолози, въ стройни редици 
маршируваха изъ Берлинските 
улици, заявявайки най-недвусми
слено, че ако утре властьта бж- 
де въ техни ржце, т е  ще от- 
кажатъ безапелационно да пла- 
щатъ каквито и да било репа- 
рационни задължения. Разбира 
се, такова едно оживление въ 
моменти, когато на операцион
ната маса на международното 
общество сж сложени за раз
решение големи национални въ
проси не е независимо огь ж е
ланията и тайните дипфм ети
чески аспирации на германско
то правителство. И наистина, за 
да може едно правителство, ьъ 
подобни моменти да изиграе 
сполучливо своята роля, необ
ходимо е то да координира свои
т е  усилия съ усилията на ц е 
лия народъ. Така и Кемзлъ Па
ша съ своите бойни отряди ус- 
пе да разреши едностранно, ми
мо волята и съгласието на ос
таналите държави, ония въп
роси, които по дипломатически 
пжть едва ли биха получила та
къв а развръзка. По чисто тех 
нически съображения българ
ските репарации беха отложе
ни за презъ есеньта. По прин- 
ципъ би требвало да се надя
ваме, че и те ще получатъ раз

решение въ духътъ гд герман, 
ропарг-цин. Ние, обиче,сме с: лон 
ни да вьзприемемь съ известелъ 
скепг щизъмъ такоза едно бла
гоприятно разрешение на бъл
гарските репарации. Племе не нъ 
иедостатъкъ ща българския на
родъ е: да не може да бжде 
единеяъ и по отношение на ония 
въпроси, на които липсва как-’ 
вото й да е партийно--полити
ческа окраска, винаги въ таки
ва моменти ние сме г.е отдава
ли да чисто делдидш: ежби и 
разправии, безъ д? сме см да
вали сметкд за ония сжлбонос- 
ни минути, които лрестжчно сме 
преспивали. Но не-о признае;га», 
че .то големия.'ъ д е ;*  отъ т4ая 
вина се пада на нашдге прави
телства и дипломатически пред-* 
сгавители, който ви car и сж се 
мжяили да убедатъ кредитори
те, че сме честни л платежо
способни платци. Tai ова гърбо- 
пречупване ке може и иебнва да 
се практикува отъ сегашното и 
бжтеши правителства, зашото 
благодарение на това угадни- 
чествс, Българския народъ с 
локарайъ до просвшха тояга. 
Чръекъа сс1 .е: too С •' у." ■ ■■ Ъ ~ ■ _ а 
убеди кредиторите ?ш: че не- 
сме въ гъстояние «опече -да 
понасяме репарационните тя- 
жести, отколкото нашите пра
вителства!

ГТроче, за да мржг прави
телството. на г. МгшанОРЪ да 
даде кетцшжо разрешеше на 
репзрационния вълросъ т е се 
изисква нещо, което е извънъ 
неговите възможности и сили, 
а е необходимо тб да се от- 
търси отъ наследствената на- 
родняш. банкерска сервилкость 
на Ляпчевото и Ат. Бурово уп 
равление и да из ъкне истин
ското плачезно положение на 
българския народъ.

Дим. Ал. Симеанозъ.

Старобългарското изкуство
Въ последните години наши

те учени, художници, писатели 
и професори проявяватъ осо 
беиъ интересъ къмъ старото 
българско изкуство. Наистина, 
за осжждане е о н я  народъ, 
който не проявява интересъ 
къмъ своите културни и худо
жествени паметници, колкото и 
оекждни да сж те, П сред 
ствомъ тия паметници се под
хранва националната гордссть. 
Наредъ съ пробуждането иа ис
тинското н а ш е  литературно 
творчество» явява се нуждата 
да се съживи и заговори за ми
налото на нашите деди, което 
крие много грандиозность, мно
го поуки и много величие . . .

Народниятъ музей въ София 
се създаде въ 1892 год. и пър
воначално неговата главна цель 
е да запази и издири много- 
бройните старинни паметници, 
които се срещатъ у насъ на* 
всекжде почти. Ччкъ пр зъ 
1909 год. сеявяна и спецгг-ленъ 
български отделъ при муз я-~ 
за събиране специални старо
български паметници.

Отъ проучваният..' ш гзтъ ди 
се изведатъ накратко следните

данни:
Въ България рг-по проиикаа 

старогръцкото изкуство. 0  обе- 
но широко разирос • ранен е до
бива йонийската художествена 
индустрия, която дава свое.б- 
разекъ колоригъ на. местното 
тракийско изкуство—фдзличенъ 
отъ г р ъ ц к и я художестгенъ 
стилъ и близъкъ до скитските 
художествени произведения отъ 
Южна Русия. Това изкуство .има 
характерни декоративни моти
ви» като създава разносбрсзни 
фантастични животни.

Но къмъ III в. пр. Хо. н-хлу. 
ватъ чужди племена и тракий
ското ИТКуСТйО, подъ техно 
влия чие, упада и са варг-гризи- 
рз. Идея християнството и новъ 
поде.мъ идстжчва за изкуство
то, пови переспектчви се раз- 
криватъ за него, е ъ връзка съ 
новата религия. Нравите и мо* 
рзля/гъ се облагородяват ь. Из* 
Ку:т?ото се съсредоточа? а въ 
надг гюбн ата жичопи сь— чрис до- 
соле :а к ъ м ъ християнските 
вервд нйя за задземчия ж шотъ 
на дутата. Така тая жлвопись 

- заме-ч с -лр-тз надгробна пляс 
тика, varo започва да се у.тъ-

зършенетвуда. '
Това продължава до къмъ 

края na-Vil в. c i  ’Христа^ Въ 
679 од. идватъ Сългър те на 
Ас:: руха и се асганяватъ на 
БшажЛш1 моsyoстрог ь. До  
ckcv - -метмие, ч^, ордата 
на ..ш арух. е бяла некултур
но, съвсемъ чуй.де ца каквого 
и да е ижусгвс. Новите про
учвания гоаоряТь противното. 
Аспарухови! Ь българи прена- 
сятъ по нашит? места персий
ско- сасанидското изкуство отъ 
Азия. За това най-ясно гово* 
рятъ изследван ата въ область- 
та на -архитектурата. Структу
рите ка дворцгАе при с. Або* 
ба—Шум :ь т ру шата; пала
та или големи^ дзорецъ на 
мзлкия Д5о‘: сцд.), резк >1 се раз- 
личгваогь аизаня-ийскага струк
тура. Дворците'напомнятъ ори
енталското изкуство, а то не 
мо ке да бжде пренесено отъ 
други, осаеиъ отъ българите. 
СтенитЬ (1*5 — 2 м. дебелина) 
съ напречни и ’’ надлъжни ка- 
менни блоков?, ча места съ об
лицовка отъ мраморни плочи, 
безъ украшения и. профили — 
ето отликата отъ византийско
то'изкуство, кЬмто ни довежда 
до мксъль а, ч< s в гарите сж 

. дошли тук 4 съ*«соб:твена тра-
* о Су 1ЮТ-

върждезлть гова още паметни- 
цигъ, оставени отъ времето-на 
Омортага и М ала мира. „Самия 
фз.стъ, че българите сж успе
ли да обединять въ една мо
щна държава раздробеното въ 
политическо отношение славян
ско население, показва, че те  
сж имали не само по-здравъ 
държавнически успехъ и орга
низационни способности, но че 
те требва да сж превъзхожда
ли славянското население и по 
сзоята материална култура,безъ 
която една трайна държавна ор
ганизация е немислима“. (Проф. 
Б. Филовъ).

Особено силно погвържда- 
ватъ това: голЪмиятъ скаленъ 
релефъ „Мадарски конникъ“ 
(смЬтанъ до скоро за „Тракий
ски конникъ“), при с. Мадара, 
който датира отъ IX в ; сжщо 
така и две плочи отъ червенъ 
песъчаикъ, намерени при Ст,- 
Загора (отъ VII или VIII в.) съ 
изображе .ията на д  в у г л а в/ь 
орелъ*) не едната и на другата
— лъвъ, съ опашка проврена 
между задните крака—и двете 
изработени въ плосъкъ релефъ.

Идва покръства .чето ка бъл
гарите отъ византийците й тех- 
ното влияние широко се раз- 
тила въ всеко едно отношение 
пад бъчгарлте. Изкуството при
ема византийски обликъ. Хрис
тине зото г.ъкъ кара българите 
да строятъ монастири и църк
ви, то дошея у насъ . и разко 
ша — сгроежъ на великолепни 
дворци, украсени съ злато и 
сребро, цьетни камъни, мраморъ 
и медь (сгюредъ Иванъ Екзархъ
— дворецътъ на ц;?рь Симеонъ 
въ Преславъ). Създава се стен-

ч на живопись, резба. Отъ тоя 
разкошъ е запазено до сега мно
го м :лко: неколко мраморни 
кап:-тол г. плочи отъ мраморечъ 
фризъ V др. Зз църковния и

• ) Въ Впзантий едва презъ X. п. се 
среща доуглявпятъ о]'.‘гь като снм* 
йолъ. То'! и » даденъ агь  :ие<_о.,огам- 
ското.изкуство.

С и н я т а  п ъ п к а
(Продълясение оть брой 410)

IV И<|уннгетъ прог«чь антракса
Знае се че лодъ понятието 

имушггеть се‘р2збира естестве
ната, насяедсгвенг, или придо
бита способяссть яа организъ
ма да не заболева, за опреде
лено или неопределено време, 
при дадета условие, оть даде
на болести,

Професоръ Шово е пърЕиятъ 
който е коне га тира лъ, че агне
та, родени отъ овцл, които, ка
то изключение сж излекувани
отъ антраксъ, лригежаватъ иму- 

■ъ. С ?лцо т..ка излекува
на маШсатй) създава за 

[ата лр и я • битъ имуни- 
тетъ про. гт ъ антракса, който 
безъ никакво съмнение е пре- 
длденъ чрезъ кръвьта, на мла
дото агне.

Това наблюдение на Ш о в о  
съдържа бъ зародишъ основи
те  на противоантраксната се- 
ротерапия, която по-кжено (5 
май11880 год.) великия пасть- 
оръ ще и?ползува за да съз
даде триумфа на зчаниего надъ 
незнанието,

Съ това ние Се докосваме до 
профилактиката' (' • Оедпаз и а ме
дицини и лекуачт.ето на ан- 

-Tpikca.
Но тня вътроси ще бждатъ 

предме ;ъ на третата ни беседа.
V Пр[уфилактнка (предпазни мЬркн).

V чението за бацилите и спо
рите на ангргкса съдържа въ 
зародишъ принципите па мер
ките като индивидътъ и обще
ството могатъ и 1ръовадавзе- 
матъ за да се предпазятъ отъ 
болестьта.

Профилактиката на антракса 
ще се реализира чрезъ: борба 
противъ антракса у животните; 
дезинфекция н а продуктите 
произхождащи отъ болните жи
вотни, — модерна хигиена на 
работниците, кждето се прера- 
ботватъ животински произведе
ния; специални грижи за ра
ботниците, задъя лнгелна де
кларация на болестьта и широ
ка народна просвета.

Нека разгледаме поотделно 
всека една отъ тия профилак
тични мерки.

1. Борба противъ антракса у 
животнитЪ.

Както винаги, злото требва 
да се атакува въ самия му ко- 
ренъ. Ние видехме, че антрак- 
сътъ е болесть на животните: 
оьци, коне, говеда (най-вече ов
це), и се предава отъ техъ на 
човека чрезъ зараза, донесена 
чрезъ произведенията имъ: месо» 
труитг, козина» вълна, кожи, ро
гове, парцали и пр.

И затова, първата грижа на 
хигиенистите и на ббществото 
требва да се насочи къмъ: а) 
ваксиниране на животните, ре
спективно стадата, п о н е  *въ 
околностьта, д  е т о болестьта 
има епидемически хграктеръ, 
както е наприм%ръ въ Ферди
нанд ска околия. — За съжале
ние т ая радикална мерка,. свър
зана гъ го.тЬмд технически и 
материални трудно:ти, ье се  
при гага. Иначе, въ кж :о време, 
големата сггьрт^осгь на стада
та, и опаЬностьта & лто гатрак- 
съ"гъ  носи ъг хордта, само за

нкколко години бч ПОЧТИ ЙЗ- 
чезйдлл.

Ни го му е местото тука, ни- 
то колоните сж му достатъчни, 
нито е необходимо да се спи- 
рамъ на фундаменталните и 
останали безсмъртни опити на 
Пастьора, съ ксито той доказа 
по най-нагледенъ и неоспоримъ 
начинъ, ефикасносгьта на ме
тода.

Достатъчно е да сломена, че 
точно на 5 май 1880 год. въ 
Пумй-льо-форъ (Франция), отъ 
едно стад-j отъ 50 оаци, Пас- 
тьаръ аакск-шра 25, па два лЖ- 
ти (съ интервидъ отъ две сед
маци прг.ктика, к о я т о  и до 
диесъ се следва отъ санитар
ните лекари), съ аспорогенна 
култура на антраксовъ бацилъ, 
8 дена по-кжено Пастьоръ за
разява едновременно ваксини
раните 25 и неваксинираните 
25 огци. Резултат ь: всичките 
неваксиииранн овци умиратъ; 
нито една ваксинирана овца не 
умира!

б) Дълбоко заравяне въ земя
та „целия непокътнатъ трупъ
на умрелого животнок, защото 
както видехме въ II бъседа,
O a t^ y ifU ii L iK; f c U l b C  tidiiiii-
рагъ въ кръвьта яа болното 
животно. Зк да създадатъ спо
ри, необходим ъ имъ е ' кисло
рода оть въздуха т. е. излиза
нето на кръвьта вънъ огъ кър- 
воносккге еждозе па животното.

На голЪма дълбочина въ зе 
мята (надъ 1 м.) безъ да се за
коли животното, безъ да се от
реже козината, вълната или из- 
биятъ роговете, които сжщо 
могатъ да носятъ зараза.

с) Не консумиране заразено
то месо, излишно е да повта
ряме, че месото отъ случайно 
закланите болни животни не 
се обезвредяаа отъ варенето, 
нито отъ печенето и затова по 
никой качннъ не требва да се 
консумира1

2. Пълна дезинфекция н а 
продуктите произхождащи отъ 
болни отъ антракса животни 
(въ случай, че яе сж заровени 
заедно съ трупа, което е капи
тали грешка, както ще видимъ: 
месо, козина, кълна, кожа, ро
га и пр.). — Тая мерка, колко
то и желателна, практически е 
неосжществима съ изключение 
за космите, конто единствени 
безъ да се развалятъ при one* 
рацияга могатъ да се дизен* 
фекциратъ. Заключение: нито 
косъмъ или капка кръвь отъ 
болното животно да не оста- 
натъ не заровени!

3. Хигиенични работилници, 
дето се работятъ животински 
произведения.

Създ-гайки х:-гиеяични ра- 
ботилш;ц’г, човекътъ се борп 
не само противъ антракса, но 
елцщгрем :нно и най-вече про- 
ти-. > _ 'с; у лозата, единъ отъ 
найфаз^пространените и опасни 
бичове на цивилизованата часть 
отъ човечеството.

Споря~е на бацилите на Да* 
венъ се намнр-зтъ ;;зй вече въ 
пргхл, попаднели огъ заразени . 
те кожи, и затова специални 
грижи сж необходими противъ 
пр’хч, който вдишзанъ отъ ра
ботния те, пр- дн вн^г зараза-

Посетете, първия день на Коледа, 10. ч. сутр., п .  сХдона ва 4i тлището, коледната елха ка Женското д-во ,Грижа*.
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та и у тЬхъ.
А затова е необходимо: пър

во, да се вдига колкото е въз
можно по малко прахъ, и вто
ро, да не се допуска прахъ отъ 
вънъ. Тая хигиена ще се оси
гури чрезъ: а) обща вентилация 
следъ предварително навлаж- 
няване съмнителните материи, 
б) аспириране на праха

Въ добре уредените рабо
тилници си служатъ съ спе
циални аспиратори — апарати, 
които поглъщатъ праха (отъ 
пода, дрехите предметите и 
пр.), безъ да го пръскать въ 
въздуха.

За съжаление, тая отлична 
мерка, която е същевременно 
мерка и противъ другите зара
зителни болести, по материал
ни причини, е трудно приложи
ма въ малките, бедни занаят
чийски дюкяни.

4. Специални грижи за ра
ботниците обработващи живо
тински произведения. Овчари
те, кожухарите, ш а п к а р и т е ,  
четкаджиите и ветеринарните 
лекари требва да препасватъ 
непропускаема (за предпочитане 
мушамена) голема престилка 
при стрижене стадата, обрабо
тване кожите, изработване на 
четките и тюфлеците и пр. — 
Извънредно големо внимание 
т е  требва да обръщатъ да не 
си нанасятъ и най-малката ра- 
ничка или одраскване по кожа
та (необходимо е и достатъчно 
условие за заразяване;. Въ слу
чай на нараняване или одра
скване и а кожата, незабавно

требва да поискатъ съвети на 
лекаря, като въ случаи иа за
раза, да се прибегне веднага 
къмъ лекуването за което ще 
говориме по-надолу.

5. Задължително декларира
не на бдлестьта. Законътъ за 
народното здраве, задължава 
надлежните органи да декла* 
риратъ на санитарните власти 
всеки случай на заболеване отъ 
синята пъпка.

Гая мерка е необходима и 
полезна. Тя дава възможность 
за водене иа по-ефикасна бор
ба противъ антракса.

5. Широка народна просвета. 
— Най-сетне, както въ всичко, 
и при всичките инфекциозни 
болести, и особен<ю при тЪхъ, 
пръскане истинското, провере
но, безъ користно знание е и 
си остава най-ефикасното с р е д 
ство противъ страданието ре
спективно болестите.

Всеки истински просветенъ 
човекъ требва да има поне еле
ментарни практически, но со
лидни познания върху зарази
телните болести; да даде по- 
лезенъ съветъ за бързо прила
гане предпазните и лечебни 
мерки противъ болестите.

И само тогава ще ^се сбъд- 
нагъ безсмъртните д у м и  на 
Христа: „И ще познаете исти

ната, и истината ще ви напра
ви свободни“.
(Следва).

Д-ръ Аврамъ Ив. Рапонски
Дипломираш» по хигиена 

и бактериология.

Бакърджийница „ЕЛИСЕЙНА“
иа Иванъ С. Узуновъ -  Фердинандъ

честитява Рождество Христово на почитаемите си клиенти отъ 
града и околията и, пожелавайки имъ щастие и напредъкъ въ 
всичко, имъ съобщава, че отъ 1 януарий 1933 год. се премести 
въ зданието на Хр. Бекински, на ул. Главна, срещу Читалището, 
където всеки ще може да си купи на особено намалени цени 
всякакви медни (бакърни), алуминиеви, емайлирани и др. кух
ненски съдове; собствено ръчно производство отъ чистъ, двой
но рафиниранъ, ЖЕНСКИ бакъръ, който не окотляеза (не окис
лява) поставените въ него хранителни ястия. Също приема съ 
гаранция за калайдисване и поправка всекакви съдове отъ гор
ните метали. Съобщава, че нема никакви агенти изъ града и 
околията, които да работятъ за нейна сметка. Умоляватъ се по
читаемите клиенти да посочватъ явилите се такива, а нуждаю- 
щите да се обръщатъ направо въ магазина на ул. Главна, сре
щу читалището, отъ което ще останатъ напълно задоволени. За 
всички сватбари има най-разнообразни трайни и евтини подаръ
ци. Купувамъ на високи цени всекакви количества старъ бакъръ, 
цинкъ, алуминий и бронзъ (пиринчъ) — може и срещу замЪна 
съ новъ бакъръ и др. Приематъ се всекакви поръчки отъ гор- 
ниятъ родъ.

Съ почитание:
1-3 Бакърджнйница „Елисейна“ ка Ив. С. Узуновъ.

По случай праздницитЕ отворихме
месопродавски дукянъ

съ първокачгствекно месо, на достъпни цени, въ заведението на 
наследниците на Анто Становъ, до зданието на Тодоръ Грън- 

чаровъ. Честитяваме праздниците на всички.
Съ почитание:

1—3 Тодоръ Ил. Копнловскн и АсЪнъ Иг. Лиловь.

ПРОДАВА СЕ K/¥iL14A
въ най-хигиеничната часть на града.

Споразумение при: ТОДОРЪ ДЕНЧЕВЪ—Фердинандъ или
КУЗДО ДЕНЧЕВЪ—София, Бул. Скобелевъ, 12

---------------- - - - - -  ................ ..................... - • • -  -  -

ГОЛЪМО-МЪРЧЕВСКО УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

ОБЯВЛЕНИЕ №  95
Големо-Мърчевското училищно настоятелство обявява на 

интересующитЪ се, че на 14 януарий т. г. ще се произведе публи*- 
ченъ търгъ за отдаване подъ наемъ за две стопански години 
следния училищенъ имотъ: 1) Нива въ района на с. Мърчево, на* 
ходяща се въ местностьта „Вража*бара“ отъ 38 декари, при 
граници: на югъ пъть и мера, на изгокъ църковенъ фондъ, се- 
веръ пъть, западъ Спасъ Косговъ. Първоначална цена 50 лева 
на декаръ годишно. Целата площь ще се разпредели на три 
парцели по 10 декари и една отъ 8 декари. Всички конкуренти 
требва да се съобразятъ съ чл. 125 отъ Закона за Б. О. и Пр. 
Поемните условия могатъ да се видятъ всеки присътственъ день 
въ канцеларията на общинското управление.

с» Големо-Мърчево, 15 декемврий 1932 *од,

ГОТВАРСТВО
Печепъ паламуда.

ПРОДУКТИ: 1 паламудъ, ли- 
моновъ сокъ и дървено масло.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Хубаво 
измитъ паламуда се поставя 
между две измити керемиди и 
се изпича на фурна. Изпеченъ 
се поднася залътъ съ дървено 
масло и лимоновъ сокъ. Сгава 
по вкусенъ отъ сарделите, но 
да не бъде много соленъ.

Свински гулаш ь.

ПРОДУКТИ: */а Д° 1 кгр. ме
со (месчина), 2—3 лъжици мась, 
2—3 глани лукъ, 2 —3 лъжици 
брашно, 1 чаша вино, неколко 
зърна черенъ пиперъ, неколко 
зърна бахаръ, 2 — 3 дафинови 
листа, вода 1*5 л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Дребно 
нарезаното месо се изпържва 
до зачервяване, прибавя се дреб
но нарезаниятъ лукъ. Кога то 
той се зачерви прибавяме една 
лъжица червенъ пиперъ и до* 
ливаме съ водата. Пускаме въ 
тенджерата черния пиперъ, ба
хара, дафиновите листа и оста
вяме да ври на тихъ огънъ, до
ка го месото омекне. Тогава 
размиваме брашното съ виното 
и изсипваме въ тенджерата. 
Следъ каго поври 10— 15 мину
ти съ виното, с н е м а  се отъ 
огъня. Изважда се месото и со
са се прецежда. (После месото 
пакъ се слага въ тенджерата). 
Гулаша се посолява още когато 
се пържи лука. Поднася се съ 
картофено пюре. М .

ПЧЕЛАРСКИ
На 22 м. м. околийското пче

ларско дружество „Акация“ въ 
Фердинандъ свика членоветЪ 
си на пчеларска среща. За цель- 
та бЪше пристигналъ секре- 
тарьтъ на кооперация „Нек- 
таръ“ г. Нихоловъ съ единъ 
филмь за жизота на лчелиНз.

Филмътъ се прожектира въ 
читалищното*кино два п ъ т и  
презъ деня за учащитЪ се и 
вечерьта за трети пъгь за граж
дани. Приходъ 662 лева, отъ 
които 400 лева за читалището 
и 262 лева за филма.

Прожектирането се предше* 
ствуваше огъ подходяща беседа.

Следъ филма пчеларигЬ ос
танаха въ салона, където г нъ 
Николовъ и Държавниятъ агро- 
номъ дадоха н1зкои разяснения 
върху дейносгьта на пчеларскн- 
Tt дружества и кооперация 
„Нектаръ“, която за въ бъде* 
ще се преформира въ пчелар
ска съюзна централа. Изнесе 
се накратко състоянието на пче
ларството въ околията и мЪрки 
за подобрението му.

Разясни се наредбата за от
пускане и раздаване на пчела
рите безакцизна захарь.

Похвална е инициативата на 
пчеларското д-во „Акация“ да 
излиза предъ гражданството съ 
подобенъ родъ култури и прояви.

Заслужава да се при злече 
къмъ горното вниманието и на 
другите културни организации 
въ града.

Пркс&тствующъ.

ХРОНИКА
ЧЕСТИТИМЕ на нашите або

нати светлите Христови празд- 
ници.

ЖЕНСКОТО пресв. благо
творително д*во ьГрижа“ ще 
устрои на първия день на Ко
леда, въ салона на читалището, 
коледна елха съ томбола.

ФЕРДИНАНДСКАТА Попу
лярна Банка е предала на об
щинското управление 3000 лв., 
която сума да бъде раздадена 
на бедните граждани за празд- 
ника.

Стефана Славко Стефанова
нема да приема на именния си день.

Стефанъ Калевъ
поради болесть въ къщи не ще приема на имения си девь.

Дърводелска работилница „Два лъва“ 
и хлебарница „Св. Тройца“ на Силно Т. Денчевъ

честитятъ на своите клиенти светлите праздници.

ГЕОРГИ ВЪЛКОВЪ и С-ве — гр. Фердинандъ
търгува отъ 1886 година

Като поздравляватъ всички познати съ Новата година и празд
ниците, съебщаватъ при безпирното имъ продължаване — мо- 
гътъ да Ви продадътъ по нова евтина калкулация и всекакви 
плугове и частите за техъ, същ о на вършачки и мелници, раз
ни дребни но потребни, дори и масла и за душеметата на кръч- 

мари, а и ости за кола, истински Vinter.

СЖДИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЬ ПРИ ЛОМ. ОКР. е ж д ь

ОБЯВЛЕНИЕ No 1097-32 г.
На основание изпълнителния листь подъ № 82-31 г. издаденъ отъ Лом

ския окръженъ еждъ на 22 априлъ 1931 год., въ полза на Елснъ Де Кастсксъ 
отъ София, срещу Райна Н. Сапунджиева отъ Фердинандъ, за искъ отъ 2,500,000 
лева, лихви н разноски, и съгласно чл. 807 и послсдующите отъ Г ражданското 
съдопроизводство, обявявамъ че Феодинандския Съдия Изпълнитель Васнлъ 
Кюркчиевъ, обявявамъ на интсрссующуге сс, че отъ следъ петнадесеткя день 
огь датата на еднократното обнародване настоящето обявление въ Държавснъ 
Всстникъ до онова число на следуюшия месець което съответствува на датата 
на обнародването ще продавамъ на публиченъ търгъ вь канцеларията ми въ 
гр. Фердинандъ еледнигЬ дължникови ипотекирани недвижими имоти принад
лежащи на длъжницата Райна Н. Сапунджиева отъ гр. Фердинандъ, а именно; 
Една парна-турбинна мелница, съ дворно м-Ьсто отъ шестесеть декари отъ ко
ето мовечето сега е градина подъ вода и съ две вади, съ два яза слети въ ед
на обща вада, въ района на гр. Фердинандъ, мЕстносгьта „Гложака“, при об
щи съседи: отъ всички страни недвижими имоти на Георги Ивановъ по рано 
на Тодора 11. Сапунджиева, а сега имоти на длъжницата Райна Н. Сапунджиева,

Мелницата сс състои отъ едно масивно здание, състояще се отъ едно 
търговско двуетажно отделение, едно небетчийско стажъ и половина отделение 
и три пристроени отделения за водната турбина, за парната машина и котела 
и за електрическата централа при обща квадратура: на горнитФ петъ отдфдс- 
ния около четиристотинъ и петдесетъ квадратни метра.

I. Въ търговското отделение сж инсталирани следнитФ машини; 1) глав
на трансмисия комплектъ съ шайби, лагери и комплунги; 2) единъ железенъ 
винтилаторъ; 3) една четка машина; ,4) една шелъ машина; 5) три двойни тър
говски валца 8U-250; 6) единъ двоенъ търговски валцъ 6U-25U; 7) осемъ различ* 
нивиди; 8) единъ кошъ за жито; 9) единъ французки камъкъ МО м.; 10) оссм- 
десетъ метра разни тръби; 11) двесте петдесета и четири метра кожени каиши 
употребявани; 12) единъ кошъ малък*; 13) единъ силусъ; 14) една комбинира
на еврика съ тараръ; 15) една мишъ-машина съ хамбаръ; 16) единъ кошъ-хам- 
баръ за небетчийско жито; 17) единъ филтеръ отъ 160 ръкави съ дървена ку
тия; 18) два планзихтери четири пасажни; 19) една грисъ-машина единична; 20) 
една грисъ-машина двойна; 21) шестъ единични елеватори; 22) сто различни 
тръби сжмурни; 23) осемъ двойни елеватори; 21) три железни деташори; 25) 
една горна трансмисия комплектъ съ шайби, лагери и кумплуиги; 26) единъ 
главенъ шайбъ; 27) девстдесеть метра кожени каиши; 28) триста и шестдесета 
метра балатажни каиши; 29) Хиляда кофичкн за елеваторите; 30) единъ поста* 
ментъ отъ четири см. чамови дъски; 31) едно дюшеме отъ сжщо такива дъски 
ра втория етажъ.

II. Въ небетчийското (мелничното) отд1ление сж инсталирани слсднитФ 
машини: 1) една главна трансмисия съ шайби, лагери и куплунги; 2) единъ 
французки камъкъ; 3) едно бурато огъ четри метра; 4) едно бурато отъ два н 
половина метра; 5) два единични елеватори; 6) двадесетъ мегра кожени каиши; 
7) единъ главенъ каншъ 16 см.—21 м. коженъ който съединява парната маши
на съ главната трансмисия.

III. Въ машинното отделение е инсталирано: една парна лежаща двуии- 
линдрова машина „Роси Истван Будапсст“, фабриченъ мЬ 1175 отъ около 100 
конски сили и единъ паренъ котелъ съ нагревателна площь 55 кв. м. и единъ 
коминъ за сжщия котелъ на височина 33 м„ така сжщо и всички принадлеж
ности и прибори за една парна инсталация; парниятъ котелъ е построенъ отъ 
огнеупорни тухли.

IV. Въ турбинното помещение е инсталирана една вертикална турбина 
отъ 50 конски сили, фабрикатъ „Милхауптъ“, която турбина сс куплира съ съ  
главната трансмисия на мелницата.

V. Въ електрическото отделение еж инсталирани: I) Единъ генератора 
фабрикатъ „Сименсъ и Халке“ за трифазенъ токъ—3150 волта, при Софф—0*8 
—60 к. в. а. и електрически приспособления; 2) въ сжщото помещение е ин
сталирано едно динамо отъ четири киловата — 120 волта, отъ това отделение 
излиза една мрежа електрическа за трифазенъ токъ, високо напрежение 3150 
волта до кантона въ гр. Фердинандъ, който отстои отъ мелницата на петь ки
лометра. Отъ сжщия кантонъ—трансформатори излизатъ електрически мрежи 
за странични улици за гр. Фердинандъ, по които се пренася променлив* токъ 
отъ 380—220 волта; тези електрически градски мрежи иматъ дължина 12 ки
лометри; за парната машина, електрическата централа и турбината има бетон
ни фондаменти.

VI. Въ двора сж построени следните сгради: 1) една едноетажна кжша 
за живеене: 20—/ м. и 3'50 м. височина, съ седемь отделения; 2) три паянто
ви хамбари, построени на около сто двадесеть и шесть кв. м.; 3) жилите за 
работниците, паянтова постройка, застроена на площь около сто и двадесеть 
кв. м.; 4) Единъ плетенъ кошъ; 5) три паянтови сайванн съ застроена площь 
210 кв. м.; 6) единъ паянтовъ яхъръ съ застроена площь 77 кв. м.; 7) единъ 
двоетаженъ летвенъ хамбаръ около 48 кв. метра застроена площь; 8) една ед
ноетажна масивна клипа, служаща за канцелария, съ застроено место около 
30 кв. м,; 9) една масивна постройка-свниарникъ съ 14 килии циментови, зас
троена плошъ около 144 кв, м,; 10) единъ модеренъ кокошарник* на около 120 
кв, м, застроена площь; II) три сайванн зп аемледфлеки съораження, Целни 
гореопнеанъ имотъ отстои на шесть километра и двеста метра на севсронз- 
токъ отъ гр. Фердинандъ, свързанъ съ шосетата Фердинандъ*-Домъ; и Фердш 
нандъ -  Орехово, съ собствено на длъжницата шосе и съ клонъ—стрелка съ 
железопжтната линия Фердинандъ—Бойчиновци, която линия е собственость 
длъжницата безъ релсите, които сж държавни и достигатъ до самата мелница. 
Капацитета на мелницата е въ 24 часа 24000 кг. жито, а фактическия бруто - 
доходъ отъ мелницата презъ последните петь години е бнлъ двесте хиляди 
лева годишно.

Брутото доходъ отъ електрическата инсталация е седсмстотинъ и десетъ 
хиляди лева годишно, а нето четиристотинъ оссмдесеть и петь хиляди лева,

Рентабилностьта на мелницата съ дворното место е деветь на сто, а 
рснтабилностьта на електрическата инсталация е двадесеть и осемь на сто,

Средна рентабилность на целия имотъ с петнадесеть на сго съгласно 
заключенията на вещите лица въ свързка съ дадените отъ техъ оценки

Въ мелницата работятъ трима работника постоянно, а въ електрическото 
осветление петь души.

По силата на договора сключенъ на 9 юннй 1928 година, между Ферди- 
нандския градски кметъ и фирмата Никола Ив. Сапунджиева, и Сне, последна
та има изключително право да снабдява града и гражданите въ границите на 
гр. Фердинандъ. съ електрическа енергия за срокъ отъ десеть години, йачн- 
ная огь 16 септемврий 1у28 година.

Горния имотъ сс продава като ипотекираш» отъ длъжницата Райна )'■ 
Сапунджиева предъ йената Елена Де Кастексъ София,

Изпълнително дело Ме 1097-1931 година.
Горния нмотъ с оцененъ за 6,463,900 лева отъ която първоначална цена 
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