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ФашистскитЪ общини
Самоуправлението, споредъ 

фашистските теоритици, е ед
на отъ най-големите причини 
за безпорядъка и хаоса въ об
щините. Изборниятъ пъкъ кметъ 
не е освенъ едно зло, съ пре
махването на което общините, 
особено селските, ще се изце- 
рятъ отъ рутината и безгранич
ната корупция, които съ  ги об
хванали. Атаките си срещу об
щинското самоуправление фа
шистите приведоха въ матери
ално изпълнение, посредствомъ 
закона за общините отъ 1926 г. 
Съ тоя законъ се премахна из 
борниятъ кметъ въ Италия. Фа- 
шистските кметове се назнача- 
ватъ съ кралски декретъ. Цен
за, на който требва да отго* 
варятъ е— средно образование 
отъ една страна и отъ друга 
да е бившъ боецъ отъ фронта. 
Назначаването е за срокъ отъ 
5 години. Службата му по прин- 
ципъ е безплатна, почетна, но 
въ повечето случаи, по различ
ни поводи, му се предвижда 
възнаграждение. Общинските 
съвети иматъ следния съставъ: 
7з отъ съветниците се назна- 
чаватъ отъ окръжния управи
те ль, а останалите 2/3 се изби- 
ратъ като кандидати на синди
калните и корпоративни орга
низации, на които специалния 
законъ е призналъ правото на 
избиратели. Така комплектува
ния общ. съветъ е лишенъ отъ 
самоуправителни функции. Той 
има, споредъ закона, характера 
на съвещателенъ органъ, къмъ 
който кмета, въ зависимость 
отъ своето лично и съ нищо не
ограничено усмотрение, може 
да се отнесе въ случай на нуж* 
да. Кмета е държавенъ чинов- 
никъ. Той е длъженъ да съгла
сува своята дейность съ тая на 
държавата. Само така споредъ 
фашистите, общините могатъ 
да се развиватъ и живеятъ въ 

,унисонъ съ общите държавни 
■предначертания. Това е и най- 
решителния аргументъ за отне
мане общинското самоуправле
ние, като се забравя, че всека 
община има специфични нужди, 
чието навременно задоволяване

е твърде трудно по пътя на 
чакане директиви отъ централ
ното ръководство по всеки не- 
значителенъ въпросъ отъ мест
но естество. Въ своето увле
чение фашистите отстраняватъ 
възможностьта за самостоятел
ни проявления въ народа и от
носно най-незначителните му и 
домашни работи, а това води 
до тежъкъ и ленивъ бюрокра- 
тизмъи излишна канцеларщина.

Явно несъстоятелна е крити
ката на фашистите теоритици 
срещу общинското самоуправ
ление. Централната държавна 
власть има всичките закони и 
фактически възможности да уп
ражнява както контролъ, така 
и въздействие, въ тази или она
зи насока, спремо общините. 
Нашиятъ, напримеръ, зрковъ за 
сел. общини, недвусмислено из
броява кои решения на общин. 
съвети подлежатъ на утвърж
дение отъ централната държав
на власть — окр. управитель, 
и кои кметски заповеди могатъ 
да иматъ самостоятелно и не
зависимо изпълнение. Коорди
нирането пъкъ въ лицето на 
кмета, функциите нг органъ 
държавенъ и органъ самоупра- 
вителенъ, скрепено съ доста
тъчни санкции е сигурен залогъ, 
че централното държав ло упра
вление, що се касае до общите 
линии на своята политика, мо
же решително да влияе върху 
общинските ръководства.

Разбира се, никой нема на
мерение да отрича явниге не
дъзи на общинското самоупра
вление. Недъзи, които иматъ 
повечето практическо, матери
ално естество. Не отричайки ги 
обаче, ние требва да констати
раме, че самоуправлението, ка
то идея взета въ нейния чистъ 
видъ е некритикуема. Търпятъ 
критика тези, които влияятъ 
върху нейното практическо опо- 
шляване, до като устройството 
на фашистките общини и като 
идея, и като практическо пре- 
въплощение, стои подъ всека 
критика.

Любомиръ Мариновъ.

И сега като нЪкога!
Знайно е отъ историята, че 

съ яи н д у  лг е  нц и и т е с —■ 
кертонени папски билети, с& се 
опрощавали хорските грехове. 
По тоя начинъ почти френски
те императори: Людвигъ XV и 
и Людвигъ XVI съ  издавали, 
за подтискане личната свобода, 
подобни на папските „индул
генции“, билети, така наречени 
*Lettres de cachet“ . Единъ вул- 
гаренъ крадецъ или разбойникъ 
е могалъ да се и з д и г н е  въ 
единъ мигъ, а неговите съдии 
да бъдатъ осъдени по запо- 
ведь на краля на вечно зато
чение. Тогавашната полиция е 
била същинска съдебна власть. 
Щомъ се представи на поли
цейския Lettres de cachet—крал
ски билетъ, веднага хващали 
записания въ билета, затварятъ 
го безъ всекакво следствие и 
сждъ въ некое подземие на 
бастилията или другъ некой

затворъ. Мнозина, така хвърле* 
ни, съ  били въ последствие за
бравяни и никой не могалъ да 
си спомни кога и защо съ  зат* 
ворени, а некои така съ и уми
рали.

Lettres de cachet е била осо
бена лична бланка на краля съ 
следния текстъ: „Мой (името 
на чиновника), пращамъ Ви то
ва писмо да Ви кажа, че моя
та воля е да се тури въ наша
та—кула Бастилията (еди кой 
си), когото да не освобождава
те до нова заповЪдь.

Людвигъ“.
Нуждно ли е да се каже, че 

Людвигъ XV по тоя начинъ е 
отнелъ свободата на 150,000 
свободомнслящи французи—хо
ра, които съ критикували не
дъзите на тогавашната неспра
ведливост ь, провеждана чрезъ 
властьта.

Тона е била и една отъ глад*

нит к причини за френската ре
волюция. Огъ тогава до сега, 
макаръ че съ се минали стоти
ци години, макаръ че времена 
и народи съ съвсемъ други, за- 
щото културата отъ тогава до 
сега е преобразила човека: да
ла му е ужъ неограничена сво
бода съ редъ закони, които не 
позволяватъ току таха да се 
лиши той отъ най-свЪтото не
що-свободата, но все пакъ на- 
миратъ се начини и хора, кои
то пакъ посредствомъ полици
ята често лишаватъ „некого“ 
отъ свободата.

Който е билъ военноплЪнникъ,
той добре е разбралъ и на гър- 
бътъ си е почувствувалъ какво 
нещо е лишение отъ свобода 
т. е. да е робъ. Най-светото, 
най нуждното и необходимото 
на отделния индивидъ е сво
бодата, която днесъ, оградена 
съ купища закони и конвенции 
— вътрешни и международни, 
все същата стара „култура“ не 
е изчезнала отъ некои власт
ници, които намиратъ какъ да 
прескочатъ

тая свещенна ограда
и по единъ бруталенъ и без- 
заисненъ ктшки бсс пакъ мно
зина лишаватъ, чрезъ полиция
та, отъ свободата имъ. И зее 
по тоя начинъ много полити
чески „величия“, за да се огьр- 
ватъ отъ некой свой критикъ, 
който основателко бичува не
правдите и беззаконията, вър
шени отъ такива„величия“ или 
заради критиката на некои об
ществени порядки, чуване или 
прочитаме въ некой вестникъ, 
че еди кой си е хванатъ нена
дейно, като зверъ, затворенъ и 
презъ нощь интерниранъ въ 
некой затънтенъ и отдалеченъ 
край. Или най-малко притво- 
ренъ въ некой участъкъ, пре- 
битъ отъ бой тамъ и пуснатъ 
на „свобода“.

Това ли е днешната ни Циви- 
лизованость и култура?

Основателни ли сме да се 
сърдимъ на чужденците, че ни 
наричатъ некултурни и дива
ци? И изобщо кгкъ се поста
вяме въ очяте на цивилизова
ния свегъ?

Нуждно ли е най-после да 
подражаваме на онова, що е 
ставало преди векове — да ис* 
каме съществуването, приспо* 
соблението и употреблението 
на тия Lettres de cachet?

И то не отъ крале и царе, а 
отъ много по-долни величия.

При наличностьта
на съществующите ни закони, 
нека виновния се разследва й 
съди отъ безокатата ТемиДа А 
ако е наистина виновенъ, то 
възъ основа на същите закони 
да се накаже пакъ по повелата 
на тия закони.

Стига незаконните арести, 
побоища и интернирания!

Нека всеки се бори за н 
въ името на многото Създаде
ни у насъ закони, за да запри
личаме на що годе културна 
страна.

Т. Кхнчевъ.

Рекламите дадени въ „Наше 
Слово“ постигатъ цельта си.
1 iwwuua лЖИЦОТЪ' — Фо ш ш в д а

АНТО ПЕТРОВЪ
отъ с. Митровци, учигель въ с Чипоровци 
п а  30 т . м и е  щ е  п р и е м а .

В ъ  Ашеръ Зонанозъ
з ж б о д & к а р ь

се установи на работа въ града, .{абяиега 
2-8 се намира до книжарница „София*.

Кафе „ С П Л Е Н Д И Д Ъ “ -  Фердинандъ
Новото управление на афе „Сплсндидъ* съ-. бщг а на публика* 
та, че за да даде приятни часове на поег-тител-:.?е инсталира въ 
салона Радиоприемникъ и ще дава всека’ венг ь концерти по 
официалната програма. Ще дява забава винаги срещу празднич- 
ни дни и ще сервира: кафе, ккаи,  локумъ, елзлка и :. р. Прите
жава единствения въ града и околията европейски билярдъ. 

Входа е свободенъ и консумацията при обикновени цени.
ОТЪ УПРАВЛЕНИЕТО.

Общъ Съюзъ Бълг. Земл. Кооперации
А г е н ц и я  Ф е р д и н а н д ъ

Продава произведения на селските кооперации:
Масло—таблено (десертно), сирене I качество, кашкавалъ I ка
чество, растителни масла, мась, брашно—разпи качества, букови 
дъски—разни размери, дърва за огрезъ, зеленчук, консерзи идр.

К о л о н ю а л ъ  и  м а н н ф а м т у р а  
смазочни материали—всичко на едро л дребно. 

Сющиятъ разшири деликатеси и ятъ отдълъ на бившия „Торино“ 
съ най-доброкачествени съестни продукти: фиде, макарони, мас
лини, сладкиши, лимони, портокали, сушени сливи, стафиди, бъл

гарско и чуждо производство и др.
2-4 Цени умерени и еднакво определени за всички.

ДАВА СЕ ПОДЪ НАЕМЪ
дукянъ, срещу касапниците

2—3 Споразумение: Мария Ковачева -Фердинандъ

Бакърджийница „ЕЛИСЕЙНА“
на Иванъ С. Узуновъ -  Фердинандъ

с ъ о б щ а в а ,  че отъ 1 янугрий 1,933 гоя'.и':- се премести 
въ зданието на Хр. Бенински, на ул. Главна, срещу Читалището, 
където всеки ще може да си купи на особено намалени цени 
всякакви медни (бакърни), алума^иеяя, емайлирани и др. кух
ненски съдове; собствено ръчно нроизеодс-ео оть чистъ, дбой- 
но рафиниранъ, ЖЕНСКИ бакъръ, койго не окотлясва (не окис
лява) поставените въ него хранителни ястия. Също приема съ 
гаранция за калайдисване и поправка всякакви съдове отъ гор
ните метали. Съобщава, че нТма никакви агечтй 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 гъ магазина ма ул. Главна, сре* 
щу читалището, отъ което ще остакатъ па пълно задоволени. За 
всички сватбари има най-раз юобразни трайни и евтини подаръ
ци. Купувамъ на високи цени всякакви количества старъ бакъръ, 
цинкъ, алуминий и бронзъ (пиринчъ) — може и срещу заменв 
съ новъ бакъръ и др. Приематъ се всекакви поръчки отъ гор- 
ниятъ родъ.

Съ почитание:
2-3 Бакърдкчиннца „Елнсеннн“ на Не. С. Узуновъ.

2-з гр. Фердинандъ
ТЪРСЯТЪ СЕ

10 лица, които да внесътъ по 2000 лв« йааеДйВЖъ и-веднага ще 
иматъ една собственость отъ единъ файтонъ елегантенъ съ 4 
гумени колелета и два коне съ хамути. Същите ще внасятъ по 
200 лв. месечно за издържкгла му а файтондхеията ще бъде 
винаги готовъ на техно разположение за използув? <е при пъ
туване. Препоръчва се ка адвокатите отъ градъ Фердинандъ 

ИДн на други лица, но отъ града.
Споразумение: Петъръ йлневъ — Феодннандъ.

ОКАЗИОНЪ
Йо случай изселване продава се ь:а износна 

цена гарнитура мека мебелъ.
Споразумение:

3-3 домъ СТОЯ Ъ СЕМЧЕВЪ —тукъ.

ПРОДАВА СЕ СЕЛИЩЕ
въ най-хигиеничната часта на града.

Споразумение прн: ТОДОРЪ ДЕНЧЕВЪ—1Фердичаидь илн
КУЗДО ДЕНЧЕВЪ—София, Еу&СкобмЮь \г
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Г-ца Виктория Симеонъ Тодорова
—  И  —

Г-нь Каменъ М. Каменовъ
ще се венчаятъ на 22 того, 10 ч. с. въ Черпиш.: мотшстиръ.

Кумува Иванъ Стефановъ, директоръ Общия Стюзъ Бълг. 
Земледелски Кооперации — София.

гр. Фердинандъ, яауарйи 1933 i . .

МЛАДЕЖИ ЗА ДАНИЯ
Младежкото християнско дру

жество ще изпрати презъ тези 
пролеть IV-та група синове на 
земледелски стопани за специ
ализация 1‘/2 год. по земледе- 
лие въ Дания.

Условията, на които требва 
да отговорятъ младежатЬ, нужд- 
ните документи, парични сред
ства, както и подробности по 
работата тамъ — всички тези 
подробности могатт. да се уз- 
наятъ отъ Агрономството.

Кандидатите требва да по- 
дадатъ заявления съ нуждните 
документи и суми най-късно до 
края на месецъ февруарий.

Отъ Агрономството.

с. Чипоровци
На 8 I. т. г., Р. Хр. ученолю

бивото Дво въ с. Чипоровци, 
устрои вечеринка въ салона на 
училището. Игра се комедията 
„Детето на любовьта“.

Къмъ 7 часа вечерьта, музи
ката засвири предъ училището. 
Множество хора жадни за ду
ховна наслада се стекоха отъ 
всички краища на селото. Не 
се мина половинъ часъ и сало
на бе пъленъ и препълненъ. 
Всекой бързаше да заеме мес
тото си. Всички билети бЬха 
почти продадени още презъ де- 
ньтъ. По липса на повече мес
та не липсваха и правостоящи. 
Съ трепетъ се очакваше играта. 
Не се забравяше и подканяще- 
то рАкоплескаке. Часътъ е 8>/2 
И първото действие почна.

Още въ първите моменти на 
играта пролича оня успехъ, съ 
който бе придружена до край 
и овенчана съ ориолъ — „Де
тето на любовьта“.

Непозназахъ по-рако помена
тата комедия, но умелата, на
временна и съобразителна игра 
на участвуващите позволи на 
всички да разбератъ основната 
идея:

3Когато младость буйна от
лита въ вечностьта“

«Тогава забушува любовь въ 
старостьта*.

Да обрисувамъ и г р а т а  на 
всеки участвуващъ — не мога. 
Ще кажа само, че кай-големи 
симпатии спечели Г. М. Кафед
жийски въ ролята Иокимъ. 
Действително той (Иокимъ) бе 
двигательтъ — причинительтъ

на всички ННтргг , Той ги поч
ваше и — свършваше. Всеки 
маниеръ, Bctuo движение, ин
тонация, — дейс :ия, спазени 
отъ Кофсджийск. , ни ясно об
рисуваха типътъ „Иокимъ“.

Това не е изключение и за 
останалите играчи. Всички вър- 
веха по сащдя пать.

Прочие, з а д о в о л с т в о т о  
всредъ посетителите бе види
мо. Всеки напусна салона съ 
вътрешно задоволство, повтар
яйки последните думи отъ пе- 
сеньта, съ която зазърши коме
дията:

„Щомъ сърдце не спира, лю
бовно вечъ да бие. Кажете що 
ли бихте правили пъкъ вие“.

Сърдечно поздравявамъ ви
новниците за тъй-хубавата и за
доволяваща всички вечеринка.

АНТО ПЕГРОВЪ—учитель.

Една лъжа по амери
канската забрана

Заинтересованите отъ про
падането на забраната на алко
хола въ Съединените Щати 
алкохолъ-капиталисти, които за 
личните си сметки са готови 
да удавятъ въ алкохолъ целия 
светъ, измйслятъ най-фанта
стични начини за компромети
ране на забрана*а. Така наскоро 
беше разпространено отъ техна- 
та специална централа въ ,Па- 
рижъ, че досегашното прилага
не на забраната е костувало 
на Съединените Щати астромич- 
ната цифра отъ 8 000.000.000 
долара, което и разстроило бго 
джета на Щз.тите. Въ с а щ н о - 
сть истинага е следната: Спо- 
редъ офщиалниятъ рапортъ 
на Директор.- по прилагане на 
забраната отъ i-ачалото до 1932 
год. с а  похарчени всичко на 
всичко 130 000,000 долари. Сре
щу това, обаче, правителството 
на Съединените Щати е получи
ло отъ глсби, наложени на 
контрабандисти не само напра
вените разходи, но и връхнина 
отъ 264,322,000 долара.

С-въ.

НА 19 ТОГО се състоя тра- 
дициона вечеринка на Ловното 
д-во „Соколи“. Прожектира се 
филма „ Дъщерата на лесничея“ 
н се разигра тамбола на убитъ 
дивечъ. Вечеринката бе много 
добре посетена.

Хроника
НА 29 ТОГО, Ш ч. сутриньта, 

въ „Малкото Торино“ на Д. II. 
Семерджиевъ, ще се състои го
дишно* о събрание на колоез
дачното д-во „Огоста“, при дне- 
венъ редъ: 1) Отчетъ на Упра
вителния съветъ; 2) Доклади 
на Контролната комисия; 3) Ос
вобождаване отъ отговорьость; 
4) Приемане бюджета за 1933 
год.; 5) Избиране новъ -управи
тели нъ и коитроленъ съвети и 
G) Разни. ПриСАТСтвието н а 
всички членове е задължително.

ВЪЗДЪРЖАТЕЛНО Д-В О 
„ТРЕЗВАЧЕ“ при първоначал
ното училище „Хр. Ботевъ“, ус
тройва утре, неделя, 10 ч. с., 
въ салона на читалището, без
платно литературно—музикално 
утро, на което ще говори Кир. 
Пенковъ на тема: „Суха и л и  
мокра Америка“. ГЦе бАдатъ 
изпълнени огъ децата най-раз
нообразни литер.-музикални но
мера. Входъ свободенъ.

НАУЧАВАМЕ СЕ, че поли- 
цейскиягъ приставъ при тукаш
ното окол. управление, г. Илия 
Стефановъ, си е подалъ остав
ката съ мотивирано заявление.

БЪЛГАРСКИЯТЪ ТУРИС
ТИЧЕСКИ СЪЮЗЪ, к л о н и  
„Пъстрииа“ — гр. Фердинандъ 
поканва своите членове да из- 
дължатъ членския си вносъ за 
миналата 1932 год. Ония, който 
до края на този месецъ не се 
издължатъ, ще се считатъ за 
доброволно напуснали друже
ството.

НОВАТА УПРАВА на кафе
не „Сплендидъ“ е набавила ра- 
диоприемникъ, чрезъ който все- 
ка вечерь посетителите слу- 
шатъ концерти, давани въ по- 
големите европейски градове.

НАШИЯ СЪГРАЖДАНИНЪ 
г. Кирилъ Пенковъ, учитель, на 
18 того вечерьта е говорилъ въ 
с. Жпвовци предъ добре посете
на събрание на тема: „Врагове на 
семейството“.

На 19 того вечерьта е предс
тавена пиесата му „Братска 
любовь“, изнесена отъ ученици 
и младежи на с. Живовци.

СОЦИАЛЪ ДЕМОКРАТИЧЕ 
СКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ въ гра 
да устрои на 15 того, въ салона 
на читалището публично събра
ние, съ оратори: Димитъръ 
Нейковъ, народенъ представи- 
тель и П. Габровски. г. Нейковъ 
говори отъ 11 до 2 часа следъ 
обЪдъ, Събранието бе добре 
посетено.

Всякакви видове илюстрова
ни картички въ книжарница 
„Животи“ —Фердинандъ.

Книжнина
Получиха ос Бьзпитанието на 

детето според ь розенкройцерит!; 
отъ Максъ Хайнделъ. Книгата 
разглежда подробно последова
телните периоди въ развитието 
на детето до пълновъзрастенъ 
човЬкъ, свързани съ в а ж н и  
промени въ неговия животъ и 
непознати на официалната пе
дагогика. Поради това тя от
варя нови хоризонти за възпи
танието и требва да бл\де про
четена отъ всеки родитель и 
възпитатель. Цена 10 лв. Всеки, 
който се абонира за в. „Брат
ство“, (30 лв. годишно) ще я 
получи безплатно. На настояте
ли се прави 30 на сто остжпка. 
Доставя се огъ книгоиздател. 
„Братство“—Севлиево.

в. „Трезва борба“, боенъ ор- 
гакъ на Българската Въздържа- 
телна Федерация, брой 7, пос- 
ветенъна „ 16 януарий“— годиш
нината на американската забра
на. Съдържа: „16 януарии“—R.; 
День на трезвата победа — Г. 
Поповъ; Ще падне ли забрана
та — М. Н. П.; Забраната, пе
чата и общественото мнение— 
R.; Мисли върху забраната — 
— Ернесть Черингтонъ; Причи
ни за днешната криза на аме
риканската забрана — Б.; Как
во донесе алкохолната забрана 
на американския народъ — Н. 
Ще пие ли Америка—Изъ дру
гия печатъ; Една голъма ЛАжа 
по забраната — М. Н. Поповъ; 
История на американ, забрана

— Б. „16 януарий—стихове — 
С. Р.; Културенъ прегледъ: Ал
кохолна забрана и свобода — 
Вл. Хрпстосковъ; Циганката Зей- 
за (разказь) — Ст. Шиклевъ; 
Презъ трезви оч«: Гкпша ан
кета — Мистсръ X.; Организа
ция: Ос-ювание въздържателно 
дружество — Н. Пенче&ъ; Нзшъ 
живогъ. Излиза всЬко 1 и 15 
число на месеца. Редактори: 
Д-ръ Димо Т. Ьорилковъ и 
уредникъ: Борисъ Наумовъ. Го
дите нъ абошментъ 30 лв. Ад
ресът „Трезва борба“.—София. 
Препоржчагме го горещо на на
шите читатели.

„Мнсъль и воля“, ред. Г. Же- 
чеьъ, год. 111, брой 16, съдържа: 
Предъ нова година—И. Роковъ; 
Нова ли ще блде новата годи
на?—Д. Василевъ; Ела, Ht елха 
— С. Хесапчиевъ; Книгописъ— 
Цв. Минковъ; Бележникъ — 
Аристархъ; Хроника и пр. Броя 
3 ла. Ьул. Ив. Ac'feHb II, № 7.

сп. „Доходно птицевъдство1, ор- 
ганъ на Българския Птицевъ* 
денъ Съюзъ — София. Главенъ 
редакторъ Ст. Кумановъ. Книж
ка 10, год. V. Съдържание: Ив. 
Семерждиевъ: Една анкета на 
дейностьта на фонда за повди
гане на птицевъдството въ Бъл
гария; Т. Димитровъ: К а к  ъ 
требва да хранимъ кокошките; 
Ст. Наревъ: Знвчекието на пос
телката въ куркиците; Веете- 
рикъ: Яйчарскиятъ пазар ь въ 
Барневелдъ (Холандия); Паза
ри за яйца и птици.

О т в о р и х м е

месопрддавски дукянъ
съ първокачественно месо, на досгапни цени, въ заведението на 
наследниците на Анго Становъ, до зданието на Т. Грънчаровъ. 
Продаваме и чиста свинска мась. Касапинъ Качо Касапчето.

Съ почитание:
3—3 Тодоръ Ил. Копиловскн и АсЬнъ Иг. Лилов ъ-.

Продава са кдща
състояща се отъ две стаи, кухия, коридоръ и подъ една отъ 
стаите зимникъ, съ дворно место отъ 400 квадратни метра, 

находяща се на улица „Царь Борисъ“.
Споразумение:

ФЕРДИНАНДСКО ДЪРЖАВНО АГРОНОМСТВО

ОБЯВЛЕНИЕ № 148
Фердинандското държавно агрономство обявява, че търси 

да наеме здание за помещение на сащото съ 4 стаи, яхъръ за 
2 коня, помещение за архива и складъ на препарати, интрумен- 
ти, земледелски орАДия и машини, съ оградено дворно место.

'Притежателите на здания, отговарящи на горните изис
квания, да заяватъ писменно въ агрономството най късно до 28 
януарий 1933 година.

Разноските по публикуването на настоящето са за сметка 
на наемодателя.

гр. Фердинандъ, 20. I. 1933 год.
Отъ Агрономството

Най-стариятъ езикъ
( Л е г е н д а )

Преди много години, въ Ин
дия, страната отъ кАдето из
грева слънцето, влаегвувалъ 
единъ ханъ, на име Джелъ-Елъ- 
Еддинъ Мохамедъ, когото на
ричали още „Акбаръ“, което 
на нашия езикъ значи „Великъ.“

Ханъ Акбаръ бйлъ най-умния 
човекъ на времето си. Около 
неговия дворецъ винаги имало 
МАДреци, звездогадатсли и пев
ци. Той обичалъ да говори за 
наука и за изкуство. СамЪ той 
билъ ученъ и по мАдрость не 
отстАпвалъ на добрите стари 
философи.

Веднажъ, между мАдрецигЬ 
се повдигнала оживена препир
ня върху въпроса: кой е най- 
стария езикъ на света?

Едни казвали, че най-стария 
езикъ е арабскиятъ—на племе
то арийци, което живело преди 
незапомнено число години, и 
отъ чиито езикъ са произлезли: 
германски, славянски, ирански, 
гръцки, латински, келтеки, сан- 
скритски и др. езици. Но други 
казвали, че и езикътъ на племе
то сеаднти е много старъ и че

отъ него са произлезли: старо- 
еврейски. арабски, асирийски, 
финикийски и много други ста
ри езици,

Спорътъ все по-вече се ожи* 
вевалъ,

Некои разтворили най мАДра- 
та книга на света—Свещеното 
писание и прочели тамъ, че пър
вия човекъ; Адамъ, е говорелъ 
на еврейски езикъ.

—Би требвало, казали тия 
мАдреЦи — всеки човекъ отъ 
рождение да може да говори 
еврейски, понеже тоя езикъ е 
най-естествения за човешката 
природа, защото и Адамъ е го
ворилъ на тоя езикъ, но, поне
же малките деца се приучватъ 
да говорятъ на езика на свои
те родители и близки, затова 
човечеството диесъ говори на 
различни езици. — Възпитание
то убива естествения говоръ на 
човека — разСАЖдавали те — 
безъ него гсички хорз, споредъ 
Свещеното писание, требва да 
говорятъ на еврейски езикъ.

Мждриятъ Д ж е л ъ - Е л ъ *  
Е д д и н ъ  Мохамедъ, нареченъ

Акбаръ, се замиелилъ. Той по- 
искалъ да провери казаното 
отъ другите мАдреци и да раз
бере на всека цена кой е естес
твения и, следователно, най-ста
рия езикъ на човека.

За тая цель, той издалъ за
поведи веднага да му донесатъ 
дванайсеть новородени кърма
чета, чието възпитание поверили 
на дванайсети неми кърмачки. 
Той настанили децата, заедно 
съ кърмачките имъ, въ единъ 
отдалечени замъкъ, като запо- 
ведалъ само неми прислужни
ци да носятъ тамъ храна и всич
ко, каквото е потребно, и чо
вешка речь никога да не зву
чи тамъ.

Заповедьта строго била из
пълнена.

Изминали дванайсеть дълги 
години.

Единъ день, ханъ Акбаръ, 
ведно съ свита огъ много МА
дреци. решилъ, че е време да 
вити кой е естествения говоръ 
нз човека, и заминали съ сви
тата си за замъка.

По патя мнозина отъ мАдре* 
ците твърде лу че децата ще 
проговорятъ на еврейски езикъ, 
но имало между техъ и халдеи(

перси, индуей, араби и др., ко
ито сочели своите свещени 
книги, и казвали, че, споредъ 
писаното тамъ, децата требва 
да говорятъ на съответния те- 
хенъ езикъ.
Най-сетне, всички влезли при 
децата, които били вече доста 
порасли.

Всички чакали съ трепетъ 
думите имъ.

Но. . . децата се подбутвали 
уплашено, въртели очи и изда
вали несвързани възклицания, 
кресъци и мучения, сащо като 
диви животни.
Те не умеяли да говорятъ на 
никакъвъ езикъ, макаръ че не 
били глухо-неми.

Погладили побелелата с и 
брада мАДриятъ Джелъ-Елъ- 
Еддинъ Мохамедъ и казалъ на 
смаящите МАдреци:

— Напраздни беха вашите 
спорове, МАдреци! свещените 
книги на евреите твърдя гъ, че 
най-старъ е еврейскиятъ езикъ, 
на персите —- перскйскиягъ и 
т. н. Ето истината: най стгриятъ 
езнкъ на човека е тоя на жи
вотните. Благодарение на своя 
умъ, човекътъ се е издигнали 
съ течение на вековете, надъ

другите животни, и е добилъ, 
чрезъ дълги упражнения, спо- 
собность да говори и тая спо- 
собяость той предава отъ по
томство на друго. МАдри сте 
всички вие, ала времето е най- 
мадро. То възпитава и учи хо
рата, но само когато те общу« 
ватъ помежду си и си преда* 
вагъ единъ на другъ добитите 
познания. Иначе те оставатъ 
като тия деца, които по нищо 
не се огличаватъ огъ безсло
весните божии твари, които на- 
селяватъ земята отъ векове.

Симеонъ Маринови,

Чисть и ев- 
[тинъ печатъ въ 
|печатница „Жи* 
вотъ“ на П. Г. 
А п остол ов и  и 
Сие^-гр. Ферди
нандъ.


