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УЧИТЕЛЬТЪ
НЪма човешки мозъкъ, въ 

глшкитЪ на който дълбоко да 
не е заседнала мисъльта, какво 
всЪки грамотенъ, какъвто и да 
е, е миналъ презъ ржцетЪ на 
учителя! НЪма човешки мозъкъ, 
заседналъ въ черепа на бългд 
рина, който би отрекълъ, че 
единъ отъ главнигЬ виновници 
за нашето освобождение отъ 
петвековното робство е и учи 
тельтъ. Сжщо така не в Ьрвамъ, 
че нЪкой би отрекълъ факта, 
че навсеклде: читалища, коо 
перации, разни благотворителни 
дружества, комисии и т. н. учи 
тельтъ е единъ отъ първите. Е 
добре, щомъ като това е така, 
щомъ като неговите задачи еж 
двойни т. е. да работи въ и вънъ 
отъ “училището, не се ли нуж 
дае и той отъ нещо? Безспор 
но—да!
Нека ми бжде позволено дащро 

цитирамъ максимата на единъ 
отъ великаните на човешката 
мисълъ — Тойшеръ. Той казва 
«Идеалътъ на образования чо 
векъ не може да бжде другъ 
освенъ щастието на родината и 
човечеството“.

Една мисъль кратка, наистина 
но капитална по значение. Азъ 
не вервамъ, че идеалътъ на 
учителя може да бжде другъ

освенъ този, за който говори и 
Тойшлеръ. Питамъ се сега, въз 
можно ли е на учителя да вър 
ви въ унисонъ съ горната ми
съль при положение, че служеб 
ниятъ му стабилигетъ е разкла 
генъ? Възможно ли е на учи
теля да работи за щастието на 
родината, а отъ тамъ за щас 
гиего и на човечеството въ 
времена, при които калниятъ 
партизански бесъ, ширещъ се 
въ всички перипетии на живота 
започне да се меси и въ него 
вата работа? Възможенъ ли е 
най-сетне успехъ, когато учи 
теля не си е получилъ заплата 
та за неколко масеци, а креди 
та отдавна му е спренъ?

Отговорътъ на горните въп 
роси не само за менъ, а за 
всички е ясенъ.

Преди всичко, на учителя е 
нуждна свобода въ полето, въ 
което работи, редовно изплаща 
не заплатите и най важното, за 
което се бори и Б. У. С, то е: 
пъленъ и отъ нищо и никого 
непоклатимъ стабилитетъ Само 
тогава той (учителя), съ спо
койствие и преданость къмъ 
службата си, ще реализира оно 
ва, за което е поелъ ангажи-

но чувство, лостъ, който може 
да разклати, обърне, големи 
престъпления. Това е лайфмо- 
тивъгъ на драмата. Колко мно
го ние, хората, — днешните, се 
нуждаемъ отъ това чувство 
Кие днесъ подигаме големи въп
роси, разрешаваме велики про 
блеми, изнамерихме р а д и о т о ,  
което свърза, скъсява пътя на
далечни разстояния, но едно не това- даде сполучливъ образъ
сме достигнали—да премахнем! 
злото въ човешкото сърдце.

vs*X* •»
На 4 т. м. въ тукашния чи 

талищенъ салонъ бе изнесена

Бълчанъ и Елиза. Може би при 
но-големо жела пие, работа и 
ия роли щеха да се изнесатъ 

добре. Жива, но малко преси
лена игра даде Боряна (Мако
ва Райна). Но най естественъ 
беше Василъ Ваклинъ — роля 
далка, но добре изиграна; Ед
но, на места прекаляваше съ 
своето клатушкане, но въпреки

на селски пияница; Златилъ,(Ра 
дойковъ Несторъ) притежава 
ясна дикция, но говорене на 
единъ и същи тс нъ, като треб 
ваше по низко, некресливо, въ

драмата Боряна, отъ учениците-гласа повече трептения и малка 
при Берковската гимназия. Пое прегърбеность, които да израз- 
гановка, режисура, изпълнение ятъ старческата немощь. Без 
добре. Надминаха очакванията спорно, че това е мъчна роля 
ни. Отъ ученици не требва да и отъ ученикъ, колкото и спо 
се очаква повече. Само снзк; собенъ, трудно е да се изнесе 
който е поставялъ съ ученици ;Общо играта вървеше плавна 
пиеса, само той знае при какви спокойна, което показваше, че 
условия и съ какви големи мъ текстътъ добре е иаученъ, Ло

ментъ.
М. БАЛТОВЪ.
(

ки, колко нерви се хабятъ. Ето 
защо можемъ да поздравим! 
ръководителката съ сполучли 
вото изнасяне на пиесата и по 
желаваме големи успехи и пс 
сложни постановки. Лицата бе. 
ха подбрани и стъпили здраве 
въ ролите си. Изключение пра 
аеха Андрея, Павелъ,

„Б о р я н
Иорданъ Иовковъ е веренъ 

синъ на селото, едно истинско 
чедо на бедната хижа, която го 
закърми въ народното творчес 
тво и битъ. Познаваме го пове
че като белетристъ. Неговите 
разкази — Старопланински ле 
генди, Последна радость, Ве
чери Антимовския ханъ, Жет
вари, Земляци, — създадоха цЬ- 
ла епоха въ нашето битопи* 
сание. Колко много се отлича
ва Йовковъ отъ Ел. Пелинъ и 
Влайковъ. Въ неговото тзорчес 
тво има нещо и самобитно, той 
търси повече философията, оно 
ва смислено, разумно въ сел 
ския животъ. Затова по тежко 
се чете. Като такъвъ той лесно 
мина къмь драмата. Обаче въ 
тази область не показа големъ 
талангъ. Призванието му е, си 
лага му е въ разказа. Боряна 
ясно говори за това. Но все 
пакъ тя чертае възхода^на бъл
гарския драматизъмъ. Иорданъ 
Довковъ се очаква да създаде 
[ещо по ценно, нещо по смие 
кено. Съ ьБоряна“, автора < 
костигналъ доста нЪщо—живъ 
ЩалогЪ, очертани фигури, идеи- 

ность — съдържание, но слабъ 
психологизъмъ. Въобще за на
шите драматурзи психологизъ 
Мътъ е ахилесовата пета—тамъ 
съ най-уязвими, най-слаби, за- 
щото немаме оть една страна 
драматично наследство, отъ дру 
га—висока култура у самия пи- 
сатель — две условия, необхо
дими за създаване на драмата. 
И днесъ лигературниятъ ни па
зари е наводненъ отъ много 
драми, но думата е не за шаб 
лона, но за истинската драма, 
каквато ние за жалость още не 
маме. Нашите драматурзи пра 
вятъ опити, налучкват, търсягъ 
правилния пъть. Дали ще на- 
мЬрягъ пътя? — Нека верваие. 
Не му е м Ьстото да анализир 
ваме, като въ некой отъ близ
ките броеве се задължаваме да 
проследимъ еволюционния пъть 
на нашата драма отъ 30-техъ 
год. на миналия вЬкъ до днесъ 
Боряна има повече външенъ 
драматизъмъ, отколкото вътре

шенъ — естествено е, че въ би
тово отношение това е доста
тъчно.

шо впечатление правеха кон 
цертните номера съ своята фал 
шивость. Изглеждаше, че из 
пълнителите беха хора, които 
не знаеха къде, какво и какъ 
се пее. Нека никога не злоупо 
гребяваме съ музиката.

Хр. Нед1>лковъ
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абонирането веднага се изпращатъ
излЪзлигЬ отъ печатъ 6 романа:

Кн. I. Тайнствевиятъ убиецъ, отъ най-много четения въ днеш
но време Едгаръ Уолесь. Кн. И и IJI ДЪлото Мавриций, отъ го- 
лемиятъ и ненадмянатъ немски писатель Якобъ Васерманъ. 
Кн, IV Циментъ, отъ най-знаменития съветски писатель В. 
Гладкозъ. Кн. V Скитника по звездите, отъ великия Джекъ Лон- 
донъ. Кн. VI Пророка отъ Ню-Иоркъ, отъ първия американски 

писатель Жптонъ Синклеръ.

Подъ печатъ:
Кн. VII БЪлла Донна и кн. VIII Кръстопжтища на живо

Приематъ се абонати и могатъ веднага да се получатъ кн
отъ книжарница и печатница „Животъ“

на П. Г. Апостоловъ и Сне — гр. Фердинандъ.

Съобщение
Въ вестникарската агенция на МЕТОДИ Г. ТАЧЕВЪ и ПЕ- 

ТЪРЪ Л АЗ АР ОВЪ-—Фердинандъ се продавать билети отъ най- 
големата лотария въ България—отъ Съюза на столичните жур
налисти съ 15,000 печеливши билети на сума 1,254,090 лева. 

целъ  билетъ 30 лева, половинъ билетъ 15 лева.
Приятно ние да съобщимъ на многобройните си четци, че 

пуснахме въ продажба най-многочетенитЪ книги на светътъ на 
неимоверни низки цени:

Камо Градеши и Донъ Кихотъ—отъ 120 на 80 лв.; Тарзанъ, 
Боговете на Марсъ и Зеления лжчъ — съ 307о намаление; Ти
са Гори, Спартакъ, Бостонъ, Гарибалди, Капитанъ Драйфусъ, 
Зангадоръ и Детето на героя — по 3 лева на колата; Ужасите 
на затвора — по 2 лева колата; Втората петилетка въ С. С.С. Р. 
— 20 лв.; Елизе Реклю — 15 лева; Селски войни — 15 лева; 
Стариятъ мжжъ — 10 лева. 2-3 I

послед

Стариятъ Златинъ е беденъ, 
живее въ село и съ мжка пре 
хранва семейството си. Но той 
има пари. Тримата му синове, 
отъ които двамата оженени, Ра
ли и Андрея, не могатъ да ра- 
батятъ, нематъ желание, сел 
ската работа ги убива, измжч 
ва, като знаятъ, че съ парите, 
които е заровилъ баща имъ въ 
градината, биха променили по
ложението си. Това безделие 
създава конфликти между че 
тримата—и частно между бра 
гята. Въпросътъ е кой да вземе 
парите. Стариятъ крие парите, 
държи ги само ей тъй—да имъ 
се радва—както децата съ кук
лите си. Младите искатъ дру
го, те  сж  съ други разбирания 
за живота. Та защо парите ще 
се копаятъ въ земята, когато 
могатъ Да се пръснатъ въ пред
приятия— кдици, воденици, до- 
битъкъ. За това и тримата меч 
гаятъ. Започва се тайно гоне 
ние и кроене на разни планове. 
Най-стариятъ, Рали* който е на 
следилъ бащини черти—алченъ, 
злобенъ, жестокъ, успева насила 
да грабне парите на баща си, 
като го остава полумъртавъ 
Гукъ авторътъ иска да подчер 
гае наследствените черти, за- 
щото и сгариятъ на младини е 
постжпилъ по сжщия начинъ, 
като е ограбилъ баща си, кой- 
го е умрелъ следъ неколко де
ня. Но Павелъ, най младиятъ 
братъ, е благороденъ, иска да 
се ожени и дозежда другосел 
ка. Идва между техъ Боряна— 
млада, красива, разсъдлива мо 
ма съ благородни чувства и ис- 
крено желание да възроди то
зи домъ, да изглади конфлик
тите и свърже наежените братя 
:ъ семейна любовь. Тя е „лае 
говичка“, прелетела отъ далеч 
ния югъ, която съ песни и 
смехъ развеселва цялата къща. 
И тамъ където до сега съ се 
чували само викове, бой, закан 
зане, сега настава праздникъ. 
Любовьта победи. Тя е всесил-

Не
ги, 3<
ка заШ^ШЯШГлоб 
хваща!пз^Яа неща, 
да познаватъ, се б 
зместо добри резу, 
получаватъ тъкмо о 
съ лоши обществени 
ствия, Това е за тия, к о и т о  
сметатъ, че всичко може да 
става съ единъ замахъ или съ 
некоя магическа пръчка, безъ 
да говориме за други, които 
вършатъ неща отъ гледна точ 
ка на своя интересъ или отъ 
зависть и умраза къмъ други.

Мерилото за успеха на от 
делно лице е способностьта му 
да закрепне материално, безъ 
да се разбира разбойническите 
или мошеническите пътища, 
по които това лице би тръгна 
ло да се сдобива. Така е и съ 
държавата. Управникътъ е спо- 
собенъ само тогава, когато той 
умее да реди добре стопански 
и финансово държавата и уре 
гулирва еднакво за всички тия 
главни неща. Защото всеко во 
дене на отделна съсловна или 
класова политика, води къмъ 
взаимни борби, които донасятъ 
разстройство не само въ сто
панския животъ на страната, 
но и създава остри икономи 
чески, а отъ тамъ й партийни 
такива.

За това имаме и достатъчно 
прим*Ьри.

Ако въ недалечното минало 
имахме една чисто съсловна по
литика, сетне • политика на на
родно незачитане, днесъ тия 
истории като че искатъ, а да 
же се и повтарятъ отъ едни, 
макаръ и въ една по-прикрита 
форма, но се долавятъ наме 
ренията имъ. Ще требва да се 
припомни, че не само въ насъ, 
но и въ целъ светъ, всички 
занаяти, които спомагатъ за об
ществения напредъкъ, съ  тЪс- 
но свързани едни съ други и 
ще требва да бъдатъ еднакво 
тачени отъ вишите ръковод
ства. И когато това е така, не 
гребва тукъ, въ насъ, да ста 
ватъ игри и да се смета, че 
гия въпроси съ отделни ИЛР 
лични, защото имъ се засегалъ 
интереса. Стопанските въпроси 
не бива да се гледатъ е 
странчиво, защото те не съ 
гентъ никому, а напротивъ

VTHLUa
общесгвенъ и даже отъ 

гДна точЧдържавенъ характеръ. 
пп гр чяа! случай не бива да

ИЗВЕСТИЕ
ЗАСТРАХОВАТЕЛОТО ДРУЖЕСТВО 

„ Б Ъ Л Г А Р С К И  Ф Е Н И К С  Т Ь “
известява на многобройните си клиенти и интересующи се, че е 
назначило за агентъ—инкасаторъ въ гр. Фердинандъ г. ТОДОРЪ 
В Ъ Л О ВЪ , като умолява същите да се отнасятъ за всекаквк 
дружествени работи до него съ пълио доверие, а властите да 
1-3 му указватъ надлежното съдействие при нужда.

така ле

итика на едни за 
руги. Това го забе 
е отъ едни, иоито 
е недоловимо и че 

о може да става.
Отъ известно време некои, 

съ средствата на държавата 
водятъ борба съ търговското 
съсловие, като, наричайки го 
спекулантско, кожодерско, бан 
херско, лихварско и т. н., ис 
хатъ да го очернятъ предъ ма< 
:ите и по тоя начинъ, изкач 
вайки се по неговия гръбъ, безъ 
разбира се да пострадатъ тех
ните джобове, искатъ да ми 
натъ за големи народобранни- 
ци и защитници. Нещо повече, 
платени добре, тия господа съ 
същите държавни каси искатъ 
не, а си и създаватъ свой пар- 
тиенъ чиновнически к а л ъ р ъ, 
който имъ е потребенъ да ги 
крепи като управници.

Обаче, безъ да виждатъкрая 
му и пакостьта, която може да 
последва всички, ние отъ това 
скромно место дължимъ да 
предупреДимъ тйя „големи ка- 
пацитети", че те  не съ  само 
ча погрешни, но и на опасни 
пътища. И до колкото това е 
верно или не, нека да цитира
ме онова, което пише вестника 
на търговското съсловие „Тър 
говско-промишленъ гласъ“ отъ 
31 януарий 1933 г., а именно: 

„ЗемледЪлцитЪ и търговците 
съ два стопански фактори, оезъ 
взаимнодействието на които 
земледелското ни производство 
неможе не само да се развива, 
ро и де съществува.

При все това, има полити 
чески фактори и групи у насъ, 
които всичко правятъ, за да 
оазкъсвтъ тази взаимна връзка 
ч да съсипятъ търговците. А 
това показва, че те  прекъсватъ 
артериите и пипалата, чрезъ 
кои го най бързо и най-успЪш 
но се храни и расте земледел- 
ското ни производство.

Ето зашо държавното управ 
ле ние требва да спре всички 
домогвания за скъсване връз 
ката между земледелци и тър
говци, а не да разсипва послед 

защото неминуемо се на 
даръ и върху земледел- 

Хр. Т. Гавриловъ.

Съобщение
Подписаниятъ съобщавамъ, че за напредъ ще се именувамъ 

съ собственото си име Л е о н ъ  А р о н о в ъ  Б е н а «  
р о й о *  като се отказвамъ отъ прекора си Б у м с о .

Съ почитание: Леонъ Ароновъ Бенаройо,

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—разни качества, букови 
дъски-—разни размЪри, дърва за огрЪвъ, зеленчук, консерви и др. 

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

Сющиятъ разшири деликатесииятъ отделъ 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.
3-4 Цени умерени и еднакво определени за всички.

ФЕРДИНАНДСКО ОКОЛИЙСКО УПРАВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №  794
Фердинандското околийско управление обявява на 

интересукяцитЪ се, че търси да наеме здание за поме
щение на управлението за време отъ 1 априлъ 1933 г. 
до 31 мартъ 1934 година.

Зданието да има най-малко б—8 стаи за канц 
рии, 2 големи стаи за стражата, стая за арестъ, кон 
на и плевня.

Собствениците на такива злания да подадатъ о 
тите си до управлението най-много 15 дена следъ пу 
ликуване настоящето въ в. „Наше Словои. 

гр. Фердинандъ, 2 февруарий 1933 г
Окол. началникъ: Г. СЕМЕРДЖИЕВЪ

Секретарь: Ф. ИВАНОВЪ

ФЕРДИНАНДСКИ С/АДИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЬ

ОБЯВЛЕНИЕ Nfi 31
Фердинандския съдия излълнитель обявява на ин- 

тересующите се, че търси да наеме помещение за учас
тъка за време отъ 1 априлъ 1933 година до 31 мартъ 
1934 година.

Собствениците па такива здания да подадатъ офер
тите си до участъка нап-много 15 дни следъ публику
ване настоящето обявление въ в. ..Наше Слово“ 

гр. Фердинандъ, 10 февруарий 1933 г.

Садия изпълнители: В. КЮРКЧ! lEB'bt
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i - р ъ  Д ш е г ь  З о н а л н и .
з ж б о л и к а р ь

се установи на работа въ града. Кабинета 
48 се намира до книжарница „София“.

Изъ общината

КРЕВАТИ КРЕВАТИг о л ь м ъ
И З В О Р  Ъ

Пристигнаха ми г о л ^ м ъ  и з б о р ъ  съ намалени де
ни Русенски и Старо-Загорски таблени кревати—единични и 
двойни, разни цветове, съ пейсажи и фурнири, имитация на 
Птичи яворъ, Коренище и др., тръбни кревати комплектъ съ 
пружини, удобни за пренасяне безъ повреда. По здравина и 
качество не отстжпватъ на английските такива. Пристигнаха 

сжгцо кушетки за почивка и др.
Едно посещение е достатъчно, за да се унЪрите въ горното.

Съ почитание: АСЪНЬ ПЕТКОВЪ.

Т Ъ Р С Я Т Ъ  С Е
10 лица, които да внссътъ по 2000 лз. наведнажъ и веднага ще 
иматъ една собственость отъ елинъ файтонъ елегантенъ съ 
гумени колелета и два коне съ хамути. СжщигЬ ще внасятъ по 
200 лв. месечно за издържката му и файгонджията ще бжде 
винаги готовъ на техно разположение за използуване при пж- 
туване. Препоржчва се на адвокатите отъ градъ Фердинандъ 

или на други лица, но отъ града.
3-3 Споразумение: Петъръ Илиевъ —Фердинандъ.

Бакърджийница „ЕЛИСЕЙНА*
на Иванъ С. Узуновъ — Фердинандъ

с ъ о б щ а в а ,  че отъ 1 януарий 1933 година се премести 
въ зданието на Хр. Бекински, на ул. Главна, срещу Читалището, 
кждето всеки ще може да си купи на особено намалени цени 
всекакви медни (бакърии), алуминиеви, емайлирани и др. кух
ненски сждове; собствено ржчно производство отъ чистъ, двой
но рафиниранъ, ЖЕНСКИ бакъръ, който не окотлясза (не окис
лява) поставените въ него хранителни ястия. Сжщо приема съ 
гаранция за калайдисване и поправка всека ви сждове отъгор 
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-раз юобразни трайни и евтини подаръ 
ци. Купувамъ на висски цени всекакви количества старъ бакъръ, 
цинкъ, алуминий и бронзъ (пиринчъ) — може и срещу замина 
съ новъ бакъръ и др. Приематъ се всекакви поржчки отъ гор 
ниягъ родъ.

Съ почитание:
3*3 Бакърджийница «Елисейна“ на Ив. С. Узуновъ.

11а 1G м. м. общинскинтъ съ- 
ветъ е ималъ заседание, на ко
ето кмсгътъ г. Кирилъ Милен 
ковъ е требвало да даде отчетъ 
за направеното до тогава по 
благоустрояването на града ни.

За да бжде отчетътъ пъленъ 
и най важното — безпристрас 
генъ, самъ кметътъ е напра 
вилъ предложение да бжде из
брана комисия отъ трима общ. 
съветници, и то отъ опозиция
та, които да проверятъ делата 
на постоянното присжтствие.

Такава комисия е била избра
на веднага, въ съставъ: Нико 
ла Поповъ—отъ Работническа
та партия, Александръ Ивановъ 
—отъ Националъ-либералната и 
и Тимо Ангеловъ— отъ Ради
калната.

Комисията, следъ четириднев
на непрекъсната работа, е пре
гледала подробно книжата на 
постоянното присжтствие и ги 
е намерила въ пълна изправ 
ность. Нещо повече. Тя е про
верила всички направени раз
ходи, като лично е обходила 
магазините, за да ^провери на 
правените покупки, а работви- 
ците, работили като наднича 
зи, сж викани въ общината, за 
да дадатъ точни сведения: 
колко дни сж работили и кол 
ко пя ри сж получили. И тукт 
комисията не е констатирала 
никакво противоречие между 
официалните цифри въ общин
ските книжа и казаното отъ 
работниците.

На 6 того, въ заседанието на 
общинския съветъ, членътъ на 
гази комисия г. Никола Поповъ, 
подкрепенъ от другите двама: г. 
. Александъръ Ивановъ и Ти 

мо Ангеловъ, е д о к л а д в а л ъ  
:ичко това при констатация 

ясна и недвусмислена: че е ра
ботено до днесъ отъ общин 
ската управа добросъвестно,

Кафе „ С П Л Е Н Д И Д Ъ “  — Фердинандъ
Новото управление на кафе „Сплендидъ“ съобщава на публика 
та, че за да даде приятни часове на посетителите, инсталира въ 
салона Радиоприемникъ и ще дзва всека вечерь концерти по 
официалната програма. Ще дава забави винаги срещу празднич 
ни дни и ще сервира: кафе, какао, локумъ, сладка и пр. Прите
жава единствения въ града и околията европейски билярдъ. 

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

ПАСАЖЕРСКИ КНИГИ 
п о  Ю  л в .  

въ новата книжарница при печати. „Животъ“„

Маданско Училищно Настоятелство

Обявление № 10
На 11 дснь отъ публикацията на настоящето отъ 8—12 часа пр. обфдъ, 

нъ помещението на основното училище, ще се произведе търгъ съ явно над
даване за отдаване иодъ няемъ на училищните ниви: въ мести. „Шумака“ отъ 
90-5 декари (5 парцели); въ мести. „Средния гредъ" отъ 20-1 дек. (1 парнела) 
н въ мести. „Тангарски селища“ отъ 20 дек, (I парнела)- за време отъ 1 ок- 
томврий 1933 год. до 1 септември!! 1934 год. Наддаването ще става но отдел- 
но за всека парцела. Първоначална цена 100 лева па декапъ годишно. Залога 
за правоучастие въ търга е 10 на сто. Конкурентите требва да ес съобразя 
Ban, съ чл. чл. 125— 129 отъ 3. Б. О. Г1. ПоемнйгЬ условия съ скиците с* на 
разположение въ ка нцеларията на училищното настоятелство, 

с. Мадань, 8 февруари!! 1933 година.

Отъ настоятелството

Мърчевска Скотовъдна Комисия — Фердинандско

Обявление № 128
Па II деш» отъ публикуване настоящето Въ в. „Пате Слово", отъ J ]

10 часа. ще се произведе търгъ пъ канцелариягл на общината съ явно надда
ване на наематели експлоатацията на скотовъдците ни Ви, намиращи се нъ мест
ностите „Дирпнито“, „Лозята“ и „Змиярника“ -МърченсКн районъ, раЗдробс* 
ни на 23 парцели ио 10 декари, съ първоначална цена 30 лв. на дек. годишно.

Искания залогъ е 10 на сто иърху първоначалната цена. Чл. 125 отъ 
Закона за Б. О. И. е задължителен!.. Горните имоти се отдапатъ за дне сто 
папски години- показани въ посмннгЬ условия, конто сж на разположение 
всеки приежтетпенъ дедь въ канцеларията на общинското управление, 

е. Мърчспо, 8 февруарий 1933 година.

безъ каквито и да било нерс 
довьости.

Отъ този докладъ се вижда, 
че въ по-малко отъ година вре 
ме, сегашната общинска упра
ва е шосирала следните ули 
ци: Преславска, Черковна, Учи 
лищна, Царь Борисъ, Болярска 
и Графъ Игнатиевъ, и сж на
правени два солидни желязо 
бетонни моста: единиятъ надъ 
вадата при банята и втория — 
надъ вадата на улица Графт 
Игнатиевъ. За всичко това е 
похарчено 439.960 лева, израбо 
гено по стопански начинъ, съ 
което сж икономисани около 
100,000 лева, които, ако тая 
работа бе отдадена на търгъ 
щЪха да отидатъ въ джоба на 
нЪкой предприемачъ.

По настоящемъ се изготвя 
планъ за предстояща благоус 
тройствена дейность на общин 
ската управа, като ще бждатъ 
определени точно кои улици 
ще се шосиратъ. Взето е ре 
щение, само следъ като се за 
върши една улица — да се за
почне друга. По тоя начинъ ще 
може да се узнае съ приблизи 
телна точность колко ще стру
ва направата на всека улица 
ло-отделно.

И кметъ, и пом кметъ, и об 
щински съветници, безъ разли
ка на политически убеждения, 
живеятъ съ една мисъль: съ 
своето ценно съдействие, гра
ничещо съ амбиция, да благо- 
устроятъ града, да го освобод- 
ятъ отъ блатата и нечистотите, за да заприлича на модер
но градче.

И нека верваме, че тази ам
биция ще се затвърди въ техъ, 
ще обхване делото граждан
ство, за да може съ общи уси
лия да се постигне онова, кое
то до вчера бе мечта.

Дано!

с. Люта
На 5. II. 1933 год. 

ни въздържателно дружество 
„Бистъръ умъ“, даде своята 
втора поредъ веч 
изнесе пиесата „Д 
вола“ отъ Кирилъ 

То шо въ 9 часа 
вдигната за да запб 
на младите антусиазирани и 
енергични въздържатели.

Правеше впечатление, че са
лона беше препълненъ, стъ ко
ето може да се заключи, че на
селението гледа съ симпатия 
на тези, които работятъ за из
граждането на утрешната трез 
ва България.

Вследствие горното, дружес
твото изказа своите искрени 
благодарности къмъ публиката 
за посещението, а на младите 
артисти въздържатели пожела 
още по-големъ успехъ.

Председатель: Т. Г. Ивановъ

го сжщо ОБ добре посетено, 
върху кооперативните мандри, 
<ато даденужднитенапжтетвия 
за това.

Ние не можемъ да кажемт 
н и щ о  д р у г о ,  освенъ 
да отрезвее ме и да влеземе 
в с и ч к и  въ въздържателнотс 
д-во, та задружно да зар«.бо 
тимъ за културното издигане 
на селото, а на двамата истин
ски народни учители искрено 
да поблагодаримъ и все тъй 
лреданни на нарополезни рабо 
ги, по-често да ни посещават! 
и ни сочатъ все нови и нови 
инициативи.

Въ туй време, когато и сел 
ската маса се намира въ .единъ 
политически водовъртежъ, та 
кива истински общественици сж 
повече отъ необходими, за да 
осветяватъ като факели пжтя 
на творчеството и човешкия 
прогресъ.

СЛУШАТЕЛЬ

Хроника
КОЛОЕЗДАЧНОТО Д Р У* 

Ж Е С  ТВ О «Огоста" устрой
ва довечера, ежбота, 8 ч, веч, 
въ салона на читалащето кино- 
зечеринка, на която ще се про
жектира говорящия филмъ „Лю- 
бовьта на 20 и векъ . Ще има 
а весела часть.

ОКОЛ. ПТИЦЕВЪДНО 
въ града възнамерява да 
визира образцовъ птицевъдннкъ 
за производство на яйца за 
разплодъ отъ най-нос леви ко
кошки.

с. Челшстница
Умоляватъ се всички учите

ли, които сж учителствували 
при първоначалното училище 
въ с. Челюстница, Фердинанд 
ска околия, да изпратятъ пор 
третите си съ кратки биогра 
фически сведения, за да се по 
пълни летописната книга на 
училището, като се посочи коя 
година сж родени, година на 
щителствуването, кжде сж за 
завършили образованието си и 
проче.

Предварително благодаримъ 
на редакцията, за побликацията.

Главенъ учитель: Р. Тодоровъ,

Ново дружество

с. Вълк.-Слатина
На 31 м. м. по покана на въз 

държател но го дружество въ се 
лото ни околийския лЪкарь Д-ръ 
Н. Григоровъ и г. държ, агро 
чомъ Г. Ивановъ въ училищния 
:алоиъ направиха публично съ 
брание по въздържанието, ко^ 
го бе отлично noev тено. Лекаря 
и агронома като Представители 
на две обществени организации 
и несоха пр:Дъ жадувалото за 
слово селячество, въпроса по

ието. Първия като ле 
рия като агрономъ и 

своят^кщмпетент 
хиля-

еОва
а и култзРКа^за да 
мисъла на своето съ- 
е.
е  обективни доказа 

гелства при разглеждане на ал- 
кохолизъма и наследственостьта, 
лекаря изтъкна статистическия 
фактъ, какво деца заченати отъ 
бащи въ пияно състояние, май 
ката ще требва да ги носи въ 
утробата си цели деветъ месе 
ци, за да живеятъ на белъ светъ 
само два до три месеци и следъ 
това да умратъ.

Агронома пъкъ по този въп- 
юсъ изнесе по скоро материал 
ната страна, като каза; че чрезъ 
отрезвяването на народа гроз
довото и овощно производство 
ще се трансформира въ други 
продукти като: шира, грозде въ 
пресно състояние (като въ се
бе си беше вземалъ 1 гроздъ 
съвършено запазенъ, когото по
каза, че е възможно всека бъл
гарска кжща, даже и най бед
ната, да има такова грозде за 
пазено чакъ до месецъ мартъ), 
гроздовъ мармаладъ, стафиди 
и други.

На другия день, докато ле 
каря ваксинираше противъ ти 
фуза учениците въ училището

На 3 того, учениците и уче
ничките отъ реалката, подъ рж- 
ководствого на учителя по фи 
зическо възпитание г. Ал. Мал 
чевъ, сж образували общо уче 
ническо дружество за физичес
ка култура, съ следните отде
ли: туристиченъ, атлетиченъ гим 
настиченъ, плавателенъ, ские 
ренъ и балетенъ.

Дружеството има за цель: об- 
щотелесно и душевно закрепва 
не на членовете си.

Първото дело на дружество 
то е единъ излетъ, устроенъ 
отъ туристичния отделъ, въ не 
деля, 5 того, до с. Препълже 
не и обратно.

У,

КОЛОЕЗДАЧНИ. Фердинанд
ско съюзно колоездачно д-во 
„Огоста“, започна презаписва
нето на членовете за 1933 год. 
отъ 1 януарий и ще продължи 
до 31 мартъ включително. Умо
ляватъ се колоездачите отъ 
селата и града да се яватъ при 
касиера Димитъръ П. Семер- 
джиевъ и се отчетатъ до гор
ната дата, за да може навреме 
се снабдятъ съ съюзни карти,

ПЕНЧО ИВ. БОЖИНОВЪ, 
26 год., бояджия, на 6 того, 6 
часа вечерьта, отишелъ въ ед
на кръчма на ул. „Веренишка“. 
Кефлия малко, извадилъ револ- 
веръ и стрелялъ. Улучилъ една 
жица отъ електрическото освет
ление, която се скъсала. Въп
реки предупреждението, сжщия 
отишелъ да свърже жицата. Съ 
хващането й, билъ умъртвенъ 
моментално отъ силния електри
чески токъ. Едно предупреж
дение къмъ гражданството: да 
не пипа никога скъсана елек
трическа жица, з а ш о т о тя 
смърть носи!

ЖЕНСКОТО просветно бла
готворително д-во „Грижа“ ус
тройва срещу всеки праздникъ 
танцувални забави въ кафене 

Сплендитъ *, Първата танцу* 
вална вечерь. дадена на 4 того 
вечерьта, е била много добре 
посетена.

ЧИТАЛИЩНОТО кино про
жектира филма „Дантонъ“, съ 
сснжетъ изъ Френската рево
люция.

НОВОИЗБРАНОТО настоя
телство на Фердинандското съ
юзното колоездачно дружество 
Огоста“ въ заседанието си на 

31. I. 1933 год. се коституира 
както с л е д в а :  председатель: 
Крумъ Д. Петровъ; подпредсе 
дагель: Атанасъ Еленковъ; се 
кретарь: Борисъ Г. Вълковъ; I 
войвода: Димитъръ Н. Христовъ 
I войвода Кирилъ Г. Тосковъ; 
касиеръ: Димитъръ П. Семерд- 
жиевъ; домакинъ: Симеонъ Пан 
гевг; санитарь: Димитъръ То 
доровъ; съветници: Никола Ку- 
невъ и Тодоръ Ивановъ. Кон 
гролна комисия: председатель 
Димитъръ Кара Димитровъ; чле 
аове: Никола Илиевъ и Иванъ 
Пейчевъ,

НУЖ ДАКМЦИТЬ СЕ ЛОЗА 
РИ отъ тель за лозята да по 
бързатъ съ поржчкит£ си въ

БЮФЕТА при гарата е отво- 
ренъ отъ стария наематель г. 
К. Таневъ и работи редовно.

Г. ТОДОРЪ ВЪЛОВЪ, бир- 
никъ при общината, следъ 33 
годишна служба, си е пода.ть 
оставката и е поелъ поедстави- 
телството на софийското застра
хователно дружество „Българ
ски фениксъ.“

ОБЩИНСКИЯТЪ СЪВЕТЪ 
е взелъ решение за напредъ 
общинските доходи да не се 
отдаватъ на търгъ, а да се при* 
биратъ отъ самата община.

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ сто- 
воръ Ал. Цанковъ устройва ли
тературно-музикална вечеринка 
sa 25 того, въ салона на чита
лището. Ще се изнесе и коме
дията „Бай-Ганю на госте въ 
Иричекъ“

БЪЛГ, ЗЕМЛ. БАНКА изго* 
говлява планове за 6 ддещ* дей
ность по отделно за всека ко
операция. Съ това се цели уед
наквяване на кооперативна? 
тейность въ околията.

агрономството съ 3 лв. капаро 
агронома пакъ направи второ на килограмъ. Доставката е безъ

гивнат

зцела

публично събрание, отъ името 
пакъ на кооперацията ни, кое

мито. Цената ще бжде къмъ 10 
лева за килограмъ.

Всекакви видове канцела 
ски материали на низки йени 
ще намерите въ новата кни
жарница при печати. Живогь

Не вервате ли?

Отъ комисията.

Лопушански Монашески Моиастиръ

Обявление № 8
Ма 10 марп. т. г., уясъгь Отъ 10 до 15, нъ Фердинлидското данъчно уп

равление що се продан,пъ на търгъ съ янно наддаване монлстирскигЬ лпе ни- 
ни и сапа .нтада. паходшцн се пъ района па Долна-Бсрснина, Фердинандска 
•колил, съ единична цена ла декара. 10()0 лена. Залогъ 10 на сто.

За слицого обявление ,\:а 5 е обнародвано въ брой 243 отъ 28 януарий 
т. г. ма Държапеиъ иестиикъ,

Отъ управлението,1

Въ една зоологическа гради- Да не смеешъ съ всекиго да 
на влезе за нръвъ пжть единъ!се закачишъ свободно! Пакъ се
селянинъ да види събранието 
ча животните и птиците. Взи 
оаше се той въ некой и ги за 
качаше. Искаше да си поприка 
ша съ техъ, мгкаръ не офици 
злно познати. Те му смигаха и 
гой се радва-радва, мислейки 
че те искатъ да му кажзтъ не 
що, но той не разбира отъ ези 
ка имъ, доста много се лутг 
селянина. Дойде и до лъва. 
А-а! съ това шега не бива, рече 
си той и се отстжпи назадъ 
Продължи нататъкъ Стигна при 
мечката, вълка, лисицата орли
те . .  Тръпне селянина и немг 
куража да се закача с 
Върна се обратно про 
Какъвъ светъ. си мисле

взираше въ клетките и се ше 
гуваше съ дребните гадинки. 
Излезе си радостенъ, че е до 
живелъ и това да види, и че е 
могълъ да прекара малко врме 
въ обществото на животните и 
гадините.

Стггяа си въ село. Насъбра 
ха се около него негови съсе 
ляни да го питатъ за новини 
по света.

Ходих1 —рече шеговито се 
лянина—въ обществото на жи 
ютиите и птиците и слушзхъ 
гехното събрание. Те всички 

поставени при едни и сжщи 
ловия на животъ Съ много

къмъ лъва, вълка, мечката, ли 
сицата. . .  Тамъ не можещъ да 
се разберешъ съ техъ и . . .  нн 
много смърди! Гледашъ ги, гле 
дашъ и все като че ли се гот 
вятъ нещо противъ тебе и ти 
бавно ги напускзшъ.

— Ами какво се реши на то 
ва събрание — го попита единъ 
селянинъ, носейки с л а м е н ъ 
кошъ на гърба си.

— Какво ли?—примига пжт- 
зикътъ—Тамъ се реши, че зми
ята не ма вече да яде врабчета, 
вълкътъ нема вече да яде агън 
ца, лисицата нема вече да яде 
кокошки. . . .  ама защо ме гле 
дате така? Азъ лично ги чухъ 
и видехъ! Нито едно нема ве 
че да мръдне отъ местото сн. 
Решили сж и те  като насъ да

може да има миръ, братстзс н 
любовь)

Голема работа ли е това? До 
сега било какво било, всичко 
си опрощаватъ: и стахове н ядо
ве, и дългове и пр. °ешиха по 
често да се събирагъ и си у за
кон ятъ разоръжаването, ще сн 
нзрежатъ ноктите, ще си вал- 
ятъ зъбите.. .  Не вървате пи

— Верваме, верваме . щомъ 
като сж при еднакви условия, 
както казвашъ—извикаха всич- 
въ единъ гласъ, см вейки се н 
:е разотиваха изъ улиците на 
селото.

Б.уреяъ.

ъ техъ се шегувахъ, но дз|живеятъ, като нашето общест- 
е сгрзхъ и ядъ да отидешъ!во на народите! И между техъ

Умоляваме нашитъ абонати. 
безъ да чакатъ повторна по
кана, да побързатъ и си из- 
платятъ абонамента


