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, Моралът ь на машината
СвЪтътъсе механизира, Единъ 

жел*Ьзенъ ритъмъ отмерва так
та, подъ знака на. когото лич- 
ностьта губи своята индивидуал- 
ность и се превръща на маши
на. Погледътъ става несвой, ме
талически; ръцете и краката се 
движатъ по повелението иа чуж
да, невидима сила. Машината 
покорява грубо и бързо днеш
ния човекъ и вместо кръвь 
впръсква въ тялото му електри
чество. ЧовЬкътъ не се проти-. 
ви, той е робъ на иеобходимос- 
тьта и на машината. Два пътя 
се чертаятъ предъ него — или 
да слуша гласътъ на своята ду
ша и да остане безъ препита
ние за себе и семейството, или 
— да се механизира.

Вториятъ гласъ е по силенъ. 
Не, това не е гласъ, това е викъ, 
това е крещяща необходимость, 
която заглушава всички други 
влачения. Глухъ за останалия 
животъ, човекътъ тръгва следъ 
стоманения гласъ иа машината. 
Нейниятъ ритъмъ го увлича. Из
тощава неговото тЪло. Чове- 
кътъ става машина. На маши
ната е несвойствена индивиду
алността — и това е найголе- 
мото поражение надъ личнос- 
тьта днесъ.

Машината претворява света. 
Нейниятъ гласъ пъди тишината 
въ далечни и пусти места. Свръх- 
производството и механизиране
то създаватъ световни конфлик
ти. които пакъ машината идва 
да уреди. Вместо лъка и стре
лите, вместо гърди срещу гър
ди — срещу слабия човекъ из 
лиза на борба машината. Пър- 
виятъ викъ на ужасъ срещу 
нейния стихиенъ походъ нада
де Ремаркъ:

. о . „Около насъ, надъ глави
те, надъ земята, войната води 
не човекъ, а . . .  машина, ма 
шина. Тя гледа отъ всички стра
ни съ своите тъпи и безцвет- 

; ни, не знаещи жалость очи . . . 
Аероплани, минохвъргачи, кур- 
шумохвъргачи, танкове . . .  И 
противъ техъ голия човекъ“...

Човекътъ твори машината. 
Моралътъ на бездушното желе- 
зо, на машината, става моралъ 
и на човека. Подъ нейния гласъ 
човекътъ става хладенъ, без 
различенъ, математически то
чене. Култътъ на машината—е 
реда, точностьта. Обществото

се механизира и шлифова. Уелсъ 
пише, че обществения животъ 
се трансформира, прониква се 
огъ култа къмъ силните, приз
нава само практичното, полез
ното, силното. Ненужни съ на 
машината старците, слабите хо
ра, дегенератите. Съвремениятъ 
човЬкъ — споредъ думите на 
Бердяезъ — е готовъ да се оп
ре на какъвто и да е колектиаъ, 
където окончателно даже да 
изчезне всичко човешко, инди
видуално, но да не остане самъ. 
Така на сцената излиза колек
тива, посредствомъ който ма
шината създава революциите, 
защо го търси нови „специалис
ти по устройство на живота“ 
(А. Сешъ).

Машината ще преобразува чо
вешкото общество. Нейниятъ 
моралъ, обаче, моралътъ на же 
лезото, също и моралътъ на 
човека — машина —• требва да 
се заглушатъ и урегулиратъ. 
Механизираното производство 
требва да освободи човека отъ 
черния трудъ, като му даде по
вече свободно време — да се 
вдълбочи и въ собсгвепста си 
душа, да си спомни] че-^е .са
мо машината има повело шфно 
и неговата душа й зк к н ; гри
жи. Човекътъ СТОИ ЙаДЪ б Щ - 
на. Той е ужасенъ отъг жесхо 
кия моралъ на машината. Ще 
му се да си възвърне тишина
та на предишния животъ, но 
връщане назадъ нема. Пзгле- 
дътъ отново се устремляза къмъ 
бъдещето. Тамъ, въ далечината, 
посредъ димъ и фабрични ку- 
мини стои човекътъ на бъдеще
то и движи фабричните колела 
подъ такта на машината. Ще 
смажатъ ли тия колела оконча 
телно човешката душа, или ще 
се откриятъ нови пътища за 
духовенъ подемъ? Ще се слее 
ли човека съ колектива и ще 
се загуби ли тамъ, или ще се 
и з д и г н е  ведно съ целия ко- 
лективъ?

Погледътъ напусто иска да 
разсече сенките на бъдещето.

Симеонъ Мариновъ.

ИЗРАБОТЕНЪ е регулацио
нния планъ на с. Войници. Огъ 
понедИлникъ сащиятъ ще бъ* 
изложенъ въ общината града 
ни.

Единъ забравенъ кжтъ
Скоро празднувахме много 

тържествения праздникъ—Ос
вобождението на България. На
ционалното ни знаме гордо 
се развеваше тогава, усгройв*- 
ха се паради, церемонии, слу
жеха се молебени и пр.

Мнозина българи, които често 
пъти обичатъ да се кичагъ съ 
епитетите — „националисти, ро
долюбци“, бързаха на този деяь 
да взематъ лървенствующе мес
то въ шумните манифестации. 
Страната гърмеше тогава отъ 
патриотични речи, Оратирфге 
се надпреварваха кой отъ кого 
ще изнесе повече исторически 
факти по освобождението на 
България. Всичките искаха да 
станатъ тогава историци.

И действително, споменаха се 
имената на доста добри бълга
ри, ратници за освобождението 
на родината ни. Пресата също 
не замълча. И тя побърза да под
чертае значението на лраздника.

Но наредъ съ имената на всич
ки революционери, не малко об
ръща внимание и името на единъ 
Мгюгозаслужнлъ б ъ л г а р и н ъ, 
единъ българинъ, който има го 
лемъ д Ьлъ въ освободителното 
движение, единъ голЪмъ умъ иа 
тогавашното врем:, който очуд 
в ше всички дипломати, и кей- 
го пьрвъ обърка внимание за 
страдащия български народъ.

Това е Петъръ Парчевичи,—

чиноаникътъ. Сп. „Историческа 
библиотека“ поевъти за него 
доста много страници отъ жи 
юга и дейностьта му. За голе 
мо съжаление, обаче, днешното 
общество не прояви никакъвъ 
ннгересъ, нито къмъ самия Пар 
чеаичъ, нито къмъ родното му 
место. Малцина съоаия, които 
знаятъ нЬшо за историческото 
село Чяпоровци, родно место 
иа този великъ, многозаслужилъ 
за България — българинъ.

Селото, което съ своите по
томци записа една светла стра
ница въ историята ни, днесъ то 
се гърчи подъ ударите на ми
зерията, нищетата. Днесъ никой 
яе иска да чува за него, въпре
ки че въ недалечното минало 
то е в^вало страхъ и ужасъ 
въ турската империя.

Чипоровци, което е играло 
такава голяма роль въ истори
ята на нашето освобождение, 
единъ къть, който преди годи 
ни е билъ фарь на България,

семъ случайно и то следъ за
криването ка събранието.

Съ това се свърши съ отче
та на упразителлия съветъ. Вър- 
ху него говориха неколцина огъ 
събранието, които очевидно бе- 
ха останали съ впечатления не 
твърде добри за птицевъдното 
движение и въ говоренето си 
се стараеха да смегчатъ атмо
сферата. Тая тягостна атмосфе
ра, обаче се разчисти огведнажъ 
щомъ станаха да говорятъ око
лийския агрономъ Ивановъ и 
околийския вегерияаренъ ле» 
карь Татаровъ, който- съвсемъ 
безпристрастно окуражиха пги-
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цевъдите въ бъдащата работа, 1 
като подчертаха, че тукъ нема 3 
мЬего за отзвукъ на горестана- 
лит-fe разцепления.

На събранието направи осо
бено добро впечатление тая со- 
лидарносгь между шефовете на 
гЬзи две важни за града и око» 
лията висши учреждения. Всич
ки членове единодушно изрази
ха желание за напредъ двамата 
да се избератъ въ управителния 
съветъ, като добри съветници и 
инструктори. Следъ това се из»

единъ къгь въ койго до скоро браха още трима въуправител-
се е вЪелъ байрака на Панайотъ 
Хитовата че^а, единъ къть въ 
койго и днесъ често пъти плю 
щи камшикътъ по гърбовете на 
ч.ипровчлни, требва ли най-пое 
ле да бъде забравенъ?!..4

Уви!... Той днесъ се забрави
Венелинъ Чубриевь.

Изъ Ферд. птицевъдно дружество
На 24 м. месецъ се състоя 

годишното му събрание. Пред 
седателя на досегашния улра» 
вителенъ съветъ—ветеринарния 
докторъ Славковъ взема думата 
по отчета. Докладва, че нищо 
не било направено, защото тамъ 
горе, въ София станало разцеп
ление въ птицевъдния съюзъ. 
Същиягъ предложи, вместо от
че гъ, да се изслуша доклада на 
миналогодишния делегагъ, при- 
сътствалъ на конгреса, за да 
каже защо горе се разцепили.

Делегагьтъ» ветеринарния сту- 
дентъ Иванъ Нончовъ, следъ 
като деклалира, че ще бъде 
крагъкъ и обективенъ, описа нв 
широко, че поради н-Ькаква ста 
ра вражда между агрономи и 
ветеринари, прицевъдния кон»

гресъ билъ препълненъ съ сту 
денти - агрономи, снабдени съ 
пълномощия отъ провинциални 
прицевъдни дружества. Н&стъ 
пили пререкания между агроно
ми и ветеринари.

Това възмутило обективните 
истински птицевъдни, които въ 
знакъ на протестъ се отеглили 
въ салона на ловния домъ и се 
обособили въ новъ съюзъ съ 
отделно списание.

За да подсили своята обек 
тявиостъ при обезличаването на 
стария и възвеличаванего на 
новия съюзъ, същиятъ не рачи 
да съобщи на събранието, че 
той вече е взелъ страна, но 
влезълъ дори въ управителния 
съветъ на новия птицевъденъ 
съюзъ. Това стана известно съв

кия и трима въ контролния съ» 
вети съ необходимото число 
подгласници, следъ кое :о агро
нома Ивановъ представи на съ
бранието въ общи линии планъ 
за б^даща дей ность на д-вото; 
поясни се, че тоя планъ обгръ
ща въ себе си една реоргани
зация на дружеството въ рай
онно кооперативно птицевъдно 
дружество съ ограничена отго- 
ворность.

Следъ кратки разисквания, по 
принципъ се възприе тоя про- 
екто планъ, който се възложи 
на новата управа въ най-скоро 
време да насрочи извънредно 
;6що събрание, на което да се 
поднесе предварително израбо» 
тенъ за целтьта уставъ за ре
организиране на дружеството 
въ кооперативно.

Събранието се закри съ при
емане на 8 нови членове.

Птицевъдъ»

НА 3 и 4 т, м. въ София за
седаваше конгреса на Българ
елия птицевъденъ съюзъ. Фер- 
динандското птицевъдно дру
жество „Петель“ бе предста
вено на конгреса отъ члена си 
Иванъ Н. Димитровъ, койю е 
лреизбранъ въ управителниятъ 
съветъ на съюза.

Н  » 1 ь

Чудйй хубави Ливади иматъ 
тия камарчанй -- раВни тепеня. 
Като се лиснали отъ д В е т 'Ъ 
страни до Габера и Лещака, а 
отвъдъ — до Горно-камарския 
сииуръ. Идва ти да полБгиешъ 
въ буйната трева и живо се 
сборичкашъ съ жълтата дете
лина.

Тежка марана.
Слънцето възправено на въз- 

богъ гори. Въздухътъ напоенъ 
отъ мириза на пресно с4шо и 
лековити билки, тежко се ди
шаше. Изъ него т  раеха хиля
ди мушици и злато-крили п е 
перуди и си шешгЬха ггкцо на 
свой езикъ.

Полето б4Ь навр4Ьдъ оживБно.
Редость и блаженство бл^

каше Отъ вс^ко сърдце и вс^» 
ки, напрЪгиалъ Сили» не сеща
ше умора.

И тукъ и тамъ—наврБдъ.
Тукъ съскаше коса и реди 

тучни откоси, и моренъ косачъ 
възправяше кръсгъ/ заглажда- 
ше съ брустъ и пакъ равно
мерно запристъпяше; тамъ сЪн- 
честъ сливакъ се глушеше отъ 
тъпи удари на погорЪлъ мо- 
мъкъ, койго, превилъ жилестъ 
вратъ, клеп4ше похабена коса 
и унесено гледаше изтънената 
стомана, ко мислигФму, хаърк- 
чали при либето, на което по 
вечерника ще каже, че катъ 
росснъ откосъ ще я среже, ако 
не му пристане; нататъкъ, до 
студения изворъ, пл*днурах^

двамима млади — че смехъ и 
радость— той косилъ, а тя не 
изтраяла въ къщи самичка,бър
за подъ слънчевъ пекъ—и тукъ 
—къра изживеваха първи ме- 
мецъ отъ първо венчило; хей 
го йа лево отъ техъ беловласъ 
старецъ, насъбралъ ройкъ сна
хи и унуци, пластеха полуиз- 
съхнало сено, а сухото редЬка 
на купени—други откарваха въ 
село. По пътя мравунякъ отъ 
коли.

И тукъ и тамъ — навредъ.
Полето бе оживено.
Дедо Пано стоеше на прус

та и гледаше отъ високо дело
то поле. Безцветните му очи 
плъзнали отъ лиаа?.и на лива
да — всички му бЬха познати. 
Слепешката да тръгне ще ка 
же коя ‘иа кого беше. Знаеше 
всека ливада какв . треви има 
ше и колко коли сено даваше. 
Ами малко ли беха 85 кърскн

тежки години!
— Берекетъ година, с е н о  

коприна — си мислеше crape- 
цьтъ, като гледаше големите 
купени сено, по койго се бо
ричкаха врабци.

- Пусги Радини, колко ли
вади, па кога сколасаха все 
мъжа челядь и се падна, па̂  и 
работни — речи го по веднажъ 
да завъргягъ и. . .

Но вниманието му се привли 
ча отъ едрия мъжъ, съ изва
дената отъ горе риза.

— Динко е, пъргавъ е, ще 
ги нагони—'Нема въ село чо» 
векъ, кой да го бие по пърга- 
вость и широкъ откосъ. Ето, до 
него съ  Стоенини. Тю брей-и-и 
—секашъ coop ь е станало, че 
и Гроздьо и булката му...

— Ехъ, да му се не види, че 
целиятъ светъ е наизлезалъ!

Селото затихнало — нема ни 
глъчъ — нищо. Весело тичаха.

очите на дедо Пано, опиянени 
отъ многото слънце и пъстра
та картина на полето го радва
ше. Но очите му потъмаеха, 
когато ги спре на едно неко- 
сено—пожълтело парче. Това 
беше ливадната на дедо Пано.

— Й тия дни, па ще прего* 
ри, на клечки ще стане— какъ 
ще го ядатъ добичетата презъ 
зимата, . . Би се намерилъ чо* 
векъ да го окоси» ама давни* 
ната му е много. Па сетне на
ли требватъ ръце и за нивя
та. . .  Ако се плаща за всичко, 
то краятъ му е тежъкъ.

Настроението на дедо Пано 
се раззали и той възхдъхна 
отъ мъка. Ето, още отъ про» 
легосъ прати дума йа синозе- 
те си да дойдать и поематъ 
къра. Но те хнчъ и не искаха 
да знаятъ за село. Срамуваха 
се отъ него—селото. Тамъ въ 
града се криеха н кмъ беше



Стр. 2- Наше Слово Брой 419.

с. Славотинъ
11а 25 февруарий т. г. се кон

струира общинския съветъ иа- 
бранъ на 6.ноемврий м. г. следъ 
като изборните книжа минаха 
много митарства.

Избранъ е кметъ Никола Ру- 
синовъ млгдъ и енергичеиъ, 
който едва встъпи на тридесе
тата година и нуждата з об 
щесгвена работа го извика на 
кметската маса отъ където ще 
требва трезво да заработи за 
повдигане на селото отъ днеш
ния батакъ вкаранъ съзнателно 
въ продължение на моого го
дини.

Русиновъ е сдруженъ земле* 
д1злецъ, председатель на маст
ното въздържателно дружест
во, секретарь-касиеръ на чита
лището.

А пом. кмета е Кирилъ Пет- 
ковъ отъ с. Клисурица също 
сдруженъ землед^лецъ.

СЕЛЯНИНЪ.

Панихида
Но случай 2  го

дини отгть СМ'1«рТЬ- 
'ГА КСЬ. ££&fc£lIfiSI не- 
прежалимъ стьл- 
ругъ, синъ, оратъ 
ш  е р о д я л и к т ь

но стопанство на Стсфановъ сЧ- 
Луфепбсргъ край София. Нуж- 
дающигЬ се отъ яйца за ряз
ало дъ, птици отъ кокошата ра 
са „Легхорнъ“ и патици „Каки 
Кембелъ“ слицо и инкубатори 
—обзавеждане на люпилни п ве
трейки на кокошарници и др. 
да се отнеса тъ до него. Плано
ве се получаватъ безплатно.

ПОМОЛЕНИ сме отъ вест
ник;. „Обнова“ да съобщимъ. 
че за напредъ ще излиза редов
но и ще застъпва интересни 
статии изъ областьта на ското 
въдството респективно птице
въдството. Излиза всЬко 1 и 
15 число на месеца.
I 11П1ГШ..ИД1 I — м—— . 1 ■■■'

Печатница .ЖИВОТЪ- — Ферлинашгь

Н О В О !  Н О В О !
Отворихъ жел%заро-шлосерска работилница
въ гр. Фердинандъ, до дъсчения складъ на Младенъ Г. Со- 
фиянски, въ която ще изработвамъ всякакви видове кревати, 
пружини за такива, балкони, огради, поправка на всички ви
дове земледЪлски машини: пръскачки, вършачки и други при 
най-износни условия. Всички поръчки се изпълняватъ ведна

га и така, щото да задоаолятъ и най-изтънчения вкусъ.
1-3 К р у м ъ  Н и к о л о в ъ

С Е Л И Щ Е
418 кв. метра, срещу Околийското управление, се 

продава на износна цена.
1-3 Споразумение: Левонти Стояновъ—Фердинандъ.

К А Ф Е Н Е  „ С П  Л Е Й Д И  Д В “
е наето отъ Д и м ч о  О е т р о в ъ ,  бившъ келнеръ при 
Арменякъ, при отлична прислуга, образцова чистота и нама
лени цени. Г-да посетителите ще могагъ да си огпочинать на 
тихо, а презъ горещите летни дни на сенка. Специално уре

дена за тази цель градина.
Отъ съдържателно

Д-ръ йшгръ Зонпшь
се установи на работа въ града. Кабинета 
6 8 се намира до книжарница „София".

В ъ ц е н т ъ р а  па гр . .и ?р д и н ан д ъ
на улица Главна СЕ ПРОДАВА на части или изця
ло клина съ 2 дукяни и подъ тЬхъ магаза, отд-Ьлно 
входъ 2'20 м., на 2 етажи, съ по 5 стай вс-Ьки етажъ, 
южно изложение, масивна, железобетонна постройка, 
отъ 140 кв. м., съ 250 кв. м. дворъ, въ двора още 

постройка 30 кв. м. и сайванъ 40 кв. м.
2-3 Споразумение: Петръ Илиевъ—Фердинандъ.

П Р Е О Т С Т Ъ П В А  С Е

\
добре разработенъ деликатесенъ магазинъ.

Споразумение при:
3-3 Димитръ Семерджиевъ—Фердинандъ

А Л Е К С А Н Д Ъ Р Ъ  П Е Н Ч О В Ъ
с. Горно-Церовене — Фердикандско

предлага 40,000 резници I кач. отъ сорта монтикола. 
ЦЕНИ ИЗНОСНИ.

Мечитъ-Махлеиско Училищно Настоятелство

О б я в л е н и е  N 9  3

м а  12 мартъ т„ г. 
ще ее о б с л у ж и  п^аихяда въ чер ъвата „Св. Нико- 
лай(>—с. Люта.

Л О К А Н В А Т П Ь  с е  
Ш прия

тели ДА ВрИС£Т^ ствуватъ.
Отъ опечалените».

rfei

НАЗНЧЕНЪ е за пом. окр. 
учил. инспекторъ за фердинан- 
дска околия, г. Харалампи Не- 
делковъ отъ гр. Ватца.

УВОЛНЕНЪ е Врачанскиятъ 
окр. училищенъ инспекторъ г. 
Божинъ Кировъ и на негово 
место е назначенъ г. Тодоръ 
Икономовъ, учитель-ксторикъ, 
отъ гр. Ломъ,

ВЪ с. Вирове е основана кре
дитна кооперация „Изворъ“, ко
ято наскоро ще започне редов
на работа. Учредители съ  10 
души, между които съ: секр.- 
бирника Ал. Динковъ, учителя 
Крумъ Комата новъ, Милчо Игиа- 
товъ и кмета Цв. Т. Вацовъ.

На 12 т. м. въ гр. Вратца ще 
има окръжна конференция на 
Демокр. сговоръ Ал. Цанковъ. 
Ще говори шефа на партията 
г-нъ проф. Ал. Цанковъ.

НАШИЯТЪ съгражданинъ г. 
Иванъ Н. Димигровъ е приелъ 
представителството за околия
та ни на модерното птицевъд-
бевййт-тлг----=f=̂ -— ч | гМ1Т| I I,

^Преписъ.

РЕШЕНИЕ №
гр. Ломъ, 27 февруарий 1933 година.

ВЪ ИМЕТО НА НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО БОРИСЪ III,
ЦАРЬ НА БЪЛГАРИТЪ.

Ломския окр. сачдъ, отделение въ публично С/Чдебно заседание на 
двадесети февруарий презъ хиляда деветстотинъ тридесети и трета година 
въ съсгавъ: председатели В. Даневъ, членове' Б. Новаковъ, Б. Сариевъ д. 
чл., при секретари Ив. Димовъ, като разгледа докладваното отъ Вт. Даневъ 
търг. д-Ьло № 18 по описа за 1932 год. и на основание чл. 454 гр. с-но и 
чл. чл. 649, 657 и 658 отъ Т. 3.

Р Е Ш И :
Обявява въ иесъстоятелность Илия Кръстеви Каменовъ, търговецъ, 

отъ с. Клисурица. — Фердинаидска околия.
Назначава за д-Ьлонодитель чл. с/ъдията Вл. Даневъ.
Определя за привременна дата за спиране платкигК 1. XI. 1929 г.
Заповядва запечатването н описването па имогит-!; на несъстоятел

ния, за което да се пише на Фердинандския еждии изпълнитель, който да 
запечати движнмптЬ имоти подъ ръководството на деловодителя и въ при- 
сътствието на синдика.

Назначава привремененъ синдикъ Фердин. адвокатъ Ев. Кузмановъ.
Заповядва на синдика въ t -ри дцевенъ срокъ отъ поемане длъжность- 

та си да представи равносметка, съгласно чл. 653 отъ Т, Зак., заедно съ 
търговските книги на несъстоятелния.

Поканва кредиторигЬ по нссъстоятелностьта да сс явагъ въ съдеб
ната зала на съда на 18 мартъ 1933 год., 9 часа сутриньта, за окончател
ното назначаване на синдикъ.

Поканва същите кредитори да представатъ вземаннето си най-къс
но до 23 мартъ 1933 година.

Поканва същит+> кредитори да се яватъ наД  априлъ 1933 год., въ 9 
часа предъ пладне, въ съдебната зала на съда, за проверка на вземания
та имъ отъ деловодителя.

Извлечение отъ дисиозитива на решението да се публикува въ Дър- 
жавенъ вестникъ и въ Фердинандския вестннкъ „Наше Слово*, а въ пре- 
писъ да се залеии на черната дъска пъ съда.

Да се съобщи на Фердинандския съдия изпълнитель, IV Софийски 
съдия изпълнитель и на Фердинандския мирови съдия да не извършвагь 
никакви действия отъ името и за сметка на несъстоятелния или противъ него.

Да се съобщи на Видинския държавенъ адвокатъ, Русенската Търг. 
Индустриална Камара, Фсрдинандската Т. П. Станция, Митницата, Борсата, 
Б. Н. Банка, Б. 3. Банка за обявяване на нссъстоятелностьта.

Решението подлежи на обжалване, съгласно чл. GG1 отъ Търг. законъ.
Председатель: (и. п.) Вл. Даневъ 

Членове: (п. и.) Бор. Новаковъ
(п. и.) Б. Сарневъ д. чл.

Секретарь: (п. п.) Ив. Димовъ
Верно съ оригинала, който не е обгербванъ.

На Ломския Окръжепъ Съдъ секретарь: Ив, Димовъ

Който рекламира, само той печели,

Съобщава сс на интересующите се, че на 20 мартъ 1933 година пъ 
канцеларията на първоначалното училище ще се произведе търгь съ явна 
конкуренция, отъ 8 до 11 часа преди обЪдъ, за отдаване на експлоататоръ 
следния училищенъ имотъ:

1) Нива отъ 14 декари, въ м-Ьстн. „Пладншцето", за 2/одини.
2) Нива отъ 6 декари, въ мЪстностьта „Баира", за 2 години.
Лървон. цена за нивата въ мФсгн. „Пладншцето“ е 30 лв. на декар и. 
Първоначална цена за нивата въ м-Ьстн. -Баира“ е 20 лв. на декаръ, 
Залогъ 10 на сто върху първоначалната цена. ПоемннтЪ условия мо-

гагь да се видятъ всФкн приелтетвенъ. день въ канцеларията на училището.

О г ъ  н а с т о я т е л с т в о т о .

Фердин, Съдия Изпълнитель при Лом. Окр. Съдъ

• в л И О б яв л ен и е  N° 1527—30 г.Г M l *
Па «аснопание протоколното определение на II Фердинандски мировъ 

сд.дь и.| 18 юний 1930 год. въ полза на Симеона Илиева отъ с. Ст.-Буче 
срещу Пъ]1ванъ Захариеви отъ с. Долиа-Берешша и съгласно чл. 807 п по- 
слел; K-.iiiirl; огь Гражданското съдопроизводство, Фердинандския съдия 
п лп.лшкшь, Василъ Кгоркчисвъ обявявамъ на интересуюцщгЬ се, чс отъ 
следи I > деш, отъ датата иа еднократното обнародване настоящето обявле
ние нь г^стникъ „Наше Слово“, до оноиа число на следния месецъ, което 
съответствува па датата на публикуването, ще продавамъ на публиченъ 
търгъ, въ канцеларията ми въ гр. Фердинандъ, следиитЪ недвижими имоти, 
неподйлими, свободни отъ ипотека и принадлежащи на Първанъ Захариеви 
отъ с. Долн; -Всреница, а именно: 1) Една двуетажна къща въ с. Долна-Ве- 
реница, заедно съ селище отъ 1000 кв. метра, въ което е построена, при 
съседи: П. Захариевъ, ii-fepa, Георги Филиповъ и пъть, оценена за 7500 лв.: 
2) Нива отъ 7 декари, въ мЪстностьта „Дреняка“, при съседи: отъ три 
страни Ценко Кръстовъ. оценена 5600 лв.; 3) Нива отъ 5-6 декари, въ^гЬст* 
ностьта „Голамошъ", при съседи: Павслъ Младенови, Георги Филиповъ. П, 
Цсновъ и Н. Лазаровъ, оценена за 2250 лв.; ■!) Нива отъ 3-6 декари, въ 
м-Ьстностьта „РаздолицитЪ", при съседи: Павелъ Младеновъ, Г1. Ц, ЦвФт- 
ковъ и Обр. Ссмовъ, оценена за 1500 лева; 5) Нива отъ 8'9 дек., въ м^ст- 
ностьта „Гложака“, при съсели: Еф. Прокоповъ, П. Мариновъ, Ив, Ср’Ьт- 
ковъ и Ст. Ивановъ, оценена за 5250 лева; 6) Нива отъ 2-6 дек., въ мЪст- 
ностьта „Долни край“, при съседи: П. Лаловъ, М. Петровъ, Ц. Стояновъ и 
П. Младеновъ, оценена- за 3000 лева; 7) Нива отъ 14 декари, въ мЪс гность- 
та „Жаровица“, при съседи: П. Младеновъ, П. Ивановъ, Христо Цсновъ и 
пжть, оценена за 900 лева; 8) Нива отъ 14 декари, въ мЪстностьта ,ЛИл
кова туфа“, при съсели: Ал. Митовъ, Н. Найденовъ, Ер. Кръстовъ и Mifr 
хаилъ Вачовъ, оценена за 7500 лева; 9) Бранище отъ 9 декари, въ м+,ст- 
ностьта „Жеровица“, при съседи: Михаилъ Цачевъ, пжть « Първанъ За* 
харисвъ. оценено за 5250 лева; 10) Боамище отъ 2 декари, въ мЪстностьтз 
„РаздолцитЪ“, при съседи: II. Захариевъ, Ц. ЦвЪтков;-. Обр. ЦвЪтковъ н 
долъ, оценено за 1125 лева.

гр. Фердинандъ, 8 мартъ 1933 год.

Сддия изпълнитель; В, КЮРКЧИЕБ’Ь\

Платихте ли си абонамента?
— 1 1-  -г— Ml Гни Пм ii'i'iiT 'Л " '■ l i ir i Г п  i 'i  

рахатно. Три сина имаше дЪ- 
до Пано и тримата потънаха 
въ големия градъ. Единъ по 
еДинъ отслужиха войниклъка 
си, заработваха тукъ таме ка
то чираци, калфи, сетне едно- 
селци ги виждали окъсани, 
омършавЪли. Идваха и разпра
вяха на д^до Пано, а той само 
скришомъ преглъщаше сълзи* 
т-Ь си..Но дЪдо Пано не губе
ше надежда. Той всЪ ги очак
ваше. Нощя чукне ли се ^нЪщо 
—скачаше й бащинската ус
мивка бЪше готова да заиграе 
по сухото му лице.

До като бЪше жива бабич
ката, се крепеше, па и меката 
не б^ше голЬма, ама есенеска 
Богъ си я прибра — и остана 
самъ. Тежко бЬше на стареца 
саминъ да пустЪе, па се впрег
не съ воловцигЬ и въ работа
та търсеше заорава. Съ послед
ни сили yenbe да nocte нивя

та—то речи го и много нивя 
нямаше—две три рала, ама кол- 
кото и да имаше, то си е ред
но зимното да се хвърли, та 
зърното подъ C H tra  си набъб
ва, расте. Презъ прол Ьтьта дй- 
до Пано едвамь забрани ливад
ната и грохна като сгаръ дъ- 
неръ. Сега чакаше синоветЪ си 
да косятъ, жьнатъ. Иначе скъ 
гани пари нямаше, за да пла 
ща на работници. Ето огъ ко> 
га дЪдо Пано бЬше иаклепалъ 
косите, посгЬгналъ колата, че 
гребла, вили, сърпове—всичко, 
само да дойдатъ—и на работа.

— К ьрътъ иска якосгь;— си 
мислене Д-Ьдо Пано. — Ей-и 
на В/ъгленъ да изгоришъ, а 
тамъ въ града е леснина, сло
бодия — вика се страната ни е 
педа голЪма, че вс^ки тича 
хамъ, ама и познатъ ни е—бо- 
лесть е това, болесть...

За дЬдо Пано бЪше болесть

тоза бйгане отъ се л о т  Той 
бЪше свързанъ съ старото вре
ме и неможеше да разбере но
вото—какъ младеж ьта, като 
вижда, че въ селото при мал
ко имотъ не отърза, т ъ р с и  
други условия на жиаотъ.

—■ Милно ми е като гледамъ 
хорска челядь какъ се сгозаря 
и реди имота си — а моитЪ .. 
за кого се трудя — за голитЪ 
имъ вратове. Азъ вече си м^- 
нахъ ПЛ\ТЯ—я дочакамъ зимата, 
я не. . . ами имотеца ма ьъ 
чужди ще мине. ХубавигЪ ми 
нивици, толкозъ години сж. ме 
хранили. . . Ехъ, Санде-е-е, по
не ти—очигЬ ми да склопишъ 
—то азъ си минахъ пжтя, ами 
имотеца-а-а. . .

ДЬдо Пано цЬлъ трепереше: 
главата му се тресеше и бЪше 
увиснала на хлътналите му 
гърди. Сълзите рухнали, като 
тежки капки падаха по косте

ливите му ржце.

ВечерЬта дедо Пано не из
трая. Той реши самъ да отиде 
въ града и повика синовете си 
— последните си дни да сгрее. 
Метна торба презъ рамо и по- 
тътра сухи крака н а п р е к о  
презъ ливадите. На душата му 
беше тежко, сърдцето му се 
свиваше отъ болка и той ед- 
вамъ престъпяше.

Селяните го срещаха и зна
еха на къде се бе ззпътилъ. 
Затова едчи го съжаляваха и 
цъкаха следъ него, а други го 
задиряха:

— Е, па къде въ тоя зоръ?
— Момчета да наобиколя, то...
Недовършвгше речьта си.де-

до Пано. Ззпъвчне се и заби
ваше погледъ въ земята — не 
даваше да му видягъ очите — 
тамъ имаше сълзи, мжеа.

А други прибързваха:А \

—Така е. На раХадъ го удари-
— На раХадъ! — разчленява

ше старецьтъ н му се струва* 
ше, че за първи пжть чува та»
зи дума, . .

Сега той напъваше силите 
си, забръзззше по еннурите и 
не смЬеше да се обърне на- 
задъ. Той вървеше, влачеше 
се—некаква вътрешна скрита 
сила го тласкаше напредъ. Ис- 
кгше да тача, но краката му 
се подгъваха дедо Пано пзд* 
на въ гъстата трева. Той не* 
съзнателно беше достигналъ до 
своята некосепа ливадна . .

Тъмнината стана по-гъста и 
глуха. Сетне се откроиха мал
ките небесни светила, а следъ 
техъ и пръснатата к у м о в а  
слама.

А долу беше весело и ра
достно, щурците въ надпрева
ра надули чудни свирки и уна- 
сягь» унася тъ, . v


