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Туберкулозата
и «причини за увеличението й

Въ брой 412 на това мЯсто 
се писа, какво е развитието на 
туберкулозата въ гр. Ферди- 
йандъ и околията му. Спомена 
ск*, че всЯки трети трупъ въ гр. 
Фердинандъ е туберкулозеиъ и 
чс презъ 1932 година има об 
що починали 20 душа, а презъ 
1931 година—21. Слоредъ по;- 
леднитЯ сравнителни сведения 
на Общетсвото на НародитЯ 
България държи първо МЯСТО 
по тубе'кулозна’ смъргность. 
Въ България ежегодно умиратъ 
по 18000 — 20000 души пзра 
зени отъ балата чума — тубср- 
кулозата. Направена смЯгка, то
ва означава, че всЯки половинъ 
часъ умира по единъ човЯкъ 
отъ туберкулоза, което пред 
ставлява нЯщо по страшно и отъ 
войната и отровните газове, отъ 
които обществото се страхува 
А какво да се каже зз бЯлата 
чума, която ни дебне всЬка ми
нута и която хвърля своята 
плащаница на смъртьта надъ 
невинни и виновни?

Кои условия позволяватъ да 
се шири това тъй голЯмо со
циално зло и съ такава упори 
тость? Въ Фердинандъ напре 
дъкътъ на болеегьта не отстъп 
ва на развитието изобщо въ 
България. Кои съ причинигЬ 
специфично за България. Най* 
напредъ 1це се посочатъ общи- 
тЯ црич^ни— е/шн<ви. кзкто 
за Фердинандъ, тъй също и за 
цялата Страна. Въ България 
ежегодно има около 18000 — 
20000 души тежко болни отъ 
туберкулоза, кои го съ  сЯячи 
на заразата и които умиратъ. 
Въ същото време въ бедна и 
ограбена отъ победители \ Бъл
гария има само 1600 легла зг 
изолиране на тЯзи болни. Зна
чи Vi2 отъ всички болни, кои 
то сЯятъ заразата, може да на
мери мЯсго да бъдатъ изоли
рани и направятъ безопасни. 
Другата часть остава при свои 
близки и далечни и когато на
пусне майката—земя и нашиятъ 
егоистиченъ свЬтъ, остава ве
че свои наследници, които е 
успЯла да зарази. Нека поглед- 
немъ колко семейства се уни- 
щожавагъ отъ това зарашва 
не. Нека да ра зсъдимъ за Ha
iti итЯ познати, заболЬли и ум- 
рЯли, и все ще намЯримъ из- 
точникътъ на заразата. А за да 
се избЯгне тази зараза, трЯ5- 
ватъ обществени усилия и мЯр 
ки — не съ  достатъчни само 
тЪзи на държавата. Д^угитЯ 
народи съ съзнали това отдав 
на и благодарение на частна и 
обществена инициатива, стра 
йнт-Ь имъ съ  осеяни съ сана
ториуми и изолационни помЯ- 
Щеяий. А Англия е отишла още 
по-далече, като е създала и 
специални селшЦа за бодни отъ 
туберкулоза, които съ  минали 
презъ санаториално лЯчение. 
А Фердинандъ нито поменъ за 
такива грижи. 1'радъ Ферди
нандъ се нуждае отъ едно та 
кова изолационно помЬщение, 
което да построи общината са
ма или съ подръжка на граж
данството, за да могатъ да се 
прибератъ всички болни. Кога 
то всЯки градъ се замисли за 
себе си и околията, тогава зло
то не ще бъпе така голямо 
ДругитЬ общи причини, които 
сж съвършенно специфични за 
гр. Фердинандъ съ: неговото 
местоположение— една кутло 
нцна, която мъчир се прове

трява. Втора е — благоустрои 
ството, което тукъ е много ло
шо — пазарътъ е о;тавенъ 
всрЯдъ града, хубавиятъ кар 
стовъ изворъ, който би далъ 
чиста вода на града, е осга- 
венъ на произвола и направенъ 
дере — развъдище на комари 
(маларията подготвя почвата з;> 
туберкулоза), улицигЬ заблате 
ни, а о:обено блатотокрай Жа 
бокрекъ махла, отпадъцигЬ се 
хвърлятъ вср'Ьдъ града. ВсрЯдъ 
тази „приятна и чиста“ обета 
новка растатъ малкитЯ граж
дани и дищатъ „освЯжител- 
ния“ въздухъ. А знае се, че 
чистиятъ въздухъ е най-сигур 
ного предпазно срЯдство jepe- 
щу тази болесть. Фердинандъ 
има и една друга особеность. 
Гой е конгломератъ огъ жите
ли: въ него, като въ фокустъ, 
съ  се събрали жители отъ мно
го бедни балкански села и м;ю- 
го жители отъ други селища 
на България. ТЯзи пришелци, 
въ своето голямо болшинство, 
съ бедни и едва изкарватъ на
същния хлЯбъ. Tt3H нещастни
ци, освенъ беднотията, жиаЯ- 
ятъ въ съвършено нехигиенич
ни жилища (гЬсни, не добре 
освЯтлявани и не добре огря
вани отъ слънцето). А устано- 
венъ фактъ е, че мизерията и 
нехигиеничните жилища съ  най 
добрата почва за развитието на 
туберкулозата. Туберкул узниятъ 
бацилъ умира за два часа нз 
слънце, а въ неогрЯвании влаж 
ни жилища може да живЯе и 
6 месеци. И когато въ такава 
къща, дето нЯчога отиде да 
живЯе здраво семейство, като 
преда него е живЯло болно та 
кова, заразата се поселва и въ 
новото и то се чуди отъ къде 
е дошла тя.

Това съ  краткость общитЯ 
причини, които спомагатъ за раз 
пространението на болестьта 
Но освенъ тЯзи общи причини 
има лични такива.Личната хигие
на трЯбва да се вдигне въ култъ 
Максимата: „така съ жив Ьли 
дЯдо и баба, така ще живЯя и 
азъ“ трЯбва да се забрави и 
изостави. Много за развитието 
на туберкулозата способсгвува 
и устройството на тЯюто на 
човЯка (вижъ тЯсенъ гръденъ 
кошъ), което устройство обаче 
планомЯрно може да се напра 
ви неподатливо на туберкуло
зата. Наследствена туберкулоза 
нЯма, Има само хилаво родени 
деца отъ болна майка и баща, 
които много лесно сс заравя 
ватъ отъ болестьта. Болниятъ 
отъ туберкулоза иска и специ 
алио възпитание—да щади дру- 
гитЯ, които съ  около него. А 
това се постига не само съ въз
питание на болнитЯ, а и съ ра
нното откриване заболяването 
на болния, за да му се к^жатъ 
всички опастности, които носи 
задъ себе си това заболяване. 
БолнитЯ не обичатъ да имъ се 
казва, че съ  болни. За голЯмо 
съжаление нЯкои лЯкари се 
приспособяватъ къмъ болнитЯ, 
ие казватъ истинското заболя
ване, оставатъ болнитЯ свобод 
но между близки и общество, 
и само когато страданието пое 
тигне голЯми размЯри, казватъ, 
че болката се преобърнала на 
охтика. Въ тази фаза на боле
дуване болнитЯ заразяватъ свои 
домашни, другари и познати, а 
даже и къщата, детосъ  отсед
нали.

Въздържателна вечерь
На 11 т. м. ученическото въз- ва игра. УспЯ съ своя вече по-

държателно д во при тукашна 
та реалка даде своята литер.- 
музикална вечерь. Осзенъ ли 
тературно музикалната часть из 
несе се отъ възпитанкцитЯ на 
училището драмата „Трагедия 
та на една душа“ отъ Н. Ще- 
ревъ. Пргви впечатлени?, че чле
нове тЯ на'въздържате лното д-во 
при все и малко на брой, съ  
положили голЯмъ трудъ, ста
рание и воля за доброто изнас
яне на тази вечерь. На чозЯкъ 
става драго, като гледа какъ 
на дейни млади хора, които ут 
ре ще ни замЯстатъ, е повЯре- 
на борбата за смазване на ал
кохолния звЯръ, който безжа
лостно е впилъ своитЯ кървави 
нокти въ бедното тЯло на без
волевия човЯкъ. ТрЯбва всички 
младежи, въ които работи съз
нанието за дългъ и отговор 
ность да имъ се притечатъ на 
помощь и имъ бъдатъ винаги 
въ подкрепа, та да. могатъ за
дружно въ близко бъдаще да 
видягъ реализирани своигЯ въз 
държателни идеали. Пожелава
ме успЯхъ на въздържателното 
дЯло. Дано то все повече рас
те и се развива. Въ това ние 
ни най малко не се съмняваме.

Огъ литер.-музикалннгЯ но 
мера бЯха застъпени: хорово 
пЯние, декламации и др. Хорътъ 
изпЯ добре марша на въздър
жатели гЯ. Хареса ни дирижи
рането на хора отъ ученик* 
Нека даваме възможность на 
ученицитЯ да се проявяватъи 
■другаде освенъ въ училището 
Ученичката Анка Стоянова из- 
пЯ българската народна лЯсень 
„Девойче“ отъ Д, Христовъ. 
Изглежда че бЯше много сму
тена. Обещава много. Доволни 
сме много отъ „Чаздаръ вой
вода" отъ Хр. Ботевъ, издекла
мирана отъ Бойко п. Иордановъ. 
Тя бЯше казана съ патосъ. 
Другъ пъть не е зле да си 
служи въ такъвъ слу чай и 
съ движение на ръцегЯ, къ- 
дето е възмоъно това, а не да 
ги залепи неподвижни къмъ 
тЯлото си. Изнесох а се добре 
и музикални парчета отт3 цигул 
ка и флейта, а също така не 
личееаха и нЯкои хуморески. 
Изобщо взето лит,-муз. частъ 
бЯше добре застъпена. Следъ 
нея се изнесе драмата: „Тра 
гедияга на една душа“ — въ 
която се рисува живота на единъ 
пияница и резултатитЯ отъ не
говото нетрезвено състояние: 
какъ пътя на алкохолика води 
презъ кръчмата въ затвора У че 
яика Иорданъ Йолсзъ игра въ 
ролята на Александъръ. Гри 
мътъ му бЯше иесполучлизъ. 
Изглежда 16 ~  1? годиш* мла- 
дежъ. Въ първото действие се 
згра . адоволителко. Обече, въ 
111 действие той даде сполучли

добъръ гримъ и съ подходящи 
движения и говоръ да изнесе 
трагедията, която се рззифава 
въ душата на отчаяния алкохо- 
ликъ. Лиляна* (Анка Стоянова), 
жената на Александъръ, и Map 
гарита (Иванка СрЯдкоза), тЯх- 
на дъщеря изнесоха ролитЯ си 
много добре. Иванчо (М. Боба- 
нова), другото му дете, не бЯ
ше подбранъ за ролята си. 
Особено, лошо впечатление ни 
направиха Иванка (Лилия Кре- 
пиева) и Ценка (Антика Попо
ва) съседки на Лиляна съ своя 
невъздържанъ смЯхъ точно въ 
най-трагичния моментъ на дей 
ствиего. Димитъръ (Викторъ 
Рангеловъ) Яна (Цв. Трайкова) 
жена му — съседи на Алексан 
дъръ, Мунджо Шванъ Симео
нов), Ганчо (Любомиръ Поповъ). 
Балабани (Никола Георевъ) и 
Рачо (Борисъ Каменовъ)—ти
пове на пияници, изнесоха доб
ре ролитЯ си. Особено много 
ни хареса Ангелъ (Янко Бобовъ), 
който изигра отлично ролята си 
на селски кръчмарь. Искаме да 
направимъ една забележка и на 
техническитЯ лица: Да не жа- 
лятъ своя труд при смЯчата на 
декоритЯ. Последното действие 
представя пакъ стаята на Алек
сандъръ, но сега вече гола и 
пуста, а не кръчмата, въ която 
действието не трЯбва да се 
развива.

Като изхаърлиме тЯзк отри
цателни страни, които съ  оп 
равдателни, тъй като нЯмаме

ВЛ ДДИ М РЪ  РУСАЛИЕВЪ
Въ дни на душевна разруха, 

дни на кръстопътища, когато 
човЯшката личность прави за
вой на компромиси и лутания 
по житейския мраченъ лаби- 
ринтъ, то Вл. Русалиевъ намЯ- 
ри и пое стръмната п ъ т е к а  
къмъ възхода. Това е човЯ- 
кътъ, който скромно работи, но 
жъне богати посЯви. Поетъ, 
писатель — и го отъ известна 
величина, той успЯ да се на
ложи на публиката съ пламен
но и искренно слово. Работи и 
въ тритЯ клона на родната ни 
литература — лирикъ, епоса и 
драмата. Повече е известенъ 
като стихотворецъ, като явно 
личи влиянието отпечатъка на 
П. Верлена, Леопардъ, Едгаръ 
по, Бадлера, Шилера, Лермон- 
това, Ботева — всичко това е 
умЯло преплетено съ филосо
фията на Нитче, Канта, а още 
повече съ учението на Исуса, 
Будо, Зороастра и др.

Но за творчеството му мо- 
жеме да се изкажеме по-по- 
дробно въ нЯкои идни броеве. 
Прави чесгь на писателя това 
пътуване отъ село на градъ; 
тЯзи терзания, лишения, мъки, 
които стоически понася. Това 
е цЯлъ подвигъ, тежъкъ кръстъ 
—безъ никакви материални об
лаги. Народътъ жадува, иска 
да чуе нЯщо смислено, нЯщо 
възвишено, нЯщо идеално.

Това ние намЯрихме въ сказ* 
китЯ на Вл. Русалиевъ.

Това бЯха цикълъ сказки, 
които дадоха образа на жена
та—идеалъ, и какъ жената, съ

работа съ професионални ак-1 своята чистота и възвишоность,
гнети, а съ много заети въ учи 
лищна работа ученици, ние поз
драв ляваме младитЯ артисти за 
добрата игра, която ни дадоха. 
За това, естествено ие малко 
трудъ съ  положили и тЯхнитЯ 
ръководители—г-да учителитЯ: 
Веселиновъ, Молчевъ и Малчевъ

К. п. Михайловъ.

Изъ т. п. станция

Това съ причинитЯ, които 
спомагатъ за разпространението 
на болестьта туберкулоза въ 
кратце й най главно. По г-одроб 
ки сведения всЯки ще намЯри 
зъ националниятъ планъ за бор
ба противъ туберкулозата. Ако 
на първо време всичко това не 
може да се отстрани, то да се 
започне отъ най изпълнимото, 
като въ помощь на общината 
се основе и дружество за бор 
ба съ туберкулозата. Да се на
чертае планъ за работа и отъ 
огнище на бЯлата чума града 
да стане уютно селище за от 
почивка.

Д-ръ И, Грнгоровъ

Преди около единъ месецъ 
на тукашния началникъ на стан
цията г. Коста СвЯтозаровъ 6Я 
направена ревизия отъ инспек
тора при пощитЯ г/Иванъ Кой- 
чевъ. Констатирано 6Я злоупо
требление 178,726 20 лева. По 
неже начзлникътъ не можа да 
внесе сумата, преди една сед 
мица 6Я изпратенъ в Лом. окръ- 
женъ затворъ, като му 6Я 
опредЯлена гаранция 200,000 
лв. До днесъ гарнцията ве е 
внесена и г. СвЯтозаровъ про 
дължава да лежи въ затвора.

За началникъ на станцията 
временно е осгавенъ чгновни- 
кътъ при същата г. Иванъ Грън- 
чаровъ, нашъ съгражданинъ. 
Има около 20 годишна служба. 
ЗавеЖдалъ е много пъти стан
цията, оправялъ е и другъ пъть 
ней ли смЯтки, забъркани отъ 
началници. И смЯтаме, че е вре
ме Главната дирекция на по
щитЯ да спре вниманието си 
върху г. Грънчаровъ, който се 
ползува съ добро име между 
гражданството и да му повЯри 
станцията. Съ това тя морално 
ще възнагради г.. Грънчаровъ 
за дългогодишната му безуко 
ризнена служба, а и станцията 
ще попадне въ ръце, които ще 
я издигнатъ на нуждната ви
сота.

може да преобрази свЯта. Из
несоха се много биографии на 
поети, философи и влиянието 
на жената върху тЯхъ— жена
та като в дъх новителка, като 
причина на свЯтли сънища и 
блЬнове. Най-люоимъ писатель 
на Вл. Русалиевъ е гениалниятъ 
Ф. Достоевски. Ние и тукъ го 
поздравляваме и му пожелава
ме ползотворна дей ность и 
:ного, много вдъхновени сили 

да завърши всичко онова, кое
то е замислилъ и всичко оно
ва, което съдбата е предопре
делила.

Хр. НедЯлковъ.

с. Превала

Печатница .ЖИВОТЪ» — Фердинандъ

На 19 февруари учителитЯ 
отъ първоначалното училище н 
прогимназията, п о д п о м о г н а 
ти отъ любители на театъра 
представиха отъ името на чи
талището драмата „Наймичка" 
СъщитЯ на 25 с, м, играла въ 
с. Горна Лука.

Като се има предъ видъ усл 
ловията при които играеха ак- 
тьоритЯ и ако се съди по от- 
зивнтЯ и коментариитЯ на пуб
ликата — драмата се игра СЯ 
успЯхъ. Искрено поздравляваме 
превалскитЯ учители за поло- 
женитЯ усилия по изнасянето 
на „Наймичка".

Нека по често сюрпризират!» 
селенятЯ съ подобни нравстве
но поучителни пиеси.

Слушатель.

ОТЪ ТОМБОЛАТА на Жен
ското дружество . Грижа" съ  
останали неприбрани предмети* 
тЯ на печелившигЯ № № 81, 381 
и 329. Ако тия предмети не 
бъдатъ потърсени до 31 мартъ 
т. г. ще останатъ въ полза яЛ 
дружеството.

л



Стр, 2. Наше Слово Цр. Ш

Конните надбягвания
На 4 того, Тодоровъдень, сс 

състояха традиционните конни 
надбягвания. Пръвъ е пристиг 
налъ коня на Иванъ Гавриловъ 
(магазинъ „Дунавъ“), изминалъ 
1 километъръ и 600 метра за 1 
минута и 41 секунда. (Поради 
погрешно изчисление на коми
сиите, първата награда 6Я да
дена ни другъ конь).

Тази година интереса къмъ 
състезанията 6Я по голЯмъ. Съ 
това се обяснява и пожертвува 
телностьта, която нЯкои са 
проявили, за покупка награди 
за състезанието.

Ето и имена:
Ферд. градска община 300 лв.
Ферд. Попул. банка 300 7*

Търговска банка 100 W

Общ. Съюзъ Б. 3. Кооп. 100 И

Магазинъ „Дунавъ“ 100 •

Аптека КАтевъ 100 Т)

Бр. Зонана 100 )1

Район. Кооп. банка 50 п

Бр. Чемишански 50 п

Челебонъ Меламедъ 50 я

Д-ръ Ашеръ Ароновъ 50 W

Хотелъ България 40 п

Чиновн. Б. 3 .  Банка 35
Ив. Михайловъ 20 я

Стубленски 20 я

П. Въловъ, дан. нач. 20 п

Всичко
Закупени:

1435 лв.

2 юзди 400 лева
1 потникъ 250 17

3 гердани 250 71

2 юлари 250 77

2 юлари 200 71

1 коланъ 50 И

Всичко 1400 лева
Остатъкътъ 35 лева са вне

сени въ фондъ „Бедни учени 
ци“ при първоначалното уили* 
ще „Хр. ьотевъ“.

Комисията изказва благодар
ности на дарителите.

с. Н ово-еедо

Преди -около единъ месецъ 
въ селото ни се отдаде на 
търгъ една нива отъ около 50 
декара, принадлежаща на мест
ното училище, находяща се въ 
мЯстностьта „Цановъ д о лъ“. 
Докато цената на нивитЯ, при 
отдаването имъ подъ наемъ, 
стига до 70, даже 80 лева на 
декаръ, горната нива, при все, 
че е доброкачествена, е отдаде
на само по 33 до 35 лева де 
кара.

СмЯтаме, че респективната 
власти грЯбва да се спре на 
горното и да не утвърждава 
търга. Факта, че селянитЯ се 
чудятъ на тази низка цена и 
с а  готови да дадатъ повече, 
говори, че въ случая имаме е д 
но положение, може би изкус 
1гвено създаено, което трЯбва 
да се корегира. И вЯрваме, че 
ако търга бАде повторно нас- 
роченъ и бАде широко разгла- 
сенъ чрезъ мЯстната преса и 
чрезъ барабанъ изъ селото, це 
ната на тази нива може би ще 
се удвои.

_______________ 3. Д.
иштвк—  ........... . j  x .i   

йншгетъ господни')), 30 
годишенъ, ви

т и  стъ, сериозен')), съ добро матери
ално положение, желае бракъ съ гос
пожица. отъ порядъчно семейство, съ 
добра външность, интелигентна, безъ 
пазлика на материално положение; 
Тайна абсолютно запазена. Кореспон
денция чрезъ редакция „Наше Сло
во“ — за 3. II.

ФЕРДИНАНДСКОТО ловно 
-Д-Bo е получило с л е д н о т о  
писмо:

*Управителенъ съвеТъ ловна
та организация ■— София.

№ 1791 отъ 1. Ш. 1933 год,
Д о господина председателя 

йа ловното д-во „Соколъ“—гр. 
Фердиняндъ.

Акта за произведената реви- , 
зия на дружеството Ви се раз 
гледа отъ Управителния съветъ 
и съ протоколъ № 16 п» 7 отъ 
23 февррарий т. г. Управител 
ния съветъ Ви поздравлява за 
отличенъ редъ. На слука!
Председатель: Д. КАЦАРОВЪ. 

Сскретарь; ИВ, СОКАЧ&ВЪ,

Хроника
ФЕРДИНАНДСКАТА Попул 

ярна банка утре, недЯля, 8 ча
са сутриньта, ще има годишно
то си събрание, въ салона на 
читалище „°азум ъ\ Поканватъ 
се всички членове на банката* 
да присАтегвуватъ.

ВЪ ТАЗГОДИШНИЯ държа- 
венъ бюджетъ с а  предвидени 
суми за довършване желЯзобе- 
тонния мость на р. Огоста до 
града ни. Предполага се, че до 
есеньта моста щс бАде готовъ 
и дървения до него премахнатъ.

ПРЕДВИДЕНИ с а  въ дър
жавния бюджетъ суми за про
учване трасето на проектирана
та ж. п. линия Бойчиновци-Коз* 
лодуй.

НА МЪСТОТО на подалия 
оставката си общински бирникъ 
г. Тодоръ Въловъ, е назначенъ 
дЯловодителя при общината г. 
Петъръ Якимовъ.

ДЖИБЪ изнесе своята про
грама въ четвъртъкъ вечерьта, 
задоволително посетенъ.

ТАЗИ седмица, извесгниятъ 
иоеть и писатель Владимиръ 
Русалиевъ изнесе въ салона на 
читалището три сказки: 1) По 
мъртвитЯ сибирски полева; 2) 
Жената въ сънищата и блЯно- 
ветЯ на. гениитЯ; 3) Любовь, 
гениалность и смърть.

Ото Мюлеръ Нойдорфъ из
несе три кинозказки: 1) Плава
щи градове; 2) България предъ 
оситЯ на чуждия свЯтъ; 3) Чо-° 
вЯкътъ робъ на навицитЯ и 
дребулиитЯ.

УТРЕ, дневно, драматичната 
трупа при читалището ще пред
стави пиесата „Вампиръ“ отъ 
А Стргшимировъ, при цени на
малени.

ЗА ОБЩИНСКИ лЯкарь въ 
града ни е назначенъ Д р ъ  Илия 
Трифуновъ, от с. Борованъ, ЬЯ- 
лос латинско.

ВЪ ИДУЩИЯ брой ще по- 
мЯстиме резолюцията на пунк
товата читалищна конференция 
въ с. Люта.

Който рекламира, той печели

тт  w  )t " т :*: .o v  а  ........................................... '•••

lift I l f  I liliiOlb
з ж б о л Ъ к а р ь

се установи на работа въ града. Кабинета 
7-8 се намира до книжарница „София“.

ЧЕРВЕНЪ Л У К Ъ
отлично качество, на едро и дребно продавамъ на 

ТВЪРДЕ ИЗНОСНА ЦЕНА. 
Споразумение:

3—3 И осиф ъ Г ю ровъ, д о  гарата—‘Ф ер ди н ан дъ .

АТАНАСЪ Т. СЛАВКОВЪ
2  з железария — Фердинандъ
търси 16 — 17 год. момче за служащъ въ магазина.

М а д а н с к а  С к о т о в ъ д н а  К о м и с и я

ОБЯВЛЕНИЕ № 345
Па 1.1 день отъ публикуване настоящето, въ канцеларията на общин

ското управление ще се произведе иубличенъ търгъ за отдаване па наема
тели експлоатацията на 152 декари скотовъди ниви, въ местностите: „Ви- 
долова ливада“, „Андрееви могили“ и „Могилката“, разделени на (5 парце
ли, за време отъ лепя на утвърждаване на търга до 1 септември)! 1934 г. 
Първоначална цена на 1 декаръ годишно е 40 (чстиридесеть) лева за ниви
те въ местностите „Видолова ливада“ и „Андрееви могили“, а 60 лева за 
нивите въ м'Ьстностьта „Могилката“. Залога е 10 на сто върху първона
чалната цена, който сс допълня следъ търга. ПоемнигЬ условия се нами- 
ратъ въ общинското управление на разположение на конкурентите, 

с. Маданъ, 16 мартъ 1933 година.
Отъ скотовъдната комисия,

Фердин. Садия  Изпълнитель при Лом. Окр. Са д ъ  

ОБЯВЛЕНИЕ № 1036/32 г.
Подпнсаннятъ Васплъ Кюркчиевъ, е ладия изпълнитель при Ломския 

окржженъ сладъ, Ф. участъкъ, обявявамъ на пнтсресуюшитТ, се, че на ос
нование изпълнителния листъ № ч. т. пр. 424—932 г.. издаденъ отъ Фер- 
динандския мирови сладъ, на 3 септември)! 1932 год., въ полза на Ферди- 
нандската Популярна Банка отъ гр. Фердинандъ срещу Минко Павловъ 
Троянски отъ гр. Фердинандъ за (10000) десеть хиляди лева и съгласно чл. 
чл. 714—742 отъ Закона за гражданското съдопроизводство на 27 мартъ 
1933 год. ще продавамъ въ гр. Фердинандъ въ канцеларията ми на публи- 
ченъ търгъ следующия длъжниковъ движимъ имотъ, принадлежащъ на 
длъжника Минко Павловъ Троянски огь гр. Фердинандъ, а именно: Каске 
ти мъжки, големи фасони, вълнени и мил иск и нъ (400) четиристотинъ пар
чета по 40 лева единия или общо оценени за (16000) шестнадесеть хиляди 
лева. — ЖслающитЪ да участвуватъ въ тая лродань, требва да се яватъ 
въ казания день, 14 часа, да надцаватъ,

гр. Фердинандъ, 15 мартъ 1933 год.
Съдия изпълнитель: В, КЮРКЧИЕВЪ;

ОБЯВЛЕНИЕ № 249/ 31 п
На основание изпълнителния листъ подъ № ч. т, пр. 39—931 п, из- 

д«1деиъ отъ Ломския окръженъ съдъ на 28 февруари)! 1931 год. въ полза 
на Фердинандската Популярна Банка срещу Георги Димитровъ Михайловъ 
отъ гр. Фердинандъ ал искъ 100000 лева, лихви и разноски, и съгласно чл. 
807 и последующигЬ отъ I ражда))ското сладоироизводство, Фердинандския 
съдия изпълнитель Васплъ Кюркчиевъ обявявамъ на интересующигЬ сс, че 
следъ 15 день отъ дсиьтъ на еднократното обнародване настоящето обяв
ление въ Държавенъ всстникъ, до онова число на следния месецъ, което 
съответствува на датата на обнародването, ще продавамъ на публиченъ 
търгъ, пъ канцеларията ми въ гр. Фердинандъ, следните недвижими имо
ти, принадлежащи на длъжницата Анастасия Георгиева Димитрова по^мъжъ. 
а по баща Антонъ Колчева, отъ гр. Фердинандъ, а именно: Идна четвърта 
часть отъ следните имоти: Два дюгени стари, къща за живеене, кухня и 
яхъръ, застроени върху 174 кв. метра, съ нсзастросно место'280 кв. мет
ра. находящи се въ квартала 38, парцела 3 по плана на гр. Фердинандъ, 
до съседи: ул. Ломъ— София, Олга Михалъ Д. Стублснска, Яко Меламедъ и 
Петко Петковъ, оцененено продаваемата часть общо зя 50000 лева.— Жела- 
ющит-b да купятъ, могатъ да се яватъ въ канцеларията ми всеки присът- 
ствень-деиь и часъ, за да преглеждатъ книжата и да наддаватъ, 

гр. Фердинандъ, 15 мартъ 1933 год.

изпелите,В.,  КЮРКЧИЕВЪ.

О Б Я В Ж Н Й Е  №  1 036  / 3 2  г.
Съгласно чл. 807 и пос.кдушиш1 1. отъ Закона *а гражданското съ 

допроизводство, Фердинандския съдия изпълнитель Васплъ Кюркчиевъ обя
вявамъ на пнтсрссующит-k се, че следъ петнадесетия день отъ датата на 
еднократното публикуване настоящето обявление въ местния в-къ „Наше 
Слово“ до онова число на следния месецъ, което съответствува на датата 
на публикуването, ще продавамъ на публиченъ търгъ, въ канцеларията ми 
въ гр. Фердинандъ, следиигЬ недвижими имоти, принадлежащ)) на длъжни 
ка Минко Павловъ Троянски отъ гр. Фердннвндъ. а именно: 1) Американ 
ско лозе отъ ГЗ декари, находище се Ьъ района на гр. Фердинандъ, мФсти. 
„Подъ баира", до съседи: баиръ, Миронт. I[етровь Дявола, Гина Ивяновв 
Тончева и нъть, оценено за 3900 лева; 2) Нива въ с. р.. м^сгностьта „Гла- 
мата“, отъ 3 декари, до съседи: Ор-Ьховско шосе, наследниците на Гоцо 
Куката, КопиловченитТ. и наследниците на Георги Геоиепски, оценена за 
1800 лева; 3) Къща, находяща сс въ гр. Фердинандъ. застроена върху 50 
петдесеть—кв. метра, паянтова, едноетажна, и незастросно место 450— че
тиристотинъ и петдесеть—кв. метра (селище), на ул. -Иванъ Вазовъ“ № 19, 
до съседи: Георги Григоровъ, А л ека н дръ Чнлингировъ, Никола Ив. Костовъ 
и улица, оценени за 20000 лена. I орните недвижими имоти сс продават-), 
на основание изигдщпелеиъ листъ. издаденъ отъ ФсрлинлнлсКци мирови 
съдия на 8 септемврий 1932 гад. мо ч. т. пр. № 424 с. год. въ полза на 
Фердинандската Популярна Банка срещу длъжника Минко Павловъ Троян
ски отъ гр. Фердинандъ за сумата 10000 лева главница и друга присъеди
нения. — Изпълнително д'Ьло № 1036 отъ 1932 год. 

гр. Фердинандъ, 9 мартъ 1933 год.

Съдия изпълнитель: В. КЮРКЧИЕВЪ.

ОБЯВЛЕНИЕ №  1097 /3 1  г.

На основание изпълнителенъ листъ подъ jYe 8 2 -  1931 год., издаденъ 
отъ Ломския окръженъ съдъ на 22 апрн.ть 1931 год. въ полза на Алекси 
Г. Поповъ, пълномощникъ на Елена Де Кастексъ—София, срещу Райна Н. 
Сапунджиева отъ гр. Фердинандъ за искъ отъ 2,500,000 лева лихви и раз
носки и съгласно чл. 807 и послсдующите отъ Гражданското съдопроиз
водство, Фердинандския съдия изпълнитель Василъ Кюркчиевъ обявявамъ, 
че следъ петнадесетия день «отъ датата на еднократното обнародване нас
тоящето обявление въ Държавенъ всстникъ, до онова число на следукмция 
месецъ, което съответствува на датата на обнародването, ще продавамъ на 
публиченъ търгъ, въ канцеларията ми въ гр. Фердинандъ, следнит-fe длъж- 
пикови недвижими имоти, ипотекирани предъ истцата и принадлежащъ на 
длъжницата Райна Н. Сапунджиева, респективно третото лице— държател), 
фирмата Никола Ив. Сапунджиевъ и Сие — Фердинандъ, а именно: Една 
парна турбинна мелница съ дворно место шестдесети декари, отъ които 
сега повечето с градина, подъ вода и съ две вади, съ два яза, слети пъ ед
на обша вада, пъ района на гр. Фердинандъ, мЬстностьта „Гложака“, при 
обши съседи: отъ всички страни недвижими имоти на Георги Ивановъ, по 
рано на Тодора Н. Сапунджиева, а сега на длъжницата Райна Н. Сапун
джиева. Мелницата се състои отъ едно масивно здание, състояше се огь 
едно търговско двуетажно отделение, едно небетчийско етажъ и половина 
отд-Ьление и три пристроени отделения за водната турбина, за парната ма
шина и котела, за електрическата централа при обша квадратура на гор- 
нигЬ петь отделения около четиристотин'), и петдесет), квадрати)) метра,

I. Въ търговското отделение сж инсталирани следните машини: 1) 
Главна трансмисия комплектъ съ шайби, лагери и коплунги; 2) Единъ же- 
лФзенъ винтилаторъ; 3) Една четка машина; 4) Една шелъ машина; 5) Три 
двойни търговски валца 80—250; 6) Единъ двоенъ търговски валцъ 60—250: 
7) Осемь различни валци; 8) Единъ кошъ за жито; 9) Единъ францускн ка» 
мъкъ МО м.; 10) Осемдесеть метра разни тръби; 11) Двеста петдесеть и 
четири метра кожен)) каиши, употребявани; 12) Единъ к ошъ макъкъ; 13) 
Единъ силусъ; 14) Една комбинирана еврика съ тароръ; 15) Една мишъ ма* 
шина съ хамбаръ; 16) Единъ кошъ—Хамбаръ за небетчийско жито; 17) Единъ 
фюлтеръ отъ сто и шестдесеть ржкави съ дървена кутия; 18) Два плянзих* 
тери и четири пасажни; 19) Една грисъ машина единочна; 20) Една грнсъ 
машина двой))а; 21) Шесть единични елеватор)); 22) Сто различни тръби 
съмурни; 23) Осемь двойни елеватори; 24) Три железни датаиюра; 25) Ед
на горна трансмия комплектъ съ шайби, лагери и коплунги; 26) Единъ гла* 
венъ кяишъ; 27) Денетдесеть метра кожени каиши; 28) Тритта и шестде
сеть метра балотажни каиши; 29) Хиляда кофички за елеваторите,- 30) Единъ 
постаментъ отъ четири сантиметрови дъски чамови; 31) Едно дюшеме отъ 
сжщо тгаива дъски на втория етажъ.

И. Въ небетчийското (мелнично) отделение сж инсталирани следните 
машини: 1) Една главна трансмисия съ шайби, лагери и коплунги; 2) Единъ 
францускн камъкъ; 3) Едно бурато отъ четири метра; 4) Едно бурато отъ 
два и половина метра; 5) Два единични елеватори; 6) Двадесеть метра ко
жени каиши; 7) Единъ главенъ каишъ 16 см.—21 м. коженъ, който съеди
нява парната машина съ главната трансмисия.

III. Въ машинното отделение сж инсталирани; Една парна лежаща 
двулилиндрова машина „Roch Jstvan" — Bydapest фабрнченъ ,Ne П75 отъ 
около 100 конски сили, и единъ иаренъ котела) съ нагревателна пдошь 55 
кв. м., и единъ куминъ за сжщия котелъ на височина 33 метра, така сл;- 
шо и всички принадлежности и прибори за една парна инсталация; парния 
котела, построена, на огнеупорни тухли.

IV. Въ турбинното отделение- помещение с инсталирана една вер
тикална турбина отъ петдесеть конски сили, флбрикагь „Мюлхауптъ“, ко
ято турбина се кумилира съ главната трансмисия на мелницата.

V. Въ електрическото отделение см  инсталирани; 1) Единъ генера- 
торъ, фабрикатъ „Сименсъ и Халке“. за трнфазенъ токъ 3150 волта при 
Cost — 0-8 — 60 к, v. Е и елекрически приспособления; 2) Въ ежщото по
мещение е инсталирано едно динамо отъ четири киловата—120 волта. Огь 
това отделение излиза една мрежа електрическа за трнфазенъ токъ, висо
ко напрежение 3150 волта до кантона оъ гр. Фердининдъ, който отстои отъ 
мелницата на 5 километри. Отъ сжщия кантонъ -трансформаторъ излизатъ 
електрически мрежи за странични улици за гр. Фердинандъ, по коиго пре
нася променливъ електрически токъ отъ 380 220 волта. Тези електричес
ки градски мрежи иматъ дължина 12 клм. За парната машина, електричес
ката центрзла и турбината има бетонни фондаменти,

VI. Въ двора сж построени следните сгради: 1) Една едноетажна кж- 
ща за живеене 20—7 м. и 3-50 м. височина съ ссдемь отделения; 2) Три 
паянтови хамбари, построени на около 126 кв. м.; 3) Жилище аа работни
ците, паянтови постройки, застроена площь около 120 кв, м»; 4) Единъ пле, 
тенъ кошъ; 5) Три паянтови сайвани съ застроена площь 2U) кв, метра; Ь) 
Единъ павнтовъ яхъръ съ застроена площь 77 кв, м.; 7) Рдннъ двуетаженъ 
летвенъ хамбаръ около 48 кв, м, застроена площь; 8) Една едноетажна ма
сивна клица, служаща за канцелария, съ застроено место около 30 кв, м,; 
9) Една масивна постройка—свинарннкъ съ 1.4 килии, циментова, застрое
на площь около 144 кв. м.; 10) Единъ модеренъ кокошарннкъ отъ «коли 
120 кв, м. застроена плошь; 11) Три сайВани за зеМледедски съпо^Ж^ин..

Целия гореописанъ имотъ отстои на (6-2) шесть километра |н двеет4 
метра на североизтокъ отъ гр. Фердинандъ, евързанъ съ Шосетата Ферд**-- 
нандъ—Ломъ и Фердинандъ—Орехово, съ собствено на длъжницата шоС»' 
и съ клонъ—стрелка съ железопжтната линия Фердиняндъ — БойШшоЬШ!, 
която линия е собсгвейость на длъжницата, безъ релсите, които с* дър 
жавни, и достига до самата мелница. Капацитета на Мелницата е 24 ч,т 
са 24000 килограма жито. а фактически бруто доходъ отъ мелницата за по
следните три години е билъ 200,000 лева годишно. Бруто доходъ отъ елек
трическата инсталация е 710,000 лева годишно, а нето 485,000 лева. Рента- 
билностьта на мелницата съ дворното место е 9 на сто, а рентабилност).*';! 
на електрическата инсталация е 28 на сто, Средна рентабнлность на це
лия имотъ е 15 на сто, съгласно заключенията на вещите лица въ връзка 
съ дадените отъ те.хъ оценки. Въ мелницата рлботятъ 3 работници посто
янно, а въ електрическото осветление — 5 души, По силата на договора, 
сключенъ на 9 юлий 1928 год, между Фердинандския градски кметъ и фир
мата Никола Ив, Сапунджиевъ и Сие, последната има изключителното пра
во да снабдява градътъ и гражданите на гр, Фердинандъ съ електрическа 
енергия за срокъ отъ 10 години, ннчнная отъ 16 септември!! 1928 година. 
Горните недвижими имоти се продаватъ като ипотекирани отъ длъжница» 
та Райна О. Сапунджиева предъ исиата, а сега принадлежащи на фирмата 
Никола Ив. Сапунджиевъ и Сие - гр. Фердининдъ,

Въ изпълнителния листъ не с упомената електрическата кнсТа.ШШЧ. 
мрежата за високо н низко напрежение съ кантона въ града, парната ста
билна машина и много мелничничнн н друга машини, както и сгради, опи
сани по-горс, конто като подобрение на ипотекирания имотъ сж описани.

Изпълнително дело № 1097 отъ 1931 год.
Горния имотъ е оцененъ за 5,171,120 лева, отъ която първоначална 

цена започва наддаването. Настоящата продань е втора.
Рр. Фердинандъ, 22 февруарнй 1933 год.

С*ди» йзп>'Ш1(хел;4 & h*.


