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Нашиятъ дългъ
„Ако искате да видите Хана 

ana, описана въ библейските 
.книги, не ви требва да отива
те много далечъ. Идете въ мал 
ката България и ще разберете 
величието на твореца, кждето 
природните красоти сж счета- 
ни до съвършенство“—разправ
яше г-нъ проф. Вашекъ предъ 
свои приятели въ при:жствието 
на български студенти следъ 
обиколката си изъ нашата ро 
дина презъ 1927 година.

И наистина, никоя страна не 
е лишена отъ хубостите на при
родата, но нашата, като че ли 
има нещо извънъ обективното.

Гордия Балканъ, който диша 
само сила и дава упование на 
цЪль народъ отъ столетия на- 
самъ;-хубавата Рила съ своето 
вечно б е  л о чело; Родопите, 
СрЬдна-гора, които непрестанно 
вълнуватъ сърдцата на всички 
и ни каратъ въ захласъ да съ
зерцаваме чрезъ техъ величие
то на Бога, сж незаменими.

Зиме и лЪте, гЬ сж винаги 
чаровни, винаги примамливи и 
съ отворени обятия приематъ 
ония, които и на сънь блену- 
ватъ по техъ—нашите туристи. 
Затова и тЪ заематъ едно зна
чително место въ нашия епосъ, 
въ нашата лирика, въ нашите 
борби за свобода, за щастие, 
за човЬщина. И не напраздно 
марша на туристите започва съ 
„Балкани вдигайте се въ небе
сата“. Колко много сила, колко 
много любовь се излъчва отъ 
пЪсеньта къмъ тия наши вели
кани. И виновници за открива
не райските хубости на наша
та родина, за вдъхване по-го- 
лема любовь къмъ нея, сж на
шигЬ туристи.

По дъждъ и сн-Ьгъ, по вЪтъръ 
и слънце, Т'Ь бодро крачатъ, 
кръстосватъ своята родина, изу- 
чаватъ я всестранно, обикватъ 
я като рождена майка и сълзи 
Изпълватъ очите имъ при ми- 
съльта, че всредъ тия хубости 
живее въ нищета единъ така 
добъръ и толкова храбъръ на
родъ.

Но човешките страдания, ни 
кога не сж били безкрайни. Ще 
додатъ по добри времена, ко 
гато наново ще екне волната 
песень на селяка по поля и го
ри, ще се стоплятъ сърдцата на 
всички ни и съ въздишка на 
облекчение щ е благословимъ

Твореца на всемира.
^ Н о  днесъ, въ тия непосилни 
години, кой ще изтрие сълзите 
на толкова бедни деца, утреш
ната надежда и опора на наро 
да ни? Кой ще вдъхне повече 
любовь къмъ родината на тия 
изстрадали души? Ще се на 
мЬрятъ ли благородни сърдцз, 
които да помогнатъ, да одоб- 
рятъ, да угЬшътъ и съ това си 
благородство, да вдъхнатъ въ 
сърдцата и душите на младото 
поколение вЬра въ утрешния 
день?
.^Много г.радове, па даже и 
села създадоха колонии— мор 
ски и балкански за децата, кж 
дето да възс гановятъ своите си
ли и да се подготвятъ за нови 
борби въ живота като добри 
българи. Само нашия градъ ос
тана надире. Но основите на 
това хуманно и родолюбиво де- 
ло еж поставени отъ нашето 
туристическо дружество.

То е въ преговори, да заку
пи бившия воененъ посгъ, въ 
единъ чудно хубавъ кжть отъ 
Балкана, надъ легендарното с. 
Чипровци, който постъ, да се 
превърне въ колония на града ни

Ни м а  нашето гражданство 
ще остане безучастно на тия 
инициативи? Нима нгЬма благо
родни сърдца, които да жерг- 
вуватъ за общото благо на гра
да ни? Та нима ще оставятъ 
децата, утрешните ржкозодни 
граждани ка родината, да се 
клагушкатъ между безверието 
и отрицанието и оставятъ ду- 
хътъ на рушението да се вгнЬз- 
ди въ техните крехки души?

Граждани, покажете се чо
веци и докажете, че егоизма 
не е всецело овладель души
те ви. Притечете се на помощь 
на туристическото дружество. 
Поколението знае да цени и 
възнагради вашата доброта, про
явена къмъ техъ. Вервамъ, че 
и Чипровчани 'не ще останатъ 
надире отъ своите легендарни 
бащи и деди и че духътъ на 
Парчевичъ не е изчезналъ отъ 
техъ. Вервамъ, че те съ всич
ки свои сили» и възможности 
ще съдействуватъ за изгражда
нето на започнатото хубаво д е
ло отъ Туристическото друже
ството.

Граждани, да изпълнимъ на
шия дългъ.

Туристъ.

Грижи за устата и зжбигЬ
За съжаление, требва да се 

констатира, че болшинството 
отъ насъ е свикнало да се от
нася съ по-малко или по-голе 
мо пренебрежие къмъ устата и 
зжбите си. Гази небрежность 
е съвсемъ неоправдана, защото 
устата и зжбите сж така необ
ходими за нормалния развой на 
човешкия организъмъ, както и 
всеки другъ органъ. Отъ дру
га страна, като се иматъ пред 
видъ благоприятните условия 
за животъ на множество бак
терии; като се има предвидъ 
множеството болести, които на- 
миратъ своето место въ заета
та, други, чиито ранни и първи 
Прояви се намиратъ именно въ 
устата; като се има предвидъ 
И имтимпия фамиленъ животъ 
—става ясно колко неоправда
но е това пренебрежение. И 
друго—всекиму прави тягостно 
впечатление, когато има случай 
ря говори човЪкъ  ̂ ЧИИТО зжби

сж нечисти или чиято уста из
дава неприятенъ дъхъ и е усе- 
яна съ развалени зжби.

За да стане устата огнище на 
болести, причината е въ нача
лото малка, именно зжбния ка- 
,мъкъ. и болесгьта „Caries“. Зжб- 
ниятъ камъкъ причинява възпа
ление и отслабване на венците; 
последиците отъ това сж пада
не на понекога нагледъ напъл
но здрави зжби.

Caries е болесть на твърдата 
часть на зжба. Ако последния 
се остави въ това положение, 
безъ да се лекува, последва 
възпаление на нерва „Pulpa“, 
разлагането му и най-сетне, пъл
но унищожение на коронката. 
Остане ли отъ единъ зжбъ само 
корена, той става негоденъ за 
дъвкане. Напротивъ, служи ка
то удобно место, за да се за- 
пазватъ хранителни остатъци и j 
бактерии. На това се дължи, 
наредъ съ други причини и ло«'

шия дъхъ на устата, усЬяна съ 
корени. Само тоя, който е ималъ 
нещастие да търпи въ устата 
си корени, само той знае колко 
неприятни сж те. Изгуби ли чо- 
векъ възможность да дъвче до
бре храната—зачестявагъ ката
ри на стомаха и червата.

Освенъ за лошия дъхъ на ус
тата, корените сж йзточникъ за 
много други болести, които на
гледъ н Ьматъ .нищо общо съ 
зжбите. Огбелезахме и по-горе, 
че първите симптоми на некои 
болести (оолестите на кръвьта) 
се намиратъ въ устата.

Още по голема е небрежно- 
стьга къмъ млечните зжби. То
ва вероятно се дължи на едно 
погрешно схващане, а именно: 
че на местото на млечните зж
би ще никнатъ други, здрави. 
Забравя се, обаче, че отъ мле
чните зжби зависи правилното 
разположение на постоянните. 
Остане ли единъ млеченъ зжбъ 
или некое коренче въ детска 
уста, следъ като постоянния 
почва да никне, то може много 
лесно да попречи на правилния 
рас*ежъ на постоянния или 
пъкъ чрезъ възпаление предиз
викано отъ заразенъ зжбъ, да 
повреди о щ е  непоникналия 
зжбъ.

Явно е, че въ интереса на 
здравите уста и зжби требза 
да се взиматъ предпазливи мер
ки. Вь предпазването на уста
та и зжбите, взиматъ участие: 
зжболекарьтъ и самия инди
вид ь. Зжболекарьтъ съ своите 
съвети и предпазни мерки спи
ра пжтя на веднажъ почнала
та зараза. Всеки, който иска да 
знае за състоянието на устата 
си, требва всеки 2—3 месеца 
да се подлага на преглецъ. При 
прегледа да се отстранява и 
зжбния камъкъ.

Сега ще се спра на по важ
ните неща, на които требва 
всеки да обърне внимание, за 
да запази здрава устата.

Грижи за устата требва да 
се лолагатъ още от. ранна въз- 
расть. Само у новородените, бо 
заещи деца, дори вредно поне
кога е чистенето на устата. При 
бозаещите деца грижите за ус
тата сж отъ другъ характеръ. 
А именно: всички предмети, съ 
които играе детето требва да 
сж чисти, защото дещ та сж 
свикнали да слагате въ устата

си играчки и други предмети, 
съ които сж въ контакгъ. Отъ 
гледна точка на хигиената не
обходимо е измиване на майчи
ната гръдь преди вс Ько кърме
не на детето. Това може да 
стане съ една чиста кърпа, по 
топена въ чиста вода. Като се 
запазва чиста устата на детето, 
предпазва се сж ще временно и 
майчината гръдъ отъ възпале
ние. При деца, кърмени съ бл* 
беронъ, е абсолютно необходи
мо да се чисти оиберояа следъ 
всЪко употребяване и да се па
зи сухъ. За да не се причини 
заболяване на венеца на боза
ещото дете, не требва да се 
опитва HanpaBj отъ млекото, 
огъ което по късно ще се хра
ни самото дете.

Съ никненето на зжбите, 
требва да се почне и миенето 
на зжбите съ четка и прахъ за 
зжби. Огъ третата до петата 
година това правятъ децата 
подъ ржководегвого на майки
те си. Следъ петата година 
децата требва да привикнатъ 
сами да си служатъ съ четка 
та. Четката не требва да бжде 
много голема и да е мека. За 
деца е по удобно да употребя 
ватъ прахъ за зжби.

Голема грешка правятъ тия, 
които употребяватъ общо една 
и сжща четка. Всеки требва да 
има своя четка, която да пази 
чиста. Миенето на зжбите тре 
бва да става поне единъ пжть 
на 24 часа—заранъ или вечерь, 
а следъ всеко ядене да се из
плаква устата съ вода. По тоя 
начинъ се лолречва на храни- 
гелниге о;гатъци да останатъ 
между зжбите. На въ зра стяигЬ 
се препоржчва да сложагъ не- 
колко калки одеколонъ въ ча
ша вода, съ която да се жа- 
буркатъ поне единъ пжть на 
день. Дали ще се употребява 
паста или прахъ за зжби е без
различно.

Особени грижи сж нуждни 
по отношение на зжбите и вен
ците презъ време на бременно- 
стьта.

Ако горните неколко реда 
накаратъ господа читателите 
да се замислятъ за хигиената 
на устата—ще сметамь че съмъ 
постигналъ цельта си.

Д-ръ АШЕРЪ ЗОНАНОВЪ
Med. dent.

Разколъ и двуличие
На 19 т. м. Районния коопе- 

ра; ивенъ комлтетъ имаше за
седание съвместно съ касиеръ 
деловодителите на кредитни 
те кооперации въ района.

Може да се подчертае, че 
това заседание не бе завърше 
но съ пълно единодушие така. 
както беше въ редъ коопера
тивни заседания, които имахме 
отъ 5 години насамъ. Не се 
почувствува онова братско еди 
нодушие, което даваше импулсъ 
на делото до сега. цели петь 
години кооператорите вземаха 
разни инициативи, които беха 
отъ значение за повдигане ко 
оперативното дело и въ Фер- 
динандски районъ. Защо, оба 
че, сега решенията се взематъ 
съ особена мудность и при из 
лишна натегнатость? На тоя 
въпроеъ грЬбва да си отгово* 
рятъ членовете на Районния 
кооперативенъ комитетъ.

Горното заседание се откри 
отъ председателя на комитета 
г. Георги Ивановъ, следъ ко
гото г-нъ Кам. М. Каменовъ

обстойно изложи отчета на
агенцията на Общия съюзъ Б 
3. Кооперации въ града ни 
Всички съ задоволство конста 
тираха добрия развой на аген 
цияга до сега.

За големо съжаление, обаче 
члена отъ комитета, известниятъ 
адвокатъ г-нъ Янаки Пановъ 
започна съ особена фразеоло
гия и по особенъ начинъ да не 
одобрява досегашните резул 
тати и призова кооператорите 
за борба и се открие фронтъ 
на спекулата, на .хищниците и 
т. н., като на края даде мне 
ние какво агенцията за въ бж- 
деще да работи съ по-малки 
печалби и да се потърси по 
мощьта на популярните банки, 
обединени въ Съюза на сжщи 
те банки.

Това становище на Янаки 
Пановъ (макаръ навсекжде да 
се бие въ гърдите, че е големъ 
капацитетъ по стопанските въп 
роси), подчерта, чесжщиягъне 

достатъчно осведоменъ за 
развоя на кооперативното д е 

ло и г-нъ Каменовъ бе прину* 
денъ да го прекъсва неколко 
пжти презъ време на разис
кванията.

Така напримеръ г-нъ Пановъ 
изрази следното: „ТрЬбвадасе 
открие фронтъ и ако има не
кои като чиновници да се чув- 
ствуватъ зависими, то азъ съмъ 
напълно свободенъ и незави- 
симъ и може да ловедеме бор
бата“. Напълно сме съгласни, 
i -нъ Пановъ, щомъ като вие 
смегате, че до сега коопераци
ите сж се движили безъ линия 
и безъ направление и ако не сж 
водили борба съ спекулата, то 
нека се открие Лодибенъ фронтъ 
по твоя рецепта, но ние ви пи
таме: съ какво знаме ще от
криете тоя фронтъ, защото на 
кооператорите, пъкъ и на об
ществото, все още сж неясни 
вашите фронтове.

Напримеръ, вие когато по
паднете въ средата на демо
крацията откривате Фронтове, 
които по естество не съвпа- 
датъ съ тия, които изнасяте на 
други мЬста и въ друга сре
да. Вие не бехге достатъчно 
ясенъ—съ знамето на демокра
цията или съ знамето иа соци
алната борба, и иуждно ли е 
да се въвличатъ кооперациите 
въ подобни борби, които биха 
донесли техната разруха.

Все пакъ кооператорите не 
се солидаризираха съ г-нъ Па
новъ, защото той е открилъ 
много фронтове съ различни 
позиции и понеже е много пре- 
груланъ съ техъ, едва ли ще 
има физическата възможность 
да изнесе и кооперативяиятъ 
фронтъ.

Следъ като г-нъ Пановъ под- 
черга, че требва да се поведе 
оорба прогивъ картела, апели
ра да се потърси помощьта на 
съюзените популярни банки, 
които иматъ много п а р и  и 
здрави позиции.

Ние. питаме г-нъ Пановъ: знае 
ли кои кооперации у насъ сж 
солидаризирани съ картела? Коя 
кооперация, напримеръ, и м а  
тесни връзки съ захарния кар- 
телъ, който картелъ унищожа
ва българското общество и во
ди отчаяна борба съ коопера
цията „Българска захарь“? Не
ка ни се изясни коя коопера
ция има връзките съ дружест
во „Петролъ“, съ Синдиката на 
сольта и т. н. И възможно ли 
е да откриеме фронтъ на кар
тели зъма тогава, когато препо* 
ржчваме на кооператорите да 
потърсятъ помощьта на оная 
организация, която си е създа
ла родствени връзки съ тоя 
каргелизъмъ? Има ли логика и 
последователность?!. . .

Нема да се спираме върху 
становището и солидарностьта 
на г-нъ Пановъ относно калку
лацията на стоките, която пре* 
лоржчваше, защото това почти 
не търпи критика, но на сжща- 
та конференция той бе изо- 
бличенъ въ друга непоследова* 
гелность, коя го говори за не* 
говия манталитетъ.

Въ момента,., когато г-нъ Ка
меновъ отрече неговите стане* 
вища, изтъкна се, че г. Пановъ 
въ в. „Новъ пжть“ е застжпялъ 
некои становища, които сж въ 
разрезъ съ разбиранията на 
Съюза на земледелеките ко
операции, чиито интереси след
ва да защитаваме.

И действително, въ сжщня 
вестникъ бр. 9 отъ 19 мартъ н. 
г. г-нъ Пановъ между другото 
казва: „О т к р и  се популярна 
банка въ с. Лехчево, която има 
свое представителство на гара
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Мърчево и прави улеснение въ 
кредита и размЬната въ най* 
богатия районъ . .  Дали дей
ствително горната банка пра 
ви улеснение на креди i а и раз
мината, това само члеиоветЪ 
на кредитната кооперация въ 
с. Лехчево могптъ да изяснятъ, 
защото не веднажъ слщитЬ сж 
понасяли тормоза и сж търси
ли подкрепата на Районния ко- 
оперативенъ комитетъ, въ кой
то членува и г-нъ Пановъ.

По надолу г-нъ Пановъ, следъ 
като подчертава силата и мощь 
та на Съюза на популярните 
банки, казва: „Той чрезъ свое 
то дружество „Задруга“ улес
нява икономически с л а б и  т t  
чрезъ обда доставка и обща 
продажба. .

Ние питаме г-нъ Пановъ: въ 
какво именно защитава той еко- 
номически слабитЪ. И знае ли 
г-нъ Пановъ, кога това пре- 
хвалено дружество „Задруга“ 
събираше хранит1з на земле- 
дЪлския стопанинъ и влезе въ 
остри отношения съ Съюза на 
земледЪлскитЪ кооперации и 
кои бЪха неговигЬ агенти? Не 
б'Ьха ли това йЪкъ спекуланти 
тЪ по гарит-Ь, които сжизвест 
ни на обществото съ своитЪ 
търговски маниери? Г-нъ Па
новъ много добре знае това, 
защото въ миналото и той, ка 
то търговецъ, е ималъ връзки 
съ това дружество. По т о я 
въпросъ нека се отнесемъ до 
Централата на землед-ЬлскигЬ 
кооперации, която най-добре ще 
ни изясни и ще видимъ има ли 
последователность въ г-нъ Па
новъ и ксгато сжщия изкаже 
или напише нЪкоя гол-Ьма ми 
съль, съобразява ли се съ ста 
новищата, които е заелъ, та 
макаръ и преди два—три де 
на? Не е последователность и 
не е морално да хвалишъ две 
организации, които иматъ про
тивни схващания и разбирания 
и които водятъ отъ редъ годи
ни помежду си една смислена 
и принципна борба. Коя огъ 
тия две организации е права, 
коя крива, това обществото ще 
прецени, но ние смЪтаме, че е 
много смЪшно да се подър- 
жать и дзетЪ организации въ 
едно и сжщо време.

Кооперативното дЪло не се 
нуждае отъ много общоизвест
ни фрази за борба, за . откри
ване фронтове и т. н., защото 
ние, макаръ още неуки и не
дорасли кооператори, смитаме, 
че въ случая е повече необхо
димо последователность и пос
тоянство въ работата, отколко- 
то приказки безъ логика и ми- 
съль.

Нека г-нъ Пановъ си вземе 
бележка отъ горното и не си 
въобразява, че е възможно ви
наги, навсКкжде и съ всички 
да открива фронтове, защото 
това е принципа само на непо- 
следователностьта, разкола и 
двуличието.

Кооператоръ.

Едннъ урокъ
Въ тоя градъ все още има 

будно обществено мнение, кое 
то прецеянва достойнствата и 
качествата на отдЬлния граж 
данинъ. Тъкмо за това тия, ко
ито пожелаха ла смутятъ един 
ството на членовете на попул
ярната банка на тая годишно
то общо редовно годишно съ 
брание, получиха една страшна 
плесница. Защото отъ всичко 
гласували 519 кооператори, за 
тЬхната листа се подадоха са
мо два гласа. Какъвъ страшенъ 
урокъ за тия, които се надце- 
няватъ и въвиратъ главит'Ь си 
въ работи, за които сж съвър
шено неподготвени.

Членъ-кооператоръ.

ПО СЛУЧАИ здравната аги
тационна седмица, която се уре
жда отъ Българския зжболЪ- 
карски съюзъ Д-ръ Ашеръ Зо
на новъ—зжболЪкаръ съобщава, 
че ще преглежда и дава съве
ти безплатно въ кабинета си 
отъ 25. III. до 2. IV. н.г. на вси
чки, които се нуждаятъ отъ 
зжболЪкарски прегледъ.

Комасиране еа с. Люта
Отделението за поземлена 

собственость и комасация при 
министерството на ЗемледЪлие- 
то и Държавните Имоти е от
дало на предприемача инже- 
неръ Тодоръ Г. Туйковъ отъ 
гр. София изработването на ка
дастралния планъ на земите въ 
землището на с. Люта, Ферди- 
нандска околия, съ цель за ко
масация на земите въ послед
ното село. Работите започ- 
ватъ още презъ тая пролеть.

Отделението започва презъ 
тая пролеть работата по кома- 
сацияга вь селата: Ковачица, 
Ломска околия, Български Ка- 
раагачъ, Плевенско и ще се до- 
вършатъ работите въ с. с. Дол 
но-Луковитъ, Ореховско, Бре
ница, Белослатинско, Новачене, 
Никополско, Махлата, Плевенс
ко и Мокрешъ, Ломска околия.

Окончателно завършени ра
боти въ комасацията сж извър
шени въ селата: Овча Могила, 
Свищовско, Бела Черква, Стър- 
менъ, Беленско. Б.

Неполучени предмети
Банковата колегия въ градъ 

Фердинандъ, на 18 того даде 
Своята традиционна вечеринка 
Съ томбола. Изказва благодар 
HOCTbt на Фердинандската по
пулярна банка, на Районната 
кооперативна банка и на тър
говците за подарените предме
ти, на гражданството за посе 
Щението и отзивчивостьта при 
пласиране томболните билети 
и на участвующите въ литера 
турно музикалната часть.

Останали нераздадени пред 
мети отъ томболата на следни
те печаливши нумера: б, 7, 8, 
25, 33, 44, 47, 60,63, 71, 79,90, 
106, 117, 133, 156, 157, 159,201, 
203, 207, 209, 221,297, 303,317, 
331, 332, 334,336, 343, 347,349, 
350, 354, 357, 359, 360, 372, 385, 
414, 434, 442, 538.

Не потърсените предмети до 
15 априлъ т. г. оставатъ въ пол
за на банковата колегия.

p tb  байковата колегия.

Хроника
ПАКЪ по липса на м е с т о ,  

много отъ предназначения за 
печатъ материалъ остана за 
идущия брой. Ако всички або 
нати се издължатъ къмъ ре
дакцията, можемъ да удвоимъ 
страниците на вестника, безъ 
да увеличаваме абонамента му. 
Нека отъ това си взематъ бе 
лежка абонатите и направятъ 
потребното.

НА 19 ТОГО се състоя го
дишното събрание на Ферди
нандската Популярна Банка. Да- 
денъ бе отчетъ отъ управата, 
одобренъ единодушно отъ съб
ранието. Основа се посмъртна 
каса, като всеки членъ на бан
ката, безъ разлика |)на делове 
и безъ каквито и да е вноски, 
е членъ и на посмъртната ка
са, осигуренъ за 5000 лева. На 
края се избраха допълнителни 
членове на управата и контрол 
на комисия. Състезаваха се две 
листи.

Първата: Стефанъ А. Стоевъ, 
Михаилъ Д. Стубленски, Ле- 
онъ И. Зонана, и контролна ко
мисия: Д-ръ Петръ Ил. Катра- 
новъ, Петръ Въловъ Коновъ и 
Георги Д. Врачански — полу 
чи 517 бюлетини.

Втората: Борисъ Петровъ,
Крумъ Чемишански, Кирилъ П. 
Лазаровъ, и контролна коми
сия: Стефанъ Станевъ, адво* 
катъ и Славейко Наковъ — по

лучи само 2 бюлетини.
Постжпилата статия по слу 

чая ще поместиме въ идущия 
брой.

ФЕРДйНАНДСКОТО турис 
тическо дружество „Пъстрина“ 
устройва довечера въ кафене 
„Сплендидъ“ танцова вечерь. 
Прихода ще бж те за ф о н д а  
„Закупуване туристическа хи
жа“. Ще свири джажъ-оркес- 
търъ.

ПОЯВИЛЪ се е конфликтъ 
между Драматическата трупа 
и управата на читалище „Ра 
зумъ“. Подробности въ идущия 
брой.

НАСТОЯТЕЛСТВОТО на об
щото занаятчийско сдружение 
поканва членовете на сдруже
нието на извънредно сбщо съ
брание въ неделя, 26 того, при 
следния дневенъ редъ: 1) При 
емане на нози членове; 2) Из
биране на представители и rfex 
ни подгласница отъ всички бра
ншове, които ще взематъ учас
тие по патентното облагане съ 
данъкъ занаятие и общия до 
ходъ; 3) Определяне дена за 
свикване околийска занаятчии 
ска сбирка и 4) Разни.

ТУРЕНИ сж подъ печатъ не- 
излезлите до сега коли отъ ро 
мана на Ал. Перунъ „Гробътъ 
край Марица“ и предъ В-лик* 
день целия романъ ще бжде 
броширанъ. Той се очаква съ 
големъ интересъ въ града, осо 
бено въ селата.

Правилникъ
за събиране общинския доходъ „Сергийно 
право“ за презъ финансовата 1933134 г. 

отъ общинското управление
Хранителни (брашнени) 

произведения.
1. Хлйбъ, симидъ, гевреци, башшн, 

пасти, сладки, сладоледъ, кифли, ме
кици и други на лице месечно 20 лв.

а на външни хора дневно
2. Сода, лимонада, бо1аджии, 

халваджии и бомбони на лице
обнкновенъ день 
пазаренъ день 
месечно

5 лв.

4 лв. 
20 лв. 
60 лв.

II. Плодове и овощия.
1. Ябълки, грозде, круши и др. 

на кола въ насипано състояние 20 лв.

Подлежащи на пжтна 
тегоба

Вь ДърЖавснъ псстннкъ брой 275 
отъ 9 млртъ тази година с публику
ват , закона за изменение и допълнс- 
,ире на чл. чл. 33, 36, и 39 и отмЪне- 
нисто на чл. 38 отъ закона за Плети
щата.

Намалява се възрастьта на подле
жащите на тътна тегоба отъ 55 на 
50 години.

Отработването на платната тегоба 
може да стане и отъ членове на се
мейството, но не и отъ слуги или на
емни работници, пито може да се въз
лага на предпрнемлчъ.

Инвалиди отъ войните съ изгубена 
работоспособност 30 на сто и пове
че отъ 30 на сто се освобождаватъ 
отъ илтна тегоба.

Не се допуща отработването на пет
ната тегоба отъ предприемачъ. Чл. 38 
отъ закона за ПАтнщата, който поз
волява това, се отменява.

Намалява се крайния срокъ за от
биване пАтната тегоба отъ 30 юний 
на 30 априлъ.

Платната тегоба за 1932 година 0 
съответната отъ минали години следва 
да се отбие до 30 апрнлъ 1933 година.

Платната тегоба е лична и натурал
на. Тя може обаче да се отбие и 
чрезъ заплащане по действителните 
надници (300 лева на Фсрдинандска 
околия).

Нсотбитата въ натура пжтна тегоба 
или не платена въ нари до 30 априлъ 
се плаща задължително въ пари, но 
въ троенъ размерь на действителните 
надници (900 лева),

Държавните служители и тия при 
изборните учреждения, частни» Ь бан
ки и акционерни дружества отбиватъ 
патйЙтя си тегоба само въ пари по 
действителните надници (За 1932 
1933 година но 300 лева).

Плащането на платната тегоба пъ 
пари става няправо или въ Българ
ската народна банка или въ шЬкоя 
Популярна банка срещу вносни лис
тове, като единия екземпяръ се пред
явява на съответните технически влас
ти за спадане по списъците.

Печатница „ЖИВОТИ* — Фердинандъ

кошъ, човалъ, колич. и сандъкъ 5 лв.
на кошница надъ 10 кгр. 2 лв.
Постоянна сергия сашитФ плодове:

обнкновенъ день 5 лв.
пазаренъ день 10 лв.
месечно 80 лв.

2. Любеници и дини:
ц+»ли кола 20 лв.
половннъ кола 10 лв
на количка 2 лв.

Постоянна сергия сащитФ плодове:
обнкновенъ день 5 лв.
пазаренъ денъ 10 лв.
месечно 80 лв.

3. Тикви: цфли кола 10 лв.
половннъ кола 5 лв.

кошъ, човалъ, сандъкъ, кошница 10 лй.
Забележка: Общинарите се ос

вобождават ъ за пресна риба отъ 
Огоста.

VII. Дърва за огрЪвъ, строи
телни и произведенията имъ

III. Зеленчуци.
1. Домати, краставици, карто

фи, пиперъ и др. зеленчуци, как- 
то и сухите имъ произведения:

цели кола 20 лв.
половннъ кола 10 лв, 

сжщнте на сергия дневно кв. м. 5 лв. 
на сергия на месенъ до 4 кв. м, 200 лв, 
на ссрг. на месецъ надъ 4 кв. м. 300 лв, 
разнасяни на количка дневно 4 лв, 

Забележка: Наема подъ зарза- 
йЗтчийеките бараки се опреде- 
кя отъ съвета за сезонъ,

IV, МлЪчнй произведения,
1. Млеко пресно иЛН кисело

отъ Други общини: на тенеке 1 лв.
на товаръ 5 лв, 

Забележка: Жителите отъ об
щината се освобождаватъ,

2. Масло отъ др, общ. на 1 кгр. 50 ст,
3. Сирене дето и да е на 1 кгр. 50 ст.
4. КаШкавалъ на 1 кгр. 1 лв,

V. Месни произведения.
1. ПъСТърма, луканки, слани

на—пресна или солена на 1 кгр. 1 лв
1 лв. 

50 ст. 
6 лв. 
3 лв.

10 лв. 
5 лв. 

40 лв.

1. Дървени вАглища на кола 10 лв.
2. Дърва за огрФвъ на кола 5 лв.
3, Греди израб. за строежъ 10 лв.
4. Греди иеизраб. на кола 5 лв.
5. Дъски, стол., кревати кола 20 лв.
6. Държалета, спици, напла-

20ти, ости и вили на кола лв.
7. Колци деляни за лозе кола 10 лв.
8. Тараби за градежъ кола 10 лв.
9. Каци, бурета и др. на кола 20 лв.

10. Каци, бучки, буренца мал
ки, носени на рАце 3 лв.

VIII. Сурови КОЖ И.
1. БЪлка на парче 25 лв.
2. Златка на парче 15 лв.
3. Деснна на парче 5 лв.
4. Поръ на парче 3 лв.
5. Дива котка на парче 5 лв,
6. Заскъ дивъ на парче 50 ст.
7. Агнешки и ярешки на пар. 1 лв.
8. Овчи и кози на парче 2 лв.
9. Говежди и биволски парче 10 лв.

10. Свински и конски на парче 3 лв.
11. Кучешки на парче 1 лв.
12. Вълчи на парче 10 лв.
13. Видра на парче 12 лв.
14. Язовски на парче 3 лв.
15. Катерици на парче 1 лв.
БагонитФ се освобождаватъ.
За нсупоменатитФ по-горе ко

жи се плаща на парче по 2 лв.

10 ли. 
5 ли.

1 лв,

5
20

5 лв.

10 лв. 
5 лв.
5 лв.

3 лв, 
5 лв.

90 лв. 
•5 лв. 

10 лв.

20 ст. 
10 лв.

20 лв.

10 лв.

40 лв.
20 лв.

2. Лой топена на 1 кгр.
3. Лой нетопена на 1 кгр.
4» Мась цела тенекия
5, Мась половннъ тенекия
6. Кебапи и суджуци 

пазаренъ день на сергия 
другъ день на сергия 
месечно иа сергия

VI. Риба и други.
К Риба солена, хайверъ, мас

МЩ и пр, на кола 30 лв.

Забележка 1: За кожи отъ до* 
битъкъ, закланъ въ общинска
та кланица, не се взема сергия; 
Сашо не се взима на продаде* 
ните кожи отъ търговските Иъ 
града складове на кожи,

Забележка 2, Преглеждането, 
Сортирането, шкартнрането и 
одобрението на докарани кожи 
отъ външни населени места, се 
счита за предметъ на тьрговска 
сделка и въ такъвъ случай се 
плаща горната такса,

IX. Вълна, козина и из
делията отъ тЪхъ,

1. Вълна непрана на 1 кгр. 2 лв.
2. Вълна прана на 1 кгр. 3 лв,
3. Вълна ярина на 1 кгр. I лв.
4. Козина на 1 кгр. 1 лв,
5. Четина не 1 кгр. 5 лв.
6. Сиджнми на кола 50 лв.
7. Сиджнми на товаръ 30 лв,
8. Сиджнми на сергия 20 лв.

X. Фуражи.
1. С+.но на кола 20 лв.
2. Слама на кола 5 лв.

XI. Разни стоки,
1. Галантарийнн и манифакур-

ни стоки, носени на ржце днев. 20 лв.
2. Галантер. и манифактурни 

стоки «а сергия на кв. м, 40 лв*

3. Сапунъ, иосенъ на рАка 5 лв.
4. Сапунъ на сергия Ч) лв.
5. Обуща, разни сарачсскн сто

ки и темъ подобни на кв. м. 30 лв,
6. Опинчарн на реални фпши 

и чифтове на кв. м.
7. Грънци и др. кв. м.
8. Пчелни кошери, стара сис

тема на парче
9. Корита, станове, кросна н 

лруги на сергия
10. Рогози и метли на кола
11. Рогози и метли на сергия 10 лв.
12. Картини и разни книжар

ски стоки на разносъ
13. Картини и разни книжар

ски стоки на сергия
14. Статуи на разносъ
15. Статуи на сергия
16. Баглами, резета и други 

на разносъ
17. Баглами, резета на сергия
18. Тенекеджийски и кюмбед- 

жийски изделия на разносъ 5 лв.
19. Слетите на сергия 20 лв.
20. Бакърджийски стоки на /

сергия на кв. метръ 30 лв.
21. Дрехари, кожухарн, калилк- 

чни, включая фланели, чорапи, 
гайтанджии и др. на разносъ 30 лв.

22. СжщигЬ на сергия кв. м.
23. Пръсгснари на разносъ
24. Пръстенари на сергия
25. Арнаджикъ надъ 10 кгр. 

на килограмъ
26. Арнаджикъ на сергия
27. Варь продавана не раз

носъ на кола
28. Барь продавана на едро 

за строежъ
29. Керемиди, докарани отъ 

вънъ района на общината на 
на 1000 броя

30. Тухли сжщо така
31. Разни масла докарани отъ 

вънъ и продавани на разносъ 20 лв.
32. Такива масла на сергия 50 лв.
33. Бърда, сита, решета, дока

рани отъ вънъ на разносъ 5 лв.
34. Фасулъ надъ 10 кгр., но-

сенъ на ржне на 1 кгр. 20 ст.
35. Спиртни питиета, продава

ни на съборенъ день—дневно 20 лв.
36. Медъ на 1 кгр. 1 лв.
37. Ор4>хи на кола 20 лв.
38. Орехи надъ 10 кгр. на кгр. 20 ст.
39. Комбиниранъ товаръ кола 50 лв.

XII. Освобождаватъ се отъ
сергийно право.

Хл*Ьбъ, разнасянъ по кръчмите гос
тилниците и др. места огь хлебари
те; всички зърнени храни и зърнени 
фуражи; продавачите на вестниците; 
пашкулите; предмети продавани при
нудително по площадите и други отъ 
общински, окржжни и държавни влас
ти, както и предмети, принадлежащи 
на училищата, малолетните н черк
вите; бедни общинарн, признати за 
бедни по установения редъ.

Забележка: ОбщинарнтФ плащатт» 
горните такси въ половннъ размФръ.
XIII. Местата, дето ще ста
ва изложбата за продажба
на стокитЪ, е к  следиитЪ:

1. Зеленчукъ, лукъ, пиперъ, арпад- 
жикъ, бобъ, леща, овощия, яйца, си* 
сеие, масло и др.—отъ дюгена на Ст,.- 
фанъ Николовъ на площада до кащз- 
та на Днмо ЦоновитФ наследници.

2. Минифактурни стоки, дрехари, 
обущари, опинчари и др. — на пло
щада предъ черквата. Бъ случай на 
увеличение сергиите, постоянното ири- 
сатствис на общината може да увели
чи тия места.

3. Дърва, строителенъ материалъ и 
празднитФ кола — на площада при 
наследниците на Никола Лнловъ.

4. Дребния добитъкъ — около, па
заря за едрия и до кланицата.

5. Общински съветници и агенти, 
както и полицейските стражари сле- 
дятъ за точното изпълнение на насто
ящия правилникъ.

6. Лицата, които нензпълняватъ то* 
зи правилникъ т. е. отказватъ или ук- 
риватъ изплащане таксите, продавагь 
предметите на сергия въ места непо
зволени отъ общинското управление и 
извършватъ н други нарушения по 
правилника, ще бждатъ глобени до 
250 лева а а въ полза на общинската 
каса и заплатят* сергийната такса,

7. Купувачите, конто съдсйствуйД?  ̂
м  продавачите да укриват* прелме* 
ТИП отъ плащане на сергийната так 
са, се глобяватъ ОТЪ кметството до 
250 лева за пъ Полза на общ. каса й 
заплатял» таксата.

8. Квитанцията за платената такса 
трфбва да придружава стоката при 
продажбата и са неотстжпвае.ми нз 
други.

9. При транзити не сс събира сер
гийно право, а се издава бележка за 
свободно разпореждание съ стокнтФи 
продуктигЬ.

XIV. Забранява се.
Продажбата на разносъ кебабчета) 

поставяне на тротоаритФ пълни и 
празднн садовс, като: бъчви, бурета, 
варели, сандъци, печки и др, за про
даване, поправяне, обслужване н Пре
стояване: изнасяне сергия преть дк>- 
генитФ на повече отъ 50 см.; община
та, окрАг.) и държавата не плащатъ 
сергия.

За нарушение внновннтФ се глобя
ватъ отъ кмета до 250 лева въ полза 
на общинската каса.

Настоящия правилникъ се прие отъ 
общинския съвегь съ протежолъ № 9 
отъ 10 мартъ 1933 год.

Кметъ: КИР. П. МИЛЕНКОВ-Ъ 
п. Кметъ: Г. Д, &РАЧАЖКЦ,


