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Ш и  И  НЕШ1ЕТ0 селско
кооперативно движение

Всеизвестно е, че България е 
селска землед-Ьлска сграна съ 
Дребни земледЬлски стопанства. 
Икономическия животъ за стра
ната ни е въ гол-Ьма зависи- 
мость отъ селото — отъ селс
кото стопанство. Това като е 
така, би следвало и стопанска
та политика въ страната ни дър
жавните фактори да чертаятъ 
съ огледъ интересите на сел
ското земледЬлско съсловие. Но 
фактит-Ь или българската дей- 
ствителность казватъ съвсемъ 
друго: освенъ че голЪмигЬ тя- 
жести на държавата съ легна
ли върху нашия селски стопа- 
нинъ, но последния е подложенъ 
и на икономически гнетъ отъ 
частния капиталъ, г.оявилъ се 
въ кредита (лихварството), тър
говията и индустрията.

Така зле поставенъ въ ико
номическия животъ нашето се
ло намира въ лицето на онази 
икономическа организация, на
речена кооперация, своя изба
вители. Селския стопанинъ въ 
насъ, като производители и кон
суматори, е отличени обекти за 
коопериране въ най идеалната 
форма универсална кооперация, 
кояго може да го освободи отъ 
частния спекулантски капиталъ.

Нашата селска кооперация по 
пътя на своето развитие, има 
тенденция да обедини всички 
дребни и срЪдни стопански съ
ществувания, съ еднакви ико
номически интереси, за да ги 
запази отъ алчния за печалби 
частенъ капиталъ. Тя има още 
задачи, като масова организа 
ция, съ своята внушителность 
да наложи корекция не, ами 
коренна лромена на стопанскг- 
та политика въ страната ни. Не 
може тя (нацията) да стои без 
участна или пасивенъ зритель 
днесъ, когато шепа капиталисти 
спекуланти трупатъ милионни 
печалби за сметка на мизерства
щия български н&родъ. Тя на
влиза вече въ всички гънки на 
стопанско • икономическия жи
вотъ. Вь този пъть на разви
тие тя върви постепенно и тя- 
ка постепенно ще се справя и 
съ незгодитЪ, коиго й се из- 
пречватъ, незгоди отъ органи- 
зационенъ, финансовъ и психо
логически характеръ.

Но, нашата селска кредитна 
(универсална форма) коопера
ция, въ пътя, който историята

й е опредЪлилъ — да бъде фак- 
торъ въ икономическия животъ 
въ селото, не може да върви 
въ кракъ съ организации, кои 
то фалшиво носягь име „коо
перации“, които по пътя на спе
кулата, влизайки въ разни кар
тели, търсятъ печглби, нуждни 
имъ изключително за котерий- 
ни и партийни цели. Тя не мо
же да едини своитЪ сили, ма- 
каръ и сега слаби, съ очия ор
ганизации, въ които влиза не, 
ами ръководи, спекулантски 
елементъ, противъ когото сел
ската кооперация се е органи 
зиряла; организации, които въ 
балансите си показватъ фик
тивни фондове и капитали и 
премълчаватъ несъбираемите си 
вземания — изобщо, въ които 
н-ЗЬма искреность и съ отстъпи 
ли отъ истинските кооператив
ни принципи.

А и дума не може да става, 
тя (нашата селска кооперация) 
да върви въ борбата заедно съ 
дребния търговски елементъ 
противъ едрия такъвъ, както 
некои забъркани глави сочатъ 
като пъть, само заради хубавия 
принципъ „солидарность“; но 
този пъть е фалшивъ, невъз- 
моженъ или както се казва 
„чурукъ дъска“.

Въ заключение може да се 
каже: Нашата селска коопера
ция, въ зависимость отъ нейния 
характеръ, задачи и особени 
условия, при които работи, си 
има исторически пъть по кой го 
ще върви; тя ще върви бавно, 
но сигурно ще завладее ония 
позиции, които ще я направятъ 
факторъ въ икономическия жи
вотъ. Тя, държейки на центра- 
листкчния принципъ, чрезъ сво 
ята централа — Общия съюзъ 
на Б 3. Кооперации, ще пре
възмогне ония трудности, кои 
то съ пречка за реализиране 
поставените й отъ историята 
близки и по-далечни задачи.

—Това е пътя, кратко каза
но, на нашето селско коопера
тивно движение. ВсЬко откло
нение отъ него е дерайлиране 
съ пакостни последствия за 
движението, е служене на чуж
да кауза.

ДОНО ИВАНОВЪ
— инспскторъ при Общия
съюзъ 15. 3. Кооперации 

София.

Ж.п. линия Бойчиновци-Козлудуй
Нуждата отъ нея е повече 

отъ належаща. Тя се нека отъ 
всички» Огостенскиятъ край, 
който е изолиранъ отъ къмъ 
съобщителни средства, но за
това пъкъ житницата на ссзе 
ро-западна България има всич
кото право да иска постройка
та Ж. П. Ляния. По този на- 
чинъ ще се съживи търговията, 
зърнените храни ще се изни- 
сатъ вече по воденъ пъть чрезъ 
пристанище Козлодуй, а вод 
ния пъть е всякога по ефтинъ. 
Държавата отдавна е схванала 
нуждата отъ тази линия. Още 
презъ „онези хубави години“ 
на два пъти е предвиждала 
кредитъ въ своя бюцжетъ. Но 
поради липса на инициативи, 
всичко е било гласъ въ пустиня. 
Но да осгавимъ миналото за 
архивата, то е отлетяло въ вЪч 
етостьта н никога вече не ще

се върне. Наистина на пръвъ 
погледъ не е оправдателно ис 
кането на Ж П. Линия Бойчи 
новци — Козлудуй, при днешна
та тежка финансоза криза, днесъ 
когато държавата не е платил.? 
за няколко месеци на своитЪ 
чиновници. Но ще да се прави? 
Азъ мисля че днесъ требва име
нно да се боримъ за реализи
рането на линията. Когато зър
нените храни 6i>xa високо це 
чени нищо не се направи, при 
все че въ държавния бюджетъ 
имаше кредитъ. ГЗ:Ьк й може 
да твори когато е добре финан
сово и материално обезпеченъ. 
Но не всеки може да бъде 
творецъ днесъ. Е го защо азъ 
сметамъ, че постройката на гор
ната линия днесъ ще бъде 
целъ подвигъ.

Въпросътъ за постройката е 
на ново на сцената, само, че

вече при други услови?. Иска 
се помощь и от ь насъ, заинте
ресованите. Жителите по до 
лината на р. Оюста требваше 
съ свои средства и помощь отъ 
държавата да реализира това 
благородно начинание. Но пита 
се какъ? За цельта е учреденъ 
още миналата година специз- 
ленъ комитетъ, съ седалище с. 
Буганъ. Този комитетъ пред
ставлява вече юридическа лич
ности, има утвърденъ свой ус- 
тавъ. Комитетътъ свика на 18 
априлъ т. г. въ с Крива Бара 
конференция, на която ирисът- 
ствуваха делегати почти отъ 
всички заинтересовани общини. 
Делегатите имаха възможность 
да видптъ плано-проекта на ли 
нията и по този начинъ да се 
уверятъ, че комитета е постиг
на лъ изве:тни резултати. На 
конференцията се повдигна въп 
роса за учредяване на местни 
комитети въ всеко село, които 
и а работятъ за ускоряване пос
тройката, и събират ь помощи, 
като своеврененно ги препра
ща гъ на централния комитетъ 
с. Буганъ. Огъ всичко онова, 
което се разисква въ конфе
ренцията може да се дойде до 
заключение, че постройката на 
линията е сигурна. Отъ насъ, 
обаче заинтересованите зависи 
дал.ч постройката да почне въ 
най скоро време или не. На 
първо време требва да се съ- 
бератъ около 45000 лв. и бри
гадата веднага ще почне своя- 
то работа. ЕИзрвамъ, че 23 об 
щини могатъ де събергтъ и по
вече. Сега е удобния моментъ 
и самиятъ ми пиетеръ на же- 
лЕзницитЪ е дзлъ своето съгла
сие. Материалите за построй
ката съ на лице. Т£ могатъ да 
се взематъ отъ компенсацион 
ната сделка, кояго на после дъкъ 
се склю щ срещу български тю 
тюни. Освенъ това, предстоящо 
е и подновяването на релсите 
по центрзлната линия, а „тези 
негодни релси“ изхвърлени отъ 
тамъ мстатт да се използгатъ 
за тази линия. Влакътъ е ю- 
товъ—чака всеки день на гара 
Бойчиновци. Вместо влака отъ 
Берковица да спира на Бойчи- 
н рци, той ще продължи своя 
пъть надолу къмъ Огосгенския 
край, и ще възвести на жите
лите, че настъпва новъ животъ, 
нова ера въ неговото развитие.

Впрочемъ на работа. Нека въ 
всички села се образуватъ ко
митети. Нека последните неза
бавно влезатъ въ връзка съ 
централния комитетъ с. Бутанъ, 
и£по този начинъ съ общи уси
лия да можемъ единъ великъ 
день да се поздравимъ съ ус- 
аехъ.

Рефаилъ Николовъ

Благодарности
Учителскиятъ съветъ при на- 

родното първоначално училище 
„Христо Ботевъ“ благодари на 
г. Иванъ Бъчваровъ, койго по 
случай 3 години отъ смъртьта 
на съпругата си внесе сумата 
100 лева за безплатната учени
ческа трапезария при учили
щето.

Благодарность
Учителскиятъ съветъ при на 

родното първоначално училище 
„Христо Ботевъ“ благодари на 
г-нъ Александъръ Драганички, 
който по случай годишнината 
отъ смъртьта на съпругата си 
внесе сумата 100 лева за без
платната ученическа трапезария 
при училището.

Нравъ и
Ако човЪкъ реши да загуби 

часть отъ времето и проследи 
всички броеве на в-къ „Новъ 
пъть“ на г-нъ Янаки Пановъ 
отъ града ни, ще се натъкне 
на много некрасиви положения, 
които излагатъ нашата общест
ва ность въ лични амбиции.

Така, иапримЪръ, ние можемъ 
да раздЪлимъ издаденит-fe бро
еве огъ в. „Новъ пъть“ на Ht 
колко серии.

Въ първата серия г. Пановъ, 
следъ като го изтикаха отъ 
Демократическата партия, той 
много злобно се насочи про- 
гивъ водачите на същата, ко
ито не се съгласяваха съ него. 
Тая злоба се излЪ въ редъ бро
еве на същия вестникъ и раз
колеба лоста членове на гор
ната партия.

Не за дълго следъ това, се 
поднесе на обществото и вто
рата серия, която също така е 
пакостна за нашия общественъ 
животъ. Въ тая серия г-нъ Па
новъ се насочи противъ ръко
водството на Популярната бан
ка, отъ която банка същиятъ е

амбиция
изключенъ к а т о  нередовенъ 
членъ.

Напоследъкъ г. Пановъ се 
яви съ третата серия на своя
та злоба, която насочи противъ 
нЪкои отъ членовегЬ на Рай
онния кооперативенъ комитетъ, 
като ги обвинява, че спъвали 
движението и били подъ влия
нието на недобри личности и 
подчертава, че н^кои отъ тия 
членове замисляли изключване
то му и отъ тая организация. 
Намъ н”Ьма да е чудно, че съ
щиятъ щЪлъ да бъде изклю
ченъ и отъ горната организа
ция, защото г. Пановъ съ сво- 
итЪ маниери нЪма да бъде тър- 
пимъ никъде.

Навсякъде се опитва да да
ва акълъ и е съ желание само 
неговото мнение да се възпри
ема, въ противень случай всич
ко е на погрЪшенъ пъть или 
пъкъ предателско на каузата.

„О, темпора, о Моресъ“ или 
преведено чисто на български: 
„Ехъ, дърво нечегарено“!

Членъ на Популярната Банка.

У П Р А В А Т А  н а  „ П Ч Е Л И Н А “
се извинява предъ ония г-да граждани, за които не достигна 
бира въ третия день на Великдень, което б'Ьше по вина на 
доставчика и заявява, че за напредъ въ всЪко време на дено
нощието ще намЪдщъ: студена шуменска бира—отъ придвор- 
ряитЪ доставчици на Български царски дворъ (царско питие), 
екстра троянска сливова ракия (шливка), бЬло и червено аро
матични (мискетъ и др.) вина, сода, лимонада, скрезъ, 
вермутъ, конякъ и др. Също сухи закуски всЪко време и всЪ- 
ка вечерь скара. Цени обикновени. Грамофонъ, дансингъ и 
примерна чистота. Музика, храна, см-Ьхъ и безгрижно веселие 
няколко часа всрЪдъ природата ще осв^жатъ силитЪ ви за 
борба съ теж кия условия на живота, за да продължите съ 

радость ц-Ьлия си житейски пъть.
„ПЧЕЛИНА“.

адвокати
Пенчо Димитровъ

щ зосбосш сец ъ  i-з
Писалище подъ «ир. еждилище- Фердинандъ.

Л о з а р и  и  о в о щ а р и ,
Пристигнаха ни оригиналния типъ „ЕКЛЕРЪ ВЕРМО- 

РЕЛЪ“ лозови пръскачки, здрави маркуча и всички резервни 
части за поправка на всички системи пръскачки. Бакърни м 
др. издЪлия за сватбарски подаръци и за собствено употреб
ление, цени по най-новото намаление, ще намерите въ бакър- 
джийница „Елисейна“ на Иванъ С. Узуновъ, срещу читалището, 
въ гр. Фердинандъ. 1-3

[ш M i  in
точи Прошеково пиво

Ф у т б о л и с т и ,
По моя поръчка отъ специална кожа, лично избрана отъ 

менъ, пристигнаха ми всички №-ра т о п к и , п р и л р у -  
ж е н и  с ъ  и а й ^ с о л и д н и т Ъ  ф р а н ц у з 
и н  о л о н д е р и  м а р к а  „ С  п о р т  ъ “  ш  
„ Д о р к о “ ,  с п е ц sicaл я н  з а  м а ч о в е .

За уверение една прозЪока е достатъчна за купувача. 
Потърсете ме при „ЕКСЕЛА“, представителство на

2 - 8  Тодоръ Тодоровъ— Фердинандъ.

Платете си абонамента.



Стр. 2. Наше Слбво Брой 424•

Добро начало
Кой би отрекалъ красотата 

на балкана? Дивни чукари, из
дигнати до небесата, дето оре
ла се вие. Хладни гори, оросе- 
ни отъ сребристи потоци, кои
то скачатъ отъ скала на скала, 
падатъ въ водопади съ хиляди 
бисерни капки, които, огрети 
отъ слънцето, отражаветъ дига
та; пЪсеньта на тия потоци се 
слива съ шума на листата, по
лъхвани отъ ветреца, поя на 
птички, звънци отъ пасящи ста 
да и кавала на овчаря. Окото 
се мами отъ чудни простори, 
върхове, падини и поляни, yct- 
яни съ цветя от всички багри, 
издавайки ароматъ; червени ма
лини, а въ самите Ви крака 
малката боровинка, скрита въ 
тревата Ви мами да я откъсне
те. На изтокъ долината на Ого
ста, а нейде, тамъ далечъ, като 
сребрара змия „тихия — бЪлъ 
Дунавъ“. Гледате и не можете 
да се нагледате. Пресния въз- 
духъ кара кръвьта по-силно да 
работи, сърдцето тупти, лицето 
се изчервява; а душата се носи 
високо, високо въ надземните 
ефири, далечъ отъ страсти и 
пороци и търси нещо велико— 
идеално. И неволно човекъ пре
кланя колено предъ тая карти
на готова да запее на своята 
лира, като Ьардъ и изпее това 
като поетъ или заплаче огъ 
умиление забалкани, гори, цве
тя, потоци и птички; требва чо
векъ да е безъ сьрдце, ако не 
изпусне една въздишка отъ 
дълбочините на сърдцето си; 
той го чувствува, но езика е 
слабъ да го изрази.

Всредъ такава природа е пос
та царь Самуилъ (№ 10) въ Чи- 
поровския балканъ, край който 
минава стария Римски пъть и 
телефонната линия за военния 
пость по-горе отъ него; не да
лечъ е и бараката на мандрата.

Тоя поетъ става собственость 
на Фердинандското туристичес
ко дружество, за техна хижа; 
по-добро место за цельта нада
ли нейде би имало.

Азъ поднасямъ моя приветъ 
на туристическото дружество 
въ Фердинандъ за това добро 
начало съ благопожелания ту
ристи да посещаватъ тая хижа 
и нашия край докараме до 
тамъ, че селото Чипоровци да 
се посещава отъ курортисти и 
летовници, защото заслужава 
това.

с. Чипоровци.
ИВАНЪ ГЕОРГИНВЪ.

ИЗЛЪЗЕ отъ печатъ книгата 
„Разкази“ отъ Надя К. Струва 
5 лева. Доставя се огъ г-ца 
Надя Костова, учителка с. Ма- 
данъ, Фердинандско и огъ пе
чатница и книжарница „Жи- 
вотъ“ гр. Фердинандъ.

Печатница »ЖИВ ОТЪ“ — Фердинандъ

с. Гаганица
Известно е вече, че на д т. 

м. въ общинското управление 
се е разиграла една страшна 
сцена, която колкото срамна 
и позорна, толкова е и възмути
телна.

Новоназначения председатель 
на гричлената комисия Ст. Це- 
ковъ (демократъ) и известния 
секр.-оирникъ Г. Топузановъ, за 
произволите на когото преди 
нЬколко дена се писа въ в. 
Наше слово, съ която дерзость 
не 6Ь пощадено и името на Дър 
жавния глава, ето още едно 
престъпление.

Следъ като били подъ парата 
на алкохола, повикватъ въ об
щината учителя отъ прогимна
зията К. Дончевъ и му нанас- 
ятъ страшенъ побой — безпри
чинно.

Системата на побоищата въ 
нашата община съществуватъ 
отдавна, но най-поразитсленъ е 
случая съ Дончевъ. Главния ор
ганизатор ь и герой на тези вар
варски побоища е Топузановъ, 
който не за пръви пъть си поз
волява да noctra върху мирни 
селяни и то въ общината.

Същите, за да оправдаятъ то
ва неразумно и нечовешко на
падение надъ учителя Дончевъ 
и излезатъ съ могивъ за това, 
те скроили една долна и мръс
на лъжа, съ цель да го злепос- 
тавятъ и следъ побоя му със- 
тавятъ актъ, въ койго олисватъ 
купъ гадости, на които само 

I побойниците съ способни, как
во че той говорилъ неприлични 
думи и пр., което абсолютно не 
отговаря на истината и ако се 
потърси причини за това, селя
ните, които съ  счупили бравата 
на общинската врата, за да ос- 
вободятъ жертвата на побой
ниците, ще се установи, кой е 
виновния и кой си играе с чес- 
гьта и ав торитета на единъ ис
тински на!*)денъ учитель и за- 
пасенъ офицеръ, какъвто е 
Дончевъ.

Ако не се обуздае самоза
бравилия се Топузнанъ съ за
конни средства, ше бъдат при 
нудени селяните въ такъвъ слу
чай да се саморазправятъ съ 
Топузанщината, която е нетър
пима вече.
Требва да се отбележат и дру

гите побоища на Г. Топузановъ, 
който само преди няколко де. 
на се опита да бие единъ пи- 
кьоръ, билъ е и неколко селя- 
ни. Гова е демократичния прин- 
ципъ на управление, който се 
разбира въ обратна мисъль на 
думата отъ Топузано, който е 
врагъ да демокрацията.

По горния случай бития учи
тель ще потърси възмездие 
чрезъ съда.
_______________ Г. Т. Дамяновъ

СРОКА за подаване деклара
ции по данъка върху занаятия- 
та изтича на 25 того.

До Фердинандъ и назадъ
( Ф е й л е т о н  ъ)

Натоварихме бинлъците на 
влака, стъкления багажъ, си- 
речъ двете братовчедки на чич
ко Аврамъ и ний, всичко 15 ду
ши, се разположихме въ едно 
Ш-то класно купе. 3 а п е  х м е 
„Балкани, вдигайте сеи и вла
ка ни понесе за Фердинандъ на 
гости на тамошните евреи»

Влакътъ ни носи подобно на 
хала изъ поля и балкани и ос
тава далечъ задъ себе си чер
вата желЬзбпътна линия. А га
рите една по една се губятъ 
далечъ задъ насъ. Влакътъ ле
ти и ни вози насъ, 15 закъса
ли туристи. Всичко около насъ 
е весело. Всички се смЬемъ, 
смеягъ се и двете братовчед
ки на чичко Аврамъ и отъ вре
ме на време хвърлятъ страстни 
погледи къмъ насъ.

Зорницата все така безмъл
вно и спокойно свети отгоре, 
а другите звезди обсипватъсъ 
■блесъкъ свода небесенъ и до- 
релватъ величествената кар

тина.
Надъ гористите планини из- 

гре златожълтия месецъ и об- 
ле хоризонта съ розова свет
лина. Летятъ часовете и къмъ 
разсъмване машината изпусна 
последенъ стонъ, потръпна за 
последенъ пъть и тихо се спре. 
Ние слезохме на фердинаидска- 
та гара, посрещнати отъ 5 —6 
младежи и още толкозъ файнгь 
—екстра госпожици. Едни та
кива стройни, хубави, ви каз- 
вамъ, нашарени, написани и 
безъ да ти се иска, каратъ те 
да влезешъ въ грехъ. Или съ 
една дума казано, хвъркнаха 
ни чивиите по тези женурия. 
Ние непрекъснато -зяпахме по 
тези хубази фердинандченки.

Но не по-малко беха лапна- 
ли мухата и фердинандчениге 
по нашите две братовчегки на 
чичко Аврамъ. Следъ обичай
ното запознаване, се запътва
ме къмъ града. Огъ далечъ той 
не се забелезвя, крие се като

Хроника
ВЪ „НАШЕ-СЛОВО“ помест

ваме само дописки и съобще
ния, пратени отъ наши абона
ти. В:ички други, пратени отъ 
неабонати, отиватъ направо въ 
коша. /

ИЗБРА НЪ е комитетъ въ 
града ни, който ще се грижи 
за набавяне средства за изди 
гане паметшкъ на загиналите 
въ двете войни каши съграж
дани.

СТУДЕНТСКИЯТЪ хоръ на 
Богословския фгкултетъ — Со
фия престоя въ града ни на 20 
и 21 того и даде два концерти 
въ читалищния салонъ отъ чер
ковни и светски пГсни. Между 
концертните номера беха из
несени две сказки отъ проф. 
Дюлгеровъ. На концерта при* 
съгсгвуваше и Видинския ми- 
трополитъ Неофитъ.

7 МАЙ НАБЛИЖАВА. Ку 
пете си лотарийни билети отъ 
журналистическата лотария. Пе
чалби: 250,000; 150,000; и много 
други. Билети въ книжарница 
и печатница „Животъ“.

НА 7 ТОГО, Благовещение, 
въ с. Влашко село е говорилъ 
Чипровския участъковъ фелд- 
шеръ Ангеловъ на тем<: „Ту
беркулоза и борбата съ нея“.

ЗАЛОВЕНЪ е Тодоръ Най-' 
деновъ отъ с. Дтрманци, Лу- 
ковитско, който на А того, съ 
други свои приятели е обралъ

бакалницата на Марко Петровъ 
отъ с. Бойчиновци.

ВЪРХОВНИЯТЪ ч и т а л и 
ще  н ъ съкнъ свиква своя ре- 
довенъ конгресъ на 6, 7 и 8 
май въ гр. Плевенъ. На учите
лите, делегати на конгреса, t  
разрешенъ петь дневенъ ОТ* 
пускъ.

з ж б о л Ъ к а р ь
се установи на работа въ града. Кабинета 
, . 10 се намира до книжарница „София“ .
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добре запазенъ,СЕ ПРОДАВА на износна цена,

Преглеждане и споразумение при: 
3_3 НИКОЛА КУНЕВЪ — ФЕРДИНАНДЪ

ГРЖДАНСКОТО неутрално 
въздържателно д-во „1резви. 
борци“ въ града ни урежда на 
30 того, неделя, въ салона на 
читалището, конференция на 
дружествата отъ Ломска, Бер
ковска и Фердинандска околии. 
Ще изнесе сказка г. Д-ръ Г. 
Ефремовъ, редакторъ на в-къ 
„Добро здраве“, на тема: „Най- 
големия врагъ на семейството“ 
и г. Н. Пенчевъ, секр. на Б. Н. 
В. С., на тема: „Патя на мла- 
дежьта“. Вечерьта, на 29 того, 
ще бъде изнесена пиесата „Ра
зочарование“ въ 3 действия отъ 
нашия съгражданинъ г. Кирилъ 
Пенковъ.

НА 23 ТОГО машиноприте- 
жателите огъ Фердинандска и 
Берковска околии ще иматъ обг 
щогодишно събрание въ града 
ни, въ кръчмата на П. Алексовъ.

ВЪ настоящия брой, на увод
но место даваме схатия отъ 
Доно Ивановъ — инспекторъ 
при Общия Съюзъ на Б. 3. коо
перация, която е интересна осо
бено за членовете на кредитни
те кооперации въ околията ни.

г. Д ръ Тилински, който отъ 
десетина дни пребиваваше въ 
София се завърна и започва 
отъ понеделникъ да работи въ 
клиниката си.

Дава се подъ наемъ
отъ 15 априлъ т. г. ДЮГЕНЪ въ центъра на паза

ря, въ който се помЪщава манифактурния 
магазинъ „Берковица“.

Споразумение: Ангель П. Илиевъ—чиновникъ пощата

Г р а ж д а н и ,
До 1 априлъ т. г. вие ядехте агнешко месо по 24 и 22 

лева килограмъ. На горната дата се отвори въ града ви к о -  
о п е р а т и в н а  м е с а р н и ц а ,  която стана при
чина изведнажъ да купувате дори по-качествено агнешко ме
со по 18 и 16 лева килограмъ.

Цената на това месо може още значително да се нама
ли, но не по волята на картела това ще стане, а по силата 
на кооперацията, която е най-добрия и честенъ регулаторъ 
между производителя и консуматора.

Купувайте месо отъ к о о п е р а т и в н а т а  м е 
с а р н и ц а ,  намираща се въ помещението на Петъръ Ив. 
Якимовъ, на ул. „Врачанска“, съ което ще я подкрепите, за 
да имате винаги цени умерени, иначе ще бъдете изоставени 
на произвола: агнета евтини — месо скъпо.

Оть кооперация „Съединение“—с. Крапчене,

Припълженско Училищно Настоятелство

ОБЯВЛЕНИЕ № 2 1 .

ВЪ с. МАДАНЪ съ заловени 
100 левови фалшиви монети. За
ловени съ и фалшивикаторит-Ь: 
Маринъ Стефановъ, Аврамъ Си- 
меонвъ, Мито Стефановъ и Ки
рилъ Ст. ЖелЪзаровъ. Монети
те сж били изработени много 
сполучливо и на пръвъ погледъ 
доста трудно можели да се 
разпознаятъ.

.. --------- i i j \л и ги \у  D<mc п а с  А и и щ сто  ВЪ В-КЪ „ПДШС
Слово“, отъ 14 до 16 часа, въ канцеларията на Припълженското училите 
ще се произведе публиченъ търгъ съ явна конкуренция за отдаване подъ 
наемъ училищната ливада (пасище) въ м1зстностьта „Лозарски връхъ“ оть 
35 декари за време отъ 20 априлъ 1933 год. до 25 септември!! с. г. Пър
воначална цена 30 лева на декаръ. Залогъ 10 на сто върху първоначална
та оценка. Чл. 125 отъ Закона за бюджета, отчетностьта и предприятията 
е задължитсленъ за конкурентите. Тръжната преписка е на разположение 
въ училищната канцелария.

с. Припължене, 14 априлъ 1933 год.

Отъ настоятелството.

срамежлива девойка. Колкото 
се по доближаваме, толкова по
вече градътъ се очертава все 
по-ясно и по-ясно. Градъ като 
градъ, съ кални и прашни ули
ци въ него.

Следъ като скъсахме по ед
ни подметки отъ обикаляне изъ 
забележителяоститЪ му, ние не 
усетихме кога часовника на
ближи 12 часа и всички вку- 
помъ се отправяме къмъ мЪст- 
носгьта „Пчелина“, където въ 
наша честь ще ни се даде бая- 
кетъ. Като всеки банкетъ, тъй 
и този требваше да закъснее 
съ неколко часа. Времето на
предваше, а обЬда не се сер
вираше. Стомасите енергично 
започнаха да протесгиратъ и 
да пЪятъ арии изъ операта „Ра- 
мазанъ“.

Следъ дълго и мъчително ча
кане съобщиха, че обеда е 
сервиранъ. Едно мощно „ура“

I отъ всички страни огласи окол* 
носгьта. Почна обеда, за да 
бжде уяицожень следь 10 ми
нути и да осганагъ тукь-таме 
жалки останки оть не<ой нео-| 
гризан* коколь. Следъ к а т о '

бЪхме се порядъчно нахранили 
и отпуснали съ нЪколко санти
метра коланите, не ни остава
ше нищо друго, освенъ да се 
разпръснемъ на малки групи 
изъ голямата гора. Тъкмо подъ 
тия сенчести дървета загази 
съответния полъ (женския), тъй 
като требваше постоянно да 
слуша любовни?Ъ излияния на 
насъ, младите туристи.

Слънцето смело. продьлжа- 
ваше своя пъть на западъ. Най 
после залезе. Бавно настъпва
ше нощьта, тиха и приятна 
пролетна нощь. По ясното не
бе една следъ друга затрепгЪ 
ха звездици. Малко по късно 
изгре величесгвениягъ месецъ. 
Той осветляваше шосето за 
града съ с в о я т а  фосфорна 
светлина. Изъ п&тя тукъ-таме 
се виждаха закъснели минува
чи, конто бързаха да се праб^ 
ратъ. Нче, при едно весело на
строение, слезохме въ града, 
където нощния живогъ започ
ваше съ шумъ, глъчъ и весе
лие. Следъ като направихме 
нЬколко разходки изъ Главна
та, стрелката на часозн^ка за*

почна да показва, че е време 
да се запътимъ къмъ гарата. 
На пъть за тамъ, една двойка 
намери за нуждно да се отде
ли отъ насъ и тръгне изъ тъм
ните улици. А месецътъ гледа* 
ше отгоре, засраменъ отъ тавм 
двойка и се обърна на Друга* 
та страна, за да не Гледа как
во става между техъ.

Колко скоро литна този бла- 
женъ день, изпълненъ съ смехъ, 
шеги и веселие.

Натоварихме праздните бин- 
лици на влака, стъкления ба* 
гажъ, сиречъ двете братовчед 
ки на чичко Аврамъ—и ний 15 
души се разположихме въ ед 
но Ш-то класно купе, все така 
весели и доволни отъ виденото.

Така завършихме нашия из- 
легъ до Фердинандъ. Ние се 
върнахме въ наша Враца съ 
400-500 лева вънъ отъ джоба, 
две но .щ бегь спане, само сре
щу едно—-приятни спомени отъ 
и за насъ.

Букишъ—Брац*;


