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ан и н и г»  зидал*.
АБОНАМ ЕНТ!

за година 50 лева 
за 6 месеци 25 лева Телефонъ № 15. ПУБЛИКАЦИИ

официални 2 лв. кв. см. 
въ хрониката 5 лв. на редъ

г~ца Перса Ал. Иванова
— и —

r-нъ Динко М. Тодоров!.
(книгоподитель Б. 3. Блика — Фердинандъ) 

ще се венчаягь на 7 май т. г. въ Лопушанския монастиръ.. 
Поздравленията ще се приематъ въ монастира, а следъ 6 ч. 

йъ домътъ на младоженцитЬ — Фердинандъ.
11астоящето замЯня случайно пропуснати покани, 

гр. Фердинандъ, май 1933 година.

ГЕОРГИ ПЕТРОВЪ, учитель
нЯма да приема на именния си день—1 ергьовдень

ГЕОРГИ ГЕРОВЪ, бираджия
не ще приема на именния си день — Гергьовдень.

Планово стопанство

БРЪСНАРСКИЯ САЛОНЪ
на Славчо Ив. Михайловъ

се премести въ дюкяна на Захари Каменовъ, между 
хотелите „България“ и „Македония“. Подстригва 

1-3 дамски и мжжки коси и приема абонати.

зж болЬ карь
се установи на работа въ града. Кабинета 

се намира до книжарница „София“ .3-10

ЕВТИНО КУПИ -  ЕВТИНО ПРОДАЙ.
КОЛОЕЗДАЧИ,

всички резервни ч е с
ти за велосипеди. Добре внимавай
т е  ОТ"*» в с ж д е  щ е  купите. Сегашните дени 
сж повишени съ 30%. Понеже азъ съмъ закулилъ доста го
лямо количество стока безъ повишение презъ 1932 год., за
това за сезона ще продавамъ само на. стари миналогодишни 
цени — п©«в1ИЗК12 с̂ в* 2 0 % за  сега о тъ  
СзфийскигИ. Винаги съ м ъ  конку« 
^ ен тъ ш съ м ъ  победителI» на про« 
тивнати страна, което е  винаги в ъ  
полза на сам иятъ ми клиентъ.

За по-евтино винаги прн машин
ния и велосипеденъ м агазинъ на
3—6 Тодоръ Тодоровъ—Фердинандъ.

I Б р ъ с н а р н и ц а  „ Л Е Г Е "
на Ибраимъ Османовъ

се премести въ зданието на Петръ Илиевъ.
2-3

(чистъ гроздовъ сокъ) 1200 кгр. и гроздова ракия 
около 400 кгр., добро качество, се продаватъ на твър
де износна цена. Виното се продава отъ 20 кгр. нагоре.
2-3 Споразумение: Кръето Кръстевъ—с. Боровци.

АТАНАСЪ Т. СЛАВКОВЪ 
з  з  железария —Фердинандъ
търси 1 6 — 17 год. момче за служащъ въ магазина

Пенчо Димитровъ
просбописоцъ

Писалище подъ мир. садилище~ Фердинандъ.
3-3

въ различни части на града 
се продаватъ на много износ
ни цени и условия. 2_3

Споразумение. Яко Емануиловъ—гр, Фердинандъ.

Войната нанесе най-силенъ 
ударъ на капитализма. Съ свър 
шването на войната, казва Вер 
неръ Зомбартъ, се свърши и 
епохата на висшия капитали 
зъмъ, а съ неговото свършване 
се откри и почна ерата на къс 
ния капитализъмъ. Тази нова 
епоха се характеризира съ това, 
че освенъ капиталистическото 
господство въ сжщото време 
се преплитатъ и раждатъ нови 
социални идеи. Калаталистичес- 
киятъ начинъ на производство 
при пълна свобода или друго 
яче казано капиталистическото 
своеволие докара такива кон
фликти и социални сътресения, 
каквито никога не сж преживя
вани въ социалната история на 
свЯта. Модерниятъ капитали
зъмъ съ своя последенъ замахъ, 
съ своето последно предприя
тие — войната нанесе на самия 
себе си смъртоносенъ ударъ. 
Отъ войната насамъ ние сме 
свидЯтели, че духътъ на разло
жението се чувствува все по- 
зече и повече. СоциалнитЯ и 
политически брожения следъ 
войната обхванаха почти всич
ки държави, особено ония, кои
то претърпяха поражение. А 
времато крЯщи за реформи, за 
изменяване настоящия редъ на 
нЯщата. НасокитЯ въ това от
ношение сж две: едни сж за 
пълната свобода на стопански- 
тЯ деятели т. е. никакво вме
шателство отъ страна на дър
жавата и други пъкъ сж за ед
на усилена интервейционистн- 
ческа държавна политика. Като 
изоставимъ първото течение, ко
ето цЯлиятъ осемнадесети вЯкъ 
отрече, ние идваме на рецепти* 
тЯ, които препоржчва втората 
насока т. е. за държавното вме
шателство. ТрЯбва да се каже 
че и по тоя въпросъ нЯма еди
номислие. Споренъ остава въп
роса до кжде трЯбва да стиг
не държавната намЯсз, какъвъ 
трЯбва да бжде обсега на тая 
намЯса. Едни сж за социализи
рането, други за болшевишкото 
стопанство и трети за планово
то стопанство. По отношение на 
социализирането трЯбва да се 
каже, че следъ войната това 
бЯше общъ повикъ. Социализи
рането тукъ трЯбва да се раз
бира въ неговия тЯсенъ сми- 
съль т. е. да се социализиратъ 
само ония производства, които 
сж достатъчно „узрЯли“. Опи- 
титЯ въ това отношение въ 
Германия бЯха безрезултатни, 
тъй като управляващитЯ соци 
алисти не бЯха добре подгот 
вени за тая тЯжка задача. Сж- 
що и въ други нЯкои страни 
опититЯ не отидоха по-далечъ 
отъ кабинетитЯ на управницитЯ.

Въ продължение на повече 
отъ 15 години въ една отъ най- 
неузрЯлитЯ капиталистически 
страни насилствено се прилага 
системата на болшевишкото сто
панство. За нещастие обаче, ре 
зултатитЯ съвсемъ не оправда 
ха надеждитЯ. И въ лутане и 
търсене пжтища съветската сто
панска политика направи единъ 
повратъ къмъ старото положе
ние. Стимулътъ на човЯшката 
дейность, личниятъ интересъ 
възкръсва отъ пепельта на рус
кото революционно упостоше- 
ние и отъ ново е извиканъ отъ 
живота да заеме своето мЯсто. 
Фактътъ най-после, че никоя 
сграна не пожела да я послед
ва, говори че онова, което се 
препоржчва отъ Марксъ остава 
като утопия за днешния човЯкъ. 
„Най-голЯмиягь теоритикъ на 
социализма К. Марксъ едва ли 
би виделъ себе си въ лицето

на руската революция“, казва 
економиста Бруцкусъ.

Системата на плановото сто
панство е едно компромисно 
разрешение на въпроса между 
капитализма и социализма. Сжщ- 
ностьта на плановото стопан
ство се заключава въ това, че 
то трЯбва да бжде управлявано 
възъ основа на единъ единст
вен! планъ, кждето личната сво
бода и своеволие ще бжде спъ
вана отъ работницитЯ, отъ кон- 
суматоритЯ и отъ държавната 
власть т. е. при решаване на 
въпроси гЯ да се даде по та- 
къвъ начинъ и обществения ин
тересъ да бжде меродавенъ. 
Задължаване на всички едно
родни стопанства да се обеди- 
нягъ въ общи съюзи начело на 
които ще стоятъ планови съве
ти паритетно поставени за всЯ- 
ки браншъ отъ 15̂  д. произво- 
дители-предприема*чи, 15 д. ра
ботници, 15 д. консуматори и 
д. представители на централна
та власгь Като общъ ржково- 
дителъ на така организиранитЯ 
стспанства ще стои единъ вър- 
ховенъ плановъ съветъ сжщо

така паритетно съставенъ, кои
то ще бжде въ сжщото време 
и съвещателно тЯло на законо
дателната властъ, а въ сжщото 
време и изпълнително тЯло на 
законитЯ, създадени отъ авто
ритетния законодателенъ апа- 
ратъ „при положение“ т. е. ще 
даватъ само общи насоки и ука
зания. Така управлявано плано 
мЯрно въ народното стопанство 
не ще има нито свръхъ произ
водство, нито свръхкапитализи* 
райе и най важното интереси- 
тЯ на работници и консуматори 
не ще бждатъ погазвани отъ 
притежателитЯ на капитала. Въ 
общи черти това е сжщносгьта 
на плановото стопанство.

Коя, отъ така очерталитЯ се 
следъ войната стопанско-поли
тическо течение ще свали ка
питализма отъ неговия тронъ е 
въпросъ, обаче онова, което мо
га да кажа въ края е, че днесъ 
когато разстройството въ сто
панския животъ е отишло твър
де дълбоко, най-голЯмиягъ еко 
номистъ на нашето време, про- 
фесоръ Вернеро Зомбартъ — 
социалистъ препоржчва най-го- 
рЯщо системата на плановото 
стопанство.

Симеонъ Оксиловъ

В ь зд д а о д ш а . в е щ и ц и
На 30 м. м. тукашното въз- ване алкохола отъ българската

държателко дружество „Трез
ви борци“ устрои областна кон
ференция на дружествата отъ 
Ломска, Берковска и Ферди- 
наьдска Околии.

Конференцията 6Я открита 
отъ г. Георги Ивановъ, агро- 
номъ, председатель на мЯстно- 
то въздържателно дружество 

Трезви борци“, следъ което 
6Я дадена думата нс г. Д-ръ Н.
Григоровъ, окол. лЯкарь, който 
разгледа въздържането отъ ал
кохола, въ връзка съ праздни- 
ка на детето.

Последваха поздравления отъ 
представи гели на нЯкои дру
жества и институти, като: Жен 
ското благотворително дружест
во града ни, Училищното нас
тоятелство, Район. кооп. банка, 
Домакинското училище, Учи
телското д во  „Сила“, Читал. 
настоятелство, Детското възд. 
д-во и Ученич. д во „Пробу
да“, следъ което 6Я дадена 
думата на г. Н.Пенчевъ, секре 
тарь на Бълг. Неутр. Въздърж.
Съюзъ, който съ единъ цвЯ 
тистъ езикъ посочи пжтя, по 
който трЯбва да се движи мла 
дежьта, за да преуспЯе въ жи
вота, пълеяъ съ изненади.

Следъ обЯдъ въ 3 часа, въ 
училище „Неофитъ Рилски“, 
про д ъ л ж и  организационната 
часть съ доклади отъ предста- 
венитЯ дружества, разисквания 
и вземане съответна резолюция.

Вечерьта, въ салона на чита
лището, добре познатия на ин
телигентния свЯтъ г. Д  ръ Г.
Ефремовъ, редакторъ на в-къ 

! „Добро здраве“, издаванъ въ 
София, държа сказка върху 
вредата отъ алкохола. Подроб 
но описа той поражението на 
стомаха, сърдцето, бъбрецитЯ, 
черния дробъ, мозъка и други- 
тЯ органи отъ употрЯбата на 
алкохола въ малко или голЯмо 
количество.

Мнозина, следъ като чуха 
сказката на г. Д-ръ Ефремовъ 
за влиянието на алкохола вър
ху човЯшкия организъм ь, си 
дадоха дума, че никога вече 
не ще вкуечтъ алкохолъ подъ 
каквато и да е форма и че, до 
колкото имъ позволяватъ сили- 
тЯ, ще се мжчатъ да влибягъ aailJJdeKMW ,ди 
върху 6ЛИЗКИТЯ СИ, за премах-1 изъ околията

софра.
Сказката на г. Д-ръ Г. Еф 

ремовъ 6Я артилерийска сна- 
рядъ, който разби много пред- 
разеждъци, подържани и отъ 
нЯкои лЯкари и която разчис
ти пжтя на мнозина къмъ трез- 
венъ животъ.

Конференцията бЬ предше
ствувана отъ вечеринка, даде
на отъ въздържателитЯ, съ съ
действието на ученици и уче
нички отъ Реалкага и Дома
кинското училище. БЯ предста
вена новата пиеса на нашия 
съгражданинъ Кирилъ Пенковъ 
„Разочарование“ в 3 действия. 
За тази пиеса авгорътъ е по- 
черпилъ сюжетъ изъ живота 
на ученици и ученички, изпра
тени въ града да продължатъ 
образованието си.

Въ тази пиеса е представе
на мжката на родителитЯ при 
намиране срЯдсгва за издръж
ката на своитЯ деца—ученици, 
разгулния животъ на тия уче
ници и най-после— завръщане
то на единъ ученикъ при ро
дителитЯ си, вмЯсто съ дип
лома—съ. . . булка,

Пиесата е доста поучителна, 
както всички пиеси на г. Пен
ковъ и вЯрваме, че тя ще на- 
мЯри добъръ приемъ особено 
въ ония срЯди, които се борятъ 
за единъ по-трезвенъ животъ, 
моралнитЯ предпоставки на кон
те се коренятъ въ природата 
на всЯки човЯкъ, далечъ отъ 
факшивата култура на днешния 
вЯкъ.

Подобни конференции сж отъ 
голЯма полза за въздържател 
ното движение. И тЯ трЯбва 
масово да се посещаватъ, за 
да може по-голЯма внушигел- 
ность да имъ се придаде.

Огъ това да си взематъ кбе 
лежка особено въздържателни- 
тЪ дружества изъ ^околията, 
които на тази конференция бЯ
ха много слабо представени.

Въздържа тел ь. 
Б. Р. Слабото посещение на тазго

дишната въздържателна конференция 
е следствие на едно недоразумение, 
предизвикано огь заповЬдьта на ад
министративната власть, съ която се 
забраняватъ всякакви събрания по 
случай 1 май. Конференцията е била 
разрешена, което не е било навреме 
направено достояние на дружествата

Едно село,
което загива

Селото Чипоровци по нас го• 
ящемъ има 4d00u жители. Мина- 
лдта есень е произвели всичко 
30,000 кофи зърнени храни: жи
то, ржжь, овесъ и царевица. 

_Като вземемъ по 12 кгр. кофа
та, ще имаме всичко зърнени 
произведения 360,000 кгр. Като 
туримъ по килограмъ на денъ 
ща всЯки житель, ще изклю- 
чимъ добитъка: овци, кози, го
веда и свини, ще имаме месеч
но 90,000 килограма или годиш
но 1,080,000 кгр., минимумъ 
произведеното, получаваме лип
са 720,000 кгр., която липса е 
„наежщния“ и трЯбва да се ку
ци и консумира. Ако вземемъ 
предвидъ далечината на Чипо
ровци отъ голЯмъ центъръ, то 
ние ще туримъ най-малката це
на 1 *50 кгр. ще получимъ су
мата 1,08и000 лева. Тия паря 
при най евтина храна Чипоров
ци трЯбва да дава на пазара 
съ цената на своята бедносгь, 
икономия и недояждане.

Царевицата е главната храна; 
чистъ пшениченъ хлъбъ се яде 
само на добри дни—не повече 
отъ 5—6 пжти въ годината.

Горната смЯтка е бърза, но 
доста релефна, за да ни даде 
представа за земледЯлието въ 
Чипоровци; Други източници за 
поминакъ сж: скотовъдството и 
главенъ поминъкъ килимарство
то. Скотовждството не е общъ 
занаятъ, а въ ржцетЯ на едно 
малцинство и то крайно дребно 
отъ 10—20 овци; само малцина 
до 50—100 овци.

Тия овци ги използуватъ 
„мандражии“, к о и т о  правятъ 
кашкавалъ; а самитЯ овчари не 
се замислятъ да формиратъ 
кооперация и сами да прибя- 
ратъ благата на тия овци, ма- 
каръ, че предъ очитЯ имъ е 
кооперацията иъ с. Влашки се
ло, която сама прави кашкж- 
валъ и дава добри резултати, 
както и тая въ с. Копиловци.

Килимарството е главния из
точни къ за -помия 
занаятъ въ всЯк? к 
занаятъ главоломно 
си гладъ и мизерия 
поровци.

Една малка смЯтки за дв* 
лиротски саджадета: 1) 5 кгр 
вълна по 60 л. 360 лв
2) за влачене по 4 лв.
на килограмъ 20 лв
3) боядисване 40 лв
или всичко 360 лв

Една жена за тридесетъ дш 
изработва тия саджадета: пре 
дене и тъкане, зяачи губатъ ч 
за тЯхъ 30 надници.

Само преди нЯколко дни та 
кива саджадета ги продавах* 
чифта 600 лева; нЯка смЯтнемъ 
материалъ, влачене и боядисва 
не 360 лсоа, до О0U ии оста 
ватъ 240 лева значи 30 надай 
ци даватъ 240 лева или 8 лев* 
надница. Коментарии сж излиш 
ни. Това е хлЯбъ, топливо, газь 
—дрЯхи.

Нека се запомни, че сжщит4 
саджадета преди време се про 
даваха 1500—1600 лева чифта 
Главния виновникъ на това по 
ложение не е другъ а самит1 
Чипоровчани; разбира се, ч< 
тежката икономическа кризг 
има значение, но не тъй страш
но, защото килима не е арти 
кулъ отъ първа необходи 
мость и който го купува, Н€ 
жали, за онова,, което задовол 
ява неговия вкусъ.

ВсЯки знае оная луда конку
ренция, която ставаше въ голъ- 
мигЯ гладове, главно София 
между едритЯ работодатели и 
дребнитЯ търговци на килими,

ЦенигЯ на килимитЯ бЯха ви
соки. Едрия искаше да убие 
малкитя, малкитЯ подбиваха 
едритЯ и по тоя начинъ цени- 
тЯ спаднаха. .Това разбира се 
изхвърли нЯкон отъ тая рабо
та да продаватъ. на другъ: на
мали значително капитала и са
мото производство се о;разц 
зле върху работницитв на 
дими. И тоя начинъ на дейст
вие системно продължава. ВсЯ
ки който иска носа килими въ 
София, продава ги както намЯ-

журналистическата лотария
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ри за добре, наводнява пазара 
съ килими и цената имъ сис
темно пада, защото всичко то
ва става частно, не организи
рано.

Какво ще стане утре? Ето 
въпроса, който трЪбва да си 
зададе всЪки Чипоровчанинъ 
УмрЬла тая индустрия, Чипо- 
ровци ще умира отъ гладъ, ще 
изнемогва най-тежко. Кой най- 
много требва да се замисли? 
Работодателите ли? Та rb  се

мЬчягъ едни днесъ, утре дру
ги. Нека най-много се заинте- 
ресуватъ производителите, за
щото това е техния хлебъ, то
ва е техното бАдеще; нека са
ми се замислятъ за себе си. 
Всеко нещо има своето време, 
всичко не е загубено, но е 
страшно ако се загуби. Техно- 
то сдружение, тЪхната единна 
мисъль за производството ще 
ги спаси.

Иванъ Георгиевъ.

Инфлация на долара
Председательтъ па Северо-амернкаи- 

скигЬ Съединени Щати г. Рузвелтъ, 
следи като получи специални пълно
мощия отъ правителството и конгреса, 
пристлши къмъ реформаторска дей- 
ность, която хвърли въ тревога цфлиятъ 
финансовъ свЬтъ. Първата стжпка на 
г. Рузвслтъ бЬше инфлацията на до
лара. Много отъ по-рано се заговори 
за.инфлация или за „новиятъ доларъ 
Рузвслтъ“. Заобиколени съ вещи фи
нансисти и икономисти, Рузвслтъ бър
зо сс информира върху положението 
и подложи на преценка всички услож
нения и последствия, които биха се 
явили при една промяна въ курса на 
монетната политика.

ПрнчиннгЬ за решителната стъпка, 
на която се реши г. Рузвелтъ сл  дъл
боки. Затегнатото положение на паза
рите, въ производството, въ пласмен
та, въ търговията и въобще въ движе
нието на ценностите и монетите за
плашва съ крахъ целия стопанско-еко- 
номнчески строй въ Америка. Въпре
ки неизчислимите богатства, напласте
ни отъ щедрата природа и изобрета
телната предприсмчнвость на амери
канеца, и американската индустрия, 
положението бЬшс изтегнало така, как- 
то беше и е изтегнало въ всички стра
ни, които жнвеятъ при много по-неиз
годни условия. При проучванията, ко
ито се предприеха отъ експертите-спе
циалисти сс установи, че причините 
за кризата въ Америка и въобще кри
зата не се крнятъ въ реалните усло
вия въ полето на производството и па
зарите, а въ теоритическото отноше 
ние къмъ икономическите норми, ус
тановени въ миналото, станали вече 
непригодни за днешното положение. 
Изобилието на златото и други мате
риални ценности вече не е източннкъ 
за прсуспеванс на народите, не е 
кръвь въ производството и обмена на 
всички произведения, а единъ ненаси- 
тенъ паразитъ, който спира и убива 
всеко движение. А сирено ли е, убито 
ли с движението, нЬма облаги, лема 
производство, нфма консумация, нЬма 
и прсуспеванс,_а има застой, лишения, 
Л ф - ,  I-• 1 •:л I! условия за вълнения и 

легрифн.
\н: ка}штализмът'1» въ днеш- 

O'lnue отреченъ, беше 
noCntliein- трЬбвашеда се иотърс- 

ятъ начини и средства за борба съ 
неговата пакостна политика и измест
ването на икономическия животъ, на 
стопанската дсйность къмъ нови цен
трове и нови насоки. Тая нова ориен
тация, която не е нова на земята, се 
изрази именно въ решението на Руз- 
велтъ да се изостави златния сталонъ

и да се премине къмъ по-удобна мо
нетна единица, по-пъргава, по-лека и 
по-изгодна въ днешни дни. Така се 
стигна до инфлацията или до „долара 
Рузвелтъ'

Какви сж изгледите на Америка отъ 
повия доларъ?

Преди всичко повишение цепите на 
произведенията, които еж плодъ на 
човешкия трудъ. Посредникът/, въ про
изводството с капнталътъ — той полу 
чава своя делъ за посредничество си, 
но нс въ такъвъ размеръ, въ клкъвто 
го получаваше до сега, а въ единъ чо
вешки и поносимъ размеръ. На второ 
место иде повишение на цената на 
човешкия трудъ въ производството. 
Макари и по неценнн, получените на
ри ще позволятъ на трудящия се да 
получи относително достатъчно възна
граждение за своя трудъ и за своите 
нужди.

Трето. Тоя, който е платенъ, макаръ 
и относително по-добре, той има и го- 
лема свобода да живее по-охолно, въ 
смисъль да не се лишава отъ нЬкои 
нужди, които не еж отъ първа необ- 
ходимость.

Четвърто. Чрезъ повишение консу
мативната стойности на масата сс яви 
оживление на пазаря, търсене на про
изведения и нужда отъ производство 
и ангажиране на работници.

Въ общи черти, едно колело на дви
жение отъ трудътъ чрезъ капитала, 
къмъ производство и консумация — ак
тивизирани отъ новата монета, 3 

Наистина целата трансформация, пре

шата си, че не чрезъ партизан* 
ство, което би подкопало нра
вствените основи на живота и 
ги разпокъса на отделни едини
ци, ще разрешатъ всички про
блеми въ живота, а само чрезъ 
кооперацията ще могатъ да пре- 
възпитатъ отделната личность 
въ всички човешки добродетели, 
та чрезъ нея дасъздадатъ едно 
по културно общество и да по- 
ставятъ почва за по щасливи 
дни.

Днесъ човечеството се намира 
на единъ политически кръсто- 
пать, но когато отделните от
клонения се виждатъ като патс- 
ки из необитаемата земя, кои го 
еж. обрасли съ бурени, необх о- 
димо е добъръ инжинеръ сгро- 
итель, който би трасиралъ вси

чки ПАтища съ огледъ на 6 а  да- 
щите нужди. А инженеръ на 
земледелските коопераци това 
е Б. 3. банка, която никога нЪма 
да 6 а  це чужда на нуждите за 
кооперативни реформи.

Събринието се закри безъ 
никакъвъ инцидентъ, като вси
чки си отидоха ентусиазирани, 
за повече и разумна коопера
тивна работа. За управителенъ 
и контроленъ съветъ се избра 
ха следните:

Председатель Ал. М. Гецовъ, 
подпредседатель Нончо Нон- 
човъ, членове: Иор. Митовъ, 
Пегъръ С. Стоиловъ и Коло 
Младеновъ; контролна комисия: 
Ив. М. Цанковъ, Ал. К. Митовъ 
Спасъ М. Лековъ.

Кооператоръ

юиий. Продажбата на билетите 
ще продължи до 25 то го. Ни 
какво второ отлагане нема да 
има.

— Нзшиятъ съгражданинъ 
Иванъ Миланозъ е назначенъ 
за секретарь на окол. управле
ние на м Ьстото на Филипъ Ива- 
новъ, който минава на друга 
длъжност ь.

— За началникъ на т. п. стан
ция въ града ни е назначенъ 
г. Минко Ц. Ангеловъ отъ гр 
Ловечъ.

До г. Иванъ Георгиевъ,
председатель на ч-ще „Пробуда“—с. Чипоровци.

на загуба—може би не съвсемъ малка. 
Но тая загуба за националното стопан
ство на Америка нс е реална, тя е по- 
скоро една фиктивна загуба, едно пре
хвърляне на смФткигЬ да дава — да 
зема. Фактически, обаче, националното 
стопанство печели. Чисто теоритичес- 
ки Америка печели. Американските 
долари изнесени нъ странство но ви
сокия имъ курсъ по настоящемъ еж 
обезценени и могатъ да се купятъ съ 
по-малко злато отколкото сж стрували.

Инфлацията въ Америка впрочемъ 
не е блъфъ и не е катастрофа. Тя е 
нова ориентация, изоставяне на стари
те пжтшца и остарелите теории, об
речена жертва на които бЬше целата 
стопанска и икономическа система и 
целата материална култура на Америка.

Единъ отъ признаците за успеха на 
американската (/инфлация е голе.мата 
тревога, въ която се намира сега Фран
ция, която държи и се бори за злат
ния еталонъ и за неговото запазване.

Изъ в. „Македония“.

Въ броя отъ 3 IV. т. г. (Na 422) 
на „Наше слово“ прочетохъ ва
шето съобщение, съ което да
вате оставката си като предсе
датель на читалището ни, въп
реки, че установения редъ и 
подобаващъ начинъ за цельта 
е и би трфввало да бАде съв
семъ другъ, но най-малко този 
по който сте поста пили. Един
ствения Ви мотивъ е „Като се 
убедихъ, че въ Чипоровци ни
що не върви . . .“ и т. н. да се 
кажатъ тЪзи думи е доста смЪ 
ло, да не реча нахално казано, 
защото тЪхния смисълъ е дос
та обширенъ и закачливия до
писни «ъ, на моето мЪсто, раз
съждавайки върху израза Ви 
би използвалъ случая да се по 
шегува съ Васъ. Но азъ съмъ 
далечъ отъ подобни намерения.

минаването къмъ инфлация вл-Ьче и ед-; В"Ьрно е, че ВЪ ССЛ0Т0 НИ МНО-

Изъ реалната
По решение на учителскиятъ 

съветъ, ние, ученицитЪ отъ фер- 
дннандската реална гимназия 
прекарахме 1 май, день на цве
тята, въ Клисурекия монаегиръ.

Още въ неделя, 30 априлъ, 
4 часа сутриньта, тръгнахме съ 
влака за Берковица и въ 5 ча
са слязохме на Берковската га
ра. Подъ строй, на чело съ'гим
назиалната музика, ние влезох- 
ме въ събуждащия се градъ. 
Огпочинахме си и следъ закус» 
ката поехме патя къмъ монас» 
тиря» Съ нашето пристигане от
ца Игуменъть и другите отци 
веднага се заеха съ разкварти
руването ни, на които дължиме 
гоЛЪма благодарность. И за нФ 
колко часа напълнихме монас 
тирскитЪ килии.

Монастирътъ е разположенъ

на югоизтокъ отъ Берковица въ 
една кутловина, между селата 
Спанчевци и Клисура. Клисур- 
скиятъ монастиръ е единъ отъ 
добре уредените български мо* 
настири. Единъ отъ светилата 
ни в мрачното минало, които са 
спомогнали за възраждането, а 
сетне и за освобождението ни. 
МЪсто достойно за спохождане 
и поклонение от всички ония, ко 
ито ценятъ усилията на българ 
ския духъ и сж запознати съ 
ролята на нашит& монастири» 

Така, отделени отъ града и 
катадневния градски скученъ 
животъ, ние прекарахме нЪкол 
ко дена въ пазвите на леген 
дарната Стара-планина. НЪкол 
ко дена ние дишахме свежия 
балкански въздухъ, и пихме 
студенит-Ь й води. Ученнкъ.

го работи „не вървятъ", но вЪр 
но е противното или по-право 
всичко върви, движи се: Въ ед 
но отношение селото ни напред 
ва (прогресира) напр. увелича 
ва се общото осиромашаване на 
населението, отъ което следва:
недояждане, гладъ, t. b. с___ и
физическо и морално изражда 
не; въ друго отношение пъкъ 
се връща назадъ (регресира) — 
откъсва се отъ черква, държа
ва . . :  и съ една дума се кому- 
низирва. Колкото до читали
щето, то отдавна е за масата 
единъ „скапъ “ покойникъ, на 
комуто миналата година съ из
бирането на настоящия управ. 
съветъ, чиито председатель сте, 
се отслужи панихида за успо 
коение съвестит-Ь на онЪзи, ко
ито откАснаха читалището отъ 
народа и го прикачиха на скър* 
буцащата кола на партизанщи
ната, родолюбието, набожность- 
та, егоизма и маниящината, за
щото този управителенъ съветъ 
неможа да разреши централ 
ния въпросъ за отношението 
между читалището и населени
ето-масата. А той, огъ чието 
правилно разрешение зависи 
действително САществуване на 

Пробуда“, стои огкритъ и ча
ка своето теоретическо и по* 
скоро практическо разрешение.

Ясно е че въ читалището ни 
ще има животъ само тогава, 
когато то се пригоди така. що 
то да отговаря на куктурнитЪ 
и по-специално на духовни!Ф 
изисквания на нашия селянинъ 
селянка и младежь. То требва 
да служи на тФхъ като сред 
ство за тяхното просветно из 
дигане.. Тогава народа самъ ще

го крепи и изгражда.
Вие г. Георгиевъ, като пред 

сед. на читалището, тъйли раз 
решихте въпроса? — Очевидно 
не! Вие може би не разбрахте 
това, но вЬрно е, че на дЪло не 
го сторихте и сега,'следъ като 
показахте лошъ психологъ, кой 
то да разбира психологията на 
масата, и лошъ читалищенъ де 
ецъ, напускате съ песимистич 
но настроена душа полето ка 
общественно-просвЪтната пабо 
та. Вие се помАчихте да напра 
вите обратното, да приобщите 
населението къмъ читалището, 
безъ да се съобразите съ из
тъкнатия по-горе приаципъ, И 
тукъ е Вашата и не само ва
шата гр-Ьшка. Ако тя не се поп 
рави, то ще имаме сащитФ ре
зултати каквиго до сега. А но- 
витЪ искрени и ентусиазирани 
председатели, ще си даватъ ос* 
тавкитЪ пакъ чрезъ „Наше сло
во". ВмЪсто „Пробуда“ на 
шия езикъ разполага съ такъвъ 
голЪмъ изборъ отъ думички ка 
то: „мракъ“, „залезъ“, „заблуда* 
даже „сънъ“, £„спане“ и т. н. 
А още по хубаво ще бАде то 
съвсемъ да се зачеркне отъ 
картата на културното развитие 
и състояние на селото ни, за 
да не злоупотребяваме съ бла
госклонността на чипоровчани- 
на отъ една страна и съ 
снизходителностьта на редак
цията и читателите на „Наше 
слово“.

Пробуденъ

с. Вълк.-Слатина
На 26 м. м. Кредитната коопе

рация „Съзнание“ въ селото 
има общо годишно събрание, на 
което присАтства счетоводителя 
на Б. 3, банка Господинъ Иорда- 
новъ. Разгледаха се много ва
жни въпроси въ областьта на 
кооперативното дело, а най-ва* 
жно за една по стабилна рАко- 
водна политика въ бАдащето на 
кооперацията и, една по-добра 
дициплина на членовете, като 
даже се гласуваха и санкции за 
членове, които неконсумиратъ 
отъ кооперативния магазинъ, а 
отъ другаде.

Днесъ когато и най-нспрсвЪ* 
тения човекъ и най отдалече
ния отъ културните нужди, за
градени съ личнитЬ икономи
чески условия, вижда, че изхода 
е само въ кооператизма, много

тактично Б. 3. банка, като гла- 
венъ източникъ на такава сто
панска политика, праща свои 
представители, които да блдатъ 
едни добри ръководители, при 
разрешаване на разни стопански 
инициативи. Благодарение на 
опитностьта на господинъ Иор- 
дановъ, който поде рАководени- 
ето на събранието, всички въпро
си се разглеждаха съ логика и 
съ огледъ на бАдащите перспе
ктивни възможности.

Единодушието бе изразено въ 
степень такава, че управително
то тело бе  избрано открито, 
безъ да става нужда отъ предва
рителна агитация, нещо което 
всекога е било.

Нека кооператорите, чувству
вайки голема нужда отъ коопе
ративно съществуване и обеди • 
нение отъ кооперативния лозу- 
нгъ „Всички за единъ и единъ 
за всички“, да вЬрватъ въ ду-

Чистъ и евтинъ не- 
чатъ въ печатница 

„ Ж И В О Т Ъ “

Хроника
— Умоляваме абонатите да 

изплатягъ абонамента на вест
ника. Ония, които не желаятъ 
да го получаватъ, да го позър- 
натъ, за да ги заличиме въ або
наментната книга, като веднага 
ни пратя гъ и дължимия абона- 
ментъ за минало време.

— За данъченъ началникъ въ 
града ни е назначенъ г. Никола 
Яневъ отъ Трънъ, на местото 
на г. Петъръ Въловъ, кой го оти
ва за п. дан. началникъ-Попово.

- Ломскиятъ народенъ хоръ, 
който гостува въ^града ни на 8 
и 9 м. м., е изпраталъ до г-нъ 
кмета едно ласкаво писмо, съ 
което изказва благодарность 
на гражданството за добрия 
приемъ, оказанъ на членовете 
му, като зая вява, че съ  винаги 
въ очакване и готови за ре* 
ваншъ съ същата сърдечность

— Понеже не всички пласьо
ри на билети с ъ  могли да се 
отчетатъ въ определения срокъ, 
тегленето на журналистическа
та лотария се отлага за 5

Книжнина
ХубавЯта жена отъ Херманъ 

Баръ.
ва острова на блажените и За- 

ратустра отъ Пенчо Славейяовъ.
Записките на единъ лудъ отъ 

Левъ Толстой и Виръ отъ Мак- 
симъ Горки.

виеро огъ Гюл Мансааь. 
Горните четири книг и са 

издание на всемирна библиоге* 
ка — Ал. Паскалевъ и Сие—Со* 
фия и всека една струва п< 
10 лева.

Здравна България — пойуля' 
реиъ илюстрованъ седмиченъ 
вестникъ за защита на болни
те  отъ туберкулоза и борба съ 
специалните болести въ Бъл
гария. Адресъ: ул. Сердика, И 
—София.

В. „Култура1 — илюстрованъ 
седмичкикъ за съвременния чо 
векъ — адресъ ул. Юмрукъ- 
чалъ, 10 София. VII.
в. „Трезва борба", брой 14, боенъ 
оргаиъ на Българската Въздър- 
жателна Фсдерация; Редакторъ 
— Д-ръ Димо Т. Бурилиовь. Уред* 
никъ. — Борись Bay мовъ.; Годи- 
шегъ абонамеитъ 30 л». Ад
ресъ: София ул. „Гладстонъ“ 43

Продавамъ собственъ имотъ
свободенъ отъ стИжкии тяжести и веднага даваме 

д о к у м е н т и .
Нива подъ с. Кошарникъ 
Нива подъ с. Кошарникъ 
Лозе американско — Кошарппшко 
Ливада — Кошарншдко 
Ливада и бранищ е — Кошарппшко 
Овощна градина до гарата 
Селище на улица „Изворска“
Кжща масивна съ 7 стаи, мазе и кладенецъ, въ дво

ра обща застройка около 90 кв. м. на ул. Изворска.
Споразумение наследниците на Георги Я. Неновъ 

при ИЛИЯ РАЙЧЕВЪ —  ФЕРДИНАНДЪ.

14 декари 
8 декари 

декари 
декари 
декари 
декари

о
7
5

15
3

3-3

Лозари и овощари,
Въ ограничено количество пристигнаха ми л о з о в и  

пръскачки  моделъ типъ „Вермолеръ ек*
ле р ъ к. Са  що винаги имамъ на складъ резервните части 
за всички видове пръскачки. Маркучи ек стр а  по 
качество и разни гумени клапи винаги при магазинъ 
„ЕКСЕЛА“ складъ на

3 - 4 Тодоръ Тодоровъ— Фердинандъ.

Лозари и овощари,
Пристигнаха ни оригиналния типъ „ЕКЛЕРЪ ВЕРМО* 

РЕЛЪ“ лозови пръскачки, здрави маркучи и всички резервни 
части за поправка на всички системи пръскачки. Бакърнк и 
др. изделия 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. 2-3

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

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

Споразумение: Ангель П. Илиевъ—чиновникъ пощата
j у :»■ * ■ •■■■„■ г  „ , ..... у  т т . т

ПОСТ. БИРНИКЪ ПРИ ФЕРДИНАНД. ОКОЛ. ДАН. УПРАВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ № 143.
Подписаниятъ Тодоръ Мл. Новоселски постояненъ бнрникъ при Фер- 

динандското околийско данъчно управление, обявявамъ на интересуюшнтт, 
сс, че на 16 май т. г. ще започне и ще свърши на слщата дата 17 ч. вкл. 
въ чифлика на бр. Харнтови с. Минкова Махла — Фердннандско, проданьта 
на следния движимъ имотъ, прннадлежашъ на брата Харнтови отъ с*ижя  
чифликъ за удовлетворение вземанието на държавата за сума 102,408 лева 
а именно: 1) (6701) шссть хиляди седемстотина» и единъ литри алкохолно 
вино поместено въ (10) дссеть бъчви отъ дъбовъ матермалъ оценени заед
но съ бъчвите първоначално за (33,505) тридесета и три хиляди иетстотчнъ 
н петь лева.

2) (5517) петь хиляди петстопшъ и седемнадесети штрн безалкохол
но вино поместено въ (10) десеть бъчви отъ дъбовъ матсриа.ть оиененн за
едно съ бъчвите първоначално за (28,677) двадесети н осемь хиляди шесто- 
тинъ седемдесети и сецемь лева,

Горния имотъ не е заложонъ никжде.
Ще се продава н по части при първоначална единична цена на единъ 

-.литъръ алкохолно и безалкохолно вино по (1) четири лева. И на бъчвите 
по единъ левъ на литъръ. Желай)щите да купятъ могат ь ла се явлтъ ч.> 

указаното време и место и да наддаватъ.
гр, Фердинандъ, 22 апря.ть 1933 год.

Пост.-бнрннкъ; Т. М. НОВОСЕЛСКИ.

П р о з а
Огбихъ се въ една бедна к а - 

щурка. Тамъ майката и децата 
ядеха хл-Ьбъ—черенъ като калъ 
и твърдъ като камъкъ. Азъ съ 
мАка огхапахъ една хапка, но 
требваше пакъ да я изплюя — 
тя бЪше толкова безвкусна и 
хрускаше, като че ли има пЪ- 
съкъ.

Попитах ь майка та:—Какъ яде- 
те този хлЪбъ? — Тя ми отго* 
вори: — О, той е толкова вку- 
сенъ! Де да го дава Господъ 
постоянно?!

Следъ няколко дена спече- 
лихъ малка пари и се отбихъ 
въ една сладкарница. ПорАчахъ 
си захаросани хлебчета и ме- 
кички, потопени въ сиропъ. Т 
ми се видЪха толкова слад

че азъ неволно се обърнах ь 
къмъ сладкаря: — Блазе ти, ка- 
захъ му, ти поне си отяждашъ!

— А!. . .  не ги ядвамъ, отго 
вори ми, горчиви ми се виждатъ.

Вървейки по улицата, видЪхъ 
моя съседъ да бие детето си. 
Като го запитах^: защо го бие? 
Той ми отговори: — „Какъ Ht- 
ма да го бия! Представи си, 
комшу. Купихъ си и азъ едно 
агне, за да прекараме и ние 
Гергьовдень като хората и го 
повЪрихъ на тоя калпазанинъ, 
да го води на паша, а той, уши- 
тЪ му ще скАСамъ. азъ на него, 
точно когато ми требва агнето, 
връща ми се безъ агне. Ко- 
то го запитахъ: де е агнето бе, 

— Заплака и мн отговори; 
вихъ го въ гората* Ама,

какво, изгуби ли го, или? А, 
не, каже, нарочно го оставихъ, 
жалъ ми бЪше за него.

Кажи сега комшу, заради тая 
глупость не му ли се пада бой?

— Да, да, отговорих ъ азъ, 
вместо награда, бои му се по
лага и целунахъ детенцетъ.

*
Когато той се роди, за него 

не остана нищо. Всичко, какво* 
то баща имъ бЪше осгавилъ, 6Ъ 
разграбено отъ по гол^мигЬ му 
братя. Tfe не го признаваха за 
свой братъ, пАдиха го отъ вра- 
титЪ си. Дълго време той б.Ъ- 
ше принуденъ да се вре подъ 
стрехигБ имъ, да спи въ обо- 
рит-fe имъ, и да се храни съ 
остатАцитЪ отъ храЕата и м ъ ! 
Бедниятъ на друго мЪгго нЪ-| 
маше КАде да се подс-понн. Дру- >

гитЪ не му б-fexa братя, rfc не 
приличаха на него, не го раз
бираха, и той не ги разбираше. 
Само Мурджо, кучето, по аЪв- 
га се въргЬше около него н 
ближеше вкоченилитЪ му се отъ 
студъ рАце. Но Мурджо само 
това можеше да направи. А тон 
само огъ това ли имаше нуж
да?! . . .  Бедниятъ!. . .  Той чув
ствуваше, че нЪма да издържа. 
И, наистина, той падна; Една 
сугринь го намериха да виси на 
едно дърво.

И тогава кеговитъ братя Раз
пространиха новината — той се 
самоубклъ.

Ефт«п> Ад. Ш ш ь


