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Ако н'Глсое с л щ е с т в о  отъ 
другъчсвкгъ може да слезе на 
^едшта! и следъ като изучи жи- 
вота, радости? Ь и страданията 
па жителите па планетата, си 
зададе въпрос 1.: Кой е най-гол Ь- 
ииям. неприйгель на човечеството? 
азъ съмъ сигуренъ, че отгово
р ъ т  му ще бжде следния: не
знанието, невежеството.

II действително, ако човЬ 
къгь е робъ на себе си, на своя 
материализъм», на условията и 
на обществото, въ които живЬе, 
го безъ никакво съмнение, не» 
вежествбто е най сдицественага 
причина. И тукъ именно изиък 
ва гениалният смисълъ иа Хрис
товата мисъль: „И те познаете 
истината, и истината ще ви напра 
ви свободни*.

Тая фондаментална истина се 
илюстрира постоянно въ сже 
дневния животт, но тя намира 
своето особеино и категорично 
потвърждение къ детската смърт 
ность въ селата и градоветк

Отъ една статистика, коя™ 
имахъ случая да направя .презъ 
лотото 1932 год, за раждания
та и умиранията на с. Вълкова 
Слатина, за единъ периодъ оть 
34 години, ксистатирахъ съ 
болка не душата, но не и съ 
изненада, че най-голкмата смьрт- 
ность е за децата за периода отъ 
деня на раждането до третата — 
четвъртата годишна възрасть.

Върху тая статистика, извън
редно поучителна отъ медицин
ско и социално гледище, азъ 
ще имамъ случая да се повърна.

ПредрязсжДацитЪ и липсата у 
грамотната часть отъ майките 
на най елементарни познания 
върху детеотглеждането уби- 
ватъ много повече човешки съ
щества отъ колкото и най-сви- 
репата война!

Чудовищенъ и сърцераздира- 
теленъ фактъ: Хората се гри- 
жатъ много повече и много по 
добре знаятъ да отгледватъ рас
тенията и животните отколко- 
?о собствените си рожби! За
питайте и най-простия селянинъ 
какво требва да се прави, за 
да се предпази посетото жито 
отъ главня, той ще ви даде пра- 
виленъ и точенъ отговоръ, но 
запитайте най интелигентния чо- 
векъ въ село какъ требва да 
се отгледа* детето, у9 на сто 
отъ отговорите ще бъдатъ не
верни и съветите опасни, а по 
нЪкога и убийствени!

Хиляди с& майките, които 
раИсдвтъ по 7—8 -1 0 , даже 16 
деЦа> но отъ които до петата— 
Шестата Годишна възрасть ос
тавате само две—три! Това е 
равносилно да изорешъ и поск 
ешъ 100 декари съ жито и на* 
пролЬтъ, когато вейчко се про
бужда и диша за животъ, да 
видишъ всичко завлечено и 
опустошено отъ наводнение,

11 има не е печално да наблю 
давашъ хиляди майки, живеещи 
иъ най-черна мизерия и лише 
ния ца раждатъ и загубватъ 
времето си, спокойствието си, 
съня си, здравето си около де
цата си, и да ги загубва гъ въ 
епохата, когато требва да се 
радватъ и вкусатъ отъ плодо
вете на дългия си трудъ и ли
шения?

Нима не е убийствено да се 
наблюдава все по-увеличаваща- 
та се детска смъртность, хвър
ляща въ трауръ и мизерия хил
яди семейства? Да!

Здравето е най-голЪмото богат
ство. Безъ здраве нЪма щастие. 
Това съ елементарни и общи 
истини, които и последниятъ 
секретарь биркикъ—бюрократъ 
ежедневно предъвква, но върху 
дълбокия смисълъ' на които поч- 
ХИ никой се замре ля.

ТЦомъ като здравето духов 
ното и телесното е пай rrvrb 
мото богатегпо, животътъ пай- 
голямата и пълна радость—ра- 
дость по дефиниция, и сама въ 
себе си—то следва, че първите 
и пай съществени причини на 
индивида и на обществото треб
ва да бълатъ насочени къмъ 
съхранението, развитието, ево 
лгоция га и усв ършенс гвупаниего 
на живота въ всичките му фор 
ми н прояви, и формиране на 
здрави духомъ и тЬломъ граж 
дани. А това преведено на 
просгь езикъ означава, че до 
като хората и обществото не 
взематъ рационални и радикал
ни грижи за народното здраве, 
обществото ще продължава да 
куца, човекътъ ще се изражда 
и страда, и семейството-—руши

Дългъ, свещенъ, първъ дългъ 
се налага на всички обществе
ни власти, лекари, учители, ин- 
те/кгентни, и изобщо на всеки 
човккъ поотделно, да’ направи 
максимумъ усилия за пръскане 
знанието и за моралната и ма 
термалната подкрепа на носи 
телите на здргвиата просвета.

Нека ми бъде позволено да 
направя по специаленъ, горешъ 
и сърдеченъ апелъ къмъ трите 
съществеии фактори въ селото: 
училището, общината и черква
та: учителите, общинаритЬ и 
свещеника.

Вместо да се занимаватъ съ 
безплодни и убийствени парти 
зански интриги, вместо да ка
нализирате и губите духовната 
ни и физическа енергия въ за- 
висть, умраза и преследвания, 
мене ми се струва, че вие мно 
го по-добре ще сторите да се 
погрижите малко повече за на
родното добруване, просвета и 
здраБе; да вземете народопо- 
лезни и просветни инициативи, 
горещо и безрезервно подкре
пите всека обща или частна 
инициатива, имаща за цель по
добрението на народното здра 
ве и пръсхане сгреващигЬ сър
цата и душите спасителни лъчи 
на разумното знание и на ве 
рзта въ доброто и любовьта. 
Само тогава вие ще имате пра
во да носите званието народни 
учители, просветни и общест
вени дейци.

За щастие, не всички отъ го- 
рецитираните категории съ не
съществуващи на полето на доб
рото. Една часть отъ техъ, ма- 
каръ и броещи сени пръстите 
на ръката, не преставатъ да 
будятъ народната съвесть и я 
водятъ къмъ повече светлина, 
вера и идеализъмъ. — Те съ 
елита, истинските труженици и 
историята ще имъ остане дъл
боко благодарна.

Вместо Да се самоизяждяме 
и преследваме, вместо да тър- 
симе сламката въ окото на „про
тивника“ ни тогава когато въ 
нашето се е загнездила дела 
греда, ние много по добре ще 
направиме да си подадеме брат 
ски ръце, да счупиме веригите 
на изолирането, да стоплимъ 
замръзналите сърца, да прос- 
ветиме и извисиме духовете си 
и братски заработиме за едно 
по-добро, по-здраво, по щастли
во духомъ и ткломъ общество.

Братя, позволете ми това об
ръщение, да спремъ егоизма и 
умразата, да счупимъ веригите 
на материализма, който сковава 
и вледенява душите ни! повече 
идеализъмъ, повече самоотвер
женост^ повече съзнание, лю- 
бовь и разумно знание въ на 
шите намерения, думи и Пос
тъпки; и н кка бъдемъ сигурни, 
че не ще бъде далеченъ де 
ньтъ, когато духовната и ма 
термалната мизерия, болестите

Пило като средство за прех
рана, било за удоволствие или 
зя закрила изобщо на живата 
природа, ловуването съществу 
на отъ древни времена. Въз- 
растьта на човечеството е и 
негова възрасть.

Ловци съ били прабългари 
тЬ и техните вождове, ловци 
съ  били българите и хановете 
и царете црезъ първото и вто
ро царство, ловецъ е и днеш
ния бълеаринъ и неговия царь. 
Ловуването за българина, презъ 
венчки времена, е било свобод
но и ловното богатство и до 
днесъ с една народна принад
лежности, която се използува 
най-демократично. Тази демо- 
кратичность е основата и на 
всички закони по лова, — отъ 
първия такъвъ, до последното 
му изменение. И допълнение.

Първиятъ законъ за лова е 
отъ 17. декемврий 1880 година. 
Той съдържа всичко два члена 
и съгласно него, всеки, който 
заплати 10 лева, може да лову
ва. Колкото скроменъ и неиз- 
държанъ да е този законъ, той 
има своето значение: признава 
обектите на лова за държавно 
богатство, което вече требва и 
да се стопанисва и покровител- 
ствува и следователно с а м ъ 
става причина за допълването 
ся съ новъ законъ, а още по 
ваденото, той раздели ловците 
на две групи: редовни ловци, 
притежаващи билети и ловци 
бракониери (безъ билети).и, ка
то обедини редовните ловци, 
стана една отъ причините за 
създаването на първите ловни 
дружества.

Първото дружество е осно
вано презъ 1887 год. въ Търно
во. Още същате година съ  Об
разувани дружества и въ други 
градове. И до като презъ 1884 
годидс, преди Сръбско-българс
ката война и преди основаване 
то на ловните дружества, дър 
жавата е имала 5160 лв. при- 
ходъ отъ ловни билети, презъ 
1888 год., следъ основаването 
на двата, тя има вече 16,800 
лева, т. е. имаме 1680 органи 
зирани ловци. Тези цифри яс 
но говорятъ какво благотворно 
влияние съ  оказали дружест
вата за бъдещето на ловното 
стопанство и колко добри съ
трудници съ на държавата.

По пресметанията на покой 
ния Г. К. Христовичъ, по онова 
вргме съ ловували около 50000 
души. Отъ техъ само 1680 ду
ши съ имали билети за ловъ, 
а останалите съ бракониерст 
вували, вършили съ своето опас
но дело, унищоЖав:ли съ ма
сово и безразборно дивеча, да
же и тогава, когато той е но 
селъ въ утробата си своите 
приплоди и когато квачката е 
мътила яйцата, безъ да е има
ло кой да ги постави на заслу
женото место, защото първия 
лозенъ законъ е по-скоро една 
фискална наредба, не съдържа 
никакви санкции, било за бра- 
конерите, било за закрилата на 
дивеча. И само тази, една мал
ка часть организирани ловци е 
требвало, благодарение на по 
високата си култура, добита

и безредието, които д у ш ат  и 
тровятъ живота ни, ще изчез- 
натъ и ще бъдатъ заместени 
съ здравето, идеализъма, ра 
достьта и хармонията.

Спасението е въ ръцете на 
плачещите отъ нась и изклю
чително отъ насъ зависи да 
бъдемъ роби въ мрака и на 
материята, или свободни и ра
достни въ светлината и госпо
дари на материята!

Д-ръ Авр. Ив. Рапонскн
днпло.чир. по хигиена и Оактериологи*

отъ опитъ, книжнина или по 
примеръ отъ странство, да зас
тане въ борба съ бракониерст
вото и въ услуга на държавата 
и само те съ искали отъ над
лежните места бързи и енер 
гични мерки за закрила на ди
вечовото богатство, още пове
че, че официалната държава 
се е задоволявала съ първия 
законъ по лова до 1896 гол. (!). 
И може би този законъ е щелъ 
да бъде въ сила, ако не съ 
били усилията и настояванкята 
на ловните д ва и още дивечо
вото богатство е щело да бъ
де незащитено и изложено на 
загиване, защото неговите при
ятели съ били малцина, а и то 
ие представява разменна моме- 
то на безскрупулните партизан
ски сметки. <;

Благодарение борбата на ор
ганизираните ловци, прецвож 
дана отъ г. Христовича, естест- 
веникъ и съ голема култура 
чов1жъ, който оформи разбира
нията иа ловците и даде душа 
на движението, държавата прие 
тяхното искане, — да се изме
ни з&кона за лова и въ основа
та му да легнатъ истински де
мократични принципи: повече 
задължения за ловците и по- 
малко, но ненакърними, права. 
Следъ дългогодишна борба съ 
слово и перо, презъ 1897 год. 
се създаде втория законъ за 
лова, който разработва по об 
ширно материята за дивеча, за 
контролата,, който признава лов 
пи те дружества за държавни 
органи и предвижда санкции зз 
много деяния. Защото нашата 
благословена земя, която неко- 
е рисувана като „Елдорадо“ на 
ловното богатство, — „ с т а д а  
—стотици елени и сърни, ?ая*ъ 
подъ всека трънка и ято яре
бици на всеки долъ и слсгъ“, 
бе загубила, благодарение мно- 
гото бракониери и държавно 
късогледство, п о г о л е м а т а  
часть отъ това богатство, поло 
жение, изтъквано не веднажъ 
въ „Природа“ и „Ловецъ“, за
служаваше, наистина, повече 
внимание. Защото бракониерьте, 
достигащи до S0°/0 отъ всички 
ловуващи, вършеха безнаказано 
страшни опустошения, требва
ше най-после да бъдатъ нака
зани. Защото много вода бе 
изтекла отъ първия законъ — 
1890 г. и стопанските условия 
се беха доста изменили, а са
мата държава доста възмъжа
ла, тя имаше нужда отъ по со
лидни закони и защото, най- 
после, ловните дружества, зас
танали начело на борбата за 
истина к сйраведливость, за 
по големи Държални приходи 
и по-разумно стопанисване и 
използуване на единъ божи 
даръ, требваше да бъдатъ приз
нати, требваше труда имъ да 
бъде оцененъ и да имъ се от
реди заслужено место.

Това е единъ отъ големите 
успехи на ловните дружества. 
И импулсирани отъ него, те 
подеха борбата още по-живо, 
като образуваха единната и мо
щна ловна организация,—съюза 
на всички ловни д-ва въ Бъл
гария. И той, единственъ той 
—съюза на ловците, почна да 
да следи за прилагане на но
вия законъ, като всеко нару 
шение, вършено отъ когото и 
да било, изнасяше въ „Ловецъ“ 
и безмилостно жигосваше все
ки нарушитель, който и какъв- 
то да е билъ той.

Периода отъ 1897 г. до 1914 
г. е пъленъ съ чудни и удиви
телни проявления на добрата 
съвесть на сдружените ловци, 
благодарение на които брако
ниерството понамалело, а сама
та организация си извоювала 
по-голЪмо право аа гражданст-

веность. Този периодъ е пъленъ 
съ нови борби, идейни и енту
сиазирани. Борба съ хищния, 
практиченъ и предвидливъ бра- 
кониеръ, борба за спасяването 
на самия законъ, борба и съ 
враговете на ловното дело, ко
ито искаха да унищожатъ де
мократичните начала на закона 
отъ 97 г., като обявяватъ диве
ча за частна, а не държавна 
собственость и борба за новъ 
и по-съвършенъ законъ. Тези 
борби завършиха съ успехъ: 
презъ 904 год. ловната органи
зация успе да прокара израбо
тения отъ нея законопроектъ 
за лова. Създаде се третия за
конъ за лова, който, съ малки 
изменения и допълнения, е въ 
сила и до днесъ.

И днесъ още, като че ли 
ловната организация, к о я т о  
презъ последните години е пре- 
организирана и поставена на

Тежката криза, която прежи- 
веваме днесъ, се е отразила 
зле и върху психиката на от
делния гражданинъ. Такъвъ 
гражданинъ става неспокоенъ, 
нервенъ и отъ най-малката нес
полука или пречка избухва, 
взима пози и действува. Тази 
дейность е обикновено комич
на, излагаща нейния авторъ, 
докато последния мисли, че 
върши работа, която ще даде 
добъръ плодъ. Такива гражда
ни, изпитали несполука въ лич
ния си живот ъ, се спускатъ въ 
обществена дейность, като при- 
лагатъ сжщигк средства, как- 
то въ частния имъ животъ. Раз
бира се, резултата ще бжде 
сжщия, съ тази разлика, че 
обществено компрометиранъ, 
той никога не може вече да 
получи реабилитация и въ част
ния си животъ.

Такива сж и ония, които, из
губили своя личенъ и общест- 
венъ кредитъ, като уцавникъ 
за сламка, се мжчатъ да про- 
яватъ обществена дейность, та 
дано имъ тръгне. И следъ ка
то сж получили навсекжде не
поправими удари, сразени окон 
чателно чрезъ своята безтакт* 
ность, се нахвърлятъ върху 
единствения кредитенъ, наис
тина народенъ, институтъ въ 
града ни—Популярната банка 
и се мжчатъ да убиятъ нейния 
кредитъ предъ членовете й. 
Това сж хора, които предъв 
кватъ цифри, безъ да ги раз- 
биратъ или папагалски ги пов- 
тарятъ, безъ да влагатъ нещо 
свое въ техъ.

А знаеме, че Фердинандска- 
та Популярна Банка д н е с ъ  
стои здраво на краката си, 
посреща нуждите на своите 
членове, задоволява ги. И за 
уверение на горното, ние не!

На 14 т. м. въ града ни се 
състоя колоездачно надбегване, 
за определяне шампионъ на 
местното дружество. Сутриньта 
въ парадна униформа подъ зву
ците на музиката, колоездачи
те направиха манифестация нзъ 
града.-.Ш ествието завърши 
предъ читалището и започна 
подготвянето на мн. очаквания 
моментъ. Екипираните колоез 
дачи теглятъ поредни нумера. 
Нареждатъ се седемь души. 
Почва пускането следъ всека 
минута, почватъ коментари. Вни
манието е насочено къмъ г-нъ 
Канчевъ миналогодишния зна- 
меносецъ, № I пускатъ 5 ти.

здрави и солидни начала, която 
брои 30000 члена и въ която 
Ц̂ ри пълна демократичность, 
не е добила пълно право на 
гражданство ность. Некои среди 
и ф (ктори още гледат ъ на нея, 
на целите и задачите й, съ 
ирония и я считатъ заедно съ 
Закона за лова за „дребна ра
бота“. Това говори, че борбите, 
въ това направление, не сж 
свършени. И ние вярваме, че 
тя, както можа да достигне 
днешния си ръсть, както можа 
да преодолее толкова пречки и 
самостойно да стжпи на крака
та ся, та да създава материал
на култура за страната, така и 
за напредъ твърдо и неотклонно 
ще следва пжтя си, поставяйки 
на заслужено место всеки, кой
то, завирайки се подъ опашка
та на мисъльта, демагогствува 
съ скжсаннте панталони на 
„Ивана“ и съ сребърната ви
лица на „Стояна“ и иска да 
руши нейните устои.

Историята, проче, на Ловна
та организация е история на 
колективните борби на българс
ките ловци; борби за разумно, 
пестеливо и трайно използува
не на живата природа, за да 
бжде тя запазена и предадена 
на поколенията целостна и бла
годатна. Това е разума, това е 
и гледището на науката.

можеме да се уповаваме на 
самозвани критикари, които 
нематъ хаберъ отъ банковото 
дело, а ще се позовем© на 
компетентния банковъ инсти
тутъ у насъ, Бълг. Централна 
Кооперативна Банка, к о я т о  
преди единъ месецъ произве
де ревизия съ двама инспекто
ри на тукашната Популярна 
Банка и съ писмо № 9478 огъ 
9 того, пише до Популярната 
Банка следното:

„ГОСПОДА, щ
Ревизиягл, яояio мисиам#- 

тк на Банката ни г. г. л Аи- 
дроновъ н 6. Марковь извърши
ха върху сметките н дЪлатя иш 
Банката Ви, за времето отъ 25. 
V. 1932 год. до 31. V. 1933 г., 
не е констатирала нередовнос- 
ти. Нанротнвъ, при cerauiHirrfe 
условия на работа ний подчер
таваме успешните Ви грнжн. по
ложени за подържане на една 
похвална висота Банката Вн въ 
организационно и счетоводно от
ношение, а така схшо и въ кре
дитната й дейность“.
Нека читательтъ два пжти 

прочете писмото на Централ
ната Кооп. Банка, пратено до 
Фердинандската Попул. Банка, 
за да види, че приказките, пус
кани по адресъ на Популяр
ната Банка, сж праздни при
казки, излезли изъ устата на 
озлобени и завистливи чове
чета, които търсятъ въ мжтна 
вода риба да ловятъ.

А за нась, докато Централ
ната Кооперативна Банка npaj 
ща писма съ такива похвални 
думи за Фердинандската По
пулярна Банка, последната ще 
представлява една солидна бан
ка, която никакви клюки не ще 
уязвать.

пръскатъ. Едаи отиватъ къмъ 
Баира, за да причакатъ състе
зателят-к По пжтя автомобила 
иа комисията се поврежда. Г-нъ 
Канчевъ стига първи въ Берко
вица. Инзвънреднага комисия 
(М. Петковъ и С. Пантевъ) ос
тава изненадана и неподготве
на. Разтичвагь се да маркнратъ 
дошлия, но забавягь. Следъ не
го пркстигатъ и отмннаватъ и 
другитк Къмъ ч. 11 отъ баира 
затрептя флигорна. Собщава се; 
че се забелязва къмъ 1вановш. 
първия колоездачъ. Въ града 
пристига подъ аплодисментнтъ 
на публиката пръвъ г-нъ Хан- 
чевъ за : ч. н 40 минути, вед-

Бързо наниза отъ колоездачи се |нага следъ него се задава AV 
закрива по главната за къмъ 8 Първанъ хлбкаря, той прнс 
Берковица. Любителите се pas-, тнга втори (следъ дае надути1

Марннь Изановъ.
(Секр. на ловното д-во.)

Похвални думи
за Фердинандската Популярна Банка

Кооператор*.

Колоездачно надбягване
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Грети пристига № 3 Трифонъ 
Русчуклиевъ. При класирането 
става недоразумение. М. 11сг* 
ковъ и единъ другъ колоездачъ, 
били въ Берковица, твърдптъ 
че Канчевъ е задържанъ около 
две минути, а С. Пангевъ—око 
ло една. Сжцо изнася се, че 
при надбягването № 8 (Първаиъ) 
е билъ подпомаганъ отъ свой 
приятелъ колоездачъ, което е 
противоуставно. Въпроса е ос- 
тавенъ на разрешение отъ ко- 
лоездаченъ съветъ. Обръщамъ 
внимание на въпросния съветъ 
да вземе подъ внимание горни- 
тЯ нЯща. Азъ намирамъ, че мне
нието на човЯчието е или да се 
анулира състезанието или да се 
класира първъ бившия знамено 
сецъ, тъй като се изниса, че 
претендента Първанъ е постж» 
пилъ противоуставно. Желая 
ползотворна дейность на коло
ездачното дружество и разумно 
спортуване.

П. Т.

ХЪШОВЕ“УУ
На 15. V. ,т. г. група ученици 

отъ ломската см. полукласичес- 
ка гимназия, на връщане отъ 
гр. Берковица, посетиха гради 
ни. Изнесоха въ читалищния 
салонъ драмата „Хъшове“ отъ 
Ив. Вазовъ. При все че е дава
на тукъ нЯколко пжти, сало- 
нътъ бЯше доста добре посе- 
тенъ, повече отъ ученици. Ос
танахме изненадани отъ много 
доброто изпълнение на „Хъшо
ве“. За това, естествено, сж 
спомогнали даровигостьта на 
ученицитЯ—артисти, добриятъ 
гримъ и умЯлото ръководене 
на играта отъ тЯхнитЯ учители: 
г-нъ Маджаровъ и г-жа Илкова. 
Задоволството на присжгству- 
ващитЯ се изразяваше въ мно
гократни бурни аплодисменти.

Ние поздравляваме тЯзи мал
ки, но способни артисти и тЯх- 
нитЯ ръководители за добрия 
успЯхъ и отправяме покана да 
посетйгъ гр. Фердинандъ и вто
ри пъть.

Ще бъдатъ добре дошли.
К. п. Михайловъ.

Съобщение.
Дирекция!а па непълната ги

мназия—Фердинандъ, съобщава, 
че изнасянето въ мЯстни вЯстни- 
ци и позиви, че учителскиятъ 
съветъ при същата не взема 
мЯрки за запазване ученицитЯ 
отъ партийно зло—е не вЯрно. 
Напротивъ: бди, до колкото мо
же, за да изкорени насаждане
то отъ лЯво и дЯсно зло.

За доказани нарушения отъ 
страна на ученицитЯ имъ се на- 
лагагъ и ще се налагатъ най- 
строги наказания съгласно учи 
лищния правилникъ.

Отъ дирекцията.

с. Винище.

на слЪпнтЪ
ДЯля,[, 21 того, Дружество

то на БългарскитЯ слЯпи пра
знува своя патроненъ празникъ 
„День на слЯпороцения“. За 
отпразднуване на този день и 
събирането повсемЯстно въ цар
ството помощи за въ полза на 
Дружеството въ София, е обра- 
зуванъ Върховенъ комитетъотъ 
представители на разни мини
стерства и организации. После- 
дниятъ се обръща съ молба 
къмъ гражданството да подкрпи 
на този день нашитЯ събратя и 
сестри, които живЯятъ въ вЯчна 
тъмнина и чиито мъки и стра
дания съ неизброими, още по 
вече, че Дружеството на Бълга
рскитЯ слЯпи не получава нито 

държавна, нито общинска или 
друга нЯкаква помощь Събра- 
нитЯ суми ще поспужатъ за из 
плащане и разширение на за
купения отъ Дружеството дом 
—приютъ за слЯпитЯ- девици, 
участьта на които е много по- 
тежка отъ тази на мъжетЯ.

Този день, женското дружес
тво въ града ни устройва танцова 
забава, (утре недЯля, 5 часа сл. 
обЯдъ), въ салона на читалище
то, прихода отъ която ще бъ
де и зклгочително за слЯпитЯ 
девици. - ,

На 7. май.т. г., идящи отъ 
с. Камена-рикса, пристигнаха въ 
селото ни: arpoHQMa г-нъ Г. Ива- 
новъ,окол. лЯкаръ г.дръГри- 
горовъ и кооперативния деятель 
г. Каменъ Каменовъ, чиновникъ 
Б. 3. банка. Додох а, за да се 
огзовътъ на поканата, отправена 
имъ отъ кооперацията, да изне- 
сатъ нЯщо предъ населението, 
отъ края на службата имъ, 
свързано съ икономическия и 
стопански животъ. Макаръ и 
късно и на бързо разгласено 
пристигането имъ, населението 
познавайки ги отъ други пъть, 
бързо се стече въ училището, за 
да ги чуе, наистина тЯ съ ста
нали любимци съ своитЯ ценни 
беседи. Наистина, трябва да се 
признае, че поменатитЯ скромни 
държавни чиновници, много до
бре разбиратъ своето обществе
но предназначение, така, както 
малцина други, и не жалятъ 
трудъ и време, за да бъдатъ 
полезни народу. Какво ли би би
ло ако всички така разбиратъ и 
носятъ обществения си дългъ?.,.

Населението, доволно, и коо
перацията отъ негово име ги по
здравява и имъ благодари, а на
шата общественость трЯбва да 
се горде съ тЯхъ.
Ма мЯстиата кооперация председатели:

Г. Станоевъ.

Изъ науката
1. Благодатъ на бждещата вой

на. Тя е намЯрена въ отровни* 
тЯ и задушливи газове. НЯма 
вече човЯчеството да се мъчи 
отъ разкъсвания на куршуми 
и гранати; едни отъ газове тЯ 
действуватъ задушливо (въгле- 
роденъ двуокисъ и циановодо- 
родъ), други раздразватъ очи, 
носъ, гърло и бЯли дробове и 
откарватъ човЯка за 24 часа 
въ гробищата (фосгенъ и нему 
подобни), а трети, безъ да ги 
чувствуваме, проникватъ на- 
врЯдъ, разкапватъ кожата ни 
и ни отвеждатъ въ гробища
та (иперитъ и други подобни).

2 Лесно отучване да се не пу
ши. ГерманскитЯ учени прила- 
гатъ следниятъ простъ начинъ 
за отучване да се пуши. Този 
методъ се основава на физио
логични данни и се състои въ 
следното: следъ като не се пу
ши, свикналиятъ да пиши тър
си да пуши и не може да се 
стьрпи. При това желание да 
се пуши да се извършва след
ната дихателна гимнастика: по
ема се дълбоко и кратко, следъ 
това се издиша дълбоко, но 
много бавно; това се прави до 
изчезване желанието да се пу
ши. При появяване отново же
лание да се пуши, повтаря се 
гимнастиката. Огучванего е си
гурно, не мъчително, стига са
мо воля да има да се извър
шва гимнастиката.

Съобщава: ДНГ.

Декларация
Подписаниятъ В а с и л ъ 

Джуджовъ отъ с. Превала, 
като привърженикъ на ра
ботническата партия, заяв- 
явамъ, че отъ сега за нап- 
редъ се отказвамъ отъ съ 
щата и минавамъ въ редо
вете на Демократическата 
партия.—

15. V. 1933. год.
ВДСИЛЪ ДЖУРДЖОВЪ.

С о  Ново-село. Родно птицевъдегво година II.
-------------- ;---------  книжка 1. Органъ на Българ

Въ единъ отъ последнитЯ ^ кия Птицевъднъ Съюзъ. Отго

с. Чипоровци

Въ брой 426 отъ 5 май т. г. 
бъ в. „Лаше Слово“, „Пробу- 
денъ“ отъ Чипоровци се нах
върля върху менъ. Съобщавамъ, 
че на анонимни писачи честь 
не правя да отговарямъ. Защо- 
то ако „Пробудения“ има доб- 
ле^ть не трЯбва да се крие отъ 
публиката. НЯка си яви сурата, 
тогава ще му обясна: „егоисти, 
мракъ, заблуда, сънь и пр.“, за- 
щото има пробуждане, Което во
ди къмъ летаргия. Ако обаче 
той мьлчи и не се открие, ще 
го считамь азъ, па и всички, 
които ме познаватъ, че той е 
отъ ония тъмни герои, коиго 
като крътове се криятъ подъ 
земята, дебнатъ, ровятъ, разру- 
шаватъ, но ги е страхъ отъ 
слънцето.

Ив. Георгневъ, ,

броеве на в. „Наше Слово" г. 
Машевъ излиза и отговаря по 
присъединението на Ново-село 
къмъ Мала Кутловица.

Разбира се, то за е отъ инте- 
ресъ на Мала-Кутловица, затова 
така пише г. Машевъ. А вЯр- 
ваме, че ако Мала-Кутловица 
оЯ добре финансово и самъ 
гой щЯше да държи Ново-се
ло далечъ отъ селото си и ще
ше да пише днесъ точно проти
воположно на това, което е на- 
писалъ напоследъкъ.

Че действително Мала-Кутло
вица се е отнасяла нЯкога ма- 
щенски съ Ново-село, това не 
се нуждае отъ доказателство.

Презъ войната напр., Атанасъ 
Лазаровъ отъ Ново-село, човЯкъ 
съ не завидно положение, е далъ 
реквизиция 10 добичета. На 
фронта е изпратилъ петь души 
синове. ВъпрЯки това, самъ Ата
насъ е. билъ взетъ съ синоветЯ 
си и изпратенъ съ обозъ на 
фронта. Тамъ се срЯшналъ съ 
единъ отъ синоветЯ си, който 
иронично забЯлЯзалъ: Добре че 
докараха и тебе, тате, на фрон 
та, за да ни карашъ храната“.

Колкото за Аянската ливада, 
г. Машевъ да бжде спокоенъ. 
Тая ливада Ново-селчани сж 
закупили отъ ефорията Григоръ 
Найденовъ, за кояго цель сж 
сключили заеми отъ земледЯл- 
ската банка, които и днесъ из- 
плащатъ.

Та повтаряме, на Мала-Кут
ловица нежелаеме нито меда, 
нито жилото.

Нека се предостави на Ново 
село само да гради своята еждба.

3. Д.

воренъ редакторъ: Д-ръ 0. Хад- 
шидимитровъ. Съдържа: Птице
въдна политика: Следъ кон
греса. Птицевъдегво: Д ръ Т. 
Р.—Наредбата за търговия съ 
яйца въ Германия. Болести — 
Д-ръ Боянъ Начевъ — Опасна 
ли е патичата туберкулоза за 
човЯка. Съюзенъ животъ: V ре- 
довенъ конгресъ на Б. П. С. 
Окръжно. Диверсии. Има ли 
разцепление въ съюза на бъл- 
гарскитЯ птицевъди и др.

— Утре, недЯля, 8 часа въ 
кръчмата на Нончо Димитровъ, 
бЯжанското дружество „Ниша
ва“ ще има своето годишно 
събрание, на което старото нас
тоятелство ще даде отчетъ за 
дейностьта си и ще стане из* 
боръ на ново настоятелство.

— Читалищното кино прожек
тира интересния филмъ „Кора- 
бътъ въ пламъци“.

— Комисията която произве
де надбягването за знамето на 
колоездачното дружество до 
Берковица и обратно е анули
рала последното, поради нару
шение правилника за надбягва
нията отъ нЯкой състезатели. 
Състезанието ще се състои от
ново на 4 юни т. г.

Хроника
По случай именния день на 

Н. В. 11,аря, съ  разменени след- 
нитЯ телеграми:

До Господинъ
Миленковъ, градски кметъ

Благодаря сърдечно Вамъ и 
на гражданството за любезнитЯ 
поздравления по случай имения 
ми день. . Царъть.

ДВОРЕЦА — СОФИЯ 
Н. В. Царь Борисъ III.

По случай тезоименния девь 
на Ваше Величество, отъ мое 
име и отъ .всички Фердинанд- 
ски граждани, поднасямъ искре- 
нитЯ ми поздравления и благо- 
пожелания.

№ 2587 отъ 15 май 1933 год. 
Кметъ: Миленковъ.

— Министъръ на търговията 
г. Гичевъ е предегавилъ на об 
щинския съветъ да разреши 
въпроса за прилагане новата на
редба за работното време въ 
нашия градъ..

— Възпоменателна вечерь за 
артистката Мара Тотева 6Я ус
троена на 18 того въ салона на 
читалището.

— Окол. учителско дружес
тво „Сила“ ще има утре, недЯля, 
въ училището „Неофитъ Рил
ски“ събрание на което ще бъ
датъ избрани делегати за пред
стоящия конгресъ на Българ 
ския учителски съюзъ.

— На 24 того, въ с. Припъл 
жене ще се отпразднува 80 го 
дишенъ юбилей на бившата учи 
телка баба Ангелина Бонева отъ 
с. Загоричене, Костурско.

— Тазгодишния тридневенъ 
панаиръ въ Лех чево на едъръ 
и дребенъ добитъкъ и всЯкак 
ви стоки ще стане на 23, 24 и 
25 май т. г.

— Отъ 1 юний т. г. се въ- 
веждатъ пазарнитЯ билети по 
желЯзницитЯ. Интересно е, че 
Фердинандъ не е включенъ въ 
станциитЯ, които ще се ползу- 
ватъ съ тия пазарни билети. 
Това е или опущение отъ стра
на на Дирекцията на желЯзни
цитЯ или нарочно направено 
отъ заинтересовани. Отговор- 
нитЯ да се застъпятъ за тия 
пазарни билети, които ще до- 
принесатъ много за доброто 
посещение на нашия пазаръ.

— Въздържателното дружест
во „Трезваче" при първоначал
ното училище „Хр. Ботевъ* ще 
представи на 21 того, 10 часа 
сутриньта, въ салона на чита
лището „За птички“, оперетка 
въ 3 действия отъ Маестро 
Атанасовъ. Участвува оркестръ.

— Въ книжарница „Животъ“ 
се продаватъ всички книги, из
дание на кооператив, книгоиз
дателство „Акация“ — София.

— Образуваниятъ времененъ
инициативенъ комитетъ при чи
талище „Разумъ“ е насрочилъ 
за 25 того второ събрание на 
представителитЯ на органи*
зациитЯ въ града ни.

НОВО!НОВО! Отъ I априль т. г. се откри
шиввшка производител МА 

кооперация #ЛРУДЪ“
въ гр. Фердинандъ, до склада на Георги Семердшнеиь,

Съобщаваме на muoi обройпата клиентела на шивашки тЯ работилни
ци: I еии Марковъ, Иванъ Марковъ, Ташко Каменовъ, Пенко Стояновъ, Бра
тя Миханлъ н Тодоръ Ив. Михайлови и Крумъ Ставровъ, ко^то сс наета- 
няватъ въ кооперацията, че за напредъ ще задоволяваме клиснтитЯсв двой
но повече. Въ кооперативната работилница ще се нзработвятъ всякакви 
видове модни дрехл: мажки костюми, балтони, тренчъ-кооги, нсгЬкакви ви
дове спортни и скиорски костюми, дамски модни палта — :мш: и лГлии, 
всякакви костюми по последна мода, ученически униформи, детски .сос гюм- 
чета — за момичета и момчета и голЪмъ изборъ на модели. КлнснтигЬ ще 
бждатъ задоволени и по тоя начинъ ще избФгватъ от ь разноски по поку п
ки на дрехи отъ София или другаде, като всичко онова което се изработ 
ва въ София, ще се изработва и тукъ, при сравнително по низки цени и 
по-добро качество. I аранция за тона кп служи онова обстоятелство, че въ 
кооперацията се събирать най-добритЪ сили отъ шивашкия занаят ь въ гря
ла ни, голЯма часть отъ конто сл специализирали in, едни отъ наи-треде- 
нигЬ фирми въ Столицата.

Въ кооперацията нристшнаха всЯкаквн видове платове, отъ най-до
бро качество, които ще се продаватъ по цени конкурентни.

За всичко оставаме на г. г. клиентитЬ да сс увЯрятъ сами иъ горно- 
то, като посетятъ кооперацията.
1—3 Съ почитание: КООПЕРАЦИЯ <ТРУДЪ .

. . ......... ...... ...................— ■      Г-----------
Футболисти,

По моя поржчка отъ специална кожа, лично избрана огь 
менъ, пристигнаха ми всички № ра т о п к и г »  п р и я р у  
жени съ иай-солиднитЪ француз 
км нлондери марка „С п о р т  ъ “ и 
„Дорко“, специални за мачове.

За увЯрение една прозЯрка е достатъчна за купувача, 
Потърсете ме при „ЕКСЕЛА“, представителство на

4—8 Тодоръ Тодоровъ—Фердинандъ.
Б Р Ъ С Н А Р С К И Я  С А Л О Н Ъ  

на Славчо Ив. Михайловъ
се премЯсти въ дюкяна на Захари Каменовъ; между 

хотелитЯ „България“ и „Македония“. Подстригва 
2-3 дамски и мжжки коси и приема абонати.

въ различни части на града 
се продаватъ на много износ
ни щеии и условия. ,

Споразумение; Яко Емануилов*—гр. Ф ердинандъ,

Долу скякпотията!
Да живЯе българ. производство!

Най-новото за колоездачите е,
че ми пристигнаха на складъ специални гуми— p s o e B H ,  
които ставатъ за ржбеки И телени шинм.
"умитЯ еж съ 4 плетки. Даваме пълна гаранция за трайкостп- 
та имъ. Цени конкурентни отъ всички други ржбени гуми при

2—6 Тодоръ Тодоровъ-Фердинандъ.

i I 1-3

Печатница .ЖИВОТЪ“ — Фердинандъ

зжб олЪкарь
се установи на работа въ града. Кабинета 
4ю се намира до книжарница „София“ .

м

<<

[В .
дава чистъ и евтинъ 

печатъ.

на складъ въ
магазинъ „Дунавъ

гр. Фердинандъ и гара Мърчево.

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.
3-3 Споразумение; Кръсто Кръстев*—с. Боровци

Лозари и овощари,
Пристигнаха ни оригиналния типъ „ЕКЛЕРЪ ВЕРМ О 

3ЕЛЪ* лозови пръскачки, здрави маркучи и всички резервни 
части за поправка на всички системи пръскачки. Закърнн и 
др. издЯлия за сватбарски подаръци и за собствено употрЯб- 
лепне, цени по най-новото намаление, ще намърите въ бакър 
джийница „Елисейна* на Иванъ С. Узуновъ, срещу читалището, 
въ гр. Фердинандъ. 2*3

ПОРАДИ ИЗСЕЛВАНЕ
продаватъ се 2 кжщи паянтови въ единъ дворъ на 
ул. „Преславска“ № 9; 1 грамофонъ „Пате : малко 
употрЪбяванъ, съ 12 плочи, 1 децималъ, тегли 150 
кгр., съ драмове, употрЪбяванъ 1 г.; 1 терзия оакал- 

ска отъ 15 кгр. и друга отъ 5 кгр.
2-3 Споразумение: ГЕОРГИ ИВ. ЗЛОЧЕСТИЕВЪ

бакалинъ—Фердинандъ.

ПРОДАВАМЪ
6,500 кгр. бЪло вино и 3,500 кгр. черно — доброка

чествени на цени износни
2-2 За споразумение: Каменъ йвановъ с. Боровцн. Берковско.

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

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

Споразумение: Ангелъ D» Идневъ—- чиновникъ лошата


