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АБОНАМЕНТ Ь <
за година 50 лева 
за 6 месеци 25 лева Телефонъ № 15. ПУБЛИКАЦИИ !

1 официални 2 лв. кв. см. 

въ хрониката 5 лв. на редъ

11 В Е Р С К И Я  ВЛОКЪ
Пазарскиягъ влакъ Берковица 

' — Фердинандъ—Долно I (ерове- 
* не пжтува почти празенъ или 

съ много малко потници, а шо 
сето отъ Берковица и Долно 
Церовене къмъ Фердинандъ па- 
заренъ день е почернело отъ 
потници, които пжтуватъ пешъ, 
съ файтони или автомобили.

Това е вследствие ценигЬ на 
пътническите билети въ влако 
вегЬ, които съ  много високи, 
и не позволяватъ на широките 
маси да си служатъ съ това 
модерно превозно ср Ьщство, тол
кова хвалено и прехвалено, 
луксъ днесъ за болшинството 
отъ българския народъ.

Въпреки това и при все че 
Фердинандския пазарь е нро- 
чутъ изъ цела България, Глав
ната дирекция на железниците 
не е благоволила да постави и 
нашиятъ градъ въ числото на 
ония, които се ползуватъ съ 
привилегията н а намалените 
пазарни билети. А това влияе

не само върху кесията на бед
ния селянинъ, тръгналъ на па
заря, за да направи своите по
купки, колкото и нищожни, нои 
върху нашия добре известен па
зарь, чиито развой се възпира, 
за сметка даже на некои села 
около насъ, чиито пазари нЬ 
матъ никакво стопанско значе 
ние.

Още повече парадоксално не- 
какъ изглежда положението да 
имаме специални пазарски вла
кове до града ни, които редов 
но се движатъ отъ 10 години, 
а по тия влакове да не се пъ 
тува съ нам 1 лените паЗ)раи би 
лети, създадени иапоследъкъ.

Пакъ повтаряме: отговорните 
въ града нека направятъ по 
требното, а г. Министра на же
лезниците ще изпълни единъ 
свои общественъ дългъ, ако 
самъ разреши този въпросъ, безъ 
странични ходатайства, за кое
то ще получи благодарностьта 
на делото гражданство. N
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Туберкулозата не е наслед
ствена болесть. Това е ясно и 
категорично установено. Тогава 
би следвало съ измирането на 
болните, др. болни да нема. Но 
за съжаление това не е така, 
защото болестьта е заразител
на и тя се придобива следъ 
ражданетощо следните пътища: 
1. чрезъ кожата при наранява
ния, (земледелци, кожари, ка
сапи и др.) 2. чрезъ дихателна
та система, (пълзенето на деца, 
вдишане прахъ и въздухъ, на- 
ситенъ съ туберкулозни баци
ли). 3. чрезъ храносмилателна
та система, (месо, млеко, масло 
и др.) Въ 90J/a обаче заразява- 
нието става чрезъ дихателната

система и его защо най разпро
странена форма на туберкулоза 
е 'тави пат дихателните органи; 
Възрастьта презъ кояго става 
заразяването е различна. Тя се 
установява чрезъ тъй наречена 
та положителна кожна реакция 
на Пирке, гениаленъ виенгки 
професоръ по детски болести, 
който почина преди две годи 
ни. Човечеството обяче вечно 
ще му е благодарно. ГЕблюде 
нията, правени въ продължение 
на четири години отъ проф. 
Маританъ въ Франция установ- 
яватъ положителна реакция на 
Пирке въ следните проценти 
за посочените възрасти:

OT'bO—1 год. 10*5% отъ 7— 8 год. 72*9°/
я 1—2 год. ^4 5 „ „ 9 — 10 год. 7 2 ’ 1 „

2—3 год. 32-6 „ „ 10—11 год. 70 8 „
3—4 год. 45-3 „ „ 1 1 -1 3  год 87*7 я

я 4—5 год. 46-4 „ „ 13—14 год. 83-8 „
V 5—6 год. 53-6 „ „ 14—15 год. 79 8 „
V 6—7 год. 58'1 „ за възрастни 9097 „

Какво означаватъ тези циф
ри, които съ напредването на 
възрастьта тъй сигурно и на
ложително се увеличаватъ? Та
зи положителна реакция на 
Пирке въ такъвъ големъ про- 
центъ показва, че туберкулоз
ната зараза е навлезла въ ор 
гаиизма ка лицата и то почти 
въ Всички ни, загнездила се е 
нЪкжде и или е свършенно 
убита или е останала йъ лате- 
тко състояние, единъ видъ 
«детаргически сънь. Въ единия 
и въ другия случай, тя е дала 
своето отражение, възбудила е 
въ организъма известно про
тиводействие и организъмътъ 
реагира при вкарване на тубер- 
кулииъ (убити туберкулозни ба
цили), съ които се извършва 
реакцията на Пирке. Девстве
ния организъмъ не реагира, за
щото нема образувани противо- 
тела противъ туберкулозата.

Както спомена по-горе, въ 
90% туберкулозата напада 
предимно белите дребозе. Егс 
защо тукъ ще се разгледа име
нно заболяването на белите 
дробове. Туберкулозниятъ ба- 
цилъ, откриватель на който е 
великия Кохъ, щомъ навлезе

въ белия дробъ поселва се 
тамъ и дава едно възпаление, 
което въ повечето случай оз
дравява. Това първично навли 
зане на туберкулозния бацилъ 
може да даде напълно развита 
туберкулоза, но въ повечето 
случаи дава едно местно въз 
палеиие, което може да има 
отзвукъ и въ жлезите около 
бронхите, които заболяватъ.

Туберкулозната зараза може 
да остане тамъ да се таи дъл 
го време. Следъ това прекар 
ване на туберкулоза, кшто 
обикновено е ограничено, бол- 
ниятъ получава защитни сили, 
които го поставятъ въ едно 
състояние, което се нарича алер
гия. Това състояние играе голе* 
ма роля дали да се развие или 
не болестьта. Когато алергия
та е висока, силна, човекъ не 
заболева отъ туберкулоза. Об 
ратно, когато спадне алергията, 
човЪкъ заболяв*а. ПричинитЪ за 
спадане на алергията сж много: 
нгсъобразно хранене, злоупо 
тръба съ алкохолъ и тютюнъ, 
полова злоупотреба, постояненъ 
контактъ съ туберкулозни бол
ни (въ пръските на туберку
лозно болните при кашлица

-може да се съдържатъ до 
20,000 туберкулозна бацили], 
постонно преуморяване, морал
ни терзания, нехигиенично жи
лище и некои болести. Всичко 
това намалява алергията, може 
даже да настъпи анергия (без
силие) и да пламне -таещата се 
болесть. Некои допускатъ, че 
за да се появи отново болесть
та, требва да има отново за 
разяване. Обаче това не е отъ 
значение. Било чрезъ пламване 
на таещия се процесъ, било 
чрезъ отново заразяване, бо 
лестьта отново се явява въ ор
ганизъма въ форма на тъй на
речения раненъ инфилгратъ, 
който обикновено е непосрЪд 
ствено подъ ключиците (една
та или двете). Появата на ра
нния инфилтратъ става въ най 
различни възрасти, тъй че мие 
нието, че отъ туберкулоза бо- 
ледуватъ само юноши и лица 
надъ юношеската възрасть е 
неверно. Така въ Германия, въ 
Дрезденската хигиенна излож
ба, която бе презъ миналата 
година, е имало една таблица, 
съ която се установявали про
центите на заболеваемость отъ 
туберкулоза. ТЪ сж следниие: 
отъ 0 —5 години 6 0/°, отъ 6— 
15 години 7.2 0/J, отъ 16—30 
години 18.5 0/°, отъ 31—40 го  ̂
дини 3.2 о/°, отъ 41—50 години 
25.8 0/J, 51—60 години 23,4 0/и 
и отъ 61—70 години 5.7 0/0.

Както се вижда отъ табли 
цага отъ явна туберкулоза не 
е пощадена нито една възрасть. 
Като начало обаче на развита 
та туберкулоза служи ранния 
инфилтратъ, отъ изхода на 
който зависи еждбата на забо
лелия. Различаваме обикновено 
три • вида туберкулоза: ексуда 
тивна форма (най-зло качестве 
на), продуктивна форма (по до- 
рокачествена) и циротична (най 
податлива на лечение). Тези 
три форми обаче не сжществу' 
ватъ по отделно сами за себе 
си. Въ всеко едно заболяване 
отъ туберкулоза има и отъ 
трите форми, обаче съ надви
шаване на една отъ формите, 
Ексудативната форма е изразъ 
на пълна липса на защитни си
ли, болестьта е краткотрайна 
и краягъ винаги е лошъ. При 
продуктивната форма и що го

но
да

де запазени защитни сили, 
те сж недостатъчни за 
спратъ появата на нови гнезда 
И ако заболелия нема условия 
за лекуване, краятъ е пакъ фа- 
таленъ. При диротичната фор 
ма положението е сжщото как
то при продуктивната, но тамъ 
човекъ е предразположенъ бър
зо да склерозира (отлагане на 
калциеви соли) з а б о л е й т е  
гнезда.

Ако се погледне втората таб 
лица сравнително големъ про 
центъ на заболеваемость дава 
най-здравата възрасть на чове 
ка (16 -3 0  год.) За възрастите 
отъ 40 на горе заболеваемость 
та е обяснима. Но за възрасти 
те огъ 16 до 30 години на 
гледъ нема причини за заболЪ- 
ване. Кое обуславя тази висо
ка заболеваемость презъ тази 
възрасть? Като главни фактори 
за заболевгие тукъ сж освенъ 
общите по горе изброени, още 
и половото съзряване, усилена- 
ната умствена и физическа ра
бота. Човекъ тогава полага 
максимуми усилия въ умствено 
или физическо отношение за 
изграждане на бждащето си, 
влиза като самостоягеленъ 
членъ въ живота, който пред
ставлява една неспирна борбз. 
И който уцелее, той живее. На 
края ще кажа, че освенъ из 
броените фактори, указващи 
влияние за поява на болестьта, 
играятъ и редъ болести
(малария, инфлуенца, магареш 
ка кашлица, остри бронхити, 
пневмонии и пр.)

Огъ всичко казано може да 
се извади заключение, че ту
беркулозата е силно разпрос
транена болесть. Огъ нея ни
кой не се опазва, но задушва 
заразата ако има условия, на 
обществото^което цени живота 
на членовете си, предегои за
дачата де даде на онези, кои- 
нематъ условия да задушватъ 
заразата сами, съ външни уси
лия да направятъ това. По то
зи начинъ всеки ще може да 
бжде спокоенъ предъ съвесть- 
та си, че си е изпълнилъ чо
вешкия дългъ, който ако не 
изпълш, може злото да връх 
лети и него.

служби и чиновници. Сетне лес
но е съ осигурени заплати отъ 
държавата и пари отъ държав
ни каси търговия да се върти, 
пъкъ и злоба да се влага и при 
загуба пакъ държавата да по
нася и сетне на тоя народъ 
всичко да се стовари. Или ка
зано: отъ гърба му царвулите.

Лесно е съ чужди ржце змии 
да се ловятъ, даже и пепелянки.

Хр. Т. Гавриловъ.

Ролята на единъ 
агентъ

Има ли дьржавеиъ контролъ.

Нема о б л а с т и  въ нашата 
нещастна страна въ която да

Д-ръ Н. Грнгоровъ

Отъ гърба ну караулни
Тая година търговците оста

наха почти безъ сини камъкъ. 
Количествата, които се нами
раха тукъ и тамъ 6 txa  повече 
отъ миналата година. Забрани 
се вноса на синия камъкъ отъ 
търговците и мълкомъ мина 
като монополъ въ ржцете на 
Българската Земледелска Бан
ка, която го даде за продань 
на разни синдикати. Разбира 
се, това е работа на отговор
ните фактори и ако има вина, 
ще се търси тамъ.

Ние, обаче, не можемъ това 
да гледаме спокойно, защото 
се накърниха интересите ни 
като търговци и данъкоплатци 
отъ една страна и като ,една 
явна несправедливост^ която 
се върши по отношение на 
единъ артикулъ, който е бор- 
совъ и търговски.

Ако се беше позволило по 
единъ или другъ начинъ т. г. 
въ замена на наши стоки да 
си набавиме синь камъкъ, мо
жехме да продаваме къмъ 12 
лева килограма, а не 14 _ J5

лева. За да не се пъкъ позво
ли спекула, можеше да се съз
даде строга нормировка и кон
тролъ и за неподчинение да 
има строги наказания, но да 
се продава отъ повече ржце, а 
не отъ едни. И това, обаче, не 
стана, за да могатъ да се по 
криятъ загуби, които Б 3. Бан
ка прегьрлЪ по отношение на 
други артикули, които загуби 
възлизаха на милиони -за сьгЯт 
ка на българския консуматоръ. 
И отъ друга с т р а н а по 
различни начини и пжтища да 
създаде работа на чиновници 
около себе си съ тлъсти за
плати за сметка пакъ на тоя 
народъ, за който тЬ най-много 
плачатъ. Но какъ? Лицемерно, 
разбира се, безъ дапострадатъ 
тЪхнитЪ джобове. И за това 
бюджетит-Я свършватъ съ ди- 
фицити, а новит-fe облози и ак
цизи все идатъ, като на захарь- 
га, газьта, цимента, стъклата, 
концигЯ и т. а ,  а това е все 
за сметка на консуматора, но 
пъкъ зщ джоба на излишни

не се върши грабежъ подъ раз
лични форми и начини. Не е 
пощадена и застрахователната 
обласгь въ това отношение. Отъ 
известно време се подвизава въ 
околията ни некои си Евденко 
Александрови отъ с. Вършецъ, 
Берковско агенгъ на дружество 

Балкани“.
1) Ние питаме почитаемото 

дружество знае ли по какъвъ 
начинъ неговия агентъ сключва 
застраховките?

2) Знае ли то и в-Ярно ли е 
че този агентъ е излежали при- 
ежда № 6, отъ 9 януари 1929 
година на Софиския апелати- 
венъ еждъ по наказ. дело о. х. 
№ 294-1929 год. на Врачански 
окржженъ еждъ за фалшифи
кация.

3) верно ли е, че на сжщия 
сж отнети гражданските и по
литическите права съ сжщата 
приежда? и може ли да бжде 
натоварени за сключване на за
страховки?

4) верно ли е че противъ сж
щия има заведено друго след
ствено дъло за фалшификация 
подписа на единъ Врачански 
търговець за 20,000 лева?

5) Знае ли дружеството, че 
неговия агентъ е завели дело 
№ 176 1933 год. на Берковския 
Мирови еждия чрезъ госпожа
та си противъ А. Мръвкова учи
телка отъ с. Бели Мелъ за 1600 
лева, когато тя му е подписала 
разписка за 600 лева, а въ из
дадената полица № 95,543 е 
спаднато като предплата само 
100 лева?

6) Знае ли дружеството че 
той е завели дело № 196-1933 
год. на Берковския Мирови еж
дия противъ Петъръ Зарковъ 
отъ с. Согочино пакъ отъ тоя 
родъ сделки, на когото е на
писали предложение за 20 го
дини застраховка, а се издава 
полица за 10 години, за да по
лучи повече комисионно?

7) Знае ли дружество Бал
кани, че сжщия е сключили за° 
страховка за 40,000 лв. на Цен
ко П. Стоянови отъ с. Влашко 
село, като му е обещали че дру
жеството ще му даде веднага 
заеми 28,000 лв. като за годиш
ната премия е взелъ отъ зас
трахования записи на заповЪдь. 
А съ това е извършили нару
шение на чл. 44 огъ закона за 
Държавния контролъ.

8) Известно ли е на дружес
твото колко подобни други д*- 
ла има сжщия агентъ и не счи
та ли почитаемото дружество 
„Балкани“, че тоя начинъ на 
сключване застраховки убива 
в-Ярата на хората въ застрахо
вателното дъло, а най-много на 
дружество „Балкани“?

Каменъ Загоровъ,



Стр. 2. Наше Слово Брой 430.

Дбстоевски и правото
(Продължение отъ миналия брой)

Чрезъ неговите усга безчис 
ленниятъ и незнзенъ легиояъ 
отъ престъпници заяви високо 
на св-кта, че и престжчяикътъ, 
въпреки всичко, е човекъ, че 
и той, може би, по често от- 
колкото порядъчния гражда- 
нинъ име нужда отъ самота, 
уединение и самовглъбяване.

Галерията отъ паднали, чи 
ито вжтрешенъ животъ наме
ри место въ произведенията на 
Достоевски, е изобилно и раз
нообразно оцветена. Въ нея 
вашето око ще срещне разго
лена душата на проститутката 
Соня, която продава своята дев- 
ственость, за да задоволи гла- 
дътъ на своите близки, наредъ 
съ буйния и несдържанъ Ди- 
митръ Карамазовъ, чиито гласъ 
лети презъ далечните и нез
найни Сибирските полета и нас
тойчиво и убедително уверява, 
какво „Дим. Карамазовъ е под- 
лецъ, но е крадецъ“.

По-нататъкъ проникновение
то на единъ свърхземенъ пси- 
хологь ви вода презъ страш
ните и неизповедими пътища 
на мисъльта, за да проследите 
процеса на оформяване идеята 
за убийство, заседнала като 
идеяфиксъ въ съзнанието на 
Разколниковъ (Престъпление и 
наказание), като по такъвъ на- 
чинъ, безъ да има претенцията 
да е дипломиранъ юристъ, от
кри и разясни на юристите по
нятието за предумисъла, което 
впоследствие намери место въ 
всички наказателни закони.

Достоевски ни научи да гле
даме на престъпника, преди 
всичко, като на човекъ. Той ни 
даде да разберемъ, че незави
симо отъ това дали ще схва- 
немъ престъплението к а т о  
плодъ на стопанските условия, 
на социалната обстановка или 
ще го отдадемъ на индивиду
алните предразположения, не
зависимо отъ това дали ще 
сметнемъ, че престъпника е 
извършилъ деянието, защото е 
ломброзовъ типъ, защото прес- 
тъпностьта е негова наслед
ствена стихия, негово иманент
но качество или пъкъ че то е 
извършено подъ влиянието на 
моментно и случайно координи
ране на съдействащи обстоя 
телства, наказанието въ никой 
случай не требва да бъце ед

но отмъщение, едно отвръща 
не на злото чрезъ ново зло 
Защото новото зло нема да 
поправи, а ще озлоби. Достоев 
ски подхвърли като неугасва- 
ща искра мисъльта за попра
вяне на престъпниците. Идея
та за чов4чность въ наказани
ето. И ако новата италианска 
школа отъ правници издига ка
то прагъ срещу престъпление
то, освенъ наказанието, още и 
осигурителните и прправигел- 
ни мерки, то не ще бъде пре
силено да се констатира какво 
влиянието на Достоевски въ 
тази насока е засегнало и техъ.

Най-после днесъ, когато на
казанието за едно извършено 
г рестъпление требва да се от
мери въ зависимость отъ него
вия психически образъ, намЪ- 
рилъ место въ душата на ав 
тора си,, а не въ изключителна 
зависимость отъ обективно, вън
шно осъществения резултатъ 
(както е било въ далечното ми
нало и презъ времената на ин
квизицията) не е безъ значение 
да се припомни, че въ това от
ношение допринесе се твърде 
много и Достоевски да се раз
бере, че за да отмЪримъ спра
ведливо възмездие, требва да 
умЪемъ да четемъ неизследва
ните образи на престъплението, 
които огледалото на човешка
та душа е отразило въ себе си, 
че за да накажемъ не е доста
тъчно да констатираме че има 
защо, че е на лице единъ прес- 
тъпенъ резултатъ, който търси 
възмездие, а е необходимо да 
изследваме вътрешния миръ, 
подбудите, мотивите, които съ  
играели такава решителна мо
тивираща роля въ волевите про
явление на човека, че съ  го 
накарали да забрави за моментъ 
и спокойствието на' свободното 
съществувание и ясния куполъ 
на усмихнатото небе и заради 
единъ ударъ съ ножъ или единъ 
вистрелъ да ги замени съ су
ровото и непршогно мълчание 
на тъмничните огради.

Ето защо, ако некои сметатъ 
Достоевски за ръководникъ въ 
литературата, нема да сбъркатъ 
ако прибавятъ, че той е такъвъ 
и въ науката. Такъвъ е защото 
въ пътищата си той е ималъ 
винаги за неотстъпна и лъче
зарна цель да намери съ всич

ки възможни средства, които 
природата щедро му бе  предо 
|Ставила, човека въ човека и въ 
своето непреривно търсене, той 
даде на човечеството постиже
ния, които ще останатъ като 
блескзви диаманти, както въ 
съкровищницата на литература 
та, така и въ тая на науката.

Отъ това е изграденъ неръ 
котворния паметникъ на него
вото безсмъртие.
_______  Любомиръ Мариновъ

Хроника
— Св. Духъ е патрония празд- 

дникъ иа въздържателите. По 
тоя случай, на 4 того, 10 часа 
сутриньта, въ салона на чита
лището, ще бъде представена 
за втори пъть пиесата „Разоча
рование“, въ 3 действия, отъ 
нашия съгражданинъ Кирилъ 
Пенковъ, а на 5—Св. Духъ, ще 
има манифестация. Както пие
сата, така и манифестацията съ  
разрешени за учащата се мла- 
дежъ.

—Абитуриентите Фердинанд- 
чени при Врачанската мъжка 
гимназия се освобождаватъ та
зи година: Димитъръ Георгиевъ 
Васовъ — по всички предмети; 
Вуто Ивановъ Вутовъ — по 7 
предмети; Любенъ Антовъ Джо- 
ковъ — по 4 предмети; Петъръ 
Атанасовъ Сердевъ—по 4 пред
мети; Дим. Тодоровъ Въловъ— 
по 3 предмети; Ангелъ Дими- 
тровъ Стамболиевъ—по 1 пред- 
метъ; Емилъ Ивановъ Догановъ 
— по 1 предметъ. Останалите 
не се освобождаватъ. Всички 
съ  възпитаници на Фердинанд- 
ската Непълна Гимназия.

— Конгресътъ на въздържа
телите ученици и учители ще 
стане на 10, 11 и 12 юлий въ 
Габрово, а тоя на въздържател- 
на та федерация на 27, 28 и 29 
августъ въ Нова-Загора.

— На 24 того, въ водите на 
р. Ботуня сеудавилъ Петко Ге- 
новъ Лиловъ, 4 год. отъ с. Пор- 
титовцй, а на 29 того, се е уда- 
вилъ въ придошлите води на 
р. Шугла Иванъ Тодоровъ Анн- 
овъ, 8 год., отъ с. Крапчене.

— Извършено е освещаване
то на новопостроената сграда 
за основно училище въ с. Гор
на Вереница, а не въ с. Горно 
Церовене, както погрешно съоб 
щихме въ миналия брой.

селските гробища, а го зарови
ли некъде изъ къра. Минали 
години. Селото очаквало нещо 
страшно. Нещо зловещо, ходи
ло тайно по хорските сърдца и 
ги изпълвало съ страхъ и ужасъ. 
А действително отъ сърдцето 
на умрелия ходжа йзрастналъ 
този дъбъ, който все повече и_ 
повече се впивалъ въ земята” 
и здраво се заклонилъ въ петь 
читалести клони, които засен
чвали къра. Това били петима
та синове на ходжата—измре
ли презъ големата чума—но се 
га бранятъ своя старъ баща огъ 
селски хули. . ,  некои смелча- 
ги искали да ги отсечатъ, но 
връщали се убити — изсъхнали 
като листъ и умирали въ страш
ни мжки.

Млъкна и тжпо се загледа 
предъ себе си.

Чудно, бай Стано суеверенъ?! 
И закрета пакъ:

— Огъ преди и азъ бехъ вир- 
налъ глава. Не вервамъ въ нищо.

Хората думаха, че тукъ изли
зали духове, вампири—пфу-у, а 
гърбушата отъ долна махала, 
баба Стана, клечи пзкрайдува 
рите и все бъбре: „охъ баби и, 
до какви времена доживехме— 
гола жена подъ моста, лошо-о, 
синко, война ще има, война“. 
Пъкъ азъ се подсмивамъ и на- 
пукъ на праказката навредъ хо- 
дихъ, ама нищо—думай си: „ба
бини приказки, хъмъ може ли 
духове, па и гола жена! — хай 
меретията, нека ми се падне, 
та и магесница да е — ще види 
тя бай си Стано* . . .

Всички се весело изсм^ме;

„ П е т т Ъ  б р а т я "
(изъ „Моите пжтни бележки“)

Здрачъ се заепуска надъ рав 
ното Челопешко поле и „запри- 
бира морни селяни къмъ сънь 
и почивка. Западътъ разлянъ 
отъ чисто злато изпращаше сяй- 
ни поздрави на в. „Боба“, като 
долищата надъ него вече по
тъваха въ нощни сенки. Закъс
нели жетварки, откарали до- 
вършекъ отъ нива, весели и до
волни отъ дневния трудъ пее
ха и буйни, често сърдечни про 
виквания плъзваха по самотна 
глушина, отъ гдето младъ ов
чари отвърне здраво ехо. Щур
ци въ унисонъ дращеха пова
лени класове ръжь, а пждпж- 
дъци монотонно, като сироти 
вдовици провлачено стенеха за 
да^се спотулятъ татъкъ по кръс- 
ците летенъ ечемикъ.

Ние вървехме бавно, унесени 
въ тази чудна природа и ма- 
къръ, че много пжть ни оста
ваше, то радостно поемахме ми
ризмата на дивата мащерика, 
равнеца, горчивеца, тентявата и 
червения катрионъ.

Дружината ни беше пъстра 
полска китка — хора, кой по
вече, кой по малко чеда на се
лото и природата. Като мириз- 
ливъ здравецъ между насъ ми
наваше бай Стано. Простъ чо
векъ, надхвърлилъ средната 
втззрасть, но упазенъ, набитъ 
като юнецъ, а лицето му широ
ко — скулесто и вечно изгоре
но отъ слънцето. Пъкъ единъ 
сладкодумецъ, като захване как 
во виделъ и чулъ — дълга бо-

интересни случки. Поехме го 
за водачъ отъ село Боново. То 
ва село е сгушено въ една ста
ропланинска гжнка, надъ която 
високо се издига обраслиятъ 
съ буйни храсти Гълубецъ. Бу- 
новчени се славятъ по целата 
пирдопска низина като хора въз 
приемчиви, склонни къмъ буй
ства и лесно печелене на пари. 
Разказваха ни, ч? презъ турско 
време у селото турчинъ не сме 
ялъ да пренощува. Ние напъл
но повераахме, щомъ като по
гледнахме бай Стано, който бе
ше обутъ въ навуща, майстор
ски притегнати съ черни, кози- 
няви върви, а въ тъмно мора
вия поясъ забучилъ дълъгъ ко
привщенски ножъ, украсенъ по 
дръжката съ странна орнамен- 
тика.

— Сега ще ви покажа старъ 
джбъ, който е още огъ турско 
— а по надолу има хладна стуб 
лица, тамъ ще отдъхнемъ и ще 
изстудимъ ракията.

Нема какво? — Чудо човекъ! 
—неизчерпаемъ изворъ отъ ща
стливи идеи.

— Това ей до баирищата го 
прекарятъ „Петте братя“—су
ма нашенци, изпозагинаха тъд- 
ява; и бай Стано разле на ши
роко косматата си ржка, за да 
покаже големото ширине.

— А то какво било? — преди 
много, много години умрелъ 
старъ ходжа. Магестникъ билъ. 
Дружелъ съ дяволи. Елопечени

жигробска броеница отъ най-де искали да го погребиъ въ

ФактитЪ говорять
Тежки тревожни дни живеемъ. Положението все повече 

и повече се влошава. Несигурностьта въ утрешния лень, безси
лието на отделната личность да се бори за своето сжщест- 
вувание, ето най големия въпросъ, кой го днесъ вълнува здра- 
вомислящия човекъ. Тъкмо въ такива моменти идва спасител» 
ната роля на кооперацията, въ своите отдели: кредитна, по
требителна, производителна и застрахователна.

Кооперацията, ржкоЕодима отъ взакмопомощь, чрезъ сдру- 
жаванието и принципътъ „Единъ за всички и всички за единъ8 
— култивира у насъ чувството на солидарность толкова необ 
ходимо за днешното време. И резултатите сж на лице. Само 
презъ последните две години Чиновническото Кооперативно Сп. 
Застрахователно Дружесгво изплати за починалите свои дружес
твени членове отъ Фердинандска околия следните суми:

1) Никола Лиловъ — Фердинандъ (подър. застр. 1 г.) 100,000 лв.
2) Йордан ь А. Боядшиевъ—Фердинандъ (под. зае. 4 г.) 101,500 „
3) Цвета Ив. Бъчварова—Фердинандъ ( „ „ 3 „) 50,000 „
4) Пенка Н. Ангелова —Фердинандъ ( „ „ 3 „) 50,000 „
5) Филипъ Димитровъ—Фердинандъ ( „ „ 3 „) 40,000
6) Трайко Димитровъ—Фердинандъ ( „ „ 5 „) 30,000 ;
7) Стефанъ Ивановъ—Фердинандъ...............................  10,000 „
8) Стана Авр. Таскова—Фердинандъ.......................... 5,000 „
9) Т. Георгиева—с. Гор. Лука ( в „ 1 „) 50,000 „

1СГ) Райна Св. Василева—с. Маданъ ( „ » 2 „) 50.000 „
11) Никола Тричковъ—с. Припължене ( „ „ 8 м )  20000 „
12) Елена М. Божинова—с. Митровци ( „ „ 1 „) 30,000 „
13) Сл Иванова—с. Ерденъ ( а „ 1 „) 40.000 „
14) За пожара читалище „Разумъ“—Фердинандъ . . 105,000 „
15) За изгор нжщана Д. П. Веренишки Фер-ндъ (ежбит) 85 000 „

А общо дружеството за целата 1932 г. изплати 9,609,000 
за 564 починали дружествени членове.

Това сж цифри, които действително 
говорятъ за значението на необходимость- 
та отъ застраховката, особено присжщест- 
вуващата финансова криза и при която 
въ България годишно се харчи за тютю- 
нова отрова надъ 3,000,000,000 лв. Тукъ да
ваме въ диаграма извлечение отъ отче
тите на застрахователните дружества въ 
България за 1930 1931 година.

Благодарение на своя кооперативенъ 
духъ, участие на застрахования въ управ
ление и печалбите му, днесъ чиновничес
кото Коопер. Застрахователно дружество 
представлява най- колосалното застрахо
вателно предприятие въ България. Него
вите резервни фондозе надъ 400,000,000 
лева и 172,000 членове сж гаранцията за 
преуспеването въ днешната сгупанска и 
финансова криза.
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деятель на Чиновническото Коопера
тивно Застрахователно Дружество.

г ш ш
S I t с * ,Ч'

едни допълниха нещо по въп
роса, други се волно провикна
ха и дълго време слушахме ехо
то нежно да звучи въ легната 
вечерь. И подхвана дума бай 
Станчо.

—Е днажъ надумалъ Младенъ, 
сестринъ синь, да дойдемъ и 
му прокопаемъ корените. Той 
не скланяше.

—„Брей уйке, ще измреме“ , . .
—„Де море ще измреме“ 1
Иай-после склони=метнахме 

яморлуците, а изъ пжтя върви- 
ме като по тръни; праказваме 
за друго, но за джба нищо . . .  
Ударихме секирите, а то като 
че ли отъ долу плаче некой. 
Думи не отбираме — то ние ни 
живи, ни умрели, неможешъ и 
да бегашъ—краката ни закова
ни, като да ни тегли некой на 
долу—и така сме се навили . . .  
отъ сетне хората ни намерили 
на кюутуци. Следъ два дена 
умре Младенъ. Отъ тогазъ по 
такива места-кракъ ми не стжп 
ва . . .

Бай Стано млъкна и не смее
ше да се приближи до „Петте 
братя“, а само отъ далечъ ни 
показа петь стари дънери сле
пени въ едно—счепкали се пе
тима братя въ неравна борба, 
Отъ техъ единъ бр«ъ е иро-

гнилъ и склони къмъ срутване, 
но останалите братя крепатъ 
стария евш  братъ.

Верно, че нещо зловещо, не 
що тайнствено лъха отъ този 
джбъ. И самото место е такова. 
Наоколо запустели, трънясали 
ливади и стърнища, отъ никого 
не използвани. И благодарение 
на това поверие, селото дълги 
години ще се гуши въ грозно
то поверие, джбътъ ще стърчи, 
трънясалите ниви никога не ще 
видятъ рало, селяни ще умиратъ 
и приказки ще се разказватъ...

Дружината навлезе въ млада 
горица и до студената стублица. 
накладе овчарски огънь. Некой 
зале—„Страхиле страшенъ хай- 
дутинъ“. Песеньта се хареса на 
всички. Тукъ й беше местото.

Не следъ дълго време всеки 
отъ насъ сви колени и излеко 
захърка.

Бай Стано не можеше да се 
успокои. Той дълго трепереше 
и гледаше тъмните сулиети на 
„Петте братя“. Сетне се завър
на на другата страла и заеча.

Заседна глуха и^ъмна нещь.

Хр. Неделковъ.


