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за година 50 лева 
за 6 месеци 25 лева
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официални 2 лв. кв. см. 
въ  хрониката 5 лв. на редъ

Опиете ни г м ш т в
Много несправедливости има 

п | тоя свЬтъ; хиляди неправди 
сж се извършили въ течение 
иа много векове. Но едва ли 
има по-гол'Ьма неснраведливо- 
сть, по-очебиеща отъ тази да 
се посЪга върху училищата.

Това е посегателство, срамъ, 
позорно дТло за днешния „кул- 
туренъ просвЪтенъ“ 20 в1зкъ.

Ако разгърнемъ страниците 
на нашата история и се вър- 
немъ 60—70 години назадъ, 
ще откриемъ ценни неща. То- 
гава всички видни българи се 
борели да просвйтятъ народа, 
чрезъ отваряне на училища, 
коцто да станатъ разсадници 
на просвета и образование; съ 
цената на своя животъ ония 
български ратници работеха, 
за просвещението и пробужда
нето на националния духъ въ 
вс'1жи българинъ. Техните ста
рания и борби беха овенчани 
най-после съ успЬхъ. ПримЬ 
рътъ на В. Априловъ, който 
пръвъ даде инициативата за 
отваряне на гимназия въ Габ
рово 1835 г., бЬ последванъ 
отъ много български граждани. 
Съ каква радость, съ какъвъ 
ентусиазъмъ никнаха е д н о  
следъ друго училищата, свети 
лищата за българския народъ. 
Да, защото тогава чувствуваха 
необходимостьта отъ образова
ние. А нима сега националното 
съзнание е толкова претжпено, 
за да не може да се схване и 
разбере, че на единъ народъ 
като нашия требва повече про
света и тези училища, които 
ги има не сж достатъчни, а 
искатъ и те да се намалятъ. 
Дали въ разстояние на 54 го- 
дишенъ свободенъ животъ, дос
тигнахме такъвъ културенъ по- 
демъ, че требва сега да спремъ, 
да скръстимъ ржце и да ка- 
жемъ: „Стига ни толкова, ние, 
българите, см е  просветени“ 
Бързъ прогресъ 1 ?

Следъ 5—вековното робство, 
трЬбваше да настане день, ко- 
гато и терзания българинъ да 
изплува на житейското море и 
да каже предъ хората и свЬ- 
тътъ:

„И азъ имамъ право на съ
ществувание, дайте ми свобода“.

Да, свободна България! Пе- 
чаленъ фактъ на действител- 
ностьта. Не е ли сега повече 
въ робство? Това, което наши
те  предшественици съ години 
съ  градели искаме да разру- 
шиме за единъ само мигъ. По- 
сегатъ върху най-светлите ин
ститути на народа—училищата. 
Все едно да се извади сърдце» 
то на единъ човекъ и да му 
се каже: „живей!“

Целиятъ български народъ 
безъ училища би се обезверилъ. 
На какво ще прилича той, ко* 
гато душата му се отнема?

Въ България има много ин
телигентни, въ селата не е 
нуждна просвЬга, селянинътъ 
нека оре тамъ земята. Нека го 
тъпчатъ всички, требва да тър
пи като волъ. До кога? Нека 
не забравяме, че 2/3 отъ насе
лението въ България живее въ 
села, и благодарение на селс
кото население се е запазилъ 
българския езикъ презъ дълги
те  години на робството.

Съкращавайте учители, нека 
въ една паралелка се натъп- 
катъ като сардели 60 деца. За
що имъ трЬбва въздухъ, про- 
сторъ? Въ колко много българ

ски села училищните помкще 
ния съ  малки и какъ ще мо 
же при толкова деца да се 
проветрява и диша? А за учи 
теля, той отдавна е обреченъ 
на сигурна смърть, защото 
жълтата гостенка, негова един
ствена приятелка, разяжда б е 
лите дробове и немилостиво 
руши.

Да се съкратяватъ учители 
въ прогимназията—много билл, 
а увеличаватъ часовете. Е, гос
пода, влезнете единъ часъ са
мо при 60 деца и после каже
те какъ се чувствате. Ами 4, 5, 
6 и повече часа всеки день? 
А тамъ, дето съ малко деца, 
не е имъ нуждно образование. 
Колко даровити деца въ села
та оставатъ така. Значи, те да 
не могатъ да се ползватъ съ 
това право да учатъ. Те стоятъ 
предъ прага на училището, пла- 
чатъ. Защо имъ затваряте вра
тите? Защо пречупвате криле- 
те на тези невинни деца? За
тваряйки училищата, децата съ  
обречени на улицата, ще тръг- 
натъ по криви пътища, а съ 
това ще вредятъ на себе си, 
на обществото и държавата.

Учительтъ въ село требва 
повече часове да има, пъкъ как
во ли работи той? Но колко ра
боти съ  възложени на него. 
Гой е аргистъ, сказчикъ, тре
бва да ръководи читалища, коо
перации и да чете реферати.

Не ни отнемайте училищата 
секти! Колко учители оставятъ 
на улицата, съ какво съ зас
лужили те тази си съдба? Ц е 
лия народъ требва да протес
тира срещу тази явна неспра- 
ведливость, защото Дръжавно- 
то управление не пренадлежи 
въ ръцете само на едни, а на 
целия български народъ А как 
ва икономия се постига съ те  
зи съкращения? Нищожни въ 
сравнение съ големитк суми, 
които съ хиляди се харчатъ 
всеки день за излишни неща.

Училищата ни оставете, за 
щото българския народъ из- 
живева стопанска криза; не е 
далече времето, когато ще на
стане морална и духовна и то
гава тежко ни! Какъвъ народъ 
ще бъдеме! Училища искаме, 
просвета ни дайте! Учителство 
то не спи, то вижда всичкс и 
нема да позволи, щото да ли 
шатъ народа ни отъ душа.

Верваме, надеваме се и ще 
победимъ!

Учителка.

— Съгласно наредбата за за 
пазване ореховите дървета, раз
решение за отсичането на рас
тящи въ горите се дава отъ 
съответните горски власти, а 
въ останалите места — отъ аг
рономството. Забранява се пре
возването на орЬхови трупи отъ 
едно населено место до друго 
или по Б. Д. Ж. безъ преноси 
телно свидетелство. Последно
то се издава отъ агрономство
то възъ основа на позволител
ното за отсичането на opbxa. 
Нарушителите се наказватъ съ
гласно чл. 167 отъ Закона за 
П. 3. П. и О. П. И. — глоба до 
1000 лева и затворъ до 1 г.

— Въ неделя, 25 того, следъ 
черковния отпускъ, Фердинанд- 
ската народна прогимназия 
даде годишното си утро съ из
ложба. Прис^тствуваха много 
граждани,

Ройоненъ Кооперпт. К о н ш ъ
г р .
Едно похвално дЪло

Кооперативното движение въ севе 
ро-западна България до преди н-Ькол 
ко години 6 t  твърде слабо развито 
И то не че нкмаше естествени усло
вия, но липсваха изглежда хора, кои
то биха дали тласъкъ на това раз
витие.

Иапоследъкъ, обаче, ние наблюдава
ме едно извънредно характерно явле
ние въ нашия кооперативенъ животъ: 
—почти всички села на Берковска и 
Фердинандска околии, сл; образували 
свои селско стопански кооперации, съ 
тенденция да обхванатъ ц-Ькиятъ сто
пански животъ на селото, съ най-раз
нообразните му отрасли. А всичко то
ва се дължи, безсъмнено на още по- 
характерния начинъ на организиране, 
къмъ който пристъпиха преди чети
ри—петь години иЬколко самоотвер
жени кооперативни деятели въ онзи 
край. Те решиха да образуватъ така 
наречения „Районенъ кобператавенъ 
комитетъ“ -  обхващащъ стопанските 
райони на Фердинандъ и Берковица, 
съ седалище гр. Фердинандъ.

Заслужава, преди да пристъпимъ 
къмъ разглеждане добрите резултати, 
отъ тази до крайна степень самобит
на организация, да дадемъ едно крат
ко описание на последната.

Преди всичко идеята за културното 
и стопанско повдигане на онзи беденъ 
край, послужи като основа за образу
ването на този „комитетъ“. Неколко 
културни деятели на града и селото, 
се беха събрали презъ 1928 год. въ 
гр. Фердинандъ, за да обмислятъ въп
роса, но какъвъ начинъ требва да 
се заработи за културното и стопанс
ко повдигане на Фердинандския край. 
Отъ разменените мисли тогава се до- 
де до убеждението, че ако се започне 
съ организирането на селското коопе
ративно движение, само така ще мо
же да се постигне желания резултатъ. 
Погледнали на кооиирацията не само 
като на чиста стопанска организация, 
но преди всичко и като на общетвс- 
на такава, те можаха да намерятъ и 
съответната форма на тази идейна 
организация.

Реши се, като членове на „комите
та" да влЬзатъ познатите до тогава 
кооперативни деятели, които непосред
ствено работятъ за селско-стопанска
та кооперация; на второ место—агро
нома и неговите помощници; на тре
то—съвета на клона на Б. 3. банка, 
като представител!, на главния креди
тора. на селските кооперации; и най- 
сетне — лица, които съ  доказали ,на 
дело, че работятъ за кооперацията, 
училището и читалището. Реши се 
също така, стопанския районъ да се 
разшири, като обхване двете околии 
— Берковска и Фердинандска — ка
то общъ естественъ стопански районъ.

Първата задача, която предстоеше 
на хората отъ „Комитета* се състое
ше въ това—да сс заематъ съ проа- 
гитирване идеите на селско-стопанс
ката кооперация. За . тая цель те из
даваха цела година ежемесечникъ 
„Кооперативенъ зовъ“, където се спи
сваха статии, разглеждайки стопанс
ките обществени и морални основи 
на кооперацията. Редомъ съ това те 
свикваха гражданството отъ селата и 
града на конференции, въ гр. Ферди 
нандъ, като не изпускаха изпердвидъ 
и редовните събрания въ отделни 
села, чрезъ които подготвяха почвата 
за едно здраво идейно и стопанско 
организирвне на кооперативния жи
вотъ въобще.

Кооперативните деятели споделяха 
разбиранието, чс на селско-стопанска
та кооперация требва да се погледне 
като на организация съ всестранна 
задача. Имайки предвидъ специфичния 
характеръ на нашето село, където 
стопанския животъ не е никакъ дифе
ренцираш. (като този въ града) те се 
стараеха да запазнтъ познатата до 
сега форма н а селско-стопанската 
кооперация — кредитната кооперация 
да организира различните стопански 
отдели и когато стопанските изисква
ния наложатъ да се пристъпи къмъ 
„специалната“ кооперация.

Въ продължение на неколко месеци 
се откриха неколко кредитни коопера
ции, най-вече въ села, където се на
мираха подготвени хора за цельта. Не 
следъ дълго се почувства нуждата да 
се пристъпи къмъ общите доставки 
и продажби. Представителите на „рай
онни кооп. комитетъ“ въ лицето на 
постоянното си прнсътствие, влезоха 
въ връзка съ общия съюзъ на земле- 
дЪлскигЬ кооперации, чрезъ кочто 
можаха да реализират* и rbw две

задачи. „Комитета“ доставяше чрезъ 
съюза стоки и машини за коопераци
ите и чрезъ същия пласираше про
изведенията на членовете на селско
стопанските кооперации.

Може да се каже, че райония 
кооперативенъ „комитетъ“ изпълнява
ше и диесъ изпълнява ролята на ис
тински мораленъ и материаленъ пред
ставители, каквато задача изпълнява 
обикновенио райония кооп. съюзъ 
или Централата. Заслужава да се от
бележи и факта, че хората на този 
комитетъ работятъ безвъзмездно; не
що повече, тк жертвуваха свои сред
ства, само и само да видятъ делото 
си увенчано съ усггЬхъ.

Разбрали представителите на общия 
съюзъ на зсмледелските коперации, 
че този комитетъ е една здрава ор
ганизации, те решиха да влезнатъ въ 
преговори съ техъ за откриване аген
ция (представителство) на Съюза въ 
гр. Фердинандъ, иодъ непосредствено
то ръководство и контролъ на този 
„комитетъ“. Вместо д'кловъ капиталъ, 
какъвто обикновено събиратъ районн
ите съюзи, пристъпи се къмъ съби
ране на влогове, отъ отделните коо
перации, конто да послужатъ за обо- 
ротенъ капиталъ н а „агенцията“. 
Щомъ се събраха средствата, ведна- 
ге се пристъпи и къмъ обзавеждане 
на самата агенция.

Съюза изпрати стоки за неколко 
стотици хиляди лева, които още пър
вите седмици се пласираха чрезъ 
кооперациите. До тогава, кооперации
те купуваха повечето отъ търговци 
на едро въ града, или чрезъ отделни 
доставки на „комитета“ направо отъ 
съюза. Сега търговците съ  недоволни 
отъ „агенцията на общия съюзъ на 
землсделските кооперации“ и правитъ 
всичко възможно да попречатъ на 
развоя на това хубаво дело, но едва 
ли ще имъ се отдаде. „Комитета“ е 
взелъ грижата „агенцията“ да изиграе 
ролята на гланенъ дОставчикъ на всич
ки стоки, отъ които се нуждае село
то и града; същевременно да пласира 
произведенията на кооперациите чрезъ 
посредничеството на общия съюзъ.

Най-силното оръжие на „комитета“ 
обаче е, внушеното съзнание у коопе
ратора (чрезъ системна просвета) да 
гледа на кооперацията като на свое 
лично дело. Днесъ, много редко ще 
се реши кооператоръ ла купи или 
продаде нещо, освенъ чрезъ своя ма- 
газинъ или „агенцията“

Само за единъ месецъ и половина 
„агенцията“ (открита презъ ноемврий 
1932 г.) можа да реализира 20000 лв. 
печалба. Може би този успехъ се 
дължи и на обстоятелството, че на 
„агенцията“ се гледа вече, като на 
потребителна кооперация, къмъ която 
съ приспособени нЪкои отъ основни
те „рочдалски принципи“, а именно 
—да се продаватъ стоките на пазар
ни цени, а само на кооперациите съ 
възможната отстъпка.

Заслужава прочее, да сс отбележи 
и едно друго обстоятелство, което, мо
же би, допринесе още толкова за 
здравото организиране на коопера
циите въ района. Това е безсъмнено 
културно просветната работа, която 
извърши „комитета", чрезъ едно ре
довно сътрудничество въ местния пе- 
чатъ по кооперативни въпроси и кур
совете, които организира за подго
товка на касиер-деловодители и мага- 
зинери.

Презъ августъ — септемврий 1930 
година, „комитета“ уреди първия 
свой курсъ, където вземаха участие 
хора запознати добре съ кооператив
ното дело въобще, Въ този курсъ бе
ха записани около 50 дущи курсисти, 
повечето отъ които беха xopai изхож
дащи изъ средата на съществующнте 
вече коцерации, а по-малко такива, 
които имаха желание да се подготвятъ 
за бъдещата работа. Като предмети 
беха застъпени:

1. Счетоводство а) общи принципи 
и б) спец. счетов. въ кредитната коо
перация.

2. Теория на народното стопанство.
3. Кооперативно право.
4. Кооперативно дело — общи прин

ципи.
5. Кооперативно дело въ чужбина 

и у насъ.
6. Стопанска дейность на копе- 

раци ята.
7. Кооперативни застраховки.
8. Коопер. земледелска статистика.
9. Кореспонденция и деловодство.
10. Земледелско скотовъдство»
И* Данъчни разпореждания,

12. Неколко лекции върху „ролята 
на учителя въ кооперацията".

Резултатите беха повече отъ очак
ваните. Коперативното движение се 
разпростре още толкова, защото има
ше вече свой подготвени хора.

Агажиаента, който имаше „комите
та“ около организирането на „агенци
ята“ не му позволи презъ другите 
две години да уреди нови курсове, 
въпреки крещящата нужда отъ такива.

Презъ м. януарий и февруарий т. г. 
обаче, се уреди кррсъ кподъ непос
редственото ръководство на опитенъ 
ннсиекторъ на общия съюзъ. Въ този 
курсъ бкха записани около 80 души 
курсисти, които требваше да се иод- 
готвятъ изялючително по счетоводна
та и магазинна служби. Резултатите 
също така беха повече отъ ояакиани- 
те. Близо 45 дни, курсистите съ ра
ботили съ редъкъ ентусиазъмъ, който 
само изгледите на едно завидно бъ
деще може даимпулсира.

Тази есень се готви уреждането на 
трети курсъ, където редомъ съ спе
циалните предмети, ще бъддтъ застъ
пели и общообразователни.

Може да се каже, че „районния 
кооперативенъ комитетъ“ се появи 
въ време на една до висша степень 
назрела нужда, когато селскиятъ сто- 
панинъ живерше подъ непосредстве
ната огроза на една невиждана до се. 
га стопанска крнза и за да се спаси 
отъ погибелъ требваше да се пристъ
пи къмъ организирането на коопера
тивното движение на местна почва. 
Но заслугите на този „комитетъ“ 
къмъ кооперативното движение въ 
България и въ частность къмъ това 
на северо-западна България, се със
тои въ това, че ножа да приспособи 
здравите принципи на обществено и 
стопанско организиране все още тър
си начини и средства да се доразвие. 
Опитътъ, който направиха хората отъ 
този край, който с вече едно завър
шено дело, е единствения, може би, 
самостоятсленъ онитъ въ кашата бед
на отъ къмъ подобни решителни опи
ти страна.

Дано този онитъ не остане изолн- 
ранъ и за останалия кооперативенъ 
светъ, който все още търси метода 
за едно основно стопанско и общест
вено организирало на живота, като 
бъде допълненъ отъ онова, което са- 
миятъ животъ имъ подскаже.

Е. Я. Е.
Б. Р. Горната статия вземаме изъ 

в. „Стопанска България“ поради особе
ното й значение за нашия край.

Едно заседание
на 18 т. м. стопаните на вър* 

шачки отъ околията сж имали 
часово заседание, на което, 

сж разисквали по много важни 
въпроси върху предстоящата 
вършидба и цените на зърне
ните храни. Взети сж съответ
ни резолюции, съ които се ис
ка или да бжде пъленъ моно- 
полъ съ търговията на зьряе- 
ни храни или да бжде пълна 
свободна търговия.

Най настоятелно молятъ часъ 
по-скоро да се уреди въпроса 
съ безмитната газь, за да не 
стои снопето летось, безъ да 
могатъ и да нематъ съ що вър- 
шачките да излезатъ на поле
то да вършатъ.

Взети сж сжщо. и решения 
по разпределението по новия 
правилникъ, който е излезълъ 
съ Царски указъ.

Най-настоятелно моли Б. 3* 
Банка да не пречи по отпусна
тия креди тъ за ремонгъ, защо
то отъ никжде нема кжде да 
получатъ единъ левъ и въ та
къвъ случай требва да изле
затъ на вършидба съ разбити 
и неремонтирани машини.

Взети сж решения н по мно
го други въпроси. Р.

— Агрономството предупреж
дава всички производители на 
вкорененъ и гладъкъ лозовъ 
материллъ, ако искатъ свобод- 
но да го продаватъ на пазаря) 
требва да го деклариратъ въ 
агрономството веднага. Неиз- 
пълнителите ще се преслед- 
ватъ като контрабандисти,



Стр. 2. Наше Слово Брой 433.

Ценил но землен, произведения
и наближаващата житна реколта

Сведенията, които има Ми 
нистерсгвото на землед^лиего 
чрезъ своитЪ органи, гласятъ 
какво че въ тоя моментъ жит 
HHT'fe посеви еж. въ отлично 
състояние. Ако въ разстояние 
само на единъ месецъ времето 
се задържи така хубаво и ако 
не се случи нЪкоя природна 
стихия като градушка, земле
делеца може да се надява съ 
положителность на една изо 
билна по качество и количест 
во реколта. Веднага, обаче, не
посредствено съ това 2/, отъ 
населението на България, кое* 
то е изключително производи
телно, слага предъ себе си 
въпроса за цената на зърнени- 
гЬ храни отъ предстоящата ре
колта. Две трети отъ населе
нието на България отъ тъмни 
зори до късни вечери полага 
непосиленъ трудъ въ обработ
ката на земята, изолирано отъ 
всякаква култура и просвета, 
съ голема надежда чака да на- 
стжпягъ месеците юлий и ав- 
густъ, за да получи награда за 
своя трудъ. Наградата за него 
не се състои само отъ коли
чеството, което природата би 
му дала, но и размера на це
ната, по която той ще продаде 
излишека отъ своето производ
ство. Въ миналото, преди 3—4 
години, земледелеца и м а ш е  
щастието да продава своя из- 
лишекъ на твърде износна це
на, което му даде импулсъ да 
разработи пасбища, ливада и 
да изкорени дървета, за да ги 
засЬва съ златна пшеница, за 
която бе сигуренъ, че ще я 
продава по 7—8 лв. кгр. И то 
гава, б ъ  онова време, земле ц е  
леца, който сметаше това, се 
хвърли безогледно и твърде 
рисковано въ голЬми предпри
ятия, като купуваше вършачки, 
трактори, автомобили, мелници, 
маслобойни, редосеялки, култи
ватори и едъръ земледелски 
инвентаръ. А най-много се хвър
ли въ купуване на земя. Изоб
що всичко онова, което той 
сметаше, че ще му подобри ма
териалната страна на живота.

Резултатъ отъ всичко това е 
днешното състояние на наше
то земледелско стопанство, ко
ето далечъ надминава онова 
преди войните, особено равно
то поле на Дунавската равни
на, което е почти машинизира
но съ едъръ земледелски ин
вентаръ.

При лошото икономическо 
положение въ тоя моментъ, въ 
който се намира държавата и 
стопанството, често пжти бива 
обвиняванъ земледелеца, за де- 
то въ миналото той се хвърли 
безогледно и съ големъ рискъ 
на материализ разорение въ 
предприятия, срещу които на 
вънъ се изнесоха големи па
рични средства. Причина за 
днешната финансова и кредит
на криза е неговото неразумно 
увлечение по тия не ло силите 
му предприятия.

Обаче ако разгледаме по 
обективно въпроса, ще видиме, 
че благодарение иа тая пред- 
приемчивость на по-бурните 
стопани—земледелци, нашето 
село се благоустрои и въ кул
турно отношение се издигна. 
И въ такъвъ елучай и държа
ва и народъ требва да бждатъ 
дълбоко признателни на земле
делеца, за дето икономисаните 
средства вложи непосредстве
но въ стопанството, вследствие 
на което ние имаме днесъ ед
но значително увеличено зем
леделско производство.

Докато въ миналото земле
делеца заедно съ своето домо- 
чадие съ радость отиваше на 
нивата съ грубия физически 
трудъ да твори блага за себе 
си и семейството и да повдига 
благосъстоянието на държава
та съ всичките си творчески 
сили, днесъ той е напълно ра- 
зоренъ—умсиено и физически.,

Куражътъ на земледелеца е 
напълно заличенъ. Той нема 
желание даже да се рад
ва на предстоящата отлична 
реколта, плодъ на неговия кър- 
вавъ и упоритъ трудъ, защото 
надеждата за по-добра и спра
ведлива цена на неговото про
изводство, е изгубена.

Ето вече жетва наближава и 
житото отъ отличната реколта 
ще се прибере, а управниците 
до тоя моментъ нито въпросъ 
не сж подигали за цената отъ 
новата реколта. Нито день, ни
то минута не сж се занимавали 
съ тежката участь на ония, на 
които природата е отредила 
само веднажъ въ годината да 
получатъ награда срещу дено
нощния тежъкъ трудъ

Днешните цени на зърнени
те храни сж повече отъ ката
строфални и ако те не бждатъ 
увеличени, нека никой не се 
чуди, че засетата площь нае- 
сень ще бжде наполовина, как- 
то сега царевицата.

Управници, помислете сери
озно за бждещата нерадостна 
картина, която и да не я же- 
лаеме, по силата на действи- 
телностьта ще дойде. Ако по 
една или друга причина вие не 
успехте да приравните цените 
на другите произведения съ 
тия на земледелеца, нуждни 
му и които напритивъ всеки 
день се увеличаватъ, тръгнете 
по обратная пжть, като увели
чите цената на житото поне 4 
лева за кгр.

По такъвъ начинъ ще бжде- 
те оправдани отъ своите из
браници за справедливите имъ 
искания.

К. Ив. Рапонски.

Хроника
— Къмъ края на този месецъ 

ще излезе тиражния листъ на 
журналистическата лотария.

— Статията „Достоевски и 
правото“ отъ-нашия постояненъ 
сътрудникъ г. Любомиръ Ма- 
риновъ, сжция въ Шуменския 
окр. еждъ, печатана въ броеве 
429 и 430 на „Наше Слово“, е 
отпечатана к въ бр. 9 на „Сж- 
дийски вестникъ“.

— Директорътъ на прогим
назията въ с. Боровци е награ- 
денъ отъ Академията на нау

ките затова, че е спасилъ н-Ь- 
колко деца—ученици отъ една 
разярена биволица.

— Радиоапарати ще бждатъ 
поставени въ пжтническите вла
кове. Пробите ще бждатъ из 
вършени по линията София -  
Кюстендилъ.

— Кафениятъ картелъ въ 
Бразилия е взелъ решение да 
унищожи 6 милиона чувала ка 
фе, за да се запази високата 
му цена.

— За рззоржжение се гово
ри, а Съединените щати сж 
поржчали нови 32 военни ко
раби, на стойности 238 милио
ни долари.

— Съ влизането въ сила на 
новия акцизенъ законъ, прекра
тява се отпускането безъ ак- 
цизъ на соль и др. материали 
за индустриални цели.

—• Съюзътъ на санитарно- 
ветеринарния персоналъ ще има 
своя редовенъ конгресъ отъ 14 
до 17 вкл. юлий въ София.

— Задълженията на българ
ската държава сж: репарации 
4,624,706,645 лева; всичко вжт 
решни и външни д ъ л г о в е  
22,204,030,419 лева. Или всичко 
дългове 26,827,737,064 лева. На
селението е около 6 милиона — 
на глава се падатъ: репаргции 
по 770 левз, дългове други по 
3,697 лева. Или всичко по 4467 
лева на глава.

— Тазгодишната втора лЪт- 
на промишленна изложба въ 
Варна ще се състои отъ 23 
юлий до 20 августъ. Пжтуване 
по железниците съ 50 на сто 
намаление.

— Напалеона се купува и 
продава на Софийската пияца 
между 720 — 760 лева, кегато 
Б. Н. Банка го обявяза въ офи
циалния си курсъ 533 лв. Това 
не е добъръ симптомъ.

— Поради реформи въ Мор
ското училище—Варна, откри
ването му и приемане кандида
ти тази година ще стане по- 
късно.

— Публикуванъ е въ Държ. 
вестникъ бр. 63 новия правил 
никъ за вършидба съ вършач
ки. Вършачкопритежателите, об
щинските съвети и снопарите 
сж длъжни добре да го проу 
чатъ и съблюдаватъ.

— Пристигналъ е въ града 
ни циркъ „Олимпия“.
Печатница .ЖИВОТЪ* — Фердинандъ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
Съобщава се на всички г*да отъ гр. Фердинандъ н око 

лията, че агенция „Сингеръ“ се премести въ 
малкото дюгенче срещу касапските дюгени.

Имеющите нужда отъ истински сингерови машини, иг
ли, части, масло и поправки, да се отнесатъ до механика Ив. 
Вариклечковъ, който се намира въ сжщото магазинче. Сжщия 
отсрива безплатенъ курсъ по бела и цветна 
бродерия, за което се умоляватъ желаонците даотицатъ и се 
запишатъ за следване въ курса.

ОВЯВА
Продава се или се дава подъ наемъ

зеленчукова градина (ХОДЖОВАТА), 33 декари, въ мест- 
ностьта „Търняка“, при съседи: Юсни Абазовъ, пжть, Д-ръ 
1-3 Богоевъ и река „Огоста“.
Споразумение при наследницата: Зншбюлъ Ходжова—Фердинандъ.

Разсадъ-зеле
добро качество и голямо количество продавамъ на

износна цена.

3-3 Споразумение: Иванъ Цековъ (куция.)

Футболисти,
По моя поржчка отъ специална кожа, лично избрана отъ 

менъ, пристигнаха ми всички №-ра топки, пршхру -  
жени съ иай-солидните ф ранцуз
ин нлондери марка „С п о р т  ъ" и 
„Доркои, специални за мачове.

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

Тодоръ Тодоровъ— Фердинандъ.

r-ца Севка Ив. Нешева
— и —

г-нъ Васко Цено Гоцевъ
ще се венчаятъ на 2 юлий т. г. в ъ  с. Чипоровци 

Настоящето заменя пропуснати покани.
с. Чипоровци—Фсрдинандско, юний 1933 год.

се установи на работа въ града. Кабинета 
s ю се намира до книжарница „София“ .

Даватъ се ПОДЪ НАЕМЪ три дукяни„
на жгъла на улиците „Главна“ и „Славянска“, сре

щу Ц ентралъ и Ловджийското кафене.

3-3 Споразумение: ГРЕКОВЪ.
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Столарската работилница
на Исидоръ Първановъ —  Фердинандъ

се установи въ  зданието на Свиленъ И вановъ, на ул. 
„Врачанска“ (бившата работилница на Сп.Софрониевъ).

Изработва врати, прозорци и всякакви мебели.

№b Ш№ I IIMEirk
на склад ь въ

магазинъ „Дунавъ“ 33
гр. Фердинандъ и гара Мърчево.

Продава се дукянъ
въ  центъра на града, улиците „Ломъ-София“ и „Ве- 
рениш ка“, срещу Земл. банка, бетонна постройка на 
70 кв. м. подъ целия зимникъ, съ  дворно место око
ло 250 кв. м. и навеси надъ двора, свободенъ отъ  

всекакви  задължения и ипотеки.

3-3 Споразумение: Ив. П. Бъчваровъ— Фердинандъ.
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Фердинандско Град. Общинско Управление

О Б Я В Л Е Н И Е  №  3 0 9 8
На 3 юлий т. г. въ  канцеларията на общинското 

управление ще се произведатъ търгове съ  тайна кон
куренция, както следва: 1) Въ 10 часа за направа 
сградата на интизапа въ  гр. Ф ердинандъ— точка 1 на 
'сметката, безъ  землените работи. Стойность на пред
приятието 173,000 лева — залогъ за участие въ  тъ р 
га 865G лева. Предложенията и докум ентите се при- 
ематъ до 1072 часа; 2) Въ 11 часа за направа оборъ 
за рогатъ едъръ  добитъкъ въ  гр. Ф ердинандъ— точ
ка 2 на сметката, безъ землените работи. Стойность 
на предприятието 250,000 лева — залогъ  за участие 
въ  търга 12,500 лева. Предложенията и докум ентите 
се приематъ до 1 Г /2 часа; 3) Въ 16 часа за направа 
околовръсни навеси въ  гр. Ф ердинандъ— точка 5 на 
сметката, безъ  землените работи. Стойность на пред
приятието 225,000 лева — залогъ за участие въ  тър
га 11,250 лева. Предложенията и докум ентите се при
ематъ до 16V2 часа.

Книжата могатъ да се видчтъ в ъ  канцеларията 
на общинското управление.

Гр. Фердинандъ, 15 юний 1933 г,
общината.

ФердиЩ С&й. Йзпълнитель при Лом. Окр. Сждъ

ОБЯВЛЕНИЕ №  1056 / 32 г.
Нй основание определение подъ № 1185, издадено отъ Ломския окр. 

СЖДъ на 2 септемврий 1932 год. по търговско д-Ьло *Y? 306—1930 година по 
несъстоятелността на Луканъ Петровъ, търговецъ, отъ гр. Фердинандъ и 
съгласно чл. 807 и последующигЬ отъ Гражданското оъдопронзводетво, 
Фердннандския еждня изпълнитель Василъ Кюркчневъ обявявам-ь на ннте- 
рссующигЬ се, че отъ следъ петнадесетия день отъ датата на еднократно
то обнародване настоящето обявление въ „Държавенъ вестникъ“, до онова 
число на следния месецъ, което съответствува на датата на обнародването 
ще продавамъ на публнченъ търгъ, въ канцеларията ми въ гр. Фердинандъ, 
следннт1> недвижими имоти, принадлежащи на несъстоятелния^ длъжннкъ 
Луканъ Петровъ, търговецъ, отъ гр. Фердинандъ. а именно: I ) Дв >рно \rfec- 
то въ гр. Фердинандъ отъ около 100 кв. метра, съ построена вь него ма
сивна двуетажна клица съ дукянъ. до съседа: улица Врачанска, с .ь  две 
страни Апостолъ Стояновъ и Братя ЛФеви, оценени за 26-7.500 лева.

Синдикъ по несъстоятелностьта Първанъ Илиевъ, адвокатъ, отъ гр. 
Фердинандъ.

гр. Фердинандъ, 23 юний 1933 гад.
Слдмя изпълните^; в. КЮРКЧНЕВЪ.


