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ципално въпроса за учителя — 
културтрегеръ, нека засегна те
мата учителски стабилитегъ.

Днесъ е времето на страшни 
бури, на подмолни адски си
ли, на рушение, падение и при 
тия бездни, завои и кръстопъ
тища да се говори за благоро- 
денъ стабилитетъ, е д о с т а 
смйшно. Стабилность е дума 
звучна, съдържателна, но жал
ка, която е забравена отъ спо- 
койнитй времена, останала без 
значение и която требва да из
чезне отъ днешния говоримъ 
речникъ. Защото чиновничесг- 
вото е безъ почва — една пая
жина. То е зависимо отъ слу
чайни министерски комбина
ции— една трйска, грабната отъ 
партизанския мътенъ потокъ 
и която се разбива о брйгове- 
тй на подлостьта и егоизъм а. 
Нйма нужда да се спирамъ 
върху самата действителность 
следъ ийкои избори. Вие сте 
свидетели и знаете страшната 
картина на вой, писъкъ, без- 
гръбначие, пълзение, вейки се 
наежилъ, тича, крйщи, подава 
нови декларации, пром-Ьня ми
рогледи, идеали, а днитй те- 
катъ и държавната машина 
скърца, докато новитй хора 
свикнатъ съ нея. После наста
ва затишие, прикрита нормал- 
ность и отново тръпнатъ хора
та предъ утрешната неизвест- 
ность, когато картината ще бъ 
де много по-страшна. Личнос 
ти, случайно попаднали по об
ществената стълба, разполагатъ 
съ неговата съдба. И налага се 
щото чиновникътъ, за да запа
зи своя хлйбъ, става членъ “на 
тази или онази пзртия. Може 
би тукъ чиновничеството да 
изпада въ нелогичность и е ви
новно за своя лошъ стабили
тетъ.

Щомь вейки става партизг- 
нинъ, за да осигури своето с ъ 
ществуване, то логически след
ва, че и учительтъ трйбва да 
партизанствува. Но учительтъ е 
Само жрецъ въ храмъ, възпита- 
тель на млади генерации, вая- 
тель на воля и характеръ. Той 
има виеше предназначение и 
не може да се петни съ парти
занска каль. Доста с ъ  калнитй 
въ живота, нека има поне чис
ти, идеалисти хора, за да се 
очертае по силно контраста. 
Учительтъ е само учитель, са
мо възпитатель. Партизанскиятъ 
принципъ е престъпенъ за учи- 
теля, защото ще се даде отпе- 
чатъкъ на възпитанието и обу
чението, ще мине презъ приз
мата на партийна идеология. 
Ето защо учителството е изло 
жено на по силни партийни уда 
ри. Учительтъ е винаги идеа- 
листъ, скроменъ въ своитй ис
кания и за това е най-много 
обществено онеправданъ. Той 
до края на живота си остава 
Само учитель. Затова учител- 
скиятъ стабилитетъ трйбва да 
се основава на здрави основи. 
Защото, за да изиграе своето 
предназначение, своята роль 
като възпитатель, трйбва да се 
осигури неговото материално 
съществувание. Учительтъ, кей 
то живйе въ скотска неволя 
и парична оскъдица, не може 
да бъде истински жрецъ въ 
детския храмъ. Осигурете ма 
териално учителя, дайте му ус
ловия за културна работа и вие

искайте, очаквайте голйми чу
деса, защото вейки жадува да 
отлъчи отъ себе си най свйг- 
литй частици на човйщина и 
познание. А децата — тия ут
решни граждани — ваши най- 
скъпи съкровища, ще ги огрйе 
зората на учителската любве- 
обилность. А какво става по 
селата? О, тамъ картината е 
по-страшна— картина на сълзи 
и на човйшки мъки. Това е 
безрадостенъ животъ, който се 
причинява отъ страна на неу
ки настоятели и кметове. Учи- 
гельтъ е единъ отъ културни- 
гй фактори въ село. А същ ест
вува една заядливость, една 
неоснователна злоба на неве
жия къмъ културния. Така мо
же да се обясни спъването 
правилния развой на обучение
то по селата, убиване на учи
телски идеали, разбиване на 
болезнени нерви въ чувстви
телни учители. Учительтъ еиз- 
падналъ въ немилость. Той е 
въ ръцетй на настоятели съ 
еснафски разбирания. Постано
вленията — тия законни крепи- 
тели и тй изгубиха своето зна 
чение. Народното учителство, 
отъ всички обществени слоеве, 
е най-много изтерзано морално 
и материално. Но учителскиятъ 
дух.ъ трйбва да бъде бодъръ, 
не убитъ, измъченъ, не болна 
душа—наранена отъ непрекъс
нати уволнения, но той трйбва 
да престъпи къмъ училището 
съ радость. Но какво забелйз- 
ваме—не се ли огъва учительтъ 
отъ убийствени компромиси?

Никакъвъ стабилитетъ или 
той остава само на книга. Учи
тельтъ е зависимъ отъ благо
разположението на кмега, на 
настоятеля, дори и отъ пъда 
ра. Значи, онзи, който е призо 
ванъ да пръска свйтлина всрйдъ 
народа, трйбва да прави мили 
очи на този или онзи лартиза- 
нинъ. Е, къде е тогава човйш 
ката логика?- Нали съ това се 
унижава учителскиятъ автори
те гъ? Децата какъ ще гледатъ 
на своя учитель, който измъ 
ченъ хлопа по вратницитй на 
настоятелитй и моли да не б ъ 
де уволняванъ или проси в а 
кантно мйсто. Представете си 
важностьта на последнитй и 
страшната трагедия у душата 
на онзи, който утре ще говори 
предъ децата за чисти чувства 
и идеали, ще възпламенява мал- 
китй факелчета къмъ искре- 
ноеть.

Не по-радостна е картината 
и по градоветй. И тукъ компро 
миси, капризи, мили очи, безо- 
чливость и пр„ Това е печаленъ 
фактъ. Обществото трйбва се 
риозно да се замисли, особено 
ония, които с ъ  подъ ейнка на 
общественото дйло. Нека учи
телскиятъ стабилитетъ мине отъ 
книга въ реалность. Защото 
щомъ учигельтъе спокоенъ, той 
ще насочи своигй сили к ъ м ъ  
и с т и н с к и  културтрегеровски 
дйла.

X. Н.

Зо културно Франция

Въ с. Смоляновци е започ- 
натъ строежа йа ветеринарна 
лйчебница.

— Статията въ настоящия 
брой „За културна Франция* е 
продължение на статията „По 
поводъ седмицата на виното“, 
публикувана въ брой 433 ца 
„Наше Слово*,

Отговаряйки на въпроса отъ 
де иде и кой праща г-нъ про- 
фесоръ Портманъ въ България, 
г-нъ К. Пенковъ отговаря така: 
„О гъ пиянска, изродена и си
филистична Франция, въ която 
на трима души четвъртиятъ е 
сифилистиченъ. .

Живйещъ отъ нйколко го д и 
ни всрйдъ француския народъ, 
пребродилъ почти всичкитй му 
покрайнини, въ тйсни приятел
ски и идейни връзки съ хора 
отъ всички слоеве на фанцуе- 
кото общество (професори, уче
ни, журналисти, писатели, се
ляни, работници, учители и лр.), 
живо и безъ никаква задна ми- 
съль интересуващъ се отъ ду
шата, културата, нравитй, оби- 
чаигй и идеалитй на тоя на
родъ, съ една речь познаващъ 
до голйма степень*) францус
кия народъ, азъ не мога да 
пропусна това много обидно 
нападение върху единъ четири- 
десеть милионенъ. високо кул- 
туренъ, нравствено запазенъ, 
миролюбивъ, трудолюбивъ и 
проникнатъ отъ високо общест
вено чувство народъ, какъвто 
е францускиятъ.

Азъ никакъ не бихъ се спи- 
ралъ на тоя въпросъ, ако въп
росната статия не носеше под
писа на единъ добросъвестенъ 
и деенъ каро денъ будите ль и 
ако перото на г. Пенковъ нйма 
ше тяжестьта, което то има.

1. Франция не е алкохолизирана 
страна.

Безъ съмнение, алкохолизъ 
мътъ е доста развитъвъ Фран
ция и както въ всички „циви 
лизовани* страни, така и тукъ, 
той е една рана, която трови 
и разяжда една часть отъ на
селението й. Безъ съмнение, за 
нещастие, въ Франция, както и 
у насъ, още се намиратъ за
щитници на спирто пиенето. Но 
отъ това да се заключава, . че 
Франция е „пиянска“ страна, е 
съвършено несправедливо и 
обидно даже.

Грамаднага часть отъ фран 
цуския народъ си остава срав 
нено трезва и благодарение спе
циалния гений на французина, 
Франция е запазена отъ алко 
холизиране.

Нека не се забравя, че въз- 
държателното движение въ 
Франция съществува и че то е 
доста силно; че трезвата идея 
се проповйдва даже и отъ про- 
фесорската катедра, както е 
случая, напримйръ, съ профе- 
соритй Курманъ и Рошеки отъ 
Лионъ.

Нека г-нъ Пенковъ си спом
ни, че Д-ръ Легренъ, теорити- 
ка на въздържателитй, е ро- 
денъ и живйе въ Франция.

Франция не е пиянска стра
на; тя не е повече, огколкото 
България. Ако въ тая страна 
се пие повече вино отколкото 
у .насъ, то обратно^-въ Бълга 
рия се пие много повече ракия 
(много по-опасно отъ виното), 
отколкото въ Франция.

И въ Франция има хиляди и 
хиляди трезвеници, които не 
търсятъ да се дйлятъ отъ ос 
таналитй въздържатели, обви-

''') „До гол-Ьма степень“, а не напъл
но, защото никой не може и не бива 
да има гордостьта да претендира да 
познава чуждъ народъ. НЪщо повече, 
ние це познаваме напълно собствения 
он народъ.

нявайки респекгивнитй и м ъ 
страни въ пиянство, а братски 
подаватъ ръка за задружна и 
координирана работа за повече 
свйтлина и повече радость за 
всички индивиди и народи въ 
свйта.

Не чрезъ взаимни обвинения 
и обиди ще прогресира трезва
та мисъль, не чрезъ инсинуа
ции и подигравки, а ч р е з ъ 
братско съчувствие, вйротър- 
пимость, взаимопомощи и соли
д а р н о ст

II. Франция не е сифилистична 
страна, нито изродена.

За много голймо съжаление 
г-нъ Пенковъ не е единствения 
ингелигентъ, кой го мисли и пи
ше, че Франция е сифилистич
на и нравствено паднала стра
на. Когато се говори въ Бъл
гария за Франция, почти вина
ги се мисли за лекота, несери- 
озность, развратъ.

Това мнение е извънредно 
много погрйшно и обидно.

Както за алкохолизъма, въ 
Франция венерическигй болес
ти не с ъ  повече разпростране
ни отколкото въ България. По- 
скоро обратно е вйрно, защо
то въ Франция нйма цйли об 
ласти, заразени отъ сифилисъ, 
както има, за голймо съжале
ние, у насъ и по-специално въ 
нашата околия.

Нека не се м и с л и, че въ 
Франция развратътъ се шири и 
нека български гй младежи, ко- 
иго отиватъ да се учатъ въ 
Франция не си въобразяватъ, 
че на ъгъла на вейка улица въ 
голймитй градове ще имъ се 
позволи да подсвиркватъ на 
чуждитй жени и девойки.

Напротивъ, нравствено запа- 
зениятъ ориенталецъ може ,на* 
пълно и свободно да се раз
хожда съ години по улицитй 
на Франция, безъ да бъде спи- 
ранъ и разцйлуванъ, както и 
други нелепици, които разпра
вяй» нйкои долнопробни въ 
нравствено отношение завърна
ли се отъ Франция сънарод
ници.

Тука азъ се докосвамъ до 
произхода на лъжливото мне
ние, създаващо се въ България 
за французитй.

Ннто му е мйстото тука, ни* 
то колонигй, съ които разпо- 
гамъ, с ъ  ми достатъчни, нито 
пъкъ имамъ време да се спра 
на тоя много важенъ въпросъ.

но не мога да се въздържа 
да не подчертая, че между дру- 
гитй причини, една часть отъ 
българската младежь, която 
отива да следва више образо
вание въ Франция, е една отъ 
най-голймитй виновници  за то
ва пакостно мнение.

Отишли на западъ, получа
ващи въ повечето случаи по 
вече пари отъ колкото с ъ  имъ 
необходими за водене единъ 
скроменъ, нравственъ, разуменъ 
и трудолюбивъ животъ, лише 
ни отъ вейкакъвъ физически и 
мораленъ контролъ, попаднали 
въ срйдага на несериозни съ
народници, които, ползувайки 
се отъ собствения си нещас- 
генъ опигъ, вмйсто да гн на- 
пътятъ къмъ трезвость, сери- 
озность, скромность и трудо
любие, ги тикатъ къмъ разто
чителство, лекота, вино, жени, 
балове, бездйлие. Една часть 
отъ тая крйхка младежь се п£-

градския животъ и вмйсто да 
усвоя гъ положителното на ци
вилизацията, тй усвояватъ по- 
роцитй и грйшкитй, неизбйж- 
ни спъгн и ци  на вейка матери
алистическа цивилизация, как- 
вато е съвременната: ходене 
по чужди жени, комарджий- 
ство, кафенета, балове, пиян
ство, разточителство и пр.

Обикновено тия покварени и 
мързеливи младежи, безъ иде- 
алъ, безъ истинска култура (но 
тй най-добре знаягъ всички 
членове на законигй на етике- 
цията), безъ стйснеаие, следъ 
като с ъ  прахосали младость, 
сили, време и срйдства, се връ- 
щатъ въ собствената си стра
на съ най голйми претенции и 
безочливость. И тй мислятъ, 
че поради това, че с ъ  прахо
сали по кафенета, балове и пуб
лични домове съ кървавъ поть 
събиранитй отъ нещастнитй 
имъ родители пари, на тйхъ 
трйбва да бъдатъ отворени 
всички врати; тй мислятъ, че 
иматъ всички права въ роди
ната си, включително разврата 
и нахалството. Тая покварена 
младежь е носителка и на си
филисъ, и на израждане, и на 
всичко долно и отвратително 
на празния паразитенъ животъ 
и тя е главната виновница за 
насаждане лъжливото мнение 
въ България за францускиягъ 
народъ/

Бъ същность, следъ дълго 
обмисляне и съзнание на отго- 
воряость, азъ декларирамъ съ 
смйлость и спокойна съвесть, 
че францускиятъ народъ е мно
го по-трезвенъ и по-нравственъ 
отъ всички претенциозни бъл
гари. Францускиягъ народъ е 
високо кулгуренъ, трудолюбивъ, 
коректенъ, нравствено запазенъ, 
миролюбивъ и високо ценещъ 
човйш китй добродетели.

Още единъ пъть моля изви
нение отъ почитаемитй читате
ли, за дето се спрйхь малко 
по-обшкрно на тия важни въп
роси, които повдига г. Кирилъ 
Пенковъ.

Но това обяснение се нала
гаше, защото останала б е з ъ  
възражение, статията на г-нъ 
Пенковъ би била експлоатира
на отъ фобитй—националисти, 
които навейкъде и въ всичко 
виждатъ неприягель.

Както българският ъ народъ 
има право на свободно същ ест
вувание подъ божието слънце, 
така също и всички народи 
трйбва да живйятъ въ разби
рателство и солидарность. Лю* 
бовьта е основата не само на 
живота на индивидитй, но и 
на обществата, А за да се оби- 
чатъ народитй, тй трйбва да 
се опознаятъ. Горнитй редове 
иматъ тая единствена претен
ция,

Д-ръ Авр. Ив. Рапонскя
дипломиранъ. по бактерн- 

ология и хигиена.

— Напоследъкъ падна гра
душка и изъ нашия край. Р а 
боти се усилено за привежда
не въ известность загубятй. Въ 
с. Вълк.-слатина с ъ  унищоже
ни 50% отъ посевитй; Живов- 
ци— 10J/oi Габровница 60% ; Бо- 
ровци SO J/0 и Гаганица—60%, 
Застрахованитй при Бълг. цен
трална кооп. банка ще бъдатъ 
обезщетени. Не е късно и днесъ 
земледйлецътъ да застрахова 
посевитй си, защото не знае 
какво му носи утрешния день.



Стр. 2. Наше Слово Брой 435.

До Господина
Редактора на „И ше Слоио“ 

гр Фердинандъ

Господинъ редакторе, Моля 
Ви, ако обичате дайгс мЪс ю 
в ь  колониrb на аестнкка Ви 
тукъ приложеното ми писмо:

Въ броя на вестника Ви 430 
отъ 3 юнии 1933 год. е помес
тена срещу менъ като инспек- 
торъ, организаторъ и агентъ на 
Народното осигурително д во  
„Балканъ“— София статия съ 
заглавие: „Ролята на единъ

* агентъ — има ли държавенъ 
контролъ“. Сжщата дописка е 
подписана огъ анонимен* пи* 
сецъ подъ псевдонимъ „Каменъ 
Загоровъ“. O ib  съдържанието 
на сжщата лъха злобата на чо- 
в*Ькъ съ долни качества отъ 
друго застрахователно дружес
тво. Ако сжщия е билъ увй- 
ренъ въ писаното трЬбваше да 
излезе съ същинското си име, 
а не подъ шапката на измисле
ното име „Каменъ Загоровъ“ 
да се явява и заблуждава наив
ници като него. Изложеното не 
е вЬрно и не отговаря на ис
тината. Застраховката е добро- 
воленъ договоръ и когато зас
трахователната полица не отго
варя на предложението, не се 
взема и одобрява отъ клиента. 
Условията за застраховане сж 
на самото предложение и всЪ 
ки, който подписва, договоръ за 
осигуровка, следъ като му се 
уяснатъ сбщитЪ условия, пот 
върждава истиностьта имъ и 
съгласието съ подписа си.

Понеже съ тая статия ми се 
нанася обида и наклеветяване 
за ф&шивикация и че съмъ 
ималъ-и други заведени д*ла 

' за фалшивикация, което с е 
опровергава отъ взетото отъ 
менъ удостоверение отъ гос
подина прокурора при Врачан
ския Окржженъ сждъ, въ кое
то се казва, че н!ша заведено 
никакво дело за фалшивикация 
срещу менъ, така сжщо и за 
другите обвинения, имамъ пис
мени документи, които ще пред
става на Ломския Окржженъ 
Сждъ, кждето съмъ завелъ д е 
ло за обида и клевета чл. 236 
§. 5 отъ наказателния законъ 
и има входящъ № 2229 отъ 
12. VI. 1933 год.

Кой е правъ, кой е кривъ и 
истинския „Каменъ Загоровъ“ 
ще го видимъ предъ почитае 
мия Ломски окржженъ сждъ, 
който ще си каже тежката ав
торитетна дума.

Следъ делото ще се повър
на допълнително и по обширно, 

с. Вършецъ 1. VII. 1933 г.

Съ почитание:
. ..Евденко Александровъ, 
инспекторъ-^организаторъ 
и агентъ на. осигурително 
д-во „Балканъ“ — София.

е. Ново-село
На 18 юний т. г. учителите 

отъ тукашната прогимназия, по 
случай свършване учебните за- 
наятия, устроиха традиционно
то утро. Изложени беха пред
мети по ржкоделяе, ржчна ра
бота и рисуване. Утрото бе 
добре посетено отъ родители
т е  и близките на учениците, 

„ които особено доволни остана 
Ха отъ виденого. Такава излож 
ба отъ десеть години за пръвъ 
пжть вижда селото ни. Това 
е благодарение усърдието на 
сегашния директоръ г. Езекия 
Христовъ и помощниците му 
учители, които неуморни грижи 
полагатъ за издигане прогимна
зията ни на нуждната висота.

На директора и учителите 
ние изказваме искрена благо- 
дарность за възпитателната 
имъ дейность, като обещаване 
нашата пълна подкрепа, за да 
може и за напредъ да сеятъ 
просвета всредъ населението 
— необходима предпоставка за 
доброто бждеще на селото ни.

Н. Макавеевъ.

ПЕИСИИГБ
за изслужело време ще се плащатъ 

оть Българската Народна Банка 
по следния редк

11а 5 юлий до 2000 лева, на 
6 —до 2500, на 7 — до 3000, на 
8 - -до 3500, на 10—до 4000, на 
11—до 4500, на 13 — до 5000, 
на 14—до 5500, на 15 - д о  6С00, 
на 17—до 6500, иа 18 — 7000, 
на 19—до 7500, на 2 0 —до 8000, 
на 21—до 8500, на 22 — 9000, 
на 2 4 —до 9500, на 25 — 10000, 
на 26 -10500, на 27—до 11000, 
на 2 8 —11500, на 2 9 —до 12000, 
на 31 —до 12500, на 1 августъ 
— до 13000, на 2 — до 13500, 
на 3 —до 14000, на 4 до 14500, 
на 5 -до  15000 лева и нагоре.

В:ички такива пенсионери сж 
длъжни да представятъ бирни 
чески и общински удостовЪре 
нит за платени данъци и пр.

Държавните пенсии ще се 
изплащатъ по следния редъ:

О гъ среда—5 юлий. I група.
Военно и гражданско инва

лидни съ изгубена работоспо
со б н о ст  90°/0 и 100 Vo-

Наследствени — на вдовици 
съ 3 и повече деца, на две и 
повече сирачета,

Отъ ежбота—8 юлий. II гр.
Военно и граждански инва

лидни съ  изгубена работоспо
собно сть 70%  и 80Vc; на вдо
вици съ  2 деца; лични и нас
ледствени оггьлч. и поборничес
ки и народни пенсии и държ. 
инвалидни.

О гъ понедЬл.— 17 юлий. III гр.
Военно и гражданско инва

лидни съ  изгубена . работоспо
со б н о ст  60 Vo и’ наследствени 
на 1 сираче.

Отъ понед,—24 юлий.. IV гр.
Военно н гражданско инва

лидни съ изгубена работоспо
со б н о ст  50% ; наследствени на 
вдовица съ 1 дете и сама вдо
вица.
. О гъ вторникъ— 1 авг. V гр.

Военно и гражданско инва
лидни съ  изгубена работоспо
со б н о ст  30%  и 40%; наслед
ствени на родители.

Пенсионерите, получаващи 
надъ 1500 лева 3 -месечно, да 
представятъ бирнически и об 
щински удостоверения за пла
тени данъци н пр. до 25 юний 
1933 година.

с. Лехчево

—  На 6 того въ Габрово е 
падналъ снегъ 5  см. дебелъ.

Местния спортенъ клубъ „Ви
хъръ" напоследъкъ развива за
видна дейнесть. *Следъ срещи 
те съ клубовете отъ околните 
села, сжщия затвърди своето 
господствующе положение. Съ 
цель да „купи“ нещо ново отъ 
града^въ. играта и благодаре
ние грижите на настоятелство
то бе  поканенъ сп. клубъ „Сла
вия“ гр. Фердинандъ. Славис 
тите се отзоваха на поканата, 
за което не може освенъ да 
имъ се благодари й мача се 
състоя на 2. VII. т. г. 4 часа 
следъ обедъ на клубното игри
ще. Средъ играчите на сп. кл. 
„Славия“ личеха такива отъ 
елита на гр, Фердинандъ, като 
Борисъ Николовъ и др. Първи- 
ятъ ударъ е на „Вихъръ" кой
то играе срещу ветъра, но въ 
преки това пренася топката на
предъ. Следватъ нападения и 
отъ д вете  страни. Беговете си 
разменятъ бомбени удари. Пое 
тепенно, обаче, „Вихъръ“ се 
налага. Следватъ отъ негова 
страна хубави дурхови пробиви, 
но не се използватъ поради за- 
кженение отъ десната страна. 
Чувства се умора и отъ двете 
страни. Топката се задържа за 
дълго къмъ центъра. Славия 
пренася напредъ кждето бега 
на Вихъръ прави дуспа. Бита 
отъ Борисъ Ннколовъ бива уло
вена отъ вратаря на Вихъръ. 
При нулевъ резултатъ завърши 
първото полув.геме. Следъ по
чивката Вихъръ постепенно на
лага своята вихрена дурхова 
игра, до като славистите игра 
ятъ солово и всеки за себе си. 
Зареждатъсе едно следъ друго 
опасни нападения предъ врата

та на гостите. Това надмощие 
дава резултатъ въ 17 минута 
голзь за Вихренци. Публиката, 
която отдавна чакаше открива
не на резултата аплодира птр 
вия голъ на своя любимецъ— 
тимъ. Следъ откриване на ре
зултата започватъ грубости отъ 
страна на Славия, които рефе
ра строго наказва. Играта на 
Славия е разкжсана, дори отча 
яна. Играе се изключително 
предъ нейни врати. Б еговете 
на Вихъръ сж застанали на 
центъра и непрестанно бомбар- 
диратъ вратата на гостите. На
падението на последните се е 
върнало да брани своя голъ. 
При резултатъ 1:0 за Вихъръ 
завърши мача. Добри бЬха отъ 
Вихъръ левия инсаидъ, който 
и даде победния голъ, левото 
крило, центъръ форуарда, ле
вия халфъ, центъръ халфбега, 
и незаменимите бегове и вра' 
таря, който спасяваше велико 
лепно; отъ гостите девата стра
на на нападението, центъръ 
халфбега и левия бегъ.

Общо взето и отъ двете 
страни се даде хубава игра, не 
виждана до сега въ селото ни, 
като въ първото полувреме се 
чувстваше слабо надмощието 
на Вихъръ, за да се наложи въ 
второто. Тази победа е доста 
ценна за Вихъръ и единствена
та до сега такава надъ градс
ки тимъ.

По този начинъ Вихъръ има 
щастие да премери силите си 
съ единъ сравнително добъръ 
противникъ, и да излезе съ 
честь и гордость отъ мачз. 
Реваншътъ ще се състои въ 
най скоро в р е м е  въ градъ 
Фердинандъ.

Рафаиль Ннколовъ.

Протесно събрание
Бежанското дружество „Ни

ш ава“ устройва на 9 того, 10 
ч. с-, въ читалищния салонъ 
публично протестно събрание, 
на което Ще говорягъ: предст- 
витель на върховния комитетъ 
на бежанците и такъвъ на дру
жеството, противъ системните 
издевателства и убийства надъ 
българите въ поробените з а 
падни покрайнини, по въпро 
са за двувластните имоти и 
противъ ликвидацията имъ.

Поканва се гражданството 
да посети събранието и чуе 
болките на поробените бълга
ри — болки и на българския 
народъ.

Отъ дружеството.

Хроника
— Д-вото на запените офи 

цери въ града е имало извън
редно общо събрание на 3 то- 
по, въ което е бламирало нас
тоятелството си съ председа- 
тель Еленко Ранчевъ. Сжщото 
е избрало единодушно ново 
настоятелство в ъ съставъ: 
председатель Н. Тодоровъ, под* 
председатель Хр. Т. Гавриловъ, 
секр.*касиеръ Георги Петрозъ, 
съветници: Гоцо Митовъ и Ва 
силъ Христовъ. Дружеството е 
изключило за винаги отъ свои
т е  редове г. Янаки Пановъ за 
противосъюзна дейность.

—  Съ определение № 1090 
отъ 7 того, Ломскиятъ окр 
сждъ не е утвърдилъ протоко
ла на годишното събрание на 
Районната кооперативна банка 
въ града по отношение точка 
1 въ частьта й, съ която го 
дишното събрание е решило 
сумата 18,600 лева, дивидентъ

I на деловия капиталъ, да не се 
I раздава на членовете, а да се 
отнесе къмъ взаимоспомага
телния фонпъ. Огъ горното 
следва, че членовете на Рай
онната кооперативна б а н к а  
требва да отидатъ въ банката 
и да получатъ дивидентите на 
деловете си за 1932 година.

— Тази сугринь заминаха за 
Габрово делегатите на учени»

ченическото и учителското въз- 
държагелни дружестра въ гра
да, начело съ учителя г. Ки 
рилъ Пенковъ, за да взематъ 
участие на конгреса на въз 
държателите ученици и учите
ли, ьойто ще се състои на 10, 
11 и 12 того въ Габрово.

— На 16 того въ гр. Русе 
се открива конгреса на еспе 
рантистите. Ломското есперант^ 
ско дружество „Успехъ“ е ан
гажирало специаленъ параходъ, 
който ще вземе есперантистите 
отъ Ломъ, Орехово, Сомовитъ, 
Никополъ и Свьхцовъ. Таксата 
отъ Ломъ до Русе е 180 лева. 
Есперантистите огъ Фердина- 
ндска сколия, които жела ятъ 
да посетятъ конгреса, требва 
да бждатъ на 16 того 8 ч. с. 
на Ломското пристанище. При- 
ематъ се и гости.

— Народното читалище „Би- 
стъръ умъ“ с. Коввчица, Бер
ковско разиграва лотария отъ 
10,000 билети, съ  169 печалби 
на сума 10,000 лв. Лотарията е 
разрешена отъ министерството 
на търговията. Единъ билетъ 
5 лв. Приходътъ ще бжде за 
фондъ „Постройка читалищенъ 
домъ“ Тегленето ще сгане на 
4 декемфий т. г. въ гр. Враца. 
Това е първа инициатива въ 
нашия край, която заслужава

да бжде подкрепена отъ ияте 
лигещ гя-а. Билети се прода- 
ватъ въ книжарница и печатни
ца „Ж чвотъ“ на Гр. А поето* 
ловъ и Синъ, книжарница Д. 
Петровъ и Районрата коопера
тивна банка.

— Държавното девическо 
практическо домакинско учили» 
ще въ гр. Фердинандъ привър» 
шва практическите си учебни 
занятия на 2 юлий т. г. По слу
чай приключване на учебната 
година ще устрои презъ днитЪ 
9 и 10 юлий изложба отъ пред
мети, изработени изключително 
отъ ученичките при сжщото 
училище. Въ изложбата ще бж
датъ застжпени следнит* отда
ли: шевъ на горни и б*ли дре
хи, бродерия и гостварство съ 
сладкарство. ПредметитЪ ще 
бждатъ изложени въ оснорлото 
училище при общината, fe r b  
сега тази изложба буди голЪмъ 
интересъ и заслужава да бжде 
посетена отъ всички граждани.

—  Въ гр. Берковвщ, мЪст- 
ностьта „Калето“ усилено се 
строи хижата на Берковското 
ловно • дружество. Състои се 
отъ маза, върху нея обширенъ 
салонъ и удобни тавански стаи. 
До единъ месецъ хижата ще 
бжде готова.

Печатница „Ж нвогь“ — Фердинандъ

Петъръ П. Петковъ
нЪма да приема на именния си день.

Дава се подъ наемъ
апартамента 2 стаи, салонъ, коридоръ, маза.

Споразумение: Свещ. Гаврилъ Алевсандровъ.

В Н И М А Н И Е !

• К А Ф Е Н Е  „ Б Ъ Л Г А Р И Я “
известява на почитаемит-fe клиенти, че пусна НОВИ КАРТИ 
и ТАБЛИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЕ. Кафенето е отворено презъ 
ЦЪЛОТО Д ЕН О Н О Щ И Е  и^винаги се сервира отлично кафе, 
чай и други. 1—3 Отъ съдържатели^.

В А Ж Н О  И З В Е С Т И Е
Съобщаваме на всички приятели и познати, че 

отъ 20 юний т. г. отворихме срещу хотелъ „Бълга
рия модно к о о я ч е с к о  ателие «Сдру- 
ж е и ъ  ?РУДЪ“ на Янко Алексовъ, Ив. Табаковъ и 
Ан. Илиевъ, въ което ще се изработватъ всЪкакъвъ 
видъ дрехи: мжжки, детски, ученически и дамски — 
последна мода. ВсЪки, който иска здраво, хубаво и 
евтино, требва да посети ателието. 2-3

МЪРЧЕВСКО ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО

О Б Я В Л Е Н И Е  N 9 50
Мърчевското църковно настоятелство обявява, че на 11 

день отъ публикуване на настоящето въ в-къ „Наше Сло
во“, въ църковната килия на с. Мало мърчезо, отъ 14 — 18 
часа, ще се произведе търгъ съ явно малонаддаване за за
купуване на около 15 кубика чамъ и около 600 кгр. галва* 
низирана ламарина.

Първоначални цени: на чама 1700 лв. на куб,, а на ла
марината 20 лв. на кгр. франко Мърчево.

Искания залогъ е 10 %,
Отъ настоятелството,

ФЕРДИИАНДСКО ОКОЛИЙСКО УПРАВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е  N9 4567
Възъ основа протокола на комисията съгласно чл. 457 

отъ правилника за прилагане Закона за Б. О. и Предприя* 
тията отъ 26 юлий 1932 г., Фердинандското околийско уп
равление обявява, че на 10 юлий 1933 год. отъ 8 часа еутр. 
въ сжщото управление ще се продава на публиченъ търгъ 
долуизброеното облекло и снаряжение: 1) Осемь броя ши- 
нали; 2) Двадесеть и два броя курки; 3) Петдесеть броя пан
талони; 4) Тридесеть и четири чифта ботуши; 5) Двадесеть и 
осемь броя фуражки; 6) Тридесегь идва броя лЪтни рубаш 
ки; 7) Четиринадесеть броя одеяла; 8) Шестнадесеть броя ак
селбанти; 9) Осемь броя поясни ремъци; 10) Ш есть броя по
ясни паласки и 11) Тринадесеть броя сабли, старъ образеиъ. 

гр. Фердинандъ, 6 юлий 1933 г.

За окол. началникъ: И. Стефаневъ 
Секретарь: Ив Д1нлаН0ВЪ

Който рекламира, само той печели.
Рекламирайте вт» „Наше Слово“,


