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НЕЗАВИСИМЪ В Е С Т Н И К . ^ ИЗА ВСВКА СЖБОТА. РЕДАКЦИЯ — ВЪ КНИЖАРНИЦА „Ж ИВОТЪ“

АБОНАМЕНТ за година
за 6 месеци 25* °4г

Телефонъ № S5. ПУБЛИКАЦИИ
) официални 2 лв. кв. см. 

въ хрониката 5 лв. на редъ

До искане увеселителен влокъ
Ф ер ди н ан дъ -Б ер к ов и ц а  и обратно

Еженед'Ьлно отъ София из- 
лизатъ увеселителни влакове 
въ различни налравлешя, кои 
то отнасятъ софиянци всредъ 
природата, кждето прекарватъ 
по-приятно своята седмична по
чивка. Това е хубаво.

И колко би било хубаво, ако 
г. Костурковъ, мииистъръ на 
железниците нареди, щото сут
решния влакъ, който заминава 
въ 4 часа за Берковица и но
щния, който се връща въ 1 ч 
въ Фердинандъ, да бждатъ уве
селителни, за да можеме и ние, 
фердинаидчени, съ 22 лева да

идсме въ Берковица, да броди- 
ме нсделенъ дснь Балкана, да 
дишаме свежия му, прохладенъ 
въздухъ и да се завърнеме ве- 
черь съ възстановени сили, за 
да продължиме съ удвоена енер
гия нашата ежедневна работа 
въ полето ка труда.

Нека ония, които могагъ, спо- 
могнатъ за реализилзнето нз 
горната идея, чрезъ застъпва
не предъ отговорните фактори, 
като бъдатъ уверени, че ще 
получатъ благодарностьта на 
целото гражданство.

31 око ЩЩШ У Р
Въ края на всека учебна го

дина на нашата сцена ученици
те отъ прогимназията съ сълзи 
на очи се прощаваха съ учите
лите си и любимите свои дру
гари, а и разплакано деклами
раха прощални стихотворения 
и пееха песни за сбогуване.

Хората отиваха да видятъ 
какъ децата искрено леятъ чис
тите си сълзи за учители и 
другари, да видягъ силни ли 
с ъ  спомените за изтичащата 
вече учебна година за детска
та душа, Та съ милите малки 
наравно да се похриятъ съ 
тъга.

Тъй минаваха години наредъ 
и други идваха, а и още ще 
дойдатъ, както дойде и тоя 
край — край на опрощаване, 
който, обаче, малко приличаше 
иа такъвъ.

Топълъ летенъ день — 18 
юний. неколко провлечени звъ
на отъ училищната камбана се 
разнесоха надъ празднично на
строеното село — знакъ, че въ 
училището има нещо. Инстин 
ктивно се помъкна хъ на та мг, 
а  въ ума ми ясно изпъкна ве
ликолепния смесенъ д е т с к и  
хоръ, не редко състоящъ се 
отъ повече отъ 150 хористи —

ученици, ръковъдеии отъ бив 
шия учитель Ив. Поповъ Какъ 
блестящо тоя а п а р а т ъ отъ 
крехки детски души изпълня
ваше такива трудни номера, 
следейки съ неоткъсващъ пог- 
ледъ своя любимъ диригентъ.

Отзовахъ се въ салона — за 
да се повърна въ действител- 
ностьта. . . Публика мзлко и 
ггеотбрзка — родителите на мно
го отъ най силните ученици не 
присътстнуьггъ. Сцената от
крита, нито следа отъ за?еса. 
3;-шл‘Г 'Мттагг-а пшозтгйъ часъ: 
Публиката не расте. Е го уче
ници единъ по единъ заизли 
*аха, делейки се на п а р т и и 
предъ ечите на зрителите Явя 
ва се и учителя Кирилъ Джо 
нобъ  и, покланяйки се на пуб 
бликат?, се обръща къмъ своя 
инструментъ—мрлкия хоръ, на 
когото той не свири, а пее, за 
да му даде тонъ. Чу се нача
лото на българския национа* 
ленъ химнъ. За края не ми се 
говори. Каточели диригента бе 
няредилъ да завърши в^с е  к и 
хористъ солово „Врггь да по- 
бедимъ...“, а се знае, че въ на 
ционалния ни химнъ место зз 
солово изпълнение, нема. Изре 
диха или по-право повториха и

некои други песнички
Мина следъ тЬза до мд та па 

г. директора, по ме се зареди 
ха и монотонно издекламираха 
неколко стихотворения, при за- 
учаването на които, каточели, 
учителя се е ппщлъ да нема 
пръстъ.

Децата пакъ се з.блъскаха 
на сцената—знаш хоръ. Ча<а 
щите за прощална пегегь слу
шаха: „На капитанъ Ачлрсевъ", 
„Момци на Чегтнъ“, „Е чин за- 
ветъ“, „Турнете ножа за ата
ка“ и пр,, а отъ прощзлнл пе 
сень ни поменъ. После се из
пълни „Овчарь—македонецъ“. 
Плавно и широко съ це-пь ри 
суваще картини требваше да 
започне тая майсторски напра 
вена песень, но уви!... неспло 
теность, невнимание, ученици 
те не иоглеждр :ъ въ диргген 
та, не следватъ неговата пал
ка. Овчаря почва да ниже скър
бите си по изгубена младость 
и пр, но съ сл:бъ, наполевинъ 
изгубенъ гласъ Туй беше гла
са на малкия певецъ Снмеонъ, 
познатъ на музикалното обшест 
во въ столица??, който до не 
имоверность бе загубчлъ своя 
лириченъ гембъръ, красота, сла- 
дость и мощность. Спомнямъ

си какъ той заглушаваше хора 
(пя Попов ) въ „Танца на бу
рята“. Ахъ, вий въллк! А днесъ 
най гол Ьмото пианисимо, въ ко
ето хорътъ влизаше, го засен
чваше. Личеше, че Симеонъ е 
изоставенъ отъ учителя си.

Наистип;, хоровото изпълне
ние на „Та да. хвъркна презъ 
години“ започна игриво и ве
село, но то беше криво, а и 
повече отъ фалшиво.

Утрото завърши съ „Крала 
Иванка череши“ и „Турете но 
жа за ат.:ка“. Нийде прощаленъ 
гласъ нс се чу, нийде сълзи на 
невинни очи не се видеха, а 
утрото беше ужъ „прощално“.

Тръгнахъ си, но ми б е  ш е 
м&чно, тежко. Поговорихъ съ 
неколко деца. Съ неколко ре
петиции само— казватъ ми, не 
можеме да научиме „Озчарь 
македонец*,“. П;сле той ни ви
ка да ри идеме у. . . майчину. 
Ра-брахъ.

Свикнали сме на това утро 
да виждаме развълнувани ро
дители и разплакани деца — 
наследство отъ бившия учитель 
Иванъ Поповъ, но той не псу
ваше децата и .. . а си гледа
ше децата.
с. Чипоровци Селянинъ.

Пздъ ш и  ли?
По поводъ пие чното отъ менъ 

въ в. „Наше СлЬсо“ за ре лят?. 
н а Е в д е н к о  Алексзндровъ, 
£гентъ над-во „Бзлканъ“, вмес
то дружеството, което запит
вахме, дава „опровержение“ 
сл\Шия агентъ и то какво оп 
ровержение, че билъ „инспек- 
торъ организаторъ“ и че за 
страховката е доброволенъ до- 
говоръ.

Съжелявамъ, че не с ь м ъ  
знаялъ, че сте били „инспек- 
торъ“. Толкова по-зле за васъ, 
че се титулувате „инспекторъ“. 
Вместо опровержение, азъ ще 
направя предъ ежда следните 
допълнения на писаното отъ 
менъ:

1) Вие, г-нъ „инспекторе“, не 
опровергавате запитването ми,

че сте оежжданъ за фалшифи
кация н излежали еди? година 
строгъ тъмниченъ затворъ и то 
пакъ като „киспекторъ“, само 
че на труда;

2) Вие не опровергавате за
питването ми, че съ същата 
присяда с я  ви отнети граж
данските и политически права;

3) Измамата и лъжата при 
сключване на застраховка до
броволенъ договоръ ли е, съ 
каквито сте си послужили при 
сключване застраховката на 
свещеникъ Крумъ Петковъ отъ 
с. Мърчево, комуто сте напи
сали застраховка за 30000 лева 
и на когото „доброволно“ сте 
обещали, че съ ваше ходатай
ство дво „Балканъ“ веднага 
ще му даде заемъ 20000 лева

за 20 год. съ 5 на сто лихва;
4) Доброволенъ договоръ ли 

е, г аъ „инспекторе“, да заве
дете дело № 420—33 год. на 
Берковския мирови сядия про- 
тивъ Григоръ Иор. Григоровъ 
отъ с. Живовци, учитель въ с. 
Славотинъ, за подписана некак- 
ва разписка за „доброволна“ 
застраховка, подсядностьта на 
който е гр. Фердинандъ, а вие 
за да го тормозите, завеждате 
дело въ гр. Берковица;

5) Завели сте дело предъ 
Врачанския Мирови Сядия про- 
тивъ Крумъ Георги?аъ и Геор
ги Горановъ, учители въ село 
Славотинъ, пакъ за подписани 
разписки за „доброволна“ за
страховка, подсядностьта на 
които е въ гр. Фердинандъ, а 
вие, г-нъ „инспекторе“, ги ся- 
дите въ Враца. Ясно е нали? 
—за да ги тормозите.

Понеже колоните на вестни
ка не позволяватъ да нзнесемъ 
още много отъ тоя родъ ваши 
„доброволни“ застраховки, то 
това ще сторимъ предъ сяда. 
Вие веднажъ сте били на под» 
сядимата скамейка, ще бяде- 
те и сега, защото за всички 
изнесени факти сте извършили 
престяпления, наказуеми по чл. 
44 отъ закона за Д. К. Ч. 3. П,

Каменъ Загоровъ.

Съобщение
Военното на Негово Величе

ство училище обявява, че презъ 
тази година ще се приематъ80 
души младежи, завършили сред
но образование отъ всички ви
дове училища, даже и такива, 
признати за средни отъ М. Н. 
Просвещение.

Курса на училището е три 
годишенъ.

ЖелающитЪ да постяпятъ въ 
казаното училище, нека проу- 
чатъ подробно условията за по
стя чване въ дружеството на 
запасните офицери града ни»

Отъ дружеството.

Печатница .ЖИВОТЪ“ — Фердинандъ

НЗШ* И Ш щ я  §№вНЪ
БЪше чудно хубаво време. 

Небето — чисто, ясно. Далечъ 
н^кяде едва се очертаваха 
надъ хоризонта бели дрипави 
облачета. Не беше ни топло, 
ни студено, а прохладно, свЪ- 
жо, приятно. Въ такова време 
чувствашъ необикнозена бод- 
рость, лекоеть. Да ти е драго 
да пятувашъ.

Дружината ни беше букетъ 
ОТЪ свежи полски цвЪтя—енер
гичните членове на Фердинанд- 
Скототур. д-во. Приготвени по- 
вечето съ смЪлость, отколкото 
съ провизии, потеглихме друж
но на излетъ, къмъ величавия, 
историческа гордость на севе
розападния край на нашата ро
дина — Чипоровския балканъ.

Автомобилътъ ни н о с е ш е
леко.

Възторжено гледа хъ на вмъл» 
чанитЪ простори на кядравит-fe 
бЬгащи хълмове. По северния 
склонъ се спуща рЪдка гора. 
Тя ритмично люлее зелени кяц- 
ри и шумягъ въ летния зла 
тенъ въздухъ хиляди тънички 
малки листенцз. ГЪдрънкватъ 
медните звънци на каракачанс
ки стада, лъскави червени коне

хрупкатъ росната зелена трева.
Възхищавахъ се на тоя прос- 

торенъ зеленъ ширъ, пропитъ 
отъ топълъ день, тези лилави 
силуети на далечни планини, 
тези поля съ сгушени селца.

Далече отъ делничния шумъ 
и крЪеъкъ, отъ болезнените 
вълнения на суетата на града, 
азъ се чувствахъ честитя, че се 
намирахъ посрфцъ приветлива
та, мила природа, любувахъ й 
се и лакомо поглъщахъ нейния 
чистъ, свЪжъ, животворящъ 
въздухъ. И усЪщахъ, че сили
те ми нарастваха и, че душата 
ми нЪкакъ се пробужда.

Картините се заредиха отъ 
историческия Чипоровски мона- 
стиръ и колкото отивахме по 
високо, толкова тЪ ставаха по- 
хубави, по-разообразни.

Въ недрата НИ балкана въ 
живописна кутловина е разпо 
ложено историческото с е л о  
Чипоровци. Името на това се
ло е синонимъ на безсмъртната 
личность Петъръ Парчевичъ. 
Както селото, тъй и парчевичъ, 
когото роди то, изигреха голя
ма роль за нашето освобож
дение,

Когато подъ безжалостния 
мечъ ка исляма е паднала Бъл
гария, когато въ Търново се е 
развивало вместо българско 
знаме—полумесецътъ, тогава и 
Чипоровци е било заробено. 
Парчевичъ заработилъ за осво
бождението на България—него
ва пламенна мечта. Чипоровско- 
то възстание, майсторски орга
низирано въ гордия балканъ в 
предвождано отъ войскоаодеца 
Парчевичъ, тогава, когато всич
ко е биловъ летаргия, се е пов
дигнало въ борба противъ ор
ганизираната военна сила на 
падишаха на великата турска 
империя. Негови п мощници въ 
това трудно и оластко дело 
били по събудените Чипровча- 
ни, като Петъръ, Богданъ, Ге- 
рги, Пеячевичъ и др.

Великия апостолъ на сво
бодата „Раковски на XVII вЪкъ“ 
—Парчевичъ, родилъ се е точ
но тогава, когато въ България 
се е развилъ католизма. На 23 
юлии 1674 год. белобрадия 
старецъ изпратилъ последните 
моменти отъ своя буренъ жи- 
вотъ.

Умрелъ Парчевичъ, к о й т о  
билъ препълненъ съ надежди 
за светло бждеще, съ гореща 
любовъ къмъ отечеството и съ 
дълбоко убеждение за успфхътъ

въ страшното дело, което пре- 
гърналъ въ разцвета на своя 
га буйаа младо :ть. Умира гор 
достьта на българското племе. 
Но името му вечно ще живее, 
защото той умре за свободата 
на своя поробенъ народъ.. .

Бележита и интресна е Чи- 
провската околность, но селото 
съ своите старини представля
ва още по-големъ интересъ. 
Въ него има богатъ материалъ 
за археолози и историци. Отъ 
великата римска империя оста
нало името на река Огоста, 
по двата брега на която е раз
положено Чипровци. Въ ср4да 
та на селото се намира черква
та и хубавата „шарека-чешма“ 
- слицо отъ „Латинско време“.

Между училището и черква
та има големъ площадъ—„Ко- 
накътъ“, по който личатъ осно
вите — останки отъ грамадна 
католическа черква.

ЧипроЕци днесъ брой около 
1000 клпци. Вь него не е из
чезна лъ маниерътъ на градски 
живогъ, защото въ миналото 
то е било цветуще градче. Този 
край е беденъ, но хората сж. 
кротки, нравите чисти, говор- 
ятъ на старобългарски диале- 
ктъ—много нриятенъ.

Свечеряваше се. Последните
д&чй на скрило^ се слън

це, се отдърпватъ отъ върхо
вете на балкана. Тамъ вече 
струеше сивкавъ здрачъ Задъ 
синкавите мъгли на западъ се 
аленееше още кървавата багра 
на заникъ слънце. Реката леко 
шумтеше и секашъ пееше не- 
каква тъжна легендарна песень, 
Следехъ величествената агония 
на слънцето.

Светулки заблещукаха меж
ду къдравите храсти, ний ти
чахме следъ техъ като будяще 
кандилце на малко щастие н до 
тъмно нашите гласове закачли
во весело се кръстосваха или 
избухваха въ кръшенъ смехъ. 
Спомнихъ си детските годннж

Тази нощь никакъ не спахме.
На изтокъ въ пурпуръ кжпе 

се зората. Азъ и моите прия
телки я посрещнахме въ река* 
та, съ смехъ, кресъци и кръш
ни песни!

Вървимъ по мекъ ливаденъ 
пжть, всредъ зеления фонъ на 
полето.

Обилната роса заблещука. 
Връхчетата на хиляди тревич* 
ки грееха и трептеха. По рос
ните капчици заиграха: алени, 
сини, виолетови цветове.. . Не
бесната дъга се разле по лива
дата. Слънцето се усмихваше 
весело. Капчиците угасваха»

Въ прозрачните небесни ви*



Стр. 2. Наше Слово Бр. 436.

„ Г р ш "  икоопероциш
И е  кои лица сж се много „за 

грижили“ за трудовата горен* 
кооперация въ селото ни, та по 
всеки начинъ гледатъ да изло- 
жатъ нейните ръководители. 
3 1 tl я цель т'Ь тръбя гъ на ле- 
во и на дЪсно, че на свещени
ка не му е било местото въ 
кооперацията и като не имъ по
могна това, отправиха изаявле 
ние до Негово Високопреосве
щенство Св. Видинския Мигро- 
полигъ. Ще чакаме да се по
върне заявлението и ще си ка- 
жемъ думата по него.

Не стига това, ами си по
служили и съ следния начинъ: 
Намерили въ нЬкой вестникъ 
статия „Корупция въ коопера
циите“, изрезали я, поставили 
я въ пликъ и написали на 
простъ езикъ адреса на свеще
ника ни и пуснали писмото въ 
Берковица. Съ това ,съ целели 
да покажатъ на кооператорите, 
че кооперацията имъ ще про 
падне и съ се помъчили да ги 
разколебаятъ, обаче самата ста 
тия говори, че корупцията въ 
кооперациите е настанала по 
ради опаргизаняването на тех

ните ръководители и членове 
изобщо, условие, което въ на
пита кооперация не съществу
ва Ачо „загрижилите“ се беха 
въ нея и да не пишеха тъй 
вестниците, знаеме, че те ще- 
ха да насадятъ корупция и въ 
нашета кооперация.

Днесъ, обаче, това е невъз
можно поради факта, че Б.З.Б. 
бди надъ кооперацията ни отъ 
една страна, а отъ друга ено
рийския свещеникъ Димитъръ 
Г. Новковъ се е нагърбилъ още 
отъ 1930 год. да я изведе на 
добъръ край. Всички ревизии, 
правени до сега, съ установи
ли неговата неукоризнена дей- 
ность въ кооперацията и съ  
останали съ убеждение, че той 
лично е полезенъ за нея.

Това не можаха да го разбе- 
ратъ само противниците на ко
операцията или по-право знаятъ 
го, но така имъ понася. Знай
те, господа, че нема да разту
рите кооперацията, защото „не 
гасне туй, що не се гаси“.

с. Клисура, Берковско.
Кооператоръ.

Читалище „Развитие“ 
гр. Берковица

Берковското читакищно нас
тоятелство въ желанието си да 
задоволи гражданите си, а та
ка също и летовниците, които 
ще посетятъ града ни, съ голе
ми жертви успе да инсталира 
въ киното си новъ лихтоновъ 
апаратъ и презъ летото ще 
продължи триумфалния походъ 
на тонфилма въ театъръ Разви
тие, защото последния водимъ 
отъ амбицията, да оправдава 
винаги симпатиите, внимание и 
доверие на Берковското обще
ство, не спирайки се предъ 
жертви и рискове, подбира за 
програмите си изключително 
световни филмови шлагери— 
най-видните събития въ исто 
рията и а кинемотографа, < 
именно:

Сержантъ X, Новобранци, 
Живота е мечта, Повикътъ на 
пола, Винаги готови, Единъ жи- 
вотъ, Треидъръ Хорнъ, Парада 
на смъртьта, М&мзелъ Нитушъ, 
Когато любовьта умира, Арле- 
зиянката, Царя на муфгаджии- 
те, Сърдцето зове, Синята свет
лина, Жената отъ Монте-Кзрло, 
Крайцера Емдеиъ, Разпутинъ, 
Хай-Тагъ, Въ пленъ на Каза 
ците, Късметъ, Дирижаблъ, За 
Българския Тронъ 1887 г., Кар- 
менъ, Жрицата н а вулкана

Н щ ьта на изкушението, Ор- 
ловъ, Мелодията на любовьта, 
Прилепътъ, Нахалчикътъ, Ге- 
шефтъ съ Америка, Принцътъ 
отъ Аркадия, Огмжстителя на 
Тонпъ, Африка говори, Пксень 
та на Пуста, Наказателния за- 
конъ, Кики, Подъ фалшиво зна
ме, Черния жокей.

Всичките по-горе филми съ  
лихтонови. .

ОТЪ КИНОТО.

— На 15 того въ София ще 
се състои конгреса нз Българ
ския учителски съють. За де
легати на Фердинандското дру
жество съ  избрани: Крумъ
Д,- Петровъ и Езекия Христовъ.

Хроника
— 11а 9 тегоншшятъ редак- 

торъ г. Панайогъ Григоровъ и 
н говия шу;ей г. Станиславъ 
Вариклечковъ, пътували съ 
велосипеди отъ Берковица за 
Фердинандъ.

Къмъ 4 часа следъ обедъ, 
на единъ километъръ надъ 
Йончови ханове, кегато същи
те съ седнали подъ едно дър
во до пътя, разнесълъ се гър- 
межъ. Ударенъ билъ съ кру- 
шумъ отъ карабина нашиятъ 
редакторъ: пробити съ  десния 
му кракь надъ коленото и дес- 
ната му ръка кадъ китката.

Редакторътъ ни своевременно 
е билъ превързанъ и поставенъ 
на легло.

Кои е стрелялъ и защо-~те- 
първа ще установи следствие
то, което за сега водятъ бер
ковските власти.

— Лотарийния комигелъ при 
читалище „Бистъръ умъ“ въ с. 
Ковачица изказва публично 
чрезъ в. „Нашг Слово“ сърде
чната си благодарность на гос- 
подинъ Евстати Г. Берковски 
огъ гр. Фердинандъ, ззгдето 
същия е взелъ 100 лотарийни 
билети и предъ комисията е 
заявилъ, че въ случай на печа- 
ливши номера отъ взетите би 
лети, отказва се отъ печалби- 
въ полза-на читалището. Жес
та на г. Берковски е за показъ 
и подражение.

— Всички работи по напра
вата на покрития пазаръ съ 
отдадени на търгъ. Сега усиле
но се копаятъ основите.

— Много спабо съ посетени 
курортите Берковица и Вър- 
шецъ.

.— Тази есень ще имаме по
строена пощенска телефонна 
линия до с. Смоляновци.

Платете си г.бонамента

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

К Ш М А е И Е !

КАФЕНЕ „БЪЛГАРИЯ“
известява на почитаемите клиенти, че пусна НОВИ КАРТИ 
и ТАБЛИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЕ. Кафенето е отворено презъ 
ЦЪЛОТО ДЕНОНОЩИЕ и винаги се сервира отлично кафе, 
чай и други. 2—3 Отъ съдържателите.

ФЕРДИНАНДСКО ГРАД. ОБ1ЦИН. УПРАВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ № 3140
На 22 юлий 1933 год. въ канцеларията на об

щинското управление ще се произведатъ съ явна кон
куренция следните търгове: въ 10 часа търгъ за дос
тавката на 20,000 кгр. сено съ приблизителна стой- 
ность 30,000 лева; въ 11 часа търгъ за отдаване на 
закупувачъ брането (продажбата) на смрадликата въ 
Баира въ стояще положение небрана, съ първоначал
на цена 6000 лева. Залогъ 10 на сто и документи по 
чл. 125 отъ Закона за Б. О. П.

Т р ъ ж н и те  книжа могатъ да се видятъ  въ  об
щинското управление.

гр Фердинандъ, 10 юлий 1933 год.

Отъ общината.

ВАЖНО ИЗВЕСТИЕ
Съобщаваме на всички приятели и познати, че 

отъ 20 юний т. г. отворихме срещу хотелъ „Бълга
рия модна к а а я н е с к о  ателие »Сдау-
ж е и ъ  Т Р У Д Ъ “ на Янко Алексовъ, Ив. Табаковъ и 
Ан. Илиевъ, въ което ще се изработватъ всекакъвъ 
видъ дрехи: мжжки, детски, ученически и дамски — 
последна мода. Всеки, който иска здраво, хубаво и 
евтино, требва да посети ателието. 3-3

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

менъ, пристигнаха ми всички №-ра топки, придру
жени съ иай-солидниг^ француз 
км нлондери марка Р,С и  © р  т ть" ш 
„Дорко“, специални з а  мачове.

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

8_8 Тодоръ Тодоровъ—Фердинандъ.

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

Споразумение: Свещ. Гаврилъ Александрова

О В Я В А
Продава се или се дава подъ наемъ

зеленчукова градина (ХОДЖОВАТА), 33 декари, въ мкег- 
ностьта „Търяяка“, при съседи: Ю;ни Абазозъ, пжть, Д-ръ 
3 3 Богоевъ и река „Огоста“.
Споразумение при наследницата: Зюмбюль Ходжова—Фердинандъ.

ПЛЕТАЧЕСКО АТЕЛИЕ ва ТОДОРЪ САНДОВЪ
село Превала — Фердинандско

приема да изработва фланели, чорапи, блузи, фусти-^ 
плисарани и неплисирани и всичко друго изъ плета- 
ческия браншъ — при цени износни и работа изящ

на, която задоволява и най-изтънчения вкусъ.
3-5 Едно посещение е достатъчно.

енни, лети качулатка сладкопой- 
на чучулига, кояго приветстсва 
сребърното утро въ балкана. . . 
Възкачваме се по единъ баиръ, 
обръщамъ се къмъ лЪво и виж- 
дамъ такова съчетание на неж
на природна красота, която азъ 
абсолютно не съмъ въ състоя
ние да опиша!

Какъвъ просторъ и какви 
чувства буди той въ сърд- 
цата ни!

Около насъ зеленина по чис
та отъ изомрудъ, обвила като 
въ кадифянъ килимъ, вълноо
бразния губеръ на планината. 
Горички, пасбища и ниви съ 
буйна ржжь се редятъ до хо
ризонта. А тамъ синьо морава 
верига отъ планини. Какво ли 
е задъ т-Ъхъ?

Тукъ е царството на светли
ната, на свежия въздухъ, на 
кристалните изворчета. По соч
ни ливади стадо блее. Каква 
гжета зелена трева! Изъ трева
та безброй сини, алени, морави 
цветенца отъ които бе изтъ- 
канъ целия полски килимъ. 
Гърдите дишатъ дълбоко теме- 
нужния имь дъхъ. Овчарътъ 
опренъ на тоягата, е потъналъ 
въ лазуръ, тъй ти се чини отъ 
долу; чуденъ некакъ. . .

Пресичаме поляната за къмъ 
горичката. Тукъ всека шубръч- 
ка крие по-некой славей. Те

пеятъ пролетния химнъ И тех
ните трели се ронятъ въ ду
шата като бисери. . .

Ахъ,колко обичамъ природа
та и цветята! — извикахъ по 
детски, волно къмъ моята при
ятелка, която кичеше съ свежи 
незабравки кждрави си букли 
оть светлоруси каси.

Азъ наистина се чувствахъ 
като дете въ този моменгъ. Из
гледа на вскка крачка се про 
меня и вее по-хубавй природни 
картини изпъкватъ предъ насъ. 
Пародниятъ поетъ Ив. Вазовъ 
ето какъ я е описалъ още пре
ди 45 години:

Отечество любезно какъ ху
баво си ти!

Какъ чудно се синке небето 
ти безкрайно!

Какъ твойте картини меня- 
ватъ се омайно!

При всеки погледъ нови, по- 
нови красоти:

Тукъ весели долини, тамъ 
планини Гиганти*

Земята пълна Съ Цветя, небе
то — съ брилянти. ..

Ахъ, ний живеемъ въ тебе 
катъ сжщи чужденци.

Подиръ два часа труденъ 
ходъ стигнахме на балкана.

И азъ въздъхнахъ1 
Предъ омайния ми погледъ 

се разетиляше величествената

панорама.
Пакъ гора, планински лаби

ринти, свежесть, и неизказани 
хубости. А тамъ въ усоя, отъ 
погледите скрити незабравки 
кротичко цъвтятъ. Те мълчатъ 
и тъмна сенка прибуля нежни
те имъ челца. Азъ се спрехг 
очарована отъ това чудно ху 
баво създание, така усмихнато, 
така красиво и скромно. Буке
та, който ниправихъ от него бе 
прелесть. Долу тече малка тан
цуваща речица. Околните ска 
ли дишатъ тиха радостна топ- 
лота. Високо орли описватъ 
спокойни широки кржгове. На 
всеко наше провикване—кжсо 
и удивено отвръща близкото 
ехо. Една радостна вълна об
ладава пжтника и той, запева 
тъй, както може би никога не 
е пелъ, изъ дънъ гърди, Защо
то той е опияненъ отъ красо
тата на природата. Опиянение 
не скотско, отъ алкохолъ, а отъ 
съзерцание, отъ приобщение 
къмъ най-възвишеното къмъ 
Божественото!

Ето и живописната местно- 
сть, която е дадена отъ общи
ната за 5000 лв, за туристичес
ка хижа, която ще бжде гор- 
дость на туристите отъ този 
край, който въ далечните вре 
мена е игралъ важна историчес
ка роля, съ величавите си въ? -.

стания за свобода и правда. 
Има малка постройка, и веков
на букова гора, студена балкан
ска вода, игрива пъстърва, пъс- 
трокрили пойни птички, пърга
ви сърни като туристите, кои
то ги посещаватъ.

Следъ хубава закуска, пръс
нахме се иуь гората. Наоколо 
додето ти око вижда изъ гора 
та, всичко е покрито съ буенъ 
здравецъ. Той пълни въздуха 
съ чудния приятенъ ароматъ. 
Неговите алени цветове се по- 
даватъ нвдъ листата и отъ да- 
лечъ изглеждатъ като шарките 
на красивите чипровски килими.

Азъ се спрехъ за малко, са
ма заслушахъ се въ тайните 
звукове, които се носеха въ 

I горската тишина. Пискаха хил- 
яди щурчета, пъплеха Божи 
кравици, мънички нежни бубу- 
лечици въ кадифяно-зелената 
трева, летятъ безумни цветис 
ти пеперуди, около бухналите 
топли цветове забръмчали хил
яди мънички пчелици съ сре- 
бърани крилца. Зачука кълвачъ 
на вековния джбъ, наблизо до 
кристалния изворъ топло и ра
достно загука гургулица. Дър 
весата се преплитаха гжето и 
дъхъ отъ горска влага ме по 
лъхна. Азъ стояхъ, слушахъ и 
мълча хъ.

Немота д* забрава ткзц ху*

бави картини, които бехъ щаст
лива да вида, съ тази весела 
и скжпа дружина, съ която пж- 
тувахме. И казввхъ си: чуденъ 
край, природата го е надарила 
съ всичко хубаво за очите, за 
душата!

Да, време е да се обяви то
зи край за курортъ и смело се 
прозикнемъ и каня всички ту* 
ристи и курортисти, които до
хождате наблизо, да посетятъ 
Чипоровския балканъ.

Слизаме по камениста КОзЯ 
пжтека. Зелени вейки на млада 
джбова горица ни удрятъ по 
лицето. Ржцете ми сж пълни 
съ свежи незабравки, те мири- 
шатъ на млада гора—сенчести 
усои.

Тиха вечерь; на западъ, въ 
пурпурно сияние залезва слън
цето; вечерникъ полъхва съ 
дъхъ на диви анемони.

Гората мълви на тайнствевъ 
езикъ, старинни легенди.

Когато автомобила тръгва, 
неволно обърна хъ погледа си 
къмъ чудния балканъ. Макаръ 
и далече, чистия прозраченъ 
въздухъ позволява да открие 
и най нежните си гънки

Този последенъ погледъ се 
запечати дълбоко въ душата ми.

Райна Г. Душкови»


