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Фердииандска дружба
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Ilfilfflfl во бйииносшо
Нуждата отъ основаването 

на една дружба на живущнтЪ 
въ София фердинандчани, nt- 
ма съмнение, отдавна се чувс
тваше. Не за друго, а повече* 
то да задоволимъ една вътреш
на потрЪбность—да бъдемь въ 
по- близъкъ контакгъ помежду 

и съ това, спод^лимъ мис- 
и чувства по скъпи спомени, 

които всЬки що годе е запа- 
зилъ въ себе си; на второ м*Ьс- 
то— да продължпмъ онази ес
тествена дружбл на съгражда
ни, която още толкова се под
силва при едни услозия, какви- 
то представлява гол^миятъ 
градъ, чуждъ на онази близка 
задушевность, кгквато на uct- 
ка цена предполага живота на 
малкия градъ; и най сетне да 
съберемъ взаимните си усилия 
и жертви, да подпомогнемъ sa 
културно-просвЪтеното повди
гане на нашия градъ, който 
требва да се издигне до поло
жението на мощекъ кулгуренъ 
факторъ въ нашата страна, за 
каквото безъ друго съществу- 
ватъ естествени условия, безъ 
да липсватъ вече и хора за 
това.

Следъ толкова време минато 
повечето въ подканване и под
сещане отъ почти всички фер
динандчани, които се срещатъ 
по н-Ьколко пъти изъ Софийс
ките улици и учреждения, треб
ваше най-сетне да се съберемъ 
на 2 юлий т. г. около 15 души, 
и съ. общи усилия да израбо- 
тимъ проекто-устава нз друж
бата, Решихме последната да 
бъде учредена ка Петровдень 
(12 юлий), като дадемъ по го- 
лема гласность и се съберемъ 
по възможносгь повечето, ако 
не и всички и туримъ начало
то на това хубаво дело.

Може би некои отъ присът- 
ствующите на това пързо съб
рание не съ очаквали, че тол
кова много хора ще се отзо- 
ватъ ка тази покана; разбира 
се отъ всички, обаче, че тука 
не може да се говори за една 
лична.инициатива, а повечето— 
за едно желание, или една на
същна потребности.

Първите учредители б*Ьхя 35 
души. Между техъ личеха и 
хора, които отъ неколко десет
ки години пребизаватъ въ Со
фия и съ се чувствували чуж
ди между свои.

Председательтъ на събрание
то бе избранъ съ общо одоб
рение най възрастниятъ измеж
ду насъ, а може би- и първиятъ 
човекъ отъ нашия край, отдав
на поселилъ се въ София — г. 
Младенъ Синигерски.

Нема нужда да говоримъ по
вече за изказаните мисли и 
съждения отъ присътствующи- 
те  на събранието.

Достатъчно ще бъде да из- 
ложимъ неколко пункта отъ 
основните начала, които си е 
поставила нашата дружба, за 
да се разбератъ както целите, 
така и задачите на онова дело, 
което съ  предприели ферди- 
нандчанй за себе си и за гр. 
Фердинандъ и околията.

Споредъ чл. 1 отъ устава: 
Живущите постоянно и вре
менно фердинандчани въ Со
фия основаватъ „ Фердииандска 
културно-просветна и благотво
рителна дружба“.

Чл. 2. Цельта на дружбата е 
следната: а) опознаване, сбли
жаване и сгрупиране на всички 
фердинандчани, фердинандски 
зетове и всички лица отъ фер- 
динадска околия, живущи въ 
София и другаде; б) морално, 
културно и стопанско повдига
не на членовете — фердинанд
чани; в) економич$ско и кул
турно повдигане на градъ Фер
динандъ.

Чл, 3. Дружбата за постига
не на цельта си ще си служи 
съ: а) откриване на дружбена 
библеотска и чигалищень са* 
лонъ; б) уреждане на сказки,

срещи, вечеринки, концерти, из
лети, градински увеселения и 
др.; в) рлзвиьане на музиката 
между членовете; г) изучаване 
на гр, Фердинандъ въ всестра
нно отношение, препоръчвайки 
съответни мерки за повдигане
то му; д) подпомагане на прос- 
ветителни, стопански и др. дру
жества въ гр. Фердинандъ е) 
материялни подпомагания на 
бедни и способни младежи отъ 
двата пола за изучаване и спе
циализиране занаятъ, наука и 
изкуство; ж) събиране матери* 
ялъ за историята ил гр. Ферди
нандъ и околията; з) борба съ 
социалните болести въ Ферди- 
нандска околия.

Чл. 4. Дружбата се състои 
отъ основателни, редовни, бла
годетел ни и почетни членове.

Чл. 5. Основателенъ членъ е 
този, който е учаегвувалъ при 
основаването на дружбата и е 
виесълъ основ. вноска 20 лева.

Чл. 6. Редовенъ члеиъ на 
дружбата е всеки (фердинанд- 
ченинъ, фердинанченка, ферди- 
кандски зетъ, снаха или лице 
отъ фердинйндска околия), из- 
общо който внесе встъпите- 
ленъ вносъ 10 лева и плаща 
членски вносъ всеко тримесе
чие по 10 лева.

Чл. 7. Благодетеленъ членъ 
е този, който пожертвува въ 
дружбената каса сума най-мал
ко 1000 лева или дарение рав
но на тая сума.

Чл. 8. За почетни членове се 
провъзгласявате въ общото съ
брание лица, които принесатъ 
особена морална или материял- 
па (сума или дарение, най-мал
ко 5000 лева) заслуга на друж
бата или пъкъ на гр. Ферди
нандъ и околията.

Чл. 9. Ония отъ редовните 
членове, които не внесатъ член
ския си вносъ, се изключватъ 
отъ общо събрание на дружба
та по представление на насто
ятелството, Също така по пред
ставление ка настоятелството, 
дружбата се произнася за из
ключването и на провикиешитЪ 
се членове съ действията си 
въ ргботи, противни на цельта 
и интересите на дружбата.

Заслужава да се отбележи и 
едно друго, много важно за 
живота, както на самата друж
ба, така и за гр. Фердинандъ, 
обстоятелство, а именно, че 
дружбата действува въ гр. Фер
динандъ за постигане целитй 
си чрезъ свои органи „Коми- 
тетъ на Фердинанд ската друж
ба“, еъстоящъ се отъ трима 
члена постоянно живущи въ гр. 
Фердинандъ, които се назнача- 
ватъ отъ настоятелството.

Събранието, обаче, изказа 
мнение, че най добре би било 
за председатель на този коми- 
тетъ да бъде за винаги кмета 
на града т. е. първиятъ пред- 
ставитель на гражданството. 
По този начинъ можемъ да се 
надЬваме, че ще се създаде 
една жива връзка между граж
данството на самия градъ и 
гЬзи, които живЪятъ въ София, 
което единствено ще бъде и 
заложбата за добъръ успЪхъ.

Некавпрочемъ изкажемъ уве
рението, че членовете на фер- 
динандската дружба, ще нап- 
равятъ всичко възможношоста- 
вените отъ устгва цели да бъ- 
датъ напълно реализирани, раз
читайки най вече на подкрепа
та на своите съграждани. Да- 

•но, дружбата пребъде.
Ен. Еманунловъ. 

Б. Р. Редакцията съ готовность 
ще помества въ колоните на 
вестника всички статии и съоб
щения, изхождащи отъ ново 
основаната фердииандска дру
жба въ София. Установените 
по тоя начинъ живи връзки 
ще допринесатъ не малко за 
издигането на н а ш и я  край, 
чрезъ фердинандчени, живущи 
въ София, по близо до центъ
ра на културните прояви.

„Каквато е козата, такова е 
и ярето". Тая българска пого
ворка съдържа голема д о з а  
отъ истина.

До голема степень тя може 
да се приложи и върху бре
менната жена и бъдащата й 
рожба.

И, наистина, развитието и 
бъдещето на децата до голе
ма степень зависятъ отъ общи
те хигиенически условия, въ 
които се намира жената презъ 
време на бременностьта.

Затова всека добросъвестна 
жепз, която желае да р о д и  
нормално, здраво н издръжли
во ка почти неминуемите сму
щения на здравето, които при- 
дружаватъ първия периодъотъ 
детството; всека добра бъде
ща майка, която желае да се 
радва на добъръ, радостенъ и 
съвършенъ плодъ, требва да 
съблюдава законите на обща
та хигиена. •X-* *

Бременната жена требва да 
живее спокоенъ, редовенъ и 
чистъ физически и нравственъ 
живо?ъ на открито и чкетъ 
въздухъ, да избегва тежкия и 
продължителенъ физически и 
умственъ трудъ; да избегза 
всека физическа, умствена н 
нравствена преумора. Никакви 
полови сношения (абсолютно 
забранени презъ последните 
три месеци отъ бременностьта); 
да се разхожда, за г о л е  м о 
предпочитане е пеша, на откри
то ежедневни леки разходки 
въ запазено отъ силни ветрове 
и барометрическк в а р и а ц и и  
wfecro; да возенето
кола, коя го друса; забранява й 
се: хоро, такцъ, плаване, про
дължителни и уморителни пъ
тува кия въ тренъ; да практику
ва двз пъти седмично, 3 — 4 
часа най-малко следъ ядене, 
хладни бани сътрзйность 10— 
20 минути; чести измивания на 
външните полови органи съ 
проста преварена хладка вода, 
подсолена съ една кафена лъ
жица готварска соль на единъ 
литъръ вода; никакви инжекции 
(промивки) на влагалището, ни
то дущове, нито морски бани; 
леко, широко и съобразно съ 
външната температура и сезо
на, облекло; да избегза твърде 
бързото променение отъ твър
де топло къмъ твърде леко об
лекло; да не носи ластики за 
чорапите, а последните да бж« 
датъ придържани съспецизлчи 
еластични панделки, пришити о 
не стегащъ корема корсетъ (ко- 
ланъ по-точно); да се храни, за 
най-големо предпочитане sa 
нейното собствено здраве и то
ва на бъдещата й рожба, съ 
безмесна растителна и живо
тинска храна, безъ да се пре
хранва, като не яде: кисело, 
лютиво, солено, кисели и не
дозрели плодове, както сини и 
червени домати, пито кисело, а 
даже и пресно зеле (последно
то поне да избегва), нито ка
фе, нито много изпържени яс- 
тиета (пържено, както казватъ 
у насъ), нито млеко въ видъ 
на пягие или въ излишекъ, ни
то много хлебъ (не повече отъ 
половинъ кгр., напримеръ, доб
ре изпеченъ, даже препеченъ, 
згтвърдналъ—баятъ хлебъ), ни
то месо и риба.

Ще избегва да употребява 
яйца и млеко въ натура, а ви
наги примесени съ други хра
ни (напр. съ супа, оризъ, мака
рони, кзртофи, млекото съ еч- 
мичено кафе, изпечено до по- 
черняване и смлетъ ечмикъ). 
Ще избегва също сухъ бобъ 
(зрелъ)—ве повече отъ 3 пъта 
седмично и то никога вечерь. 
Лещата е винаги за предпочи
тане предъ фасула—киселецъ.

За много голЪмо предпочи
тане е да яде зеленчуците, при
готвени по следния най-простъ 
и почти идеаленъ начинъ: доб
ре изчистени и измити зелен
чуците (включително и бобови

те), се сваря ватъ въ голямо 
количество слабо подсолена 
вода, следъ което водата отъ 
варенето се хвърля (като драз- 
ннтелна) Добре ищедени, още 
топли, се ядатъ съ прибавка 
на малко сурово пресно мас
ло. Това е така наречената ан
глийска кухня. По същиятъна» 
чикъ се приготовлявате и ма
кароните и картофите (зз пред
почитане съ тия съ желта .ме
сеста чзсть), ориза, бобл, ле
щата (последните два следъ 
като съ киснали въ вода въ 
продължнке на 12—24 часа).

ПълкитЬ вегетзриянки треб
ва да ядатъ всеки день по ед
но до едно и половина яйца, 
винаги примесени съ други хра
ни, освенъ когато яденето съ
държа леща или бобъ (богати 
съ белтъчни вещества).

Въ началото на всеки обедъ, 
безъ изключение, ще яде по 1 
кафена лажици жито, пригот
вено по следния начинъ: добре 
очистено и измито около една 
трета винена чаша жито (зър
ната цеди), се залива въсъщз* 
тз чаша съ обикновена студе
на вода, кзто последната ще 
покрие житото отъ 1 до 3 см. 
Прикрита отъ прзхъ, чашата се 
поставя на умЪрека и постоян
на температура (16 —20°), като 
Есеки 24 часа въ продължение 
на два дена водата се проме
ня, следъ което употребяване
то почва и трае 4—5 дена, ка
то ежедневната проме.ча на во
дата продължава редовно (безъ 
да се прибавя незо жито раз
бира се). Още не консумирано
г.* njH SP'Tо^лпия. и  7 . к .

Понегюга житото клинява. 
При условие, че не се е вкис
нало (лошъ, кеприятенъ миркзъ), 
такова то е още по-хранително 
—съдържа много повече диас- 
тззи.

Тйка приготзено и ежеднев
но консумирано (като се дъвче 
продължително), каквасеното 
жито е най доброто, най естес
твено и най-рационално лекар
ство зя усклв2»щ, минерализи
ране и витамини знране ка здря- 
ви и болни организми.

Да се избЪгватъ бЪ.титЪ ко
рени (освекъ картофите), като: 
гулкя (алабашъ), репи, градукя 
и други.

Да яде всЪки декь по една 
зелена салата, безъ оцетъ и съ 
съвършено малко зехтиаъ. Ме- 
дътъ е много полезенъ, но m  
ке се консумира повече отъ 2 
супени лажици ns день (драз- 
иителенъ е въ голямо коли
чество).

Захарьтз по възможности де 
се изхвърли отъ употр-Ьбз, ка
то се замЪсти съ плодовъ ела- 
дъкъ сокъ или съ медъ.

На з с -Ь к и обЪдъ н вечерь 
(преди ядене у тлъстйтФ, следъ 
ядене у останалите), по 2 —- 3 
добре узрели сладки плодове.

Полезно е дз се пие вечерь 
чай (за предпочитане е безъ 
захарь), отъ джоженъ, Върби
ца, лай-кучка, дръжки отъ че
реши, брада на куленъ (свилл- 
та), коренъ на пиреи (Agrayrum 
repens), цвЪтъ на бъзови sa и от
вара отъ Rharanus purshiuna.

Не е необходимо да се каже, 
че алкохолните питиета, вклю
чително виното и бирата, сж 
абсолютно забранени.

Колко пжти нз день да се 
храяи бременната женз? Това 
завися отъ хранителната и 
приспособителна способность 
ка всЪка жена поотдЪлко. А 
понеже тая способность на сеой 
редъ е функция отъ годин&та, 
сезона, температурата,х зара- 
вословното общо състояние, 
възрастьта, ежедневното зани
мание и най-вече специалното 
състояние ка кздръжливость 
ка органите, то за да се оп
редели количеството и число
то на ежедневните яденета на 
всека бременна жена, необхо
димо е да се държи сметка за 
всичките тиа фактори, къмь

които требва Д* се лрибаайтъ 
фззата на бременностьта и спе
циалния й апетитъ. (Споредъ 
физиологията на техните сто
маси, индивидите се разделя гъ 
на много ядещи, които се за- 
доволязптъ лесно, но по труд
ни за хранене; тредко ядещи— 
грамадната часть и злояди: нер
вни, капризни, деликатни, не
редовни, трудни за хранене, 
обичащи възбудите). Средно 
взето много ядещитф и средно 
ядещкте ще ядатъ три пжти 
на день (закуска, обедъ и ве
черь) и злоядкте—четири, да
же и петь пжти при много сла
бите нервни жени (петото яде
не—изключения се взима въ 
полунощь).

Въ всеки случай и при еди
ния, и при другия, и при тре
тия случай бременната жена 
требва да се храни добре съ 
рационална, естествено проста, 
синтетична и индивидуализира
на за всеки отделенъ случай 
сравнително богата храна.
* Безъ да се впускаме въ под

робности, нека напомнимъ прин
ципите, на които требва да 
отговаря закуската, обеда, икин
дията и вечерята.

I. Закуската може да съдър
жа едно възбудително питие 
(лекъ чгй, отвара и др.) съ или 
безъ слабо кисело млекс; сла- 
бобелтъчни храни, супа отъ зе- 
леичукъ, летно време пресни 
добре зрели сладки сурови 
плодове, а зиме разцепени и 
натопени отъ 24 часа сушени 
сливи, медъ, пресно мгело и 
малко сирене.

II. Обедътъ требза да съ
държа шесте основни елемен
ти на рационалната синтетична 
храна: 1) Минерална и витамин
на храна (накиснато жито—ви- 
таминъ Б., салатя); 2) Една 
фендаменталка белтъчна хра
на (азотна)—едно яйце до ед
но и половина или леща или 
бобъ. На вегетяриянките (кои
то требва да се стремятъ да 
премикатъ къмъ напълно без- 
месната хрвнй): да предпочи-

На 9 того, както се съобщи вече, 
пътувайки съ велосипедъ отъ Берко
вица за Фердинандъ, бЪхъ наранеиъ 
съ куршумъ въ десния кракъ и дЪс- 
ната ржка.

Уведомихъ веднага Берковската по
лиция. Отъ 20 стражари, които 6txa 
въ полицията по това време, 6 t  из- 
пратенъ да претърси околностьта са
мо единъ стражарь. И основателно, 
н^кои берковчени още товава иронич
но забелъзаха, че пратения стражарь 
ще отиде въ полето, ще напасе коня 
си и ще се завърне безъ никакъвъ 
резултатъ. И гЬхното предсказание се 
сбждна. Стражарьтъ се завърне, безъ 
да е заловилъ лицето, което е стреляло.

Не ще е безинтересно да направи- 
ме единъ прегледъ на миналото, за да 
си обясниме току-що станалото.

До 1924 год. въ града ни н-Ьмаше 
голяма печатарска машина. Нито бро
шура, нито афишъ, нито вестникъ мо
жеше да се отпечата. Тази нужда ние 
задоволихме, като сжщата година за
купихме добре обзаведена печатница 
съ тлъм а и малка печатарски маши
ни, шивачка, перфорачка, ножъ за ре- 
зане книги и пр.

Сжшата година започнахме да изда
ваме в Наше Слово"—незавнеимъ вест
никъ, редактиранъ отъ менъ, който 
ето вече деветь години излиза най-ре- 
довно Bc*feKa седмица.

Още при основаването на вестника, 
поставихме си за цель да служиме на 
истината, да бичуваме лошото въ на
шия общественъ животь н да хвалн- 
ме и поощряваме доброто.

Това не се хареса на Иокон, лично 
заинтересовани отъ прнелпттвието на 
втора печатница в града ни, и на дру
ги, конто виждаха въ Наше Слово една 
силна обществена контрола, която бди 
вече върху гЪхната мизерна дейность 
и я прави достояние на обществото.

И заплашванията започнаха да се 
сипятъ върху насъ.

Анонимннт-fe писма започнаха да ид* 
ватъ едно следъ друго. Заплашваха ни 
съ убийство. Отначало не обръщахме 
внимание. После, по съветигЬ нз единъ 
адвокатъ, предадохме две анонимни 
писма въ полицията, за да се нздн- 
рятъ авторигЬ. Никакъвъ резултата*

Единъ отъ нашнгЬ работници въ 
печатницата ни тоже получи преду
предително писмо: да н а п у с н е  въ 
срокъ печатницата, иначе ще бжде 
убнтъ. И това писмо предадохме ць 
полицията, обаче безъ резултатъ.

Единъ день идва единъ нашъ съг- 
ражданннъ при менъ и ми съобщава 
въ прис^тствнето и на други лица:

7агь бЪлого предъ други^ 
меса—рибата отъ сладките во
ди предъ рибата отъ соленитЪ: 
3) Горивни материали (хлЪбъ 
пъленъ за лакомигъ, силаитЪи 
занимаващите се съ т* жча фи
зическа работя; шиупълсиъ, 
обикновенъ. ъл средно ядцитЪ 
и и з о б щ о  за грамадната 
часть бременни жени; бЪла за 
злоядкит-k, нервни, слаби браш
нени: оридъ, каптофи, мзкаро* 
ни, масло и пр ); 4) Една дкас- 
тозна, витаминна храна: 10—20 
грама сирене, ве мчого солено 
или кашовалъ; 5) Сладки н 
вктамгширави храни (зитаминъ 
В): плодове отъ сезона, медъ, 
сладко, банички, шоколадт; 6) 
Лека възбудителна: чай, коп- 
рецъ, меродяя, малко соль, ле
ко солени и пр.

III. Икиндията (следъ сбъдна 
закуска) (Само за слабите, нер
вните, злоядитЪ и занимаващи
те се съ тежъкъ физически 
трудъ — землед^лския налри- 
м-Ьръ, жени), ще съдържа глав
но горивн;;. Никога мл±ко,

IV. Вечеря га ще съдържа сж- 
щит15 хранителни елементи съ 
тая разлика само, че тя ще 
бжде по-лека, по-малко възбу
дителна и повече минерализи
рани храни, необходими за за
пълване изразходваните соли 
презъ дневната активность: су
рова салата, яйца, никога ме
со, даже и за невегетарнянки- 
т*Ь или сирене на м-йстото на 
яйцата, хл^бъ, брашнени (неза
дължителни лЪте, необходими 
зиме дахег две порции), зеленъ 
зелекчукъ по английски, плодо
ве отъ сезона, банички н пр.

Така категоризирана храната, 
изглежда сложна и много. Въ 
Сащность това ие е така. Не е 
необходимо да се пригствятъ 
5 —6 ястиета; rk  могатъ да се 
комбиниратъ така, че да съ- 
държатъ всички гореизброени 
хранителни елементи. Налрн- 
мЪръ: единъ омлетъ, пригот- 
венъ съ картофи, съдържа ед
новременно азотни, горивни и 
възбудителни елементи.

Но за да б/лде ргционална и 
синтетична, храната трЪбва ви
наги да съдържа всичкнтЪ тия 
хранителни материали. Това ус
ловие общо за всички индиви
ди, е особено важно за бре-
wAWntna лгаш, лрс .ЛГй Пм& оспг-
то требва да отговаря на */ж- 
дигЬ на собствения й органк- 
зъмъ и на нуждитЪ на бързо 
растещия въ утробата й бж- 
дещъ чоаЪкъ. (Следва)

„Панайоте, пази се че смъртна при* 
ежда ти е прочетена“.

Въпреки моигЬ увещания и молби 
да ми съобщи подробности — отказа, 
подъ предлогъ, че хл1зба ще си нзгубн. 

И това смътнахъ за несериозно. 
Другъ пжть, отъ работницнгЬ »ъ 

печатницата научнхъ, че тЪхенъ дру
гар ь, служащъ вь едно учреждение, 
с натоваренъ отъ шефа сн да ме 
убие, като му посочндъ и начина: нощ» 
но време, когато се аръщамъ отъ ум
но, И, действително, ио това вреМ€ 
ние бФхме подложили въ „Наше Сло» 
во" дейностьта на той шефъ поп- 
строга критика. Срещнахъ тоя слу
жащъ, за да се ув^ря въ казанеге. 
Той потвърди горното, като ме пре
дупреди;

„Пази Се. Азъ нФма да посЪгна на 
тебе. Но, може бн, ще подкупять 
другъ и безъ мое знание ще тс прос
леди и убие“.

И това смФтнахъ за несериозно. За- 
щото смЪтахъ, че не съмъ таказд го
ляма личность, съ премахването на 
която ще тръгнатъ никому нлн на 
н^кон работигб По медъ н масло.

Не твърде отдавна, по случай раз
глеждането на едно дъло, едннъ гос
подина е заявн.ть, че не ще дожнгъя 
деня, когато ще се разгледа тоза дЬ* 
ло. А когато се научи.ть, че съмъ рл- 
нень въ крака н рлисата, е добави.:с 
„Защо куршума не е удари.ть малко 
по-горе“!

У насъ се намира и едннъ познвъ 
нздаденъ отъ С.М.Н.Л., печата нъ зь 
Берковица, адресиранъ до ,анзрхо- 
комуннститЪ отъ в. .Наше Слово*.

Както внждатъ чнтателнтЪ, а_-ъ не 
съмъ обръщалъ вшшание на закар.н- 
гЬ, които сж изпращани на мой ат- 
ресъ. Зашото мнс.ткгь, че ония, 
конто се заканвагь, ех  страхливци, 
които пушка не смЪягь да хей нагъ
не ли пъкъ да гърмят и то върх' чо 
вЪкъ. Обаче смЪтката мн нз.тЬзе'ярк- 
ва. Твърде вероятно е. лицето, коего 
стреля върху ми. да е въ връль** съ 
тия господа, да с подкупено лаей
ки, че ще мина презъ ' Берковица, 
ме с следило.

Следъ като се открие лицето, което 
е стреляло нне ще посочиме на след
ствената власть иъколко свидетели, 
коиго да бждатъ разпитани, за .та ес 
установи дали раняването ми е с.т.- 
чаЙно нян замислено огь ”о-рано
_____________пан, грщ ороаъ.
Платете си

абоаамевта;

Д-ръ Авр. Ив. Рааонскн
дипломнранъ по хигиена 

и бактериологня.

нараняват



М и с л и  и  п а р а д о к с и
13:0 — и словомъ: тринаде- 

сеть къмъ нула! Б о ж е  мой, 
възможно ли е българскиятъ 
спортъ, българската ритнитоп- 
ковщина да претърпи такъвъ 
жестокъ ударъ? И то въ Ис
пания—страната на дивитЯ би- 
коборци, бившитЯ поданици 
на Алфонса XIII, за когото каз
ваха, че билъ идиотъ?

Боже мой, нима идиотизъма 
на бившия кралъ на Испания 
е преминалъ безвъзвратно къмъ 
българските спортисти?

13:0—какъвъ ужасъ, какъвъ 
позоръ!

** *
— Е, дойде в р е м е за ку- 

рортъ, драги. Стопли се най- 
после времето, поржчахъ си 
най-сетне и бански костюмъ. 
Утре заминавамъ за Варна. А 
ти? Ела съ менъ!

— Дадохъ сърповете да ги 
наточатъ, дойде време за жът
ва, нивите узреха. Бихъ те 
придружилъ съ удоволствие, 
но. . .

* *
Македонските убийства 6Я- 

ха станали система и не се 
знае—може пакъ да се подно- 
вятъ. Ако, наистина, се подно- 
вятъ—нека поне се изготви ед
на програма на убийствата — 
нека се пожалятъ нервите на 
българската публика, да не бж- 
де така грубо изненадвана. . . 
Поне това да се направи, ако 
не друго. . .

** *
— Следъ Хозе Мохика—Еве

лина Холтъ! Какво щастие, как
ва радость! Казватъ, драги, че

Холивудъ щелъ да се премес
ти въ България!

— Какво щастие за насъ. 
Нима сме го заслужили?

** *
Въ Германия горятъ книги

те, горятъ човешкия духъ. НЯ- 
кога „на великолепни аутода- 
фе сж горели живи еретици“.

Кжде е днесъ световната, чо
вешката съвесть. Спомнямъ си 
за Атила—Божиятъ бичъ.

Не се ли връщатъ хуните 
отново?

** *
— Горещо време, драги. 

Жега! А още по-горещо ми 
става, като си помисля за сък
ращенията.

— Наистина, требваше да 
дойде чаканото затопляне на 
времето. Но това затопляне 
топи, братко, изгаря!

$* *
Българскиятъ учитель, бъл

гарскиятъ пенсионеръ — каква 
жалка картина1 Тия ли обез
верени въ сждбата си хора сж 
просвещавали и ще просвЯ- 
щавагь българското п л е м е ?  
Смазани, унищожени — каква 
просвета ще даватъ те, щомъ 
всека минута мислятъ, че ос- 
кждния залъкъ, за който ра- 
ботятъ, за който заболеватъ и 
умиратъ, може всека минута 
да имъ се отнеме?

Каква ирония, каква гавра 
съ просветата и бждещето на 
българския народъ!

Владимиръ Шьонхайтъ.

Отговоръ
на единъ „иузикаленъ критикъ

Въ брой 436 отъ 15. VII. 1933 
год. на в. „Наше Слово“, некой 
си и групата, която се крие 
задъ него, подъ псевдонимъ 
„селянинъ“, се опитва да сквер
ни и петни учителя по пеение 
въ Чипоровската прогимназия. 
Единъ отъ найголЯмия и фра- 
пнрующъ факгъ, които тоя пъ- 
ленъ съ злоба и ненависть чо- 
ьвкъ, иска да изнесе предо 

' обществото, това е споредъ не
говия ограниченъ манталитетъ 
„силата на национализъма“, кой
то посредствомъ военните пес
ни съмъ искалъ да проведа въ 
малките и крехки души на ед
но прощално утро. А една отъ 
задачите на учителя, наредъ съ 
другите, е и тази: да обучава 
и да възпитава подрастващите 
поколения да обичатъ родина
та си и да знаятъ по важните 
епични моменти отъ нашата 
история, които напомнятъ за 
нашата военна слава и гърмов- 
ни победи, изразени въ нашите 
военни песни.

Ако действително този „гос
подин Селянинъ“ беше приежт- 
ствувалъ на годишниятъ актъ 
на прогимназията, той съвсемъ 
нЯма да говори подобни глу
пости, но затуй, че въ него 
липсва кавалерско достойнство 
се е помжчилъ, но не сполучилъ

коренно да изопъчи фактите.
Упреква ни, че немало пуб

лика и че липсвала интелиген
ция. Та нали отъ освобождени
ето на България до настоящия 
моментъ въ вашето село инте
лигенцията Ви съ средно об
разование се брои на пръсти— 
около десетина души; за виши* 
сти и дума да не става, защо-
T O  11U Д ф П р О А а  f l f l l f m t t t  е г е  пп ро
фесори".

Изглежда, че на този „Селя
нинъ“ не му се харесва, кога* 
то децата пеятъ на сцената, 
да се делятъ на партии предъ 
очите на публиката, защото и 
по-рано имало завеса. Това иде 
да подчертае едно, че този чо- 
векъ не е слушалъ нито единъ 
хубавъ концертъ и следовател
но той е невежъ вътия поряд- 
ни и не знае какъ се р е д и  
единъ хоръ на сцената. По на- 
татъкъ намира кусуръ, че при 
пеението на хора на сцената, 
диригента пеелъ, за да даде 
тонъ на хора си, а требвало съ 
инструментъ да стори това. Та
зи метода е Чипоровска и но
ва работа въ хоровото изкуст
во; а щомъ му е зоръ за заве
са като * ентелигентенъ и ще- 
дъръ“ Чипоровчанинъ, нека по
дари единъ килимъ, който пре
красно ще служи за завеса, за-

щ и п ;  у  —   г- - -------------
съ такава. Драскачътъ твърди, 
че нЯмало место за Сило въ 
националния химнъ, требва са
мо да се съжалява, защото той 
не познава, гзглежда, нито една 
аранжировка на националниягъ 
ни химнъ, а тази аранжировка 
която сме пели, е на Добри 
Христовъ.

Кой и какъаъ е Добри Хри
стовъ ще кажа само това, — 
че окова, което бе Вазовъ въ 
нашата литература, за нашата 
музика това е Добри Христовъ, 
следователно неможете Вие, 
„господинъ селянинъ,“ претен
дира щъ за музкаленъ, да отре
чете най-големия български му- 
зикантъ и композиторъ и него
вата аранжировка на национал- 
нкятъ ни химнъ, въ която се 
съдържа точно това соло (като 
спойка), което Вие твърдите, 
че нема место въ национални- 
ятъ ни химнъ. Колкото за из
пълнението на „Овчаръ Маке- 
докецъ“, не сте Вие, който ще 
даде една истинска интерпре
тация на този малъкъ шедьо- 
въръ на П. Бояджиевъ, защо
то музикалната Ви способность 
е малка, и почти неразпола 
гате съ такава, пъкъ и самите 
Вие си противоречите, когато 
се опитвате да тълкувате тази 
песень и отъ тукъ личи злоба
та и тенденцията Ви и тази 
на групата (на човека, който 
стои въ средата на тази гру- 
па, ка когото музикалната под
готовка е тази, която може да 
добие въ некоя педагогия), 
която се крие задъ вашиятъ 
псевдонимъ. Докато въ начало- 
на песеньта казвате немало 
единство, сплотеность, не по- 
глеждатъ децата диригента, и 
не следватъ неговата палка, по- 
кататъкъ за сжщата песень 
казватъ, че когато хорътъ вли- 
ззлъ въ най-големите пияниси- 
ма, все пакъ не се чува гла
са на солиста. Това иде да 
подчертае само вашето проти
воречие и ненависть и да Ви 
докаже, че тамъ хорътъ е вли- 
залъ въ такива големи пияни- 
сима, което показва, че е имало 
големо внимание отъ страна на 
децата, единство, сплотеность, 
ансамбълъ, и че децата най.гри
жливо сж следвали динамиче- 
ската линия на палката на де- 
ригента, за да се създадатъ 
и изпълнятъ красивите момен
ти въ това произведение. Що се 
касае за „чипровската просла
ва" следъ Пзрчевича, солиста 
Симеонъ иззестенъ споредъ 
Васъ, на целото столично му
зикално общество требва да се 
знае едно отъ „господинъ Се
лянинъ“. когато ще го хвали, 
че това момче е слабо, физиче
ски недоразвито, пие спиртни 
питиета много, пуши прекадено.
И единъ другъ важенъ моме 
нтъ, че той се намира въ пе
риода на мутациятата на своя 
гласъ, точно това време, кога
то г л а с ъ т ъ му се тран
сформира отъ детски въ мъж
ки, така че при това условие 
(мутацията), и при тия недоста
тъци; слабо ф изически, пие 
много и пуши прекадено, ни
кой не може да се заема и да 
го направи нЯкакъвъ си фамо-

Накрай требва да се съжаля
ва, че за да постигне цельта 
си „Селянинъ“ е изопъчилъ 
програмата и разбъркалъ номе 
ра, като иЯкои е изхвърлилъ 
съ цель да се уязви самия 
учитель. а програмата съвсемъ 
не е бил а с ъ с т а в е н а  
така отъ общия съветъ на учи
телите. Сжщо когато оперира
те съ заглавията на некой му
зикални нумера, требва добре 
да ги заучваге, защото се из- 
излагате като „музикалния0 съ 
големи принципи, но разбира 
се всичко това сега става за 
сметка на „Селянина“ и него
вата група, защото сж си „Се
ляни, или казано на чипровски 
диалектъ „торлаци“.

К. Д.

Благодарность
Фердинандското общо зана

ятчийско сдружение изказва 
благодарность и похвла къмъ 
г. г. Димитъръ Тодоровъ, наро- 
денъ представители и Любо- 
миръ Коларовъ, юристконсултъ 
при министерството ка търго
вията за проявената дейность 
по прехвъргането на Фердинан- 
дска околия отъ Русенската 
търговска индустриална камара, 
къмъ Софийската. Съ това те 
доказаха, че милеятъ за нашия 
край, работятъ за него, за ко
ето повторно занаячтийсвото 
отъ Фердинандска околия из
казва своята благодарность.

За сдружението: 
председатель П. Кацарски 
секретарь Г. К. Славийскн.

О Б Я В Л Е Н И Е  №  3978
Обявява се на интересуюгцитЯ се, че ежего- 

днищия пянаиръ въ града т е  се състои на 17, 18, 
19, 20 и 21 августъ и. г. на удобно на това мЯсто 
„Изворската рЯка, ул. Сливница и нивитЯ“.

Панаира се посещава отъ търговци за едъръ 
добитъкъ и други стоки отъ разни к р а и щ а  на 
България.

Взети сж всички мЯрки за задоволяване на 
посетителите.

гр. Фердинандъ 27 юлий 1933 година.
1-3 О т ъ  кметството

н

Хроника
— Ежегодниятъ петдневенъ 

панаиръ въ града ни ще се съ
стои отъ 17 до 21 августъ вкл. 
на местото на дървения пазарь 
срещу зданието на покойния 
Никола Лиловъ.

— Софийската търговско ин
дустриална камара открива 45 
дневанъ шивачески курсъ. За
писванията ставатъ при Ферди
нандското общо-занаятчийско 
сдружение и ще продължатъ 
до 5 августъ. Такса 150л., ко
ято се вниса при записване
то. Калфи, които не посещж- 
ватъ този курсъ, не ще бж- 
датъ допуснати до майсторски
те изпити, които ще се произ- 
ведатъ презъ 1934 година.

— Тази есень ще започнатъ рабо
тите по направата на градската гра
дина, кеято ще се заключава между: 
улицата за гарата, Главната улица и 
изворската вада.

— Съ заповедь № 2640 отъ 15 то- 
го на Министерството на просветата, 
възвърнати сж учителските права на 
г, г. Ставри Матеевъ, у-ль с. Гага ни* 
ца и Георги Георгиевъ, у-ль с. Гушан- 
ци—Берковско.

— Срокътъ за подаване декларации 
и плащане таксите за сградите, пос
троени следъ 1 януарнй 1933 година 
се продължава до 15 августъ т. г.

- -  Новиятъ законъ за Т. 3. С. е 
публнкуванъ въ брой 81 на Държа- 
венъ вестникъ.

№  г а з к и ъ  „ П Ш Р О З О
на Ангелъ Митковъ~гр. Фердинандъ

Съобщавамъ на почитаемите си клиенти отъ града и 
околията, че изместихъ дрехарския си магазинъ въ соб
ственото ми здание срещу общината. За напредъ пред- 
лагатъ отлично качество стока на конкурентни цени. 
1-3 Посетете, за да се уверите.

А Л Е К С А Н Д Ъ Р Ъ  И В А Н О В Ъ  
търговецъ — Фердинандъ

разполага въ склада си съ всекакъвъ видъ добро
качествени брашна, специални изпитани машинни мас- 
ела, грезъ—везелинъ за трактори и вършачки и жСек- 
толъ* за унищожение на мухи, дървеници, бълхи и др.

К£Щ А МАСИВНА
съ 3 дукяни, на 2 етажи, железобетонна постройка, съ 10 
стаи, подъ делата постройка маза, съ 400 кв. метра даоръ, ш  
главната улица, срещу хотелъ „Македония“—гр. Фердинаидъ, 
съ водна и електрическа инсталации, днесъ да я правите ще 
струва надъ 800 хиляди лева, азъ я продавамъ за 650 хиля* 
ди лева. Разноски по документа за сметка на продавача. Кой* 
то има пари да побърза и купи. Такъвъ късиетъ се случва 
въ 50 год. веднажъ. Правя улеснение въ изплащането 2 год»
2 3 За споразумение: Петръ йлиевъ—Фердинандъ.

В Н И М А Н И Е  !

К А Ф Е Н Е  „ Б Ъ Л Г А Р И Я “
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. а— 3 Отъ съдържателите,

щ в Г  ц А Ж Н о  щ щ

бръснарница „Леге" на Ибро Османовъ
до книжарница „София“, подстригва дамски, детски и 

мжжки коси съ добри работници.
2-3 . Приема абонати на низки цени.

Дава се подъ иаемъ
анарташентъ 2 стаи, салони», коридоръ, ваза.

Споразумение: Свещ. Гаврнлъ Александре»с

Д о л у  е ж л к ж ю т ж х я г т а !
До живЪе българ. промзводвп

Най-новото за колоездачите е,
>ot

че ми пристигнаха на складъ специални гуми—j p s o d M ,  
които ставатъ за р ж б в х х з д  ш  х е л е ж ж »  жджммщ, 
ГумитЯ сж съ 4 плетки. Даваме пълна гаранция за трайность* 
та имъ. Цени конкурентни отъ всички други ржбени гуми кри

4—6
Печатница .Животъ* — Фердинандъ

Тодоръ Тодоровъ-Фердинандъ.

Вжжеиграчъгь
— Никита, старий шуте, вие 

бЯхте превъзходенъ тая вечерь. 
Публиката се надпреварваше да 
ръкопляска. Азъ ви поздравля- 
взмъ, стари, служителю!

Никита, въжеиграчътъ, се 
изсмЯ глухо въ шепата си, ка
то да сподавя старата си каш
лица.

— Ще се старая винаги та
ка, господинъ директоре!

И се извърна.
Още се чуваха възтрожени- 

тЯ викове на публиката. Номе- 
рътъ бЯш: чудесенъ. На пър
вия редъ една попреминала ве
че разцвЯта на годинитЯ си 
жена още ржкоплЯскаше и гле
даше къмъ платното, задъ кое
то той изчезна. Тя бЯше Мария. 
Сжщата. Дванадесеть години 
оттогава. Дали го бЯше позна
ла или нЯкакъвъ таенъ тла- 
съкъ изБръщаше погледитЯ й 
къмъ него. Може би само ин- 
тересниятъ номеръ да е преди* 
ввикаль нейното любопитство. 
Отдавна той е измЯнилъ своя 
иредишенъ образъ.

ГЗжжеиграчътъ се пренесе въ 
миналото. Сжщиятъ градъ 
преди дванадесеть години. И 
$я*7М 1рия С*щат** жена, коя

то нЯкога подигравателно му 
се изсмЯ»
Мария? Тая ли застарЯла поч

тена дама, която — той виж
даше презъ една дупка на пла
тното — слага ржкавицитЯ си 
и замислено гледа къмъ цирко
вата арена? Да, тя бЯше. Пър
вата и последна жена въ не
говия скученъ животъ.Циркътъ, 
арената, вжжето—ето неговото 
минало. И още—споменътъ по 
тая, сега вече стара жена, коя
то бавно слага ржкавицитЯ си 
и втренчено гледа къмъ плат 
ното.

Никита се отдръпна.
Ето за какво е било негово

то отчуждение отъ живота. Ед
на стара дама—такава като нея 
той е вждалъ хиляди — която 
небрежно слага ржкавицитЯ си. 
Мария — ангелътъ на неговитЯ 
мисли.

Тръгна къмъ изхода.
НЯколко посетители се обли

чаха лЯниво и разговаряха. Ма
рия, сама, доближаваше до из
хода.

Никита се спре до цвЯтния 
афишъ, който изобразяваше 
него — въ момента на най-опас
ния скок*.

Извинете — каза дамата, 
като приближи до Накита. Не 
сте ли вие отъ тоя градъ?

Сжщиятъ гласъ, сжщиятъ 
погледъ. Но, чудно—Никита не 
изпита никакво вълнение предъ 
тая жена съ набраздено вече 
лице — полунощна любителка 
на циркови представления.

— Не, госпо. . . излъга той.
— Госпожица съмъ — допъл

ни тя и наведе очи. Азъ съмъ 
стара мома. Имаше н Я к о г а  
единъ момъкъ, кой знае защо 
ми се стори, че вие сте именно 
тоя момъкъ, още по-вече—име
то, руско име, Никита — той 
носеше сжщото име. Извинете, 
искахъ да провЯря^ само—вне
запно се сепна тя—роднина ми 
бЯше оня момъкъ . . . извинете 
любопитството ми — несвърза
но, сконфузено, съ нотка на 
разочарование завърши тя и съ 
бързи крачки излЯзе изъ из
хода.

Никита плъзна погледа си 
следъ нея и се извърна. Цир- 
кътъ бЯше пустъ.

И тая глуха пустота засЯдна 
и въ душата на стария вжже» 
играчъ.

НЯкога — тя му се изсмЯ. 
Той бЯше младъ тогава. Сега 
е — боленъ, старъ. Остава му 
да изиграе последния си но

меръ. А после — тя го е чака
ла да се завърне отново. Чуд
на непоследователность. Бъ сж
щото време той, обезвЯренъ, 
отчаянъ, бЯше постжпилъ въ 
цирка. Въ сжщность, въ името 
на какво сж отлетЯли нейни» 
тЯ и неговитЯ младини? Една 
стара дама, единъ цирковъ вж- 
жеиграчъ. Имаше ли смисъль 
да идва въ тоя градъ? Очаква
ше да я види съ избраника на 
сърдцето си, въ кржга на ве
сели деца, доволна, щастлива, 
а я видЯ — стара момя, която 
разпитва по цирковетЯ за нЯ- 
кой си Никита.

Бавно угасваха лампитЯ на 
цирка. Една, две — угаснаха и 
после днитЯ. Стана тъмно.

Когато угасна последната 
лампа, Никита се прибра въ 
свояга дупка, зави се съ извех
тялата си дреха к се унесе въ 
тревоженъ сънь. Но и въ съня 
все още звънЯше въ ушитЯ му 
гласа на цирковия директоръ:

— Никита, старий шуте!. . .
Симеонъ Мярнновъ,

Петъръ йлиевъ
с а р а ф - ъ  — Ф е р я и м а н д ъ

въ собственото си здание
К у п у в а  и п р о д а в а  в с Ъ к а к в !  

с к и  с г о к и  и  п л а щ а  и а А - д о б р е
ЗЛАТНИ МОНЕТИ; жълтица, турски лири, суфорнни (пекла- 
ри), махмудии, ирмилъци, хариета, рубяета и дрп корошш отъ 
зжби, пръстени, обици, халки отъ златни часовници/ РЪЧНО 
ЗЛАТО (плавано), СРЕБЪРНИ ПАРИ каквите и видове да 
сж; петолевки, левове, рубли, цвънци и др., гривни, обици, 
павти, ВИДИНСКИ ОБИЦИ позлатени и др., облагащ» вся
какви за гаранции и др. 2 -3 Приема само понедЯлхнкъ.

ШмЖШ!
. Съобщавамъ на многобройнитЯ си клиенти,

Я че отъ 1 юлий 1933 год. се премЯстихъ отъ ^
5 ханъ «Червенъ ракъ“ въ хотелъ и Н е к в -  1  
д А О й#м Г е—гр. Фердинандъ, кждето всички •
0  клиенти винаги ще намЯрятъ закуска на ска- а  
10 ра. добре обзаведена кухня, хубави бЯли и ^  
$ червени вина— „момина с ъ л з а ", чисти лЯгда &
6 за спане и бърза прислуга.

|£ Продължавамъ да продавамъ циглн и т у х т  £ 
g отъ собствената ми фабрика и да закупували, *  ̂
5 слънчогледове семе за собствената ми* фас- 

ip рика и всЯкакви зърнени храни.
Едно посещение е достатъчно за увЯренне. *
2-3 Съ почитк М илан* Д и м к тр о аь .


