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Прегледъ
г. Ерио, бившъ министъръ- 

председатель на Франция и по 
всичко личи— бждещъ такъвъ, 
бе гостъ на нашата страна. По
срещнахме го така, както само 
българинътъ знае да посреща. 
И г. Ерио остана трогнатъ, 
шепнейки добри слова за още 
по-добрите качества на бълга
рина: добъръ, искренъ, трудо- 
любивъ и пр.

Театрални куриози

Прави впечатление, че на въп
росите, които сж отправени 
къмъ г. Ерио: съ каква мисия 
иде въ София, той е бързалъ 
да подчертае, че иде като част
но лице, само да се информи
ра за нашата страна и да се 
опознае съ нея. Той опозна на 
шата страна, информира се за 
тежкото положение на бълга
рина, пъшкайки подъ тежкото 
икономическо бреме на размир
ните договори и изрече, че той 
заслужава по-добра участь. Да 
ли г. Ерио ще запази тия впе
чатления до завръщането сивъ 
Франция, за да може подъ тех
но влияние да каже две добри 
думи за българина и по тоя на- 
чинъ облекчи тежкото му по
ложение — бждещето ще пока
же. Ние сме песимисти по от
ношение отговора на горния 
въпросъ. Защото лицемерието 
Днесъ е вродено чувство въ 
европейските дипломати, за да 
не очакваме нещо добро отъ 
техъ.

*
г. Ерио отказа да п р и е м е  

представителите на малцинства
та. Отказа да ги изслуша. А 
само прие техните изложения, 
за да се информира. И ето, 
тукъ изпъква типичния фран- 
цузинъ, изпеченъ дипломатъ, 
който избегва да захапе под
хвърлената му въдица, за да не 
настжпи нашите съседи—него
ви приятели. Това иде да ни 
подскаже, че г. Ерио не е тоя, 
който го виждаме и че задъ 
неговите думи се криятъ д е
ла, които нищо добро не ще 
донесатъ за насъ,

*
Земледелските м и н и с т р и  

спонтанно напуснаха страната 
и съ параходъ се отзовахе въ 
Цариградъ. Предположението 
е, че това сж сторили все въ 
връзка съ г. Ерио, който следъ 
неколко дни ще бжде за вто- 
ри пжть въ Турция. Тамъ ще 
се устрои нова среща, кждето 
земл. министри ще обяснятъна 
г. Ерио, че Коста Тодоровъ и 
Ал. Обовъ сж генерали безъ 
армия и че единствения зако- 
ненъ представитель на аемле- 
делска България—това е Б. 3. 
Н. Съюзъ—Врабча 1, на кого
то Франция требва да даде 
С&оята подкрепа. Дали ще мо- 
гатъ да го убедятъ въ това — 
това е другъ въпросъ.

Предстоятъ нови срещи. Ще 
посетятъ София: Титулеску — 
министъръ на външните рабо
ти въ Ромъния и Ружди Бей— 
такъвъ на Турция. Ще се тре- 
тиратъ въпроси въ връзка съ 
образуването на Черноморски 
пактъ. Отъ друга страна—Руж
ди Бей ще посредничи за уреж 
дане дипломатически и търгов 
кй връзки между България и 
Съветска Русия. Въ връзка съ 
това, предполаГатъ други, е и 
посещението на земледелските

Н. О. Масалитиновъ, както 
съобщаватъ вестниците, си е 
подалъ оставката, (която е ве
че приета), като главенъ режи- 
сьоръ на Народния Театъръ, 
защото заплатата му била на
малена, по случай общите съ
кращения, отъ 25000 лева на 
18000 лева месечно. Той зая- 
вилъ, че съ такава заплата не- 
може да служи въ театъра. (!)

И така, г. Масалитиновъ ис
ка да ни напусне, защото му 
предлагаме годишно скромната 
сумица отъ 216,000 лева, следъ 
като неколко години по редъ 
е взималъ по а00,000 лева го 
дишно.

Коментарите по тоя въ
просъ сж излишни. Нека си 
върви г. Масалитиновъ, щомъ 
като до сега е стоялъ само за 
ради париците ни, а не за да 
върши едно културно дело въ 
нашата страна. Нека си върв 
ятъ и всички останали чужден 
ци, (въ ьългария има стотици 
талантливи българи — безъ ра 
бота) щомъ като те сметатъ 
България за дойна крава, за 
обетована земя, кждето те сво

бодно могатъ да търгуватъ съ 
своето изкуство.

Единъ разсиленъ въ Народ
ния театъръ получава 2,800 лв. 
месечно. Една чистачка (слуги 
ня) — пакъ тамъ — получава 
2,100 лева.

Единъ първоначоленъ учи- 
тель получава 1.600 лв.

Единъ приятель, учитель, ка
то четеше тия цифри отъ вест
ника, съ горчива усмивка ми 
каза:

— Иде ми да захвърля всич
ки педагогики, методики и рж- 
ководства, да скжсамъ съ все- 
каква просвета и да стана слу
га въ Народния театъръ. Тамъ, 
братко, хемъ нищо нема да 
мислишъ, хемъ ще получавашъ 
двойна заплата, извънъ бак
шишите.

А азъ си мисля: Правъ е чо
века, училъ е толкова си годи
ни, свилъ е гърди, може би е 
боленъ отъ туберкулоза, боленъ 
отъ мизерия, отъ недояждане 
и грижи за прехрана на много
членното си семейство. Какъ да 
не завижда на слугите.

6. Ш.

Едно обяснение
Да пиша тези редове ми да

ва поводъ статията „ Последи
ци на авторитарното мислене* 
отъ г. Венелинъ Чубриевъ — с. 
Чипоровци, печатана въ в. „На
ше Слово“ отъ 11 т. м. бр. 440, 
защото цельта на г. Чубриева, 
курсистъ въ учителския инсти- 
тутъ, бждещъ възпитатель, съв- 
семъ не е да развие и ни за
познае съ тази научно педаго
гическа тема, тъй като статия
та е лишена отъ какъвто и да 
е сериозенъ погледъ върху въ
проса, а напротивъ подъ нейно 
прикритие да се нахвърли и 
уязви некои отъ по-издигнати- 
те и самообразовани младежи 
въ селото ни, безъ да има да
же куража да признае това от
крито; ето защо и азъ, влизай
ки въ полемика съ него, нема 
да разсъждавамъ върху „авто
ритарното мислене“ макаръ и 
да съмъ на по-друго мнение 
отъ неговото, а ще се спра по
вече на въпроса, какво пред
ставлява отъ себе си тази ка
тегория самообразовани младе
жи, издигнали се високо надъ 
общия културенъ уровенъ у се
ло, благодарение на собствени 
усилия, до степенъ пораждаща 
зависть у дипломирани „инте
лигенти“, или пъкъ „учили-не- 
доучили до V. или VI. класъ“, 
„жертви на авторитарното мис
лене* и т. н. както иска да ни 
увери г. Чубриевъ.

Тукъ сж преди всичко онези 
бедни младежи, за които мизе
рията е затворила за винаги 
вратата на средното училище, 
или пъкъ ги е откъснала отъ 
училищната скамейка следъ ка
то сж прескочили в и с о к и  я 
прагъ отъ такси и изпити и сж

търсятъ пазари на нашите сто
ки въ Турция или Русия, за да 
се раздвижи нашия стопански 
животъ. Или съ други думи: 
тази есень ще се състоя гъ ди
пломатически срещи, които ще 
докаратъ изненади, благоприят 
ни особено за нашето стопан
ство, което изнемогва днесъ 
отъ липса на пазари, за пласи
ране нашите земледелски про
изведения, па и некои ннду- 

министри въ Цариградъ* дд^тришш*

взели некой класъ или пъкъ 
най-после училищния правил- 
никъ е прекъснцдъ образовани
ето имъ, защот^сж си позво
лили да мислятъ по-свободно, 
по-другояче отколко то е прие
то. по любознателностьта и 
интереса къмъ книгата не ги е 
напусналъ и те намиратъ сред
ства и начини да се просвеща- 
ватъ и самообразоватъ, въпре
ки твърде лошите условия за 
това. Те ни убеждаватъ, че мо
же да се чете и на нивата, на 
ливадата, въ жътва, въ косене 
и вредъ дето има време и место 
за това. Техни учители и въз
питатели сж живота и труда, 
които допълватъ това, което 
книгите не сж и не могатъ да 
имъ дадатъ. Резултатите имъ 
сж повече похвални. Сега те 
сж добри ржководни просвети* 
телни фактори въ селото ни и 
работятъ неуморно за просве
щаване на своите съселяни, на 
сивата маса, чрезъ читалището, 
вечеринки, реферати, четения и 
др. Къмъ тази младежь населе
нието се отнася съ уважение, 
а не съ надсмиване както съ
общава г. Чубриевъ, защото въ 
техното лице то вижда своите 
най близки просветни приятели, 
излезли отъ самия него, и ве
роятните негови бждещи кул
турни и политически водачи.

За съжаление, обаче, най-не- 
годното отъ официалната ни 
„интелигенция“ (респ, отъ учи
телството) има отрицателно от
ношение къмъ нашата просвет
на младежь, чиито изразитель 
е г. Чубриевъ съ поменатата 
статия. Това положение не ни 
очудва, защото е напълно обя
снимо и естествено, но то е 
аномалия, която требва да се 
поправи. Нека учителството 
взимайки примеръ огъ некои 
отъ бившите си колеги въ близ
кото минало, разбере, че безъ 
гази младежь то не ще може 
да развива успешна културно- 
просветна дейность, защото тя 
е звеното, чрезъ което то, учи 
телството, ще навлезе всредъ 
народа,

Дано г. Венелинъ Чубриевъ 
дорипфа по този пунктъ себе

г-ца Славка Аврамова Мочова
— и —

г-нъ Каменъ Канчевъ
с е  в е н ч а х а  н а  3 0  м .  м .  

с, М е д к о в е ц ъ  Ф е р д и н а н д ь

12 лв. МЕСО 14 лв.
Продавамъ месо 1 качество 14 лева и II качество 12 лева. На 
кръчмари по 12 лева кгр., плюсъ дребулиите безплатно. Ви
наги имамъ кашеръ месо I качество за евреите. Сжщо и за 

турци. Въ дюгена ми не внисамъ никога свинско месо.
Месопродавницата ми се намира до джамията.

Съ почитание: Гоцо Петровъ Куката.

адвокатъ
въ гр. Фердинандь, премести писалището си въ зда
нието на Петъръ Алексовъ — подъ Мировото сжди- 

. лище — въ кантората на

3-3

ГОРДОСТЬ ЗА ГР. ФЕРДИНАНДЬ
Известява се на всички ония желающи да изпитватъ истин* 
ско удоволствие при: бръснене, подстригване, дамско под
стригване, маникюръ, водна, букли, роло, масури и др. фри« 
зьорски изкуства, да посетятъ б р ъ с н а р ©  ~ ф р н »  
з ь о р с к й & я  с а л о н ъ  зхе& въ зданието
3-3 на Мара Тасова при хигиенична обстановка.

важно И З В Е С Т И Е  важшо
Отъ 1 августъ 1933 год. ОТКРМХЪ кеС @ П 0О ° 
давиица ВЪ дюгена на Иванъ Пеевъ, на ул. Вра
чанска. Почитаемите ми клиенти винаги ще намерятъ 

всекакъвъ видъ доброкачествено и евтино месо. 
З—з Г. Я р с© въ  В елевъс

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

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

Д о л у  с к < Б П 0 Т 1ш т а !
Д е к  ж и в Ъ е  б ъ л г а р .  п р о и з в о д с т в о !

Най-новото за колоездачитЪ е,
че ми пристигнаха на складъ специални гуми—р < в б б Ш 1 ,  
които ставатъ за р и б е н и  и  т е л е н н  ш и н и .
Гумите сж съ 4 плетки. Даваме пълна гаранция за трайность- 
та имъ. Цени конкурентни отъ всички други ржбени гуми при

6 - 6 Тодоръ Тодоровъ-Фердивавдъ,
—тг

НЛЕТАЧЕСК0 АТЕЛИЕ на ТОДОРЪ САНДОВЪ 
село Превала —  Фердинандско

приема да изработва фланели, чорапи, блузи, ф у ш — 
плисарани и неплисирани и в°сичко друго изъ плета^ 
ческия браншъ — при цени износни и работа изящ

на, която задоволява и най-изтънчения вкусъ,
5-5 Е д н о  п о с е щ е н и е  е д остатъчн о*

си и помогне да се коригиратъ 
и тези, чийто утрешенъ колега 
ще бжде.

А просветените младежи, на
шата млада интелигенция, за 
които е въпросъ, нека не се 
смущаватъ. Напротивъ, нека 
заработятъ съ удвоени усилия 
за просвещаване самите Басъ 
и насъ, вашите съселяни! Из
казвайки нашите благодарнос
ти за това което сте ни дали 
до сега, напомняме Ви, че ча

каме още отъ Васъ и верваме 
не ще закъснеете да ни to 
дадете.

Селянин* с. Чйооровци.

— Умоляваме ония або
нати,, н е п л а т и л и  а б о н а 

мента си, д а  с т о р я т ъ  т о 

ва  рааиагач
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МИСЛИ И ПАРАДОКСИ
Единъ култъ се създава се

га — култъ къмъ големите по
литически вождове, които да 
изведатъ народите изъ задъне
ните сокаци на съвременната 
действителность. У насъ, въ 
България, тоя култъ е къмъ три 
лица: Мусолини, Сталинъ, Хит- 
леръ. Нещо като Света Тройца.

** *
Почти всички ежедневници 

печататъ въ подлистниците си 
сензационни, глупави и развра
щаващи романи. Нема ли здра
во и полезно четиво за тоя на- 
родъ, та му се поднасятъ таки
ва блудкавости? Въ сжщность 
редакторите на вестниците не 
сж виновни. Виновна е публи
ката, която търпи и която тър 
си това четиво.

■** *
Иеромонахъ Антоний, трагич- 

ниятъ герой отъ Кокалянския 
монастиръ, бЬше обещалъ, въ 
случай че бжде наказанъ отъ 
духовния сждъ, да изнесе кир
ливите ризи на светите старци 
на показъ предъ народа. Доб
ре, че почтениятъ иеромонахъ не 
можа да направи това. Знае се, 
че монасите и владиците сж 
бекяри хора — кой ще имъ пе
ре ризите? Сигурно требва да 
сж много мръснички.. .

*•X- *
Основаната въ София „Фер- 

динандска дружба“ (културна 
— не политическа) би могла да 
носи имената: задруга, култур
но сдружение, културна група 
и други подобни — но не и 
дружба. Имената: „Дружба“, 
„Сговоръ“, „Съюзъ“ и пр,—сж 
отдавна компрометирани отъ 
нашите политически партии.’ А 
партийность и просвета — на- 
шати действителность е дока
зала това — сж две несъвмес
тими понятия.

*а «•
Селските читалища презъ ле- 

тото сж въ мъртвило. Наистина 
селската работа не позволява 
на селянина, който е по-вече 
изъ полето, да чете, да работи 
за издигане на читалището. Все 
пакъ, презъ малкото свободни 
часове, селянинътъ требва да 
се интересува отъ книгата. Не 
требва да се забравя, че кни
гата, а не оржжието освободи 
България отъ петвековното тур
ско робство.

Въ просветното министерст
во се кроятъ големи реформи. 
Между другото — увеличаватъ 
се учебните такси на 15—2500 
лв. Това значи, че, ако на 15 
септемврий некой баща не мо
же да внесе горната сума, не
говото дете остава вънъ отъ

училището! А понеже много ба
щи, не ще иматъ на ржка тая 
сума, не ще пратятъ децата си 
на училище. Така засегнатъ 
(на най-болното место) българ- 
скиягъ селянинъ ще бжде най- 
пострадалиятъ, защото той е 
най беденъ. Невежеството, раз
бира, се ще продължава да се 
гнезди въ селата и бедните 
занаятчийски градчета, да пус
ка корени и коренчета, да из
смуква последните светлини. . .

Вл. Шьонхайтъ.

с. Чипоровци
На 10 срущу 11 т. м. сж ста

нали слгднитъ произшествия 
въ селото ни:

1. Неизвестни крадци сж вле
зли въ клицата на жителя на 
с. Чипоровци Петко Л. Неде* 
линъ и сж задигнали два гер- 
дана отъ златни напалеони и 
други скжпоценни работи.

2. Сжщата нощь е б и т ъ 
съ тояга жителя на с. Чипоров
ци Димитъръ Ив. Петровъ(Кри
вака) отъ жителя на сжщото 
село Кръсто А. Цонинъ и си
на му Георги Кръстовъ. Жи- 
вотътъ му е вънъ отъ опаст- 
ность.

3) На 10 с. м. е ухапанъ отъ 
бЪсно куче жителя на с. Чипо
ровци, Иванъ П. Тачкинъ. Я.

с. Лехчево
Местниятъ спортенъ клубъ 

„Вахъръ“ презъ настоящия спо- 
ргенъ сезонъ развива трескава 
спортна дейность. Следъ като 
лобеди фердинандския ,Славия1 
съ 1:0, настоятелството на клу
ба покани за въ неделя, 13 т. 
м. спортния клубъ въ с. Дол- 
на-гнойница и сп. клубъ „Ого
ста“ с. Маданъ По този начинъ 
него день селото ни преживе 
истински спортенъ праздникъ. 
Вгориятъ тимъ на „Вихъръ“ 
игра съ първия тимъ на с. Дол
на— гнойница. Времето не бла- 
гоприятелствуваше за и г р а .  
Къмъ 14 часа се извистихиенъ 
ветъръ. При все това, обаче, 
мачовете се състояха. Първи 
излиза тима на с. Долна — гкоч 
ница, последванъ отъ втор я 
тимъ на „Вихъръ“. Избиратъ 
се врата. Ветърътъ все повече 
и повече се усилва, и пречи и 
безъ това на неподготвените 
играчи. Първиятъ ударъ е на с. 
Долна — Гнойница. „Вихъръ“ 
отнема и напада стремително. 
Въ резултатъ въ вторага мину
та „Вихъръ“ вкарва голъ. По
лувремето е отъ 30 минути 
При резултатъ 2:1 (2:0) за вто
рия тимъ на „Вихъръ“ завър
ши мача.

Центърътъ на тежеетьта и 
вниманието на публиката е на
сочено повечето къмъ втория 
мачъ между сп. клубъ „Ого 
ста“ - с. Маданъ и сп. клубъ 
„Вихъръ“ — с. Лехчево. Пър

ви мачъ между двата клуба 
презъ този сезонъ. Огостенци 
избиратъ врата. Първиятъ ударь 
е на „Вихъръ“ който играе 
срещу ветъра, но при все то
ва изниса топката напредъ* 
Духа ужасенъ ветъръ и на мо
менти нищо не се вижда. Топ. 
често посещава вратите на го 
ститЬ. Налага се постепенно 
низката и хомогенна игра на 
„Вихъръ“. Гостите играягъ ви
соко и ветъръ изкарва топка
та често на тачъ. Хафтаимътъ е 
отъ 35 минути. Следъ смената 
вътъра още повече се усилва. 
„Вихъръ“ доминира. Топката 
играе въ полето на гостите и 
те сж. принудени съ мжка да 
бранятъ своя голъ. Отбраната 
на „Вихъръ“, представляваща 
гранитна стена, е застанала на 
центъра и щурмува непрекж- 
снато гола на гостите. После
дните се отърваватъ най-вече 
съ тъчове. Надмощието на „Ви- 
хъръ“ е явно и неуспоримо. 
Личи здравата връзка между 
нападението и отбраната, до 
като огостенци гледатъ пове
чето да се отърватъ отъ топ
ката. Това надмощие дава въ 
10 минута голъ за „Вихъръ“ 
койго „Огоста“ не признава, 
по следния предлогъ: Врата-
рътъ хваща топката, рефера 
свири, вратара я опуска и ле
сното крило я вкарва. Единъ 
идеаленъ и напълно правиленъ 
голъ. Капитанътъ на „Вихъръ“ 
опрощава гола, защото този е 
първия мачъ съ Маданчени, 
завършилъ до край. При ну- 
левъ резултата завърши мача. 
„Вихъръ“ даде своята типична 
игра — низки подавания изпъ
стрени съ дурхови пробиви. 
Отличи се центъръ форуарда 
и центъръ хафбега. а това сж 
давата най-важни поста въ 
единъ тимъ. По-долу не беха 
и гостите. Технически отделно 
сж добри обаче имъ липса ан- 
самбълъ. Добри беха отъ техъ 
центъръ фуруарда, десния ха- 
лфъ и вратара. Желателно е 
такива срещи да ставатъ по че
сто, за да се манифестира спо
рта въ селото.

Наложително е управата на 
В. О. С. О. — респективно Б. 
Н. С. Ф, да обърне внимание 
ка неорганизираните сп. клу
бове въ окржга и по този на
чинъ се канализира спорта въ 
селата.

Рафаилъ йиколовъ.

—Панаира започна на 17 то- 
го съ водосведъ отъ месните 
свещеници. Тази година пана
ира е по-добре посетенъ отъ 
търговци.

—Въ редакцията се получи ти
ражния листъ на лотарията на 
„Родно Радио“.

— Търгътъ за направа но
вото училище е възложенъ 
върху г. Илия Райчевъсъ 31°/0 
подъ девиза.

РЕЗОЛЮЦИЯ
на XXXV. конгресъ на Б. У. С.
Състоялиятъ се наскоро кон

гресъ на Българския Учителс
ки Съюзъ е взелъ следната 
важна резолюция, с ъ която 
определя отношенията си къмъ 
въздържателното дело у насъ:

Въ подкрепа на въздържа 
телното дело и делото на учи
теля въздържатель въ Бъл- 
гирия.

XXXV-ятъ конгресъ на Б. У. 
С. подчертава отново симпатии
те на сдруженото учителство 
къмъ въздържателниге идеи и 
борбата за създаване на ут
решна трезва България.

Учительтъ винаги е стоялъ 
въ първите редове на борбата 
срещу алкохолизма—единъ отъ 
най-големите бичове на чове
чеството, защото той много до
бре е разбиралъ и разбира, че 
най-големиятъ врагъ на прос
ветното и културно—обществе
на дейность на учителя сж: не- 
трезвосгьта и пиянството, раз
врата и невъздържанието, кои

то винаги сж придружавали и 
придружа ватъ тъмните сили на 
живота.

Като издига високо и едино
душно гласъ срещу пороците, 
които разяждатъ личния, семе- 
енъ и общественъ животъ, на 
първо место срещу употребата 
на спиртни питиета, XXXV-ятъ 
редовенъ конгресъ на Б. У. С. 
подкрепя борбата на братския 
Учителски Въздържателенъ Съ
юзъ и се присъединява къмъ 
неговите искания:

1) Въвеждане въздържател- 
но образование въ всички ви
дове и степенни наши учили
ща, като допълнителенъ мате- 
риалъ по различните учебни 
предмети и

2) Широка подкрепа отъ стра
на на М. Н. Просвета на уче
ническите въздържателни дру
жества, учителите въздържате
ли и въздържателното дело 
въобще.

Тия искания да бждатъ взе
ти подъ внимание при изработ
ването на новия законъ за на
родната просвета.

Лзброкзцествемагабровско с ш о и  ршш
м ноеоотворенг бъчва първо качест
во вино ще намЪрмте въ кръчмата на 
АНГЕЛЪ ПЪРЗАНОВЪ -  фердинандъ. 
подъ старата поща. ПрЪсии закуски иа 

скара всакога. Скарата е вжтре.

Държавно Средно Търговско Училище
гр. Фердинандъ

ОБЯВЛЕНИЕ N2 1190
Дирекцията на Държавното Средно Търговско Училище 

въ гр. Фердинандъ съобщава, че записването на ученици за 
учебната 1933 / 34 год. започва отъ 10 септемврий т. г.

Бъ началния класъ на училището се приематъ безъ при» 
еменъ изпитъ завършилите III лрогимназиаленъ класъ. Обуче
нието въ тоя класъ ще се води, може би, по програмата на 
средните търговски, училища.

Такса за правоучение е 500 и 800 лева за IV, V и VI 
класове, а за VII и VIII класове—1000 лева. Огъ нея се осво- 
бождаватъ напълно: а) децата иа инвалидите отъ войната; б) 
сираците отъ войните и в) крайно бедни ученици, с р е щ у  
представяне необходимите документи.

При училището има образувана кесгаеративна гое~ 
тмлкица, въ която учениците съ около 300 л е . на ме~ 
сецъ могатъ да бждатъ задоволени съ здрава питстелна и 
достатъчна храна.

Наемите на квартирите въ града сж около 100 — 150 
лева на месецъ.

Завършилите успешно училището получаватъ свидетел
ство за зрелость и иматъ право да следватъ виши училища 
по специалностьта си и добиятъ всички права, които съотвег» 
ннте закони признаватъ на свършилите средно търг. у-ще. 

гр. Фердинандъ, августъ 1933 год.

д и р е к ц и я т а .

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

u  ъ  if © а
Ниви, ниви — додето погле- 

дътъ стига. Юлското слънце 
блести и пръска златенъ жарь 
надъ земята. Пожълтелите ни
ви шумятъ. Изъ сините цветя, 
плъзнали по синура, бръмчатъ 
пчели. Надъ житата летятъ ля- 
стовички.

Калина жъне до господарския синъ — синътъ на чиф- 
ЛИкчията. Нейните закржглени, 
прогорели отъ слънцето ржце, 
ловко въртятъ сърпа. Въ ржце- 
те  й той пее. Ржкойките бър- 
ао падатъ.

Синътъ на чифликчията, то 
ку-що дошелъ отъ София сту- 
денгь, разгърденъ, здравъ, и 
силенъ момъкъ, я поглежда съ 
лукави очи, но не остава задъ 
нея. Неговиятъ сърпъ сжщо пее 
и погледътъ му изгаря младо
то момиче.те, двамата, сж далече на- 
предъ. Другите жътвари не- 
матъ техния пламъкъ на мла- 
достьта. Синътъ на чифликчия- 
ха е л^беаенъ, 01 <- Трй

знае, че тя е бедно момиче и 
работи съ надница пегнадесеть 
лева при баща му. Но той не 
е отъ тия, които презиратъ бед 
ностьта.

— Ние, студентите, сме дру
ги хора. Макаръ азъ да разпо- 
лагамъ съ много пари, зная, що 
е бедность. Азъ познавамъ 
единъ студентъ, който работе
ше съ надница, да може да учи. 
Азъ сжщо му помагахъ поне - 
кога. Бехме даже приятели. Ти 
виждашъ, азъ не страня отъ 
бедните хора, а ги обичамъ.

Тя спира за мигъ и гледа не
доверчиво. На устните й стои 
некакъвъ въпросъ, но той бър
зо изчезва. Тя се навежда и 
мълчаливо, съ възтроженъ тре 
петъ, хваща ржкойките. Него
вите очи я поглъщатъ. Тя усе
ща какъ проникватъ подъ тън
ка i а и блуза, какъ галятъ на- 
пъпилите, млади гърди. Тя се 
унася. Тя е жена на младъ, ве* 
селъ момъкъ, които така хуба
во говори. Тия ниви сж нейни,

Гърдите й трептятъ. Тя се из
правя.

Другите жътвари сж излез
ли на отвждния синуръ и сж 
надегали. Пладауватъ задъ гло- 
гинките. Тя се опомня, иска да 
иде при техъ. Синътъ на чиф* 
ликчията я гледа съ широки, 
пламтящи очи. Тя свежда по
гле дъ. Той седа средъ високи
те  ниви. Тя стои, противи се, 
но после машинално се отпус 
ка. Но той я поема на ржцете 
си, слага я на коленете си и я 
гали. Тя стои, тя не се проти 
ви вече, очите й сж премреже
ни, тя вижда наоколо си само 
ниви. Това сж нейните ниви, 
те  се люлеятъ леко, те  плам- 
тятъ наоколо, въ душата й, на- 
всекжде. Една трепетна ржка 
разкопчава блузата й, тя чувст
вува само неописуемо блажен
ство.

Внезапно тя се сепва:
— Другите? Кжде сж други 

те? Ще ни видятъ другите...
Той я успокоява. — Те спятъ 

на синура, те сж далече. Тя се 
надига да се увери. Погледътъ 
й плъзва надъ пламтящите ни

ви и спира до глогинките, но 
хора не личатъ тамъ. Те сж 
заспали, работниците спятъ, тя 
е сама съ синътъ на чиф лик
чията.

Отново се отпуска. Пламна
ли устни дъхатъ надъ нея. Тя 
се забравя.

Тя се опомня отъ далечния 
гласъ на падпадъкъ. Край нея 
блести сърпа й. Синътъ на чиф  ̂
ликчията е отишелъ при други
те. Той ги е подканилъ: жът
вата не чака. Те жънатъ друж
но и неговия смехъ литва надъ 
житата, долита до нея като ме
лодия. Тя хваща сърпа и жъне 
до вечерьта въ блажено упое
ние. Големата нива е гътната.

Тя отива на вечеря съ ра
ботниците. Погледътъ й дъвти 
— никой не подозира тайната 
й. Скоро тя ще бжде стопанка 
на тоя богатъ чифликъ.

Унесена въ мечти, тя забра
вя храната, Канятъ я. Не, тя 
се е нахранила вече.

Идва стариягъ чифликчия. 
Той раздава на всички надни
ците, Сянътъ на чифликчията 
стон гърбомъ.. Той не се обръ

ща даже и когато тя казва 
„сбогомъ“. Но тя нарочно се 
забавя още, минва край него, 
Пита го съ тихъ гласъ:

— Кога ще видимъ?
Той се обръща бавно, измер

ва я съ погледъ и високо пи°. 
та баща си‘

— Тате, не си ли платилъ 
на тая работничка?

Тя спира като ударена отъ 
гръмъ. Бащата бърбори нещо 
за неблагодарностьта на тия, 
които чрезъ него си изкарватъ 
прехраната. Синътъ вдига раме
не, обръща се и си отива,
Тя мълчи, после сжщо си тръг
ва къмъ селото. Другите сж 
отминали далече, тя върви са
ма, безъ мисъль, съ тжпа бол
ка въ гърдите си.

Въ тревите пеятъ щурци. - 
Тя не ги чува. Нейниятъ силу- 
етъ бавно се слива съ вечерна
та тъмнина и изчезва*

Снмеонъ Марнновъ*


