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При учебно-възпитателната ние требва да се интересуваме 
дейность въ миналото сж сеВ^и отъ наследствените залежи 
обособили двете понятия: възпи- e  у младия човекъ, факторъ съ 
тание и обучение, понеже съот-Щг значение много по голямо от
ветните работи сл1 се поверя
вали «а  различни хора. По-кжс* 
но семейството се заело пре
димно съ възпитанието, а учи
лището съ обучението на мла
дия човекъ.

Днешното училище имайки 
за цель всестранното развитие 
на учениковата личность, под
бира и съответните средства 
за въздействие върху различни
те  способности на учениковата 
природа. Такива средства пред- 
ставляватъ учебните предмети, 
учебната материя. Но наредъ 
съ обучението — главна цель 
на днешното училище, на пос
ледното особено следъ голема- 
та война поради значителното 
усложнение въ живота, като 
участието на жената-майка, да
же и на детето въ производст
вото, предстои да се справи съ 
едно належащо искане на дне
шния животъ—съ възпитание
то. Днешното у-ще не обучава 
само, то и възпитава. Това най- 
добре зкаятъ тези, които се 
занимаватъ съ обучението на 
подрастващото поколение.

Училището съ днешната си 
организация, обаче, не може 
напълно да се справи съ бла
гополучното разрешение на та
зи си задача, защото възпита
телните фактори: семейство, 
улица, наследственость и др. 
стоятъ извънъ обсега на учили
щето. Стремежа на училището 
требва да бжде: колкото се мо
же по-големъ контактъ съ те
зи фактори, като използува по
ложителното имъ влияние вър
ху младия човекъ, а парализи
ра отрицателното.

Семейството е съ решающе 
влияние върху детския органи- 
зъмъ и детската душа. Извест
на ни е разликата между деца 
растящи при удобни семейни 
условия и липса на такива. У 
насъ обаче, точно този важенъ 
факторъ липсва на болшинст
вото отъ учениците, напр. на 
учениците—гимназисти. Те рас- 
татъ далечъ отъ ласката на ро
дителя и удобствата, които са
мо последниятъ съ родителска
та любовь може да приготви. 
Семейната среда тукъ е замес
тена или съ другарската на 
по-възрастни отъ техъ ученици 
или на далечни за техните ин
тереси лица, чието влияние не 
винаги е положително.

Докато влиянието на домътъ 
ВЪ болшинството случаи е бла
готворно, това на улицата е са
мо отрицателно. Излишни сж 
доказателствата. Нашата улица 
съ своеобразното разбиране за 
целите на живота и действия, 
представлява една опасна улов
ка за неукрепналата момчешка 
душа. Й лошото въ случая е, 
«е нашиятъ ученикъ, бидейки 

- слаба връзка съ домашно- 
« пгнише, предпочита винаги 

Т°пицата или добавяйте ней 
У Гтни‘  заведения. Боравещи- 
4  гъ възпитанието на тази 
* *  Л йь знаятъ и сж въ със- 
мл * яа изтъкнатъ много от- 
тояяие навици> които учени- 
рицаТеЛ0 тъ въ училището и 
ците Най-старателно на 
J S g g & r t r t  случайно отъ

колкото всички заедно изброе
ни по-горе, защото когато едно 
дете ще дойде на белъ светъ 
обременено съ тежки душевни 
разстройства предадени му отъ 
родителите и най-благоприят
ните условия на възпитание не 
сж въ състояние да нормализи- 
ратъ душевния животъ на то
ва дете.

Всредъ тези фактори възпи
тателното влияние на училище
то се свежда до минимумъ, не
що, което се констатира и отъ 
официялни и неофициялки сре
ди. Разбира се, че това явле
ние има своето обяснение. Пре
ди всичко, учениците се нами- 
ратъ много кжсо време въ учи
лището. Презъ това време — 
отъ 24 часа въ денонощие, 
те  се намиратъ само 4-5 въ 
училището — става невъзможно 
при днешните условия на обу
чение, предаването и усвоява
нето на образователния матери- 
алъ, а камоли пъкъ за възпи
тателна работа. И тукъ учите
ля има отъ една страна да не
утрализира всичките отрица
телни дадености, които учени
ка носи въ себе си и да ги за
мести СЪ ZiGCfi НаЛСлшл 
такива, каквито времето налага. 
Тази задача на училището се 
постига едва ли наполовина. 
Не е тукъ местото за основно 
разглеждане на причините.

Работата на учителя - възпи- 
татель се затруднява значител
но, не само отъ това, че ученика 
едва въ училището съ разли
чни отрицателни внушения, но 
и отъ редици условия намаля
ващи физическата му мощь и 
работоспособность. При пого
ловното обедняване на бълга
рския народъ, днесъ 503/0 отъ 
нашите ученици се учатъ при 
недояждане, при нехигиенични 
жилища, недостатъчно отопле
ние и др.

Следъ казаното до тукъ на
лага се въпроса, какво требва 
да се направи, за да се полу- 
чатъ резултати желани отъ 
насъ относно бждащето на на
шата младежъ? Учителя, стана 
ни ясно, самъ не може да на
прави много, не защото той ман- 
кира отъ своите задължения, 
не! А защото това не е въ 
възможностите на единъ чо
векъ, на десеть. Това е въ- 
просъ на внимание и на роди
телите, на целото гражданст
во, на обществото. Младежьта 
е продуктъ на въздействието 
на тези главни фактори. Нало
жително е да се повдигне точно 
въ такъвъ смисъль и духъ то
зи въпросъ. Обществото тре
бва да се приближи и интере
сува отъ живота на училище
то, като се установи жива връ- 
ска между у-щето и общество
то. Тази връзка сжществува и 
сега въ лицето на единъ ин- 
ститутъ, нареченъ родителски 
учителски комитетъ. Той е съ- 
здаденъ по закона и функцио
нира въ нкеои градове съ зна
чителни резултати. Важностьта 
му на институтъ отъ първосте
пенно значение и з п ъ к н а  
при разискването по законо
проекти за народното просве
щение въ учебния съветъ, кж- 
дето имаше тенденция да му

се дадатъ права и власть та
кива, че решенията му да 
иматъ важность и сила равна 
на решенията на учителските 
съвети. По понятни причини 
не се дадоха такива права на 
родителско - учителския коми
тетъ, н 0' т о в а н и  пока
зва колко назрелъ е въпроса 
за едно активно сътрудниче
ство между родители и учите
ли, между общество и училище.

Направеното у насъ въ това 
направление е твърде малко. 
Чрезъ гЬсно сътрудничество 
между родители и учители, ко
ето най-добре може да се из
рази въ родителско-учителски 
срещи и заседания ще се на- 
мерятъ начини за смекчаване 
отчасти на грубото влияние на 
нашата нерадостна действител
н о с т  Надзора напр. може да 
се организира така, че всеки 
членъ на обществото, да бди 
за поведението на учениците. 
Откриватъ се възможности за 
подпомагане материалните нуж
ди на бедните ученици, които 
сж, както се изтъкна, не мал
ко въ нашите училища. Треб»

па да се повиши интереса на края на когото е навито мал- продължение на пърг 
обществото къмъ културните ко парче памукъ, последниятъ месеца, първото 6озз< 
чрояви на нашите ученици. Be- наквасенъ въ разтворъ огь ед- да се даде къмъ 6 ча 
^еринки, утра, забави изнасяни на кафена лъжица кислородна риньта и последното 
отъ ученици се посещаватъ вода въ чаша изстудена прева- са вечерьта, По тоя

рена вода. 
б) Следъ

твърде слабо. Подобно пасивно 
отнасяне на обществото къмъ 
проявите на собствените му 
деца, къмъ „утре “-то на на
рода ни, е неоправдано.
; На всичко това може да се 
тури край чрезъ родитело-учи- 
телско сътрудничество, но то
ва последното требва да се ор
ганизира и ония, които иматъ 
този дългъ не требва да се 
спотайватъ, както е било до 
сега.
Днесъ сътрудничеството меж

ду възпитателните фактори 
се налага. То може да бжде 
застжпено въ по-силна или сла
ба степень, но да липсва при 
новите тенденции въ живота е 
невъзможно. Въ противенъ слу
чай нека не бжде чудно, че 
училището почва да изхвърля 
понекога най-ценните елементи 
измежду учениците си.

Г. Веселиновъ.

Зелената диария у бозайничетата
(Продължение

Хранителна хигиена на кърмач
ката и кърмачето

Тъй като причините на диа
рията у бозайничето сж въ не
правилното хранене, ненавреме- - 
нното или прекомерното дава
не на брашнени продукти, и на 
топлината, то естествено, про
филактичните и терапевтични 
мерки на майката и на лекаря 
требва да бждатъ насочени 
споредъ случая къмъ коригира
не и нормализиране бозаенего 
преди всичко: спиране или на
маляване количеството, и видо» 
изменяване качеството на бра
шнените продукти и борба съ 
горещината.

1) Хранителна хигиена на детето.
Както и при възрастния, ви- 

дътъ на храната и начинътъ 
на храненето е крайжгълния 
камъкъ въ здравето и болести
те на кърмачето.

Поради тая изключителна ва
жность на храненето, ние ще 
посветиме специални статии 
върху въпросите засегащи гри
жите около кърмачката, кърме
нето и отбиването на бозайни
чето. За сега ще се задоволи- 
ме да набележиме набърже 
главните линии на хигиената, 
на кърмачката и кърмачето.

Кърмачката требва добре да 
съзнава „и следва първия и 
най-важенъ принципъ“ на май
чинството, който е следниятъ: 
майката требва сама непосред
ствено да кърми рожбата си. 
Тя (майката) не принадлежи 
само на себе си, но до голема 
степень и на децата си, следо
вателно нейнъ дългъ е да се 
грижи за своето здраве и за 
това на децата си.

Кърмачката требва да бжде 
напълно здрава, тя не требва 
да страда отъ никаква сериоз
на болесть, която поради пос
тоянния и интименъ контактъ 
съ кърмачето, излага въ опаст- 
ность последното. — По-специ
ално кърмачка, която страда 
отъ туберкулоза, сифилисъ или 
алкохолизъмъ, требза веднага 
да се отстрани отъ бозайни
чето. (Обаче, когато кърмачка
та е сжщевременно и майката 
и е била сифилистка преди ра
ждането на детето, то тя не

отъ бр. 437)

само, че не требва да напусне 
детето, но тя единствена да го 
кърми).

Храненето й, за големо пред
почитане и полза за кърмачето 
и за самата нея, требва да бж
де безмесна, лека, невъзбуди- 
телна и богата, (всеки случай 
никога месо вечерь), нито под
правки като лютиво, кисело, 
много солено, червени и сини 
домати, нито пъкъ алкохолни 
питиета подъ каквато и да е 
форма и въ каквато и да е до
за, нито кафе и китайски чай.

Препоржчватъ й се: картофи, 
леща, зеленъ фасулъ, оризъ, 
добре узрели и сладки плодо
ве, по възможность на всеко 
ядене, млеко (но не и въ видъ 
на питие), макарони, кестени, 
коприва, спанакъ, пресно масло 
по едно до две яйца на день 
за вегетарианките (о с в е н ъ 
разбира се при специални па- 
тологически случаи, както на- 
примеръ при намалена токсино- 
отделителната способность на 
черния дробъ, и др.)

Кърмачката ще избегва за
пека, като при нужда ще взи
ма сутринь преди закуска спо
редъ случая една до две кафе
ни лъжици рициново масло, или 
чай отъ Rhamnus Frangula или 
сладннкъ, една клизма, или въ 
краенъ случай, когато Горните 
средства противъ запека сжсе 
оказали съвършенно неефикас
ни, две супени лъжици англий
ска соль. (За повече подробнос
ти, вижъ лекуване на запека 
въ статията .Хигиена на бре- 
менностьта“.)

Кърмачката Ще избегва из-

всеко бозаене, 
следъ предварително измиване 
на боскага, да се постави въ 
интервала на две бозаенета 
единъ компресъ наквясе^ъ въ 
следния разтворъ:

Borate de soude 8 gr.
Teinture de Benzoin 12 „ 
Glycerine 20 „
Eaue de roses 40 „
разтворъ, който аптекаря ще 

приготви безъ рецепта отъ ле
каря, и когото всека майка тре
бва да притежава въ домашна
та си аптека.

2) Бозаенета. — Първия день 
отъ раждането пеленачето не 
требва да бозае. Вместо млеко, 
да му се даватъ неколко супе
ни лъжици преварена вода.

Втория и третия день: три 
бозаенета на день. После, още 
отъ четвъртия день, кърмачето 
требва да бозае въ определе
ни интервали: всеки три часа 
при нормално развитите деца 
(донесени съ тегло при ражда
нето 3 до 3.5 кгр.) и всеки два 
часа и половина. При недоно
сените и леки деца това въ

1ЯЪ
дакърмачката нема нужда 

кърми бебето презъ ношьта,
Изобщо 6—-7 бозаенета презъ 

първите три до четири , . ; 
После шесть на день.

Всеко бозаене ше тг-v ; — 
15 минути, като за големо к?;е- 
поржчване е, да се тегли к ь 
мачето преди и следъ всь о 
бозаене, всеки пжть ногата ус
ловиш* позволявать, з да се 
държи сметка за необходимо
то млеко, което бебето.требвя 
да бозае споредъ теглото му.

Така кърмено, дететс тръбна 
да увеличава теглото си пра
вилно съ около 25 гр. дневно 
презъ първите три месца, 20 
презъ вторите, 15 презъ тре
тите и 10 гр. презъ последни
те  три месеца отъ първата му 
година.

Въ случай, че майчиното мле
ко е недостатъчно, недоимъка 
ще се запълни съ магарешко, 
разредено концентрирало (нар. 
нестле).

Д-ръ Авр. Ив. Ряпонсш.
Диплоииранъ по хигиена 

и бактериолошя

Каиъ работим* иие
Презъ последните 6 —7 год. 

нашето село се развива подъ 
знака на единъ усиленъ темпъ 
на културно развитие. За 5—6 
години се направи повече, от
колко го по-рано за 50 г. Така, 
напримеръ, презъ 1926 год, се 
купи общински домъ и амбу
латория; презъ 1927 год. се за
върши постройката на черква
та, а сжщата година се осно
ва и читалището отъ учителя 
Ас. Иосифовъ, к о й т о  и до 
днесъ го ржководи. Презъ 1930 
год. се завърши най-величаво- 
то дело за селото ни— учили
щето —лелеяната мечта на не
колко екзалтирани просветни- 
ци, между които на първо мес 
то личатъ Георги Ил. Дими» 
тровъ, Антони Каменовъ, Анто 
М/ Бобановъ, Петъръ Георги» 
евъ, Манчо Манчовъ, Ив. Узу- 
новъ и др., ржководени, на» 
сърдчавани, убеждавани и ен
тусиазирани отъ душата на то
ва дело — учителя Никола Ва- 
силевъ,

Днесъ сь право всеки селя- 
иинъ се гордее съ училището, 
първо по рода си въ околията. 
Требва само да видите съ как
ва радость, гордость и съзна
ние за изпълненъ дългъ Къмъ 
градющето селянинътъ развеж
да другоселецъ изъ Просторни
те светли учебни стаи и са» 
лонъ, заобиколени отъ буйния 
орлякъ весели н жизнерадост-

Иосифовъ. Явно личеще ; ' . о 
и искрено желание час ло-ско
ро да се заработи, Записаха се 
около 50 члена, Избра се уп- 
равителенъ съветъ отъ честни, 
ползващи се съ доверието а 
целото село селяни, за прелее- 
датель Антони Каменовъ, каси- 
еръ деловодитель Цеко .Ди« 
митровъ и подпредседател 
учителя Ас. Иосифовъ,

Сега твърде верваме, че учи- 
лището, читалището и кооперя* 
цията, родили се подъ знака 
на нуждите на новото време, 
ще се хванатъ здраво за ржце 
и ще работятъ за материално
то и Духовно благополучие м  
Селото ни.

С. Габровница ,

Цеко Дишпрозъ.

с. Маданъ
На 13 августъ Т. г. тукашния 

Спортенъ клубъ „Огоста юг- 
тву ва на Лехчевския та 
Хъръ*. И г р а т а  завърши съ 
единъ въпросень голъ за •Ди

ни ученици, за да почувствате 
величието на това дело. Едно» 

общо употребата на лекарство, временно съ тия културни на»
Всеки случай, никакво лекар- чинания, презъ 1928 год, се ос- 
ство безъ специална лекарска нова и кооперация. Тя, обаче, 
препоржка. не можа да се закрепи. Силите

Да поддържа въ голема чие» беха заангажирани друга де* 
тота телото и по-специално Крещящите, обаче, днесъ нуж» съ'свирката ча рефер

Хъръ*. Огь своя страна . с 
рЬ е Запиталъ за въпросния 
гОПъ и ето какво среши; зъ 
Софийския „Утро* на спортния 
му отделъ отъ 1 септемво?

ВЪПРОСЪ: Вратаря е ех::, ъ 
тимъ Хваща топката. - е а 
свири и вратаря пуска топка
та. Единъ противенъ ь
Се пуска и я вкаова зъ врата
та. Това голъ ли е? Нино :свъ 
—С. Лехчево.

ОТГОВОРЪ Игра .:пира

боските си, които всека сут
ринь и вечерь ще измива съ 
сапунъ, и следъ всеко бозаене, 
съ чиста преварена вода и из
сушава следъ това.

Въ случай на „поДсичане“ на 
боските професоръ Марфанъ 
отъ Парижъ препоржчва:

ди на широката маса въ село 
наложиха да подеме и това 
дело. Затова на 28 м, м* по 
инициативата на общинското 
управление, начело съ млади
те, но енергични кметъ Каменъ

неможе да бжде по ни кои на* 
чинъ голъ,

Следователно „чистия т из©- 
аленъ* голъ на г. Николовъ не 
се сметна за такъвъ "Келатех 
но е да бждеме по-внимател
ни въ дописките си. „Огостен-Спасовъ и пом, кметъ Пенке

. , Лазарсвъ, се свика общосел» «
а) При всеко бозаене да се ско събрание, на което говори ци не гьрпя ъ * ил°стъ: а 

очистватъ устата на кърмачето за кооперацията н нуждите раятъ съгласно праш > 
съ чистъ гънакъ дредметъ, и* ддесь т  седете у ш ъ т  Ас,



Стр. И. Наше Слово

Съкращенията н увеличенията
въ училищ ата

в ни достатъчно?
Българскиятъ учителски съ- 

юзъ е разпратилъ до предсе
дателите на учителските дру
жества окр. № 27 отъ 2 того, 
което, поради особената му 
важность за учителството, пре
даваме изцело.

ДРУГАРИ,%
Министерството на народно

то просвещение разпрати въ 
окръжните инспекции списъ
ците за направените съкраще
ния и увеличения.

Настоявахме съкращенията 
да станатъ следъ окончателно
то записване на учениците, 
както е направено за некои 
градове, обаче Министерство
то, въпреки даваните по рано 
обещания отъ г-на Министра, 
отказа да стори това по бюд
жетни причини. Настоявахме 
да се ръковОдятъ при съкра
щенията отъ изказаните мне
ния на инспекторските съве
ти. Обаче [и тукъ Министер
ството, увеличи съкращенията, 
като се опита да приложи поч
ти навсекжде смисъла на за
бележката къмъ бюджета, че 
могатъ да бждатъ по 50 уче
ника въ едно отделение и класъ 
където позволяватъ условията. 
Безъ огледъ на последните, 
Министерството направи на 
много места съкращения.

. На нашето настояване въ го
лемите пълноразвити основни 
училища да се сметатъ отде
ленията като паралелки на 
прогимназията и остави осмия 
учитель (четири отделения и 3 
класа =  7, плюсъ единъ учи
тель), не направи това. Тези 
училища съ оставени при не- 
възможность да иматъ управ
ление, защото директорите не- 
ма да иматъ физическа въз

можность да водятъ своите ча
сове и изпълняватъ админис
тративната си работа: директо
ри, секретари на настоятел
ство, некжде касиери на пос
ледните и членове на различ
ни комисии. Понеже М-вото 
обещава да направи корекции 
при некои съкращения, които 
н-вата и учил. съвети наме- 
рятъ за неоснователни или по
грешно сторени, то разгласе
те между учителството да дей
ствува предъ училищните нас
тоятелства (и самиятъ учител
ски съветъ да направи сжщо- 
то) да направятъ обстойно из
ложение, к а т о  покажатъ: 1) 
Броя на учениците за всеко 
отделение или класъ; 2) Раз
мера ж а стаите и 3) Налични
те условия, които не даватъ 
възможность да става прегру 
пиране на учениците и вслед
ствие на това закриване на 
отделение или намаление на 
персонала.

Значи учителството ще дей
ствува на първо време за пре
махване на съкращението, а 
не за неговото приложение.

Изготвеното изложение отъ 
училищното н-во да се изпра
ща чрезъ окръжната учили
щна инспекция до Министер
ството, направо въ Министер
ството и копие до Съюза.

Внушете на учителството, че 
неговата първа задача е да 
създаде общо сплотено дей
ствие противъ съкращението 
въ селището му и заработи за 
неговото отмЪнение, а не чрезъ 
създаване взаимни борби и 
опити всеки себе си да спаси, 
а други да бъде съкратенъ.

Действувайте бързо.
Председатель: Д. Негенцовъ
Секр.-касиеръ: Т. Поповъ

вЯоятъ „критикъ C G

Днесъ се явяватъ т в ъ р д е  
много драскачи — „критици“, 
о с о б е н о  въ пррвинциалдите 
вестници. Причините за такова 
едно отрицателно проявление 
въ духовния ни животъ, азъ 
ще изтъкна, може би, въ от
делна статия, а сега ще треб
ва да отговоря, на моя „кри
тикъ“.

Безъ да сте прочели внима
телно статията ми и безъ да 
сте разбрали цельта, к о я т о  
преследвамъ съ нея, вие г-нъ 
„селянинъ“ бързате да изкаже
те една злоба, като съ това ис
кате да подчертаете поговор
ката „Че гузенъ негоненъ б^га".

Вие ще извинявате г. „селя
нинъ“, защото азъ не съмъ на- 
правилъ тази честь специално 
за „самозабравилите“ се отъ 
Чипоровци, а съмъ се ръково- 
дилъ отъ съвсемъ други под
буди и съ единствена цель, да
вайки едно карикатурно поло
жение на последиците отъ ав
торитарното мислене, да спо
могна за корегирането на таки
ва „самозабравили“ се.

По нататъкъ г. „критикъ", въ 
„обяснението" си, вие защита
вате онези бедил младежи, за 
които мизерията е затворила 
За винаги вратите на училище
то» Но питамъ ви, този мла- 
дежь критикувамъ ли. азъ? Не 
Казвамъ ли на едно место въ 
статията сш „Действително, 
днесъ годемо уважение се пра
ви на самообразовалите се, но 
такива ся. малко въ действи
телности а мнозина сж} които 
се мислятъ за „самообразова
ни". Какъ мислите, г. „критикъ“?

Не включватъ ли се въ тая ми 
мисъль всички ония, за които 
вие толкова много се озлобя
вате?

Но вие, г. „селянинъ“, следъ 
като не сте намерили утеха 
въ несполучливите си „критич
ни бележки“ по статията ми, 
отклонявате се отъ темата си 
и започвате да мъдрувате, ка
то твърдите, че „учителството 
и м а  отрицателно отношение 
къмъ нашата просветна мла- 
дежь, чиито изразитель съмъ 
билъ азъ“.

Това ви твърдение дава ис
тинския ликъ за вашия духо- 
венъ образъ, така че недейте 
да мислите, че като се криете 
подъ псевдонима на „селяни
на“, ще се ползвате съ негова
та искреность и добредушие.

Вие държите ли сметка, г. 
„критикъ“, за обидите, които 
нанасяте съ това на учител
ството?

Най-после вие ли сте факто
ра, който ще дава преценката 
и ще сочи задачите на българ
ския учитель?

Така, че вместо да се коре- 
гирамъ азъ, г. „критикъ“, ще 
требва да сторите същото вие.

Напоследъкъ дължа да ви 
заява, г. „селянинъ“, че ако про
дължавате да се проявявате 
все въ това направление, ще 
ми бЯдете твърде полезенъ, 
защото ще се явите като ти* 
повъ преде гавителЬ на е д н а 
Група „критични люде“, на ко-* 
ито скоро ще бъде свалена 
Маската» зашото те съ  също 
като еДна язва въ живота.

Венелинъ Чубриевъ.

Нг е ли досгатъченъ петсто- 
тингодишниятъ ни тормозъ отъ 
страна на турските башибузу- 
ци и яничари? Не е ли доста
тъчно напита нашата земя съ 
невинна братска кръьь презъ 
време на борбите за освобож
дението ни отъ турско и гръц
ко робство? Не се ли пой и 
сега още съ братекг кръвь за 
освобождението на нашите по
робени братя отъ сърби и ро- 
мъни, та да се подлага народа 
ни още на тормозъ и да се 
пролива още братска кръвь? 
И то къде? Въ свободна Бъл
гария—т?мъ дето н1ша сърби, 
гърци и ромъни. О, стига el И 
много е даже! Но кой го съз
нава това? Разбира се, че не 
всички истински българи, за
щото ако се съзнаваше тов|, 
не биха се хабили още сили и 
енергия за вражда между насъ, 
българите. Да, не требва. А 
требва съ всички усилия да се 
сплотяваме и да пазнмъ сили
те  си за даване отпора на на
шите врагове.

Но жалка е действителности 
та. Злцо се позволява на една 
шепа младежи да тормозятъ 
добри българи, като, за голя
мо съжаление, своя тормозъ и 
безчинство оправдаватъ, че е 
отъ патриотизъмъ и национа- 
лизъмъ. О, тежко ни! По та- 
къвъ ли начинъ требва да про- 
явявгме патриотизъмътъ и на- 
циоиализъмътъ ни? Съ тормозъ, 
насилие и побой надъ българ
ски граждани ли? Или пъкъ съ 
братска любовь и взаимно под
помагане, за да излеземъ кол- 
кото се може по безболезнено 
отъ тежкото положение, въ ко
ето се намираме?

По начинъ на клевети и са
моизяждане ли? По начинъ на 
побоища ли? О, разбира се, не 
и хиляди .пъти не. Защото бо- 
ятъ, зверския тормозъ и кле
ветите съ  присъщи на варва
рите и диваците, г ние, ако ш  
се сме?аме за такива, требва 
просто да се срамуваме отъ 
делата си. Жалко е и много е 
жалко обстоятелството, че и 
тези, които сж облечени съ 
власть, да пазятъ редътъ, не- 
зависимостьта и спокойствието 
на народътъ ни, че позволя
ватъ на неколко разюздени 
младежи да потъпкватъ права
та на българина, още повече, 
ако се заинтересоваме да ви- 
диме кои сж. тези младежи и 
какви съ  и ще констатираме, 
че те въ големата си степень 
сж разхайтени, не оформени по 
характеръ и съ едно лошо ми
нало, а едно :доста очебиюще 
е, че сж повечето ученици, на 
които е забранено всекакво 
мешане въ политическия жи
вотъ. Осъдително и беззакон- 
но е да. се позволява на таки
ва младежи да се гавратъ съ 
хората. Всички тези действия 
отъ техна страна всеватъ са
мо умраза и ненависть всредъ 
българския народъ. А всеко 
нещо има граница, до която се 
търпи; минели границата, тога
ва всеки може да очертае как
ви ще сж последствията. Азъ 
сметамъ, че отъ страна на

властьта требва да се стег- 
натъ юздите на тези разюзде
ни младежи и да не имъ се 
позволява повече да^вършатъ 
произволи надъ българския на
родъ.

За дь бъда по ясенъ, азъ ще 
цитирамъ некои отъ хилядите 
случаи на произволи и вандал
щина отъ страна на същите 
тези младежи.

Направиха да арестуватъ бра
та ми въ Берковица и да бъде 
битъ по единъ най-зверски на
чинъ, като освенъ бр^тътъ ми 
сеха арестували още неколко 
младежи—фердивандчени, ка
то ги подклеветили, че съ вър
шили противозаконни действия.

Пресрещаха на неколко пъ
ти младежи и безпричинно ги 
биеха и караха стражари да. ги 
арестуватъ. Направиха съ кле
вета да бъде арестуванъ бра- 
тътъ ми на панаира ни. Същи* 
ятъ на неколко пъти бива без
причинно битъ отъ техъ, а на 
25 срещу 26 августъ къмъ по- 
лунощь, идвайки си отъ кино 
въ гр. Берковица, ме настига 
една банда отъ около дваде- 
сеть души берковски младежи, 
наречени „легионери“, и безъ 
да зная защо, се нахвърлиха 
върху ми съ сопи и бастуни да 
ме биятъ, които младежи, съ 
изключение на четири души, 
беха ученици и повечето отъ 
техъ пияни. Благодарение ка 
идещите отъ кино граждани и 
на други намиращи се наблизо 
и на моето оръжие, азъ бехъ 
спасенъ отъ побоя и гаврата 
на една самозабравила се и оз
верила тълпа.

Това ли е национализъмъ? 
Това ли е патриотизъма, който 
проповедватъ нашите „легио
нери*? Да, това не би било ни
кога, ако не имъ се позволява
ше отъ административните ор
гани да го вършатъ и ако се 
взимаха мерки и спремо техъ, 
както спремо другите. Но за 
големо съжаление какво е? Азъ 
отивамъ въ околийското управ
ление, оплаквамъ се за случка
та и абсолютно никакви мерки 
не се взеха за залавянето имъ 
и обуздаването, а даже нещо 
повече—при връщането ми ги 
виждамъ свободно да се раз- 
хождатъ по главната улица, до 
окол. управление, като некой 
башибузукъ презъ турското ни 
робство. А когато поискахъ 
стражаръ да си отида съ не
го, не ми се даде и азъ се при- 
нудихъ, съ рискъ на живота 
си, да си отида до гарата са- 
мичекъ.

Нека обществото съди, а азъ 
само ще пиша.

С. Троански.

— Сгодилъ се е г. Нончо Т. 
Калугерски, словослагатель, за 
г-ца Иванка Заркова. Честито!

— Започналъ е да излиза въ 
София в. „Македонска правда“, 
органъ на младежката емигра
ция, съ редакторъ Дим. п. Ев- 
тимовъ. Вестникътъ излиза все
ка неделя сутриньта и струва 
100 лв. за година.

Кнутъ ХамсуНъ.

Пръстенъ

ВНИМАНИЕ!
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. Отъ сьдържателите.

Рекламирайте иъ .Наше ( ш о ‘.

Азъ видехъ веднажъ въ 
едно общество влюбена, млада 
жена. Оттова нейните очи бе
ха станали по-гълъбови и още 
блестящи и тя никакъ не мо
жеше да скрива своите чув
ства. Кого обичаше тя? Ето то
зи младъ господинъ, който е 
до прозореца, хазайскиятъсинъ, 
човека въ мундиръ и съ лъв
ски гласъ. И боже мой, съ ка
ква любовъ нейните очи гле
даха на младия човекъ и какъ 
неспокойно седеше тя!

Азъ я познавахъ много до
бре и, когато ние се връщахме 
презъ нощьта дома, азъ и ка- 
захъ;

—Какво ясно и великолепн 
време! Весели ли се ти тая ве 
черь? — И, за да посрещна ней 
ното желание, азъ снехъ годе 
жния си пръстенъ и продъл 
жихъ:

—Вижъ, твоя пръстенъ mi 
стана много тесенъ, той ме 
притиска. Какво, ако го дадешт 
да го разширятъ?

Тя протегна ръка и проше
пна:

—Дай ми гс, ще го дамъ да 
го разширятъ.

И азъ й дадохъ пръстена.
Месецъ следъ това, азъ я 

срещнахъ отново. Азъ искахъ 
да попитамъ за пръстена, но

Какъ прекараха 
лотото

Завърнали с ъ  се следъ дву
месечна обиколка на екскурзия 
и курортъ учителя Кир. Пен- 
ковъ и придружаващите го де
ца: Георги Анг. Чемишански, 
уч. Ш отд., Светозаръ Коетовъ 
— II кл. и Бо риела въ Сим. То- 
доровъ — IV класъ.

Същ ите присътствуваха ка
то делегати на въздържател- 
ния ковгресъ въ гр. Търново. 
Тамъ най малкия Георги Чеми
шански поздрави конгреса отъ 
най-малките въздържатели. Не
говата речь е направила впечат
ление на всички и е билъ из= 
пратенъ съ бурни аплодисменти.

Следъ като разгледали черк
вите, останки отъ дворци и 
други забележителности на на
шата стара столица, те  съ  от
пътували за гр. Ловечъ. Раз
гледали него, а особено покри
тия мостъ — пазаръ, те  съ ав« 
томобилъ з а м и н а л и за гр. 
Троянъ.

Отъ Троянъ заминали з& с. 
Орешакъ. Тамъ въ това ку
рортно балканско село съ  пре
живели двадесеть дена.

Отъ тамъ съ мулета и коне, 
следъ като минали балкана 
презъ в. Амбарица, съ  слезли 
въ гр. Сопотъ. Тамъ съ  разгле
дали къщ ата на Иванъ Вазовъ 
и всички места, свързани съ 
поета и съ романа му „Подъ 
игото“ — воденицата на дедо 
Стоянъ, метоха, монастиря и пр.

Отъ С о п о т ъ  с ъ  посетили 
Карлово, родното место на В. 
Левски. Отъ тамъ Калоферъ, 
дето с ъ  разгледали къщата на 
поета - революционеръ Хр. Бо- 
тевъ и презъ Розовата долина, 
край Шипка, заминали за гр. 
Казанлъкъ.

Огъ тамъ за Стара Загора и 
Бургазъ. О тъ Бургазъ съ  отиш
ли въ гр. Месемврий, където 
летнадесеть дена съ  правили 
морски бани.

Отъ тамъ съ параходъ по 
море с ъ  отишли въ Варна, отъ 
дето. следъ четиридневно прес
тояване, с ъ  се завърнали жи
во и здраво, поправени, весели 
и съ засилено здраве. Това е 
една екскурзия, която ще ос
тави вечни и неизгладими спо
мени въ душите на децата, а 
най-важното, че не съ похар
чили повече отъ по две хиля
ди лева.

ЛЪтовникъ.

Егдаръ Уолесъ

Тайиствениятъ убиецъ
Цена 30 лева.

Най-големия майсгоръ на ро
мани, четенъ най-много въ днеш
но време, е безспорно Едгаръ 
Уолесъ. Неговите романи се пе- 
чататъ въ милиони екземпляри 
и се пръскатъ по целия светъ.

Горния романъ се доставя отъ
КНИЖАРНИЦА

ПЕЧАТНИЦА И КНИГОВЕЗНИЦА
„ Ж  И  Ш О  Т  Tt*es

НА ГР. АПОСТОЛОВЪ и СИНЪ 
ГР. ФЕРДИНАНДЪ

не направихъ това. Не е бър
за работа, помислихъ азъ, не
ка минатъ повече месеци.

И ето, тя гледа надолу по 
улицата и говори:

—Ахъ, да, относително пръ
стена! Какво нещастие ми се 
случи съ него: азъ го сложихъ 
некаде, азъ го загубихъ.

И чака моя отговоръ.
—Ти не ми се сърдишъ? — 

пита тя съ безпокойство»
И, боже мой, съ какво леко 

сърдце си отиде тя, защото 
не й се сърдехъ азъ!

И ето, премина цела година. 
Азъ отново бЪхъ на старото 
место и бродехъ една вечерь 
по лознатъ, познатъ пъть, 

Изведнажъ тя иде насреща 
ми и очите й съ  станали още 
н още до-гъдьбовн а още, още

Брой 443.

Хроника
— Диредкцията на Фердинан- 

дската народна прогимназия съ
общава, че поправителните из
пити при същата ще се лро- 
изведатъ отъ 8. до 12. септем
ври й - вкючителио, а заявления 
за същите изпити ще се при- 
ематъ отъ 5. до 7. с. м. вклю
чително. Записването на учени
ците ще започне отъ 10. сеп- 
темврий и ще трае до 14. с. м. 
включително.

— Фердинандската популяр
на банка съобщава на членове
те си, че отъ днесъ до 25 сеп- 
темврий т. г. ще приема поръч
ки за доставяне на камени въ- 
глища. Желающите да се я- 
ватъ въ банката и запишатъ 
колко тона въглища ще искатъ 
да имъ се доставятъ. Следъ 25 
септ. банката нема да нриема 
поръчки.

— Съ окръжно № 10084 отъ 
31, VII. т. г. М-то на В. Р. Н. 3. 
обяснява, че чл. 17 отъ Закона 
за ограничение престъпленията 
противъ личната и обществена 
безопастность не дава право на 
селските общински съвети да 
разрешаватъ на лица не прите
жаващи ловни билети да нос- 
ятъ ловни пушки.

— Почти всичкото ловно 
оръжие въ околията е марки
рано. Мнозина мислятъ, че ка
то сж маркирали оръжието си, 
могатъ безъ позволително да 
го носятъ. Те грешатъ. За да 
могатъ да носятъ оръжието 
требва да иматъ ловни билети.

— Съгласно чл. 30 отъ Зако
на за О. П., който носи ловна 
пушка безъ позволително се на
казва съ затворъ 1 година, гло
ба 10,000 лева и конфискация 
на оръжието.

— Общинскиятъ съветъ е 
отпусналъ на местното ловно 
дружество 30 декара отъ об
щинското мйсто „Баира“ за ло* 
венъ паркъ и домъ — и пос
тройката ще се започне въ 
най-скоро време.

— Фердин. Т. П. Станция 
умолява клиентите на спестов
ната каса, които сж оставили 
спестовни книжки за олихвява
не да се яватъ въ най-скоро 
време и си ги получагь.

— Огъ тазгодишния панаиръ 
общинската каса е получила 
приходъ: отъ ингизапа 45,965 
лв., отъ сергийното право 25,380 
лв., отр кринното право 1,822 
лв., и огъ акцизъ 3000 лв. или 
всичко 76,171 лева, при разходъ;
5.000 лева, отъ които 3000 лв. 
за осветлението на панаира и
2.000 лв. за работници.

— Г. Иванъ Таневъ отъ с. 
Смоляновци, дългогодишенъ 
касиеръ—деловодитель на Смо- 
ляновската кооперация „6ал> 
канъ“ е назначенъ за секре- 
тарь на Белотинската община, 
Белоградчишко.

— За касиеръ—деловодитель 
на кредитната кооперация „Бал- 
канъ“ с. Смоляновци е назна* 
ченъ г. Георги Атанасовъ, учи
тель същото село.

“~по*силенъ беше блесъка у н 
техъ, но нейната уста като д а  j 
е станала по-голема и устнит^Е 
й съ  побледнълн»

—Ето твоя пръстенъ«=»въ^ 
кликна тя! — твоя годежеяъ 
пръстенъ. Азъ го намерихъ от 
ново, мой милнн, и дадохъ  г  
го разширятъ. Сега той не ж  
те притиска»

Азъ погледнахъ напусш ^т 
жена н нейните големи 
и ^бледни устни. Погледа* 
също и пръстена.

—Ахъ! — казахъ азъ ъ ^  
клонихъ низко-пренизке 
во нещастие у насъ съ то? 
тенъ.

Сега той ми е  стана 
го широкъ»

йрез Свмеоь .


