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Цена 1 левъ.Год. IX, Вр. 445 Фердинандъ, 22 се.1те]мрий 3933 i .

НЕЗАВИСИМЪ СЕДМ ИЧЕН!

АБОНАМЕНТЪ 1 за ™динаг ( за  6 м есеци
50 лева 
25 лева

Европемсюта война
споредъ дипломатическите документи 

на участвуаащнтЪ държави.
Атентата въ Сараево.

,На 28 юний 1914 год. въ 
Сараево се извърши огъ чле
новете на велико-сръбската про
паганда — Габриновичъ, Габри- 
елъ Принчипъ и едно неизвест
но лице бомбенъ атентатъ, 
жертва на кой го станаха — Ав- 
стро У нгарския престолонаслед
н и к — Францъ Фердинандъ и 
съпругата му — Херцогиня Хо- 
хенбергъ. Вестьта за това дръз
ко покушение снесе страшно 
оживление и възбуждение въ 
европейските обществени крж- 
гове. На сзццата дата Сърбия 
празднуаа 525 годишнината отъ 
битката между турци и сърби 
на Косово поле и убийството 
на турския султанъ Мурадъ отъ 
сръбския п а т р и о т ъ  Милошъ 
Одиличъ. Сърбия п р е з ъ 
този день е залйна отъ една 
крайно възбудена и вълнуваща 
се патриотична вълна. Австрий
ския гекераленъ консулъ въ 
Скопие — Еличка, уведомява 
графъ Берхтролдъ—австрийски 
м-ръ на външнитЪ работи, за 
т*Ьзи проявления съ думитЪ: 
„Когато късно вечерьта се раз» 

_весе..аоз тяжщ  лтопкця атен-. 
татъ въ Сараево тукъ (Скопие) 
фанатизиранит-Ь тълпи бЬха об
ладани отъ страшно настрое
ние. Сръбската преса носи мо
рална! . отговорность за това 
злодеяние..  .* (цитагъ отъ ди- 
пломатич. книга).

Европейското о б щ е с т в е 
но мнение смЪга, че отговор
ностите по атентата требва да 
се търсятъ въ Сърбия. Сръб
ския м-ръ председатель — Па- 
шичъ се стреми да опровергае 
това убеждение. Така въ сръб
ската синя книга, по този по- 
водъ, четемъ думите му: — 
„Сръбското правителство е било 
винаги бдително относно анар
хистичните елементи, но Ав- 
стро-Унгарската преса не може 
да измами европейското об
ществено мнение, като за свои
те чисто политически цели, 
слага тежката отговорность за 
извършеното отъ австрийски по- 
даникъ престъпление, върху 
Сърбия и укорява сръбския 
народъ, комуто подобни актове 
могатъ да пренесътъ Само по» 
зоръ, а не полза".

Сърбиге отдавиъ атентата 
ту на анархистични елементи, 
ту пъкъ твърдятъ, че той е ре- 
зултатъ на непоносимата сис
тема на управление, която Ав
стрия подържа въ анексирани
т е  провинции — Босна и Хер
цеговина, провинции, които по 
това в р е м е  представляватъ 
ябълката на раздора между 
Австро-Унгария и Сърбия. Атен
тата е поводъ за задълбочава
не на конфликта и неизглади- 
мигЬ политически противоречия 
между двете страни.

На 15 юний с. г. унгарския 
министъръ-председатель графъ 
Тиса, отговаряйки на една ин- 
терпелация въ унгарския пар- 
ламентъ и засегайки отноше
нията между Сърбия и Австро- 
Унгария следъ атентата, казва: 
„Въ дадения случай не требва 
безусловно да се пристъпи 
къмъ едно воено разрешение на 
конфликта, но при все това 
7 ребва да се изтъкне като 
ultima ratio, че една държава, 
която уважава себе $ И фЪбв*

да мисли н за войната.
Русия симпатизира на Сър- 

бия. Нейната линия на поведе
ние характеризиратъ думите на 
Сазоновъ (руски министеръ на 
вътрешните работи):

„Светътъ нема да поверва 
на обвиненията, които Виена 
хвърля въху Сърбия“, (сведе
ния — сръб синя книга). Ач- 
глийжия държавенъ секретгрь 
— Едуардъ Грей твърди, че 
Австрия не ще предприеме нищо 
преди да направи спора си съ 
Сърбия достояние на общес
твеното мнение. „Азъ отхвър- 
лямъ мисъльта за една война 
между великите сили“, добавя 
той (св. синята книга).

Всички европейски правител
ства настояватъ за изяснение 
отношенията между Сърбия и 
Австрия. На това мнение е и 
австрийския пълном. министеръ 
въ Белградъ — Фонъ Гизлъ: 
* Требва да изяснимъ отноше
нията си съ Сърбия, защото 
иначе ще ни считатъ за винов
ници на една бъдеща война“, 
пише той на графъ Берхтолдъ. 
(св. червена книга).

На 23 галий 1914 г. Австро- 
Унгария връчи нота на сръб
ското правителство. Въ нея 
между другото четемъ:

„Печалното събитие на 28 
юний изтъкна същствуването 
на едно скрито движение въ 
Сърбия, чиято цель е да бъ- 
датъ откъснати отъ- Австро- 
Унгария известни територии 
(Босна и Херцеговина). Сръб
ското правителство не предпри
ема никакви мЪрки за унищо
жение на това движение, то 
търпи пристъпнитЪ стремления 
на насочените срещу насъ сдру
жения. Отъ изследването по 
Сараевото убийство е ясно, че 
то е скроено въ Белградъ, че 
убийците с ъ 'получили бомбите 
отъ сръбски офицери Ето за
що, за да се тури край на това 
положение сръбското правител
ство требва да даде официално 
уверение, че осъжда стремле
нията за откъсване отъ Австрия 
територии и, че ще унищожи 
престъпната и терористична 
пропаганда на всека цена. Та
зи декларация на сърб. прави
телство требва да бъде напе
чатена въ сръбския държавенъ 
в-къ и официалния органъ на 
сръбската армия. Отъ друга 
страна Сърбия треба да допус
не на своя територия органи на 
Австрия, които да съдейству- 
ватъ за унищожението на тези 
организации (каквато е — На
родна отбранна) и издирване 
виновниците за атентата“. Въ 
тази нота се определя срокъ 
следъ изтичането на който 
сръбското правителство ще 
следва да даде своя отговоръ.

Преписи отъ тази нота се 
изпращатъ до всички европей
ски правителства съ уверение 
какво Австрия разполага съ 
данни отъ които явствува, че 
оръжието на атентаторите е 
дадено отъ сръбския воененъ 
складъ в Крагуевецъ отъ сръб
ския майоръ — Воя Танковичъ. 
Напомня се също така на ев 
ропейската дипломация, че Сър
бия не държи на нотата си 
отъ 1909 г., съ която деклари
ра, че ще живее въ добри 
съседски отношения съ Ав
стро-Унгария,

1ИКЪ

Телефонъ № 15.

Сплитане на междуна- 
sоднипт интереси.

шското правителство се 
^  .ч противъ даването на 

ц игални срокове, за отговоръ въ 
нотато на Австрия. Едуардъ 
Грей по този случай казва: 
„Исканията съ срокъ требва 
да се приложатъ като послдно 
дипломатическо средство и то 
следъ като се изпитатъ всички 
други средства, защото въз
можните последствия отъ се
гашното положение биха били 
гибелни ако великите сили — 
Австрия, Франция, Германия и 
Русия се вплетатъ въ една вой
на. Тя ще доведе до страшенъ 
упадъкъ на търговията, ще унищо
жи европейския кредитъ и инду
стрия. Въ всеки случай, всичко 
зависи отъ Русия“.

Преценени днесъ, думите на 
английския министеръ ни зву- 
чътъ като пророческо ясновид- 
ство.

Германия симпатизира на сво
ята съседка — Австрия. Кан
цлера — Бетманъ Холвегъ да
вайки нареждания до своите 
посланици по поводъ конфлик
та пише: „Исканаята на авст
рийското правителство съ  спра
ведливи. Ако Австрия не иска 
да се откаже отъ местото си 
на велика държава, требва да 
прокара предъ сръбското пра
вителство своите искания, въ 
краенъ случай и съ военни мер
ки. Въпреки това, конфликта 
требва да се локализира, за
щото всека намеса на която и 
да било сила би довела до не- 
придвидени последствия, (свед. 
бела книга).

Въ френската жълта книга 
четемъ следните изявления на 
Вивиани (френски м ръ предсе
датель): „Не бива да се допус
ка едно намесване на Австрия 
въ вътрешните работи на Сър
бия, което би могло да се схва
не като атака върху нейния су- 
веренитетъ и независимость.

РЕДАКЦИЯ — ВЪ КНИЖАРНИЦА „ЖИВОТЪ'

ПУБЛИКАЦИИ j ^Т р Г и Т ата2 5ЛВл'в * наСредъ

БИ БЛИ ОТЕКА
„ИВАНЪ ВАЗОВЪ“

Издатель:
Книгоиздателство ФАКЕЛЪ—Co jJHf

Всички излезли КНИЖКИ ОТЪ 
№ 1 до № 84 се намирагъ

въ
КНИЖАРНИЦА

ПЕЧАТНИЦА И КНИГОВЕЗНИЦА
„ Ж  И Н О  Г  Ь “

НА ГР. АПОСТОЛОВЪ и СИНЪ 
ГР. ФЕРДИНАНДЪ

Требва да се посъветва граф ъ 
Берхтолдъ зг уме^егость“. Яс
но е, че сим:)£-'иите на Фран- 
ц< ч съ на страната на Сърбия. 
В-оследствие на австрийската 
нега се противопоставя и анг
лийския посланикъ въ Виена 
телеграфира-на Едуардъ Грей 
„Никога другъ п ъ  т ь не 
съмъ виделъ щото една дър
жава (Австрия) да отправи до 
друга независима държава (Сър
бия) една нота съ толкова за- 
страшителенъ характеръ. Не 
меже да се приеме Австрия да 
бъде натоварена да назначава 
чиновници, които да иматъ 
власть въ Сърбия (за търсена 
авторите на атентата), съ това 
се жертва суверенитета на по
следната.

Сазоновъ (Русия) квалифици
ра .австрийската нота като пре
дизвикателна и неморална. „Вой
ната стои предъ вратата“, казва 
той (синя книга). А руския сфи- 
циозъ публикува на 24 галий 
следното комюнике: „Пипера- 
троското правителство следи 
съ внимание развитието на Аз- 
стро Сръбския конфчиктъ въ 
кейто Русия не ще остане ин- 
деф^рентна“. Руското прави
телство прави постъпки въ 
В:1ена да се продължи срока 
деденъ на Сърбия за отговоръ 
нг отправената й нота.

Сръбския регентъ Алексан* 
д \ръ  пише до руския импера- 
тбръ : „Австрийските искания 
съ  крайно унизителни за Сър
бия и неприемливи за достойн
ството на една независима дър
жава. Дяденъ ние късъсрокъ 
следъ изтичането на който ще 
бъдемъ нападнати отъ авст- 
рийскьта армия. Ние сме нес
пособни да се защищаваме и 
молимъ Ваше величество да 
ни се притече на помощь въ 
този съдбоносенъ моментъ“.

Австрия отказва да продъл
жи срока на нотата.

Любомир* Марнновъ

Хигиена на вгь^мачката
и кърмачето

(Продължение)
IV. Отбиване на кърмачето.
Ненормалното продължение 

млечния режимъ причинява ма- 
локръвие (Комби).

По тая и по лично семейни 
и социални причини, кърменето 
на детето не може и не биаа 
да се продължи безконечно. 
Необходимо е отбиване т. е. 
преминаване отъ млЪчния къмъ 
смесения млЪчно-растителенъ 
хранителенъ режимъ.

Това преминаване—преходенъ 
периодъ, трЪбва да става бав
но и постепенно, но требва да 
се държи см-Ьтка и за въз- 
растьта, темперамента, органи
ческите и психологическите 
особености на детето, сезона, 
климата и пр.—серия отъ вън
шни и вътрешни фактори на 
здравословното състояние на 
индивида, подъ по-ГолФмото или 
по малкото влияние, на които 
се намира всеки организъмъ.

Тоя биологически законъ, на- 
реченъ въ биологията законъ 
за приспособление, е абсолю- 
тенъ и задължителенъ не само 
за кърмачето и човека, но и за 
всички същества.

Фердинандско 
ГР. ОБЩ. УЯРАВЛЕЯИЕ

№  5156
20. IX. 1933 година 

гр. Фердинандъ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

** *
Въ тая статия ще разгледа

ме епохата на отбиването, прак
тиката на отбиването и пред
пазни мерки за кърмачката

1) Кога да се почне отбива
нето на кърмачето? Тоя въп- 
росъ е извънредно важенъ. 11а 
него требва да се отдаде най- 
сериозно внимание и майката 
требва да си даде ясна смет
ка за сериозностьта на реше
нието си, което, взето непра
вилно, влече следъ себе си 
тежки, а понекога и ф пални 
за здравето и живота на рож
бата й последствия.

За най-големо съжаление, 
много малко съ  майките, кои
то си даватъ тая сметка. Гра
мадната часть отъ техъ, глав
но поради големото невежест
во, което царй по отгледване- 
то на детето, почти и не мис- 
лятъ върху това.

Не е излишно да напомня 
още единъ пъть, че децата, от* 
кърмени на майчина гръдь да
же и тогава, когато съ  бозае
ли само неколко седмици, се 
развиватъ много по-правилно и 
съ много по издържливи на 
различните заболеваиия, нг ко
ито е изложенъ човека презъ 
първите несъзнателни стъпки 
на живота си, отколкото твър
де рано отбитите техни дру* 
ггрчета=

Възрастьта, на която требва 
да се почне отбиването на де
тето* варира споредъ рязвктяе-

Фердинандското градско общинско управление удостове
рява предъ надлежните Еласти и места, че Финансовия прие- 
тавъ при същото управление КАМЕНЪ ИОРД. КАНЧЕВЪ, 
натоваренъ съ събирането на общинския доходъ „Сергийно 
право* за времето отъ 1 апр’илъ 1933 год. до 12 септемврий 
с. г., включително е получилъ отъ общ. бирникъ формални ко
чани за събиране сергейно право на сума 80,150 лева, отъ ко
ито на 25 августъ н. г. е повърналъ неизразходвани на стой- 
ность 34 000 лева, а изразходваните 46,150 лева съ  отчетени 
напълно предъ общинската каса. Справка книга за сергиите 
стр. 66 Изобщо горния чиновникъ по събирането на горека
заната такса, както и по другите събирания на общ. такси и 
данъци, е напълно отчетенъ и изправенъ предъ общин. каса.

Настоящето му се дава, за да му послужи тамъ, къде- 
то има нужда.

Взето такса 25 лв. ср. кв. № 1814 — 1933 г.
Кметъ: Кир. Миленков* 

Секретарь: П Йвановъ

Въздържатели,
набавете си новия типъ апаратъ за безал

кохолно вино отъ
ИВАНЪ УЗУНОВЪ— Фердинандъ. 

П р о д е в а  с е
на много износна цена СЕЛИЩЕ въ гр. Фердинандъ 
на ул. Главна, срещу Гимназията, отъ 500 к-н. м. съ 
намиращите се въ него постройки, геранъ, асми и пр.
1-3 Споразумение Кир. Петровъ, прош жоаисецъ—Фердинандъ.

Земледелското стопанство
на Бр. Михайлови—Първанови въ с. Люта

продава за семе доброкачествено жито № 159.
Справка: Мелницата—с. Люта.

Дарбка при мелницата е наново ремонти- 
ранъ и работи съ намалени цени. 1-3

се
специалистъ ГОТВАЧЪ съ майсторско свидетелство. 

Също и КЕЛНЕРЪ съ добри референции.
12 За сведение при Петъръ Илневъ—Фердинандъ.

Една двугърлена кукурузотроначка, 1 декаръ селище 
съ 50 кубика камъни и 10,000 кгр. гасена варь, на

ходище се въ  центъра на с. Вълкова-Слатина.

1-3
Споразумение:

йваиъ Качевъ Стояновъ— с, Челюстниш, Фердинандско

йа дребно и едро ще намерите въ бакалницата на 
2-3 Георги Васовъ, ул. „Главна“—Фердинандъ.

Съобщаваме на всички про
изводители на зърнени хра
ни, че ЗемледЪлската Кооп.
Банка, Синдикална централа 

Врабча 1, закупува жито по ценит! на Храноизносъ, 
Пунктове: Фердинандъ Бойчиновци и Габровница.

Петъръ Първановъ — гр. Фердинандъ 
Агенти: Милчо Игнатовъ — с. Вирове

2*з Миронъ Каменовъ — Бойчиновци

Минерална вода
виваги nptcea, съ най-голЪма доза радий, 

ще си набавяте отъ
Георги Вълковъ и Синове—Фердиващ*



Стр. 2 . Наше Слово Брой 445.

то и здравословното му състо
яние. Огъ 8 до 14 месеца—об
що взето, отбиването ще поч
не къмъ края на първата го
дишна възрасть. Никога преди 
осмия месецъ. По никой начинъ 
отбиването не бива да почне 
по рано отъ 4 - 5  ия месецъ. Въ 
последния случай майката по
ема тежката, <престжпна бихъ 
казалъ, отговорность да спъне 
правилното развитие на рожба
та си и да я изложи на сери* 
озни заболЪвания.

2) Въ кой периодъ на годи
ната и при какви специални ус
ловия на кърмачето последно
то може и требва да се отбие? 
а) Никога отбиването не бива 
да стане презъ летните горе
щини, поради простата причи
на, че горещините предразпо- 
лагатъ къмъ стомашно-чревни 
разстройства и заболевания и 
сж една отъ най-сжществени- 
те  и чести причини за зелена
та диария у кърмачетата; б) Сж- 
що така отбиването не требва 
да стане, когато некой зжбъ е 
почналъ да пониква, нито презъ

време на диария или други сто
машно-чревни и други болезне
ни състояния на детето.

Прочие, да не се почне от
биването презъ летото, при по 
никване на зжби и при различ
ни стомашни и други разстрой
ства на здравето на детето, по 
специално диарията.

Най подходящъ периолъ за 
отбиването на кърмачето е зим 
ния или есенния сезонъ при 
добро здравословно състояние 
на детето и когато сж вече по
никнали първите шесть резци.

3) Практика на отбиването. 
Деликатенъ и сложенъ въп- 
росъ. Трудно изскуство.

За практичность и наглед- 
носгь на изложението, ние ще 
разчлениме отбиването на тги 
периода: периодъ на супи, пе
риодъ на картофи и яйца и пе
риодъ на зеленчуци и зърнени 
храни. (Следва).

Д ръ Авр. Ив. Рапонски
дипломиранъ по хигиена 

и бактериологня.

Печатница „Ж Н В О Т Ъ “ Фердинандъ

За данъцитЪ
Тягостно впечатление прави 

въ всички данъкоплатци, за де- 
то вместо данъцитЪ да се на- 
маляватъ, се увеличаватъ и то 
съвършенно безъ причина. Ед
на явна несправедливость се 
върши нЪкждепри облаганията.

Никой не отрича, че данъци 
требва да се плащатъ, но да
нъци търпими, които да се из* 
плащатъ, а не да тормозятъ и 
да оставатъ батаци. Че по;за- 
можннгЬ и съ доходи данъко
платци трЪбза да платятъ по- 
вечъ, това е безспорно, но да 
се слагатъ данъци, водими 
отъ известни чувства, това е

осждително.
И съ право голЪма часть сж 

въ недоумение, що става. Д ър
жава безъ подръжка неможе. 
Но държава съ излишни раз
ходи и извънъ разходи не би
ва да се търпятъ. Може би, на 
нЪкои ще е криво, обаче това, 
що се върши, е възмутително 
и ще требва да се взематъ 
мерки Не могатъ да се вър- 
шатъ работи на кой каквито 
му скимнатъ, защото утре по
ложението може коренно да се 
измени, а отговорностите ще 
блЪснатъ.

Хр. Т. Гавриловъ.

I l l Й 1 Ж Ш  M S B
Когато единъ данъченъ чи- 

новникъ билъ премЪстенъ отъ 
другъ градъ въ Фердинандъ, 
билъ запитанъ по пжтя за на- 
самъ отъ ханджията на единъ 
ханъ отъ де е и кжде отива.

Чиновникътъ му казалъ, че 
отива за такъвъ въ Фердинандъ. 
Ханджията му далъ следния 
съветъ: „По-добре щесторишъ, 
момче, да си вземешъ чанти* 
дата и се върнешъ обратно 
или си отидешъ дома. Въ Фер
динандъ не отивай—това е ко
тилото на злинитЪ“.

Тоя съветъ не билъ послу- 
шанъ. Дошелъ тоя чиновникъ,

З а  жената
Днесъ едни отъ жените взи- 

матъ мерки и се подлагатъ на 
известни режими, за да закржг- 
лятъ своите форми. Д р у г и  
пъкъ гледатъ да станатъ сла
би т. е. да добиятъ линия, за 
да бждатъ по-подвижни, пър
гави, грациозни и елеганти. ВЪ- 
кътъ е материалистиченъ и 
днесъ на повечето мжже се 
нравятъ елегантнитЪ жени, а 
за свои ‘избраници взиматъ съ 
по-закржглени форми. Впро- 
чемъ, това е въпросъ на вкусъ.

И едните и другите иматъ 
своите преимущества и недос
татъци. Но добре е да се знае, 
че no-тънкитЪ талии сж по- 
грациозни, по-подвижни и про
пити съ пластика»

МодисткитЪ се възхшцаватъ 
отъ своите трудове, когато 
виждатъ колко много разхуба- 
вяватъ тънкитЪ женски талии.

Гъркиняга тънка, в и с о к  а, 
стройна като топола, се е сла
вила въ миналото, па и днесъ 
не е слЪзла отъ световния хи* 
подрумъ, кждето печели все 
нови и нови победи.

Грациозната и хубавата по
ходка не сж нищо друго, ос- 
венъ отражение на вжтрешния 
духовенъ миръ.

Често >пжти това се предава 
цо наследство* а може и да се

за да ни гледа чудото.
При облагането сега на да- 

нъкъ занятие, казаното най- 
добре изпъкнало.

Градътъ ни е населенъ по
вечето отъ чужденци; първен
ството е въ техни ржце. ТЪ 
охранваха нЪкои и други чи
новници, покровителствуваха ги, 
разбира се, съ сметка. Самите 
чужденци пъчеха гърди и ре
лефно показваха своя патрио- 
тизъмъ и родолюбие, но това 
имъ манифестиране е до тога
ва, дока то държавата бЪше за 
тЪхъ Дойна крава: да доятъ и 
да ядатъ млеко, но другъ да

придобие отъ дълга практика.
Женската коса.

Женската коса въ миналото 
бЪше много дълга, дори на нЪ- 
кои жени стигаше до земята и 
6Ъ възпЪта въ нашата народна 
пЪсень. Сега тя е огрЪзана, но 
фризьорството дойде на по- 
мощь и днесъ женската коса 
пакъ краси нейното миловидно 
лице.

Тя не е нищо друго, освенъ 
черенъоблакъ, надвисналъ надъ 
алените страни.

Или тя е копринени къдри, 
които леко олюлява тихия вйт- 
рецъ и чието благоухание опой* 
ва душата и сърдцето на мжжа. 

ч Брюнетки, блондинки и как
ви ли не още днесъ съ своята 
Хубава фризьорска прическа 
мамятъ и ласкаятъ отъадалече 
погледа на мжжа.

ЖенскитЪ вежди.
Подъ хубавите свилени ме

ки къдри се намиратъ вежди
те, които придаватъ особена 
красота на женското лице.

Въ миналото не се обръща
ше такова внимание на техъ, 
но днесъ изскуството ги за
сегна, облагороди ги, изтънчи 
Ги и направи хубави като не

бесна джга.
Сключените вежди днесъ не 

се ценятъ така много и некра- 
сятъ толкова женското лице,

я храни
Доде ли редъ, обаче, ‘да да- 

датъ и те нещо хргна, макаръ 
и отъ буренъ, разтреперватъ се 
отъ злоба, дазатъ воля на ези
ка си и последния захваща да 
лиже навсекжде. .ГЪтриощина- 
та и родолюбието имъ се вед
нага изпарява и се показва на 
лице истинската имъ физионо* 
мия. Това е жалко, но е факт>.

ПрЪсенъ случай.
Става облога сега въ данъч

ното управление. Тамъ патри
отите зле били напипани и да
нъка имъ поставенъ справед
ливо — съобразно дохода имъ. 
Олелия, вой до небеса. Защо? 
Защото държавата — дойната 
до сега кравица, поискала мал
ко кърмилчипа и отъ техъ.

Единъ день отивамъ и азъ 
да се справя съ моя данъкъ 
въ данъчното управление. Сли- 
сахъ се въ коридора на рж- 
щото, когато дочухъ да се ви
ка: „Ти какво представлязашъ, 
бе? Ти нищо повече не си отъ 
единъ агентъ Азъ знаешь ли 
кой сьмъ? Съ макроскопъ ще 
те търся и ще те намеря, за 
да ти платя заради данъка, 
що си ми сложилъ. Това ско
ро, скоро ще стане—не е тукъ 
Калифорния . Кавгата мно
го продължи и разбрах ь, че то
ва е гласа на адвокатътъ ни 
Г. Ленковъ. И веднага ми ид
ва на ума онова, що е говоре
но на данъчния служитель, че 
тукъ е котилото на злините. 
Засраменъ избегахъ, безъ да 
искамъ справка. Вядйхъ, че 
тия данъчни служители сж за- 
газили. . . отъ . . .  простите 
хора ли? Не. Огъ интелиген
цията ни. Отъ елита на инте
лигенцията ни. Такива така зле 
сж дали реномето на градътъ 
ни. Чуете ли, граждани?

Сжщиятъ адвокатъ се е хеа 
лилъ, че е билъ готовъ да4 на
несе жестокъ побой на данъч
ния агентъ, комуто наговорилъ 
гореказаните глупости, ако мал
ко би му възразилъ агента. Си- 
ромашкиятъ, той не знае на ка- 
къвъ клинъ е щелъ да закачи 
торбата си. И ние предполага
ме да му е съставенъ нуждния 
актъ за обида на длъжностно 
лице при изпълнение на слу
жебните си обязности.

Ако има грешка въ облога, 
то има и редъ начини за из- 
правлението му. Има редъ ко
мисии, обжалване, админиегра- 
тивенъ еждъ.

Това не може да не се знае 
отъ единъ адвокатъ. И тогава, 
когатоте това правягъ, какво

колкото отдалечените, тънки, 
дълги и хубаво извити.

Женски! t  очи.
Подъ веждите се намиратъ 

очите, които, както въ минало
то, така и въ настоящето и бж- 
дещето, ще играятъ все по- 
важна и по-важна роля. Физи
ческата имъ структура е раз
лична, но на всички тя е пред
назначена да гледа и се радва 
на божия светъ.

Но техната художествена 
красота крие въ себе си блага 
и големи ценности. По фзрма 
и цветъ сж различни. Най се 
нравятъ и възпеватъ синьо-не
бесните или сините като море 
очи, чернооките и кестеняви
те. Окото за жената е отъ го- 
лемо значение.

То не е нищо друго, освенъ 
божественъ фаръ, презъ който 
Гледатъ сърдцето и душата. 
Или по-право това е фокуса, 
презъ чиито призми се пречуп
ва светлината или погледа на 
мжжа и озарява дверите на 
сърдцето и небосводите на ду
шевния храмъ.

Окото е безжиченътелефонъ. 
То е предговоръ или встжпле- 
ние на всеко ново завоевание 
и успехъ.

Презъ сжщото око се пре- 
чупватъ лжчите, които идватъ 
отъ вжтрешния миръ на жена
та, които сж силни, огнени и

да кажемъ за простолюдието?
Влъхвите ги полираше на ми

тинги, протести, депутации и 
намъ що си.

Понятно е сега. Всичко се е 
кяскило и добре разбрало: все 
ки български гражданинъ ще 
си плати данъка. Държавата е 
еднаква за всички. Ако некой 
е минавалъ до сега гратисъ, то 
сега го нема майстора. Когато 
влъхвите видятъ пакъ опаша
тата звезда, тогава може да 
става що ще. . . Гражданинъ.

Резолюция

Съобщение
Разпространените слухове, 

какво Д-ръ Тилински отежт- 
ствува отъ г р а д а ни, не сж 
верни. Сжщиятъ е винаги в-ь 
града и приема презъ всеко 
време на денонощието болни 
въ клиниката си.

Хроника
— Разпространяваните слу

хове, какво Фердинандската 
Популярна Банка ще вземе ак
тивно участие въ предстояще- 
то годишно събрание на чита
лище „Разумъ“, сж лишени 
огъ вейкакво основание. Тези 
слухове се разпространяватъ 
отъ лица, които сметатъ, че 
ще бждатъ добри обществени
ци само като образуватъ фрон
тове между гражданството и 
водятъ борба явно безсмислена.

Фердинандската Популярна 
Банка, като коопер. сдружение, 
което си е поставило за цель 
икономически да подпомага 
своите членове, каквито сж 
болшинството отъ Фердинанд- 
ските граждани, винаги ще 
бжде въ подкрепа на ония ор
ганизации, които съ своята дей- 
носгь подпомагатъ културното 
и просветно издигане' на от
делната личность и съ това съз- 
даватъ единъ новъ, човешки 
моралъ въ обществените борби.

Отделни членове на Банка
та могатъ да взиматъ участие 
въ живота на вейка организа
ция и могатъ да действуватъ 
по свои лични съображения 
така или иначе, обаче, техна
та дейность съ нищо не анга
жира Банката.

Банката има свои цели и за
дачи, които е преследвала и 
ще преследва въ кржга на За
кона за кооперативните сдру
жения и нейния уставъ.

Всички други слухове сж 
клевети, заейгащи престижа 
на Банката, които могатъ да 
поставягъ разпространителите 
на подеждимата скамейка.

— Отъ 1—3 октомврий се 
открива голйма гроздова из
ложба въ София. Лозарите отъ 
Ферд. околия желающи да из- 
ложатъ грозде да се отнесатъ 
незабавно до агрономството.

— Утре, неделя, ще се със
тои годишното събрание на чи
талище „Разумъ“.

— Статията „Учителю“, пуб
ликувана въ миналия брой, е 
отъ г. Анто Петровъ — с. Чи- 
поровци.

— Вчера, петъкъ, на тукаш
ната гара бйха спрели трите 
специални вагони съ аероплан- 
ни части, снимки, диаграми и 
пр. Тази първа аеропланна из
ложба бе много добре посе
тена отъ гражданството. За са
мата изложба ще се повърне- 
ме въ идущия брой.

■— Агрономството улеснява 
въ доставка на есененъ овесъ 
за засеване презъ този месецъ. 
Производството му тая година 
е било 200 — 300 кгр. зърно 
отъ декаръ.

бързи стрели. Жената съ своя 
погледъ пробва мжжкото сърд- 
Це, възпламенява чувствата, за
палва пожара и отъ далече се 
наслаждава.
(следва края), К

51,208,221 лева 
20,000,000 лева 
36,375,502 лева 
3,218,135 лева

на Фер динен цената Раб ничееко соц. органи
зация по въпроса за задълженията .

Работническата социал демократическа организация въ 
заседанието си на 31 августъ 1933 год. се занима по въпро
са за задълженията, съгласно нарежданията на Ц. К. съ 
окржжно № 3

Следъ доклади на др. Никола Ангеловъ, организацията 
констатира:

1) Че задълженията на населението отъ нашата околия 
къмъ разлинните кредитни иаституги възлизагь на 110,802;858 
лева, а именно:

а) Къмъ банковите институти сж
б) Къмъ частни л и ц а ..................
в) Държавни д ан ъ ц и ..................
г) Общински данъци . . . .

110,802,858 лева
2) Че тйзи задължения сж изключително на земледйлци 

и занаятчии.
3) Че срещу тйзи задължения въ околията ни има насе

ление 65,515 души въ 11,152 домакинства.
4) Че осно^ниятъ и глаьенъ помянъкъ на населението 

въ околията ни е землецелието, за което има обработваема 
пдощь — ниви, ливади, градини и лозя 627,293 декари, отъ 
които като и>вадимъ чифлиците се падатъ на жителъ по 6*6 
декара.

5) Че липсата на вейкакъвъ пазарь за земеделските 
произведения ни дава крайно понижена цена за техъ, която 
е подъ производствените разноски.

6) Че докато на домакинство се пада средно 10,000 лв. 
задължения, а изкарва доходъ бруто 4,800 лв. които едвамъ 
стигатъ за прехрана и облекло за домакинството.

7) Че най големия консуматоръ на занаятчията и търго
веца е земледйлеца, който, явявайки се не консумативно спосо» 
бенъ, повлича въ пропастьта занаятчията и търговеца следст
вие на което и наемното рабогничество е изложено на глад
на смърть.

8) Че задълженията сж правени много по-рано, а и но
вите сж фиктивно нови, защото сж направени сега въ едни 
банки за погасяване на стари задължения въ други банки.

9) Че задълженията сж взели масовъ характеръ.
10 Че е невъзможно тйхното изплащане — напротивъ 

като водениченъ камъкъ тежатъ върху икономическия и сто
пански животъ.

11) Че народния блокъ не оправда надеждите на маси
те, защото не даде и до сега единъ законъ за ликвидиране 
на задълженията какъвто обещаваше на 21 юнии 1931 год.

За това намира, че требва да се действува бързо и съ 
революционни средства, като се прокара законъ, който да об
хване следните точки:

1) Премахване на всички задължения включително и 
данъците.

2) Конфискуване капиталите които да покриягь загуби
те на държавните банки и кредитни кооперации.

3) Раздаване кредита да става само отъ държавните 
банки и кредитни кооперации подъ строга контрола.

4) Общо понижение цените на индустриялните стоки до 
размера съответствуващъ на намалената стойность на работ
ническата надница и земледелските произведения, и премах
ване на митническите бариери.

5) По добра организация на външните и вжтрешни пазари.
6) Понижение на заплатите на бюрократи^ и
7) Създаване поминъкъ за населението и даване работа 

на безработните.
гр, Фердинандъ 22 септемврий 1933 год.

Председатель: Н, Ангеловъ. 
Секретарь: С. 6. Дойчнновъ.

Важно за учители и чиновници 
Мебеяо-строителна работилница

на Илия Ллександровъ — Фердинандъ
ул. „Врачанска“ № 26 — завършилъ срЪдно стол. училище.

Известявамъ на всички стари и нови клиенти, че открихъ МЕ
БЕЛНО-СТРИТЕЛ НА РАБОТИЛНИЦА въ гр. Фердинандъ, на 
ул. „Врачанска“ № 26, до окол. управление. Изработвамъ вра
ти и прозорци, подове, тавани, ламперии и др. Мебели; сто
лове (обикновени и тапицирани), кревати, скринове, гардеро
би, бюфети, бюра, библиотеки, маси (разстегателаи и други) 
и цйли гарнитури, като: кухни, спални, столови, кабинети, бу
доари, предверии, детски мебели, училищни, аптекарзкн, бръе= 
нарски и др. Изпълнявамъ поржчки всякакви стилове—и най- 
модерните. Поржчките се изпълняватъ отъ вейкакви видове \ 
дървета — местни и чуждестранни. Работа акуратна, съ най-■  
солидни конструкции. Цени износни, специално за днешната 
парична криза. На чиновници и учители поржчките изпълня* 

вамъ на изплащане.
Посетете работилницата ми, за да се уверите»3-4

ФЕРДИН. ГРАДСКО ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е  No 5127
Общинското управление търси за наемлне здание 

отъ 6 стаи за нуждите на Домакинското училище за 
презъ настоящата учебна година.

Умоляватъ се стопаните на такива да заявй?ъ 
устно или писмено въ общинското управление най- 
късно до 25 того.

гр. Фердинандъ, 18 септемврий 1933 г.

Отъ иметвпюто.
■


