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Г. АПОСТОЛОВЪ.

ЛОТАРИЙНИ БИЛЕТИ 
отъ Съюза на журналистите въ 

България се продаватъ въ
печатница „ЖИВОТЪ“ Фердинандъ 

П е ч а л б и :
200.000 лв., 150,000 лв.
100.000 лв., 50,000 лв.

и много други.
1 билетъ 40 лв., ‘/г билетъ 20 лв., 

74 билетъ 10 лв.

Къиъ поевтинявана
Напоследъкъ българскиятъ 

народъ преглътна единъ хапъ, 
който излезе д о с т а  горчивъ.
Това е увеличение пощенските 
такси, да се запомни, предим
но за ВАтрешностьта.

Днесъ се приготовлява Д£>угъ| може да купува, за да 
*“  Ijr - - л — - 1 - - -- *мира,—въ този моментъхапъ. И той ще излезе не по 

малко горчивъ. Това е увели
чение тарифите по железници
те. Ще бАдатъ увеличени так
сите на третокласните билети, 
а ще бждатъ намалени такси
те на второкласните и първо
класните. Или съ други думи, 
ще бАдатъ увеличени таксите 
на потниците, пътуващи въ 
трета класа, които са болшин
ството отъ народа, а ще 6а - 
датъ намалени таксите на ва
гоните, въ които ПАтуватъ са
мо заможните и големите чи
новници.

И при все, че отговорни за 
това неестествено увеличение 
на таксите са всички партии 
отъ Народния блокъ, не мо- 
жемъ да не хвърлимъ упрекъ 
върху радикалната партия, ко
ято лреко е свързана съ тия 
увеличени такси и която е има
ла всичката възможность да

убеди когото требва: че кога- 
то цените на всички продукти 
се намаляватъ и въобще жи
вота клони къмъ поевтиняване, 
при все, че народа обедне и 
даже при тия низки цени не

консу- 
да се

увеличаватъ пощенските и же- 
лезо-ПАтни такси е аномалия, 
която не говори добре за по- 
рядките въ нашата държава.

А тая аномалия е проявена 
напримеръ въ визитната карта 
или скръбното известие, които, 
ако изпратите въ ВАтрешность- 
та на България, ще требва да 
ги облепите съ марка 1 левъ, 
както и ако ги изпратите въ 
странство, ще требва да ги об
лепите пакъ съ 1 левъ.

А знаеме, кои кореспонди- 
ратъ съ странство и кои съ съ
седните села или градове.

Къмъ поевтиняване-‘-е народ
ния повикъ. Да поевтинеятъ и 
пощенските и железо-пАтни 1 
такси. Да поевтинеятъ и всич-| 
ки държавни такси, за да се! 
увериме, че имаме народно уп- 

цравление, което мисли за на- 
ti рода. N.

Н ЬКОЛКО ЦИФРИ
ЗА Т ЪРГОВСКОТО УЧИЛИЩЕ

Търговското училище, което, съ откриването и на VIII 
класъ, е развито вече въ пълно, е една голема придобивка на 
гр. Фердинандъ. не така случайно се затвърдява то въ гра
да. Неговото развитие и постоянно увеличаващъ се брой на 
ученици е много добре схванато отъ Министерството на тър
говията, промишленостьта и труда, и затова откри въ северо
западна България средно търговско училище, и то именно тукъ, 
въ града ни.

Тови негово развитие много ясно личи отъ броя на уче
ниците по учебни години и класове, които с а :

*927/28 1929/30 1930/31 1931/32
IV класъ 37 65 72 82
V „ 24 32 56 44
VI „ 33 31 28 39
VII „ ' — — — 48

94 128 156 213
Презъ последната учебна година много кандидати за IV 

класъ не 6 txa записани поради ограничение броя на пара
лелките, недостатъчните класни стаи и учителски персоналъ.

Последния гъ презъ учебната 1931/32 година бе само 8 
души, които работеха въ 6 паралелки. Тоя учителски персо
налъ бе недостатъченъ и му се наложи да предава надъ мак
симума часойе, като некои отъ техъ предаваха по 24 часа 
седмично, съ изключение на директора, който предаваше 10 
часа. Освенъ тс*ва, повечето отъ техъ предаваха безплатно и 
въ Домакинско' ю у-ще. Надъ максимума часове не се плащаха.

Общия годишенъ резултатъ на учениците по класове въ 
края на тази учебна година е:

ПлодовегЬ въ храненето
и лекуването на човешкия организъмъ

Продължение отъ миналия брой

Год. успехъ Поведение Повтарятъ
IV-a кл. 3.53 5.81 6
IV-6 „ 3.43 5.56 7
V-a „ 3.67 5.59 2
V-б „ 3.65 5.44 1
IV „ 3.37 5.93 7

HV „ 3.62 5.43 1
Много добъръ успехъ въ края на учебната година по

Хранителното и лечебното 
значение на плодовете е раз- 

ично споредъ различните имъ 
видове и различния имъ със- 
тавъ. Тая стойность не бива да 
се мери съ количеството на ка
лориите, които може да развие 
изгарянето на плода.

Основниятъ принцйпъ на ка
лоричната, енергетичната тео
рия предполага съразмЪрность 
между причина и следствие. Тя е 
приложима и то до известна 
степень само при определяне 
стойностьта на една храна отъ 
гледището на съдържанието й 
на тлъстини или въглехидрати 
напримеръ, които изгаряйки раз* 
виватъ известно количество топ
лина. Но съ определянето ко
личеството на ВАГлехидратите, 
тлъстините, и протидите нап
римеръ, съвсемъ не се изчерп
ва действителната и пълна хра
нителна, лечебна и еволюци 
онна стойность на тая храна

на плода чрезъ количеството на 
калориите, които той може да 
развие е все едно да се пре
ценява духовната мощь на ге
ния съ физическата е н е р г и я ,  
която могатъ да развиятъ мус
кулите му.

Хранителната и лечебната стой
ность на храната изобщо, и на пло
довете въ частность не бива и не 
може да се преценява и чрезъ 
сравнение съ другъ видъ храна.

А тая гршека, — която има 
много важни и нежелателни пос
ледствия — се прави ежеднев
но отъ мнозина, даже и отъ ле
кари понекога.

Често ще слушате да ви се 
казва: 100 гр. захарь се равня- 
ватъ на толкова грама грозде, 
на толкова грама медъ, на тол
кова грама млеко и пр.

Всеки хранителенъ елементъ е 
необходимъ и цененъ самъ по се
бе си, въ себе си, безъ когото ор
ганизъма не може да живее и сеU u u  1 CA/i i UliriJ OiUti liw IllU/UW

особено на плодовете, които са J развива нормално.
изобщо бедни на тлъстини, ваг- | 
лехидрати и протиди (белтъци).

Въ живата храна има нещо 
повече отъ обикновената ми
зерна химия, нЬщо жизнено, кое- 
’го биолозите за опростяване 
йаричатъ витамини, ферменти, 
Дйастози, и което можеби за 
винаги ще остане неуловимо за 
аптекарСките везни, сложните 
апарати, великолепните и замай
ващи лаборатории и физическото 
човешко око.

Това нещо, тия витамини не 
се подчиняватъ на материално 
то за съразмерность между 
причина и следствие и следо
вателно на енергийната теория. 
Необходимо е напримеръ едно 
безкрайно малко количество отъ 
тия витамини — катализатори, 
за да породятъ грамадни види
ми и измерими резултати (из
лекуване на болестите берибе- 
ри, скорбутъ и др.)

А една отъ САЩествените 
стойности на плода е именно 
богатството му на това неуло
вимо нещо, на витамини.

Да се преценява стойностьта

Всеки единъ поставенъ на 
местото си и на време е необ 
ходимъ за създаване и подър 
жане на равновесие, хармония 
и физическа радость въ орга 
низъма, сащо така, както всека 
нота въ песеньта е необходима 
за да има хармония и духовна 
наслада.

Безъ да се впускаме въ под
робности, нека добавиме, че тая 
именно индивидуалность и специ- 
фичность на храните е една отъ 
сжществените причини храната да 
бжде колкото е възможно по-раз
нообразна, по-пресна и специално 
за плодовете, напълно узрели.

Но тогава коя е мярката за 
оценяване хранителната стой
ность на плодовете?

(Следва края)
Д-ръ Авр. Ив. Рапонски.

5.20;
5.20;
4.79.

5.10;
4.90.

4.90;
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4.50.

4-50.

казаха следнит& ученици:
IV- a КЛАСЪ

1. Петкова Надежда Пекова отъ гр. Фердинандъ—
2. Петковъ Петко Николовъ отъ с. Чипоровци —
3. Ранчевъ Георги Еленковъ отъ гр. Фердинандъ—

IV-б КЛАСЪ
1. Петковъ Георги Средковъ отъ с. Ковачица —
2. Димитровъ Генади Каменовъ отъ с. Безденица—

. V-a КЛАСЪ
1. Костурковъ Стефанъ Пенчевъ отъ гр. Ломъ —
2. Петровъ Димитръ Илиевъ отъ с. Ст.-буче —
3. Панайотовъ Петъръ Николовъ отъ с. Брусарци—
4. Петковъ Методи Петровъ отъ с. Видлица —

V- б КЛАСЪ
1. Николовъ Никола Тончевъ отъ с. Сливовикъ —

VI КЛАСЪ
1. Николовъ Никола Ивановъ отъ гр. Фердинандъ— 5.—
2. Цветковъ Георги Георгиевъ отъ с. Челюстница— 4.70.

VII КЛАСЪ
1. Господиновъ Любенъ Сергиевъ отъ Фердинандъ— 4.60;
2. Игнатовъ Игнатъ Николовъ отъ с. Д.-Вереница— 4.60.
Отъ училищна такса са освободени 66 ученика—сираци

отъ войните и синове на крайно бедни родители.
Отъ фондъ „Бедни ученици“ при училището са  израз

ходвани 6,205 лева за подпомагане на крайно бедни и съ до- 
бъръ успехъ и поведение ученици, а отъ фондъ „Учебни по
собия, покАщнина и образцова контора“ — 33,548 лева за на
бавяне на пособия и покАщнина за училището.

Министерството на войната (отделение за подпомагане 
пострадалите отъ войните) е отпуснало стипендия на 10 ученика.

Горните цифри ни сочатъ едно прогресно развитие на 
търговското училище и че то до днесъ е оправдало напълно 
възлаганите му надежди, Д.

Алеясандръ Ер. Петковъ отъ с. 
Ст.-буче съобщава на своите 
приятели, че тия дни заминава 
за Черно-море: Бургазъ, Созо- 
полъ и др, 1«1

Пшеницата въ Фердииовдско

и тежко зърно. Тя е устойчива 
на полегане и на рАждата. Осо
бено тази година тя се отличи 
съ тези си качества. Въ заме- 
на на това тя по-слабо братяс- 
ва, следователно, изисква 3—4 
кгр. зърно на декарь по-повече 
семе, отколкото другите пше
ници; стеблото й е твърдо — 
недоброкачествена слама; силно 
се рони при жътва, превозване 
и вършитба, поради това изиск
ва жетва въ восъчна зрелость, 
т. е. преди пълно втвърдяване 
на зърното.

За всички низки и буйни мес
та, тя е превъзходна пшеница 
Средното й производство за 
околията т. година е надъ 120- 
кгр. отъ декаръ.

Засетото пространство отъ 
нея въ Фердинандска околия е 
къмъ 4500 дек.

Общо за околията загубите, 
причинени отъ рАждата по пше
ницата, въ сравнение съ нор
малното производство са:
1) върху 26,000 декари — 5 °/с.
2) п 15,000 » —20
3) 1) 9,000 9) - 1 5
4) п 12,000 п —25
5) » 28,000 » —30
6) Я 7,000 » —35
7) V 11,000 и —40
8) )> 21,000 » —45
9) W 10,000 —50
Ю) п 5,000 9) —60
П) 9) 14,000 »> —70

Слабите валежи презъ втора
та половина и края на месецъ 
юний т. г. причиниха силно раз
пространение на ржждата по 
пшеницата.

Развитието й се разпростре 
по всички зелени части. Разру
шава тъканьта и отнема хлоро- 
фила. Лишени стеблото, листа
та и класътъ отъ хролофилъ, 
особено преди зазреване на зър
ното, последното не може да 
се „нагои", понеже спира аси
милацията и натрупване орга
нически материали въ зърното, 
респективно брашно (вАглехи- 
драти). Така зърната оставатъ 
„изпити“, спарени дтенагоени“,

Загубите въ зърното са раз
лични за различните местности. 
Особено силно са пострадали 
пшениците, засети късно и те
зи въ низините.

Еднакво са засегнати всички 
сортове жита: — местни и по
добрени, като № 14 и 16. Поч
ти напАлно устойчива се оказа 
подобрената осилеста белокла- 
са пшеница № 159, внесена въ 
околията преди 3—4 години отъ 
Русенската землед. опитна стан
ция.

При всички сравнителни опи
ти, залагани редъ години отъ 
агрономството въ низките мес 
№ тя всФкога е давала пълно.

12) безъ повреда 20,000 декари 
При горните повреди ср; 

ното производство отъ декар 
жито едва ще достигне 85 к* р 
зърно, при нормално за околия
та — 120 кгр. Или една при 
лизителна загуба за околият 
надъ 6 милиона кгр. з ъ р н о .  
Вънъ отъ това, хектолитрово- 
то тегло на полученото зържге 
слабо, некАде 55 кгр. най-често 
65—68 кгр. и една не голФма 
часть 76 кгр.

Процентно загубата по села 
се очертава така: 5% за села» 
та: отчасти Баня, отчасти Бе» 
лотинци, Г.-Церовене, Видлица, 

15 °/о — отчасти Охридъ, от
части Портитовци, Винище, Г> 
М. Мърчево, отчасти М. Махла, 

10 °/0 о т ч а с т и  Белотинци, 
Гор.-Вереница, Живовци, Ново 
село, Челюстница.

20 % отчасти Бойчиновци, 
отчасти Пали-лула, Ст.-Буче,

25 °/в отчасти Охридъ, Ер» 
денъ, Фердинандъ, Войници, Ко* 
шарникъ,

30 °/0 отчасти Баня, Въл.-Сла- 
тина, Дол.-Рикса, Кобилякъ, Сла- 
вотинъ, Клисурица.

35 % — Громшинъ; 40 &/о — 
Люта; 45 °/о — Безденица, Ви
рове, Лехчево; 50 °/0 — отчасти 
Баня, Габровница,

60 °/„ отчасти Белотинци, от
части Бойчиновци, отчасти Ох
ридъ, отчасти Пали-лула, 75 % 
— Маданъ.

Непострадали въ зърното отъ 
рАждата пшеници: отчасти Бе= 
лотинци, по-голема часть Мин» 
кова Махла, Бели-мелъ, Влаш» 
ко-село, Камена-Рикса, отчасти 
Крапчене и припължене, Мит» 
ровци, Гор.-Лука, Чипоровци, 
Железна и Превала, Въ пое» 
ледното село силно пострадала 
пшеницата отъ градушка.

Единствнно средство за из- 
бегване загубата отъ рАждата 
по пшеницата е: ранна сеитба, 
употребяване само първокаче» 
ствено зърно за семе. избегва- 
не сеитба на пшеницата на 
стърнище (жито следъ жито); 
особено въ низините сеитба 
само на противоустойчиви на 
рАждата и полегането сорто
ве жита, какъвто е № 159.

Агронома F, Нмцогц



Стр. 2. Наше Слово Брой 390.

Какво научихъ въ чась 
по домакинство

ill—И1ГТТ----------------— n'.'-'iinim

Тази година, въпреки че имах
ме малко часове ио домакин
ство, но все пакъ ние научих
ме много неща, които ще ни 
блдатъ полезни за въ живота. 
Научихъ каква е цельта и зна
чението на домакинството. До
макинството има за цель да ни 
даде познания, възъ основа на 
които можемъ да станемъ доб
ри домакини. За тая цель се 
запознахме съ качествата, кои
то требва да развиемъ у себе

си, а т Ь сж: скромность, пссте- 
ливость, учтиьость, трудолюбие, 
честность, с.щаведливость, ес
тетическо чувство и др. 1Цомъ 
като притеж.намъ тия качест
ва, азъ ще успЬя да уредя сво
ето домакинство.

Въ часъ по домакинство на
учихъ какъвъ лланъ требва да 
има една селска и една град
ска кжща. Когато азъ стана до
макиня, ще си направя кжща 
по следния планъ.

Спалня
Килеръ

«е £

Баня и 
клозеть Кухня

о = 2« ц С

1 Спалня

и. 35 н оas £
Всекидневна

За
де

нъ
 

дв
ор

ъ

Антре Веранда

Освенъ планъ на кжщи, учих
ме и за уредба на кжщи. За
познахме се съ уредба на спал
на, на кухня, на всекидневна, 
на таванъ, изба и др.

Запознахме се сжщо съ отоп
ление и осветление на кжща- 
та и съ разните видове бельо.

Научихъ, че кухненското бе
льо се п р а в и отъ евтинъ и 
здравъ платъ, който да не се 
разваля отъ пране.

Кухненското бельо може да 
бжде цветно за всеки день и 
бело за праздникъ.

Спалното бельо, като спал
ни, юргански и др. чаршафи, 
калъфи, нощници и др. требва 
да бждатъ извънредно чисти.

ка между дреха за работа, дре 
ха за улицата и официална 
дреха.

Научихъ отъ какъвъ платъ 
и какъ се шие рокля за рабо
та; отъ какъвъ и какъ се шие 
за улицата и за официална 
рокля.

Научихъ какъ да познавамъ 
кой платъ е вълненъ, кой па- 
мученъ, кой лененъ, смесенъ, 
коприненъ и др.

Най-после научихъ за пране. 
Щехме още много нещо да на* 
учиме, ако не се беха свърши
ли часовете ни по домакинство.

Като завърша това училище, 
мога да дамъ поука и на окол
ните си, като имъ покажа не-

8 Наближава периода на болес-|
rBCiJlvrmiLP |тите по домашните птици. Об-

Практическото девическо до
макинско училище въ гр. Фер- 
динандъ устрои на Петровдень 
изложба на своите два главни 
отдели — домакински и шива- 
чески.

Изложаата беше богато пред
ставена отъ всичко научено и 
практикувано въ училището.

И всичко това само за пър
вата година!

Премного посетена отъ граж
данството, всички посетители 
останаха съ отлични впечатле
ния отъ виденото. Не сж на- 
праздни усилията на създате
лите и ръководителите на то
ва скромно, но добро начало 
въ нашия градъ. Сигурно тру- 
дътъ имъ ще бъде добре оце- 
ненъ отъ всички. Похвална е 
амбицията на агрономството и 
търговското училище за изди
гане това училище на нуждна- 
та висота. П-въ.

ръща се вниманието на всички 
стопани да почйстятъ курпици- 
те си по начинъ,' какъвто имъ 
се посочи отъ агроп .пгге и 
ветеринарните лекари. При за- 
болеване веднага да се съоб
щава на ветер. лекари. Съще
ствува предпазване птиците огъ 
заболеване чрезъ ваксина. Пос
ледната не струва с к ъ п о  и 
следва да бъде поискана отъ 
ветер. лечебница.

Министерството на земледели- 
ето е опредЬлило максимално
то уемно право на вършачките 
презъ сезона, както следва: 1) 
9 0 за вършачки съ тракторъ 
и апаратъ за дребна слама; 2) 
8’/г за вършачки съ парни ма- 
шини и апаратъ за дребна сла
ма, съ тракторъ безъ апаратъ 
за дребна слама; 3) 6°/0 за вър
шачки съ паренъ локобилъ безъ 
апаратъ за дребна слама.

Четете „Наше Слово“.

д а в а  си под ь  н а е м  ь
дукянъ на главната улица, до магазина на 

Иванъ Бъчваровъ-гр. Фердинандъ.
1-3 Споразумение: С т е ф а н о в ъ  & Ц о н о в ъ .

Въ часъ по домакинство на- г Щ° ,отъ това, което съмъ изу- 
учихъ какъ требва да бъда| тзвала. Напр. шевъ, готварство 
облечена за всека една рабо-|и ДР*
ta. Требва да се прави разли-j Ученичка отъ Домакин, у-ще.

РЕЗВА ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаниятъ Тренда- 

илъ Ивановъ отъ гр. Ферди- 
андъ декларирамъ и то така 
илно, че да ме чуе и разбере 

целъ светъ, че за винаги се 
отказвамъ отъ употребата на 
спиртни питиета и тготюнъ, по
неже отъ наблюденията, които 
имахъ върху себе си и отъ 
всички други пиячи, се уве- 
рихъ, че алкохола е у б и е ц ъ 
безъ пушка т. е. употребяванъ 
въ каквото и да е количество, 
отъ когото и да е, все е вре» 
Денъ, Алкохола още повече ще 
изроди племето и ще преобър
не земята на лудница» Виждамъ, 
Че алкохола помрачава разсъ
дъка на човека и го прави да 
губи човешкия си образъ и по
добие» Уверихъ се, че алкохо
ла и тютюна съ единъ добро- 
йоленъ бирникъ на хората, безъ 
който си можеме; пиянството 
е по-големо робство отъ поли
тическото; че алкохола и тю
тюна покосяватъ много повече 
жертви отъ глада, чумата и вой
ната; разбрахЪ) че не могатъ да 
се обичатъ едновремено чаш
ката, цигарата, жената и деца
та и казвамъ: само комуто не 
е мило за тия розови пъпки, 
алени Горски макове, славеюви 
Звукове и гълъбови песни на 
ДеЦата, той не ще се вразуми и 
Ьреетане да пие. Понеже на 
Мене блйзките и далечни бра- 
'Тй по света-, моето Здраве и 
Семейството ми съ по-мили отъ 
Цигарата, виното, алкохола и 
ракията, затова азъ вече нема 
Да пия и ставамъ абсолютенъ 
ВъзДържатель и влизамъ въ ре
довете на гражданското въз- 
държателно дружество Дрез- 
ВИ борци“, кято потвържда-

вамъ, че докато ми очите гле- 
датъ, сърдцето тупти и разу
ма, който имамъ ме слуша, азъ 
ще бъда въздържатели, за 
да имамъ здравъ разумъ, нема 
да пия.

Ето защо ме последвайте, 
другари и граждани, въ борба
та за светлина, да работимъ съ 
истина за истина, за да полу- 
чимъ пълно освобождение. Най 
напредъ требва да сме трезве
ници й бъдете сигурни, че ще 
лолучимъ морална н духовна 
свобода, въ която ще стане, ще 
стане човека човекъ.

„...Да пръснемъ ний заблуда,
мракъ,

Да светне трезвенъ погледъ 
благъ...".

ДекЛараторъ: 
Трендафили Ив. Стефановъ.

Адресното бюро при ферди- 
нандската градска о б щ и н а ,  
съобщава на ония граждани, 
въ които живеятъ лица и се
мейства подъ наемъ, че те  треб- 
8а веднага да се яватъ въ ад
ресното бюро, щомъ -като ли
цата или семействата напуснатъ 
жилищата имъ, като представ- 
ятъ дадените имъ по една ад
ресна карта — заменяващи раз
писка. Също се отнася и за 
ония лица, които оТварятъ: дю- 
гени или пъкъ напускатъ та: 
къвъ и отиватъ въ другъ. Ония 
лица, които биватъ посещавани 
отъ госте отъ други населени 
места, требва веднага да се 
явяватъ въ същото бюро, |така 
също щоМъ като гостето си за
минава — За неизпълнение на 
горното ще се съставляватъ ак
тове.

Печатница ЖИВОГЪ Фердинандъ

Хроника
ВсЪки абонатъ, който изплати 

тазгодишния абонаментъ на На
ше Слово до 10 августъ т. г„ 
ще получи безплатно */4 билетъ 
отъ Журналистическата лотария

Въ неделя, 17 т. м., 9 ч. сутр., 
Директора на подвижната зем 
леделска катедра устройва въ 
читалищния салонъ областна 
стопанска конференция съучас
тието на представители — об
щински, скотовъдни, коопера
тивни и др. отъ фердинандска 
и берковска околии.

Медосбора по пчелите тази го
дина до сега е твърде слабъ. 
Отъ много краища се оплакватъ 
пчеларите. Последния дъждъ 
обещава да подобри положе
нието.

200 години да работите 200 
хиляди лева не можете да спе
челите. Но това можете да на
бавите въ единъ мигъ, като си 
вземете билетъ отъ Журналис
тическата лотария.

Паднала е градушка въ село 
Превала съ големи загуби по 
житата и часть отъ лозята.
* Фуражътъ за добитъка презъ 
н. год. ще бъде недостатъченъ. 
Ще се следи отъ. властите кои 
нехайни стопани ще си изго- 
рятъ сламите, както миналата 
година. На такива, при нужда, 
не ще се оказва никаква по- 
мощь отъ страна на когото и 
да било.

Предприема се общъ прегледъ 
на кошерите. Записаните въ 
общините при нужда ще бъ- 
датъ подпомагани, а при забо
леване - обезщетявани отъ дър* 
жавата. Недекларираните—не.

Нашиятъ съгражданинъ г. То- 
доръ Г. Николовъ, който след
ва въ Лионъ, Франция, на 30 
м. м. е издържалъ тезата си и е 
получилъ титлата докторъ по 
медицината съ бележка много 
добъръ. По този случай мест- 
ниятъ Лионски в-къ „Le prog- 
rfcs“ дава много добъръ отзивъ 
за г. Д-ръ Т. Г\ Николовъ.

Върховниятъ медицински съ- 
ветъ въ заседанието си на 5 
того е призналъ правото на 
специалистъ по вжтрешнн болести 
на нашия съгражданинъ Д-ръ 
Басилъ Ив. Бъчваровъ.

И на двамата млади лекари 
пожелаваме успехъ въ лекува
нето и предпазването на човека 
отъ многото болести.

НЪма нужда да ходите въ 
Америка; И тукъ можете Да 
станете богатъ, като си вземе
те билети отъ лотарията на 
Съюза на журналистите.

И с  И в а к ^ е в ъ
т е х н и к ъ - с т р о и т е л ь

се завърна отъ Виена и изработва всички видове плано-про- 
екти на къщи, вили и др. по последенъ Виенски стилъ. Из
мерване на имоти, гори, пасбища и техническо ръководство 
на всички видове строителни предприятия. Желающите мо
гатъ да се обърнатъ за сведения до Ат. Свещаровъ-Фердинандъ.

С Л А Д К А Р Н И Ц А  „ А М Б Р О З И Я “  
н а  Н е й к о  И . Д о б р е в ъ -  Ф е р д и н а н д ъ  
отъ 20 м. м. се премести на улица „Главна"

с р е щ у

В М Ж А Р С ^ А  К О О П Е Р А Т И В Н А
Ф А Б Р И К А  „ & J P A T C T B O “

Централа ВРАЦА Клонъ ФЕРДИНАНДЪ
продава всички видове въжя, чисто конопени и типъ итали- 

янски; канапи, върви екстра и др.
Въ кооперацията се продаватъ: летни гумени обувки, гумени 

царвули и галоши отъ прочутата марка „Видра“.
Въ склада се намиратъ кантари отъ 10 до 200 кгр.

Отъ управителния съветъ.
Склада се намира срещу хотелъ „Чам-ь курня“—Фердинандъ.44

За да се спасите отъ мухи, бълхи, комари, дървеници, хле
барки и болести, отбийте се въ магазина на РАШКО ТОДО* 
РОВЪ — ФЕРДИНАНДЪ и си купете Флайтоксъ, Флитъ, Кил- 
сектъ, Кобра, Паразитоморъ и Сектолъ. При бай Рашко ще наме

рите и помпи отъ същите фирми и фабрики. 3-3

.ОА А В А М Ъ ОРОДАц

ЕТ собственигЬ си две кжщи м .
в ъ  е д и н ъ  д » о р ~ ь 9 с т ь  п р и с т р о й к и ^  
к у х н я ,  я х ъ р ъ  та д р . ,  и л ж о д д я ш щ я в  с е  

н £t у л .  „ Ц а р ь  Ь о р и с ъ “  37.
Споразумение: Константинъ Димитровъ Карловски, Фердинандъ.

В А Ж Н О  З А  Б Р Ъ С Н А Р И

Въ магазина на Рашко Тодоровъ-Фердинандъ
винаги ще намерятъ бръснарите силно парфюмирани одеко

лони по 120 и 150 лева литъра, пудра за 
бръснене по 5 лева парчето. 3-3

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО -  с. БЪЛОТИНЦИ

О Б Я В А
Съобщава се на интересующигЦ се, че на 23 юлий т. 

г„ отъ 8 до 12 часа, ще се произведе търгъ въ канцелария
та на първоначалното училище въ с. Белотинци за отдава
не подъ наемъ училищните каменни кариери въ местность- 
та „Джурджина дупка“ и „Градището“—Белотински районъ» 

Справка „Държавенъ вестникъ" бр. 63 отъ 22 юний т. п
Отъ училищното настоятелство;

ВсЯка вечерь на „Пчелина“ прЯсни закус
ки на скара, студена бира и вся

какви напитки. Бърза прислуга.
Давайте рекламите си въ Н а ш е  С л о в о

Алексаидръ Аопош^оиъ ~ сараф ь ~ централа Фердинандъ
КУПУВА И ПРОДАВА: 1) Сребърни и златни монети, златни пръстени, коронки, зжби и др.; 2) О б л и г а 
ц ии  отъ всички външни и вжтрешни предвоенни и следвоенни държавни и общински заеми и др. ценни 
книжа; 3) Златни монети за накитъ при сватба, годежъ, кръщене и пр. Купува на най-високи цени и про
дава на най-износни. Преди да продадете или да купите, елате и провЯрете цената. БАНКОВА!


