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ИЗДАТЕЛЬ - СТОПАНИНЪ: 
Г. АПОСТОЛОВЪ.

МЕТОДИ КОСТОВЪ, адвокатъ-Фердинандъ
синдикъ но несъстоятелността на Крьсто Яначковъ, продава, 

по доброволно съгласие, дървенъ кюмуръ, зехтинъ, бен- 
зинъ и железарски камени вжглнща на прахъ, 

на износни цени.
Синдикъ: М. Костовъ.

Иаж§№ известие
Кооперация „ Н А П Р Е Д Ъ “ Фердинандъ 
събира слънчогледово семе, срещу което 
ще раздава по желание рафинирано и не 
рафинирано масло „ВЕТА“ отъ собствената 
фабрика на кооперативната централа „Нап- 
редъ“ — София. Маслото се предава вед

нага при получаване на семето.
1—3 © т г ъ  кооперацията.

Д*РЪ Kjo ГрИГОрОВЪ
околийски лЪкарь —  гр. Фердинандъ

п р и е м а  б о л н и

Дава се лодъ
к а а я т ь  на Главната улица, срещу пощата, 7 метра ли

це и дтзлбичина 5*70 метра, също и една стая задъ дукяна
I

1-
4 на 4’30 метра светла за работа и за складъ.

2 Споразумение: Мачи Меламедъ.

МАТЕИ ГРЪНЧАРОВЪ
(бившь юрисконсултъ при М-вото на търг., промишленостьта и труда)
започна отново адвокатската си професия.
ул. „Женева" А1» 3. € © * 1 1  Телефонъ 30—03.

По случай с ъ б о р а
на 28 августъ т. г. въ с. ЛОПУШНА и монастира, г-да посе

тителите ще нам^рятъ вкусна и евтина храна въ

П. ГЕОРГИЕВА (при чит. „Трудолюбие“, срещу Земл. банка) с. ЛОПУШНА

Духътъ на ориенталска ра$- 
пуснатость и безгрижие ^е xj- 
рактеренъ за нашата действи
телности Да меримъ времето 
съ копрали, да изпълняваме ни
шите иай-сериозни житейски 
задължения съ полусънна про- 
зевка и да пристигаме на гара
та на живота петь минути следъ 
като влака на нашето благопо
лучие е отлетелъ въ неизвесг- 
ностьта, това съ прояви, кои; о 
съставляватъ характерна особе- 
ность на нашия нравъ. Така |е 
по всички линии на живота ни.

Тоя духъ на безгрижие и л|- 
ность, на разпуснатость и че£- 
то пъти престъпна безконтрол- 
ность, цари въ една особено за
силена форма на проявление и 
въ нашите селски общини. По
сетете която искате отъ 2,509- 
те сел. общини въ царство
то1 и вие ще се уверите до как
ва степень на занемаряване съ 
достигнали едни обществени 
институти, съ киото 3/4 01 ъ 
бълг. народъ е непосредстве1 о

Есвързанъ и които редятъ тъ 
повечето случаи „щастливото“ 
"бъдеще на земледелското на
селение.

Общинските бюджети въ про
дължение на 50 годишното ни 
свободно съществуване, по 
единъ или другъ начинъ съ 
били такива, съ и сега изворъ 
за благоустрояване и замогване 
стопанствата на кметове и се <- 
ретарь-бирници и вместо коье-

М Л А Д Е Ж 1»
20 годишенъ, съ прогимназиално образование, X's» р с и 
9  €5 © х  а  като прислуга въ: кръчма, гостилница, хотелъ
или друго некое заведение. Справка редакцията.

в ъ  САНМ ТАРШ 4Я МА ГАЗИНЪ на
С М . С Т О Е Ж А  — Ф Е Р Д И Н А Н Д Ъ

ще намерите винаги най-добро качество при най-износни цени:
1) Одеколонъ бръснарски по 100 лева литъра;
2) Пудра бръснарска по 5 лева кутията;
3) Санунъ бръснарски по 8 лева парчето;
1) Сектолъ по 100 лева литъра; дава се помпа за услуга;
5) Очила, големъ изборъ, пунктални стъкла „Цайсъ“, тъм

ни очила за предпазване отъ светлина и пр. 2-3
6) „Иризъ“— червила и „Ружъ“—за страни;
7) Фруктови бои.

Д-рь Ашеръ Дроновъ
в А б о п Ъ к а р ь

Х хр ем ^сх м  s€£b€5nnev& с к  жбчь з д а н и е *  
х© Стефанъ МиколовЪ;

___________е р © в д у  м а з а р Е я ж ж д е х б з .  2-3

ВАЗЕЛИНЪ, ЦИЛИДР. И МИНЕРАЛНИ МАСЛА
(СПЕЦИАЛНО ЛВТН0 АВТОМОБИЛНО МАСЛО)

при
АТ. Т. СЛАВКОВЪ-ФЕРДИНАНД Ь. 2-3

ВАЖ НО! ВАЖ НО!
Съобщаваме на почитаемите пла. 
сьори и консуматори н а  захарь, че 
въ  новооткрития магазинъ на м. 
Г .  Тачевъ & п. Л а заров ь»г срещу гра- 
динарите-Ф ердинакдъ, иде наме 
рятъ винаги на складъ доброка

чествена българска захарь. 2-3

Д А В А  С Е  П О Д  Ь  Н А Е М Ъ  
дукянъ на главната улица, до магазина на 

Иванъ Бъчваровъ—гр. Фердинандъ.
2-3 Споразумение: Схефановъ & Цоновъ.

Всеки заинтересованъ е из- 
ползвалъ всички възможности и 
средства, за да изчезнатъ отъ 
регистра за поземлената собст
веност партидите на наследода- 
тель, които биха дали възмож- 
ностъ да се установятъ наслед
ствени имущества и по такъвъ 
начинъ се пресича пътя на нас
ледствени искове и установява
не на наследствени права.

Къмъ багрите на тая карти
на щастливо наредено животу- 
ване допринася нещо и фигу
рата на секр.-бирника; или мла
до и неуко хлапе, въ главата 
на което бюджети, канцеларии, 
закони и правилници съ се сле
ли въ единъ мъглявъ между- 
планетенъ хаосъ; или пъкъ не- 
кой старъ и охлузенъ канцелар
ски плъхъ, съ неизменния ат- 
рибутъ на длъжностьта--дебелъ 
синджиръ за касови ключове 
и омазана отъ дъмги жилетка, 
върху която всека кръчмарска 
манджа е оставила своите не
избежни следи и въ бездънна
та и алчно зинала часть на чий-1 
то джебове потъватъ по съмни
телни пътища голема часть 
отъ общинските приходи.

Що се отнася до селските 
кметове, техната посредствена 
култура, техната партизанска 
зависимость и слаба подготов
ка съ станали прословути, за 
да има нужда да се припомни 
че техните духовни интереси 
се състоятъ изключително въ

домове,
само, да вдъхватъ на посети
теля необходимия респектъ, вче 
хлътвате въ некоя мръсна тъ л- 
на и воняща дупка, подовете 
на която не съ виждали метла

ците служатъ по-скоро да' До- 
принесатъ нещо къмъ усилване 
безрадостната тъмнина, въ коя 
то глъхне селския „нарла- 
ментъ,“ отколкото да изпъл- 
нятъ своето естествено предна
значение.

Искате справка въ архивата; 
въвеждатъ ви въ нещо напом
няше стая, въ която дъхътъ на 
плесень и мишки е толкова 
остъръ и нетърпимъ, че стое
нето въ тая атмосфера повече 
отъ минута е равносилно съ 
рискътъ, на който се бихте из
ложили въ случай, че имахте 
опасното желание да изпитате 
действието на некой задуш- 
ливъ газь. Танцътъ на плъхо
вете е всЬлъ такъвъ безпор- 
ядъкъ въ документи и книжа, 
щото човекъ предпочита да се 
откаже отъ желаната справка, 
която впрочемъ въ никой слу
чай не би дала резултати.

тни, чисти и светли община и служба на единъ ненаситенъ 
които съ изгледа 1 "и долъ, а техната „администра

тивна“ дейность се свежда чес 
то пъти къмъ използване сла- 
бостьта на нежния полъ, за да 
дойде до-удовлетворението на 
едно засилено отъ пиянство и

отъ освобождението, а прозор- §сзделие сладострастие, като
■за целт а съ простени, от гледи
щето на техната първобитна 
психология, всички възможни 
средстьа: обещания, насилия, 
изнудване и използване служеб
но положение.

Средъ тревогата на времето, 
въпроса за преустройството на 
селските общини, за техната 
административна приспособи- 
мость къмъ нуждите на момен
та, заема първо место. Хиляди 
млади сили съ средно и виеше 
образование засилватъ фронта 
на безработицата и отчаянието, 
и една държавно-политическа 
мъдрость, безъ да има нужда 
да й се подсказва, би намерила 
средства и възможности да 
осъществи една социал-поли- 
тическа реформа, необходимос- 
тьта отъ която е не само нале 
жаща, но—крещяща,

Любомиръ Мариновъ.

8 жата се използува отъ органи
зъма. Една значителна часть се 
изхвърля като непотребна, вре
дна или неизползувана.

Това изхвърляне става презъ 
последната часть на храносми
лателния каналъ въ видъ на 
екскременити; презъ пикочния 
каналъ, въ видъ на пикочъ, 
презъ белите дробове въ видъ 
на въглена киселина и презъ 
кожата въ видъ на поть.

6. Правилното функционира
не на тия два пътища (вхо- 
дящъ и изходящъ) е въ осно
вата на здравето.

Профилактичната медицина се 
състои почти изключително въ 
грижите да се подбератъ хра
нителни м а т е р и а л и  съгласно 
особеностите на организъма и 
условията подъ влиянието на 
които се намира последния и 
въ урегулирване на входа и 
изхода.

7. Влезли въ организъма, пре
търпели дълбоки промени, хра
нителните материали съ раз
насяни и разпределяни за нуж
дите на клетките, отъ кръвь- 
та и лимфата, които съставля
ватъ така да се каже бързия 
транспортъ.

Отъ страна на бързия тран
спортъ има и бавенъ, който се 
осигурява отъ междуклетъчни
те  воднисти вещества, въ кои 
то плаватъ клетките.

8. Въ цикъла на трансформи
рането, метаболизма на храни
телните материали се отделя 
отъ последната енергия, която 
е въ основата и двигателя за 
функционирането на клетките, 
органите и организъма изобщо.

9. Споменатите вече органи 
не биха били достатъчни да 
осигурятъ метаболизъма на хра 
нителните материали, ако не- 
маше и други посредници. А 
именно:

10. Черния дробъ, панкреса 
(подстомашната жлеза) и жле 
зите съ външна и особенно съ 
вътрешна секреция, благодаре 
ние многобройните си и разно

образни служби играятъ съще
ствена роля. Черниятъ дроС ь 
напримеръ, освенъ секретира
нето на жлъчката, необходима 
за смилянето на тлъстините е 
натоваренъ да неутрализира о; 
ровите които биха минали въ 
кръвьта, да превърне пикочна
та киселина въ юрея, да спре 
като сито недостатъчно прера
ботените отъ червата белтъчни 
вещества, които биха били вре
дни за организъма (акафилак- 
сия) и пр.

11. Централната нервна сис
тема и симпатичната, чрезъ тех
ната роля върху жлезите съ 
вътрешна и външна секреция, 
различните органи и върху спо- 
собностьта на кървоносните и 
лимфатичните съдове да се 
свиватъ и разпущатъ т. е. да 
увеличаватъ и намаляватъ ка
либъра си, играятъ първосте
пенна роля въ храненето.

Между тези две нервни сис
теми съществува пълна хармо
ния, равновесие. Нарушаването 
на това равновесие влече следъ 
себе си дълбоки смущения въ 
метаболизъма на храната, а по 
некога даже и смъртьта. Аст
матичната криза напримеръ е 
единъ ясенъ резултатъ отъ раз
късването на това равновесие.

12. Твърда голема роля въ 
храненето играятъ ферментите, 
безъ които никакъвъ метаболи» 
зъмъ не би билъ възможенъ. 
Техната роля е подобна на ро
лята на катализаторите въ хи
мическите реакции.

Всеки единъ ферментъ има 
своята специфична роля, т. е. 
действува само на единъ вид» 
храна. Отъ лето зя 
нето на метаболизъма съ  не
обходими м н о г о  и различни 
ферменти.

13. Физиологическия приносъ 
и хармонично функциониране 
на всички тия фактори на хра
ненето, съ основата на здра
вното състояние на организъма

"[(следва) Д-ръ Авр. Ив. Рапонски,

Ш ; т & т .  т - ш

Споръ между села
Въпросътъ е за отношенията „убеждения те прилагатъ въ 

между жителите на с. Влашко!нашия случай, като постоянно 
село и тези нас. Горни-ломъ, I пращатъ въоръжени шапки, отъ 

които отъ 1923 год. насамъ си I иначе нагледъ мирни хора, ко- 
присвоихаВлаш.-селски пасища !ито да задигат овцете и говеда- 
отънеколко стотинъ декара, на-1та ни, независимо дали съ въ 
миращи се въ самия Балканъ и | пакости или не. Така преди сед- 
предпланината му Язова плани
на. Въпреки направените некол 
кократни официални постъпки,

КОИТО РЕКЛАМИРА» САМО ТОЙ ПЕЧЕЛИ.

СолидарноСтьта, факторъ на 
еволюцията.

1. Физическия животъ на все- 
ко същество е интимно и не
разделно свързано съ храната. 
Храната е едно отъ най-съще
ствените и незаменими условия 
на живота, безъ която той не- 
може.

2. За да живее прочие, все- 
ко същество требва да се хра
ни. Последната има трояко пред
назначение: а) да подържа раз
личните и многобройни функ
ции на различните органи и на 
телото като неразделима еди
ница; б) да принесе на орга
низъма и замести изхабените 
материали и умрели клетки и 
в) да осигури растенето на ор
ганизъма, когато последния из
вършва своето нарастване (мла
денческа възрасть).

3. Организъма черпи тия хра
нителни материали отъ външна
та среда. Те съ въ три вида: 
газообразни, течни и тв ъ р д ^

Тези три вида храни съ: въз
духа (кислорода му), водата, 
въглехидратите, б е л т ъ ц и т е ,  
тлъстините, солите, целулоза
та и витамините. Обикновено 
само твърдите храни се нари 
чатъ Храна, по въздуха и вода
та съ също така необходими 
както и б е л т ъ ц и т е  напримеръ 
лишенъ отъ т-Ькъ организъ- 
мътъ умира.

4) Съ изключение на кисло
рода и водата, храните, за да 
могатъ да се изполлуватъ отъ 
организъма, претърпяватъ ко
ренно изменение. Съвокупно- 
стьта отъ всички промени на 
погълнатата храна, за да стане 
годна за използуване отъ клет
ките, се нарича метаболизъмъ 
или обмЪна на веществата.

5. Храната влиза въ органи
зъма презъ дробовете, храно
смилателния каналъ и второсте
пенно презъ кожата.
. Но не всичко, което се по
глъща презъ устата, носа и ко

да ни се повърнатъ местата, до 
положит. резултати не се дойде, 
защото кметството на Горни 
ломъ избегваше всекакао мирно 
разрешение на изникналия вече 
и задълбочаващъ се въпросъ 
Преди две три години въ при- 
сътствието на множество народ 
отъ двете села, държавния 
участъковъ инжинеръ, възъ ос
нова на карти и планове(законш1 
документи) определи границата 
на едно отъ спорните места. 
Заключението на инжинера съ- 
всемъ не се хареса на Горни- 
ломци. Те държаха на своето и 
съ викове, псувни и закани на
пуснаха местото. Отъ този 
моментъ, обаче, мълкомъ се от
казаха отъ това пасище. За оста 
налите две места кмета ни Гео- 
рги Петкозъ Пандурски, при 
всеобщо одобрение на населени
ето заведе дело при втория ми
рови съдия въ Фердинандъ, кон
то реши делото въ полза на 
Влашко село. Това разрешение 
на спора усили враждата и 
долните инстинкти на горни 
ломци(за съжаление въ което 
влизатъ и интелигенти хора) 
които си иматъ свои максими 
за разрешаване на спорове, упра
жнявайки правото на насилието, 
нещо, което може да се конста
тира и въ отношенията имъ 
на съселяни, за да стигнатъ до 
тамъ, че преди неколко деня да 
бият» дори кмета си, Тези си

мица беха откарани къмъ 300 
овце, принадлежащи на коопера
тивната мандра. Когато овча
рите отишли да си прибератъ 
стоката, „старешинския* имъ 
съвет дълго размишлявалъ какъ 
да оформятъ престъплението 
си. Най после гениалните имъ 
мозъци разрешили трудната за
дача и ни въ клинъ ни въ ръкавъ 
горския стражаръ съставя акгь 
че „овцете съ пасли безъ поз
волително въ горското пасище . 
Че овцете не съ пасли въ Го- 
рно — ломско пасище, че също
то не е горско, че овчарите най* 
после си иматъ позволително 
за цельта и че редътъ не е та
къв ъ за съставяне на акта, за
щото закона забранява да се 
разкарва млечна стока, за техъ 
изглежда не е важно, а за насъ 
и за съда това е отъ решаваще 
значение, Същите шайкн пра- 
вятъ неколко опитада отвлечатъ 
селските говеда, но ще пееща- 
ватъ. Не ще съмнение, че тъзи 
колко героични, толкова нещас
тни опити на шайкаджиите съ 
инспирирани и поощрявани било 
пасивно или активно отъ кмета 
на селото имъ. До тамъ г.г сти
га наивностьта, за да си служи 
съ такива модерни средства- 
които съвсемъ не прилегатъ на 
човекъ съ средно образование, 
каквото той притежава? Не 
държи ли сметка за избегнати
те стълкновения, благодарение 
на намесата на граничните вен- 
ници.

Hvw кр ъ вь та
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Дружество „СИНГЕРЪ“ отъ диесъ открива б езп л атен ъ  к у р с ъ  по ш и ен е  и бродира^® - За ръководене на курса е приет- 
нала специалистка учителка. Умоляватъ се желающигЬ г-жи и г-ци да отидатъ веднага въ магазина и следватъ този важенъ курсъ.

на неговитЯ съселяни е то
лкова ефтина, че може да се 
пролива при такива престъпни 
поводи? Иаи-после нека спратъ 
съ своигЯ хунски набЯги и не 
провокиратъ повече мирното на
селение на Влашко—село.

А между това нашитЯ говеда 
често минаватъ границата и па- 
сатъ въ сръбско. СърбитЯ са 
много любезни съ говедарите, 
не претендиратъ за пасенето, 
нито заплашватъ като горни 
ломци. Нека се поучатъ послед
ните, пъкъ и други отъ този 
фактъ.

Влашко-село, юлий 1932 г.
Р. Влашкоселски

СПОМЕНЪ
Незнайни сили ме откъснаха 

отъ хубавия романтиченъ Фер 
динандъ—м о я скжпъ роденъ 
градъ.

Но и днесъ, когато автомоби 
ли кръстосватъ камените улици 
на големия градъ подъ прозо
реца ми, когато трамваите звъ- 
нятъ при пресечка, или големата 
медна камбана на „Златната 
черква“ прозвъни вечерня, азъ 
се чувствувам чужда на техния 
звукъ, чужда на столичния 
фалшъ и затварямъ очи въ унесъ 
по моя хубавъ, роденъ край . . .

. . .  И ето като че ли въ мигъ 
азъ виждамъ градчето, пръснато 
въ полите на северните пред- 
планини на Балкана. Чувамъ 
шумящите струи на златоносна
та Огоста—красива девойка съ 
сребристь смехъ и лудо горещъ 
погледъ. Предъ очите ми се 
разливатъ вълните; шумятъ и 
пеятъпесеньта на героично пре
дание. За велико минало. . . , 
Славно бждаще и мрачно насто
яще •. . . Горе отсреща извива 
станъ калето — единствената 
крепость надъ града съ един
ствените кариери. То е на югъ. 
На изтокъ Пъстрината-северенъ 
клонъ-етъ- предпланините' на 
Стара-Планина.

Тукъ отраснахъ. Свободна ка
то п т и ч к а ,  волна като 
песеньта на чучулига. Съ пу
кването на първата пъпка до 
падането на последния листь, 
азъ се рЯехъ между шубраките 
на заобикалящята града, гора. 
Ровехъ се из песъка на Огоста. 
Подъ слънце и дъждъ. Подъ 
тихъ южнякъ и буенъ гърмоно- 
сенъ ветъръ. Обичахъ най-много 
червения слънчевъ залезъ надъ 
реката. Дълбоко е врезалъ 
бразда единъ хубавъ залЯзъ над 
Огоста. Помня. Изкачвахъ се

излъже тия, които го непозна- 
вать, но гражданството отъ 
града и околията, познава чо-

бавно по безгранично красивите 
височини въ околностьта, до хи
жата въ лозето ни. Слънцето . 
се губеше постепенно въ порА-| i-.Яка съ громките и бомбастич- 
бени съ злато облаци, къмъ!нт думи безъ смисълъ и съдър- 
отсрешната височина и залЯзва- жание. Азъ нема да приказвамъ 
ше червено въ черно пухово лег- >л интелигентностьта на нашия 
ло. Глух тътнежъ долиташе отчндругарь, защото онзи, който се 
коритото на Огоста. Водите му  ̂мАчи да го уязви, стои въ всЯ- 
блестеха въ чудни вълшебни! ко отношение по-долу отъ него. 
отблесъци. Отъ града се раз I Всички, които го познаватъ, 
насяше бавно равномЯренъ вече-1 знаятъ, че и по рано, а и сега, 
ренъ камбаненъ звънъ разлива-1 когато има по-друго обществе
ше се глухъ, надживелъ много 
велики умове. Наклоненото 
слънце потъваше, изчезваше . . .  
Мракътъ спускаше неженъ ву- 
алъ надъ светлия день и поете 
пено завладяваше съ пълното 
си мълчание. Отдалече се чува
ше само тапо движение въ 
града . . .

Изсвири сирена столичната 
гара. Треивамъ, тръсвамъ глава 
и шепна сама на себе си: щастли
ви са ония, които оставатъ по 
родните си огнища. Културата, 
театрите, многобройните сказки 
и литературни четения, кина и 
концерти, художествени изло
жби, попълватъ само праздни- 
нитЯ на душата, на мисълъта 
сърцето си остава съ спомените 
и отраженията на хубостите за 
кичесть роденъ край.

София, юлий 1932 година.

но положение, съ нищо се не 
е измЯнилъ. Всички ония, кои 
са общували съ него, ако са 
искрени, не могътъ да не при 
знаятъ, че той е много по инте- 
лигентенъ отъ драскача въ в 
„Обнова.“

Ние знаемъ кАде стега чи- 
пика тая пасмина писачи, но 
какво да имъ правимъ? Те си 
спомнятъ блаженото време на 
убийства и кърволочене; те 
много пати биха, затваряха и 
безчеловечно изтезаваха и за
сегнатия нашъ другарь, който 
неустрашимо водеше борбата 
въ околията срещу тиранията 
и мракобесието, а днес, немайки 
крутите средства, сметатъ да 
му ядатъ. . . . царвулите. Да 
имъ е наздраве.

Яворъ.

даването на в. Народенъ гласъ, 
и ще се увери, че съ 1000 
2000 лева събирани отъ абона- 
меитъ не се издаватъ 18 броя 
на единь вестникъ, а са необ
ходими и лични жертви, какви- 
то достатъчно съмъ направилъ. 
За известните хули. отправени 
по мой адресъ, садя тоже ще 
си каже думата.

Гаврилъ Ленковъ.

Василка Кръстева, j-ja еДИНЪ а НО НИ*

м еаъ  писачъ
НА ЕДИНЪ 
ДРА СКА ЧЪ

Въ „Наши работи“ на „Обнова“ 
единъ драскачъ се мачи да у- 
хапе единъ отъ избраниците 
на Народния блокъ, отъ наша
та околия. Автора на изказани
те кубически глупости не ще 
успее да засегне честолюбието, 
нито авторитета на засегнатия. 
Въпросния тъ допистникъ, скъ- 
салъ съ всекакво чувство на 
срамъ, скрилъ се задъ очилата 
си, които носи ей така, само 
да му придадътъ по - голема 
важность т. е. „интелигент- 
ность,“ въплотена споредъ не
го въ очилата, мустаците и бра
дата, която обикновено носи 
когато е началство. Ние позна
ваме добре манталитета на тоя 
фзлипръцко, който некога ис
каше да става нашъ политичес- 
приятель. Известни са ни и не
говите похождания въ битнос- 
тьта му като големецъ. Колко-, 
то се отнася до неговата ин- 
телигентность ако садимъ по 
витите му мустаци, брадата 
и черния фракъ, може би ще

Въ брой 3 на така наречения 
в. Обнова, чета една крайно 
заядлива анонимна дописка по 
поводъ статията ми печатана 
Вь брой 2622 на в. Демократи
чески сговоръ. въ която прин- 
ципиялно се осАжда разцепле
нието на партията и порицаватъ 
разкилниците. Съ анонимния 
писачъ, който е стапилъ на 
лична почва, азъ не мога да 
полемизирамъ, пъкъ това е из
лишно дори и смешно. Лична
та неприязнъ и дертовете на 
тоя или оня индивидъ не треб
ва ца бАдатъ предметъ на 
вестникарска статия. За него
вия манталитетъ нека четците 
сами садятъ. Гнусно ми е да 
Киша какъвто и да е отговоръ- 
до толкова писаното е гадно и

До г. редактора 
на в. „Наше-слово“ 

гр. Фердинандъ.
Господине редакторе,

Въ в-къ „Наше-слово“ брой 
394, срещнахъ една хубава ста
тия отъ г. Фердинандския окол 
лекарь, Д ръ Н. Григоровъ за 
„Коремния тифъ“.

Моля уважаемия лекарь да 
бАде така любезенъ и въ ед
на друга статия да разгледа 
въпроса:

1) Усложненията на корем
ния тифъ.

2) Предпазване отъ усложне
нията и

3) Коремниятъ тифъ дава 
ли минингитъ.

Вервайки, че молбата ми ще 
бАде уважена, оставамъ съ 
почитание

Вашъ абонатъ

дописника ще има възможность 
предъ САда „да отвори скоба 
на септемврийските събития," 
по което време азъ б е х ъ  току 
що назначенъ садия, и гражда
ните знаятъ какво е било мо
ето поведение, а сащо ще раз
вие и своето съмнение за нЯ- 
какъвъ батакчилъкъ около из-

Хроника
Журналистическата лотария ще 

се тегли на 21 того. Всички 
билети въ София са разпрода
дени, поради което напосле- 
дъкъ редакцията ни не можа 
да се снабди съ такива. Ония 
абонати, които платиха абона
мента си, вместо лотариенъ 
билетъ, ще получатъ срещу 50 
ле. платения абонаментъ — 60 
броя .отъ „Наше-слово“.

Пананрътъ ще се осветлява 
срещу *3000 лв. презъ петте дни 
о:*ь електрическата централа 
на г. Сапунджиевъ.

На кметския наместникъ въ ци
ганската махала е определено 
месечно възнаграждение 500 лв.
. Търгътъ за доставяне на 50

Прогимназията е па самата гара, 
има удобни и хигиенични квар
тири и всички други удобства. 
Желающите да подадатъ заяв
ление въ инспекцията, з да 
бАдатъ назначени.

На 14 того се състоя мачъ 
между местния клубъ „ботевъ 
30“ и „Тича“—Мездра“. Резул- 
татъ: 1:0 за „Ботевъ 30“. Въ 
идущия брой ще дадеме специ
ална статия за този мачъ.

На 7 т. м. се състоя мачъ 
между Берковския с. к. Борисъ 
III и юношите на с. к. Левски 
Фердинандъ. Мача се игра въ 
Берковица и завърши при ре- 
зултатъ 1:1. (1:0).

На 17 того 7 ч. в. е падналъ 
гръмъ върху Апостолъ Ив. Иг- 
натовъ, 23 г. отъ с. Вирове, ко

гато е бралъ любеници въ бос
тана си. Само преди две сед
мици е бшгь убитъ отъ гръмъ 
чичо му Апостолъ- Игнатовъ.

Пристигналъ е Софийски кино 
— театъръ, построенъ на пана
ира. Ще прожектира филма 
„Жертва на половата тревога.“ 
Въ сащ ия  кино-театъръ щ е 
изнесе своя злободневенъ ре- 
пертуаръ добре известниятъ ху- 
мористъ Ст. Миленковъ.

Д-во „Сингеръ“въ града откри
ва безплатенъ курсъ по шиене 
и бродиране. Пристигнала е учи
телка—специалистка, която ще 
рАководи курса.

ВсЯка вечерь отъ 6 до 8 часа 
вечерьта, Читалищната музика 
свири на панаира.

Продава се кдща
състояща се отъ две стаи, кухня, коридоръ и подъ една отъ 
стаитЯ зимникъ, съ дворно мЯсто отъ 400 квадратни метра, 

находяща се на улица „Царь Борисъ*4.
Споразумение: Редакцията.

Съобщение
Съобщавамъ на многобройната си клиентела, че отъ 15 

того започнахъ редовно да работя въ бръснарница 
то се намира въ дюкяна на Игнатъ Поповъ, cpei 
на АсЯнъ Петковъ.
1-3 Съ почитание: Славчо Ив. Mi

К О С Т  А  С Т . Л А З А Р О В  1»
закупува зърнени храни въ брой 
неограничени количества и сЪно. 
Посредничи за продажбо«-покуп- 

ки на недвижими имоти.

БЪЛГ. ТЪРГОВСКА БАНКА
Ф Е Р Д И Н А Н Д  СКИ К П О Н Ъ

съобщ ава клиентите са, че отъ
1© того се премести въ зданието 
на Пегъръ Алексовъ, 1 етажъ, подъ  

Ьто м и р о в о  еждилище. *

низко. Въ най скоро време, г-нъ чинове, 7 черни дъски и 80 сто
ла е възложенъ върху Силко 
Денчевъ срещу 39950 лв. Тър
гътъ за доставка на 15000 кгр. 
циментъ е възложенъ върху
Андрей Георгиевъпо Г40 лева 
килограмъ.

Въ Бойчиновската прогимназия 
има две вакантни мЯста за ре
довни прогимназиални учители.

Цигара въ нощьта
(Продължение отъ брой 393)

Лена работеше около коша
рата и спЯше тамъ. Гората се 
раззелени. Хубаво стана тамъ, 
а Лена се чувствуваше чужда. 
Работеше до късно и една яс
на вечерь седна на прага на 
кошарата и замечта.. .  Отвори 
силно очи и виде, като силу- 
етъ на отсрещния хълмъ до 
гърнето, че спре непознатъ чо 
ВЪкъ. Тя влезе въ стаята при 
ДЯДа си, запали ламбата и пакъ 
Се върна да наблюдава. Той 
стоеше като Гранитъ неподви- 
Женъ, гледаше кошарата и запа
ли цигара, както никога до се
га. Лена гледа.,» и затананика 
нЯкаква пЯсень, която незабе
лязано се разнесе изъ дола. 
Стана късно. Прибра се на лег
лото си до прозореца, напуст- 
нала своята бъбривость, загле
да къмъ изтокъ. Нелознатиятъ, 
пушейки цигарата си, поде сж- 
щата пЯсень по Лена. После 
повиши гласа си и пЯ за вол- 
ность, за миръ, за свобода, за 
любовь... И кавалътъ довърши 
репертуара му.

— Да, като че ли Живко 
търси своята любовь— си каза 
Лена. ПЯсеньта се придружа
ваше отъ движения съ цигара
та въ нощьта. Тя пишеше въ 
тъмнината, но кой да чете? Ци
гарата правеше зигзаги и хвър
ляше искри въ страни... Тукъ- 
тамъ звЯздитЯ надничаха, за 
да грЯйнатъ върху неизвест- 
ностьта. Слабъ вЯтрецъ аком 
чшираше изъ дода на пЯсеньта.

— Кой б Я ш е? Непознатъ 
гласъ. Кому пЯе?... По напука
ното дано на душата й тая 
цигара изгаряше слабитЯ трЯ- 
вички, за да расте една само 
роза. Още една гатанка за мла
дата овчарка.

Съмна се, Лена о т и д е  до 
търна, постоя малко и като не 
виде никаква следа отъ нови* 
ятъ човЯкъ, тя хвърли хартия 
съ бележка: „Не всЯки день е 
праздникъ". На следната нощь 
непознатиятъ пакъ дойде. Той 
пЯ новъ репертуаръ. Въ пЯс- 
нитЯ си казваше: „... О, мой не- 
налюбена любовь! О, моя Кле- 
олатра,.» Остави тазъ хурка... 
На баба си я дай! Тя не е за 
тебъ!“. Лена гледаше презъ 
прозорчето, като на сцена, ли- 
луета на лунната нощь и тръп- 
нЯше. Новиятъ човЯкъ пуцгше 
цагара, която свЯткавично цЯ- 
пЯше нощьта, и забелеза бе 
лежката до търна. Драсна киб- 
ритъ, прочете и написа на гър
ба! „Който има умъ нека раз
бере, че всЯки день може да 
бАде великъ день“. Хвърли хар 
тияга, написа съ цигарата въъ- 
ху тъмнината Ж, което Лена 
не разбра, и избЯга. Като че 
ли нЯкой войнъ на поста на 
блюдаваше отъ върха и дава
ше знакъ нЯкому. Лена едва 
дочака зората. Отиде, намЯри 
книжката, зачете я и се замис
ли. Кой ли е пъкъ тоя?

—ф—
М инаха дни, месеци, Лена

отиде на пазаря въ града да 0 — Ето го. Чакай азъ да го
сложа на русата ти коса, как
то тогава, на вечеринката. Се
га готова ли си за черква?—пи
таше Живко.

Хвана я за рАката, тръгнаха 
и тя запЯ:

Зидари чешма градили, 
Градили и си думали:
Да взидаме тукъ мома,
Да е вЯчна тазъ чешма... 

И той плиглася;
Градили... Душата наша 
Другаде се вградила,.. 

ПтичкитЯ имъ пригласяха 
Минаха йрезъ ливадитЯ. Набра 
ха цвЯтя, накичиха се и въ рА 
цетЯ си китки носЯха отъ мо 
мини сълзи, маргаритки и... оти 
доха на черква, Селото се чу 
дЯше на тая двойка. Сжщата 
нощь си дошълъ баща й и оти- 
шълъ на черква. Тамъ видЯлъ 
Лена и съ сълзи на очи благо- 
словилъ брака имъ. Свещени- 
кътъ имъ поднесълъ предвари
телно да подпишатъ свидетел
ството и попиталъ момъка:

— Какъ се казвашъ? 
Момъкътъ поДписалъ и по*

сочилъ: Живко,
Лена дълго гледала къмъ не

го и подписала: Лена.
— Да б-*Де—рекълъ свеще- 

никътъ и ги благословилъ.
И разцъвтЯха се отъ тогава 

напъпилитЯ рози въ душитЯ 
имъ, огрЯти отъ цигарата въ 
нощьта.

БУРЕНЪ.

прати на татко си колетъ 
писмо. Остави дрехата си въ 
хотела и излезе. Тамъ бЯше и 
Живко отъ съседното село, но 
тя не можеше да мисли за не
го, защото той бЯше уменъ 
красивъ и богатъ. Той незабе 
лезано отъ никого вмъкна въ 
джоба й бележка: „И днесъ е 
великъ день“.

—ф—
Минаха дни. Една сутринь, 

въ недЯля, презъ юний, Лена 
взе дрехата си и се готвЯше 
отъ кошарата да замине за се
ло—за черква. Първиятъ кам- 
банъ би. Излезе и се вгледа на 
изтокъ, Още отъ прага тя за
белеза нЯщо черно до търна. 
Не се стърпЯ. Отиде тамъ и 
видЯ Непознатъ м о м ъ к ъ въ 
сънь. ГотвЯше се да остави 
нЯкаква бележка, но той се 
вдигна като ястребъ, пригърна 
я и силно се смЯеше съ гласъ 
Долътъ ектЯше отъ радость. 
Старецътъ гледаше на изтокъ 
съ рАка надъ очитЯ си, но ни
що не виждаше.

— Готова ли си, Ле на?—ре
че Живко»

Тя, навела глава, не знаеше 
какво да каже, едва сдържай
ки душата си отъ радость.

— А де ти е гребена, та та
ка ти се е разпуснала косата?

Лена невол о хвана косата 
си съ едната рАка, а съ дру
гата бръкна въ джоба си. Гре
бена го иЯмаше, но тогава за 
първъ пать извади бележката 
отъ пазаря и прочете: „И днесъ 
е великъ день“. Живко се смЯ
еше,

О Б Я В А
Въ най-скоро време се открива въ Фердинандъ предста

вителство за продаване на прочутата минерална вода „Моми
на“ отъ Солу-дервенскитЯ минерални бани: лЯкува язви въ 
стомаха и червата, захарна болесть, артериосклероза, ракъ, 
екзхема и пр., болести на отдЯлителнитЯ органи,
1—2 За сведения при Рашко Тодоровъ — Фердинандъ

ФЕРДИНАНДСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ N° 40
Общинското управление ще наеме зда! 

ние на Търговското училище за идната 1932—1 
дина. Зданието трЯбва да има следните стаи: 
за пособия и една за канцелария. Умоляватъ се 
такива да заяватъ най-късно до 25 того, за да се извърши 
нуждното.

гр. Фердинандъ 18 августъ 1932 год.
Отъ кметството.

*¥- ft.

СРЪДНО ТЪРГОВСКО УЧ*1ЛИЩ£
гр. Фердинандъ ___________

ОБЯВА N8 515
Съобщава се на населението, че САществующето въ гр. 

Фердинандъ търговско училище, за идната учебна година е 
развито на ПЪЛНО СРЪДПО ТЪРГОВСКО УЧИЛИЩЕ, съ открива
нето на VIII класъ.

Учебната програма на училището дава възможность не 
питомцитЯ да получатъ достатъчно практически и теорити- 
чески познания по 1ърговия, Индустрия и Кооперативно дЯ* 
ло, както и да усвоятъ счетоводството на всички търговски 
предприятия, за да могатъ да постжпятъ въ тЯхъ като счето
водители, книговодители и др. търговски ПОМОЩНИЦИ.

Курса на училището е 5 годишенъ.
Въ началния класъ се приематъ безъ прнеменъ азпнтъ 

младежи, завършили II! прогимназиаленъ класъ, а въ V и VI 
класове—завършилитЯ IV, респективно V класъ на гимназия, 
съ приеменъ изпитъ по разликата на материала.

Училищната такса за IV, V и VI класове е 400 лева, внесена 
наведнажъ, а за VII и VIII класове е 1500 лв., внесена на два п&тн

Отъ нея се освобошдаватъ напълно:
а) Децатата на инвалидитЯ отъ войкитЯ;
б) Децата на доброволцитЯ—ветерани отъ 1885 година;
в) СирацитЯ отъ войнитЯ и
г) Крайно бедни ученици—срещу представяне необхо 

димитЯ удостовЯрения при записването.
ЗавършилитЯ успЯшно училището и получили свидетел

ство за завършено срЯдно търговско образование, се освобождазагь 
отъ трудова повиность (чл. 12 отъ Закона за Търговско-про
мишленото образование) и се предпочнтатъ при назначаване въ 
всички учреждения.

ЗАПИСВАНИЯТА СТАВАТЪ ОТЪ 10 ДО 15 СЕПТЕМВРИЙ Т Г.
О т-Ъ  д а р е к ц н я т а .
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