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ЗА ПОБОИЩ АТА •  е
Да те биятъ не е добре, пър

во, защото боли, и второ, защо- 
то накърняватъ човешкото ти 
достойнство. А днесъ така мно
го биятъ, особено въ полицейс
ките участъци! . .  .

Преди неколко дни е битъ 
и единъ адвокатъ въ Пловдивъ. 
Битъ е отъ полицията. И всич
ки адвокати въ Пловдивъ като 
единъ се вдигнаха да защитятъ 
своя колега. Телеграфически 
протестираха предъ г-нъ Мини- 
етера на вжтр. работи, издейст
вуваха анкета, и въ края на 
краищата - побойниците полицаи 
беха уволнени — отъ най-вис- 
шия до най-нисшия.

И въ знакъ на благодарность, 
тия пловдивски адвокати, удо
влетворени вече, телиграфичес- 
ки благодариха на г-нъ Гирги- 
новъ.

До тукъ всичко добре. Бити- 
ятъ е битъ, поразстрошени сж 
му кокалите, но на края е удо- 
влетворенъ, като сж уволнени 
побойниците.

Пита се:
Защо гражданите, обикнове

ните, простосмъртните, когато 
ги биятъ, не се организиратъ, 
не се едушатъ, та съ общи уси
лия да изразятъ своя протестъ 
преДъ г-нъ Министера на вът
решните работи, подобно на 
пловдивските адвокати? Защо 
не се въоржжатъ тия граждани 
съ чувството на взаимнопомощь, 
когато се касае да се изкоре
ни едно зло,—побоя, допотоп- 
но средство за вчовечаване? 
Защо тия адвокати, които диг
наха гласъ на протестъ срещу

побоя на техния колега, не вди- 
гатъ същия гласъ на протестъ 
срещу побоя на всеки гражда- 
нинъ, попадналъ случайно въ 
полицейския участъкъ, изпит
вайки върху гърба си най-мо
дерните „изправителни“ инкви- 
зиторски уреди?

Въ България има конституция 
и закони. Всички сме равни 
предъ тия закони. Всички има
ме еднакви права и задълже
ния. И всички еднакво ни боли, 
когато ни биятъ по участъци
те: както адвоката, така и обик
новения, трудящъ се, гражда- 
нинъ!

Ето защо, Министера на вът
решните работи г. Гиргиновъ, 
нека си вземе бележка и дава 
удовлетворение на всички граж
дани, пострадали отъ издева
телствата на самозабравили се 
полицаи. Нека г. Министера има 
присърдце здравето и живота 
на всички граждани, без разли
ка на звание и положение. Нека 
дава заслуженото на всеки 
провинилъ се полицай въ побой, 
съ рискъ да се освободи отъ 
целата полиция. И така, пречис
тената полиция ще заживее съ 
другъ моралъ, съ други задъл
жения спремо народа, за да 
добие авторитета на европейс
ката полиция, която е предос
тавила наказателната часть отъ 
закона да бъде привеждана въ 
изпълнение отъ правосъдния 
институтъ, а тя, полицията, дио 
циплинираната полиция—да па 
зи само имота и живота на 
гражданите.

Искреновъ.

Примери: жълтеница, юремия, 
анафилаксия, пелада (особенъ 
видъ опадване на косите), за
тлъстяване и др.

21. Най-сетне повредата мо
же да бъде локализирана вър
ху самите клетки на организъ
ма (евентуалность изключител
на), сложната лаборатория, ка- 
квато представява всека клет
ка не функционира правилно, 
тя гладува или се прехранва, 
се размножава много бавно, или 
много бърже—метаболизъмътъ 
е нарушенъ и организъмътъ, 
отчасти или изцело, се поболява.

Хармонията може да бъде 
разклатена до такава степень, 
че се установява просто едно 
безредие, некои клетки, като че 
ли преставатъ да живееятъ въ 
хармония и солидарность съ 
останалите, като че ли единъ 
свирепъ егоизъмъ ги обзема, 
ограбватъ всичките хранителни 
материали, просто крадейки хра
ната на своите съседи и братя,

Биология на храненето
Продължение

14. Напротивъ, антифизоло- 
гичния приносъ и неправилното 
функциониране на клетките и 
органите на храненето съ при
чини на болезнено състояние 
на организъма, източници и фак
тори на по-големата часть отъ 
болестите.

15. По тая именно причина, 
Колкото и странно да се вижда 
на некои, диететиката е въ осно
вата и най-сяществената часть на 
рационалната медицина и терапев
т а .

16. Да анализираме на бър
же факторите на смущенията 
на процесите на храненето; а 
именно: пертурбации на прино 
ta; пертурбации на изхода; по 
вреди на ципите на преминава 
не при влизане и излизане; по 
вреди на органите— трансфор 
матори и повреди на клетките.

17. Количественото и каче 
ственото видоизменение на хра 
нителните материалите движи 
Въ определени граници* специ
фични за всеки орГанизъмъ по 
Отделно. Когато тая вариация 
Премине определените граници 
И то за достатъчно продължител- 
НО време, процесътъ на хране 
нето е смутенъ, следствие на 
което организъмътъ страда,

Напримеръ, стерилизираните 
храни (изцело), следствие лип
са на витамини създаватъ 
Скорбутъ. И достатъчно е да 
се дадатъ на заболелия пресни, 
нестелизирани плодове, за да 
изчезне скорбута.

Следствие дълбоко видоизме 
нение качеството, или увелича
ване или намаляване количест
вото на хранатарсе зараждатъ 
бодеститЪ на храненето ,  край 
щ ъпещ  нмънъ  ни мнрго дру-

нараствать, размножаватъ се съ 
неимоверна бързина, образуватъ 
така да се каже цели граби- 
телски легиони, ограбватъ и 
опустошаватъ всичко що срещ- 
натъ по пътя си, безъ ни най- 
малко да се спратъ предъ ги
белната пропасть и неминуема 
трагична смърть, къмъ която 
тласкатъ сами себе си и целия 
организъмъ.

Вие се сещате за кого се 
касае. Ракътъ наистина е една 
отъ най бруталните и мистери 
озни болести, която е погълна 
ла безбройни безсънни нощи на 
хиляди биолози и лекари 
която е изсушила много мастил
ници, и въ изучвването на коя 
то философътъ би намерилъ 
много бисери. Но върху тоя 
въпросъ ние ще се занимаемъ 
другъ пъть.
(следва)

Д-ръ Аврамъ Ив. Рапонски
Дипломиранъ по хигиена 

и бактериологня.

Време и болести
дизентерии и диарии

ги такива: рахитизъмъ, бери-бе 
ри, диабеть, артритизъмъ, по 
дагра, затлъстяване и др.; или 
пъкъ играе (антифизиологична- 
та храна) при много болести 
екзема, епилепсия, астма (заду 
ха), туберкулоза, язва на сто 
маха, мигренъ юртикарсия, хе 
мороиди, запекъ и пр.

18. Повредата на отделител 
ните органи (бъбреци, дебело 
черво, бели дробове, кожа); ста 
вайки правилното и редовно из 
хвърляне на непотребните 
вредни вещества (изпражнения, 
пикочъ, в ъ г л е н а  киселина и 
потъ), нарушаватъ редовната 
обмена и отравятъ организъма, 
Като такива повреди нека по- 
менеме: нефритъ, туберкулоза, 
кожни болести и пр.

19. Понекога съ  повредени 
стените на кървоносните и лим- 
фатични еждове презъ които 
преминаватъ Хранителните ма
териали, една часть отъ послед 
ните главно водата излиза отъ 
съдовете, метаболизъмътъ се 
нарушайа и организъмътъ стра
да, Примеръ: подуване на Кра
ката (едеМи)) Подуване на дело
то тело (воднянка),

20. Ние видехме, че за Да 
станатъ годни за използуване 
отъ организъма, хранителните 
Материали требва да претър- 
пятъ Дълбока и коренна проме- 
на. Съ тая трансформаторска 
роля съ  натоварени органите— 
трансформатори. Й ясно е, че 
технаТа повреда ще повлече 
следъ себе си най-Големи пер
турбации въ метаболизъма на 
Храните, който на Свой редъ 
ще бъде начало на най-сериоз-

Една група отъ болести, която 
отъ голема зависимостъ отъ 

времето — летото и есеньта, е 
тази на дизентериите и даари- 
ите.нема лето, нема есенъ, ко
гато да не се явяватъ тези бо
лести въ по-малъкъ или по-го- 
лемъ мащабъ. Особено стра- 
датъ отъ летните диарии мал
ките деца, жертва на които 
ставатъ масово, особено между 
селското и бедното гражданско 
население. Установенъ фактъ 
е, че повече отъ умрелите подъ 
година деца, т. е. кърмачета 
умиратъ презъ летото отъ диа
рии. А нека се знае, че най- 
низката средна детска смърт- 
ность въ България е 1570 или 
отъ сто родени до навршване- 
то на година умиратъ 15.

Дизентериите се дължътъ 
на особени невидими съ просто 
око микроби—бацили, които мо- 
гатъ да се разделатъ на три 
групи по имената на откривате
лите имъ: бацили на Шига— 
Крузе, бацили на Фексиеръ и 
У-бацилъ. Отъ заразяването до 
първите признаци на дизенте
рията протичатъ 2-7 дни, следъ 
което се явяватъ първите приз- 
ци—често ходене съ напъни и 
болки на редки изпражнения, 
които втория—третия день ста
ватъ кървави. Температурата 
може да се повиши отъ 38—40J. 
Болките и напъните постепено 
се усилватъ и ставатъ нетърпи
ми и неминуемо става потър- 
сването на лекарска помощь. 
Колко трае болесьта? — Най- 
различно. Споредъ случая—мо
же седмица, две, а и повече, 
Не Често има и усложнения — 
дизентериченъ, ставенъ ревма- 
тизъмъ и полипейритъ.

Причината за Дизентериите, 
както се казва по-горе, сж ба
цилите. Те се отделятъ отъ 
болните и отъ оздравелите 
болни Дълго време чрезъ из
пражненията и пренасянето на 
болестьта е напълно сжщото, 
както това при тифуса (справ
ка в. „Наше Слово" бр. 394 отъ 
13 VIII 1932 г.) Изпълнявайки 
напълно наставленията за пред
пазване отъ коременъ т и ф ъ 
(тежка болесть, огница), ние 
сжщевременно се предпазваме 
и отъ Дизентерия (справка в. 
„НаШе Слово“ бр. 394).

Летните диарии се причиня- 
ватъ: 1) отъ преяждане; 2) отъ 
развалена храна и 3) отъ за

освенъ тези причини, тя се пре
дизвиква и отъ нецелесъобраз
но хранене (било съ майчино 
млеко, било съ краве млеко 
или друга храна). У децата и 
възрастните има' диарии и отъ 
други причини, разглеждането 
на които не е тукъ местото 
имъ. Картината на болестьта е 
почти сжщата, както тази при 
дизентериите, само че липсватъ 
кръвни изпражнения. Отбегва 
нето на тези разстройства се 
постига у възрастните чрезъ 
здрава, чиста и пресна храна, 
а у малките—и чрезъ хранене 
презъ четири часа, избегване 
хранене на детето, когато май
ката е преуморена и храната 
(било млеко, било оризова чор
ба или друга некоя храна) да 
бжде приготвена непосредстве
но преди храненето.

Общите последствия отъ ди
зентерията и летните диарии 
у възрастните—сж изтощение, 
а у малките -  изтощение и чес
то смърть. Изтощените орга
низми отъ своя страна сж бо
гата поЧва за посевка на дру
ги болести. Спазвайки правила 
та за запазване здравето си, ние 
се предпазваме не само отъ го
реизброените болести, но от
страняваме отъ насъ и всичко 
друго, което ни дебне да ни 
се наложи и ни направи до 
гроба страдащъ човекъ.

Д-ръ Никола Григоровъ
окол, лекарь.

Цена 1 левъ.

резба, каквато едва ли ще се на
мери въ другъ монастиръ, а са
мата черква е подобна на тази 
въ Рилския монастиръ, само че 
по-малка. А въ единия жгълъ на 
двора се намира и старата 
църква „Св. Богородица“.

На южната страна на двора се 
намира стара постройка съ 14 
стаи, съ прекрасна гледка отъ 
всички страни, а на северната 
страна нова модерна постройка 
съ 11 стаи добре мобелирани съ 

да хубава веранда и баня, създа
дена съ големъ и непосиленъ 
трудъ на игумена Иеромонахъ 
Михаилъ Достойнски.
Въ двора има голема зидана 

чешма съ 4 чучура, отъ които 
непрестанно шурти чиста, 
кристална балканска студена 
вода. Монастирътъ е заобико- 
ленъ отъ реките „Огоста“ и 
„Помеждинска“—удобни за бани. 
Управлява се отъ енергичния и 
деятеленъ Игуменъ Иеромонахъ 
Михаилъ, подпомогнатъ отъ 
Иеродяконъ Стефанъ, който 
работи неуморно-дене и ноще 
съ мисъльта да възстанови 
миналото величие на монастиря.

Близо до монастира сж селата: 
Лопушна, Меляне и Помеждинъ, 
които поради липса на църква, 
се черкуватъ въ тая на монасти
ра.

Изобщо Лопушанскиятъ мона
стиръ притежава всички условия 
и качества за единъ курортъ: 
климатъ мекъ, гледка прекрасна, 
въздухъ чистъ, просторъ, вода, 
тишина, свързанъ съ телефонъ 
и автомобилни редовни съобще
ния, въобще курортъ, кждето 
може да си отпочине уморения 
и изтощения.

Посетитель; Н. С

К о е  е опиумъ 
н а р о д и т е ?

з а

ни остри, а главно хронически 
страдания н а д я н а  о^гацнаъиъ. дърсена храна, ^  кърмачетата

Л о п у ш а н с к и я  
м о н а с т и р ъ

Не далечъ отъ Балкана, на 
Северо-западната часть на Бъл
гария, между Фердинандъ к 
Берковица се намира Лопушан- 
ския монастиръ „Св. Иванъ 
Кръститель".

Това е единъ прекрасенъ кжтъ 
на нашето отечество, заобико- 
ленъ отъ всички страни съ 
хубави балкани, обраСЛи съ 
буйни и китни гори, обаче 
останалъ незнаенъ и нейзползу- 
ванъ като Курортно место 
до сега,

СамиЯтъ монастиръ, това е 
едно пространство отъ 7 декара, 
заобиколено отъ всЪкжде съ 
дебели и 4 метра високи стени. 
Въ средата на двора е новата 
черква, Хубава, висока съ пре
красенъ икрностасъ, изработена

Не можемъ да си не зададемъ. 
тоя въпросъ, когато четемъ въ 
една книжка написана съ едри 
букви, извесно на мнозина мне
нието за религията на Карлъ 
Марксъ:„ Религията е опиумъ за 
народите.“
Това мнение макаръ и невер

но, обаче една часть отъ ра» 
ботничеството го смета за не
съмнена истина, и не само го 
подържа, но дори не се стес
нява да го манифестира на пър
вомайските и сега на първо 
августките манифестации, На 
некои отъ афишите съ едри 
букви бе написано—„Религията 
е опиумъ за народите."

Но за човека, като разумно, 
сжщество билъ той работникъ, 
чиновникъ, учитель, свещеникъ, 
докторъ, адвокатъ, за него тре
бва по-скжпа да бжДе истината, 
отъ колкото мението на единъ 
любимъ му партиенъ и класовъ 
водитель. Откаже ли се човекъ 
отъ истината, престане ли да я 
търси, не е ли тя пжтеводна 
звезда въ честьта му, то той се 
отрича отъ човешкото си до
стойнство. „Познайте истината 
и истината ще ви направи сво
бодни"—-казва се въ евангелие
то отъ Йоана. Никога не тре
бва да се забравя знаменитата 
мисъль, изречена отъЛафонте- 
на; „Ако би дошелъ при мене 
ангелъ и би ми предло- 
жилъ: Ето у мене въ едната 
ржка истината, а въ Другата 
търсенето на истината, избирай 
което желаепгь — Азъ бихъ му 
отговорилъ; —Остави истината 
за себе си, а дай на менъ тър
сенето на истината*,

Нека и ние съ тебе, драги 
читателю, помислиме и потър  ̂
симе истината! Кое е опиумъ за 
народите, дали религията или 
Марксовото настроение? Като 
имаме предвидъ истината на 
Християнската религия, ние пи
таме: кое е следователно онова, 
що може да опияни човека и 
да Го поДлъже, та той да след
ва пжтя на религията?

Дали това дето тя постоянно 
е сочила пжтя на подвига, като 
върховенъ дългъ и съвършена 
добретель или пъкъ величест
вените проповеди на нейцкте



Ctp. 2. Maine Слбво Брой 395.

представители, че безъ лише
ние, безъ жертви, безъ подвигъ 
безъ самоотвержение ие може 
да има хора и народи съ зави- 
денъ моралъ и култура. Или 
затова, защото учи: обичай ближ
ния като себе си; обичай вра
говете си, благославяй ония, ko
to ви проклинятъ, добро праве
те на ония, които ви мразятъ 
и се молете за ония, които ви 
гонятъ, защото ако обичате о- 
ния, които васъ обичатъ каква 
награда очаквате? Не правятъ 
ли това и митарите, не правятъ 
ли го и ония, които сж далече 
отъ всякаква култура и прос
вета.

Това ли учение е опиумъ за 
народите, което е чуждо за всЬ- 
какво удоволствие и наслади 
или онуй, което обещава моха- 
медовъ рай.
(Следва края). Селннинъ.

с. Д.-Вереница
Въ брой 29 отъ т. г. на в-къ 

ьЗемледелско знаме“—Стамбо
лийски, аконименъ драскачъ пи- 
салъ подъ надсловъ: „Народа
негодува“ и казалъ, че съмъ 
доволенъ отъ управата на зем- 
Леделските министри и че съмъ 
направилъ опитъ за убийство 
въ семейството си, та има и 
дело въ Софийския апелати- 
венъ сждъ. Обидилъ е още и 
Цв. Миленковъ съ израза „дър
жавната копаня“.

Излезъ, драскачо, съ името 
си, за да те видя отъ кжде си, 
да дойда въ селото ти да ус- 
троимъ публично събрание, а ти 
повикай отъ София най-голе- 
мия ораторъ да говоримъ на 
т о в а  събрание и тогава не
ка тоя народъ, твоите избира
тели, да кажатъ срещу кого 
негодува.

Въ вестника лъжешъ, че на
бода негодува, защото азъ го- 
ворихъ при закрити врата и 
никой ми не възрази, а одобря
ваха съ ржкоплескане.

Що се отнася за укора, че 
Съмъ искалъ убийство и имамъ 
дело, ако си лице съ човешки 
мораль и да проверишъ самъ, 
ще се откажешъ отъ писаното.

Изразите ти „държавна ко
паня“ сж голЪми. Държавата 
йма държавни учреждения, ма
си и на техъ сж слуги народни.

Така ли се прави, драги, пар
ния на лична почва, дори и да 
е верно това, което ми пре- 
писвашъ. Ти незабравяй, че Пе- 
търъ Велики съ собствената си 
ржка закла синъ си и истори
ята То нарече великъ и баща 
на отечеството.

Политика на лична почва—е 
тльозгане на царвули.

Ив. СрЬдковъ.

' СЛ О РТЪ
Неделя 14 т. м. бе е д н о  

спортно тържество за нашия 
градъ. Въ него день се състоя 
мачъ между Сп. кл. „Тича“ — 
Мездра и местния такъвъ „Бо
тевъ 30“.

Следъ дълги очаквания, най- 
сетне благодарение на самите 
играчи, които изнасятъ на своите плещи всичко, градятъ и 
Създаватъ въ това хубаво на
чинание, безъ подкрепата на 
незаинтересованото ни граж
данство — спортните среди 
имаха удоволствието да се по- 
любуватъ на еди а хубава при
ятелска игра. За последната се 
извести съ Хвърчащи афиш,-е- 
Та, които беха разпръснати изъ 
целия градъ.

Въ б* 10 часа двата тима при 
не много посетено игрище за
еха местата си. Гостите сж въ 
бела форма. 4 и м ъ т ъ имъ е 
съставенъ отъ млади момчета.

„Ботевъ“ е въ следния съса 
тавъ: Сотиръ Костовъ, Сократъ 
Григоровъ, Цв. ТрендафиЛовъ, 
Петъръ Илиевъ, Ворисъ Или- 
евъ, Димитъръ Тошевъ, Мсенъ 
Стубленски, Стефанъ Теофи- 
довъ, Георги Велковъ, Борисъ

Николовъ и Ив. Кожухаровъ'.
Играта започна подъ рефер 

ството нд г-нь Борисъ Ранчевъ. 
Тя е променлива, като отнача
ло иматъ надмощие белите, 
което постепенно минава на 
страната на „Ботеаъ 30 , кой
то все повече притиска проти
вника си. Последния се спася
ваше отъ ге юве чрезъ посто
янни корнери и фаули.

Най-добри на терена сж: Со
тиръ, Тошевъ, Цецо, Б. Илиевъ, 
Сократъ, Теофиловъ и Стублен
ски. Последните двама, беха 
единствените отъ нападателна
та линия, които играха по-до
бре. Наистина, rfc грешеха, ка
то изолираха левите си коле
ги, но това имъ се прощава 
защото се поправиха и защо
то съ своите хубави и завър
шени комбинации респектира
ха и отбраната на противника 
и публиката. Отъ всички най- 
хубава игра даде Тошевъ. Го- 
лема пъргавина и амбиция вла
га той въ свойта игра и колко 
би било добре, ако се поучатъ 
отъ него, макаръ и най-младъ 
отъ колегите му!

Отъ „Тича“ добре играха 
Ц. ф. и десните бегъ инсайдъ

Полувремето завърши при 
0:0 резултатъ.

Второто полувреме започна 
подъ реферирането на 1 гостъ. 
Инициативата бе п о в е ч е  на 
„Ботевъ 30“.

Двата тима сж въ по-стегна 
та форма. Очаква се голъ. Оба
че резултата се откри къмъ 
края на полузремето отъ Гри- 
горовъ, чрезъ дуспа. Направи 
впечатление Велковъ Ц. Ф. на 
„Б“, който разпределяше мно
го умело топката. Резултата не 
се промени.

„Ботевъ 30“ спечели м а ч а  
съ Т:0.

И двата тима беха добри. 
Гостите играятъ съ големъ ус- 
тремъ и иматъ спортменско дър
жание. Постовете (местата) до
бре сж разпределени, съ из
ключение на десното крило, 
което, ако би напуснало тима 
си, последниятъще спечели мно
го отъ това.

Чрезъ най-добрите играчи, а 
именно: Ц. Ф. и десния бегъ, 
поздравлявзмъ гостите, отъ кои
то останахме съ отлични впе
чатления, желайки да ги виж
даме често между насъ на та
кива приятелски срещи. Рефе
рите беха посредствени.v? •»■X*

Съ тази си победа 11-техъ 
на „Б. 30“ доказаха още вед- 
нажъ, че у техъ кипи силно 
желание да бранятъ чсстьта на 
своя клубъ, а заепно съ това 
да издигнатъ името на нашия 
градъ, въ очите на другите 
такива. Нека се гордеемъ съ 
техъ! Нека се научимъ да це- 
нимъ това, което те творятъ 
при крайно плачевни условия! 
Нека нашето гражданство из
питва следъ всека победа на 
„Ботевъ 30" такава радость, 
каквато изпитватъ гражданите 
на другите градове следъ по
бедите на техните клубове! И 
ги подкрепи въ хубавото имъ 
начинание, бидейки уверени, че 
съ това ще се допринесе мно
го за успеха на фу т б о л а  въ 
града ни!

Здравейте ск&пи победители!
Баю.

За партийния 
данъкъ

Въ бр. 4 на местния вестникъ 
„Обнова“ е публикувана една 
дописка съ едно писмо на мест
ната радикалска организация, 
подписано и отъ г. 1*<аменъ 3. 
Каменовъ, радикалъ, адввкатъ, 
въздържатель, общественикъ и 
пр., съ което се иска, по мои 
сведения отъ единъ беденъ 
служащъ, по неволя радикалъ, 
сумата 1000 лева партиенъ да
нъкъ. Тоя служащъ (а не е са
мо той „щастливецътъ“, полу
чи такова писмо) получавалъ 
само 1300 лева месечна запла
та. Питаме г. Каменовъ: кой 
моралъ му позволи да сложи 
подписа си подъ това писмо: 
адвокатския ли, въздържател- 
ския (?) ли или радикалския, 
като е знаялъ, че тоя служащъ 
съ тая мизерна заплата едва 
може да нахрани гърлата на 
своите невръстни деца?

Не искаме да уязвяваме г-нъ 
Каменовъ съ горното, а искаме 
само да знаеме: съ кой моралъ е 
боравилъ въ случая, за да тегли 
обществото заключение въобще 
за морала на днешната дипло
мирана и недипломирана инте
лигенция!

Данъкоплатецъ.

На 5 октомврий т. г. въ града 
ще заседава облагателна коми
сия за младежите, родени 1912 
год. и отложените по р а з н и  
причини до сега.

Печатнппа „Живот-ь“—Фердинандъ

Хроника
Лошрията на съюза на Журна

листите ще се тегли на 11 сеп
тември т. г. Никакво второ от
лагане. Въ редакцията се полу
чиха лотарийни билети, които 
ще се продаватъ до 3 септем- 
врий вечерьта. На 4 сжщия 
всичко ще повърнеме въ цен
тралата на Съюза. Желающите 
да побързатъ да се снабдятъ 
съ билети.

Туристическото д-во „Пъстрина“
устройва изледъ до в. „Комъ.“ 
Тръгване д н е с ъ 1 часа на
обедъ.

На 21 того въ с. Смоляновци, 
се е състоялъ мачъ между сп. 
клубове „Вихъръ“—Винище и 
„Соколъ“—Смоляновци, съ ре
зултатъ 2:1 за „Вихъръ.“

По поводъ изнесената въ „На
ше Слово“ брой 394 дописка 
„Невероятно,повесело“, в. „Об
нова“ брой 4 съобщава, че този 
телефонъ се намира въ кни
жарницата на Д. Петров ь. Отъ 
розговора ни съ нашия допис- 
никъ, узнахме, че не се отнася 
за телефона на г. Петровъ, а за 
другъ телефонъ, намиращъ се 
въ некаква кантора.

Декларации за варене ракия 
ще намерите само въ книжар
ницата на Димитръ Петровъ и 
печатница „Животъ“ — Ферди- 
нандъ.

Съобщава се на всички занаят
чии отъ града и околията, че 
на 25 септемврий т. г. ще се 
произведатъ калфенски изпити 
въ гр. Фердинандъ. Майстори
те сж длъжни да подредятъ 
на чираците си занаятчийско- 
ученическите имъ книжки, та 
тези, които сж си прекарали 
чирачкйя стажъ да се яватъ на 
калфенския изпитъ, Неизпълни- 
телите ще бждатъ глобявани, 
съгласно Закона за о. п. заня
тията.

Общината е Изплатила запла
тите на учителите при гимна
зията за месецъ юний.

Статията „Усложненията отъ 
Коремния тифъ“ отъ Д-ръ Н. 
Григоровъ ще предадеме въ 
идущия брой.

ВОЙНИШКО УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

О Б Я В Л Е Н И Е  №  4 9
На 7 день отъ публикуването на настоящето въ мест

ния в. „Наше слово," въ канцеларията на Фердинандската об
щина ще се произведе търгъ съ явно надаване за отдаване 
подъ наемъ училищните имоти отъ 42 декари обработваема 
земя, разделена на 4 равни парцели. Поемните условия мо- 
гатъ Да се прегледатъ въ общинското управление, 

с. Войници, 27 августъ 1932 год.
Отъ настоятелството.

Г-ца Светла Димитрова
И ' *

Г-нъ Рангелъ йвановъ
ще се венчаятъ на 4 септемврий т. год., 10 часа сутриньта, 

въ Клисурския монастиръ.
Адресъ: Рангелъ Ивановъ—Фердинандъ.

Годечъ Фердинандъ

АТАНАС Ь СБЪЩАРОВЪ
часовникар ь — Фердинандъ

приема за поправка всЪкакви часовници.

НОВО! НОВО!

много важно за музиканти НОВО!
Открихъ въ гр. Фердинандъ, въ зданието на Методи Тошевъ, 

до Данъчното управление

МУЗИКАЛЕН Ь МАГАЗИНЪ
и специална работилница за ремонтиране стари духови музи

кални инструменти.
К у п у в а м ъ

на добра ц е н а  всЪкакъвъ 
видъ стари музикални ин
струменти въ каквото и да 

е състояние.

П р о д а в а м ъ
всички видове музикални ин
струменти—стари ремонтира
ни или нови, отъ най-добрите 

фабрики въ света, на най*
. износни цени.

Всички части, принадлежности, ноти и пр. и пр., ще намери
те само въ музикалния магазинъ на КОС ТА СЕТИНЪ.

съдружник ъ търсимъ 
съ не голЪмъ капиталъ за разширение търго
вията ни. Капитала му гарантираме ипотечно.

Съ почитъ Георги Вълковъ и Синове.

Б Р А Т Я  М АШ И ЯХЪ -Сараф чета
-Съобщаваме на селските бакали и кооперации, че тази годи
на взехме изключителната продажба за Фердинандска околия 
на прочутите по своята трайность гумени царвули и черни зим

ни сандали, марка „Бакишь“. Продаваме по цени фабрични. . 
Магазина се намира до магазинъ „Дунавъ“— Фердинандъ. 1-4

Д а в а  с е  М О М Ч С ,  7 г о д и ш н о
сираче, за ранениче, добре запазено.

Справка: Тодоръ Цановъ, обущарь

КОСТ А СТ. ЛАЗАРОВ b
з а к у и у в а  зъ р н ен и  х р а н и  в ъ  брой  
н еогр ан и ч ен и  к о л и ч ест в а  и c'feHO. 
П осредни чи з а  и р о д а ж б о —пок уп 

ки ни н едв и ж и м и  имоти.

ТЪРСИ С Е  М О М Ч Е  ЧИРАКЬ 
за музикалния магазинъ на Косга Сетинъ.

П осп Б н ван е в е д н а г а .

С ъ о б щ е н и е
Съобщавамъ на многоЗройната си клиентела, че отъ 15 

того започнахъ редовно да работя въ бръснарницата си, коя
то се намира въ дюкяна на Игнатъ Поповъ, срещу магазина 
на Асенъ Петковъ.
2-3 Съ почитание: Славчо Ив. Михайловъ,

ФЕРДИНАНДСКО ГРАД. ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е  №  4156
На 7 Септемврий н. год, въ общинското управление ще 

се произведатъ търговете
1) На 10 часа сутриньта за доставката на около 6000 

кгр. ечмикъ. Приблизителна стойность 15000 лева.
z) На 10 % часа за доставка на .материали за елект

рическото осветление. Приблизителна стойность 22000 лв.
3) На 11 часьтъ за отдаване подъ наемъ нивата въ Кон- 

ячки долъ за две години.
Първоначална годишна цена на декаръ 50 лева. Иска се 

залогъ 10%  п0 всичките търгове.
Тържните книжя сж въ общинското управление.

гр. Фердинандъ, 25 августъ 1932 год. Огъ кметството*

ВЪЛКОВО-СЛАТИНСКО ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО

О Б Я В Л Е Н И Е  N °  44
Вълково-Слатинского църковно настоятелство обявява на 

ингересующите се, че на единадесетия день огъ 14—18 часа 
отъ публикацията на настоящето въ местния вестникъ „Наше- 
слово“ ще отдаде на публиченъ търгъ експлоатацията на два 
кжса ниви въ местността „Гладния ржтъ“ Влровски рапонъ.

Поемните условия сж на разлоложенио$#Ьеки приеменъ 
день въ канцеларията на настоятелството. * „

Отъ Насгоят$£ТВ#т*-


