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Самоубийствата
Животътъ не винаги е брое

ница отъ радости. Заради мал
кото капчици щастия, които 
сждбата ни е предопределила, 
ние преминаваме нашето земно 
съществувание подъ знака на 
надеждата и заспиваме всека 
вечерь съ тихото желание, що- 
то утрешния день да бъде 
деня на очакваното чудо; деня, 
който въ неизвестностьта на 
много години съ копнежъ сме 
чакали и който, може би, нико
га не ще дочакаме; деня на 
светлата радость и житейска 
сполука. А щастието, това бле
нувано отъ всеко разумно съ 
щество състояние, често пъти 
дохожда и неусетно отминава, 
за да останатъ следъ него пакъ 
неудовлетворени желания, не- 
наситени амбиции и недовол
ства; и намъ ни се струва, че 
то никога не ни е спохождало, 
защото алчна и ненаситна е чо-

черпаема златна мина. Тълпата 
отъ полуинтелигенти остава 
безъ работа, не може да се пла
сира въ града. И ето какъ не
удовлетворената жажда на раз- 
хайтената младежь, която щомъ 
се научи да върже връзка, за 
почва да изпитва едно страшно 
презрение къмъ свещения трудъ 
на селянина, се преобръща въ 
отчаяние, недоволство, черни 
мисли.. . и самоубийство.

До като споредъ статически 
тЪ дани по-рано, максимума на 
самоубийствата се е движилъ 
между 50—60 годишната въз- 
расть, което е и така да се ка
же нормалното проявление, се
га максимума има центъра си 
между 18—20 год. възрасть. 
До като по-рано се самоубива
ха тЪзи, които се чувствуваха 
ненуждни за живота, остарели, 
останали безъ препитание въ 
старини, днесъ револвера и

въшката душа. Това, което вче- отровата унищожаватъ пълни
ра е било недостижимъ идеалъ, 
днесъ постигнато — и з г у б в а  
своето значение, става монета 
безъ стойность. Това е трагеди
ята, въ вихъра на която креп- 
натъ семената на напредъка. И 
все пакъ дохождатъ моменти, 
въ които силата на едно неу
довлетворено желание или огъ
ня на единъ неутолимъ стре- 
межъ, осъществуванието на ко
ито е невъзможно, ни изправ- 
ятъ предъ неумолимия въпросъ 
на Хамлета — „да бъдемъ или 
не?" Достатъченъ е само единъ 
малъкъ външенъ тласъкъ, едно 
по-мрачно съчетание на ограж
дащите ни обстоятелства, за да 
захапемъ съ затворени очи ду
лото на пистолета или пъкъ да 
прибегнемъ къмъ спасителното, 
въ случая, действие на отрова
та.

Самоубийството като удобенъ 
и ефтинъ начинъ за разреше
ние на една жизнена трагедия 
не е рЪдко явление. До като 
въ миналото къмъ това послед
но средство за ликвидация съ 
меките на битието се е при* 
бегвало въ повечето случаи, по
ради катастрофи и подбужде- 
ния отъ сантименталенъ Харак- 
теръ, Днесъ атмосферата на жи 
вота е преситена отъ социални 
конфликти и това способства 

'твърде много да се прибегва, 
не въ редки случаи, къмъ това 
средство за разчистване смет
ките съ едно бреме, носенето 
на което е станало, споредъ ин 
тимното схващане на индивида, 
излишно и никому ненуждно 
—живота,

Причините за самоубийства
та сж много. Войната доприне
се за техното удвояване. Вое
нните условия научиха човека 
Да Живее днесъ за днесъ. Не- 
Трайноствта й бързата преход- 
Ность на Живота, така ярко ма
нифестирана поДъ Града на Кур- 
ШуМитЪ, измени смисъла на 
Съществуванието. Епикурейска- 
та максима „Сагре diem," изпол
звайте случая, деня, доби свое
то засилено приложение, Това 
подейства заразително и върху 
младежьта. Жаждата за богатс 
Тво и развлечения светна не въ 
едни младежки очи. Като из- 
разъ на това е и явлението, ко 
ето наблюдаваме: всеки мЛа 
Дежь, училъ недоучилъ, бега 
къмъ ТраДа — златния клон- 
Дайкъ на мното Мечти. Всеки 
мисли, че държавата е длъжна 
Да го Храни, нали той е обра
зован^

Държавата обаче не е неиз

името на спекулантски желания 
(увеличение тиражъ и пр.) до 
степень на величавъ героизъмъ 
не е изпълнение на вестникар
ски дългъ, а едно обществено 
престъпление, което требва да 
се наказва.

Самоубийството не е герой
ство. Йема нищо романтично 
въ този несполучливъ начинъ 
на жизнена ликвидация. Въ стра
шния и неумолимъ вихъръ на 
живота, слабите и малодушни

те, тези, които за задоволяване 
на своите амбиции не могатъ 
да преодолеягъ било превратно
стите на съдбата, било конку
ренцията на себеподобните, па- 
датъ п о б е д е н и  и нами- 
ратъ единствения изходъ въ ре
волвера или отровата. Между 
многото подли дезертьорства, 
отъ различенъ видъ и харак- 
теръ, самоубийството заема най- 
избраното место.

Любомиръ М ариновъ.

биология на храненето
Солидарностьта, ф акторъ  на еволю ц и ята

(Продължение)

съ енергия и животъ млади те 
ла, отъ които обществото може 
и има право да очаква ценнос
ти. Съ една жестока необходи- 
мость обществото всека годи
на плаща този човешки данъкъ.

Интересно е обстоятелството, 
че броя на самоубийците мла
дежи, въ своята подавляюща 
численость се Комплектува отъ 
селски синове, повечето полу
интелигенти, чиято „ученость“ 
се е задоволила да се изрази 
само въ заразата съ модерния 
бацилъ на цивилизацията—стре- 
межъ къмъ градски животъ, 
разкошъ и удоволствия, отъ ед
на страна, и презрение къмъ се
лото отъ друга. А това иде 
да покаже, че нуждата отъ про
фесионално образование за та
зи младежь е въпиюща.

Нуждата отъ една школа на 
труда, на професионалната под
готовка, която по най-ефика- 
сенъ начинъ ще ограничи броя 
на тази тълпа огъ недоволници 
и службогонци, ето кое требва 
ясно да се схване отъ нашето 
държавно ръководство.

Смисъла на живота се зак
лючава не въ безмислието на 
едно протекло въ празенъ шумъ 
и развлечение Съществувание; 
това схващане неизменно води 
къмъ областьта на катастрофи
те и отчаянието. Йстинскиятъ 
смисъль на единъ разумно и 
пълно изживЪнъ животъ, се 
крие въ незаменимата радость 
на осмислящия света положи 
теленъ трудъ. А това нашата 
младежь требва да схване. Ето 
защо е необходимо тази мисъль 
да легне въ основата на всека 
просветна Програма, на всека 
система на възпитание.

Една тежка отговбрностъ за 
брой на самоубийствата лежи 
и върху наШий пСчатъ, Намес
то описанието на тФзй антисо
циални Проявления да става по 
начиНъ, щото тезй явлеНий да 
бждатъ отвръщения на погнуса 
въ четеца, илй пъкъ да не се 
описватъ съ ненуждни и излиш
ни подробности, нашите вест
никари като че Ли изпитватъ 
известно удоволствие, което 
често Гриничи съ саДизъМъ въ 
предаване на Подробности, ко
ито идеализирани, ДейсТватъ 
съблазнително върху много не
разумни младежки въображения 
Да се търси известенъ роман- 
тизъмъ въ противообществени 
те  склонности на Дадени ин
дивиди, като това което заслу 
жава мълчаливо отминаване 
или презрение* се въздига зъ

22. Солидарностьта въ ра
достите и страданията, въ щас
тието и нещастието е основния 
гранитенъ законъ на всичко 
живо, както въ духовния, така 
и въ материалния животъ.

Смущенията и повредите, за 
които говорихме до тука, поч
ти винаги сж верижно свърза
ни помежду си. Смущението на 
една функция повлича повре 
да на съответния й органъ, 
който отъ своя страна смуща
ва други функции, собствена
та му, и поврежда други близ
ки или отдалечени органи.

И обратно, урегулирването 
на една функция влияе благо
приятно върху съответния ор
ганъ, който 
лагородява

болните зжби подобрява дъв
кането—техното непосредстве
но предназначение. На с в о й 
редъ урегулираното дъвкане, 
давайки на стомаха и на чер
вата полусмлена храна, облек
чава работата имъ, подобрява 
ги функционално и органичес
ки, съ което спомага за тех
ното излекуване и подобрява 
храносмилането изобщо. А при 
добро храносмилане въ черния 
дробъ ще пристигатъ по-чисти 
и по-усъвършенствувани хра
нителни материали. По тоя|На-[по цена 
чинъ на свой редъ доброто 
храносмилане ще има сжщитЪ 
благоприятни влияния върху 
черния дробъ, каквито има доб- 

на свой редъ об-|рото дъвкане върху храносми- 
действието и сж-Клането.

щностьта на останалите органи. | А като общъ резултатъ отъ 
ДапримЬрь: Преяждането раз-“всичк0 това клЪткитк ще бж

строива храносмилянето, измо
рява и даже поврежда черния 
дробъ, организъмътъ затлъстя
ва. Но изморениятъ или повре- 
денъ черъ дробъ ще отделя 
видоизменена качествено и ко
личествено жлъчка, вследствие 
на което лошото храносмиля- 
не ще се влоши още повече. 
Отъ друга страна изморената 
и повредена чернодробна клет
ка ще пропуска въ кръвьта и 
следователно въ органите, ко
ито последната храни, много- 
бройни и различни отрови и 
чужди материи, предимно не- 
доизработени белтъчни вещест
ва, които на свой редъ, па-

датъ по-добре хранени, по-мал
ко изтощавани, по малко тро
вени; ще запазятъ свежестьта 
си, животинската машина по°|нето и сушенето

Цена 1 левъ.

науката и се получаватъ добри 
резултати. Отъ лице, ходило и 
гледало, какъ се отглеждатъ 
тия култури, чухъ какво каза 
за отглеждането на слънчогле
да другаде, какъ тей давалъ 
добъръ поминъкъ на земледЪл- 
ците. Въ нзсъ тая култура е 
р зпространена и преди няколко 
години, за кратко време, ник* 
наха много фабрики за добива
не масло отъ слънчогледовото 
семе. Както бързо никнах?, та
ка и бързо загубиха. Породи 
се едно отчаяние, както въ фа
бриканта, така и въ производи
теля, защото Tt сж зависими 
единъ отъ други — изгубиха 
и единия и другия. Но при все 
това, сега въ насъ има около 
500 маслени фабрики, 4—5 отъ 
които се усъвършенствуваха и 
даватъ добро рафинирано мас
ло, обаче все пакъ колеблива е 
работата имъ — колебливъ е и 
производителя на семето.

Като първа причина за това 
би требвало да се търси пакъ 
въ производителя. Последниятъ 
отъ голямата нужда за пари бе
ре семето бързо и не го добре 
подсушва. Носи и предлага го 
на фабриканта, който, виждай
ки лошо подготвеното семе, не 
смЪе да го купи, а го взема и 
го изработва по небетчийски. 
Така производительтъ, вместо 
пари, взема масло, и то въ та
кова количество, каквото той 
неможе да консумира, а знаейки 
и недоброкачественостьта му и 
поради голяма нужда за пари, 
изнася го на пазара и го про
дава на безценица. Съ това по
бива цената на маслото въ па
заря и не дава възможностъ на 
фабриканта да цродаде своето 

такава, която да по
крие разноските му и по тоя 
начинъ губи производителя, гу
би и фабриканта,

Колкото семето е по добре 
подсушено въ майката си, то 
толкова е по-мощно, повече и 
по доброкачественно масло дава.

Нъма да се спираме върху: 
семето, обработването, филизи- 
рането и др. на слънчогледа, а 
ще се спремъ само върху бра- 

му.

костни за организъма, ще по- 
вредятъ бъбреците, б е л и т е  
дробове, нервната система, ед- 
нокрипните жлези (жлези съ 
вжтрешна секреция), сърдцето, 
кожата, съчлененията и пр., ка
то навсЪкжде слагатъ своя па- 
губенъ печатъ на функционал
ни разстройства И органически 
повреди или на подготвяне поч
вата за развитие на различниj 
болести, които, ако не намира
ха „облагородена" почва (раз
бирай омърсена и изтощена), 
не биха можели да виреятъ.

По тоя начинъ се появяватъ 
най различни болезнени съсю- 
Янйя, често смъртоносни, вина
ги оставящи неизлечими или 
трудно издЬчими функционал
ни и органически повреди, на- 
гледъ изключващи се е д н И 
другй и привидно отъ разли* 
ченъ прОизходъ, но имащи еД- 
на и сжща дълбока и отдале
чена реална причина: незаЧИ- 
tarie заКонйте на здравето, хар
монията и Солидарностьта.

И обратно. Подобрението на 
единъ органъ (на функцята му 
или на самия него) по сЖщия 
биологически законъ на Соли 
дарность повлича следъ Себе 
си функционални и органичес
ки подобрения и на други ор
гани и сиСтеми, Съ които тоя 
органъ се намира въ функци
онални или органически връзки. 

ПрнмЪрщ Излекуването на

сложна и по-ценна отъ всичко, 
което човешкия умъ и фанта
зия могатъ да изобретятъ—-ще 
функционира по-добре; и най- 
с е т н е  целиятъ организъмъ, 
включително и зжбите, ще по
чувствува благодатното влия
ние на излекуваните болни 
зжби: радостьта ще бжде об
ща, както страданието беше 
общо при страданието на еди* 
ницата.

Д -ръ Авр. Ив. Рапонски
дипломиранъ по Хигие

на и бактериолоГия.

За слънчогледовото 
семе

Не веднажъ е писано и го 
ворено, че не е и не могатъ да 
бждатъ, като препитание на сел 
ската земледелческа м а с а у 
насъ, само обработката на зър
нените храни, а още повече се
га, когато виждаме, че житото 
и куку^уза се купуватъ на*сво- 
бодния пазарь много евтино— 
не покриваТъ се присжщитЪ 
разноски по техъ.

•Искуственото повишение це 
ната отъ Храноизноса, верваМъ, 
мнозинството да се е уверило, 
че не е начинъ—средство, кое 
то да ни кара да сеемъ и от
глеждаме тия х р а н и, Защото 
загубите отъ тай покупка, които 
търпи и хазната — сж наши за 
губи, а малцина сж ония, които 
сж облагодетелствувани от това.

Требва о време да се Взе* 
матъ мерки и се потърси Дру
га култура, съ по големъ ста- 
билитетъ въ Цената й, за да мо
же отъ това да остане доволно 
мнозинството Производителя, 
търговеца и консуматора,

Въ други некои държави сж 
застжпени: конопа, лена, памука 
и слънчогледа,

Отглеждатъ се по начини, 
каквито изисква и препоржч»

Следъ узреване на семето, то 
добива една лъскавина. ЦвЪт- 
четата отъ тичинките опадатъ 
ли отъ него, време е за изрез- 
ването на главите, или така на
реченото въ насъ — изрезване 
на търкулата. Въ насъ се от* 
резватъ тия търкула, турятъ се 
въ колите и се стоварватъ въ 
некоя стая, гдето чакатъ да се 
„загори“ семето и го очукватъ» 
Следъ това го Сушатъ, колко
то могатъ, но винаги се гледа 
„влажничко" да се закара въ 
фабриката, повечко да т е ж и ,  
та повечко масло да се вземе,

Тамъ е, както поменахме и 
по-рано, голематв измама и за
блуда. Въ другите държави» 
дето се отглежда тая култура, 
постжпватъ по следния начинъ: 
узрее ли с е м е т о ,  отрезватъ 
кжсо търкулото отъ стеблото 
и веднага се обръща съ семе
то надолу къмъ земяга и се за
бива върху отреза на стеблотб 
му. Така поставено търкулото» 
остава се добре да Се изсуши 
семето» ■— птици немогатъ да 
го кълвътЪ» нй~о Дъждъ да го 
Мокри, Изсушено добре въ май
ка си Семето, изважда се отЪ 
стеблото и съ единъ ударъ, въ 
чувала, се оронва, кара се до* 
ма за прочистване и 1—2 дена 
пакъ пресушване. Така Семето 
добре и з с ъ х в а ,  съ по-гол^ма 
масленость е и естественно по* 
Доброкачествено е. Т ъ р г о в е -  
цътъ,  експортьора и фабри» 
Кантинз, съ апетитъ големъ го 
купуватъ, защото е хубава сто
ка, която не загуба, а печалба 
ще му донесе,

По този начинъ печели зе- 
млед^леца—производитель, за
щото по-скжпо ще му се плати 
и то въ пари, сигуренъ е и 
търговецътъ, защото взема чис
та и добре изсушена сто^а, коя
то може по-дълго време да че
ка ангросиста купувачъ — ек*
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майката семето. Изсушено така, 
прочистено и ‘изсушено добре, 
то е отлична пазарна стока, отъ 
която всеки ще спечели.

Влажно -и не изчистено семе 
дава малко и недоброкачестве

но масло. Такова с е м е  не е нахранени и задоволени и по 
търговска стока и не се купу-|тоя начинъ се поднася чашата
ва, а и маслото му е долнока
чествено и лесно се разваля-

Т. Кънчевъ.

Усложненията
отъ Коремния тифъ
Въ брой 394 на в-къ „Наше 

слово“ абонатъ задава следни
те  въпроси: 1) усложненията 
отъ коременъ тифъ; 2) корем- 
ниятъ тифъ дава ли менингитъ 
и 3) предпазване отъ усложне 
нията. *

Интересътъ, проявенъ по слу 
чая, е оправданъ и отговорътъ 
е задължителенъ. При писането 
на статията за коремния тифъ, 
избегнахъ да описвамъ усло
жненията отъ коременъ тифъ, 
Защото цельта на статията бе 
да се цокажатъ основните пра
вила за предпазване отъ тази 
болесть.

Усложненията на тифуса сж 
най-разнообразни и засегатъ 
всички системи на човешкото 
тело — храносмилателна, кръ
воносна, пикочогонна, нервна и 
двигателна. Ще се спра на оне
зи усложнения, които могатъ да 
предизвикатъ смърть или да ос- 
тавятъ известни последствия.

Като естествено я в л е н и е  
при заболеване отъ коременъ 
тифъ е подуването и възпале
нието на едни особенни възли 
въ червата на човека, к о и т о  
превъ Ш-та седмица отъ боле
дуването се разязвяватъ и из- 
тъняватъ много и безъ т о в а  
тънките черва. При това разя- 
звяване се появява кървотече- 
ние въ червата, а и пробиване 
на последните, следъ което на- 
стжпва периторитъ и смърть-— 
сигурна. Като се знае времето 
на появяването на тези две ус 
яожнения, мерките за предпа
зването отъ техъ сж: да се вну
ши на болния, спокойно и мир
но да лежи на леглото, да му 
се дава само течна храна (ки
село и пресно млеко, чай, пре
варена вода, лимонада отъ ли- 
Монъ и захарь). Ако червата 
иматъ силно хуркане, да се по
стави ледъ на корема и най- 
после да се. дадатъ съответни- 
t e  лекарства.

Второ едно услужнение, кое- 
Ъо може да смущава ч о в е к ъ  
презъ целия животъ, е възпа
лението на средното ухо, при
дружено съ нагнояване и пук
ване на тжпанчето. Новите из- 
учвания показватъ, че това е 
вторична инфекция, вследствие 
нечисто подържане на устата. 
И отъ тамъ предпазването — 
да се чисти устата, зжбите и 
езика, като се изплаква устата 
Съ преварена в о д а ,  измиватъ 
зжбите съ четка и и з ч и с т в а  
езика съ памукъ и то най-до
бре следъ всеко хранене на 
болния. Като последствие на 
възпалението на средното ухо 
може да се яви ушенъ минин- 
гитъ, като заразата отъ ухото 
мине въ основата на мозъка. 
Мерките за предпазване сж, 
следъ появило се усложнение 
на ушите, да се чистятъ по
следните по начини посочени 
отъ лекарь.

Трето усложнение е възпа 
Лението на сърдечния мускулъ, 
което се дължи на съединено
то действие на тифусната за
раза И високата температура 
(надъ 39°). Предвардването отъ 
това страдание се Постига чрезъ 
подържане температурата подъ 
39° чрезъ компреси, лекарства 
И ледъ на корема и главата. 
Тукъ требва да причислимъ и 
възпалението на вените на кра
ката, които се подуват ь, ставатъ 
лъскави и восъчно бели и сж 
болезнени. За щастие Това е 
много редко и предпазването 
му се състои въ предпазване 
отъ заболеване отъ Тифусъ.

Въ този редъ на изреждане 
ма усложненията, т р е  б в а да 
Споменемъ и за бронхитите при 

ш т 9  не редко мина*

ватъ и въ пневмонии. За избЪ- 
гването имъ, требва температу
рата на стаята да е около 22°, 
да не’ се пуши въ стаята, да се 
пазятъ дрехите на болния сухи 
отъ поть или компреси и да не 
се пие много студена вода.

Най-опастното и почти вина
ги свършващо съ смърть усло 
жнение на коремния т и ф ъ  е 
тифусниятъ менингитъ. По-рано 
се допускаше, че той е прояв
ление на високата температура, 
о последните изучвания по

казватъ, че минингитътъ се дъл
жи на самата тифусна зараза, 
като се описаха и случаи, ко- 
гато тифусни бацили не се на- 
миратъ въ кръвьта и храносми- 
лателена система, а с а м о въ 
мозъка на главата и гръбначния 
мозъкъ и нарекоха тази фор
ма менинготифусъ. Ме н и н г и -

съ опиума до устата на буйна 
на и още не оформена мла
дежка душа и я каратъ да ру
ши семейство, честь, въздържа
ние, стремежъ къмъ висока и 
велика добродетель и любовь 
между хората. Всеки може да 
се увери щомъ надникне и ви
ди отъ кого се носятъ идеите 
на безверието. Предъ тебъ дра
ги читателю, веднага ще се из- 
пречатъ хора още не оформени 
и млади, напоени отъ духа на 
лекостьта, но когато настане 
зрелата възрасть, идва и здра
вата мисъль и високото съзна
ние. Тогава човека изтрезнява 
и започва да се кай, за дълго
то си пияно състояние и сует
но лутане за утеха въ пусто
тата.

Отговори си самичакъ—веч
ното ли е опиумъ или това ко
ето всеки день и часъ се 
мени, и което въ основата е 
поставило наслади и удоволст
вия и въ техъ търси щастие.

Наистина Карлъ Марксъ е 
твърде образована и видна лич
ности. Но защо той нарече опи
умъ религията? — Де се криятъ 
подбудите? — Защо не нарече 
друго некое учение?

Никогашъ обаче не требватътъ при тифуса зависи много 
отъ силата на заразата и отъ да се забравя неговия произ- 
съпрохиьи.елшпе сили на за- хсдъ по народиссть. Неговия
болелия организъмъ. Мерките 
за предпазване сж: щомъ тем
пературата се държи о к о л о  
39’5 и главоболието е силно да 
се поставятъ мехури съ ледъ 
на глава, да не се задева бол
ния, а да се остави на пълно 
спокойствие.

Има и още неколко други, 
редко срещащи се усложнения, 
които обаче сж безъ значение. 
Отъ значение обаче е, да се 
знае, че тифусътъ може да по 
втаря и то, следъ като единъ 
човекъ боледува, още не на
пълно оздравелъ, не се минали 
3—4 дни отъ спадането на тем
пературата, последната отново 
се покачва и болестьта се по
втаря. Това повтаряне'се отда
ва на диети и грешки и пред
пазването отъ него се състои 
въ запазване строга течна дие 
та. Обаче некои го отдаватъ и 
на несъздадено съпротивление 
на организма. Веднажъ обаче 
прекаранъ тифусъ, втори п;кть 
не се заболява. И да заболее 
човекъ, то тези заболевания се 
наричатъ паратифуси, и м а т ъ  
сжщия характеръ, но сж по- 
доброкачествени и по-кратко 
трайни и се предизвикватъ отъ 
бацили близки до тифусните.

На край требва да се каже, 
че най-добре е да се предпазва
ме отъ заболеване, отколкото 
заболели да се предпазваме отъ 
усложнения.

Д*ръ Н. Григоровъ.

К о е  е о п и у м ъ  за  
народитЬ ?

(Продължение)

По естество човекъ е скло- 
ненъ къмъ лекото и престжп- 
ното, отколкото къмъ подвига. 
Какъ тогава ще отмине първото 
и обгърне второто,ако не е залег
нала дълбоко въ душата рели
гиозната потреба. Ако тя е .опи
умъ, защо не изчезна въ Русия, 
следъ като се отвориха очите 
имъ и откри заблудата, следъ 
като и.гънь и мечъ унищожи 
хилйди представители и носи
тели на религията? Ами треб
ваше напослеДЪкъ да извика 
ВорШиловъ и Сталинъ стига 
борба съ религията* защото е 
безумие и това излезе отъ ус
тата на видни комунистически 
водители. Разбраха те, Че кър
вавия походъ не може да уни- 
стожи това, което е свързано 
съ човешката душа, защото не 
е и опиумъ, ни дело на настро
ение.

А опиумъ е онуй) което обе
щава, че Ще даде всички физи
чески удоволствия) всички ЖИ
ВОТИНСКИ страсти ще бждатъ

родъ е мразилъ християнството 
още отъ първите дни, и кога
то той произнесе приежда, той 
е ималъ предвидъ християнска
та религия. Това той не е ка- 
залъ като социалисти, а като 
такъвъ, който излиза изъ кржга 
на своята народности. Бащите 
на соцализъма сж Тома Моръ 
авторъ на романа „Утопия“ и 
големия идеалисть—монаха отъ 
Италия—Кампаиела. И двамата 
сж били съ висока и чнета еван
гелска религиозность. Т е м ъ 
презъ ума не е минало да скъ- 
сатъ съ евангелието, а напро- 
тивъ, че го прилагатъ, техните 
сърдца сж били пропити съ ве
ликото Христ. учение. Били сж 
чужди за земни наслади и на
строения, чужди и за опиума, а 
религиозни. Ето защо не рели
гията е опиумъ, а новите настро
ения за удоволствия и наслади.

Селянинъ.

По насрочване далата 
при Лом. Окр. Сждъ
Често пжти, заведените дела 

предъ Ломския окржженъ сждъ 
се насрочватъ и в понеделникъ 
—пазаренъ день за Фердинандъ. 
Понеже търговци, занаятчии и 
пр. очакватъ единствено на тоя 
день, когато покупко продаж
бите се поразмърдватъ, жела
телно е г. председателя на 
Ломския окр. сждъ да нареди, 
ако е възможно, насрочването 
на дела за града ни да става 
всички Дни на седмицата, освенъ 
понеделникъ. Съ това г. пред- 
седателъть ще извърши едниъ 
актъ, за койго ще получи бла- 
годарностьта на целото граж
данство.

Гражданинъ.

П ъ р в о т о  индустриално 
| предприятие въ града ни, пос
троило специално м а с и в н о  
здание за своите нужди, е 
маслобойната фабрика „СЛЪНЧО- 
ГЛЕДЪ“ на П. Петковъ и Синъ. 
При маслобойната има и при
стройка за клиентите на фаб
риката и техния добитъкъ. 
Машините сж значително по
добрени и подновени. Масло
то по вкусъ ще бие всички 
други* Новото фабрично по
мещение се намира на ули
ца „Гробарска".

гр. Фердинандъ

Книжарницата
е снабдена съ всички канцеларски материа
ли, съ всички видове тетрадки: по писане, 
смЪтане и общи; съ всички хартии: черно
ви, бЪли, карирани, линирани и пр.;съ всич
ки видове пликове: търговски и канцелар
ски; съ всички видове блокове за основни- в 
гЬ училища и класоветЪ; съ бои: водни и йаст» 
ли; съ прочитни книги отъ наши и чужди авт( 
ри; съ всички учебници за основнигЬ учлища 
класовегЬ; за основи, училища дневници съ мг 
материални книги, главни класни книги и nj 
СТОКА ПЪРВОКАЧЕСТВЕНА. ЦЕНИ УМЪРЕШ

М О Л И М Е ,  П Р О В Ъ Р Е Т Е !

БРАТЯ МАШ ИЯХЪ - Сарафчета
Съобщаваме на селските бакали и кооперации, че тази годи
на взехме изключителната продажба за Фердинандска околия 
на прочутите по своята трайность г у м е н и  ц а р в у л  
и  ч е р н и ^ з и м н и  с а н д а л и ,  м а р к а  „ Б о «  

к и ш ъ .  Ц е н и  ф а б р и ч н и .
Магазина се намира до магазинъ „Дунавъ“— Фердинандъ. 2-4

В А Ж Н О  | | | | А Л А В Я М Ч к  В А Ж Н О
в а ж н о  П Р и Д а В о П  D  в а ж н о
м а с и в н а  к ж щ а  н а  у л и ц а  „ Г л а в н а “,
Царибродсхата махла, състояща се отъ 2 стаи, коридоръ, подъ 
едната стая и коридора магаза, отделна пристройка кухня и 
геранъ съ хубава студена вода, 20 овощни дръвчета, сжщо и 
20 асми. Даване документъ веднага. Може и на изплащане.

Споразумение: Иванъ Пейчевъ, опинчарь—Фердинандъ.

Най-важно е
за занаятчии и семейства да знаятъ, че поради голямото без
паричие, цените на всички видове шевни машини сж спадна
ли съ 40°/0 отъ онези цени преди 2—3 години.

Онези клиенти, които купуватъ машини въ почекъ, те 
плащатъ машината точно 2*/2 пжти, отколкото да я купятъ въ 
брой. Всеки може да си направи преценка колко ще му стру
ва машината въ брой.

Господа, не купувайте машини до като не видите цена
та на шевната машина „ЕКСЕЛА“, която почти я има въ се
лата въ всеко семейство.

М аш иненъ складъ на Тодоръ Т о д о р о въ — Ф ердинандъ.

ОБЯВА
Продавамъ поради изселване шопронъ за дъски и вжг- 

лища, намиращъ се срещу Популярната ванка.
_____________________ За споразумение: Т о д о р ъ  Евг. Тодоровъ.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Семейство Тодоръ Геровъ благодари сърдечно на всички 

роднини, приятели и сжграждани, които споделиха скръбьта 
имъ съ присътствието си на погребението и изпращане остан
ките на покойната имъ майка, баба и съпруга, 6  & &  £к 
Ц И Н К А ,  до вечното и жилище, както и тия които изка
заха писмено съболезнованията си, на свещениците: п. Иор- 
данъ и п. Никола и училищния инспекторъ г-нъ П. Янчевъ, 
за дарътъ който е далъ.

О тъ о п ечален ото  семейство.

БЪЛО! ИНСКО УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО.

Четете и реклами
райте въ „Наше Сло
во“ , който излиза най- 
редовно.

ОБЯВЛЕНИЕ No 124
Съобщава се на интересующите се, че на 11 день отъ 

побвикуването на настоящето въ „Наше слово,“ ще се произ
веде публиченъ търгъ отъ 8 часа предъ обедъ до 4 часа сл. 
обедъ въ общинското управление съ явна конкуренция за от
даване на наематель 11 училищни парцели (ниви) отъ 80 де
кара, намиращи се въ местностите При воденицата, При 
Язо, Междата, Попадийна круша, Стаменовъ върбакъ и Ка
феджийско ливаге, въ района на с. Белотинци, Фердинан^с- 
ко за времето отъ 1 — СептемвриЙ 1932 г. до 30 СептемвоиЙ 
1936 год. v

Първоначалната оценка за наемане гореозначените имо
ти възлиза на 4500 лева,

Искания залогъ за правоучастие въ търга е 10°/ Bbpxv 
първоначалната оценка. Тържните книжа сж винаги°на раз* 
положение на г. г. конкурентите.

с. Белотинци. 30. VIII. 1932 г»

Председателю Ил. Коловъ. 
. Секретарь; В. Kmiv
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ул и ц а  „ Г л а в н а “

Печатницата
е снабдена съ нови модерни букви и месин
гови линии. Приема да изработва: вестници, 
списания, брошури, некролози, визитни кар
ти, сватбени покани, полици, чекове, блан
ки, пликове, фактури и всички др. форму- 

s *  ляри за търговскит-Ь, държавни, училищни 
и Общински учреждения. Отпечатването на вест- 

»> ницигЬ на различнигЬ политически организации 
и става при абсолютна тайна за авторството на 
[_ статиигЬ. Готови изработени: входни билети за 
). вечеринки, автомобилни билети и много други. 
1, РАБОТА ЧИСТА И Б Ъ Р ЗА . ЦЕНИ У М Ъ РЕН И .

Н А П Р А В Е Т Е  О Н И Т  Ь .

Агенция „Сингеръ“—Фердинандъ
търси да наеме магазинъ веднага. Имащите такъвъ да се 

отнесатъ за споразумение до самата агенция.

Отъ 6 кошери Съ пчелигЬ, система „Даданъ 
блатъ“ , продавамъ по изборъ 3.

Споразумение: Кооперацията—с. Челюстница.

Въ санитарния магазинъ на Рашко Тодоровъ дамите ще на- 
мЪрягъ големъ изборъ на копринени чорапи, разни последни 
модерни десени—качество отлично.

ОБЯВЛБНИБ
Съобщава се на интересующитЪ се, че се открива едно- 

годишенъ курсъ по практическо църковно славянско пение въ 
с. Горна-Вереница, разрешенъ отъ Берковския архиерейски 
намЪстникъ съ писмо № 2952 отъ 22 декемврий 1931 год., 
ръководенъ отъ известния на мнозина практикъ певецъ Став- 
ро Л. Поповъ отъ с. Горна-Вереница.

Курса е откритъ отъ 5 септемврий т. год. Кандидатите 
требва да представятъ документи на последно завършено 
учебно заведение.

Всеки кандидатъ ще внесе такса 6000 лева, внесена на 
два срока: 3000 лева при постъпване и 3000 лева въ начало
то на м. мартъ идущата година. Курса ще завърши на 1 сеп
темврий 1933 год., при изпитъ, произведенъ отъ Архиерейския 
наместникъ и завършилите курса ще се снабдятъ съ доку
менти, отъ които ще иматъ право да заематъ длъжностьта 
църковенъ певецъ при селски църкви.

Подробни разяснения се даватъ винаги отъ ръководителя.
с. Горна-Вереница, 5 септемврий 1932 г.

Съ почитание; Ст. Поповъ.

Фондъ И православна 
черква-Фердинандъ

Приятно ни е да съобщимъ 
на фердинандското граждан
ство, че църковните настоятел
ства при черквата „Св. св. Ки
рил ь и Методий“ въ града ни 
тихо и безшумно отъ 1927 год. 
образуваха фондъ за построй
ка на втора черква.

Часть отъ сумите, а именно 
63,000 лева, беха внесени въ 
Вид. свещоливница. Сега тая 
сума е повърната, като съ ни 
броили 30,000 лева лихви или 
всичко 93,000 лева.

Независимо отъ тая сума, 
черковното настоятелство е от
деляло отъ своя бюджетъ су
ми, които съ лихвите отъ кре
дитните учреждения правятъ 
42,180 лева или всичко на 2. IX. 
1932 година тоя фондъ и м а  
135,189 лева.

Тия суми съ  събрани ведно 
и днесъ 135,000 лева се внесо
ха въ срочно свид. № 047570 
въ Българската Земл. Банка— 
Фердинандъ съ лихва 8*5°/0 за 
петь години—до 2. IX. 1937 г.- 

Споредъ изчисленията на 
Банката, ще получимъ въ края 
на срока 202,314 лева.

Споредъ изчисленията на съ 
щата банка, ако следъ изтича
нето на петгодишния срокъ ос- 
танатъ сумите по същата лих
ва— 8’50/0 за до 1956 година, то 
фонда ще има 1,280,000 лв.

Като даваме гласность на гор
ното за прегледъ предъ право
славното гражданство въ Фер
динандъ, можемъ да се поздра- 
вимъ, че основата на втората 
черква е турната.

Ние нема да стоимъ и да 
гледаме само на тая сума какъ 
расте въ банките, а ще се стре- 
мимъ отъ оскъдните бюджет
ни, средства да отделяме еже
годно отъ бюджета на старата 
майка-—черква, както сме пра
вили до сега.

! Апелираме къмъ общинската 
власть нека отделя и тя еже
годно поне ио 10,000 лева отъ 
своя бюджетъ, ако иска града 
единъ день да се краси отъ ед
на хубава черква, която ще бъ
де гордость за всички ни.

Апелираме къмъ гражданите, 
които искатъ да увековечатъ 
името си съ постройката на 
втората черква, нека подарятъ 
крупни суми или имоти на фонда.

Настоятелството, доволно отъ 
досегашните резултати, гледа 
все напредъ и апелира къмъ 
обществена и частна подкрепа.

Ще бъде ли чуто?
За черков. настоятелство:

Председ»: Прот. Иорд. Поповъ 
Касиеръ: Т. Въловъ

За селскитЪ общини

Печатшша „Животъ *—Фердинандъ

Въ брой 395 на „Наше слово“ 
г-нъ Любомиръ Мариновъ пра
ви една печална констатация 
за нашите селски общини. Не 
оспорваме правотата на некой 
отъ фактите, които изнася г. 
Мариновъ по този така важенъ 
въпросъ, който безспорно, спо
редъ нуждите на времето, от
давна требваше да н а м е р и  
своето правилно разрешение, 
защото, въ продължение н а 
своя петдесети годишенъ поли
тически животъ, нашата селска 
община нищо не е направила 
въ действителность за своето 
благоустрояване. И за да има
ме картината, която рисува 
г. Мариновъ, би требвало да 
потърсимъ и други причини.

Твърдението, че въ продъл
жение на петдесеть години, об
щинските бюджети съ  б и л и  
само за благоустрояване сто
панствата на секр.-бирници и 
кметове, е повече отъ преуве
личено. Авторътъ требваше или 
да се конкретизира, за да не 
прави топтанъ своите заключе
ния, или да направи една малка 
екскурзия върху упражнението 
на който и да било общински 
бюджетъ отъ 10 години насамъ 
и да направи своите доводи, 
като вземе и предвидъ усло
вията, при които е ставало уп
ражнението на съответния бю
джетъ.

За никого не е тайна, че на
шите селски общини се упра- 
вляватъ отъ законъ, създаденъ 
веднага следъ освобождението, 
приходите по който съ не са
мо незначителни, но и въ по- 
големата си ч а с т ь  фиктивни. 
И като се вземе предвидъ и 
бушуващата стопанска криза, 
която най-зле е засегнала про
изводителните съсловия, бюд
жетите се реализиратъ най-мно
го 40—50'j/q отъ предвиденото, 
така че, като вземемъ консума
тивната часть — заплатите, и 
одържка на училищата и про
тегнатите ръце на разните бю
ра, фондове, комитети и пр., 
които все още сметатъ общин
ската каса за вълшебна, отъ 
която всеки може да взема, ще 
дойдемъ до печалния резултатъ, 
че едва две — три хиляди лв. 
оставатъ за благоустрояване на 
самата община — колкото хар
чи всеко частно домакинство 
за тази цель.

Отъ всичко до тукъ казано, 
всеки може да направи заклю
чение, а не да злопоставя ли- 
чностьта на секр.-бирника, кой
то едва ли не е посоченъ ка
то виновникъ за избухването на 
Общо-Европейската в о й н а .  
„Младо и неуко хлапе“. Та за 
Бога, кой се е родилъ ученъ 
за предназначението си въ своя 
житейски пъть? „Въ главата 
на когото“—съ бюджети, кан
целарии, и пр., а фондове, ре
шения 213, 413, 563 и т. н. на 
В. С. П. и чл. 35 отъ закона 
за бюджета на държавата, въ 
действителность съставляаатъ 
един „мъглявъмеждупланетенъ 
хаосъ“. И иде човеку да се за

те  общински каси, въ нашата 
действителность л и живЪятъ 
или съ  отъ Марсъ?

За „неизбежния атрибутъ на 
службата, тежките синджири 
за касови ключове“, нема как
во да прибавимъ, освенъ, че 
ако вместо тоя субектъ, нари- 
суванъ отъ г. М., имахме, на- 
примеръ, секрекарь бирникъ съ 
фракъ, да умееше да танцува 
„чарлстонъ“, да разбираше не
що отъ модерния ш л а г е р ъ 
„Подъ липите“ или най-малко
то да можеше да бъде „ре* 
феръ“ на некой международенъ 
мачъ — страшната действител
ность на XX векъ, безспорно, 
само по себе си, вместо Сегаш
ните яхъри— общински управ
ления, да имаше „израстнали“ 
чисти, уютни и хубави общин
ски канцеларии и домсве.

Влрочемъ, безспо^енъ фактъ 
е, че нуждите на момента на- 
лагатъ, и то часъ по скоро, но
ва система за устройството на 
нашите селски общини, за да 
могатъ да изиграятъ своята ро
ля въ обществения ни животъ 
като самоуправителни тела, но 
това с т а н е  отъ отговорните 
фактори, които редятъ народ
ните съдбини, като се създаде 
целостенъ законъ за общини
те, отговарящъ на нуждите на 
времето, който да пресече раз
ните партизански домогвания* 
за да може „посредствената 
култура на кмета“, „неизбеж
ния атрибунтъ на службата на 
секр.-бирника“, „тъмната и во
няща дупка на селския парла» 
ментъ“ да изчезнатъ-отъ наша
та общинска действителность,

Кога, обаче, ще бъде това?
с. Боровци—Берковско.

Вангелъ Мнхайловъ.

Поради откриване книжарски 
отделъ при печатницата ни и 
разместване печатарските ма
шини, Наше-Слово миналата съ
бота не излезе. Затова пъкъ 
настоящия брой излиза двоенъ.

Всички лица, родени огь 1892 
г. до 1909 г. да се яватъ въ 
общинското управление при чи
новника Никола Войводовъ» 

Ловното д-во „Соколъ" е започ* 
нало да издава ловни билети» 
Взети съ  най-строги мерки за 
преследване Ловците безъ би
лети — контробандисти.

Нашийтъ съгражданинъ инж\ 
Първанъ Ив. бъчваровъ е наз* 
наченъ инженеръ — землемеръ 
въ отделението за поземлената 
собственость и комасация при 
М. 3. Д» И. Съ участието на 
същия се • започватъ Подготви
телните работи за комасацията 
на село Люта.

Канала, презъ който минава 
водата отъ изворната вада за 
банята, е прочистенъ и основно 
ремонтиранъ. Съ товс чистотата 
на водата въ баьята е гаренти-

пита: тия, които законодател-1; рана, Гражданството Да си вас 
ствуватъ за сметка на праздни- £ ме бележка отъ горното»

С т ь о б и д л в а м е  йа вейчкй Стари и нови клиенти* че преместихме даракчий
ницата Си на улица „Врачанска“, срещу Читалището, а тъй също, че снабдихме същата 
даракчийница, освенъ чепкалото за парцали и дарака за вълна, система „Дрозетъ“, съ още 
единъ новъ даракъ, система „Гърнетъ“, преимуществото на който е, че освенъ вълна вла
чи конЦи, калЧшца, а тъй също и разбридани стари вълнени черги* които, прекарани на- 
право презъ него, се добива на нова сметка вълна, която може да се употреби за разни 
домашни цели. Всички тези машини Ще се Движатъ общо съ единъ новъ двигатель, пора
ди което ще дайаме бърза* хубава и редовна работа»

Достатъчно е на всеки клиенТъ едно посещение, за да Се увери въ горното.

1-3
m m

Съ Почитание: Б р .  А . П Ъ еви--Ф ерди н ан дъ»

КРАПЧЕНСКО УЧИЛИЩНО н а с т о я т е л с т в о
Ферлинандска околия. _______ ___

ОБЯВЛЕНИЕ №  65
Крапченското училищно настоятелство обявйва на йнте» 

ресующите се* че на на единадесетия день отъ публикуване 
на настоящето въ мастния вестнякъ „Наше Слово“* въ кан
целарията на общинското управление ще се произведе публн- 
ченъ търгъ съ явна конкуренция за отдаване йа иЗхйърлене 
отъ употребление негоденъ Материалъ при ремонта на стара
та училищна сграда съ първоначална цена, а именно:

1) Големи керемиди 25 стотинки на парче,
2) Малки керемиди 15 „ й й
3) Счупени керемиди 2 „ » ' *
4) Мертеци 5 лева погонния метъръ*
5) Букови дебели дъски 5 лева парче,
6) Букови тънки дъски 2 лева парче»
Тръжните книжа съ на разположение ЙЪ канцеларията 

на училищното настоятелство»
Закона За бюджета, итчетностьта н предприятията е зя* 

дължигеленъ за всички.
Orv



Стр. 4. Наше Слово

с. Люта
Преди две години въ с. Лю

та се произведе референдумъ 
за комасация на полските имо
ти. Избора се спечели съ абсо
лютно болшинство. Население
то на Люта при тоя изборъ да
де най-гол-Ьмъ изразъ на съз
нанието за полезното.

Комасацията, това е най-круп
ното мероприятие за полскитЪ 
имоти на землед^леца. Комаса
цията групира отдЬлнит-Ь раз
покъсани парчета ниви, съ ко
ето землед-Ьлеца печели време, 
трудъ и средства; урегулирва 
границите между съседите вед- 
нажъ за винаги, като се слага 
край на процесигЬ за межди. 
Н'Ьма село, въ което да не е 
ставало убийство за преорава- 
не на една само бразда; нЪма 
село, въ което да не съ  се раз
сипвали десетки семейства по 
дЪла само: за дали е тукъ меж
дата или по-нататъкъ.

Съ комасацията, отъ многото 
нещастия и разсипничества на 
земледЬлеца, поне тия ще се 
премахнатъ.

Прочие, с. Люта требва да 
се гордЬе, че е едно отъ пър- 
витЪ с е л а  въ фердинандска 
околия, което ще има комаси- 
рани з е м и  съ кадастраленъ 
планъ и бонитетнй стойности 
на отдЪлнитЪ имоти. Нека бъ
де последвано и отъ други села.

Требва да се благодари и на 
народния представитель Дими- 
търъ Тодоровъ, който има го- 
лЪмъ дЪлъ да бъде определе
но селото едно отъ първите 
тая година за комасиране.

На 4 и 5 т. м. е минала ко
мисия, която е определила ко- 
масационната площь и отъ 1 
октомврий ще почне техничес
ката снимка.

Селянинъ.

с. Митровци
На 28 августъ т. г. г р у п а  

спортисти (футболисти) отъ с. 
Митровци и такава група отъ 
с. Железна устроиха другар
ска игра—мачъ. Играта се раз
ви при доста големъ интересъ 
отъ страна на играчите, а още 
по-големъ — на зрителите. Го- 
лема часть младежи и интели
генция и отъ двете села беха 
посетители. Всеки направенъ 
„голъ“ се срещаше и изпраща 
ше съ ръкоплескания и вико
ве, което ентусиазираше едни
те и амбицираше другите иг
рачи. При доста легална игра 
резултата бе 4:1 за играчите 
отъ с. Железна. (За забелезва- 
не е, че те  имаха и некои иг
рачи отъ други места: София 
и Русе, които, разбира се, бе
ха въ полза на добрия имъ ре 
зултатъ).

Като съобщавамъ това, дъл
жа да се обърна къмъ тия съ 
щите, пъкъ и къмъ всички дру
ги младежи, тъй както се съ- 
биратъ и образуватъ спортни 
(футболни) групи, нека отидатъ 
по-нататъкъ и образуватъ въз- 
държателни групи. Защото ако 
спорта е полезенъ, въздържа- 
нието—два пъти,

Прочие, да вървимъ по-ната- 
тъкъ, Щомъ ний (селото) сме 
тръгнали по пътя на тъй наре
чените културни придобивки на 
века, нека Достойно следваме 
този пъть, Нека следъ спорт
ните групи додатъ въздЪрЖа- 
телнитъ дружества (тамъ, дето 
нема още такива) и в с и ч к и  
спортисти бъдатъ и т е х н и  
членове»

Нека и селото по всички пъ
тища догонва отчасти поне кул
турата на днешния градъ!

Да вървимъ по-нататъкъ!
Анто П етровъ.

Четете и реклами
райте въ „Наше Сло
во“ , защото реклами- 
rfc дадени въ него по- 
стигатъ цельта си.

Съобщение
Съобщавамъ на миогобройната 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 Псчковъ.
3-3 Съ почитание: Славчо Ив. Михайлов*.

КОСТ А СТ. ЛАЗАРОВЪ
закупува зърнени храни въ брой 
неограничени количества и c'bHo. 
Посредничи за  продажбо—покуп

ки на недвижими имоти.

Важно известна
Кооперация „ Н А П Р Е Д Ъ “  Фердинандъ 
събира слънчогледово семе, срещу което 
ще раздава по желание рафинирано и не 
рафинирано масло „ВЕГА“  отъ собствената 
фабрика на кооперативната централа „Нап- 
редъ“  -  София. Маслото се предава вед

нага при получаване на семето.
2—-3 Отъ кооперацията.

съобщ аватъ на многобройнит^ си 
клиенти и всички бакали въ око
лията, че въ новооткрития ни ма- 
газинъ на улица „Главна“, срещу 
градинарите—гр. Фердинандъ, ще 
намЪрятъ винаги доброкачестве
ни, прЪсни и на конкурентни цени 
всЪкакъвъ видъ колониални сто

ки и циментъ. 2-3

ОБЯВА
Въ най-скоро време се открива въ Фердинандъ предста

вителство за продаване на прочутата минерална вода „Моми
на“ отъ Солу-дервенскитЪ минерални бани: лекува язви въ 
стомаха и червата, захарна болесть, артериосклероза, ракъ, 
екзхема и пр., болести на отделителните органи.
2—2 За сведения при Рашко Т одоровъ —  Ф ердинандъ

Кажно за кръчмари и бозаджии
Продава се ледъ, находящъ се на 

„Пчелина“, но цена износна.
Споразумение; Георги Бош иловъ.

Таено Крш овъ Кн к й рш н
отваря наново кръчма на ул. „Бе- 
слецъ“, къмъ Никола Лиловъ. До- 
ставилъ е отлично качество пити
ета. Има всички удобства за  кола,

добнтъкъ и стаи за спане.
Моли стари и нови клиенти

д а  заповЪдатъ. 1-3

СРЕДНО ТЪРГОВСКО УЧИЛИЩБ 
___________ г р .  Фердинандъ _____________

ОВЯВА № 515
Съобщава се на населението, че сжществующето 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 на 
питомцитЪ да получатъ достатъчно практически и теорити- 
чески познания по Търговия, Индустрия и Кооперативно д-fe* 
ло, както и да усвоятъ счетоводството на всички търговски 
предприятия, за да могатъ да постлшятъ въ гЪхъ като счето
водители, книговодители и др. търговски помощници.

Курса на училищ ето е  5 годиш енъ.
Въ началния класъ се приематъ безъ приеменъ изпитъ 

младежи, Завършили III прогимназиаленъ класъ, а въ V и VI 
класове—-завършилитЪ 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 пжти.

Отъ нея се освобождавать напълно:
а) Децатата на инвалидигЬ отъ войнитЪ;
б) Децата на доброволците—ветерани отъ 1885 година;
в) Сираците отъ войните и
г) Крайно бедни ученици — срещу представяне необхо 

димите удостоверения при записването.
ЗавършилитЪ успешно училището и получили свидетел

ство за завършено средно търговско образование, се освобождаватъ 
отъ трудова повнность (чл. 12 отъ Закона за Търговско-про
мишленото образование) и се нредпочитатъ при назначаване въ 
всички учреждения.

ЗАПИСВАНИЯТА СТАВАТЪ ОТЪ 10 ДО 15 СЕПТ£МВРИЙ Т. Г.
Отъ дирекцията.

Брой 397.

В А Ж Н О !  В А Ж Н О !
Съобщаваме на почитаемите пла
сьори и консуматори на захарь, че 
въ новооткрития магазинъ на М. 
Г. Тачевъ & П. Лазаровъ, срещу гра- 
цинаритЪ-Фердин . адъ5 щ,е намЪ- 
рятъ винаги на складъ доброка

чествена българска захарь 3-3

М Л А Д Б Ж Ь
20 годишенъ, съ прогимназиално образование, т ъ р с и  
р а б о т а  като прислуга в ь: кръчма, гостилница, хотелъ 
или друго нЪкое заведение. Справка редакцията.

Дава се подъ наемъ
дукянъ на Главната улица, срещу пощата, 7 метра ли

це и дълбочина 570 метра, слицо и една стая задъ дукяна 
4 на 4*30 метра светла за работа и за складъ.

2—2 Споразумение: Мачи Меламедъ.

АТАНАСЪ СВЪЩАРОВЪ
часовникар ь — Фердинандъ

приема за поправка всякакви часовници.

Продава се клица
състояща се отъ две стаи, кухня, коридоръ и подъ една отъ 
стаите зимникъ, съ дворно место отъ 400 квадратни метра, 

находяща се на улица „Царь Борисъ“.
Споразумение: Редакцията.

въ САНИТАРНИЯ МАГАЗИНЪ на
СМ. СТОЕВА -  ФЕРДИНАНДЪ

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

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

Д-ръ Н. Григоровъ
околийски лЪкаръ — гр. Фердинандъ

приема болни
Д А В А  С Е  П О Д Ъ  Н А Е М Ъ  

дукянъ на главната улица, до магазина на 
Иванъ Бъчваровъ—гр. Фердинандъ.

3-3 Споразумение: Стефановъ & Цоновъ.

Д-рь йшеръ Дроновь
зж б ол Ъ карь

премести кабинета си въ здание
то на дЪдо Стефанъ Николовъ, 

срещу пазарището. 3-3

БЪЛГАР. ТЪРГОВСКА БАНКА -
ФЕРДИНАНДСКИ КЛОНЪ

съобщава не клиен гитЪ си, че отъ 
Ю того се премести въ зданието 
на Петъръ Алексовъ, 1 етажъ, подъ 

1-то мирово еждилище,

БЕНЗИНЪ,
ВАЗЕЛИН Ъ, ЦИЛИДР. И МИНЕРАЛНИ МАСЛА

(СПЕЦИАЛНО ЛВТН0 АВТОМОБИЛНО МАСЛО) 
при

АТ. Т. СЛАВКОВЪ-ФЕРДИНАНДЪ. 3-3

КРАПЧЕНСКА КРЕДИТ. KQО П ЕРА Ц И Я СЪЕДИНЕНИЕ“

ОБЯВЛЕНИЕ N9
Крапченската Кредитна кооперация „Съединение“, изве

стява на интересующите се, че има за проданъ I-во качество 
небито, овчо сирене около 10,000 кгр., изработено въ Коопе
ративната мандра съ запазени мазнини и добъръ вкусъ, до
статъчно прегорело, поставено въ каци.

Желающите да си набавятъ сирене да се отнесътъ до 
кооперацията»

Цени по споразумение. Доставки могатъ да ставатъ и 
на тенекии.
3-3 с. Крапчене, 29 VII 1932 год. Отъ кооперацията»

Който рекламира, само той печели.


