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БРАТЯ М А Ш И Я Х Ъ - 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 е а р в у л и  
и  ч е р н и  з и м н и  с а н д а л и ,  м а р к а  мБ а «  

к и ш ъ “ .  Ц е н и  ф а б р и ч н и .
3-4 Магазина се намира до магазинъ „ Дунавъ“— Фердинандъ.

Д о л у  щ и к о е е т Ъ !

Фердинандска Популярна Банка
Основана на 15 май 1921 година

Къмъ 14 септемврий 1952. година има:
Членове кооператори 004  душ и
Капиталтз и ф ондове 5,485,501 лева
Спестявания и влогове 7,008,52,2. л ева
Други ср е д ст в а  5,92.9,2.98 лева
ООоротни ср е д ст в а  15,085,181 лева
Кооперативна отговарность 12.,500,500 лева
ООща материална сила 2.7,045,081 лева

Извършва следните операции:
Р а з д а в а  з а е м и ;
Открива специални текущи сметки;
Приема срочни, безсрочни и детски влогове;
Издава спестовни книжки и специални влогови книжки— 

акредитиви, по които може да се изтеглятъ и внасятъ суми 
веднага, безъ предизвестие, при всека поп. банка въ Царството; 

Раздава детски спестовни касички;
Приема полици за инкасо;

Извършва преводи
срещу всички градове и по-голЪми села въ Царството;

Издава удостоверения за гаранции 
предъ всички съдилища, държавни и обществени учреждения 
по гражд., углавни и следствени дела за служби, търгове и пр.
1—3 Б А Н К А Т А .

з а  з а н а я т ч и и  и  с е м е й с т в а  да знаятъ, че 
поради голямото безпаричие, цените на всички видове ш е в 
н и  м а ш и н и  с ж  с п а д н а л и  с ъ  4 О °/0 отъ
онези цени преди 2 — 3 години. . * .

Онези клиенти, които купуватъ машини въ п о ч е к ъ ,  
т е  плащатъ машината точно 21/2 пути, отколкото да я купятъ 
въ брой. Всеки може да си направи преценка колко ще му 
струва машината въ б р о й .

Господа, н е  к у п у в а й т е  м а ш и н и  до ка
то не видите цената на шевната машина „ Б к с е л а “  
която почти я има въ селата въ всЬко семейство.
Машиненъ снладъ на Т о д о р ъ  Т о д о р о в т » ~ Ф е р д и н а н д ъ .

Ние сме живото м;есо, което 
ще буце пренесено" въ жертви 
на кървожадния богъ на война
та. Отъ всички градове, села, 
паланки, колиби, отъ всички ръ
тове и долини, ще будатъ при
зовани хората на мирния трудъ: 
да потопятъ руцете си въ 
кръвь, да будатъ сами облени 
въ собствената си кръвь.

Ние сме жертвите на буде
щата война. Знаем ь, чувствува
ме добре какъ въздуха се на
поява съ електричество, какъ 
се разрастватъ световните вра
жди.

И сега — чакаме само искра
та, която ще запали будещия 
пожаръ. А тая искра неминуе
мо ще пламне. Убийството на 
принцъ Фердинандъ въ Сарае
во ще се повтори. И ще заех- 
тятъ отново гърмежите. . .

Обаче, новата война ще буде 
стихийна. НЪщо незапомнено за 
света. И това не е легенда. То
ва ще буде жива действител- 
ность.

Следъ световната война, все
ка държава „въ името на за
пазването на мира“ се въору* 
жава. Никоя страна нема до
верие на с ъ с е д и т е  си. 
При това, Ньойския договоръ 
е, безспорно, несправедливъ. То й 
дава гаранции само кавеликить 
сили, а малките държавицк, 
посредствомъ репарации, откъс 
ване на земи и пр. — прави бе? 
силни. Оттова положение, г-з 
леко не могатъ да се отърват*) 
Нуждни су за това десятка 
години, а презъ това време ве
ликите сили ще наложатъ на-

На своитЪ членове
Ф ЕРД И Н А Н Д С К А ТА

ПОПУЛЯРНА БАНКА
продължава, безъ да е спирала, да 

аздава заеми и открива текущи 
етки въ размеръ до 200,000 лв.

Т—3 Б А Н К А Т А . .

ужасни болести могатъ да се 
разнасятъ изкуствено, като се 
заразятъ хранителните продук
ти, изворите, предметите. Хо
рата ше мратъ като мухи. За 
тая война нема да има фронтъ, 
тилъ, предни и задни линии. 
Тая война ще буде за всички.

Електричеството, разните у- 
бийствени лучи сущо ще 6у - 
датъ впрегнати въ помощь на 
войната. Отъ далечни разстоя
ния ще се запалватъ складове. 
Ще горятъ градове, села, поле
та, гори. Камъните ще се топ- 
ятъ, реките ще кипятъ въ ко
ритата си.

А по небето ще летятъ не
видими и беззвучни аероплани, 
които ще сеятъ смърть, било 
съ микроби, било съ гранати, 
газове и пр.

По земята ще пълзятъ брони
рани чудовища. Танкове ще се 
катерятъ по планините и ще 
плуватъ изъ водата като делфи
ни. Картечници, топове, бомби, 
снаряди. . .

смъртоносна буря се надвес
ва надъ света. Опустошителна. 
И ние сме първите жертви.

неколко нови филми съ по
разителна релефность ни опис- 
ватъ съ картини и звукове ми
налата и будещата война:

„На западния фронтъ нищо 
ново“,

„Последната рота“, 
„Парадътъ на смъртьта“, 
„Ескадрата на смъртьта“ и 

проче

да тече по жилите на кръвьтз 
ни.

Де сс посслва заразата у 
филистични болния? К акътя|^и 
излизана повръхностьта и се-го 
предава на другъ човФкъ? Uc

Сифилистичната зараза ивли-йор 
за иа повръхностьта на т ЬлотсД . 
ни чрезъ кожните прояви кг j те 
болестьта. А различаватъ се 
три прояви на болестьта — пър
вична язва (твърдъ шанкъръ), 
вторични прояви (розеоли и пр- 
.пули) и третични прояви (гуми 
—разраняващи се кожни проя
ви). Явилите се по този начинъ 
на повръхностьта на кожата 
спирохети, щомъ дойдатъ въ 
съприкосновение съ кожата на 
други човекъ, която обаче тре
бва незначително, невидимо съ 
просто око наранена (а коя ли 
кожа и слизеста ципа не е та
кава) спирохетата се поселва 
тамъ, започва да расте и на 21 
день отъ поселването, на мес
тото, гдето е спрела на гости, 
дава първия призпзкъ — пър
вичната язва (твърдъ шанкътъ.)
Но най големото нещастие се 
състои въ това, че сифилисътъ 
се предава и наследствено при 
самото зараждане на живия чо- 
векь. нема друга болесть, коя
то да се отличава съ това ка
чество. Навиняваната въ нас
ледствено предаване туберкуло
за категорично е устаноьено, че 
това не прави. И познат ъ е ти 
пичния образъ на наследствено 
обременения човекъ — седлови- 
денъ носъ, зуби редки, плоски, 
куси, съ вдлъбнати рубове въ|гарка въ живота здрава (доб- 
центъра къмъ основата си -и!роволио предбрачно освидетел- 
глухота (хутчинсонова триада.) ствува; е, за да не се оставя

Цена 1 левъ.

|угъ видъ изривъ (ан ула- 
ояебло, напули. конднло- 
ip.) Тези вторични проя- 
втърия периодъ с у  вно
сни, зашото могатъ да 
тъ въ устата и половите 

разводняватъ се, изпу* 
ирохети свободно и по 
инъ разнасятъ бо<ьни*1 k 

заразата. Тези вторични проя
ви редко могатъ да минатъ 
безъ лъчение, траятъ различно 
време, но те винаги измучватъ 
болния и най-после той потър- 
сва помощь. тези явления най- 
често могатъ да се яватъ до 
И-та година отъ заболеването, 
а по-редко и по-късно, т е  се 
отличаватъ съ силната си за
разителност

Третичните явления, като из
ключение, могатъ да се яватъ 
скоро следъ заразяването, но 
обикновено се явяватъ четири, 
а даже и десетки години следъ 
заразяването. Те се наричатъ 
гуми; представятъ разпадащи 
се рани. И те дзватъ за по
следствие пробивъ на небцето, 
съединение на двете ноздри, 
унищожение на езичето и пр.

ТоЕа е накратко картината 
на една отъ иай-грозните на
родни болести.

По горе се каза какъ става 
заразяването: по половъ и из- 
вънъ пблоЕъ начинъ. Отъ само
то изложение става ясно ка- 
къвъ требва да буде начинътъ 
на предпазване: въздържание 
отъ извънбрачно съжител
ство, и миране другарь или дру-

Първите два признаци су дос 
татъчни за поставяне диагноза
та — наследственъ сифилисъ 
Най-интересното е, че наследс-| 
твено обременените деца пре
карвате първичните и вторич
ни явления още въ утробата на 
майката и - се раждатъ готоги

нещастно поколение), отбегва- 
не хранене и пиене отъ общи 
судове и I ай-после—високо съз
нание у болните, които иматъ 
явни признаци, да не общуватъ.

Боледували отъ сифилисъ, не 
може да" се оженятъ или ому- 
жатъ по-рано отъ петь години

за проявяване на третични яв- \ следъ първичната язва и преди 
ления, което обаче не редкоЙкръвьта да е станала отрица- 
става къмъ 15—20—25 годиш-|телна на така наречената Ва
на възрасть. Но има и деца.'1 ,;ермакова реакция, 
които се раждатъ съ вторични Лечпмъ ли е сифилисътъ? 
признаци. И болестьта се понася : . - и други учени дадоха

всекуде своята мощь. Германия защитниците на Марса. Отъ

Тия филми требва да се ви-Цтолкова по тежко отъ плод е. въ четена човечеството си- 
дягъ отъ всичкиТ За поука. Анки-шити е но кжС ь периодът ь , * <о у-Ашто л ЪчсяИс ял 
най-вече от военнолюбцитЪ. Отъ! между заразяването и бременно j сифилисъ. То се извършва без-

Д-ръ Н. Григоровъ
Фердишгр. Н Д Ъ

Д О М Ъ  Н и к о л а  Л и л о в ъ .

като победена велика сила, 
беше просто смазана. Но тя не 
е примирена, разбира се, съ то
ва положение. Ябълката на раз
дора отново ще буде подхвър
лена. Но тоя путь войната ще 
буде бърза. Никаква окопна 
война, която да се протака съ 
години! Не.

Казватъ, че химиците изна
мерили некакъвъ газь, който 
изгарялъ земята на единъ ме- 
търъ дълбочина, като проник- 
валъ навсекуде, презъ шупли
те на земята, презъ власинки
те на корените. Изгорената по 
тоя начинъ земя губела завина
ги своята жизнеспособность: ни
що не можело да расте тамъ. 
Всеки день, не—всека минута 
ни изненадва съ нови открития 
въ тая область. Хиляди, молио- 
ни газове су откирти вече, ко
ито най-ефикасно и бърже уни- 
щожаватъ човешкия животъ. 
Но само това лн е?

Будещата война ще впрегне 
въ своя служба и микробите. 
Известно е, че те се развъж- 
датъ извънредно бързо. Най

РОДИТЕЛИ.
приучете децата си къмъ спестовность. Снаб
дете ги съ детски касички б е з п л а т н о  отъ

Ферд. Популярна Банка.

всички слепи орудия на буде 
щата война.

За техъ и за всички съзна
телни хора т е  ще су поука.

Днесъ всички се готвятъ за 
война. Въ тоя моментъ, когато 
бурята кипщ когато кървавите 
щикове се надигатъ зловещо 
надъ главитв ни, когато неза- 
ехналата още кръвь отъ мина
лата война още дими по поле
тата, всички требва да разбе* 
ратъ, че човечеството върви 
къмъ гибель, ако не премахне 
за винаги войната.

Само мирния трудъ носи тихъ, 
спокоенъ, пъленъ съ духовна 
красота и културенъ напредъкъ 
животъ.

Ние, българите, сме изморе
ни, пребити до смърть. Само 
единъ дълъгъ миръ ще ни из
веде къмъ по-добри дни,

Ние не желаемъ война!
Ние не искаме да ни убиватъ 

като животни на кланица, 
Искаме миръ»
Долу щиковете!

Симеон ь Марнновъ.

стьта, независимо дали е боленъ платно въ държавните болни- 
бащата или майката. 1 ци—достатъчно е желанието на

Първичната язва може да 6у -;'болните, 
де и незабележима, а може да • Науката не е достигнала при 
оздравее и както обикновена j сифилиса имунизацията (вакци-
раничка. Четири седмици следъ 5 нацията). Когато се открие то* 
това, безпричинно, придру*!ва средство да се предпазватъ 
женъ съ главоболие, сърбежъ ;| здравите отъ болните, безъ да 
и липса на апетитъ, се явяватъ |1 спазватъ некаква хигиенна мер- 
вторичните прояви — сифилис-]ка, тогава светътъ ще си от» 
тичната розеола, която обхва-ндъхне и ще буде спасенъ. На 
ща подобно на „шарка" целотоятози гений човечеството пред
а л о . Следъ неколко дни, а по-1 варително отдава почить. 
никога и следъ седмица—две. |  ‘ д.„ъ ЙН1[0ла григоровъ. 
този изривъ изчезва, за да се {J

а

Продава се пз случаи звиинавоме
К Ж Щ а ,  масивна, етажъ и половина, съ петь отделения, 
съ единъ декаръ селище, на три улици, заградено и подреде
но съ добре отгледани кюстендилски овощни дръвчета. На
мира се въ Цариброд, кварталъ. Последна цена въ брой 150,000 л.
1—3 Справка: Редакцията.

Сифилисъ

Фердинандската
Популярна Банка

приема срочни, безсрочни и дет
ски влогове» За по-гол^ми влого
в а  в* — специални условия.

Ето една дума* отъ която все
ки тръпне. Ето една болесть, 
отъ която всеки се страхува и 
срамува.

Що е сифилисъ, какъ тя се 
пренася, какъ можемъ да се 
предпазимъ, ето въпросите ко
ито на кратко ще се разгле- 
датъ.
Сифилисътъ е болесть зарази

телна. Заразата се предизвика 
отъ особенъ микроорганизъмъ, 
(малко животно), открито въ 
1905 година отъ Шаудинъ, кой
то му далъ името „бледата спи- 
рохета.“ Начинътъ на заразява
нето е двуякъг половъ и безъ

отколкото чрезъ половъ начинъ. 
И ако известни села отъ Фер
динандска околия иматъ сифи
лисъ масово, това не се дължи 
на полово разнасяне, а на без
полово. Въ медицинската исто
рия на България има зарегист
рирани два скандални случаи 
които азъ тукъ ще приведа: 
единъ синъ, който има сифили
стична язва въ своята уста, при 
прощаване на гарата, тръгвайки 
за висока наука изъ Европа, 
чрезъ целувка заразява баща, 
майка, и сестра; единъ гради- 
нарь съ сифилистична езва въ 
устата въ ед но отъ Плевенски- 

на сватба

е доставила за нуждакицигЬ се бан
кови ч л е н о в е  портлаитъ циментъ 
„Гранитоидъ“ по 68 лева торбата» 
ЖелающитЬ да се яватъ въ Банка* 
та и си взематъ нуждното количество.

1—3 Б А Н К А Т А .

Много важно е
Че всички шивашки, обущарски и шапкарски работилни

ци, както въ града, така и на всекуде, су снабдени само съ 
царицата на шевните машини „ С к н г е р ъ ^

Нека желающите господа, които искатъ да си купятъ 
шевна машина, се запитатъ защо е това? Отговора е следния: 

Защото само шевната машина . ,С з 1 з н г е р '* > * < издър
жа повече отъ 50 годишна денонощна работа; защото само за 
нея всекуде и винаги се нампратъ части и пеханакъ за по
държането й винаги въ пълна изправност.

Ето защо, господа, не се ловеге на въдицата за евтини 
машини; шевна машина веднажъ се купува, за гова беденъ и 
богатъ требва да купи само шевна машина „ С и н г е ^ ъ “

половъ. Й поради Убстоятелст-1 “ ла заРаз?ва “  сватба 
вото, че сифилисътъ се пренася| »чРезъ бъклица 19 души отъ 
и чрезъ половъ начинъ, едно С«ФИЛИСЪ< Въ Действителност ~~ ------------  __ ■ нещо страшно. Наистина нещовреме су я считали за срамна 
болесть. Но когато се откри 
причинительтъ му, усганови се, 
че сифилисътъ много по чесго 

пренася безполово и косвено,

ужасно—една целувка, едно до
пиране до бъклицата съ уста 
и заразата ни идва на гоеги и 
започва следъ известно време

Т ъ р г о в ц и  и затггя тч я и ,
Внасяйте свободните си суми на влогь въ

Фгрмшшдсш Убр. Вшг»
която издава специах и влогови книжки, п© 
които можете да изтегляте суми всякога и 
безъ предизвестие отъ ос въз популярна бан

ка, кждето и когато вг потр^бватъ.



Стр. 2.

Педагогически конфе
ренции.

Отъ 21 до 30 IX. т. г. щс се 
състоятъ административно пе
дагогически пунктови конферен
ции, както следва:

I. Въ с. Люта—на 21, 22. IX.. 
за селата: Люта, Громшинъ, Лех- 
чево, Маданъ, Гол. Мърчеро, 
Кобилякъ, Габровница, Мало- 
Мърчево.

И. Въ с. Вълкова-Слатина 24, 
25. IX., за селата: Вълкова-Сла
тина, Смоляновци, Долна-Рикса, 
Клисурица, Славотинъ, Винище, 
Безденица, Вирове, Студено-Бу- 
чс»

III. Въ с. Чипоровци на 27,
28. IX. за селата: Чипоровци, 
Желязна, БЪли-Мелъ, Влашко- 
село,Превала, Горна-Лука, Мит- 
ровци, Челюстница, Камена-Рик- 
са,

IV. Въ гр. Фердинандъ — на
29, 30. IX., за селата: Кошар- 
никъ, Войници, Живовци, Гор- 
но-ЦЪровене Горна-Вереница, 
Долна-Вереница, Видлица, Че- 
мишъ, Мала-Кутловица, Ново- 
село, Белотинци, Баня, Стубелъ, 
Крапчене, Препължене, Сумеръ, 
Ерденъ. Бойчиновчи, гр. Фер
динандъ.

Конференциите ще се изне- 
сатъ отъ учил. инспектори Н, 
Рангеловъ и Петъръ Янчевъ.

Скотовъдна
изложба

Съюза на говедовъдните д-ва 
въ България устройва, съ съ
действието на Министерството 
землделието и Българското зем- 
леделско д-во две големи гове- 
дни изложби — пазари: на 18 
септемврий въ с. Долни Луко- 
витъ (Ореховско) и на 25 с. м. 
съ гр. Севлиево. Ще бждатъ 
представени около 1000 живот 
ни съ добри качества и отъ 
добъръ произходъ.

BcfeKO животно съ родосло
вно свидетелство. Ще участву* 
ватъ и държавните заводи.

Скотовъдните комисии ще 
Намерятъ добъръ изборъ на 
бици отъ майки съ висока млБ- 
чность *и масленость, млекарй- 
те и скотовъдните комисии мле
чни крави, заплодени юници и 
млади женски телета на задо
волителни цени: биците около 
8—9000 лева; кравите надъ 
5000 лв. и младите отъ 2500 
лв. нагоре споредъ възрастьта, 
развитието и произхода.

Посетителите на изложбите 
пжтугзатъ съ намаление по Б. 
Д. Ж. Закупените на изложби
те  животни се превозватъ сж- 
що съ намаление — 30 °/с.

Всички сведения дава Съюза 
(с. Дерминци, Луковитско.) Уве
рения за пжтуване искайте отъ 
агрономството гр. Фердинандъ.

Отъ агрономството.

с. Люта.
Абонатъ ни пише:
На 10 того въ селото ни сел

ския глашатай обяви, че на 12 
и 14 августъ т, г» ще се заку- 
пуватъ за Софийския полицей
ски ескадронъ коне предъ да
нъчното управление въ гр. Бер
ковица.

Притежавайки една йородис- 
та кобила, азъ я закарахъ на 
14 того въ гр, Берковица, но 
тамъ ми казаха, че въ града 
нема такава комисия. Върнахъ 
се обратно и като запитахъ 

- Люгенския общински к м е т ъ 
възъ основа на какво е разгла- 
силъ, че на тази дата ще има 
комисия въ Берковица, той ми 
посочи следното писмо, произ- 
ходящо отъ Фердинандското 
окол. управление, н о с я щ о 
№ 5333:

. _ „Софийскиятъ полицейски ес
кадронъ ще купува коне по 
доброволно съгласие к а к т о  
следва: 1. На 10 и 13 августъ 
въ гр. Кула презъ целия день 
предъ данъчното управление. 
2. На 12 и Н августъ въ гр. 
Берковица презъ целия день 
предъ данъчното управление.

Конете да не сж по-малки 
отъ Г50 м. и по големи отъ Г58 
м. Косъмъ червенъ или алестъ.“

Подписано отъ Стефановъ.
Писмото не цитирамъ бук

вално, но съдържанието му е

Отказвамъ се да бжда членъ на Район
ната Кооперативна Банка.

Съ почитъ: Младеш, Иванокъ

А Т А Н А С Ъ  С В Ъ Щ А Р О В Ъ
часоиникарь Фердинандъ

приема за поправка веькакви часовници,

на всички Стари и нови клиенти, че преместихме даракчий
ницата си на улица „Врачанска“, срещу Читалището, а тъй сжщо, че снабдихме сжщата 
даракчийница, освенъ чепкалото за парцали и дарака за вълна, система „Дрозетъ“, съ още 
единъ новъ даракъ, система „Гжрнетъ“, преимуществото на който е, че освенъ вълна вла
чи конци, калчища, а тъй сжщо 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 даваме бърза, хубава и редовна работа.

Достатъчно е на всеки клиентъ едно посещение, за да се увери въ горното.

2-3

ясно.
Не обвинявамъ никого, защо* 

то не зная кой е виновенъ, но 
мисля, че азъ още по-вече не 
съмъ виновенъ да ходя напраз- 
дно отъ Люта до Берковица и 
обратно 90 килом. пжть.

Хроника
Младежката група „Димо Кьор- 

чевъ“ при Националъ-либерал
ната партия устройва утре не
деля, 5 часа сл. обЪдъ голямо 
градинско увеселение на „Пче
лина",

Новата книжарница при печатни
ца „ЖИВОТЪ" е снабдена съ 
всички училищни и ученически 
потреби и съ всички учебници 
за всички училища.

Отъ 9 того тукашния клонъ на 
Б. Н. Банка е започналъ да из
плаща всички видове пенсия.

Деца на военно инвалиди1 и 
сираци отъ войната се освобо- 
ждаватъ отъ училищна такса. 
За упжтване заинтересованите 
да се отнесътъ до председате
ля на местното д-во „Инвалидъ“ 
—Георги Р. Грънчаровъ.

Читалищното кино прожектира 
филма „Горящата граница“ съ 
артистката Олга Чехова.

Въ идущия брой ще помести- 
ме народната песенъ „Янка бо
лярка", стъкмена отъ нашата 
съгражданка г-ца Райна Душ- 
кова.

Тръсятъ се неколко чиновници, 
които заедно да си доставятъ 
единъ вагонъ камени вжглища 
отъ мина „Перникъ“. Справка 
редакцията.

Първоначалното у-ще „Василъ 
Левски“ се премести въ общин
ското здание, на местото на До
макинското училище, което оти
ва въ зданието на дедо Минчо,

Лотарията на „Родно Радио“ 
ще се тегли на 30 того въ Со
фия. Печалби: единъ луксозенъ 
автомобилъ, много ради^пара- 
ти, високоговорители и парични 
печалби по 20,000 лв. 10,000 лв. 
и пр. Целъ билетъ 20 лв. Про- 
даватъ се въ печатница „Жи- 
вотъ“. Желающите да си купят 
— да побързатъ, понеже биле
тите сж на привършване.

Командироваш, е при V Фер- 
динандски държавенъ бирникъ, 
бирникъ—екзекутора Петко Га- 
зяновъ, който ще действува са
мо по екзекутивно събиране да
нъците, отъ неиздължилите се 
данъкоплатци, съгласно новите 
наредби на Финансовото м-стви.

Занаятията въ Търговската ги
мназия и Домакинското у-ще 
сж започнали. Срокътъ за за
писване въ тия две училища е 
продълженъ.

За учители въ Търговската ги
мназия сж назначени: Кръсто п- 
Михайловъ отъ София, Пейко х. 
Василевъ отъ Попово, Петъръ 
Дражевъ отъ Варна и Стефанъ 
Поповъ отъ Сьищовъ.

За директорка на Домакинско
то у-ще е назначена г-ца Божа
на Ковачева и за учителка г-ца 
Стойна Стефанова,

Съ почитание: Бр. А. О̂ Беви—Фердинандъ.

Важно известие
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,

й&ма криза за лозаригЬ

О Ь Я Й Л Е Н И Е
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., 
ржководенъ отъ известния на мнозина практикъ пъвецъ 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 постжпване и 3000 лева въ начало
то на м. мартъ идущата година. Курса ще завърши на I. сеп
темврий 1933 год., при изпитъ, произведенъ отъ Архиерейския 
намЪстникъ и завършилите курса ще се снабдятъ съ доку
менти, отъ които ще иматъ право да заематъ длъжностьта 
църковенъ пЪвецъ при селски църкви.

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

2-3 Съ почитание: Ст. Поповъ,

ПЕСОЧКА СКОТОВЪДНА КОМИСИЯ-БЕРКОВ

О Б Я В Л Е Н И Е  N 9 456
Песочката скотовъдна комисия, Берковска околия, изве

стява на интересующите се, че на 3 октомврий 1932 год., отъ 
9 до 12 часа, въ гр. Фердинандъ комисията ще продаде на 
публиченъ търгъ съ явна конкуренция единъ волски кастри- 
ранъ разплодникъ на 5 години, порода „Монтафонска У Пър
воначална оценка 2000 лева. Искания залогъ е 10V0. Всички 
разноски по търга сж за сметка на купувача. Настоящето ва
жи за поемни условия.

с. Песочница, 9 септемврий 1932 год.

О т ъ  к о м и с и я т а .

ФЕРДИНАНДСКА СКОТОВЪДНА КОМИСИЯ

Лозари, купете си книгата
„Новъ нпчинъ з а .  запазване 

грозде презъ зимата“.
Тази книга ви дава всички упжтвания за начина, до който ще 
требва да прибегнете, за да запазите гроздето презъ зимата 
въ свежо състояние, което ще продадете презъ пролетьта по 
55 лева килограма.

Книгата се доставя оть Коло Ценковъ—с. Гаганица, Берковско.

i2>A.9iAlrIl© ЕтВ д^вагаВАЛЯНО п р о д а в а м ъ  важ но
масивна кшщсь на улица „Главна1,
Царибродската 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.
2-4

О Б Я В Л Е Н И Е  №  4590
На 21 септемврий н. г. въ общинската канцелария, отъ 

10— 11 часа сугриньта, ще се произведе търгъ съ явно ма- 
лонаддаване за отдаване подъ наемъ за две години фондови
те места: въ местностьта „Сланшцето“—Фердинандски рай- 
онъ, „Стара бачия“—Кошарнишки районъ и „Овчарската кру
ша“—Войнишки районъ, съ пространства, граници и първо
начални цени подробно показани въ поемните условия, които 
сж винаги на разположение въ общинското управление, 

гр. Фердинандъ, 16 септемврий 1932 год.
Отъ КОМИСИЯТА

Споразумение: Иванъ Пейчевъ, опинчарь—Фердинандъ.

К О С Т  А  С Т . Л А З А Р О В  Ь
закупува зърнени храни въ брой 
неограничени количества и сЪно. 
Посредничи за продажбо—покуп

ки на недвижими имоти.

Отъ 10 того Аронъ Асгруковъ нема нищо общо съ касап- 
ското съсловие — то го отрича и за въ бждеще го изхвърга 
изъ своите редове, защото съ своите действия винаги е пре- 
чилъ на съсловието ни. Гой е работилъ до сега скрито и зад
кулисно и е нанасялъ винаги вреда, както на насъ, така и на 
гражданството. Ние го порицаваме и за въ бждеще всички 
еснафи го бойкотираме.

Георги Симовъ и Илия Пейчевъ.

Д а в а  се подъ наемъ
самостоятелна к&ща съ три стаи и вестибюлъ,
1—3 Споразумение: Р е д а к ц и я т а .

ФЕРДИНАНДСКИ ДАНЪЧЕНЪ БИРНИКЪ_______

О Б Я В Л Е Н И Е  N s  1170
Съобщавамъ на данъкоплатците отъ участъка ми, че Сро

ка за доброволното изплащане на акциза реколта 1931 годи
на е до 30 т. м. Поканвамъ данъкоплатците дължими акциза 
да се яватъ въ канцеларията ми и се издължатъ въ опреде
ления срокъ, следъ койго сжщиятъ ще се събира по прину 
дителенъ начинъ заедно съ глоба за закъснение, 

гр. Фердинандъ, 16 септемврий 1932 год.
Данъченъ бирникъ: М. Вел5

ВИРОВСКА ОБЩИН. СКОТОВЪДНА КОМИСИЯ.

ОБЯВА
Продавамъ поради изселване шопронъ за дъски и вжг 

лища, намиращъ се срещу Популярната ванка.
За споразумение: Тодоръ Евг. Тодоровъ

Таено Кръаовъ К и м а ш
отваря наново кръчма на ул. „Ве- 
слецъ“, къмъ Никола Лиловъ. До- 
ставилъ е отлично качество пити
ета. Има всички удобства за кола, 

добитъкъ и стаи за спане. 
Моли стари и нови клиенти

д а  з а п о в ^ д а т ъ ,  2-3

О Б Я В Л Е Н И Е  №  875 .
Обявява се на интересующите се, че на 11-я день отъ 

датато на публикацията на настоящето въ вестникъ „Наше* 
Слово," въ канцеларията на Вировското общинско управ; 
отъ 9 часа сутриньта ще се произведе търгъ по добро* 
спазаряване за доставка на следния фуражъ за храна ш 
плодниците при скотовъдната комисия црезъ 1932—1931: 
именно:

1) 1640 кгрк овесъ, 2) 1272 кгр. ечмакъ, 3) 1088 кгр. ца
ревица, 4) 540 кгр, кюспе, 5) 4200 кгр. кръмно цвекло, 6) 4 М0 
кгр. сено ливадно, или люцерново, 7) 3240 кгр. слама и 8 35 
кгр. соль.

Желаю щитЪ да извършатъ доставката да се яватъ на 
горната дата и малонадаватъ. Първоначалната цена ще бжде 
поставена отъ комисията, натоварена да води спазаряването. 
Ако на тая дата не се яватъ доставчици, то спазаряването ще 
продължи и презъ следующите дни.

Разноските по публикацията, гербовия налогъ и др. сж 
за сметка на доставчиците.

Председатель; ЦвЪтанъ Т. Вацовъ.
Касиеръ-отчетникъ: С. Динковъ.

ВОЙНИШКО УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

О Б Я В Л Е Н И Е  N s  49
На 7 день отъ публиковането на настоящето въ мзс 

ния в. „Наше Слово‘“ въ канцеларията на Фердинандскага о 
щина ще се произведе търгъ съ явно надаване за отдава; 
подъ наемъ училищните имоти отъ 42 декари обоаботвае* 
земя, разделена на 4 равни парцели. Поемните условия м 
гатъ да се прегледатъ въ общинското управление, 

с. Войници, 14 септемврий 1932 год.
Отъ настоятелство*


