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Диктатура ли?
Въ настоящия моментъ ед- не унищожите майката, тя ви- 

ва ли има другъ въпросъ, по!!наги ще ражда нови деца. М 
който толкова много да се пи-1 материални средства за уни

облекчение, болниятъ освенъ, то върху безполезностьга на 
[първичното страдание, лолучавагприлаганото средство, но и да

ше и говори, колкото по въп
роса за тежкото икономи
ческо положение, при което е 
поставенъ да живЯе и проспе- 
рира обеднилия български на- 
родА Иредписватъ се много 
рецфти, но нито една огъ тЯхъ 
не помага. Едни казватъ: спа
сението е само вь една военна 
диктатура, която съ помощьта 
на нагайката и парабела ще 
пресече пътя на всички аспи
рации на лЯвитЯ елементи, а 
други казватъ: спасението е въ 
една социална революция, ко
ято да национализира всички 
частни имущества. ЧовЯкъ тре
бва да бъде безъ умъ, за да 
вЯрва, че диктатурата ще мо
же да ни спаси. Минаха ония 
тъмни времена, когато човека 
бЯше приравненъ съ животно
то и на стада разкарванъ огъ 
едно мЯсто на друго. Средства
та на диктатурата при днешна
та крайна степень на човЯш

щожаване на майката има въ 
изобилие.

Бьлгарскиятъ народъ по се
ла, градища и паланки казва, 
че лоши дни настъпватъ, че 
гладъ ще ни налегне и пр. и 
пр. Тия въздишки би трЯова- 
ло да се изтрьгнатъ изъ гър
дите на нашия народъ само 
тогава, когато стопанските бла
га, необходими за неговото съ 
ществуване, съ въ недостигъ, 
поради липса на земя, непло- 
дородие на почвата и пр. А 
сега, когато нашата родна зе
мя таи въ своите недра блага, 
които м о г а т ъ да изхранятъ 
двойно повече хора, т а к и в а  
въздишки съ неоснователни.

Нашата мъка требва да про
изхожда отъ това, че единъ не- 
чуванъ егоизъмъ и л ю б о в ь 
къмъ забогатяване е пленилъ 
душите и съвесгиге на голв- 
мата часгь отъ народа ни, че 
тия, които плуватъ вь охолсгво

и второ страдание. Вместо по 
добрение, болниятъ получава 
влошаване.

Указва ли некакво лечебно 
действие калемътъ! Разбира се, 
че не, защото отъ лекарството, 
съ което се гори кожата, нищо 
не се попива отъ нея.

Изнасяйки този въпросъ въ 
пресата, азъ искамъ не само да 
обърна внимание на население-

апелираш» и къмь онези мага 
зини, които търгуватъ съ кале
ми за сметка на човЯш, здраве, 
да спратъ да правягъ това. За
що така азъ мисля, че нема да 
се намЯрй баща или майка, про 
чели тези нЯколко реда, да 
подлага гъ заболелите отъ се
мейството имъ на описаната по- 
горе инквизиция.

Д-ръ Н. Григоровъ

r-ца Гина Иваноьа Емануилова
— И —•

r-нъ Ефтимъ Лозановъ Велковъ
с г о д е н и

гр. Фердинандъ, октомврий 1932 гол.

Учебници, диезници, тетрадки, моливи, 
гуми, бои пр. на най-изно<аи цени само въ 
н о в а т а  к н и ж а р н и ц а  д р а  п е ч а т н и »  
ц а  „ Ж и в о т ъ “ -  гр. Фердинандъ.

Продава се много износно
моторенъ даракъ за влачене на вълна

система „Цимерманъ“, съ 6 чнфга работни валове, производ
ство 15—20 кгр. въ часъ, съ моторъ 3 конски сили, система 

„Вортинктанъ“. Може и по-отделно.
1-3 Споразумение: Ив. С. Узуновъ, бакърджия—Фердинандъ.

кото развитие не съ вь съсго- . съ се затворили въ черупката 
яние да бъцатъ регулатори на “на своето долно егоистично съ-
обществения и стопански жи- 
вотъ.

Много естествено, че дикта
турата се сочи като факторъ, 
като една сила, която да се 
справи сь хората на левицата. 
Капитална грешка п р а в ят ъ 
ония наши управници, които 
смЯтагъ, че неимоверно голя
мото засилване на комунисти
ческата партия 
к.^ючителко на

Извънредна
КОНТРОЛНА КОМИСИЯ 

при читалище „Разумъ“ 
№ 7

6 октомврий 1932 год. 
гр. Фердинандъ

До почитаемото
НАСТОЯТЕЛСТВО ЙРИ ЧИТАЛИЩЕ 

„ Р А З УМ Ь“
гр. Фердинандъ.

Почитаеми господа,

ч и ст ъ  В И Н Б Н  Ь  °ЦЕТЪ
ДОМАКИНИ, ако иската да имате презъ зимата хубава, 

здрава и вкусна туршия, трЯбва да употрЯбите чистъ виненъ 
оцетъ, безъ примЯси и безъ доливка съ вода.

Особено камбитЯ и печената туршия трябва да пригот- 
витЯ съ чистъ виненъ оцетъ отъ Методи Тошевъ  
гр. Ферди иандъ по 8 лева литъра. 1-3

Съветска Русия.
Главната причина за т Я з и 

успЯхи е, преди всичко,тежко
то и непоносимо положение, 
при което е поставенъ да жи- 
вЯе работния народъ.

щесгвувание.
Ние трЯбва да скърбимъ, 

безмЯрно да скърбимъ, че не 
сме достойни да излъчимъ изъ 
своитЯ срЯди не военни дик
татори, а диктатори, които да 
ограничатъ богатствата по се
ла и градове, и по такъвъ на- 
чинь се даде на всЯкиго оня 
имотъ, койго ще бъде необхо* 

се дължи из-йдимъ за доволното изхранва- 
влиянието на | не-иа неговото семейство.

1-3

TptjBa Да създадемъ оная 
диктаторска ръка, която на 
края на всЯки месецъ ще да
де по 3000 лева минимумъ на 
най-неквалифицирания и че
рен ь държавенъ работникъ. Да

Едно вълнение на този пое-; сьздадемъ оня диктаторъ, кой 
ледния не е нищо друго, освен т0 ще премахне всички 80, 70, 
следствие отъ това тежко по-;зо и пр. лилядилевови запла- 
ложение. ■ Ти, които въ настоящитЯ кър-

А диктатурата има за цель[)Вави моменти не съ нищо дру- 
винаги съ всички срЯдства да : Г0) освенъ-едно престъпление
задуши вълнението, следствие
то. Причината освенъ че не се 
премахва, а отъ день на день

съ неизмЯрими дълбочини.
Нека се разбере отъ всички, 

че кървавитЯ граждански сът-
се поливатъ наи-грижливо леи-! сения ще стихнатъ само то 
нитЯ корени, за да роди нови гава, когато изъ гърлата нато- 

поветЯ, оръдията и пистолети- 
тЯ престанатъ да и з л и з а т ъ  
смъртоносни късове желЯзо, а

Комисията, избрана на 3 априлъ 1932 год. отъ общото 
годишно събрание за ревизиране дЯлата на читалището, е го
това съ доклада си. Същиятъ сега е подъ печатъ и ще бъ
де окончателно готовъ до 15 тото. Съобщили сме устно на г.
Топчийски—председатель на настоятелството, че ние желаеме 
да дадеме нашия огчетъ предъ извънредното годишно събра
ние на 23 октомврий т. г. Гая дата ние фиксирахме по много 
съображения, които ще изтъкнемъ предъ събранието. Днесъ 
лично председателя на настоятелството ни уведоми, че чле
нове на настоятелството и то нЯкои не били съгласни ние да 
даваме тоя огчетъ; същия добави, че тия нЯкои членове огъ 
настоятелството съ се счели оскърбени, за дето не сме ги за
нимавали предварително съ доклада си. Гукъ ние заявяваме, 
че Ваша деятелность не контролираме, че ние сме избрани \ 
отъ годишното събрание на читалище „Разумъ“ и само предъ ■ ЗЛАТО 
иззъяредно събрание ще даваме нашия огчетъ.

Ако Вие смятате, че ще осуетите извънредното годишно 1 
събрание съ отказа да го свикате — люто се мамите. Никой | 
отъ Васъ не може да лопръчи на такова събрание.

Молиме Вя най-насгоягелно да свикате извънредно го
дишно събрание на читалище „Разумъ“ на 23 октомврий т. г.
У часа преди пладне, въ салона на читалището, на което мЯс- 
то и дата комисията ще даде огчетъ за това, що е конста
тирала при ревизията си.

Убедени сме, че Олагорумието ще надвие.
Молиме също да ни даде те и спис ъкъ на всички лица, 

които фигуриратъ по книгигъ като членове на Читалището.

А Т А Н А С Ъ  С В Ъ Щ А Р О В Ъ
часовникар ь — Фердинандъ

приема за поправка всякакви часовници.

П р о д а в а  с е  на и зн о сн а ц е н а
дворово мЯсто отъ 550 кв. м., находящо се на улица „Царь 

Аспарухъ“, близо до хотель „Чамъ Курия“,
, срещу домътъ на Янаки Пановъ.

Справка: Илия Поповъ, адвокатъ—Фердинандъ

о .

Председатель; Първанъ Илиевъ 
Секретари; К. М. Каменовь

Подобно на това лолучихъ днесъ на 6. X. 1932 год.
Председатель чигал. „Разумъ“; В. Топчийски.

биологии на храненето
Силидарноиьта, фашир ь на етълоцияга

^Продължение отъ брой ЗУУ,

1. Храната е единъ отъ най-
същесгвенитЯ и незамъними 
елементи отъ които се нуждае 
живиягъ организъмъ, и хране-

следствия. Та нима презъ сеп- 
темврийскитЯ събития — рево
люцията-следствие не се уни
щожи издъно. Обаче причина-1сам и ХЛ̂ 5Ъ които да укрот-1 цето, едно отъ най-тшшчнитЯ 
т ^ и  остана и ето тя днесъ 1 тоя -дивъ 3^ р Ъ- СТОмаха. 
готвн да изненада оългарския ^ .
народъ съ ново следствие. | Всичко друго е отъ лукаваго.

О, неразумни! Защо не ис-[ Димитърь Ал. Симеонови.
Kaie да разберете, че докато '

йошъ обичай
ВсЯки къть на България си висока темлерарура също бива 

има по единъ лошъ обичай. И 1 подложена на „олагогворното“!? 
северозападния кътъ има единъ || действие на калема. Предъ бидъ 
такъвъ, който азъ тукъ ще опи- j на обстоятелството, че то не се 
ша и ще разкритикувамъ. Този проявява, болната все има 
лошъ обчай е нашарването че- температура, а отвеждането на i] отъ биологически закони, еле

проявления на клетката.
2. Храненето е една съвокуп- 

носгь отъ биологически и фи- 
зико-химически извънредно сло
жни процеси. Твърде слабо по
знати отъ модерната наука, има
щи за задача да осигурягь за
раждането, нарастването, раз
витието, функционирането ево
люцията и материалното и ду
ховно усъвършенствуване на 
организъма.

3. То (храненето) е свързано 
и обуславяно отъ една серия

о уШ Г А Щ М  с реб ро

А. Лошшшонъ сарафъ ф грди ш щ ъ
(до маг. „Дунавь“ и шапкарннцитЯ на Боневи—желтото магазинче;.

1) За сватб прй1 злахви монети —
нанизи за  ks*

2) Гаранц а л а  пз углавни и други 
с<&дебии дг&Лса — н а а  с я  н е  бързо^ 
«£|р»езъ о€>лкагздд&ш.

Г а р а н ти р а н а  тайна
Заб. Честно и бързо ли се върши работа? Гарантирана Лй 

е тайната? Сведения съберете не отъ разни магазинери и др. 
лица, които тайно търгуватъ и съ заинтересовани, а отъ хо
ра, които съ  п р о д а л и  или купили или имали гаранции за 
уреждание.

d a m  се п^цъ наемъ
самостоятелна кжща, основно ремонтирана

на БР. НЕНОВИ.
1—3 , Споразумение: йлия Райчевъ.

лото, а по често корема, съ 
моливъ отъ сребъренъ нитратъ 
(калемъ отъ джендемъ ташъ, 
адски камъкъ и пр.) На нЯкои 
може би ще се види смЯшно 
разглеждането на този въпросъ. 
Но действителносьта говори съ
вършено друго.

Недавна въ гр. Фердинандъ 
почина едно дете безъ да е лЯ- 
кувано. При мрътвопровЯрител 
ство се указа — дете болно отъ 
остра диария, боледуващо отъ 
седмица. Коремътъ силно из- 
дутъ. Широки до пръсть, раз
лично кръстосани линии отъ 
„калема“. ЛиниитЯ иматъ под- 
пухнала кожа и съ пълни сь 
помътиеваща течность, значи 
Калемътъ е действалъ отъ три 
— четири дни.

НЯма да привеждамъ много 
други примЯри. Ще се задово- 
лимъ съ още единъ — жена 
болна’ отъ коременъ тифъ съ

лЯкаръ съ тЯзи линии е СРАМ- [ дванего на които е необходимо 
НО (народътъ схваща това, | (но недостатъчно) условие на
но по старъ обичай и давление 
пакъ „калемосва“), чака се из
чезването на линиитЯ и тогава 
се вика лЯкарр. Щастливъ слу
чай — жената не умира, въпрЯки 
късно дадената помощь отъ 
лЯкаръ.

Има ли нЯкаква полза отъ 
„калема“? Безъ никакво коле- 
оание може да се каже—не. За
щото нЯма указание въ науч
ната медицина, а когато единъ 
човЯкъ се намаже съ сребъренъ 
нитратъ, последниятъ ще пони
жи температурата или ще об 
лекчи състоянието на болния.

Има ли врЯда? На този въп
росъ трЯбва да се отговори 
положително. Съ калема се 
предизвиква едно изгаряне на 
кожата. Самото изгаряне дава 
огокъ, възпаление, болка и из. 
лизане на лимфа. Значи, вмЯстр

Б ъ ч б и , б а д ъ я и , б у р е т а , к а н т а р и  и 
р азн и  д р у ги  в ещ и  с е  п р о д а в а т ъ  

м н о г о  евти н о и  вс& ко в р е м е .
Споразумение и виждане при; 

-Любоииръ Ив» Коларовъ, адвокатъ и 
1-3 Иванъ С. Узуновъ, бакърджня—ФердннШЪ,

здравословното състояние на 
организъма.

4. По своята важность въ за
крилата и еволюцията на жи
вота и родоветЯ, солидарность. 
та е най-важниятъ и най-харак-

терниягъ биологиченъ, а съще- 
ърсменъо и духовенъ законъ.

5. Неподчинението на тия за
кони, антифизиологическия жи- 
ьогь изобщо и антифизиологи- 
ческото хранене въ частяость 
съ близки или отдалечени из
вори на телесни заболевания и 
на физически и духовни стра
дания.

о. Добрата храна е факторъ 
на здраве, а лошата изворътъ 
на по-голЪмата часть отъ бо- 
лезненитЯ състояния на орга
низъма.

7. Но тия причини диетиката
(науката за храната). I _ .
едноврЯменяо е солидна наука Подписаниятъ М л а д е н а  ВУДУРСКИ отъ гр. Фер- 
и трудно искуство заема най- динандъ Декларирамъ, че се огказвамъ отъ членството сн въ 
главното, но затова пъкъ и най- Районната Кооперативна Банка — гр. Фердинандъ,
отговорното мЯсто въ предпаз-[ Съ почитание: Младенъ Ив, Будурш.
ната медицина и теропевтиката. | ______ __
Тя трЯбва да се повЯри само 
просвЯтенъ умъ, будна съвЯстъ, 
веща ръка и опитно око.

Д-ръ Аврамъ Ив. Рапонски
Диплвлиранъ по хигиена 

и бактериология.

С ъ о б щ е н и е

ИКОНОМИЧЕСКА ГОСТИЛНИЦА „БОТЕВЪ“ 
______  — гр. Фердинандъ —_______

СЪОБЩЕНИЕ
Въ новооткритата икономическа г о с т и л н и ц а  

„Ботевъ“ на улица „Главна“, до ЗемледЯлската банка, 
ще намЯрите винаги най-добре обзаведена кухня и скара сут- 
ринь и вечерь. Съ малко пари ще можете да се напраните 
при абсолютна чистота.

Едно посещение е достатьчно, за да се увЯрите.
Отъ СЪДЪРЖАТЕЛЯ.

П Р О Д А В А Т  Ь  С Е  
лимонови и портокалови дръвчета съ плодове.
1-3 Споразумение: Евстатн Г. Берновскн.

ПРИЕ.ЧАТЪ СЕ ЮЮРЖЧКЙ ЗА
МЕТАЛИЧЕСКИ и КАУЧУКОВИ П Е Ч А Т И
ВЪ П Е Ч А Т Н И Ц А  

И. К Н И Ж 4 Р  ^ Д А  f i
— гр. Фердонандъ —

жив отъ*
К О С Т .4  с т . л  а з  а р о в  ъ

закупува зърненз хр яи въ брой 
неограничени количества ж сЪно. 
Посредничи за пр^дажбо—покуп^ 

ки на лчота,



Стр. 2, Наш* СлбвО ьров^ив.

м ю м й  и д е м я т а
Такива сж мнозина отъ ка-|ятъ мнозина каю г-нъ , (ими- 

тегорията на г-нъ Д-ръ 1 . М.птровь или пъкъ oib н1зкакъвъ 
Димитровъ, иародненъ предста-| интерес ь, но едното или дру 
витель, който говори на 19 м
м. въ салона на читалището на 
публично събрание^ отъ името 
на Български ЗемледФлски 11а- 
роденъ Съюзъ — крило „ Алек- 
сандъръ Стамболиски“ така на
речените пладненци (около в. 
„Пладне“). Имали сме случай 
да слушаме много оратори и 
сме имали достатъчно търпение 
да ги изслушваме, обаче тукъ 
бЪхме малко по нетърпеливи, 
сигуръ защото имаше причини, 
които не б'Ьха нашъ грФхъ, от- 
колкото такива на говорившия.

Тоя господинъ, безъ да дър
жи сметка за достойнството на 
самата публика, която 6Ь дош
ла да го слуша, за която той не 
заслужава нейната честь, почна 
да- говори невероятни неща, ка
то смиташе че предъ себе си 
имаше дечурлига или тонковци 
да. имъ взима ржкоплесканията.

Разбира се имаше измежду 
почитаемата публика и такива, 
които (еж- свикнали само отри
цателното да възприематъ и сж 
готови гюрунтия да правятъ, 
стига малко поводъ да имъ се 
даде." Защото има и хора, които 
за скандали пей даватъ. Схва
щайки .говорившия това (такива 
сж майстори и знаятъ да се 
нагаждатъ) за да се хареше не 
тоя .родъ. хора, все се въртеше 
около бившето управление на 
сговора,: като повтаряше и ло

гото е прогивнО на интересите 
на българското племе.

На такива ние обаче не ще 
позволиме да си играятъ. 11ие 
добре познаваме техния манта- 
литетъ. Те сж артисти въ то
ва отношение съ своята парти
занщина и демагогия лесно ув- 
личатъ масите и създаватъ'дви
жения. По пжтя на такива е 
билъ винаги кжсъ и фаталенъ.

И затова общестзенъ ‘дългъ 
се налага на вс Ькиго да се бори 
срещу всеко заблуждение отъ 
кждето и да иде то.

Ние не чухме отъ устата на 
г-нъ Димитровъ нова политика 
за стопанско съвземане, изди-‘ 
гане или нещо ново.’ а чухме 
думи на хули и нападки. Нещо 
повече: чухме думи на нечуванъ 
цинизъмъ именно, че България 
ще бжде спасена отъ Обовци 
и Коста Тодоровци.

Че кой не познава тия два
мата? Тия ли, които сж готови 
на сръбски ржце България на 
тепсия да поднесатъ.

Значи говори се въ полза на 
тая държава, която .претендира, 
че всичко тукъ е сръбско дори 
чакъ и до Черно море.

Тая държава,; която всячески 
гледа да имаме тукъ размирици 
и да бждеме зле. Тази ли сж- 
щата Сърбия, която днесъ въ 
20-и векъ държи подъ едно не
чувано робство българския еле-

третваше все едно и сжщо нТщо j ментъ въ Македония, и запад- 
Ние. обаче, особено тукъ въйните покрайнини, които тя не- 

нашия край добре познаваме]заслужено заграби? Таялидър-
управлението на сговора, за да 
не става нужда да ни се казва 
отъ единъ лъжеземледелецъ, за 

.-да.дразни публиката и злоупо
требява съ нейното търпение. 
"^"Зшцбто'тоя отцепникъ, който 
р^Офйзбралъ съ листата на на
родния блокъ е забравилъ, че 
дш ц^ата власть не дойде да 
дт^шцава и чопли миналото ни- 
ИюМу-чвече не нуждно, а колкото 
,ре може споредъ силите й да

жава, която иска да се наложи 
на единъ по културенъ отъ нея 
какъвто е харватския народъ? • 

Та за нея ли ни говорятъг-да 
отцелниците лъжеземледелци 
— Пладненци ?

Срещу домогванията^ на та
кива партизани сме готови да 
се боримъ до край. |

И ако некои отъ слушателите 
ржкоплескаха на нелепостите 
на говорившия, ние ги знаеме

ненка чисто виненъ щгЬтъ, 
Щаренъ кардиналъ - по-едри и 
други.

Маринъ Ивановъ -Фердинандъ, 
излага: Афузъ-али - подбранъ 
гроздъ.

Иванъ Душковъ—излага: Черве
на резек ш, Афузъ-али и Ча- 
ушъ. Стопшинъ на добре уре
дено лозе, съ десертни сорто
ве, кое.о дава добъръ илодъ.

Ивань Илиевъ — излага 14 сорта 
гроздове, между които хМушка- 
та, единствено въ изложбата.

Никола Войводовъ—хубавъ Па- 
мидъ и др.

Цанко Ивановъ, фелдшеръ—из
лага: Афузъ-али — най-големия 
гроздъ въ изложбата.

Марко Младеновъ — и з л а г а  
А ф у з ъ - али съ кехлибаровъ 
цвътъ.

Георги Ивановъ, агрономъ, из
лага: Хамбурски мискетъ—мно
го едъръ, Афузъ-али — големъ 
и едъръ.гроздъ и Султание — 
особенъ сорт.ъ г р о з д е ,  безъ 
семки. Г-нъ Ивдноьъ е изло- 
жилъ и особенъ сортъ круша, 
Пъстрата круша — жълта, про
шарена съ зелено. Тази круща 
за пръвъ пжть я виждаме не 
само ние, но и други, които сж 
посещавали по-голфми подобни 
изложби.

Оевенъ грозде, беха изложе
ни и нЪкои негови продукти, 
работени тукъ, като мармалади 
и изсушено грозде (стафиди), 
получено. отъ 4 сорта грозде. 
Отъ 4 кгр. грозде се получава 
1 кгр. сушено грозде, което, 
внесено отъ вънъ струва 80 лв. 
кгр., а приготвено тукъ.— само 
20 лева. • . • . . ,

Пригодена сушилня. за суше
не, грозде, типъ „Хавелка“ има
ме цъ Фердинандъ, . Лопушна, 
Бели-мелъ, Желязна и Влашко 
село, които .произвеждатъ су
шени сливи, а .могатъ да про
извеждатъ и стафиди.

Агрономството е приготвило 
диаграма на гроздовото произ

то вино.
рризаеде 

но безаисо
ХОЛ НО HIJ1I .)
презъ год.

Чрезъ
загрТ.в
литри

Чрезъ наг- 
риеиъ Оен- 

зоат ь 
литри

1918 ш
1925 70
1927 310 310
1929 ; 2000 8000
1931 7000 13000

Отъ тази таблица виждаме
че безалкохолното вино е за
почнало съ 10 кгр. въ 1918 г„, 
а презъ 1931 год. е произведе
но чрезъ загряване и натриевъ 
бензоатъ 20,000 кгр. Тази го
дина, споредъ мнението на ком
петентни, горното количество 
най-малко ще се удвои.

Тази година вниманието къмъ 
гроздето е по-големо.. Десерт
ното грозде отнема доста отъ 
времето, на гражданите, които 
го приготовляватъ за зимата, а 
друго—експедиратъ къмъ сто
лицата, кждето намира по-добра 
цена. Бъчви се кулуватъ, въ 
които се приготовлява безалко
холно вино. Това е благодаре
ние редицата сказки, изнесени 
тукъ и въ селата отъ г. г. аг
ронома Георги Ивановъ, окол. 
лЪкарь Д-ръ Григоровъ и спе
циалиста при агрономството Ха- 
ралампиевъ, въ които се апели
ра за безалкохолното производ
ство на в и н о т  о, получавано 
чрезъ .натриевъ бензоатъ или 
чрезъ загреване.

Въ изложбата видфхмеи при
бори за запазване гроздето въ 
пресно състояние за презъ зи
мата. Беха изложени специал
ни сандъчета, въ които се сла
га гроздето, засипано съ добре 
изсушени стърготини и пепель 
отъ изгорели дървета. Други, 
специални цинкови улеи, напъл
нени съ вода. Въ техъ се пос
тавя дръжката на грозда, съ 
часть отъ лозовата пръчка. Та-

заздрави положението вжтре и jj кои и какви сж и ние не имъ
вФнъ на държавата.

Но не е тамъ работата.
'* Г-нъ Димитровъ не плаче за 
«тия що пострадаха на времето

се сърдиме, а само ги съжеля - 
ваме, че неусетно се подаватъ 
и ставатъ Миже би маши на на
ши вековни врагове и то чрезъ

ка, грозда с м у ч е  влага отъ 
водство въ околията, поставена | улейчето и подържа с в о я т а  
въ изложбата. Споредъ нея, най S свЪжесть. 
много лозя има въ района нас.| • Разбра се едно, което е дос- 
Горно-Церовене—800 декари, а; та важно: че гроздето е здрава 
най-малко въ с. Преввла—З.дек., храна, л£къ за много болни и 

Вь града и околията се раз-1че сжщото може се консумира 
вива бърже производството н а |кат0 грозде презъ цялата годи-

а, преструвайки се че плаче, ние ;| наши бъглари. И вместо тоя 
знаеме на кжде иска да води j господинъ да му беше забра- 

.тря., народъ .и кжде иска даго|'неио да говори повече, защото 
връзва .като .смета’ че това сж||се надсмиваше на слабостьта наче това сж
дрбичета/

Той це ще заблуди никой. 
Хленчейки за селянина-зем- 

ледеиецъ хвърля му хапчета отъ 
,хдебъ или месо съ отрова, ка
то го. поставя въ скута на сръб- 
скйтф Пандури, за да го постави

публиката, която го .слушаше, 
неколко души,жадни за парти
зански слова незаслужено и не
прилично се държеха спремо 
свои съграждани, които остро 
и уместно го апострофираха 
тамъ, кж дето той само приказки

безалкохолното вино. ^Неговъ 
родоначалникъ е сегашния дър- 
жавенъ агрономъ г-нъ Георги 
Ивановъ, който, още презъ 1918 
год., като студентъ въ Софий- 

I ския университетъ, е започналъ 
производството на безалкохолно 
вино и то чрезъ загреване. По- 
долу даваме таблица на безал
кохолното производство въ гра
да и околията, която, предста
влява интересъ за ония, .които! 
сж партизани на безалкохолно-!

по после.^подъ оная диктатура, ij приказваше и нищо повече отъ 
подъ*;. пиле не прехвърка 1 това не казваше. . .

. Може би несъзнателно nne-l * *авРиловъ

на, като мармалади и стафиди, 
като безалкохолно и обикнове
но вино.

Впрочемъ, нека всеки консу
мира грозде въ каквато и да е 
форма, за да задоволи едни 
свои здравни нужди и за да 
подпомогне производителя, кой
то особено днесъ страда тежко 
отъ създалите се напоследъкъ 
непоносими условия за животъ

КООП.

СЪОБЩЕНИЕ
пра*

Министерството на земледф- j Георги Тоскопъ, обущаръ—Фер* 
лието бе взело инициативата,!' динандъ, бе подредили е д н а
повсеместно вь България да 
б ж д е  прокарана седмица на 
гроздето. За цельта бе моби
лизирани целия персоналъ, под
ведомствени на Министерство, 

.то„на земледелието, а такаеж- 
-Що и учителите»’ Нека призна- 
емъ, шумътъ около тази седми-,

кошничка съ грозде: “Одринка 
и Арамонъ, една едра и сочна 
дюла и неколко едри орехи, съ 
плътни и здрави ядки.

Кръсго Въловъ — Фердинанде 
между другите, сортове -излага 
и гроздето „ФУрме\ 'единстве
но въ изложбата.

Цветно Демянозъ—Горна-Вере*Ца постигна своята цель, като 
.накара- мало и големо да се за- J ница, излага Димятъ. 
.интересова отъ тоя божествени Апостолъ Г.Мечкарски—Долна 
дари—гроздето, да го опознае!Вереницз, излага: Фоча—го ^ м ъ  
по-добре и да изучи начинътъ гроздъ, съ едро и черно зърно;

V ’за ̂ неговото запазване презъ зи- Белзейпелъ и Одринка—едра.
за-да. може и тогава да 

се консумира въ пресно със
тояние.

И въ нашия градъ бъ обра- 
зуванъ комитетъ за пропаганда 
гроздето. Благодарение на енер- 
гияга и похвата на агронома г. I пъстри и едри; Кайзеръ'вил- 
Георги Ивановъ, нашъ съграж-1 хемъ-малко по-дребни; Езопъ

— съ червенъ цветъ и хубавъ

едра.
-Георги Стефанови —Горно Це- 

ровене, излага ябълката: З емн, 
златна пармеиа.

Стопанство Минкова махла “.йзла- 
га ябълки 9 вида, между кои
то: Графенщайнски ябълки —

Заявявамъ, че никой не склю
чва -здЪлки.-съ сребро,, злато, 
облигации за гаранции, и др. за 
моя сметка, както сж се явя
вали разни лица самозванни отъ 
мое име.

Златни пръстена 
по кръчмитЪ?!
Огъ 15—20 дни се подвиза- 

ватъ няколко души мошеници 
кръчмите и хотелите съ ими
тация златни пръстени и сж би-

За всички сключени здЪлки ли/ 13м̂ мени много селяни. Въ
действително сть пръсте н и т  t  
струватъ не повече отъ 25 лв. 
единъ, а измамените селяни сж

данинъ, пропагандата излезе 
изъ релситФ на с л у ж е б н и я  
д ъ л г ъ ,  обхвана сърдцата на 
много наши съграждани, енту
сиазира ги и въ резултатъ се 
появи изложбата, устроена въ 
училището „Неофитъ Рилски“, 
кждето видехме онова, което е 
създала нашата околия въ гроз
де и овощия

Взеха участие въ изложбата: 
.Дшанъ Т. Коловъ — ч^ерди- 

Пандъ, съ Сензо, Афузъ-али и 
Хамбурски мискетъ,

външенъ изгледъ; круши два 
вида! Крллски дюшелъ—едри и 
Президектъ Догмовски — по- 
дребни; грозяе Пиио ноаръ и 
Ризлингъ — съ дребно зърно, 
но с най голема 32харность; Ли
сича опашка—дълъгъ около 30 
см. гроздъ и много други.

Никола Ив. Санунджиевъ излага 
грозде: Червена резекия, Гжмза 
—виненъ сортъ, Маврутъ и др.; 
круши: Какторъ-топу и Еспере- 
нова-бергаментъ; ябълки; Скри-

не лично отъ мене, а отъ са
мозванни други .лица, снемамъ 
законна отговорность за гаран
тиране .тайната.'
• Относно -онези лица, които 
у м и шл е н о  разпространяватъ 
елхеше срещу .ми, съ цель - да 
да сялашватъ и тормозятъ кли
енти, ще ги държа отговорни. 
Мека си взематъ бележка :(бръ- 
снарътъ,' двама бакали, двамата 
млади басмаджии) - по-добре -и 
да правятъ разлика между ми- 
налиятъ интименъ животъ на 
единъ търговецъ и неговитъ за 
конни търговски задължения и 

йствия. Да се знае; бжщо, че 
мхъ ..Тома Марковъ,7'н1зма нищо 

е общо съ мене. •
: За тЪзи,. които иматъ гаран 

циц1 еждебнй, определени или 
внесени вече, могатъ да ги за- 
менятъ. чрезъ държавните ден 
ни книжа—облигации съ 50 Ч0 

Ако е определена гаранция
1.000 лв. урежда се съ 500 лв 
ако сж внесени по гаранция
5.000 лв., то 2,500 лв. могатъ да 
се изтеглятъ.

Ал. Лопушноеъ—сарафъ

плащали по 800, ,1,000 1,200 лв. 
за единъ. Такива измамени има 
трима отъ с. Смоляновци, два
ма отъ с. Стубелъ4 двама отъ 
с.Копиловци, единъ отъ с, Храп* 
чене и много други. Ьи требва
ло органите на полицията да 
се заинтересуватъ по добре за 
такива търговци, а селяните 
при покупка на златни пръсте
ни да се обърнатъ къмъ зла
таря и други съответни фирми 
въ града.

Ал. Лопощновъ—сарафъ.

Отъ .8 того е преустановено 
движението на курортния влакъ 
София — Берковица. Въ замена 
на това, Влакътъ Мездра—Фер
динандъ за напредъ ще се дви
жи до Берковица.

Адвокатьтъ Илия Ноповъ преме
сти кантората си въ зданието 
на Петъръ Алексоъъ, подъ Ми
ровото съдилище.

Общинския съветъ е отстжпилъ 
дневното си възнаграждение отъ 
едно заседание за бедните граж
дани: Миланъ Коновъ, боленъ, 
и МиХаилъ Ивановъ Манойловъ 
—ученикъ въ Сьищовъ.

Д-рь Ив. Теодоровъ—Мисъль и 
здраве, трето допълнено издание. 
Практически наставления за 
болните какъ сами да лекуватъ 
нервните си растройства чрезъ 
самовнушение. Съ портретъ и 
биографска бележка за автора 
отъ Ст. Кутинчетъ. Четиво „Наука 
и животъ № 6. Издание на 
Акация“ София. Цена 35 лева.

Хроника
Енсиноградч.

До г. К. Миленковъ
Фердинандъ

Благодаря сърдечно Вамъ и 
на гражданството за любезни
те поздравления »  пожелания 
по случай двойния празникъ 

Царьтъ.
По случай възшествието на 

Више Величество на престола и 
независимостьта на България, 
отъ мое име и отъ граждан
ството, приемете сърдечните ни 
поздрави и благопожелания.

Град. кметъ Миленковъ.
На 22 того, въ салона на чи

талището, говори на публично 
събрание министерътъ на зем 
леделието господинъ Димитъръ 
Гичевъ. Събранието бе посете
но отъ граждани и селяни отъ 
околните села. Следъ обедъ 
М. 3. С. устрои сбирка, на ко
ято сж дали отчетъ отъ посто
янното приежетвие г. г. Зяпренъ 
Тошевъ, Каменъ Каменовъ, и 
Иванъ Джовановъ. На 3 того, 
предъ младежите земледелци е

евъ, редакторъ на „Училищно 
дело “ на тема „ Идеологията 

а землсделското движение
Записването въ Девическото 

1 фактическо Домакинско у-ще 
въ града продължава, такса 
500 лв. платима на два пжти, 

Линистерскиятъ съветъ е взелъ 
Р •пение да бждатъ освободени 
отъ акцизъ и патентъ всички 
безалкохолни вина, добити чрез 
загреване или натриевъ бензоатъ

8а 22 того се е състоялъ мачъ 
между спортните клубове • „Б. 
I- 32“ Маданъ и „Златия“ Въл- 
чедръмъ, при реззлтатъ 1:0 за 
Маданъ.

Назначени учители въ непъл
ната гимназия: Александъръ
Малчевъ по физическо възпи
тание и Зора Н. Динова по ма
тематика. Учителката Евгения 
Христова се премества въ Шу
менската мжжка гимназия.

За старши лекарь на Д4  жав* 
ната болница въ гр. Дуг#/ица е 
назначенъ нашиятъ съгражда- 
нинъ г. Д-ръ Василъ Ив. Бъч- 
варовъ. Пожелаваме му успехъ.

ПРОДАВАМЪ СОБСТВЕНЪ ИМОТЪ
свободенъ отъ всекакви тяжести и веднага давамъ документъ

Нива въ района на с. Лопушна въ местностьта „Сърблян- 
ското“ отъ 2‘5 декари за . . . 8,000 лв.

Овощна градина, мест. „Средореко“ отъ 2*5 д. 16,000 лв.
Овощна градина, мест. „Между реките“—4 д. 2,000 лв.
Нива въ местностьта „Вакьовица“ отъ 1 д. 3,000 лв.
Нива до село, добра за селище, отъ 2 декари 16,000 лв.
Гора въ местностьта „Ливаге“ отъ 1 декарь 3,000 лв.
Гора въ мест. „Големо лице“ отъ 5 декари 4,000 лв.
Гора въ мест. „Шурданова падина“— 8 дек. 3,000 лв.
Кжща, масивна постройка, на Главната улица 

съ маза, 2 дукяни и 4 стаи, общо застройка 180 
кв. м. съ друга двуетажна паянтова постройка 60 
кв. м., общо 870 кв. м. съ дворъ, всичко за . 200,000 лв,

5 Оъчвета, 7,000 кгр. вместимость, за . 6,000 лв.
Една двуетажна кжща — с. Вършецъ, масивна построй

ка, 12 стай, 96 кв. м., дворъ 870 кв. м„ до щосето за Берко
вица, има ипотека за 90,000 лв., за 12 години.

Купувамъ и продавамъ: орехи и орехови ядки съ коми
сионно. Продавамъ: кревати таблени, железни съ хубави пру
жини, душеци, юргани, закачалки, маси, столове, 2 телефони, 
1 грамофонъ съ 30 плочи, всичко на износни цени.

Давамъ дукянъ подъ на емъ съ 4 стаи и коридоръ, въ с. 
Лопушна на Главната улица.

Споразумение при Петъръ Илиевъ — Фердинандъ
ул. „Главна“ № 73.t

НОВО! М У З И К А Н Т И НОВО!
Известяваме на всички млади и стари музиканти, че открихъ 

въ гр. Фердинандъ въ зданието на Методи Тошевъ 
до Данъчното управление

МУЗИКАЛЕН is МАГАЗИНЪ
и специална работилница за поправ
ка—ремоитъ иа аейкакъаъ видъ духо
ви инструменти — медии и дървени.

Продавамъ всички видове стари духови инструменти, отлич
но ремонтирани, а сжщо така доставямъ и нови такива отъ 
най-прочутите фабрики въ света, единични и за цели съста

ви музики и оркестри на много износни цени.
Всички части, принадлежности и ноти, струни за цигулки отъ 

прочутата марка „Алигаторъ“, сжщо за китари и мандолини. 
Купувамъ на добра цена въ каквото и да е състояние ста

ри духови инструменти.
Всеки музикантъ да заповеда въ магазина ми, кжде^^ще 
намери всичко, което го интересува, за да продаде, кугъЛши 

замени инструмента си.
Притежавамъ хиляди благодарности отъ музиканти, на кои

то съмъ работилъ.
Работа чиста, акуратна и добросъвестна.

Съ почитание: КОСТМ СЕТИНЪ (дипл. майсторъ).

МАДАНСКА СКОТОВЪДНА КОМИСИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е  №  1755
На 11 день отъ публикуване настоящето, въ канцелария* 

та на общинското управление, ще се произведе публиченъ 
тръгъ за отдаванието на наематель експлоатация га на 92 де
кари скотовъдни ниви въ местностьта „Видолова Ливада“ и 
„Андрееви могили“, разделена на 3 парцели, за време отъ де
ня на утвърждавание на търга до 1 септемврий 1934 година. 
Първоначална цена на единъ декаръ годишно е 50 (петдесеть 
лева). Залогъ 10 °/а върху първоначалната цена, който се до
пълня следъ търга. Поемните условия се намиратъ въ общин
ското управление на разположение на конкурентите, 

с. Маданъ, 30 септемврий 1932 год.
Отъ Скотовъдната комисия.

ФЕРДИНАнДСКА СКОТОВЪДНА КОМИСИЯ

О б я в л е н и е  №  48S6.
На 19 окгомврий н. г. въ общинската канцелария въ 

часа следъ обедъ ще се произведе тръгъ съ явна конкурен
ция за отдаване подъ наемъ за две години фондовите места: 
Сланището, Фердинандски районъ, Стара Бъчия Кошарнишки 
районъ и Овчарската круша Войнишки оайонъ съ агос" :л:.; 
ства граници и първоначални цени показани въ поемни^ в ус
ловия, които сж винаги на разположение въ общината,

гр. Фердинандъ, 7, IX, 1932 година.

QTV комисията


