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Продаваме собственъ имотъ
свободенъ отъ всякакви тяжести и веднага даване документъ:

Н и в а  подъ село Кошарникъ отъ 14 декари
Н и в а  подъ село Кошарникъ отъ 8 декари
Л о з е  а м е р и к а н с к о —Кошарнишко отъ 7 декари 
Л и в а д а —Кошарнишко отъ 5 декари
Л и в а д а  м  б р а н и щ е —Кошарнишко 15 декари 
О в о щ н а  г р а д и н а  до гарата отъ 3 декари
С е л и щ е  на улица „Изворска“
К ж К Щ а  м а с и в н а  съ 7 стаи, мазе и кладенецъ въ 
двора обща застройка около 90 кв. м. на ул. „Изворска“.

Споразумение наследниците на Георги Я. Неновъ 
1 -3  при ИЛИЯ РАЙЧЕВЪ—ФЕРДИНАНДЪ.

Фердинандската
Популярна Банка

приема срочни, безсрочни и дет
ски влогове. За по-голЪми влого-
з _ з  ве — специални условия.

ПрОДаваМЪ
1. К ж щ а ,  ул. Ломъ-София № 6 съ дворъ 600 кв. м.
2. Г р а д и н а  1 дек. въ района на с. М.-Кутловица.

Споразумение: Тонка Цекова — същата къща.
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„СПЛЕНДИТЪ“ 111

Въ курортната градина на кафене „Спледитъ“ ще намерите 
само чистъ въздухъ и добри развлечения. Градината е снаб
дена съ електрическо осветление и затворена за прахта. Са
мо тамъ ще намерите чисто кафе, локумъ, сладка, чай, сиропъ 
и др. съ пресна студена вода. Само тамъ ще намерите нови 
табли, карти и ис- С  М  П О  D  П ГЛ съ нови чувствителни 
тинско европейско L J Y M  к / к к  спонтове и специални
били за игра на „72“, „Бачка“ и специални за „Карамболъ“,и 
„Кекли“. Кой може да отрече, че салона на кафене „Сплен- 
дитъ“ не е най-удобенъ и най-хубавъ въ града ни, съ най-ху
бава обстановка, удобенъ за всекакви вечеринки, събрания, 
Срещи, банкети и пр. и то при най-износни условия. Едно проб
но посещение е достатъчно, за да се уверите въ горното и 
станете ш о с т о я ш е н ъ  к л и е н т ъ  както на гра
дината, така и на салона. За любителите на танцови забави 
салона на кафене „Сплендитъ“ готви приятни изненади за 

презъ зимния сезонъ.
Отъ СЪДЪРЖАТЕЛЯ.

ФЕРДИНАНДСКАТА
ПОПУЛЯРНА БАНКА

е членъ отъ 1921 год. на Българ. 
Централна Кооперативна Банка и 
се ревизира отъ нейните органи.

КартелитЪ
При съвременно обществено 

устройство, стопанската свобо
да създава условия за разви
тието на различни форми сдру
жавания, които си поставятъ 
постигането на цели отъ сто
пански характеръ. Развитието 
и промената въ жизнените от
ношения даватъ своето отра
жение и въ стопанския строежъ 
на обществото, като на всека 
стопанска ера съответстватъ 
присъщите й форми на сдру
жения. Историческото развитие 
и поява на събирателните, ко
мандитни и акционерни друже' 
ства, сведочи по единъ най-ха* 
рактеренъ начинъ за тоя развой 

Нуждите на новото време, 
време на грандиозните строе 
жи и замайващи предприятия, 
извикаха на животъ, особено 
въ икономически стабилизира
ните държави, мощните сто
пански формации, известни подъ 
имената: тръстове, концерни и 
картели. Стихията на времето

махва конкуренцията и регули
ра по свое едностранно жела 
ние пазарните цени на даденъ 
артикулъ. Ге не съ освеиъ ор
ганизации, въ основата на кои
то лежи единъ големъ стопан
ски интересъ. Всеко отделно 
предприятие, числящо се въ 
състава на картелната органи
зация, запазва своето самосто
ятелно вътрешно съществува
ние, но въ своята външна дей 
ность то е длъжно да се ръ
ководи отъ общите картелни 
интереси и изисквания, като въ 
замена на това ограничение по 
лучава своя пропорционаленъ 
делъ отъ печалбите, реализи
рани чрезъ общите картелни 
операции.

По такъвъ начинъ осветена
та отъ Конституцията свобода 
за сдружаване на отделната 
личность, проявена въ едно кар- 
телно организирано съглаше
ние, често пъти води до резул
тати, противни на обществения

отлива своя стоманенъ образъ | интересъ. Защото едно иконо- 
въ формите на продприятия, мически силно малцинство, ор-

Продава се много износно
моторенъ даракъ за влачене на вълна

Система „Цимерманъ“, съ 6 чифта работни валове, производ
ство 15~-20 кгр. въ часъ, съ моторъ 3 конски сили, система 

„Вортинктанъ“. Може и по-отдЪлно,
2-3 Споразумение: Ив. С. Узуновъ, бакърджия—Фердинандъ.

Продава са нива
въ пгЬстностьта „ТировегЬ“ на поливна 14*5 д.

Споразумение: Р е д а к ц и я т а .

които съ единъ замахъ могатъ 
да излнчатъ отъ лицето на зе
мята цели градове или пъкъ по 
силата на единъ капризъ, като- 
че ли, да преобърнатъ въ цвЪ- 
тущъ р а й  и най-безлюдната 
часть отъ земята. Естествено е, 
че наредъ съ преимуществата 
си, които по най-убедителенъ 
начинъ манифестиратъ силата 
на солидарносгьта, изразена ма- 
каръ и въ стопанско отноше
ние, не съ малко и недостатъ
ците на тия сдружения. Недо
статъци, които ч е с т о  пъти 
иматъ такова решително значе
ние, че по-голема полза би из
влекло обществото, ако не съ
ществуваха. Така или иначе, 
животътъ обаче ги налага.

Като изразъ на това развитие 
появиха се и у насъ стопан
ските образувания, наречени 
картели, При нашите, о б а ч е ,  
условия те възникнаха на поч
вата на чистата спекулация и 
техната паразитна тенденция 
намери несмущавано проявле 
ние. Всичките имъ достойнства, 
благодарение на които другаде 
търпятъ техното съществува 
ние, въ страна съ закъснело 
развитие като нашата, губятъ 
своето значение.

Споредъ естеството си, кар
телите иматъ за цель да обе- 
динятъ въ едно неколко или 
всички предприятия отъ даденъ 
родъ—индустриални или тър
говски, за да монополизират ар
тикулите, съ които търгуватъ 
или които произвеждатъ тези 
предприятия. По такъвъ начинъ 
организираното сътлашение пре

ганизирано въ дадено картелно 
предприятие, винаги е въ със
тояние, и никой не може да га
рантира противното, да поста
ви широките народни м а с и  
консуматори на картелно-моно* 
полизираните артикули, подъ 
несправедливата диктатура на 
своето едностранно определя
не пазарните цени, а тоя на
чинъ на търговия, при който 
законите на свободното търсе
не и предлагане съ компроме
тирани, не е търговия, а явенъ 
обиръ.

Използвайки преимуществата 
на своята организация, карте 
лите като зловонни г ъ  б и се 
разрастватъ и поглъщатъ въ 
своето разпространение всички 
по-слаби предприятия, които би
ха ги конкурирали. По такъвъ 
начинъ дохожда моментъ, ко- 
гато монополизацията въ даде
на стопанска область е пълна, 
несмущавана отъ конкуренция 
и понятието „свободенъпазарь“ 
добива архивното значение на 
една дума, безъ съдържание. 
Ето защо, изправенъ предъ ал
тернативата да преценява тех
ната полза и вреда, българския 
народъ предпочита, като се ли- 
щи отъ техните стопански пос
тижения, да бъде освободенъ 
отъ задължението да с л у ж и 
като безпомощенъ обектъ на 
една безсъвестна експлоатация, 
а това значи, че е необходимо 
вместо законодателно урежда' 
не — окончателното имъ пре 
махване,

Любомиръ Мариновъ.

е преди всичко любовница; съ  
щество, въ което само плътьта 
говори. Няшата женска поезия 
има повече дъхъ на парфюми, 
птколкото на човечность. Да 
оставимъ на страна „ добрите 
стари нрави“. Коя отъ нашите 
поетеси застана резко, смело, 
на идейна позиция? Коя издигна 
гласъ за защита на онеяравда
ните? Най сетне, коя отъ техъ 
вдигна ръка да прокълне вой
ната? Нали жената е, преди 
всичко майка, а после женз, лю
бовница и поетеса, нали и ней
ните синове, може-би, при ед
на нова война ще бъдатъ пу
шечно месо за куршумите ? . . .  
Всека поезия, независимо отъ 
това дали е писана отъ поетъ 
или поетеса, требва, преди всич
ко, да служи на живота, да из
разява неговите устреми и бор
би, неговите идеали. Коя майка 
би дала гласа си за кървавата 
касапница, наречена война? Кол
ко много ще бъде убедителна 
нашата поетеса, която много до
бре познава последствията отъ 
последната война, ако вдигне 
гласъ срещу човЪкоизтрЪбле- 
нието, ако заговори за миръ, 
хуманность и красота I Нима 
требва да се напомня тоя дългь 
на нашите поетеси и нима не 
е предубедителна калящата под 
нозете ни новозаражаща се чо« 
векоубийствена вълна, все по- 
натегващата атмосфера, която 
вече дава своите тревожни сиг
нали за свестяване?

Нашите поетеси си създадоха 
имена, но нека не забравятъ, 
че ги крепи само официалната 
критика, но не и българския 
отруденъ, беденъ пародъ, за ко
гото лирическите стихове на 
коя и да е наша поетеса с& 
светотатство или въ най-добрия 
случай, съ  нищо, защото, изоб
що, народътъ не ги чете.

Нашата женска поезия чака 
една расова, българска поетеса, 
която съ сълзите на майката, 
сестрата, съпругата—да изпла
че наболелите мъки на бъл
гарския народъ, набрани отъ 
една минала жестока война и 
отъ друга, неизбежна при тия 
натегващи условия — предсто
яща война.

Тръгнала по тоя трънливъ 
пъть, българската поетеса на
истина ще бъде светица-майка,

Симеонъ Мариновъ.
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В А Л Я Н О  вш и  0* aj*ш  B A 9 i€ H ©
важно П Р О Д а В З п Ъ  важно
miichbhci кгкща на улица „Главна",
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, също и 
20 асми. Даване документъ веднага. Може и на изплащане.
и . Споразумение: Ивднъ П ей ч т, опинчарь—Фердинзндъ,
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Нашита поетеси
Българката навлезе стихийно Диха се топли п^сни, които

въ поезията, овладе набързо 
тайната на творчеството и се 
вплете въ безкрайните гънки на 
любовьта, отъ където вече не 
излезе. Отначало литераторите 
ни съ срещали големи затруд
нения, докато я въведатъ въ 
поезията. Требвало е дори на
ши поети да подписватъ про
изведенията си съ женски име
на, за да дадътъ подтикъ на 
жената да скъса съ вековното 
си мълчание. Да прояви себе 
си. Да разкрие душата си — 
толкова загадъчна и интересна 
за другите, за онйя, за които тя 
е свинксъ. Но ето — свинксътъ 
заговори! Една поедца— заре

разкриватъ всичките тайни на 
женската душа. Това, което до 
вчера бе мистерия—сега е от
кровена истина. Нашите поете
си имаха какво да разкрийатъ, 
имаха какво да раздавате. Но, 
заедно с това, техното творчес
тво като че се заключи въ единъ 
ограниченъ кръгъ. Право забе- 
леза единъ наШъ критикъ, че 
това оголване на женската ду
ша, тия крайно сексуални наго
ни, проявени въ нашата женска 
поезия требва да се порицаятъ. 
Каточели нашата жена може 
само да изменя на своя мъжъ 
и да тръпне въ сладострастие! 
Майката не е вече майка тя

Ш о п  и сега
малко история
Преди Бисмаркъ да с т а н е 

канцлеръ на Германия, е билъ 
пълномощенъ министъръ въ Па- 
рижъ. Презъ това време Герма- 
ния е била въ едно тревожно 
положение: народъ и армия го
ли, гладни, изнурени и изтоще
ни. Камарата денонощно засе
давала. Много закони и закон- 
чета изковала, ала народу ни
що също съществено не било 
дадено—чешали си само езици* 
ците въ камарата безрезултат
но. Министри, народни предста
вители и виши чиновници плу
вали въ охолство, когато цйли* 
ятъ германски народъ бедству* 
валъ. Франция, схващайки не
мощното положение ма Съсед
ката си-, се глаСнЛа да окупира 
нЪкои нейни провинции. Раз* 
бралъ Бисмаркъ това, отива въ 
Берлинъ и иска ауденцня отъ 
императора. Три пъти е билъ 
връщанъ—недопускала го импе
ратрицата, която го грозно не
навиждала. Бисмаркъ казва най 
после адютанту: „Кажи на Н. 
В., че германския пълномощенъ 
министъръ въ Франция иска да 
му се яви веднага. Касае се за 
държавата и нацията ни. Знамъ 
че не той, а императрицата не 
ме пуска, но дългъ имъ е да 
ме нзслушатъ“. Безъ да доча* 
ка отговоръ, Бисмаркъ влиза 
при императора, когато адютан
та му изговарва последнитЪ му 
думи. Императрицата избягва 
въ съседната стая, а Бисмаркъ, 
Съ двойнствения си гръм даМ



Наше Слово Брой'401.Стр, %„.11, ,г ,................................ ■ р
твърдъ гласъ, долага: „Ваше
Величество, известйо ли ви е 
бедственото ни положение и че 
Франция се гласи да ни оку
пира и й бъдемъ роби“? Сли- 
санъ и омърлушенъ императо
ра, едва продумва: .Кажете що 
да се стори, за да спасимъ оте
чеството“! „Всичко отъ васъ за
виси, доста е само да покаже
те зъбитЯ си“ — казалъ Бис- 
маркъ.

Подпрелъ главата си съ ръ- 
ка о масата до тогава, импера- 
торътъ става и казва: „Князь 
Бисмаркъ, бихте ли желали да 
ми бъдете главенъ съветникъ 
—канцлеръ?“. Изненаданъ отъ 
тоя въпросъ, Бисмаркъ, безъ да 
се поколебае, отговаря: „Же- 
лалъ бихъ, но при известни ус
ловия“. —„Кажете ги“. —„Ще 
подписвате всичко, що ви бихъ 
поднелъ безрезервно и ще ми 
дадете възможность да дей- 
ствувамъ съ развърани ръце“— 
казалъ БисМаркъ. Императора 
СИ подава десницата и Бис
маркъ става канцлеръ.

Първиятъ указъ веднага билъ 
написанъ и подписанъ, съ кой
то се назначава Бисмаркъ за ' 
канцлеръ. Вториятъ за разтуря
нето на камарата и назначава
не нови министри, които Бис
маркъ посочилъ и на които 
следъ това било казано, че ще 
служатъ няколко месеца безъ 
заплата. На другата сутринь 
Народното събрание било бло
кирано отъ войскови части, вли
за Бисмаркъ вътре и извиква: 
„Господа, всички сте арестува
ни. Народътъ нЯма нужда отъ 
скъпо платенъ циркъ“. Предсе- 
дательтъ му казва, че е лудъ и 
иска да го арестува, но Бис
маркъ дава знакъ, влизатъ офи
цери и войници, обръща се къмъ 
министри и народни представи
тели и имъ казва: „Не азъ, а 
вие всички сте луди. Ще ви 
поставимъ на местото ви“. Из 
веждатъ ги и ги арестуватъ. 
На вишитЯ чиновници намалилъ 
заплатитЯ до минимумъ, а на 
нишитЯ — малко увеличилъ. 
Строги нареби и заповеди би
ли издадени. Зацарило редъ и 
дисциплина. ВиновнитЯ б и л и  
веднага и най-строго наказвани 
и за кратко време изъ артери
ите на хазната потекло злато. 
Народъ и армия се облекли и 
охранили. Франция била нЯма 
наблюдателка, свила бойните 
си знамена за по-благоприятни 
времена...

Бремената л^тятъ, 
събитията се повта- 
рятъ.

Днесъ, наточели по даденъ 
знакъ, цЯлъ свЯтъ е изпадналъ 
въ онова историческо герман
ско и Бисмарково време!

А ние какво да правимъ и 
до къде го докарахме сега?

Не бива да мижимъ предъ 
фактитЯ.

По*рано се борехме, за да 
премахнемъ единъ режимъ, кой
то се много зле таксуваше отъ 
ЦЯлия ни народъ. Р^зплоха и 
разстлението 6Я обхванало всич
ко и навсЯкъде. Преди, па и 
въ началото на тоя същия ре
жимъ кофа жито се продаваше 
120—150 лева, кофа царевица— 
70—90 лева, чифтъ волове — 
20—*25 хиляди лева, една кра
ва 5—8 хиляди лева, овца— 
600 лева, слънчогледово семе— 
6—8 лева кгр., килограмъ въл
на непрана — 70—80 лева, Ки
лограмъ млЯко — 8—10 лева, 
килограмъ грозде — 8—14 лв. 
И т. н, и т. н., а килограмъ за- 
харь се продаваше 30 лв. или 
съ една кофа жито се взема
ше 4—5 кгр. захарь; костюмъ 
Дрехи отъ 1200—2200 лева т. е. 
равни на стойностьта на 10—15 
кофи жито. Чифтъ чепици 500 
—600 лева, равни на стойность- 
ta  4—5 кофи жито или 7 — 8 
кофи царевица. Съ кофа жито 
се вземаше 35—40 кгр. соль, а 
съ кофа и половина — тенекия 
газь. Борихме се, свалихме тоя 
режимъ, каза се земледЯлецу— 
Йзбиратель: „Ефтино се прода
ва твоето, скъпо купува шъ чуж
дото, Дай НИ гласътъ си и ще га

рантираме съразмЯрностьга въ 
ценитЯ“. Народътъ даде и ио- 
вЯри доверието си въ ръцетЯ 
на днешнитЯ управници, за да 
види следното: да се продава 
чифтъ волове 3000 лева, една 
крава за 800—1000 лева, една 
овца за 80 лева, кефа жито 30 
—35 лева, кофа царевица 16 — 
20 лева, слънчогледово семе 2 
лева кгр., млЯко 4—5 лв. кгр,, 
вълна 30—35 лева кгр. и т. н. 
Но на това, що купува тоя про
изводители цената си остана 
същата, даже нЯкои съ увели
чение. Не 4—5 кгр. захарь се 
зема сега съ кофа жито, а ко
фа жито за кило и 100—200 гр. 
захарь; за костюмъ дрехи не се 
дава 10 — 15 кофи жито, а 30— 
40 кофи; за чепици не 4—5 ко
фи жито, а 12—15 кофи; слън
чогледово семе се продава се
га не 6—8 лева, цена, равна на 
цената на 1% до 2 кгр. соль, а 
се продава 2 лева кило или за 
половинъ килограмъ соль. Же
лязото сега е по-скъпо отъ по 
рано. Памукъ, платове и др. съ 
също съ старитЯ цени; добитъ 
кътъ е въ безценица, а месото, 
царвулитЯ и др. сж Съ стари- 
тЯ цени. Много работни ръце 
сега сж безработни. ДанъцитЯ 
сж същитЯ. ЗаплатитЯ на ми
нистри, народни представители, 
виши чиновници—същи. Авто
мобили, безплатни билети, си- 
некурни длъжности, надничари 
и пр. и пр.—също, а за коман- 
дировкитЯ, нЯма що да се го
вори. Тогава на къде отиваме 
ние? Чий пъть разчистваме? 
Чудно ли е най-после, че наро
да .вдига своето довЯрие отъ 
управа и власть? Не наближа 
ва ли дванадесети часъ? И ако 
ние съ овче равнодушие така 
срещаме и изпращаме тия съ
бития, то нЯма ли утре да бъ- 
демъ изненадани? И кой ще е 
виновника за това? Стига дема- 
гогствуване, чешане на езици и 
клопане на зъби! ДЯла, дЯла и 

|пакъ дЯла чака народа! Дайте 
му ги докато не е ударилъ два
надесетия часъ. Опомнете се и 
вникнете въ бедственото поло
жение на оголелия, обосЯлия и 
изтощения дълготърпеливъ бъл
гарски народъ, който много 
търпи, но и жестоко, може би, 
ще наказва. Не е минало вре
мето, иска се: по-голЯмъ ку- 
ражъ, здравъ разсъдъкъ и пла- 
номЯрни действия. Липсватъли 
тия три н Я щ а, безполезно е 
всичко друго.

Т. Кжнчевъ.

минава въ полето на Левски. 
Сьздава се положение и дЯс- 
ния иисайтъ на Б. Т. 32 А. Ок- 
силовъ бие въ гола, ио топка
та се отбива отъ дирека и из
лиза навънъ. Още нЯколко на
падения за Б. Т. 32, полувре
мето завършва съ резултатъ О:0.

Следъ малко играта пръдъл- 
жи. Надмощието е на Левски. 
Топката е повече предъ гола 
на Б. Т. 32. Даватъ се доста 
страшни удари. Ала добрия и 
опитенъ вратаръ АсЯнъ Кос- 
товъ (Лиляка) лесно се справя 
съ тЯхъ. И често бива аклами- 
ранъ отъ публиката. Къмъ 30 
минута Б. Т. 32 прави нЯколко 
нападения предъ гола на Лев
ски, но не успЯва. Въ 42 мину
та лЯвото крило на Левоки бие, 
но и сега вратара успЯва да 
спаси.

Но и тритЯ минути не можа
ха да донесатъ никакъвъ ре
зултатъ.

Зритель.

Хроника
IX редовенъ конгресъ на Съю

за на журналиститЯ въ Бълга
рия, въ който членуватъ всич
ки ежедневни вестници отъ 
провинцията и стабилнитЯ сед
мичници, ще заседава на 22,23 
и 24 т. м. въ София, въ Дома 
на изкуствата и печата. Кон
греса ще се открие въ събо
та, 22 т. м., 9 часа сутриньта.

Образувана е въ града Учи
телска грулащри Б. н. 3. Съюзъ. 
Избрано е настоятелство: пред- 
седателъ: Крумъ Д. Петровъ— 
Фердинандъ, подпредседатель: 
Благи Видоловъ — Громшинъ, 
секр.-касиеръ: Иванъ М. Пеновъ 
— Бойчиновци, членове: Дими- 
търъ Лукановъ — с. Славотинъ, 
Кирилъ Стефановъ — Г. Лука, 
Петъръ Начовъ — Препължене; 
Контролна комисия: Петко К. 
Петковъ--Челюсница, Анто Пет
ровъ—Г орна-Лука и Христо Пе- 

! шуновъ—Мала-Кутловица.
Назначенъ е за замЯстникъ про- 

куроръ при Врачанския Окръ- 
женъ Съдъ нашия съгражда- 
нинъ г. Асенъ Воденичаровъ.

Въ Фердинандска околия отъ 1 
— 10 октомврий има заболели 
14 души отъ коременъ тифъ, 
отъ които въ с. Видлица 7, гр. 
Фердинандъ 2, с. Чипоровци 2, 
с. Ерденъ 1, с. Вълк.-Слатина 1 
и с. Кошарникъ 1. МЯркитЯ за 
предпазване сж изложени въ 
вестника ни брой 397.

Наградете го!
Къде бЯха кмета и общинари- 

тЯ на Мало-Кугловската общи
на презъ цЯлия день на 10 то- 
го, когато Георги Цаковъ отъ 
с. Горно-Озирово — Берковско, 
ги чакалъ цЯла с у т р и н ъ до 
обЯдъ, за да се нареди и бие 
барабана за изгубената му кра
ва? Преходилъ домоветЯ на: 
кметъ, помощ, кметъ, секретарь, 
писарь, разсиленъ, па даже и 
на нЯкои съветници—никой не- 
намЯрилъ! Може ли чистъ ра- 
ботенъ день общината на това 
село да е подъ ключъ?! Кои 
закони повеляватъ това и де 
има тая управия? Сигурно само 
тамъ, дето кмета е радикалъ? 
Боже, пази ни отъ соколитЯ — 
ще ни изкълвятъ очитЯ!

Драйфусъ.

с. Маданъ
На 9 т. м. въ с. Маданъ се 

състоя голЯмъ футболенъ мачъ 
между сп. клубове „Б. Т. 32“— 
Маданъ и „Левски“—Бъзовецъ 
—ОрЯховско.

Още въ 3 и половина часа| 
игрището 6Я многолюдно. Въ 41 
часа рефера обяви започването! 
на играта. Удара е отъ Левски. 
Играта е много нервна и мен- 
лива. Топката бърже минава 
отъ поле на поле. Къмъ 35 ми
нута Левски прави нападение и 
бие въ гола, но вратара успЯ
ва да спаси. Топката бърже

Отпечатанъ е доклада на из
вънредната контролна комисия, 
избрана отъ годишното събра
ние на читалище „Разумъ“. До
клада обема около 32 страници 
голЯмъ форматъ. Насрочено е 
извънредното събрание на чи
талището за 23 того. Въ докла
да сж изнесени злоупотрЯбления 
на голЯми суми отъ Читалище
то. Поради това, интересътъ 
къмъ това извънредно събра
ние е голЯмъ.

Плебъ — Ние трЯбва да знае- 
ме кой сте и отъ къде сте. 
Обадете cel

Въ с. Люта е инсталиранъ ка- 
занъ за приготовление на мад* 
жуни и мармалади отъ захарно 
цвЯкло.

Основана е при читалище „Ра
зумъ “ любителски театрална 
трупа. Изработенъ е проектоус- 
тавъ и е избранъ драматически 
съветъ: г. Василъ Николовъ, г. 
Георги Христовъ и Елена По
пова; Групата е започнала да 
приготовлява пиесата „Любовь- 
та на студента“ въ 4 действия, 
отъ Леонидъ Андреевъ. Поже
лаваме успЯхъ.

Читалищното кино прожектира 
днесъ и утре говорящия филмъ 
„Два сзЯта",

Въ новата книжарница при пе
чатница „Животъ“-Фердинандъ 
се намиратъ всички видове 
учебници и ученически потрЯ- 
би за прогимназиитЯ и пьрво- 
началнитЯ училища, при цени 
най-износни.

т

ПРОД АВАМ Ъ СОБСТВЕНЪ  ИМ ОТЪ
свободенъ отъ всЯкакви тяжести и веднага давамъ документъ

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

Овощна градина, мЯст. „СрЯдорЯко“ отъ 2*5 д. 16,000 лв.
Овощна градина, мЯст. „Между рЯкитЯ“—4 д. 2,000 лв.
Нива въ мЯстностьта „Вакьовица“ отъ 1 д. 3,000 лв.
Нива до село, добра за селище, oi l 2 декари 16,000 лв.
Гора въ мЯстностьта „Ливаге“ отъ 1 декарь 3,000 лв.

Тора въ мЯст. „ГолЯмо лице“ отъ 5 декари 4,000 лв.
Гора въ мЯст. „Шурданова падина“— 8 дек. 3,000 лв.
Къща, 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 бъчвета, 7,000 кгр. вмЯстимость, за . 6,000 лв.
Една двуетажна къща — с. Вършецъ, масивна построй

ка, 12 стаи, 96 кв. м., дворъ 870 кв. м., до шосето за Берко
вица, има ипотека за 90,000 лв., за 12 години.

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

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

Една печка голЯма, годна за училищни помЯщения А  
други за 400 лева. w

Споразумение при Петъръ Илиевъ — Фердинандъ 
2-3 , ул. „Главна“ № 73.

П Р О Д А В А Т  Ъ  С Е
лимонови и портокалови дръвчета съ плодове.
2-3 Споразумение: Евстати Г. Берковски.

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, ценитЯ 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 0 %  отъ
онЯзи цени преди 2 — 3 години.

ОнЯзи клиенти, които купуватъ машини въ п о ч е к ъ ; 
тЯ плащатъ машината точно 2х12 пъти, отколкото да я купятъ 
въ б р о й .  ВсЯки 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 ж с с е л а ‘% 
която почти я има въ селата въ всЯко семейство.
Машиненъ склад ъ на Т о д о р ъ  Т о д о р о а а т ь - Ф е р д и н а н д ъ .

ОБЯВЛЕНИЕ
Съобщава се на интересующитЯ се, че се открива едно- 

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

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

ВсЯки 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 
намЯстникъ и завършилитЯ курса ще се снабдятъ съ доку
менти, отъ които ще иматъ право да заематъ длъжностьта 
църковенъ пЯвецъ при селски църкви.

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

3-3 Съ почитание: Ст. Поповъ.

ОБЯВА
Продавамъ поради изселване шопронъ за дъски и в ъ г « ^  

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

ФЕРДИНАНДСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ № 5018
Фердинандското Градско Общинско Управленио търси 

медицински ЛЯкарь на мЯсто вакантно.
ЖелающитЯ да постъпатъ, да подадътъ необходимитЯ 

документи до общината.
Срокъ за подаване на заявленията до 25-й октомври н. год. 

гр. Фердинандъ, 14 октомврий 1932 година.
Кметъ: Кирнлъ Миленковъ. 

Секретарь: А. Трендафиловъ.

ВОЙНИШКО УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

О Б Я В Л Е Н И Е  N s  59
На 7 день отъ публикуването на настоящето въ мЯсгния 

в. „Наше Слово“ въ канцеларията на Фердинандската община 
ще се произведе търгъ съ явно надаване за отдаване подъ 
наемъ училищнитЯ имоти отъ 42 декари обработваема земя, 
раздЯлена на 4 равни парцели. ПоемяитЯ условия могать да 
се прегледатъ въ общинското управление.

с. Войници, 12 октомврий 1932 година.
Отъ настоятелствен*,


