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Д-ръ Ашеръ Зомновъ
3 2 Б б о л ^ к а р ь

се установи на работа въ града. Кабинета
се намира до книжарница „София“. 

---------

Бомбонената Р030ВД П0ЛИНД“ се пРем^ сти сРе‘ работилница ц ц ц н  Ц U И П И Н Щу общината, въ
зданието на Мачи Ме ламедъ.

По случай настжпване на сезона започнахъ да изработвамъ 
арнаутска екстра таханъ халва, фруктова шоколадова цари
градска и руска нога, разни локуми: ароматиченъ съ бадемъ 
специално за кафеджии, локумъ на фаши и кристалъ локумъ, 
разни сладка и мармалади, ще намерите винаги прасни шо
коладови бонбони и бисквити, какао на прахъ, шоколади, раз
ни бонбонерки, разни вафли, кристализирана захарь, фондани, 
карамелъ Му и други захарни издалия. ЦЕНИ ФАБРИЧНИ.

За бакали, кооперации и бозаджии специални условия.
1-5 БУКО ЕШКЕНАЗИ.

Борисъ Петровъ
бившъ Сждия изпълнитель

се установява адвокатъ въ гр. Фердинандъ.
1-3 Кантора подъ съдилищ ето.

Давам ъ подъ наемъ
три стаи, кухня и мазе - горния 

етаж ъ, въ центъра на града.
1-3 Споразумение: МИ НЮ СВЪЩАРОВЪ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Съобщавамъ на почитаемите клиенти и приятели, че от- 

крихъ въ гр. Фердинандъ, въ помещението на Мария балата 
до книжарница „София“, ш и в а ш к а  р а б о т и л н и ц а  за 
изработване на костюми, балтони, тренчкооти, ученически уни
формени дрехи, датски костюмчета и поправка на всекакво 
горно облекло.

Работа прецизна и ефтина, задоволяваща всички.
ВАНЧО КАПИТАНА

п о д ъ  н а е м ъ
2 стаи въ долния етажъ задъ дюгените и 2 стаи отъ прис
тройката до зданието въ двора, удобни за едно семейство. За 
удобство на наемателя мога да отдамъ целия доленъ етажъ 
съ: 2 дюгени, 2 стаи и часть отъ магазата и 2 стаи отъ при
стройката съ дворъ или часть отъ техъ—съ износенъ наемъ.
0-3 За споразумение: Захари Н. Поповъ—маг. Дунавъ.

'X-

чистъ  В И Н Е Н Ъ  оцетт»
ДОМАКИНИ, ако иската да имате презъ зимата хубава, 

здрава и вкусна туршия, требва да употребите чистъ виненъ 
оцетъ, безъ примеси и безъ доливка съ вода.

Особено камбите и печената туршия требва да пригот
вите съ чистъ виненъ оцетъ отъ Методи ТоШевъ 
гр. Фердинандъ по 8 лева литъра. 2-3

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 Борисъ44.
Споразумение: Р е д а к ц и я т а .

ВАЖНОважно продавамъ ВАЖНО
ВАЖНО

м а с и в н а  К ж к щ а  н а  у л и ц а  „ Г л а в н а “,
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.
4-4 Споразумение: Иванъ Пейчевъ, опинчарь—Фердинандъ.

Продава се на износна цена
Дворово место отъ 550 кв. м., находящо се на улица „Царь 

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

м Справка: Илия Поповъ. адвокатъ—Фердинандъ

Българскиятъ селянинъ е робъ 
на собствената си земя, която 
външно само му принадлежи, 
а въ сжщность, тая земя е вла
дение на кредиторите и дър
жавата. Българскиятъ селянинъ 
е робъ на чорбаджиите и лих
варите, за които той обработва 
земята, събира класъ по класъ, 
като трудолюбива пчела, пло- 
дътъ на земята, за да ги под
несе като даръ предъ олтаря 
на спекулата и търгашеството 
съ неговия трудъ. Той е сто- 
панинъ на собствената си земя, 
само за да плаща данъците и 
задълженията по обработката й, 
да подържа мизерно живота си 
съ трохите отъ чуждите тра
пези, притежателите на които 
сж го рграбили, и да робува на 
тъмни величия, които сж се из
дигнали благодарение на сел
ския потъ, и които сж изядали 
мизерните залъци, грабнати отъ 
устата на вдовицата и сирачето. 
Единъ фронтъ има за тия на
родни изедници — това е фрон
та на спекулата, който не иска 
отъ техъ никакви усилия, за- 
щото въ техна помощь е жъл- 
тоокия, властенъ богъ—Златото.

Парадоксътъ, че земята на 
българскиятъ селянинъ не му 
принадлежи, е една- трагична 
истина, която шиба съ ядни би
чове гърба на селяка. Оттукъ 
и ненормалното положение въ 
нашия животъ, защото повече 
отъ 75% отъ българския на- 
родъ сж подъ знака на тая сжд- 
ба, следователно, сж онеправ 
дани, а това влече гибель за 
цел ата страна.

И най-елементарно доволство 
не се вижда въ селата. Тръг
вате презъ кое и да е българ
ско село, минавате по прашни 
или кални — споредъ сезона — 
улици, надъ които се гушатъ 
разкривени плетове и задъ ко
ито едва се крепятъ схлупени 
кжщурки. Изключения има — 
има и признаци на благосъсто
яние—но то принадлежи почти 
винаги на селския чорбаджия, 
на изедника, или на лихварина.

Благоустройство, здравна про
света, хигиена въ селата—това 
сж далечни още мечти за село
то което тъне, освенъ това, и 
въ безпросветенъ мракъ.

Учительтъ е безсиленъда се 
справи, самъ, ненасърдчаванъ 
и неподкрепянъ отъ никого (чес
то пжти даже преследванъ) съ 
това положение.

Егоизмътъ и кариеризмътъ се 
подхранватъ и цъвтятъ на воля 
надъ това обществено блато. 
Тия отровни цветя разнасятъ 
своето зловоние навсекжде, пж- 
дят по съзнателната интелиген
ция далече отъ селото* въ ко
ето остава да се шири само пар* 
тизанството. Идващите отъ вънъ 
отъ града, вълни на влияние, 
носятъ дъхъ на разложение и 
въ селата, защото градската 
лъжеинтелигенЦия познава са
мо футбола, булевардите и шла
герите на сезона. Тя пръска гни
лата, разлагаща нравите утайка 
и въ селото, като по-низкокул- 
турно, е по-възприемчиво за 
ефектното, пикантно и изврате
ното. Съзнателната, истинската 
градска интелигенция (която, за 
съжаление, е толкова малко!) 
стои далече отъ селото, защо
то се гнуси отъ низините, и за
щото смета, че е призвана да 
твори кой знае какви съкрове
ни ценности* Тя не вижда, че

служи на своя изживелъ вре
мето си индивидуализъмъ и спи, 
и не чува народните болки, ко
ито почти сж довели народа до 
онова състояние на боледуване, 
което се нарича кризисъ и отъ 
което почти нема изходъ.

Ние сме земледелска страна 
и за насъ сж наложителни на
временни, важни и сигурни ре
форми, особено въ помощь на 
земледелието, защото то е глав
ния ни поминъкъ. Насърдчени- 
ето на родната индустрия се 
провежда по единъ пагубенъ 
начинъ, защото поскжпватъ най- 
необходимите артикули, а се 
пречи на другите държави да 
ни ги внасятъ по-евтино (за
харь, соль, газь, платове и мно
го др.) за да не се изнасятъ 
българските капитали навънъ, 
а тия капитали тъпкатъ джобо
вете на фабрикантите, спеку
лантите и лихварите все „за 
народното благо“, “въ името на 
родната индустрия“ -  всичко то
ва, за сметка, изключително, на 
българския селянинъ, който е 
главния консуматоръ на тия про
дукти и който не се подпомага 
отъ никого, а напротивъ—сис
тематично се ограбва.

Н  България требва да тръг
не по стжпките на Дания, Бел
гия и Холандия, да се поучи 
отъ тия малки, по трудолюбиви 
и предприемчиви народи, които 
стжпка по стжпка, превзематъ 
земя отъ морето, чрезъ изсуша 
ване на крайбрежието, на бла̂  
тата и езерата; които градять 
грамадни стени, за да се запа 
зятъ отъ морската стихия и въ 
тая борба сж калили своя духъ 
и сж си извоювали незаменими 
стопански блага.

Ржководими отъ мисъльта, че 
българското село гине, а заза- 
ряване не се вижда; ржководими 
отъ нравствената съвесть, че 
народа требва да бжде подпо- 
могнатъ и изваденъ отъ про- 
пастьта, въ която затъва, наши
те държавници требва да въ- 
ведатъ по примера на балтий
ските държави и по некои отъ 
нашите съседи здрави и сигур
ни реформи*

Преди неколко Години въ 
София бе образуванъ „Съюзъ 
за повдигане на българското 
село“. Питаме, какво извърши 
до сега тоя съюзъ, ако юй още 
сжществува и ако е изчезналъ, 
защо не се възобнови и да за
работи чрезъ смели нововъве
дения и реформи, като се на
ложи тамъ, кждето требва?

У насъ могатъ да се уредятъ 
временни (периодически), а не* 
кжде и постоянни популярни 
и достжпни за всекиго курсове 
по земледелието. Да ги ржко 
водятъ агрономи и специалисти 
по земледелието. Тия курсове 
ще запознаятъ населението съ 
новите подобрения на земле- 
делеката работа, съ напредъка 
на другите страни и ще дадътъ 
импулсъ на по-доходното про
изводство, защото нашата бо
гата земя може да изхрани три 
пжти повече население, откол 
кото имаме и даже Ще остане 
храна и за износъ, ако произ
водството се рационализира и 
модернизира. Селянинътъ треб
ва да се приспособи къмъ след- 
зоеннте условия, но и съответ
ните фактори не требва да пре- 
небрегватъ тия условия. Земле- 
делецътъ има нужда отъ кре- 
д и ти ^ н ека  му се дадътъ, Има

нужда отъ намаляване железо- 
пжтнпте тарифи за превозъ на 
зърнени храни—защо не се съз
даде това намаление, нима без
платните пжтувания на минис
трите требва да плаща голия 
селячинъ, който въ това отно
шение нема никакви облаги?

Требва да се направятъ улес
нения при изплащане на дохо
дите, а самите данъци да се 
намалятъ, като, за сметка на 
това, се повишатъ още данъци' 
те на по-заможните,. митата на 
"луксозните стоки, на автомоби
лите и пр. Освенъ това, лихве
ния процентъ на банките треб
ва да бжде сведенъ до мини- 
мумъ, за да може всеки селя
нинъ, при износни условия, да 
получи кредитъ срещу специ- 
аленъ документъ или задълже
ние, че ще употреби сумите за 
земледелските си нужди.

П о д в и ж н и  кинематографи 
требва да изнасятъ по селата 
културни филми върху обработ
ката на земята, върху различ
ните отрасли на земледелието, 
скотовъдството и стопанството. 
Не само децата требва да се 
учатъ; понякога възрастните 
иматъ сто пжти по-вече нужда 
отъ поука, а тя требва да се 
даде, за да не се върви все по 
изтритите вече пжтища на не
вежеството, които водятъ къмъ 
безполезно изхабяване на земя
та, на народните жизнени си
ли, и които докарватъ само бед
ствия за тая нещастна страна.

Ц-jg Тия, или подобни на тия 
мерки да се предприемат и при» 
ложатъ, въ страната ни ще на- 
стжпи истинско зазоряване.Нека 
се помни, че болките на наро
да сж големи и требва добри 
лекари да определятъ диагно
зата и да облегчатъ страдани
ята на тоя онеправданъ народъ, 
И тогава ще чакаме не само 
зазоряване, но и сжщинския 
день ще дочакаме да ни облее 
съ топлите си лжчи и да пръс
не радостни семена въ сърдца- 
та на хилядите роби на земята.

Снмеокъ Маоиновъ

Разцепленията всредъ 
Бълг. Земл. Нар. Съюзъ

Разцепленията въ една пар
тийно- политическа групировка 
сж позволени отъ всекакво гле
дище само тогава, когато сж 
продиктувани отъ дълбоки идей
ни противоречия, развили се 
между членовете на тази гру
пировка.

Въ всички останали случаи 
те не сж нищо друго, освенъ 
една долна политическа дема
гогия, която се стреми съ всич
ки средства къмъ едни егоис
тични домогвания. Подъ сой
ката на тая рубрика почиватъ 
истински причини за разцепле
нието на Б. 3. Н. Съюзъ—една 
отъ най-мощните политически 
организации въ България. Фак
тически разцепление всредъ 
Земледелския съюзъ преди 21 
юний немаше; то стана тутак
си следъ тая дата. То се ззро- 
ди въ главите на онези недо
волни земледелски водачи, кои
то не можаха да заемате оне* 
зи високи постове, за конте 
предварително се беха npttfof* 
вили. Разцепниците оправда» 
ватъ своята разколническа дей* 
ность съ това, че Днешните 
представители на земледелския 
съюзъ въ блоковото управле
ние били дезертирали отъ про
грамите и идеологията на Б. 3» 
н. Съюзъ Това сж всичките 
имъ защитителни аргументи I 
Ние зебелезаХме, че разцепле
нието стана тутакси следъ 21 
юний— време, презъ което не 
само земледелския съюзъ, но 
което и да е друго правителство 
не е въ състояние да направи 
каквито и да е обществени ме
роприятия и да проведе каква- 
то и да било съюзна или про» 
тивосъюзна дейность. Защо то
гава тия господа още на 22 
юний обвиниха Гичевъ и него* 
вит* другари ai, протиаосмсз-



Наше Слово Брой 403.
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на дейность? Управниците въ 
Съветска Русия за осжщестя- 
ването на разни земледЪлски, 
индустриални и пр. планове съз- 
даватъ петилетки, десетилЬтки 
и пр. а ние въ България искаме 
отъ едно коалиционно правител
ство за н-Ьколко дена да напра
ви чудеса. Задаватъ въпроса: 
Защо днешните земледелски 
министри не напуснатъ властьта, 
щомъ като въ коалиция не сж 
шъ състояние да прокаратъ ис
канията на Земледелския Съ- 
Юзъ? Обаче и по тоя пунктъ 
немогатъ да бждатъ уязвени 
днешните земледелски минис
три, защото отъ една година 
насамъ по техна инициатива 
се прокараха неколко закони: 
Превантивния конкордат, 3. За
крила на земледелците и пр. 
които тутакси намериха своите 
благотворни и р е а л н и  от

ражения всрЬдъ изнемогващи
те  народни маси. Днесъ, бла
годарение на тия закони, чанта
та на сждия изпълнитель е за
творена и българския народъ е 
сигуренъ, че нема да му се про- 
даватъ на тръгъ и последните 
50 декари, които сж въздуха на 
неговото семейство. Днесъ алч
ните лихвари сж въ ужасъ подъ 
немилостивите удари на тия за
кони. Те сж съгласни вече да 
отпишатъ отъ своше дебели 
тевтери 50 60 на сто отъ взе' 
манията си. Отъ 21 юний на
самъ нема вече безследни из- 
чезвания и „опити за бегство“.

Прочее, оназъ борба, която 
зе.мледелците отцепници во- 
дятъ, е поставена на чисто его
истични основи — тя нема ни
каква идейна подкладка.

Дим. Ал. Симеоновъ

Синята пъпка
I.

■ Ето една страшна болесть, 
която всева страхъ и ужасъ у 
населението, особенно у селско
то, и то у скотовъдците.

Наричана ту лошата пришка, 
ту дявола, ту антраксъ, споредъ 
местата, синята пришка или по- 
добре лошата пъпка, инфекци
озна (микробна) болесть, е твър
де разпространена у животни
те , отъ които ежегодно взима 
много жертви и се предава на 
човека чрезъ непосредствено 
допиране на последния до ко
жата на умрелото отъ тая бо
лесть животно, до вълната му 
и пр.

Много по-редко човЪкътъ се 
заразява отъ ухапването отъ му
ха, останала въ контактъ съ 
трупа на умрелото отъ антрак
са животно; или пъкъ отъ кон
сумиране на заразено месо.

Обръщамъ особено внимание 
на месоядците, че недостатъч
но свареното или опечено месо 
е особено опасно.

Твърде често лошата пришка 
е професионална б о л е с т ь :  у 
всички професии, които иматъ 
прекъ или косвенъ контактъ 
съ умрелото отъ тая болесть 
животно. Спорите, за които ще 
говориме по-нататъкъ, сж из
вънредно много издържливи на 
Студъ, суша, влага, топлина и 
пр. прилепятъ влакната на ум
релото животно и така се пре- 
насятъ у човека, който се до
косва до тия косми (овчари, ка
сапи, кожухари, сламничари, фа
брикати на четки и пр.)

При тия случаи болестьта се 
предава на организъма чрезъ 
малка раничка или одраскване 
по кожата, чрезъ дихателния 
или ч р е з ъ  храносмилателния 
апаратъ»

II.

Сжщствени признаци на болестьта.
У населението е известна са

мо една, външната форма на 
антракса, но наредъ съ н е я ,  
сжществува и една вжтрешнз: 
резултатъ отъ поглъщаието]или 
вдишването на спори на болес
тьта. .

I. Външенъ антраксъ или 
лоша пришка.

Явява се естествено предим
но върху откритите части на 
телото: лицето, Шията, ржцете, 
краката.

Могатъ да се набележатъ 
три степени на синята пришка.

а) На местото на заразата се 
появява изпърво едно червено 
петно, прилично на ухапано отъ 
бълха, придружено отъ слабъ 
сърбежъ. На местото на това 
червено петно се появява едно 
съвсемъ малко сиво-синкаво ме
хурче запълнено съ бистра теч- 
ность.

Скоро следствие на чешане- 
то или спонтанно, мехурчето се 
пуква и подъ него се открива 
единъ червенъ фонъ, който 
засъхва и се наранява, доби
вайки постепенно жълтеникавъ 
после тъмно желтъ и най-после 
Черт» цвЪтъ (отъ дето името на

бавката къмъ него въ закона за 
бюджета на държавата за фин. 
1932/33 гол. която гласи: „кой
то организира пренасянето на 
писма между населени пунктове 
се изказва съ глоба отъ 500 
лв. а за BC'feKO повторно нару
шение глобата се удвоява.

Същото наказание се налага 
и на онези, които като куриери 
или агенти на подобни органи
зации, иренасятъ писма между 
населени пунктове въ които има 
уредена пощенска служба“.

Съгласно нарежданието на 
Главната Дирекция на пощите, 
станцията ми предупреждава, че 
освенъ служителите, има спе
циални лица, които щеследятъ 
за тия нарушения и съставятъ 
актове на нарушителите.

Началникъ на Станцията 
К. СвЪтозаровъ

пришката вжгленъ, както я на- 
ричатъ французите). Всичко то
ва почива върху една затвър- 
дела основа и оградена отъ 
подутина.

б) Въ продължение на два- 
три дена, около така образува
ната черна раничка се появя- 
ватъ въ кржгъ нови мехурчета. 
Раничката нараства и обхваща 
и мехурчетата, образуване на 
новъ по-големъ кржгъ отъ ме
хурчета, отъ които, ако се сти- 
скатъ, тече бистро-желтеникава 
много характерна течность.

в) Въ тоя моментъ настжпва 
третата смъртоносна, к р а й н а  
стадия на пришката. Около- 
връстнатв кожа се подува и 
надебелява и приема мъртвеш
ки изгледъ. Най-характерно е, 
и за големо съжаление, че всич
ко това се развива безъ болки 
и съ слаба или късна темпера
тура.

Следъ няколко дена общото 
състояние на организъма с е 
силно и бърже влошава. Явя- 
ватъ се: диария, повърщания, 
студена поть, особенно внуши
телно изражение н а лицето, 
трудно уловимъ пулсъ и най- 
после смъртоносенъ ударъ. Въ 
тоя моментъ кръвьта е навод
нена отъ спорите на микроба 
и е отровена.

Безболезнено и няколко днев
но само развитие, червена безъ 
мехурче, после съ мехурче ра
ничка; сърбежъ, пукване на ме
хурчето, почерняване на фона, 
увеличаване на раничката, за
граждането й съ кржгъ отъ 
кови мехурчета съ бистро-жел- 
та течность и надебеляване на 
кожата, която после д о б и в а  
мъртвешки видъ, бързо влоша
ване на общото състояние: диа
рия, подуваме корема, повърща- 
не, студенъ поть, слабъ пулсъ, 
смъртъ.— Това сж най-сжще 
ственит-Ь признаци на дявола, 
като всеки требва да разпо
знае още въ първата и втората 
стадия на болестьта, когато по
следната е излечима и прибег 
не веднага до най-бърза меди
цинска помощь, която благода 
рение на бързото развитие на 
модерната бактериология, спа 
сява ежегодно хиляди човешки 
живота, които въ миналото се 
даваха аъ жертва на невеже
ството и предразсждацигЬ.

(следва)
Д=-ръ Аврамъ rfk. Рапонски

дип.омиракъ по хигиена 
и бактериология.

С ьобщевие
Фердинандската Т. П. Стан

ция предупреждава за после- 
денъ пжть всички ония лица 
които организиратъ или услуг- 
ватъ съ принасяне на облепена, 
недооблепена или необлепена 
съ следуемите се марки писма, 
че за въ бждеще ако бждатъ 
заловени, ще имъ се съставятъ 
актове и биватъ глобявани безъ 
изключение, съгласно чл. 343 
отъ закона за П, Т. Т. и при-

За с. Копиловци
Помоленъ съмъ отъ приятели 

на Копиловци да пиша нещо 
за тяхното минало; ето защо 
моля редакцията на в. „Наше 
Слово“ да даде место на дол
ните редове:

Селото Копиловци е старо за
селище на арбанаси (албанци), 
населени тукъ още въ Римска
та епоха.

Католическата пропаганда въ 
XVI и XVII в. намира селото 
католическо.

Презъ 1611 година католичес
кия епискипъ въ Чипоровци 
Петръ Солинатъ построилъ черк
ва въ селото, вероятно место
то й е било тамъ дето днесъ 
е хороигрището. Много по-кжс- 
но е билъ построенъ и като
лически монастиръ въ мЪстно- 
стьта „Монастирски ржть“, под- 
ведомственъ на Чипоровския, 
Гушовски монастиръ.

По доклада на католическия 
архиепископъ о т ъ  Чипровци 
Петръ Богдановъ Бакшичъ (Де- 
одатъ“ до папата презъ 1640 
година, селото Копиловци има
ло 1500 жители, всички католи
ци, по произходъ албанци, по
селени тукъ въ най-старо вре
ме. Въ селото има черква, при 
нея училище, отъ което отива
ли ученици въ чилровския се- 
менаръ, а отъ тамъ за по-голЪмо 
образование—въ Римъ, Лоуре- 
то и Пачермо.

Въ възстанието 1688 г. селото 
Копиловци е първо разрушено, 
заедно съ черквата и монасти 
ра, а следъ него Чипровци, Же 
лЪзна и Клисура.

Бежанци отъ селото сж по
селили Винча въ Карпатите, 
други следъ затворъ, колонизи 
рани въ източния балканъ. Ис 
торически още не е разрешено 
селото Копилово, между Котелъ 
и Елена, не е ли население на 
копиловчани, отъ дето излиза 
името на селото, исторически 
никжде не е упоменато; тоя 
въпросъ правдоподобно може 
да се разреши по предание.

Твърде отдавна въ Копилов
ци е получавано злато, следи 
на което сж дупките на рупи 
въ „Рупски долъ“ и „Рупски 
ржтъ“; тава злато, получавано 
примитивно, е промивано въ 
„Плакарски виръ", лева река 
въ Копиловци,

Съ ваденето на рудата сж 
били ангажирани всички мжже, 
а съ плавенето — жените. Де 
цата сж били изоставени и пос
тоянно плачелн. Надзирателите 
на работата, вероятно латинЦи, 
сж брактисвали отъ тий плачу- 
щи деца и казвали „Копили 
(деца безъ баща и майка). Отъ 
това произлезло думата—место 
на допилите или Копиловци. 
Исторически, разбира се, това 
не може да се докаже, но фак
та е фактъ: че тия мини и дуп
ки сж дело на човешка ржка 
и че теглото е било страшно.

Требва Да се предполага, че 
това е било въ онова време, ко
гато е промивано злато въ ре
ката при Говежда и Дълги-дел, 
дето и днесъ личатъ натрупа
ни камъни грамади, между кои

то личатъ да се движатъ кола, 
както сж ги превозвали на оно
ва време.

Когато нЬчога се направятъ 
разкопки въ места, които наро 
да днесъ почита, като нещо 
старо, но свято, ьероятно е, че 
биха се намерили исторически 
ценности, които биха разрешили 
въпроса.
26. VIII. 932 г.
с. Чипровци Ив. Георгиевъ

Противоалкохолна 
седмица

Отъ 23 до 30 того, въздър- 
жателните дружества въ Бъл- 
гирия устройватъ противоалко 
холна седмица.

По този случай, министерства 
та на земледелието, търговията 
и просветата сж дали нарежда 
ния до подведомствените учили 
ща, да устроятъ беседи, на 
които да се изнесе вредата отъ 
алкохола.

Вчера, 26 того, б е  х а из
несени сказки предъ учениците 
на гимназията отъ учителя Ки- 
рилъ Пенковъ и окол. лекарь 
Д-ръ Григоровъ.

Днесъ ще бждатъ изнесе
ни сказки отъ сжщите предъ 
учениците отъ Търговското и 
Домакинското училища.

И на 30 того, неделя, въ са
лона на читалището ще гово- 
рятъ сжщите предъ граждан
ството за вредата отъ алкохо
ла и какъ да се боримъ съ то
ва социално зло, което носи 
нещастие на народъ и държава.

Хроника
На 23 того се състоя извън

редното събрание на читалище 
„Разумъ“, на което Извънред
ната контролна комисия даде 
своя отчетъ. Рошено е да бж
датъ отстранени ония настояте
ли, които не сж се отчели окон
чателно къмъ читалищната ка
са, като местата имъ се зае- 
матъ отъ техните подгласници.

Всички лица отъ града и око
лията, които сж представили въ 
редакцията на „Наше Слово“ 
печелившите си билети отъ ло
тарията на съюза на журналис
тите, да се яватъ и си полу- 
чатъ сумите.
Завърна се отъ Германия (Лайп- 

цигъ) г. Д-ръ Ашеръ Зонановъ, 
зжболекаръ, и се установи на 
работа въ града ни. Клини 
му се намира до книжарн 
„София“.

в. „Обнова“ ще излезе на 1 
ноемврий т. г. въ двоенъ фор- 
матъ съ материалъ изъ облас- 
тьта на политиката и стопан
ството.

Дружество „Инвалидъ“ въ гра
да продължава записването за 
камени въглища.

Дружество „Инвалидъ“ въ Фер- 
динандъ съобщава на всички 
военоинвалиди, вдовици, сира
ци и родители на убити презъ 
време на войните въ града и 
селата, че по наша молба на
шия съгражданинъ лекаръ д-ръ 
Симеонъ Цанковъ ще приема 
да преглежда безплатно нуж- 
дающите се отъ мед. прегледъ.

Бъчви, бадъни, бурета, кантари и 
разни други вещи се продаватъ 

много евтино и всЪко време.
Споразумение и виждане при: 

Любомиръ Ив. Коларовъ, адвокатъ и 
2-3 " Иванъ С. Узуновъ, бакърджия—Фердинандъ.

Продавамъ
1. К ж & щ а ,  ул. Ломъ-София № 6 съ дворъ 600 кв. м.
2. Градина 1 дек. въ района на с. М.-Кутловица.

Споразумение: Тонка Цекова — сжщата кжща.
|— ; . -------  : -— ■ — - — ■ -    '    ■    -  ■■  :

В Ж Ж А Р С К А  К О О П ЕРА ТИ ВН А
ФАБРИКА „ Б Р А Т С Т В О “

Централа ВРАЦА Клонъ ФЕР ДИНАНДЪ
продава всички видове вжжя, чисто конопени и типъ итали» 

янски; канапи, върви екстра и др.
Въ кооперацията се продаватъ: гумени обувки, царвули и мжж- 

ки и детски сандали, галоши и шушони отъ 
прочутатата марка „Глиганъ“,

Въ склада се намиратъ кантари отъ 10 до 200 кгр.
Отъ управителния съветъ,

2- 3 Склада се намира срещу хотель „Чамъ курня*—ФердинанДъ.

ПРОДАВАТЪ СЕ 
лимонови и портокалови дръвчета съ плодове.
3- 3 Споразумение: Евстати Г. Берковски,

ФЕРДИНАНДСКО ОКОЛИЙСКО УПРАВЛЕНИЕ

Обявление N9 7285
Фердинандското Околийско Управление, обявява на ин* 

тересующите се, че дири да наеме здание за нуждите на 
сжщото за настоящата година, което требва да има: 6—8 стаи 
за канцелариа, стаи за помещение на стражата, стая за складъ, 
за аресть, конюшна и плевня за сено.

Собствениците на такива здания, да подадътъ офертите си 
най-кжсно въ седмодневенъ срокъ отъ публикуването на нас» 
тоящето въ в. „Наше Слово 1Ч

грк Фердинандъ 19 октомврий 1932 година.
Околийски началникъ: Г. Семерджневъ 

Секретарь: К. йвановъ

Продава се много износно
моторенъ даракъ за влачене на вълна

система „Цимерманъ“, съ 6 чифта работни валове, производ
ство i5—20 кгр. въ часъ, съ моторъ 3 конски сили, система 

„Вортинктанъ“. Може и по-отдЪлно.
3-3 Споразумение: Ивь С. Узуновъ, бакжрджия—-Фердинандъ


