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Пристигнаха ми г о л ^ м ъ  и з б о р ъ  съ намалени це
ни Русенски и Старо-Загорски таблени кревати—единични и 
двойни, разни цветове, съ пейсажи и фурнири, имитация на 
Птичи яворъ, Коренище и др., тръбни кревати комплектъ съ 
пружини, удобни за пренасяне безъ повреда. По здравина и 
качество не отстжпватъ на английските такива. Пристигнаха 

сжжо кушетки за почивка и др.
Едно посещение е достатъчно, за да се уверите въ горното.

4*.8г-- . .:j*cQP.ktin \ Съ почитание: ЯСЪНЬ ПЕТКОВЪ.
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Бомбонената 
работилница Л

П О Л И Н А “ се премести сре- Д  и I и  II П Щу общ Ината> въ
з д а н и е т о  н а  М а ч и  М е л а м е д ъ .

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.
5-5 _  БУКО ЕШКЕНАЗИ.

Л а » а  с е  и о д ъ  н а е » г ь  
самостоятелна к&ща съ три стаи ивестибюлъ.
3—3 4 - Споразумение: Р е д а к ц и я т а .

Ш д а ® о з с 0  Ф А С О Н И  
. д е & я с к и п  ns м з а ж к и  <о>тпь ж я з в е с т г н а т а .  

въ цЪлъ свЪтъ фабрика
• „ Т Р А П Е Ц Ъ “

Красиви, елегантни, трайни и срав- 
гвително ефтиии при

Брата И. Днновн-гр. фердинандъ
В ъ  м а г а з и н а  и м а  н  в с и ч к и  в и  д о в е  

г а л о ш н  и  ш у ш о н и  о т ъ  в с и ч к и  
2-3 б ъ л г а р с к и  ф а б р и к и .

Д-ръ Ашеръ Зононовъ
з ж б о л Ъ к а р ь

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

МЪ ЧЕМИШАНСКИ
. желкзария, безирг, бок и лзкоБа—- Ферди;;а1;дъ

•; 1 С ‘Ъ О В Щ 4 В А М ' Ь
. М  ПоЧйтаеМйТа Сй клиентела, че :е  М р ь е м ^ С т к а а ^ ъ  на 
.Другия жгълъ, в:ъ зданието на Камекъ Димовъ (подъ Българ» 
ската НароДнй Банка) и йъвеждамъ и разни колониални сто
ки на конкурентни Цени. Молимъ, вземете си бележка и по* 
2 3 .. сетете МаГавйна ми, за да се уверите.
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Продава се по случай заминаване
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 нъ Царибродския кварталъ.

Справка: Р е д в к ц и я т а .3 - 3

А Т А Н А С Ъ  С В Ъ Щ А Р О В Ъ
часовникарь — Фердинандъ

приема за поправка всякакви часовници.
.Рекламите дадени въ НАЦ1Е СЛОВО постигатъ цельта си.

Т А М Ъ 4» © »

Измина се горещото лЪто. 
Посевите сж прибрани. Прелет
ните птици отдавна отлетяха. 
Хамбарите пръщатъ отъ наси
па яите въ тФхъ храни. Бъчви
т е  сж пълни съ вино, мазите 
— съ зимнина. Настжпи времето, 
презъ което работата за трудо
любивия и неуморенъ селянинъ 
е свършена. И ето, че той се 
пита: Кжде?

Селянино, разбери и запомни, 
че тогава, когато ти си свър* 
шилъ полската си работа и безъ 
страхъ и колебание си готовъ 
да посрещнешъ суровата зима, 
твоето место не може да бжде 
нито въ партийните клубове, 
нито въ кръчмите, нито въ ка
фенетата или край огнището, а 
само въ читалнята на чита
лището.

Тамъ, въ читалището, ти не 
ще чуешъ да се говори за кал • 
ниятъ партизански бЪсъ, бушу- 
ващъ като ураганъ въ днешно 
време!

Тамъ... ти не ще чуешъ вул

гарните изрази, пораждащи се 
въ умовете на забравилите се 
отъ действието на алкохола!

Тамъ... не се говори за убий
ство!

Тамъ... не се говори за вой 
на, а за братска любовь между 
човечеството, първи носачъ на 
която беше великиятъ мжче- 
никъ Хрисюсъ!

Тамъ... ти ще видишъ и про- 
четешъ книги, списания, вестни
ци и др., съдържанието на ко
ито ще те улесни въ твоето 
занятие!

Тамъ... се говори за земеде
лие, птицевъдство, овцевъдство, 
наука, изкуство и т. н.

Тамъ... не се сеятъ бурени, а 
се чистятъ, засевайки на техно 
место с е м е т о  на народната 
просвета, отъ чиито плодове 
ти ще жънешъ щастие за свет
ли бжднини!

Тамъ... Тамъ е твоето место!!!

М. БАЛТОВЪ.

За нашето овощарство
Ето вече 14 години отъ свър

шена на войната се изминаха. 
Грохота на орждията, зловещо
то тракане на картечниците за
млъкна, писъците и проклятия
та на хиляди ранени и убити 
стихнаха. Завърнали се граж
даните по своите домове сме- 
таха, че за техъ  настжпва миръ 
и благоденствие. Илюзията, че 
съ края на този хаосъ ще на- 
стжпятъ хубавите стари време- 
ме, ги приспа временно, за да 
не могатъ да съзратъ веднага 
настжпилата по-страшна война 
— икономическата. За тая вой
на ние не бехме подготвени — 
ние бехме изненадани. И вмес
то да се въоржжимъ съ нужд- 
ните средства, начини и поз
нания за борба съ това стогла- 
во ненаситно животно—съ тая 
хидра, започнахме да се само- 
изядаме въ суетни политически 
борби, които и днесъ не прес- 
таватъ и които ще ни тикнатъ 
въ пропастьта, ако не се овла- 
деемъ о време и хванемъ пж- 
тищата, които живота ни сочи.

На фронта на икономическа
та война ние или по право на
шето селско земледелско сто
панство лесно б е  победено, за- 
щото о време не вземахме мер
ки да го пригодимъ къмъ но
вото, къмъ живота. То остана 
съ своята първобитность на ус
тройство и обработка. Митни
ческите бариери, които издиг
наха държазите> спомогнала за 
това*

ДчеСЪ ние СМе свидетели на 
една странна стопанска криза, 
която въ Своята стихийность 
най много засегна селското ни 
стопанство, а отъ тамъ— и дър
жавата въ своята целость.

Требва ли да се суетимъ да 
търсимъ виновници и отговор
ности за това печално положе
ние? Нека оставимъ това да 
върши историята. На всеки тя 
ще отреди местото. В и с ш ъ 
дългъ на насъ се налага да на- 
меримъ начините за изваждане 
отъ това Хаотично положение, 
въ което се намира Нашето сел
ско землеД. стопонство. Требва 
да се изоставятъ досегашните 
начини на устройство и обра
ботка и Да му се дадатъ нови 
насоки и ПжтиЩа. Требва да 
стане едца рерргАнизация, Въ

веждане нови сеидбообороти, 
нови култури, размахъ на ония, 
които сж въведени въ стопан
ството, като нещо любителско, 
като спортъ.

Единъ отъ тези клонове е и 
овощарството.

Овощарството, осмислено съ 
интересъ и познание, застжпе- 
но въ по-широкъ масщабъ тамъ, 
кждето климатическите и поч
вени условия позволяватъ това, 
ще изиграе една благодатна 
роль въ живота и развитието 
на земледелското ни стопан
ство. Нашата външна търговия 
презъ последните 2 —3 години 
ясно ни говори за това. Наши
те  агродеятели сж на с в о я  
постъ. Остава да се появи же
ланието и волята за това на 
нашите селски стопани. Зимни
те  вечерни беседи по овощар
ство и др. землед. въпроси ще 
изиграятъ своята роль.

АН. ПЕНЧЕВЪ.

И З К Л Ю Ч Е Н И
У Ч Е Н И Ц И

Миналата седмица, петъкъ, 
въ сялона на читалището е дър- 
жалъ сказка г. Никола Д. Иор- 
дановъ, учитель въ София, на 
тема: „Наука и религия“.

Сказката е била посетена пре
димно отъ ученици, доведени 
отъ учителите на Търговското 
училище и Реалната.

Къмъ средата на сказката ед
на група отъ 50 — 60 ученици 
ставатъ, напускатъ салона и се 
разотиватъ по домовете си.

Това се е счело за демон
страция, направена отъ учени
ците срещу сказчика, който, 
споредъ некои, при разглежда
не темата, не е проявилъ оная 
обективность, която сж очак
вали слушателите.

Присжтствуващите учители, 
а и некои граждани, сж напра
вили това достояние на дирек
циите на Търговското учили
ще и Реалката и сж поискали 
да се направи потребното спре- 
мо инициаторите на тази де
монстрация.

Въ сжбота, 19 того, следъ ан
кета, учителскиятъ съветъ е 
взелъ решение и е изключилъ 
за една година, съ право да се 
яватъ на изпитъ въ края на го
дината следните ученици, смет
нати за инициатори на демон
страцията: Лило Тодоровъ отъ с. 
Клисурица, Младенъ Петровъ отъ 
с. Славотинъ, Никола Димит- 
ровъ отъ с. Меляне, Берковско 
— и тримата отъ VIII класъ и 
Петко Николовъ, V класъ, отъ с. 
Чипоровци, ученици отъ Търг. 
училище.

Получи се въ редакцията:

Сталйнъ наследникъ на Чингасъ- 
Ханъ. Мязатъ ли си Сталинъ, 
Напалеонъ и Константинъ Ве
лики? Умрела ли е руската ре- 
волюция съ Ленинъ? Близки ли 
с ж сталинизма и фашизма? 
День на българската к н и г а .  
Спомени за Вазовъ, Славейковъ, 
Я в о р о в ъ, Дебеляновъ, Д-ръ 
Кръстевъ, Ив. Шишмановъ, Бо- 
янъ Пеневъ. За гроздето. Пол
ярната зима. Много илюстрации. 
Това е съдържанието на 11-а 
(1) книжка отъ II год. на илю
строваното седмично списание 

Страници за всички“ Продава 
се по всички вестникарски буд
ки цена 4 лв.

„Наше Слово“ навършва ос- 
мата годишнина. Навлизаме въ 
деветата. Умоляваме н а ш и т е  
абонати, безъ повторно да ги 
подканяме, да изплатятъ абона
мента си.

Една тревожна весть
Е д и н ъ  утриненъ вестникъ 

преди не колко дена съобщи, че 
въ единъ край на България хо
ра мратъ отъ гладъ като му 
хи. За големо съжаление, това 
е новоосвободения край, край 
който и за който се дадоха 
безчетни жертви, е оставенъ на 
произвола на сждбата-*да мре 
отъ гладъ! Да мратъ хора въ 
нашата земледелска България 
отъ гладъ, въ тая България, въ 
който иМа и далъ Богъ толко
ва милиони килограми х р а н и  
излишъкъ,

не е Ли абсурдъ?
Да мратъ хора отъ гладъ и 

немощь у насъ тогава, когато 
се прахосватъ безчетни дър
жавни с у м и  за безполезни и 
вредни работи! Да мратъ у насъ 
хора, да мратъ и ежедневно да 
измиратъ такива отъ гладъ въ 
единъ нашъ край отъ 20,000 се
мейства! Да мратъ, когато дру
ги отъ разточителство и охо 
ленъ ж и в о т ъ сл се са
мозабравили! Да мратъ хора у 
насъ отъ гладъ, когато е д н и  
отъ тлъсти заплати, команди
ровки, рушвети, изнудване, ски* 
тосване по кабарета, развлече

ния съ автомобили и железни
ци на и за сметка на умираю- 
щия отъ гладъ, не е ли това 

уннкумъ на престжпность и 
нехайство?

Ако управници и властници 
С/& се замозабравили въ своите 
партизански ежби и търсятъ 
редъ начини, за да угодятъ на 
близки и роднини, то нема ли, 
за Бога, други, които да се за- 
грижатъ за хуманното, култур
ното, човешкото, Християнско
то и назидателното?

Кжде сж разнигЬ културни н 
национални дружества?

Тия дружества, които много 
пжтн сж подпомогвани отъ дър
жавата; тия дружества, които 
иматъ за принципъ да подър- 
жатъ хуманитарностьта; т и я  
дружества, к о й т о  требва да 
бдятъ и помагатъ на нещастни
ците—забравени отъ властьта: 
тия дружества, които требва да 
следятъ що става съ нацията 
ни, де е благотворностьта имъ?

Помогнете и всички да помог- 
немъ на тия нещастници.

Ц елъ цивилизованъ светъ ще 
ни се насмее и ще ни сочатъ



Стр. 2. Наше Слово Брой 405.

като най-гоя'Ьми престъпници 
за това ни нехайство, ако мо
же така да се окачестви това 
престъпление, а врагоЬегЬ ни 
н'Ьма ли да се радаатъ? Враго
ве им<ме много— т*| съ  вънъ и 
огъ вътре и ние съ много нЪ 
що доказахме, че сме т Ъ х н и 
пласатори на идеи! Та, за Б о
га, има ли по гол Ьмо пропаган- 
даторство на онова, отъ което 
всички се пазимъ и ужъ всич
ки го осъждаме? Не ставаме 
ли неволенъ разсадникъ на тия 
идеи? И щомъ като ние създа
ваме, има ли тогава кому да се 
сърдиме?

Всички г
културни, национални, христян- 
ски и др. дружества, па и ц е
локупния ни народъ нека чуе 
воплите, стенанията и най не
човешкото— смърть отъ гладъ. 
Да гледашъ съ очи какъ мре 
близкия ти! Да се притечемъ 
на помощь!

Било имъ всичко продадено 
за данъци— черги, котли и всич 
ко що струвало пари!

Били се притекли на помощь 
само местното учителство и 
офицерство!

Га въ състояние ли с ъ  тия 
благородни хора да затулятъ 
устата на 20,000 с а м о  деца?

Требва ли и то за да вземемъ 
като една обикновена вестни 
карска весть, да я прочетемъ, 
цъкнемъ съ уста ия забравимъ? 
Не. Не бива така. Нека поте- 
матъ инициативата свещеници
т е  аъ черквата, учителите въ 
училището, чиновничеството въ 
канцелариите и подадатъ д е с 
ница за помощь. Нека и ние 
всички се отзовемъ най-щедро 
на техния повикъ, за да не поз- 
волимъ о б е з л ю д в а н е т о  отъ 
гладъ на единъ толкова стра- 
даленъ нашъ край, край, за кой
то се проле толкова човешка 
кръвь!

Да не забравяме,
че ако сега нещастието е тамъ, 
то утре може да бъде тукъ. 
Нека жълъда, какалашките и 
разните треви, които ядатъ се
га тия хора тамъ бъдатъ заме
нени поне съ качамакъ и царе- 
виченъ хлебъ.

Нека вършимъ християнщина, 
за да докажеме, че сме христи
яни, а немущите: старци, баби 
и дечица съ благословии ще ни 
благодарятъ, а такива благосло
вии винаги съ  чути отъ горе.

Дайте кесаревото кесарю, а 
божието—Богу.

Т. КЖНЧЕВЪ.

с. Гор.-Церовене
Всички знаемъ, че селото, ли

шено отъ всекаква медицинска 
помощь, дава ежегодно най-го- 
лемъ данъкъ на разните зара
зителни болести, не само защо 
то селянина е простъ и невежъ, 
а и защото не се взематъ ни
какви мерки отъ страна на ме
дицинските и местни власти 
за хигиената и чистотата въ 
селските общи заведения, като: 
кръчми, бозаджийници, кафене
та, берберници, хорища и др., 
които с ъ  потънали въ каль и 
мърсотии, най-добрите условия 
за разсадникъ на всички опас
ни болести.

Посещавайки селянина тези 
места, гнезда на заразата, по
лучава като награда некоя за
разителна болесть, която непре
менно ще вземе невинна жерт
ва отъ семейството за сметка 
на невежите общински власти.

Тамъ, където нема медицин
ска власть, контролата на чис- 
стотата и хигиената въ насе- 
ленъ пунктъ се упражнява отъ 
местните общински власти, въ 
лицето на общинските кметове.

Единъ доста характеренъ и 
прЪсенъ случай въ родното ми 
село Горно-Церовене на 30 ок- 
томврий т. г., който случай счи- 
тамъ за нуждно да и з н е с а  
предъ отговорните фактори, за 
да видятъ кои с ъ  едни отъ 
причините за многото заболя* 
вания въ селото.

Група младежи отъ помена
тото село откупватъ музика за

с. Сумеръ

хоро и отъ съображения, че 
селския мегданъ е много мър- 
сенъ, благодарение на това, че 
тамъ се събиратъ чардитъ отъ 
свине и говеда на селото, мла 
дежитЪ поискаха да изведатъ 
музиката край село, където е 
по-чисто и по-удобно, понеже 
не се вдига прахъ, защото 
покрито съ трева, обаче като 
се научи г. кмета за това, за
брани на младежи ге  да изкар- 
ватъ музиката на желаното отъ 
тЪхъ мЪсто, като се мотивира, 
че „требва и стари хора да гле 
датъ хоро“.

И действигелно, запов-Ьдьта 
на г. кмета се изпълни. Музи 
ката засвири, започна се хоро
то на мегдана и въ мигъ се 
вдигнаха облаци отъ прахъ, въ 
които плааатъ всевъзможни не
чистотии и въ късо време се 
покриха съ прахъ хороигра- 
читъ, наблюдателите, децата и 
всички съ отворени уста лапа
ха прахъ, съкашъ той бе необ- 
ходимъ за техното здраве, меж
ду които бе и г. кмета. Но за 
големо съжаление хорото не 
можеше да се види, защото се 
губеше въ изкуствената мъгла 
отъ прахъ.

За такива заповеди на г-нъ 
Горно-Церовския кметъ Георги 
Ангеловъ, младежите, въобще 
селяните отъ Горно-Церовене, 
му благодарятъ и нека живее 
съ надежда, че т е  пакъ ще го1 
избиратъ като добъръ и изпъл* 
нителенъ кметъ.

НАБЛЮ ДАТЕЛЬ.

Молимъ да бъда извиненъ 
отъ есички читатели на насто
ящата ми статия въ вестникъ 

Наше Слово“, к а т о  се има 
предвид^ обстоятелството, че 
человекъ самичакъ (или едно 
село) нищо самичакъ неможе 
да стори, както и казва народ 
нзта поговорка „че съ една р ъ 
ка човекъ и на Дунава неможе 
да се измие“. Така и ние, жи
телите на с. Сумеръ, сме започ
нали изграждане на нова черк
ва, която черква е почти гото
ва, солидно направена, съ же- 
лезобетоновъ сводъ и прекрас
но кубе, безъ вътрешната де
корация. На всички ви е из
вестно, че черква и училище 
така лесно не се прави, безъ 
да бъдатъ подпомогнати отъ 
други добри спомоществувате- 
ли. Верно е, че днесъ ужасна
та криза бошува въ лево и д-fec- 
но и всеки се свива отъ нея 
като отъ чумата, но въпреки 
това, пакъ можемъ да отделимъ 
некоя лепта и за Храма Госпо- 
денъ, независимо отъ обстоя- 
телствоко, че сме далеко отъ 
него. Храма и училището с ъ  
първите два фактори за наше
то благосъстояние, за нашата 
свобода и стабилность като на
родъ.

На всички ви е известно, че 
първата искра за наша своСо 
да и националность е хвъркна- 
ла отъ Атонъ, Рил. монастиръ 
и килийните училища. На всич
ки историята ни е извесна. Ето 
защо и азъ апелирамъ къмъ 
всеки да се проникне отъ чув
ството на пожертвувание и кой 
колко обича н е к а  ни се 
притече на помощь и ни под
крепи въ днешните трудни вре
мена, понеже и селото ни пре 
търпе голема стихийна беда— 
градушка и сме просто въ не 
възможность.

Нека ви бъде известно, ми 
ли читатели, че този, който по
дари нещо, надъ 500 лева, не
говото име ще бъде записано 
на особена мраморна плоча, ако 
пожелае. Тези, които подарятъ 
Темплото (Иконостаса) и л и  
часгь огъ него —  икони, така 
също и техните имена ще се 
запишатъ за вьчно спомену- 
вание.

Дано има добри и благочес
тиви люде, на които дълбоко- 
признателни ще имъ бъдемъ.

Желающите такива да съоб- 
щатъ имената си въ най-скоро 
време до председателя на цър
ковното насгоятелство или до 
редакцията на местния вест
никъ.

Мили читателю, не забравяй, 
че капка по капка виръ става. 
Помогнете ни и вамъ стократно 
ще ви се помогне.

Свещ. Мих. М. Георгиевъ.

Хроника
На 23 того, града ни бе посе 

тенъ отъ г-жа Теодора Пейкова, 
редакторка на сп. „Икономия и 
Домакинство“ и в. Литерату- 
ренъ гласъ“. Вечерьта, въ сало
на на читалището същата гово
ри на тема: „Жената въ мина
лото, настоящето и бъдещето“. 
Сказката бе добре посетена, на 
прави отлично впечатление на 
присътствующите.

Музикалниятъ кржжокъ въ гра
да устройва събота вечерь въ 
кафене „Салендитъ“ танцова 
вечерь. Ше свири струненъ ор- 
кестъръ.

НамЪренъ е убигъ на межда
та между селага Вълкова-Сла- 
тина и Славотинъ Нончо Па- 
пурковъ отъ с. В.-Слатина. Уби- 
ецътъ не е заловенъ. Това е 
същиятъ Папурковъ който бе 
обвиненъ миналата година въ 
ограбване магазините на Геор
ги Вълковъ, магазинъ „Дунгвъ“ 
и Братя Гогови и чието дело 
щеше да се гледа на 25 гого 
отъ окр. съдъ.

Изплатете си абона
мента, за да не става 
нужда да ви подканя
ме чрезъ вестника.

Излезе отъ п е ч а т ъ  новата 
книга „Домашенъ л!;к*рь“ стъ 
Д-ръ Георги Ефремоаъ. Въ 320 
страници, големъ форматъ и съ 
131 картини въ текста. Крайно 
необходима а̂ вс%ко семейство, 
защото: 1) Разглежда призна
ците и лечението на повече огъ 
500 б^лес'и; 2) Посочза лечеб
ни средства, каквито всеки мо
же да приложи у дома; 3) Да
ва съвети за първа помощь при 
всекакви заболЪвания и злопо
луки; 4) Написана е на наученъ, 
но на разбранъ езикъ. Цената 
й е 95 лева, обаче до 31 де- 
кемврий се отстъпва за 65 — 
цена нищожна, въ сравнение съ 
нейната големина и ползата отъ 
нея. Пратете незабавно 65 лева, 
за да се снабдите съ тази цен- 
на книга, която ще ви служи 
за целъ животъ. За красиво 
подвързана, цела въ платно, се 
доплаща 20 лева. Парите изпра
тете съ  чекъ по чекова сметка 
№ 741, съ пощенски запнсъ или 
въ препоръчано писмо до ре
дакция „Добро Здраве“-София, 
Ако не сте абонатъ на «Добро 
Здраве“, използувайте случая 
аЗ станете такъвъ. Срещу 100 
лева, пратени наведнажъ, ще 
имате „Домашенъ лекарь“ и 
„Добро Здраве“ година X, съ 
двете му приложения; „Какъ се 
учихъ на здравъ животъ“ отъ 
Д-ръ Сигалъ и ^„Пътьтъ къмъ 
здраве и щ а с т и е “, отъ К. 
Джефри.

ПРОДАВАТЪ СЕ
ниви, селища, ливади и градини, 

всички дааатъ добри доходи.

Споразумение: Илия Райчевъ.

Продава се кдща
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 Бориеъ“-.

Споразумение: Редакцията.

Въ околностьта на с. Вирове 
се е появила една глутница отъ 
1— 8 вълци. Ловното дружест
во ще предприеме хайка за 
унищожението й.

Получи се въ редакцията ро 
мана „Делото Мавриций“ отъ 
Якобъ Васерманъ. Цена 50 лв. 
Една голема книга (400 стр.), 
съ големи достойнства.ч„дело 
то Маврицй“ е най-силната 
творба на великия немски пи- 
сатель Якобъ Васерманъ. Съ 
този трудъ могатъ да се срав- 
нятъ най-крупните творения на 
световната литература;

ЩЪРБАНОВО БРАШНО
пристигна въ склада на 

2 3  Г. П. СЕМ ЕРДЖ ИЕВЪ
ПОДЪ НАЕМЪ ДАВАМ Ъ

самостоятелна хигиенична къща отъ 4 стаи, два коридори, 
пералня и килерче. Намира се задъ болницата, 

до къщата на учителя Захари Желевъ.
споразумение; ТОНЧО ДИМИТРОВЪ 

2-2 гарата— Фердинандъ.

Винаги пръска моя за козунаци
при Ьратя Шуманови —  гр. Фердику i.

Ломски Окр£женъ Смдъ

О Б Я В Л Е Н И Е  N s 267132 г.
Ломския Окръженъ Съдъ обявява, че съ определение 

на съда подъ J\s 1536 отъ 7 ноемврий 1932 год. е допусна
то осиновлението на Ефтимъ Занфиривъ Ивановъ отъ с. Вирове, 
Фердинандско, а живущъ въ с. Маданъ, Фердинандско, отъ 
осиновителите Христо Митовъ Първановъ и законната му 
съпруга Господина Христова Митова и двамата огъ с. Ма* 
данъ, Фердинандско.

гр. Ломъ, 7 ноемврий 1932 год.
Секретарь; ЦВ. КИРОВЪ. 

КОБИЛЯШКАТА СКОТОВ. КОМИСИЯ— ФЕРДИНАНДСКО

О Б Я В Л Е Н И Е  №  1007
Скотовъдната комисия при Кобиляшката община търси 

да закупи по доброволно съгласие следните фуражи: сено 
3000 кгр., овесъ 900 кгр., ечемикъ 1080 кгрп царевица 810 кгр,, 
кюспе 360 кгр. или 540 кгр. трици, кръмно цвекло 3200 кгр, 
или 320 кгр. овесъ, слама 2500 кгр., и соль 18 кгр. Доставка
та може да стане по единично и на части отъ всъки артукулъ 
или общо всички артикули.

Желающите да налравятъ горната доставка, могатъ Да 
се яватъ н^й-късно въ продължение на 11 дена отъ публику
ването настоящето въ канцеларията да предложатъ условията; 
Ако не се яватъ кандидати, комисията е длъжна сама да г«г 
потърси. Всички разноски съ  за сметка на доставчиците, 

с. Кобилякъ, 24 ноемврий 1932 година.
Председатель: Хр. ЦвйтШъ 

Касиеръ-отчетникъ; Г. S. Попов*

ш

СЕЛЯНИ! 

ЗАНАЯТЧИИ! 

БЕДНИ ХОРА!

ЕВТИНОТО Е ВСЯКОГА ПО~СКЛЕжПОГ
Парит^лсеГа еж ценни и мжчно се печелягъ, затова naG tpere ги!
Не си давайте трудно спечелените пари за боклукчиви и елаби ша- 
яци, а  търсете само здравите сь  трайна и издържливит^ кол-
Йото домашните КАЛПАЗАНОВИ Ш а Е Ц И  с ъ  златни к р ж г л и  печати, 
Не се мамете! Разберете, че винаги евтиното е по*ск£по!

И ск ай те прочутитЪ К а л п а з а н о в я  Г а б р о в с к а  ш а е ц а !


