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Избирателното право въ Италия
Въздикайки корпоративната фа

шистка държава като идеалъ 
на съвременното обществено ор
ганизиране, фашистите мислятъ, 
че политическите партии оста
рели, раздробени и омаломоще- 
ни само допринасятъ къмъ ком
прометирането на парламентар
ното управление. Новото поли
тическо устройство на държа
вата, споредъ техъ изисква и 
реформа въ избирателното пра
во, което да се уреди съобраз
но съ новоорганизираните про
изводствени и екокомически гру
пи отъ които се състои корпо
ративната фашистка държава. 
Съ огледъ на тези изисквания 
се нагоди и избирателното пра
во въ Италия, чрезъ закона отъ 
21 юний 1923 година. Споредъ 
него делата страна представля
ва една избирателна колегия. 
Въ парламентарната държава 
кандидатките листи се съста- 
вятъ отъ отделните партии, ко- 
виятъ законъ въ Италия пред
вижда държаваа намеса въ оп
ределяне кандидатните листи. 
Тая намеса се оправдава съ 
твърдението, че партиите пос- 
тавятъ като кандидати хора, ко
ито нематъ нищо общо съ дър
жавните интереси.

„Държавата требва да опре
дели сама хората, които избо
рите ще поставятъ като нейни 
ръководители, е казано въ мо
тивите на избирателния законъ, 
ето защо тя не може да предо
стави определянето на канди
датите изключително на част
ната инициатива“.

Това се постига посредсгвомъ 
синдикатите—публични органи
зации, които определятъ за кои 
кандидати ще се гласува въ да
дени избори. Съставените отъ 
синдикатите кандидатяи листи 
се изпращатъ за одобрение отъ 
Великия фашистки съветъ. Той 
има право да вписва въ тия лис- 

I ти, като кандидати, и хора не- 
посочени отъ синдикатите, хо
ра, които споредъ своята науч
на, литературна или други видъ 
дейность съ достойни да се 
яезтъ въ италиянския парла- 
ментъ. Гласуването за така със
тавената листа става съ—да или 
не. Кандидатни листи други 
нема—единствената канд. листа 
е фашистката. На опозицията 
въ Италия чрезъ избирателния 
законъ не е позволено разточи
телството да съществува. Ако 
листата не получи повече отъ 
половината гласове отъ всички 
избиратели въ страната, прис
тъпя се къмъ повторно гласу
ване. При него вече, наредъ съ 
фашистката листа, изработена 
по казания по горе начинъ, мо- 
гатъ да излизатъ съ свои кан
дидатни листи тези стопански 
организации, които фашистката 
държава съ специално разреше
ние е признала за такива. Ес
тествено е, че при това поло
жение организации съ про- 
тивофашистки или опозиционни 
настроения, не ще бъдатъ приз
нати отъ държавата. До второ 
гласуване обаче въ никой слу
чай не дохожда работата, защо- 
то изпълнителната власть съ 
своитЬ неограничени и законо
дателни правомощия е достатъч

но силна, за да осигури една 
изборна победа.

Италиянскиятъ парламентъ, 
въпреки, че е комплектузанъ 
отъ хора верни на фашисткия 
режимъ, има бледи и анемични 
функции.

Неговата дейность е ограни
чена: а) съ това, че изпълнител
ната власть — правителството 
може да законодателства не
зависимо отъ него; и б) съ на
чина по който се внасятъ въ 
него законодателните предло
жения. Отъ друга страна орга
низацията на избирателната са 
система дава възможность да 
се неутрализира и малкото про
тиводействие, което парламента 
би могълъ да укаже на прави
телството, относно ония негови 
мероприятия, съ които не е съ- 
гласенъ. Въ Италиянския пар
ламентъ може да влезе само 
този депутатъ, който се ползва 
съ благоволението на ръковод
ните фашистки фактори.

Избирателната, система въ 
Италия изключва, поради свое
то естество и организация, въз- 
можностьта да се говори за де- 
мократизъмъ. Народа въ сжщ- 
ность е безучастенъ зритель на 
комедиите, които му устройватъ 
фашисгките лидери, презъ вре
ме на изборния карнавалъ.

Единъ универсаленъ абсолю- 
тизъмъ е възкръсналъ изъ пра
ха на средневековието и е 
впилъ своите смукала въ изво
ра на народните свободи съ 
ненаситната стръвь на една хи- 
лядоглава хидра.

И ако фашистките водачи 
иматъ въ известни случаи ела- 
бостьта да подчертавагъ, че въ 
Италия еще съществува пар
ламентарен режимъ, това пра- 
вятъ за да заглушатъ, когато е 
нуждно, или гласътъ на своя 
разумъ или пъкъ да залъжатъ 
собствения си народъ съ тео
рии и умувания, въ които сами 
не вЪрватъ.

Любомирь Марино въ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Фердинандската Телеграфо- 

пощенска станция съ настоя
щето предупреждава за после- 
денъ пжть всички ония радио
любители, които ще се снабдя- 
ватъ съ радиоприемници, че 
преди инсталиране на радио
приемника требва обезателно 
да се снабдятъ съ позволител
но за цельта, преди построява
нето му, иначе ще се приложи 
чл.7  отъ закона за Радиото, 
който гласи: „Който се ползува 
безъ позволително отъ радио- 
приеменъ апаратъ, се наказва 
съ тъмниченъ затворъ до една 
година и съ глоба до 5,000 лв. 
Употребените апарати и ин
струменти се конфискуватъ“.

н-къ станцията:
К. СвЪтозаровъ.

ГолЪмъ изборъ отъ илюстрова- 
вани картички и изгледи отъ 
гр. Фердиландъ ще намерите 
въ новата книжарница при пе
чатница „Животъ“,

За изключените 
ученици

Въ софийския в. „Утро“, въ 
броя му отъ 14 то го, срещаме 
едно антрефиле подъ надсловъ: 
„Ученическа демонстрация въ 
Фердинандъ“. Изглежда, че ко
респондента на този вестникъ 
е подвелъ редакцията, като е 
надраскалъ работи, които не
матъ нищо общо съ истината, 
само и само да получи своего 
възнаграждение, което софий
ските редакции така охотно 
даватъ за всЬко такова сенза
ционно съобщение.

Какво четеме въ съобщение
то на софийския в. „Утро“, ко
ето срещнахме и въ неговата * 
посестрима—„Зора“?

1) че сказката на Ив. Д. Ни-
коловъ, учитель, е държана въ 
деня на християнизиране мла- 
дежьта; • *

2) че сказчикътъ е учитель 
въ местната гимназия,

3) че сказката е уредена за 
учениците отъ гимназията и 
търговското училище;

4) че презъ време на сказка
та ученици започнали да тро- 
патъ и свиркатъ, но били усми
рени отъ приежтетвуващите 
учители;

5) че Министерството на тър
говията наредило да бждатъ 
изключени провинените учени
ци и пр. и пр.
Има ли нещо верно въ горното? 

Нищо!
Ето:
1) Сказката е държана не въ 

деня за християнизиране мла- 
дежьта—4 декемврий, а на 18 
ноемврий т. г.

2) Сказката е държана не огъ 
учитель въ местната гимназия, 
а огъ г. Никола Д. Иирдановъ, 
учитель въ София.

3) Сказката е уредена не за 
учениците, а за гражданство
то, на която сж допуснати и 
ученици.

4) Презъ време на сказката 
не е имало никакво тропане, ни- 
то свирене. Група ученици, не
доволни отъ сказката, сж на
пуснали салона мирно и тихо, 
безъ да попречатъ съ това на 
сказчика. И ако тази група не 
се е състояла отъ около стоти
на ученици, демонстрацията ще- 
ла да мине незабелезана, безъ 
неприятните последици за че
тиримата изключени ученици, 
признати за инициатори на де
монстрацията. Поради това, не 
е ставало нужда приежтетву- 
ващите учители да усмирялатъ 
некого.

5) Министерството на търго
вията не е давало никакво на
реждане за изключване прови
нените ученици. Изключването 
е станало отъ учителския съ- 
ветъ при Търговската гимназия 
по негова собствена инициатива.

Значи—ясно.
Антрефилето, поместено въ 

„Утро“ и „Зора“, отъ единия 
до другия край е лъжа—пръс
ната изъ цела България.

Хубава информация сж дали 
тия вестници на' своите чита
тели. На хубава вждица сж се 
качнали.

И ако всички информации сж 
отъ този родъ, язъкъ ни за

Народиитй „лЪкарк"
лЪкуватъ ли синята пришка?

Т-кмо тука му е местото 
да кажа неколко думи, за та»а 
^реченото народно „лекузане“ 
на синята пъпка.

Почти въ всеко село има 
единъ народенъ „лекарь“, кой
то е сганалъ известенъ съ ле
куването, на синята пъпка.

Почти винаги тия народни 
„лекари“ държатъ (споредъ 
съобствения имъ изразъ) въ 
тайна начина на лекуването, ка
то по тоя начинъ го забулватъ 
въ известна мистерия, а те до- 
биватъ фигурата на оракули!

Читательтъ вече почва да 
догажда, че ьъ дадения случай 
нема и не може да има каква- 
го и да е мистерия.

Народнийтъ „лекарь“ при
лага просто на просто метода 
за когото говорихъ по-горе. Са
мо че ако той го кажеше на 
простите, наивни и добродуш
ни хорица, те, почти съ съща
та вещина ще прилагатъ мето
да, а той твърде бърже ще из
губи клиентелата си.

И така, на въпроса, кой
то много читатели ми задаватъ: 
„може ли единъ простъ човекъ 
(безъ медицинско образование) 
да лекува синята пъпка“, азъ 
отговарямъ: да, може, а по нЪкой 
пжть, н то само ако предвари от
равянето на кръвьта и ако добре 
изгори раната, (синята пъпка).

Защото, забележи драги 
читателю, диагнозата на синята 
пъпка не винаги е съвсемъ ле
ка, даже и за лекаря, и мнози
на, следствие много справедли
вия страхъ, безъ да иматъ си* 
ня пъпка, отиватъ при народ
ния „лекарь“ и техъ той не
пременно ще излекува, по прос
тата причина, че те никога не 
сж били болни отъ антраксъ!

Така най лесно се печел- 
ятъ слава и способности, а по- 
некога и пари, до които пох
вати, за големо съжаление, при- 
бегватъ даже и некои недобро
съвестни лекари.

Така че, като заключение 
върху въпроса за лекуването 
на синята пъпка отъ народните 
„лекари“ ще приведа следната 
статистика. Отъ сто души отиш

ли на лекуване при народния 
„лекарь“, деветдесеть немали 
синя пришка. Отъ останалите 
10 болни отъ пришката, 8 я 
иматъ въ началния й периодъ, 
когато локалното лекуване е дос
татъчно, а останалите двама я 
иматъ съ заразена кръвь, за 
които общою лекуване, за ко
ето ще говориме по-долу, е аб
солютно необходимо и което 
може да приложи само лекаря 
и които двама болни ако се ос- 
тавягъ въ невежите и въ неопит
ните ржце на народния „лекарь“, 
сигурно ще умрат ь, безъ той да 
може да предвиди напреднала
та стадия на болестьта.

Отъ 8-техъ той ще изле
кува 5, па ако обичате всички
те. И като къмъ 8-техъ се при- 
бавятъ 90-техъ които той всич
ките е „излекувалъ“, то тоя 
народенъ шарлатанинъ (несъз- 
нателелъ съ повечето случаи) е 
излекувалъ 98 „болни“ върху 
100 души явили се при него! 
Съ подебенъ триумфъ на 
терапевтиката на антракса не 
може да се похвали и най-ве- 
щия професорь.

Азъ прося извинение отъ 
читателите за дето се впуснахъ 
въ тия странични размишления, 
но те, струва ми се, бЬха не
обходими, за да се разбере, че 
въ сжщность безъ да желаятъ 
(защото почти всички народни 
„лекари“ сж изкрени и добро
съвестни и изобщо много доб
ри хора, но имащи много слабо 
развито чувството на отговор- 
ность), често пжти народните 
„лекари“ сж въ сжщность на
родни убийци. Защото тъхната 
огговорность е и на друго мес
то: отивайки при техъ, мнози
на болни изгубватъ безвъзврат
но най-скжпого за лекуването 
на болестьта имъ време, загуба, 
която по нЪкога имъ котва живота.

Това важи не само за ан
тракса, но и за всички болести 
и то при най-жестоките (тубер
кулоза, ракъ и др'.).

(Следва)
Д-ръ Аврамъ Ив. Рааонски

диплолшранъ по хигиена
ц бактернология

Ш ириш профгспоншй грЪшм
Следъ гениалните открития 

на Пастьоръ, Листеръ и Мар- 
торъ, отъ които първия е от- 
крилъ невидимите врагове на 
човека— болезногворни бакте
рии, втория—споссбъ за борба 
съ тези врагове и третия— по 
възможность безболизнено опе
риране най мжчителните опе
рации, медицината, особено хи
рургията, е тръгнала по прави- 
ленъ пжть, прогресирайки все
ки день отъ тогава и до днеш
ния день.

Обаче този прогресъ по ду
мите на славния германски хи- 
рургъ Бергманъ взема колоал- 
ни жертви: „Успехите на хи
рургията вървя гъ презъ балка- 
ни отъ трупове". З а съжа
ление тези думи на прсфесоръ 
Бергманъ и до сега остава гъ 
въ сила. Изхода за всека опе
рация зависи оть безбройно ко
личество различни условия, 
че иито единъ честенъ хирургъ 
не може да дава некакви га
ранции за безусловенъ успехъ.

Изхода зависи отъ общото 
състояние на болния, отъ него
вата конструкция, отъ възрасть, 
полъ, отъ състояние на сърд- 
цето, белите дробове, бъбре
ците, черния дробъ, о гъ състо-

левчегата, които ежедневно да
ваме за тия два вестника.

Повече внимание, т-да вест
никари!

Не убизайге аерата ни въ 
вашата чиста и безпристрастна 
информация.

Читател*:

яние на стомаха и червата, нер
вната система, психиката, огъ 
вжтрешните процеси на биохи
мията и биофизиката на чове
ка. Зависи сжщо и отъ чисто
тата на въздуха, светлината, 
влажностьта на операционната 
стая и на стаята, кждето той 
ще лежи следъ оперирането. 
И .-хода зависи и отъ лекар
ствата при операцията, отъ ин
струменти .е, отъ превързочни
те материали, отъ опитностьта 
на оператора, негови физичес
ки и технически сили, а сжщо 
и на всичките участшщи въ 
операцията. Изходi зависи и 
отъ следиперацйонното гледа* 
не, начиная отъ лекующия ле
карь и до слугата, който пода* 
ва еждовете. Освен ь тези уС* 
левия има още безбройни, ко
ито ежеминутно могатъ да се 
изменятъ и които никой не мо
же напредъ да зна<:.

Всеки хирургъ при операция 
требва да има предъ видъьсич- 
ките условия и тъй наречени
те „дребулни“, защото въ хи
рургията нема „дребулии“, а 
всичко е слож.-О и важно.

А възможно ли е това? Раз
бира се—не, защото при извър
шване на нъкаква операция хи- 
рургътъ винаги е облржженъ 
отъ такива услоьия, при които 
грешките сж почти неизбеж
ни. При операции съ смъртенъ 
изходъ винагл .може да се по
дозира некаква грешка на хи
рурга. Самиягъ хирургъ търси 
причина: а на мърть, брои 
всичките условия и обстоятел
ства, конто могатъ да повлия-
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ятъ за печаленъ изходъ, мис- 
ленно повтаря десетки пжтн из
вършената операция и накрай 
се спира на никаква хи i ,теза. 
Требва да бжлете хирургъ, за 
да знаете колко безсънни но
щи е прекаралъ л'Ькарь следъ 
н'Ькоя тежка операция и кога- 
то оперирания се намира въ 
тежко състояние. Въ общество
то това не разбиратъ и > ематъ 
представа за тфзи преживява
ния. Преди 2—3 години знаме
нития французки хирургъ ге- 
никологъ проф. Жанъ Луи Форъ 
е написалъ една книга —„Сво 
итЯ мемоари“, кждето съвър
шено чисто и откровено опис
ва своите спомени въ хирурги
ческия животъ. Той и следъ де
сетки години въ своя профе- 
сорски занаятъ за всЯка опера
ция се безспокои, събужда се 
нощно време, брои стжпка по 
стъпка извършената операция 
и докато болния не излЯзе отъ 
опасното положение, не може 
да го забрави.

Има ли хирургъ, който не е 
правилъ грЯшки? Съ пълно 
убеждение говоря, че такива 
нЯма и неможе да има. Най- 
прочутитЯ хирурзи и тЯ грЯ- 
шатъ и тЯхнитЯ грЯшки по ня
кой пжть даватъ печаленъ ре- 
зултатъ.

Азъ лично присжтствувахъ 
на хирургически заседания, кж- 
дето известни хирурзи, опис
вайки интересните операционни 
случаи съ смъртенъ резултатъ, 
съ пълна откровеность говори
ха за тЯзи действия, които се 
оказаха погрЯшни — известенъ 
афоризъмъ: „Една несполучли
ва операция учи оператора мно
го повече, отколкото десеть 
сполучливи“.

Преди 3 години на хирурги
ческия конгресъ въ О д е с а ,  
главния програменъ въпро:ъ 
бЯше грЯшки въ хирургията. И 
старите известни хирурзи дър
жаха доклади и говориха пуб
лично за такива грЯшки, които 
сж непросгителни и за млади 
хирурзи.

Статистиката — наука, която 
дава възможность да правимъ 
точните заключения, показва, 
че и въ хирургията, както и въ 
другитЯ производства, има из
вестенъ процентъ „бракъ“. То
зи процентъ на брака при ед
ни операции става съвършено 
кищоженъ; при други дохожда 
до 100%. Така напр. операция 
на апендицитъ въ студения пе- 
риодъ дава смъртность респ. 
бракъ минимумъ 0,10% и мак- 
симумъ 2,50°/0. СжщитЯ цифри 
даватъ и хернии, разбира се", не 
заклещени, струми (гуши) да
ватъ до 370. Резекция на хра
нопровода дава до 100% брака.

Общия процентъ на смърт- 
ностьта въ голЯмитЯ хирурга 
чееки отдЯления върви отъ 2 
до 6%. НЯкои единични хирур
зи иматъ Ю°/0 и даже 12%. Та
зи цифра е резултатъ на мно
гохилядни операции, статисти
чески изучени въ различни бол
ници и различни държави. 
(Следва края),

Д-ръ В. Тилински.

Юнашката вечеринка
На. 3 т. м. тукашното юнашко 

дружество „Кутловски юнакъ“ 
съ участието на ученическитЯ 
чети при мЯстнитЯ училища* 
подъ вещото ръководство на 
учителя по гимнастика при ту
кашната непълна смЯсена гим
назия, г. Алекснд :ръ Малчевъ
— самъ въ форма на играчъ 
всрЯдъ младитЯ играчи—изне
се ненадмината до dera програ
ма по своето разнообразие, тактъ 
и сила на изпълнение.

Хвала и честь на Юнака-рж 
ководитель!
- Чрезъ него нашето юнашко 
„здравей“ на юнацитЯ и юна- 
кинитЯ! '

Нека крепне юначеството въ 
славната ни Кутловица

Василъ Н. Чавдаровъ

Печатница ЖЙВОТЪ -Фердинандъ

Държавната търговска гимназия, съ участието на Държ. девич. домакинско у-ще 
и съ съдействието на Търговското д-во устройва довечера, часа, въ салона на Чи
талището своята ГОЛЪМ А Т Р А Д И Ц И О Н Н А  В Е Ч Е Р И Н К А ,  на която ще се 
изпълнятъ множество литературни и музикални номера. Ще се представи социалната 
яиеса „УЛИЦАТА“ . Ще се разиграе ТОМБОЛА. Хора и танци до зори. Цени обикновени.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Демократическият^ сгозсръ 

— Ал. Цанковъ въ гр. Ферди
нандъ, заявява на г. г. гражда- 
нитЯ, че нЯма нущо общо съ 
легионерите— Нашата партия 
е опозиционна и нЯма излишни 
средства, защото не разполага 
нито съ'фондове, нито съ над- 
ничарски кредити и не може 
да финансира никого. — Ние 
смЬтаме, че легионите сж над
партийна организация и ние нЯ
ма да ги омърсиме съ партий
на калъ.—Подробенъ отговоръ 
въ нашия партиенъ органъ.

Изгледи отъ гр. Фердинандъ ще 
намЯрите въ новата книжарни
ца при печатница „Животъ“.

Н А РЕД БА
За изплащане на всички видове 
пенсии за IV тримесечие 1932 г.

ГРАЖДАНСКИ ПЕНСИИ:
Отъ 1 до 17 декемврий тая 

година сж изплатени пенсиитЯ 
отъ 2000 до 9000 лева.

На 19 декемврий 1932 г. ще 
се изплатятъ до 9500 лв. На 20 
— 1и000 лз., на 21— 10500 лв., 
на 22—11000 лв., на 23—11500 
лв., на 24—12000 лв., на 26— 
12500 лв., на 27—13000 лв., на 
28—13500 лв., на 29—14000 лв., 
на 30—14500 лв., на 2 януари й 
1933' година—15000 лв., на 3— 
15500 лв., на 4 -  16000 лв., на 
5—16500 лв.
ДЪРЖАВНИ (ВОЕННО ИН

ВАЛИДНИ) ПЕНСИИ.
1. Отъ 1. XII. 1932 год.—Во

енно и гражданско инвалидни: 
а) ли ша съ изгубена работо- 
способность 90 и 100%; б) на
следствени на вдовици съ 3 и 
повече дЯца; на две^сирачега и 
на три и повече сирачета.

2. Отъ 8. XII. 1932 год.—Во
енно и гражданско инвалиди: 
а) лични сь изгубена работоспо
собност 70 и 80%; б) наслед
ствени на вдовици съ 2 сира
чета; в) лични, наследствени, 
опълченски и поборнически; г) 
лични и наследствени народни 
пенсии; д) лични и наследстве
ни държавно инвалидни пенсии.

3. Отъ 16. XII 1932 г. — Во
енно и гражданско инвалидни: 
а) лични съ изгубена работоспо
собност 60 70; б) наследствени 
на 1 сираче.

4. Отъ 24 XII. 1932 г. — Во
енно и гражданско инвалидни: 
а) лични съ изгубена работоспо
собност 50%; б) наследствени 
на вдовица съ 1 дете и на са
ма вдовица.

5) Отъ 2. I. 1933 г.—Военно 
и гражданскз инвалидни: а) лич
ни съ изгубена работоспособ- 
ность 40 и 3070; наследствени 
•на родители.

Бярнически удостовЯрения 
ще се изискватъ за изплатени 
данъци до 25. X. 1931 година.

Кроиима-
Утре, 10 часа сугриньта, въ 

салона на читалището, Демо
кратическия сговоръ Ал. Цан
ковъ устройва публично събра
ние, на което ще говорятъ о. 
з. генералъ Лазаровъ и Алек- 
сандъръ Загоровъ, на т е м а :  
„Днешното положение и изхо
да отъ него“.

Фердинандссото околийско пче
ларско д-во „АКАЦИЯ“ свиква пче- 
ларитЯ отъ града и околията 
на 20 т. м., два часа сл. обЯдъ 
въ агрономството при дневенъ 
редъ: 1) Значение на пчеларс
твото и ползата отъ сдружа
ване пчеларитЯ; 2) Състояние 
на пчеларството въ Фердинанд- 
ска околия, мЯрки за подобре
нието му; 3) Докладъ за д*й- 
ностьта на пчеларското д-во 
„АКАЦИЯ“ — тълкуване на
редбата за раздаване безакциз* 
на захарь. Ще пристигне по 
този случай отъ София секр.- 
организатора н а пчеларската 
кооперация „НЕКТАРЪ“. При- 
сжгствието на всички пчелари 
=е необходимо.

На 10 того, Театралната трупа 
при читалището представи ко
медията „Скакалци“ отъ Ст. Л. 
Костовъ.

Агрономството подготвя усло
вия за доставка за масово за- 
саждание на орЯхови дървета 
въ подходящи мЯста изъ око
лията. ЖелающитЯ да се отне- 
сатъ до сжщого. Дръвчетата 
ще бждатъ почти безплатно..

'Домакинското у-ще започна отъ 
миналата седмица безплатенъ 
готварски курсъ за възрастни. 
Занятия 2 пжти седмично — 
вторникъ и срЯда.

Пропусткали сме да съобщиме, 
че на 7. X. т. г. едно отдЯле- 
ние на Ломския окр. сждъ е 
разгледало углавното дЯло, за
ведено отъ г. Василъ Н. Чав
даровъ, учитель, срещу бившия 
окол. началникъ въ града ни 
Аягелъ Гуторановъ. Сждътъ е 
призналъ последния за вино. 
венъ, че е нанесълъ лЯка тЯ- 
лесна повреда и лишилъ отъ 
свобода г. Чаздаровъ, за което 
го е осждилъ на b м е с е ц а  
строгъ тъмниченъ затворъ и 
2000 лв. обезщетение въ полза 
на тъжителя.

Въ печатница „Ж и
вотъ“  пристигнаха по
следните най-модерни 
букви за визитни кар
ти, така наречени Дй-
ШКШДТИЧЕСКН ШРИФТЪ.

ПЛАТЕТЕ СМ 
АБОНАМЕНТА!

Ишкенеръ КОЛЬО ТО ТЕБ ъ
не приема на именния си день

НИКОЛА МАРКОВЪ
нЯма да приема на именния си день

НИКОЛА ФИЛИПОВЪ
нЯма да приема на именния си день Св. Никола

Г-ца Съткие Ибраимова
И

Г-нъ Мехмедъ Аммдввъ
Ще се венчаятъ въ недЯля 11 часа предъ пладне 

въ домътъ на младоженеца.
Видинъ Фердинандъ

СКРЪБНА ВБСТЬ
Още една жертва на експлоататорскитЯ подли и мръсни не човЯшкй 

днешни порядки.
Съ голЯма м&ка, съ почти разбито сърдце и покрусена съвесть и 

душа азъ съобщавамъ на близки и далечни роднини, познати и другари, че 
моята мила съпруга и зЯрна другарка1

РУСА ТРЕНДАФИЛОВА ГЕОРГИЕВА •
на 22 год., родена въ с. Превала, почина на 6 декемврий т. г., 5 ч. сутр.

МИЛА МИ РУСЕ,
Угасна ти за менъ, склопиха се твоитЯ очи и не ще вечъ никога да 

ме погледнатъ. Но азъ пъкъ ти се заклЯвамъ, че нЯма презъ цЯлия си жи
вотъ да те забравя. Да, нЯма да те забравя, защото вЯчно ще ме мжчи твоя 
благъ характеръ, понеже ти бЯше винаги благоразумна и за това азъ съ тебе 
се гордЯехъ. Да, казвамъ, гордЯехъ се, защото ти, въпрДки всички спънки и 
прЯчки въ живота ни, ги понасяше винаги търпеливо и никога не си ме очай- 
вала, а заедно съ менъ понасяше всички тяжесги на несправедливостьта, вслед
ствие на която се дължи и раздялата ни. Сбъднаха се злитД духове, помисле
ни още при заболяването ти и ме почерни за винаги. Остави и невръстното 
си дете горко сираче.

Погребението й се извърши на 7 декемврий, 3 часа следъ обЯдъ. 
гр. Фердинандъ, 15 декемврий 1932 год.

Огоь о н еч а л ем и х !,

О К А З И О Н Ъ :
По случай изселване продава се ма износна 

цена гарнитура мека мебелъ.
Споразумение:

1-3 домъ СТОЯг4Ъ СЕМЧЕВЪ-тукъ.

Д-ръ Ашеръ Зононовъ
з д х б о л ^ к а р ь

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

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 Борисъ“.
Споразумение: Редакцията.

Е Р @ Д А 1 А Т Ъ  С Б
нави, селища, ливади я градини, 

всички даватъ добра доходи.

;!ава се
самостоятелна кжща, основно ремонтирана 

на БР. НЕНОВИ.
2—3 Споразумение: Илия Райчевъ

ш  ИЗБОРЬ ш и
Пристигнаха ми изборъ 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., тржбни 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 увЯрнте въ горното.

5-8 Съ почитание; ДСЪНЬ ПЕТКОВЪ,

Споразумение: Илмя Райчевъ*

МАЛО-МЪРЧЕВСКО УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

ОБЯВЛЕНИЕ Ns 46
На 31 день отъ публикуването настоящето отъ 14 до 18 

часа въ училището ще се произведе търгъ за отдаване подъ на- 
емъ отъ 1. XII. 1932 год. до 1 IX. 1934 год. училищните имоти: 
1) Нива въ местностите: „При лозята“ отъ 50 декари „Вража- 
бара“ отъ 40 декари, РЗмиярника“ 10 декари, „Верийте* 10 де
кари, „Гарванъ-долъ“ 8 декари.

Първоначална цена 50 лв. на декарь годишно. Залогь за 
участие въ търга 10 на сго. Членове 125 и 127 отъ закона за 
б. о. п. сж задължителни. Тържяите книжя могатъ да се раз- 
гледатъ всеки присжтственъ день въ училището.

С. Мало-Мърчево, 12 Xli 1932 година.

Отъ В»ш я те щ в< ж > *


