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1шзвшп Питаш сшп
у&Отъ гледището ha фашист* 
кого конституционно прано осо* 
бенъ интересъ представлява 
създадения съ декретъ отъ 28 
септемврий 1928 г. въ Италия 
новъ конституционенъ срганъ
— Върховедъ фашисткисъветъ. 
Чл. 1 огъ декрета характеризи
ра В. ф. съвегъ, като органъ, 
който координира всички дей
ности на режима създаденъ отъ 
октомврийската фашистка ре
волюция. За пръвъ пж тьвъ с в е 
товната история се установява, 
съ законъ въ една държава 
единъ политически режимъ —  
фашисткия, като траенъ и де- 
заменимъ. Отъ гледището на 
конституционно-правните прин
ципи и традиции, това е една 
ересъ, която е равносилна съ 
подравянето и отричането имъ, 
защото именно политическия 
елементъ е нетрайното, преход
ното и заменимото въ консти
туционните държави, въздигна * 
то то, както въ Италия, до сте- 
пень на една грайна държавна 
необходкмость, това значи да 
се отрече самата конституция.

На'критиките по .с*я поводъ, 
фашистките констятуционалис- 
ти отговарятъ съ реторичното 
твърдение, че понятието „поли
тически режимъ* и понятието 
„форма на управление“ се раз
ля чаватъ помежду си. Споредъ 
техъ  всека форма на управле
ние—монархия, конституционна 
държава и пр. може да се осж- 
ществи отъ и при различни по
литически режими, следовател
но, не е важно формата на уп
равление на дадена държава, 
важенъ е политическия режимъ
—  устройството и организация
та на политическите институции, 
дали те  сж пригодени къмъ 
материалните морални условия 
при които живее и се развива 
дадена нация. Това мислово по
строение, обаче м/кчно издържа 
критика. Даже да приемемъ за 
моментъ различието, така тън
ко прокарано между „полити
чески режимъ“ и „форма на уп
равление“, като две независими 
и самостойно съществуващи 
понятия, нашия разумъ и прак
тическия ни усетъ не биха се 
примирили съ схващането, че 
даденъ политически режимъ 
(фашисткия въ случая) може да 
бъде толкова неааменимъ и 
удаченъ, щото на вечни време* 
на да бъде единствено желанъ 
отъ народа, като отговарящи на 
неговото съзнание за държавно 
управление> за да има нужда 
чрезъ законъ да се осигурява 
неговата трайность. Същата кар
тина би се получила у насъ, 
ако демократ, сговоръ напр. 
презъ своето властауаане съз
дадеше законъ, споредъ който 
каквато и форма на управление 
да има за въ бъдаще българ
ската държава, нейния „поли
тически режимъ*4 ще требва да 
бъде — режимъ на Демократи
ческия сговоръ. Наистина това 
би било удозенъ начинъ за оси
гуряване дълголетно властване 
на дадена партийна групировка, 
но при условие, че политичес
кото съзнание на нацията за
мръзне въ формата на полити
ческа окаменелость и посреща

съ невъзмутимо безразличие но
вото което му носи /кивота при 
съмването на всеки новъ день. 
Т&къвъ вкостенелъ консервати- 
зъмъ не би се намерилъ даже, 
ако въ своето търсене пре- 
минемъ пределите на земята.

Б. Ф. Съветъ се състои отъ 
шефа на правителството, като 
пръвъ неговъ председатель и 
членове, които се определягь 
о гь  декрета издадеиъ отъ ше
фа. В. Ф. Съветъ опредъля и 
контролира депутатската листи, 
произнася се за назначаване на 
Партийните шефове и дава ви
наги мнението си когато се ка
сае за въпроси отъ кийститу- 
ционенъ характеръ. А това мне
ние има такова решително и 
меродавно значение, че когато 
това е необходимо може да су
спендира действието на консти
туцията. В. Ф. Съвегъ се кон- 
плекгува отъ хора верни на 
шефа; не току тъй той ги наз
начава за членове на В. Ф. С. 
който въ Италия е вснчко. При 
това положение, азъ не виждамъ

защо е иуждно, да иавъртме 
езши си съ излишни игросло- 
Ш1Я, като Казваме, че Италия 
има монархическа „форма“ 
на управление съ фашистки 
„полшически режимъ“, когато 
вь  слицносгь този режимъ е 
така оргаиизиранъ, щото монар
хист. форма на управление си 
остава действително само една 
лраздна форма, докато нейно
то практическо осъществяване 
чрезъ фаш. полит. режимъ не 
е освеаъ една явна диктатура?

Може би отъ гледището па 
теоретичните построения или 
пькь сь  огледъ на гъвкавость- 
та на фразите тези умвло и 
тънко нюансирани понятия да 
съ  необходими, но това е само 
отвлечен^ и нямаща нищо об
що съ действителностьга тео
рия. Действителностьта напро- 
тивъ, нъма нужда да бъде за- 
мъглявана съ несъществуващи 
понятия, тя тр-Ьбва да носи сво
ето истинско име, а името на 
италянската дейстаигеснисть е 
написана не само въ моето съ
знание съ кървавите букви — 
диктатура.

Любомиръ Мариповъ.

€§шята пъода
(Продължение отъ брой 408)

2. Вжгрешенъ антраксь
Ние видехме въ миналата ста

тия, че въ зависимост ь огъ 
начина на заразяването и м-ве
тото презъ което преминаватъ 
бактериите или спорите на бо
лее гьта въ организъма на чове
ка, антраксътъ се проявява или 
външно: въйшенъ а н т р а к с ъ ,  
форма, коя ;о именно носи име
то Синя пъпка, Сиоирска язва 
и пр. за която говорихме въ 
първата статия, или вътрешно: 
вътрешенъ антраксъ.

Нека разгледаме, набърже, 
тая последна форма, следъ кое
то ще кажеме нЪколко дума за 
микроба на болестьта, и най- 
сетне ще се спре.че малко по- 
подробно върху въпросите какъ 
да се предлазиме, за да не за- 
болЬеме и какъ да се лекуваме 
като заболЬеме— въпроси, кои
то най-вече интересувагь чита
телите.

*  *
Въ зависимость отъ това, д а 

ли човЬкътъ ще се зарази чрезъ 
изяждането на заразено отъ ан- 
траксъ.месо(Нито варейото, ни* 
то печеното на месото не е въ 
състояние да убие спорите на 
антракса. Заразеното месо е 
винаги опасно!) или следствие 
дишането на прахъ съдържащъ 
спорите на болестьта, вътреш - 
ниятъ антраксъ добива стома
шно-чревна форма, или бело
дробна.

а) Стомашно-чревната форма 
на антракса се характеризира: 
отначало съ бързо отпадане на 
силите и болки въ кръста, по
следвани отъ повръщане, силни 
болки въ стомаха, подуване на 
корема и кръвенъ д р и с ъ к ъ; 
следъ то*.-*'X лулсьтъ отслабва, 
лицето посинява, краищата ис- 
тивагъ и оолкия умира. Това е 
острата, кай лошата форма. Л е
ката форм!, която се проявява 
само съ просто стомашно раз
стройство, отговаря на слаба

зараза и почти винаги завръш- 
ьл съ спонтанно (самостоятел
но) излекуване, особено при 
добре запазено здраве.

б) Белодробната форма се 
среща изключително у тия кои
то боравягъ съ кожи и косми 
(козина) на болни или умрели 
отъ антраксь животни (на ов
чари, касапи, кожухари, чегкад- 
жии, тюфлекчии и пр.)

Болестьта започва съ дремка, 
чувство на студъ, задуха, бол* 
ки въ ръцетъ, краката и гър
дите, и посиневане нд лицето. 
— За единъ—два дена болпия 
въ повечето случаи умира, ако 
не се прибегне къмъ бързо и 
енергично лекуване.

Кактс вижда читательтъ в ъ 
трешната форма на антракса е 
почти винаги смъртоносна. За 
голъмо щастие тя е г о л t  м а 
рЬдкоаь у човека, когато на- 
противъ тя е единствената фор
ма у животните и унищожава 
хиляденъ добитъкъ. Но по гоя 
въпросъ иматъ думата господа 
ветеринарните лекари,

III- Бацильтъ на антракса.
Откритъ огъ двамата фран

цузи Райе и Давенъ, добре изу- 
ченъ отъ 11астьори великия нем
ски бхктериологъ Кохъ. (Въ 
1876 год. Кохъ откри и изучи 
спорите на бацила на антракса). 
Бацилътъ на антракса е съвър
шено малко видима като подъ 
микроскопъ пърчица, намираща 
се ьъ течностьта която отделя 
синята пъпка у човека, и въ 
кръвьта на заразените животни.

Какго всеки организъмъ, ба
цилътъ на антракса се ражда, 
развива, остарява и умирд, като 
остаья наследици. Спората, коя
то се намира въ срядата на 
бацила, и то само у умрелите 
животни, е именно елементътъ 
за продължаване родътъ и тя 
е именно, която издържа висо- 
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Редакцията на в. „Наше Слово“
чести: и на своите абонати и читатели новата 1933 година

Фердинандската Популярна Банка
честити на своите членове и клиенти новата 1933 год. 

като имъ пожелава щастие и наиредъкъ

Българска Търговска Банка
Фердинандскя кдонъ

честити на' своите клиенти огь града и околията новата 1933 1\ 
и имъ пожелава здраве и полезна работа.

Дирекция на електрическото освЪтлеиие
на Никола Ив. Санундшиевь и Сне 

честити на своите абонати новата година.

Стефанъ Грънчаровъ
честити на своите клиенти и приятели новата 1933 година.

Иванъ Марковъ, шивачъ
на своите клиенти честити новата година

Петъръ Илиевъ
честитява на клиентите отъ града и околията новата 1933 г.

Димитъръ П. Семерджиевъ
честитява на клиентите си новата 1933 година

Луканъ Тодоровъ, златаръ
честити на всички клиенти и приятели новата година

Здравко Петровъ, шивачъ
на своите клиенти отъ града и околията честити новата година

Бакърджийница „Елисейна“
на Иванъ С. Узуновъ

честитява новата година на своите клиенти и имъ съобщава, чс 
премести магазина си въ зданието на Хр. Бенински, 

срещу Читалището.

Агенция „Сиагеръ“ — Фердивандъ
на всички свой клиенти честити новака 1933 г.

Братя М. Димови, фердинандъ-Ломъ
честитятъ новата година на всички клиенти

Гоцо Пиколовъ и Сие
честитятъ на клиенти и приятели новата година

Магазинъ „Дуиавъ“
честити на клиентите си отъ града и околията новата година

Методи Тачевъ и Петъръ Лазаровъ
на вейка свои клиенти честитятъ новата 1933 година

Крумъ Чемишански
честити на клиьнги и приятели новата 1933 година

Ангелъ Първановъ, кръчмарь
честити новата година на всички клиенти и приятели

Симеонъ и Христо Пантеви
на своите клг.енти отъ града и околията честитятъ новата година

Съдържателя на хотелъ „България“
честити на клиенти и приятели новата 1933 гоД-

Книжарница и печатница „Животъ“
на своите клиенти честити новата 1933 г.

■ма

ДАВА СЕ ПОДЪ НАЕМЪ
дукянъ, срещу касапниците.

1—3 Споразумение: Мария Ковачева-—1Фердинанд*

А Л Е К С А Н Д Ъ Р  Ь  И В А Н О В Ъ
г р . 4 > е р д * ш а н д ъ

продава доброкачествени всЬкакви видове 
бранша отъ мелница „Червенъ S p tn »“

2-з на Българска Търговска Банка.

Рекламата въ „наше Слово“ постига иедьтаси



Стр. 2 Httue Слово

ка температура (до 121°)
Антраксътъ е болестъ иа жи

вотните, и се предава на чове
ка само чрезъ зараза.

Заразата обикновено става по 
следния начинъ.

Болното животно — обикно
вено бива заклано и месото му 
изядено или хвърлено отъ чо- 
вЪкъ, или овцата умира и мър
шата при първия случай й се 
захвърля.

ЧовЬкътъ се заразява напра- 
во, въ последните — посред
ствено.

Излезли иа свобода (след
ствие убиването или ззразчнето 
на трупа), бацилите заразяватъ 
всичко: почвата, под почвата, ко
шарите, вълната, кожата и пр., 
веднага почватъ да споролиратъ 
самите т е  като не издържливи, 
скоро измиратъ.—-Земноядните 
червеи излизайки на повръх- 
ностьта, изнасятъ съ себе си и 
спорите.

Спорите сж извънредно мчо-

Германия
Преди общоевропейската вой

на Германия беше една отъ ве
ликите сили въ света. Силна 
конкурентка на Англия и Фран
ция, въ едно кратко време тя 
наложи своята мощь въ произ
водството, зае голема часть 
отъ световните пазари и бла
годарение предприемчивостьта 
и изобретателната способность 
на германеца, тя се издигна 
надъ Англия и Франция, които 
•имаха монопола иа търговията 
и.производството въ ржцете 
си. Една силна, жизнеспособ • 
на, ентусиазирана Германия б е 
ше трънъ въ очите на велики
т е  сили. Този фактъ роди ев
ропейската война, въ която бе 
въвлечена и нашата нещастна 
страна, за да изпитва днесъ по
следиците отъ нея . . .

;'Т Требва д а  се знае колко 
много загуби претърпе Герма
ния, за да се види колко тя е 
смазана. И все пакъ, Германия 
отново се надига. Тя не е ка 
зала още последната си дума.

Днесъ Германия има 59 ми 
лиона жители и едно простран
ство отъ 470,000 клм. кв., като 
следъ войната е загубила:

Елзасъ и Лотарингия, които 
сж взети отъ Фракция; Източ
на и западна Прусия, Помера- 
ния (Полскиятъ коридоръ) и по 
големата часть отъ П ^знания — 
въ полза на Полша; Окржзите 
Ейпенъ и Малмеди — въ полза 
на Белгия; Северната часть отъ 
областьта Шлезвигъ—заДания, 
чрезъ плебисцитъ; Часть оть 
Горна Силезия —  за Полша, 
чрезъ плебисцитъ; Данцигъ — 
свободенъ градъ; Мемель— сж- 
що, отсетне присъединенъ къмъ 
Литва—и двата града съ прис
танища; Саарската обла:ть бе 
отстжпена на съюзниците и 
за нея ще се произведе плебис
цитъ презъ 1935 г о д ; Всички 
германски колонии се ззеха отъ 
Г ермания.

Всичко Германия загуби 7 ми
лиона и 100 хиляди жители и 
72000 клм. кв. пространство, т. 
е., тя загуби по-вече население, 
отколкото има България и ед
но пространство, приблизително 
колко това па България (която 
Ш а 103,000 клм, кв.)

Освенъ тия загуби приета* 
нищото на градъ Кель (срещу 
Щрасбургъ) за 7 гол. се нами
раше подъ управлението на 
Французите; левия брегъ на 
Рейнъ бе окупирнгь отъ съ- 
глзшенски войски, управляванъ 
отъ „Върховна Рейнсю коми 
сия“; най богатата область Руль 
(каменовжглени и железни ру
ди, на$-индустриалната область 
на Г е р м а н и я )  бе окупирана 
презъ 1923 година отъ бел ги й 
ци и французи.

Накратко, тия загуби пре* 
търпе Германия следъ светов
ната война, извънъ репарациите.

И -  все-пакъ— Германия днесъ 
е жива, по жизнеспособна отъ 
всеки другъ пжтъ, по-дейиа и

го издържливи на студа. То
плената и времето: т е  могагь 
ла преживееятъ съ години въ 
една и сжща кошара, пасбища, 
кожи, вълна и пр.

Здравите овце, пасейки по 
„проклетитЬ полета“, както нк- 
кога сж наричячч заразените 
пасбища, заедно ь тревата из- 
яждатъ и спорт ь на антракса 
и така се заразява гъ. По тоя 
начинъ погиват ь цТ.ли стада.

Манипулирайки съ месото, 
кожата или вълчата на заразе
ното жиаотно или орейки зара
зената почва, човНкъ се зара
зява на свой редъ. И т. н. ци 
кълътъ на заразата продължава.

Нека допълнймъ, че за да ста
не заразата, необходима е поне 
малка раничка на коката.

(Следва).

Д-ръ Аврамь Ив. Рапонски
Дипломирана, по хигиена 

и бактериология.

по-будна отъ всекога.
Германия нема да прегълтяе 

тия загуби. Тя води цели в е 
кове борба съ Франция за об
ластите: Елзасъ и Лотарингия, 
тя ще води борба, до като сж- 
ществува и ' последния герма- 
нецъ, но ще си вземе своето.

Германия е утрешната сила.
Германия е страната, която 

изнамира ежедневно отровни 
газове, химически материали, 
взривове и пр. за войната. Тя 
усвършенства орждията си. Въ
преки, че й е забранена редов
на армия, тя сбучава подраст
ващите чрезъ спортъ— за вой
ната, Индустриите ц ъ в т я т ъ  
тамъ. Волята на германеца ко
ве отъ железото и камените 
вжглища бждещата Германия.

Това изграждане на Германия 
ще бжде стихийно. И, понеже 
другигъ велики сили ще му 
противостоятъ, ураганътъ ще 
помете всичко наоколо си. Мал
ките държавици първи ще бж- 
датъ пометени. На така и т и с  
тената арея?, Германия ще во
ди съ великите сили велика 
борба. За животъ или смърть. 
Дали 1 ермания ще победи, или 
ще падне, това е въпросъ на 
предричан'.*. Сигурно, е сбаче, 
едно: ако хаосътъ на новата 
война въвлече и насъ въ общия 
вихъръ, България ще бжде за 
личена отъ картата на Европа.

ай Ние, въ жгъла. на балкан
ския полуостровъ, требва да 
мълчимъ. Нека бждемъ некане- 
ни гости на чужда сватба. Са
мо мирътъ ше ни спаси.

Симеонъ Мариновъ.

На 17 дегемврий по ини
циативата на учителите се да
де вечеринка Представи се дра
мата „Майстори“ отъ Рачо Сто- 
яновъ, въ основата на която 
лежатъ две силни, но противо
положни чувсгвз: любовь и за- 
висть.

Тая драма, като че ли рису
ва най-вериз днешното време, 
когато любовьта и завистьта 
взиматъ много жертви. Завпс- 
ть-а е диесъ, ксрто ксна мно 
Го хора да водятъ il межди си 
йрДосТойна борба-.

Доугото благородно чувство 
требва да вълнува всички нй И 
то въ смисълъ: любовь между 
вскччи Xi-pa на земяга.

А. П.

Фердинанд скат а тслегргфо-по- 
щенска станция известява, че 
приема спестовните книжки за 
вписване лихвите за 1932 Год. 
Които ке ги донесатъ до края 
на 1933 година ще изГубятЪ 
лихвите за 1932 голина*

Дра магическата трупа при чи
талището ще представи на 3'1 
того, срещу нова година, „Ис
панската муха“, комедия въ 3 
действия отъ Мясгницки.

Конференция въ гр. Берковица
Тя се състоя на 18 т. м. въ 

земледЬлската банка. Предста
вени беха съ делегати коопе
рациите отъ Берковска околия.

Четоха се реферати и бесе
ди отъ Началника на Б. 3. Бан
ка, Берковския и Фердинанд- 
ски околийски агрономи и све 
щеника с. Клисура.

Направи се прегледъ на със
тоянието и дейностъта на все- 
ка кооперация въ района. Посо
чиха се усп'ЬхитЬ и несполу
ките имъ, разкритикува се всич
ко съ осооена сериозность съ 
огледь правилния имъ бждащъ 
развой. Осжди се решението 
на горско потребителната коо
перация въ с. Клисура за от
варяне кооперативна кръчма.

Следъ разискването се гла
сува и прие резолюция, която 
обхваща следното:

1. Подкрепя решението и пре- 
пожркитф на окржжната агро
ном ач va. конференция състояла 
на 5 —9 ноемврий т. г. въ гр. 
Врацг относно построявана на 
винарска изба въ с. Боровци 
съ районъ Берковска и Ферди- 
нандска еколии.

Поставяне филатура за сви- 
лоточие въ Берковица съ районъ 
Берковска, Фердинандска, Б е 
лоградчишка, Ломска и Видин
ска околии, и относно подгот
вяне условия за построяване ин
сталации за сгжстяване гроз- 
довъ сокъ и приготовление без
алкохолни вина въ гр. Ферди- 
нандъ съ районъ две-Tt околии.

2. Удобряване резолюциите, 
взети на кооперативния кон- 
гресъ на О. С. Б . 3. Коопера

ции т. година.
3. Настоява да се открие въ 

Берковица презъ идната про
лети курсъ по млекарство и 
сирена рство, отъ М. 3. Д. Имо
ти съ съдействието на общия 
съюзъ и кооперациите.

4. Одобрява откриването на 
агенцията на Общия съюзъ въ 
Фердинандъ, обещава обща под
крепа на сжщата и настоява по 
скоро да се открие яйчарски 
отдель къмъ сжщата и разши
ри отдела за вжтрешна разме- 
на между кооперациите отъ 
полето и балкана

5. Моли и настоява всички 
обществени културнопросветни, 
финансови, административни и 
други институти и организации 
въ околията да се яватъ въ 
услуга и подкрепа на младото 
кооперативно движение въ Бер
ковска околия, а районния коо* 
перативенъ комитетъ да съсре
доточи вниманието си и къмъ 
балканските села на Фердинанд- 
£кия и Берковски икономиченъ 
районъ, за уясняване съ подо
баваща вещина принципите и 
задачите на кооперативното де
ло въ българското село.

Подчерта се необходимостьта 
отъ по активно участие въ гор
ското кооперативно дело отъ 
страна на лесничеите и отъ 
страна на ветеринарните лека
ри, които въ провеждане на 
мерките за борба съ епидемич
ните болести по добитъка мо
же да намератъ значително съ
действие отъ кооперациите

Кооператоръ.

И З В Л Е Ч Е Н И Е
оть таблицата за разпределение на разходите за 

„Злополуката“ по чл. 35 отъ закона за обществените осигуровки.

П Р О Ф Е С И О Н А Л Н И

Г Р У П И
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ск
ъ фннан. години 

1930-1932 
(1. IV. до I. IV.) 

следва со зя 1 раб;
За дветй j Само за 
години j едната г. ____  1

1. Земледелие и отраслите му. . 0*71 100 50
1. В ь р ш а ч к и ......................................
5. Кам. вжглища, 6. Мини метали, 

7. Кариери, 14. Керамика

5-67 800 400

4*82 680 340
8. солници, 15. Химичес. индустрия 3*90 550 275

10. Текстилна индустрия, 19. Облек.
60и тоал. 0*85 120

11. Кожарство, 12. Дърводелство . 2*67 375 187
13. Метал, индуст. 21. Доб. физ.сила 2*76 390 195
16. Хартийна, 18. Тют, 26. Търговия 1-13 160 80
17. Храни и пития................................. 3 69 520 260
20. Строителна индустрия . . . . 5-46 770 385
22. Графическа индустрия. . . . 3*0у 435 217
25. Съобщения и пренасяния . . . 

9. Минер. извори, 23. Предмети за 
разкошъ, 24. Вехти предмети, 27.

^3-12 440 220

своб. професии и 28. Други^. . 1-56 2 2 2 0  j 110

ОБЯВЛЕНИЕ N2 293-1929 год.
Фердинандски сждия изпълнитель, обявява на интересую- 

щите, че на 3 януарий 1933 год. ще продавамъ въ с. Дол.-Ве- 
реница, общината 2 часа следъ пладне следния движимъ имотъ, 
принадлежащъ на длъжника отъ село Дол.-Вереница, Кръсто 
Апостоловъ и др., а именно: 1) Една батоза система „Газдиша- 
ги“, № 2857 съ  помпа и всички принадлежности, оцен. за 30,000 л. 
2) Единъ шипаръ годинякъ, белъ, оцененъ за 1,500 лв. 3) Два 
казана за варене на ракия по 100 лит. вместимосъ, оценени за 
6,000 лева. —  Изпълнително дело № 293 — 1929 година,

Сждия изпълнители ВАСИЛЪ КЮРКЧИЕВЪ.
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ДАВА ПОДЪ НАЕМЪ
дукянъ съ стая и мазе, удобенъ за всякаква 

търговия, до хотелъ „Левски“ -Цековия

i- 2  Кименъ 3. Кбиековъ, адвоката-
По поводъ известеното въ в. 

„Пладне" брой 1230 отъ 17 де 
кемврий н Г. противъ околийс
кия иачалникъ и секретаря иа 
околйското управление, съоб 
щаиатъ ни отъ околйското уп
равление, че е искачо разреше* 
мае за даване подъ сЖдь вест- 
никъ „Пладне" за наклеветяла* 
нето вмъ чрезъ яечзта.

Не давайте пари за нищожни 
подаръци по праздниците. По
дарете на близките си билети 
отъ втората всенародна журна* 
листическа лотария, за да ги 
направите щастливи за целъ 
животъ. i .254,090 лева печалби. 
Никоя лотария не е давала тол
кова много пари! Главна печал
ба четвъртъ милионъ»

М — М Ш — Ш я м а ■ м ш а а м и м м М Ш

Четете и рекламирайте въ ,Наше Слово*

Брой 410.

ГО Т В А Р С Т В О
Нразова супа съ сирене.

ПРОДУКТИ: 2 глави празъ 
лукъ, 2 яйца за застройване, 
малко ецетъ или лимоновъ сокъ 
за п хткиселване, 1 л ъ ж и ц а  
брашно, 1 лъжица мзсь, една 
бучка сирене.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Хубавъ 
измитъ лукъ се н а р Ъ з в а  на 
дребно и се слага въ врЪща 
подсолена вода. Запръжва се 
съ  една глава лукъ и брашно 
съ малко магло, Прибавяме тая 
запръжка къмъ супата, когато 
е готова, застройваме я съ яй
це и сметана преди поднасяне
то. Въ нея се изсипва сирене, 
нарязано на квадратчета, и се 
пуска въ супата.

Пасирана картофена супа.

Неколко сварени и премачка-* 
ни презъ преса картофи разби
ваме съ толкова вода, че да се 
получи гжста супа, на която 
прибавяме запръшка отъ едаа 
лъжица мась или масло и една 
глава лукъ.

Следъ като поври около 10— 
15 минути съ запръжката, пре
цеждаме я презъ цедка, за да 
бжде гладка. Всички яасирани 
супи требва да бждатъ гладки 
и гжсти. Поднася се съ хлебни 
квадратченца, изпържени въ 
мась до зачервяване. Тия квад
ратчета се пускатъ въ супата 
въ момента преди поднасянето, 
за да не се разкиснатъ.

Вегетариянски хайверъ.

ПРОДУКТИ: 2 жълтъка, 2 
кафени чаши дървено масло 
(чисто Олио или Бега), 3 супе
ни лъжица гризъ, 1 супена ла* 
жица салце, 1— 2 глави лукъ,
1 лимонъ и соль.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Взематъ 
се желтъците и се разбиватъ 
хубаво, все на една страна, ка
то отъ време на време капва
ме каяка по капка дървеното 
масло, докато '/2 отъ маслото 
се свърши. Така приготвените 
желтъци и дървено масло се 
наричатъ „Майонеза“.

Майонезата става хубава са
мо отъ пресни желтъци и ко
гато приготовлението с т а в а  
много бавно. Отделно варимъ 
на гжста каша 3 супени лъжи
ци гризъ въ една чаша вода и 
една супена лажица доматена 
салца. На третото место при
готвяме смесь отъ една .глава 
лукъ, настърганъ на ренде и 
втората кафена чашка. Т а я  
смесь прибавяме къмъ изстина
лата гризова каша, а кашата—* 
къмъ майонезата, като продъл
жаваме да бъркаме все на ед
на страна. На края прибавяме 
сока отъ единъ лимонъ и по
вечко соль. Хайвера се подна
ся красиво гарниранъ съ магдаь 
нозени листа, маслинки и лимо
нови резанчета. (Следва). М.

Опровержение.
Учителскиятъ съветъ п р и  

държавното търговско училище 
гр. Фердинандъ, въ заседанието 
си на 24. XII. 1У32 година, като 
взема подъ внимание писаното 
въ весгннкъ „Будилннкъ“ ор* 
ганъ на сдружените земледел- 
ци въ Фердинандска и Берков
ска околии, и следъ разследва
не участвующите въ ученичес
кия легионъ ученици разкритъ 
отъ училищни власти, ОПРО
ВЕРГАВА писаното и заявява, 
че никой отъ г. г. учителите 
никога и съ нищо не е съдей- 
стзувалъ и подпомагалъ тайни 
ученически групи въ училището.

Отъ Дирекцията.

Дружество „Инвалидъ* въ гр. 
Фердинандъ съобщава на всич
ки инвалиди, на поженени вдо** 
вици съ сираци, че съгласно 
окр. № 10594 отъ 6. X. 1932 год. 
на отдел, за пострадалите отъ 
войната, сж длъжни да се снаб- 
дягъ съ семейни карти, безъ 
които карти никакво подПома* 
Гане или упжтване нема да по  
лучатъ и молбите'имъ ще бж
датъ оставяни безъ последствие,,


