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АБОHnAy S H : 502 Г,<Гв°?мИШН0 НЕЗАВИСИМЪ СЕДМИЧНИК! ИЗДАТЕЛЬ - СТОПАНИНЪ: 
ГР. АПОСТОЛОВЪ.

ЛОТАГ*МЙ1 Щ БИЛЕТИ 
отъ с ьюза на журналистите въ 

Г»1нпгария се продаватъ въ 
печатница „ЖИВОТЪ“ Фердинандъ 

П е ч а л б и ;
200.000 лв , 150,000 лв.
100.000 лв., 50,000 лв.

и много други.
1 билетъ  40 лв., ' /2 билетъ  20 лв., 

Uа би летъ  10 лв.

Ако възпитанието изобщо се 
добива въ семейството, въ за- 
висимость отъ въздействието 
на училището и най-после на
мира своето окончателно офор
мяване подъ влияние на живота, 
за политическото възпитание по- 
специално, тия фактори въ своя
та общность едва ли иматъ сж- 
щото значение. Началниятъ си 
моментъ това възпитание про
явява съ навършване 21 год. 
възрасть. Възрасть определена 
отъ законодателя, като крити
ческа и въ зависимость отъ нея, 
породената възможность за са
моопределение и саморжковод- 
ство въ всички насоки на жи
вота. Тая възможность за са- 
моржководство се прикрепя отъ 
законодателя къмъ личностьта 
на младежа, при наличностьта 
на законната възрасть, защото 
се предполага, че съ нейното 
съществувание узреването му 
(телесно и духовно) е фактъ. 
Това обаче не иде да отрече, 
че въ душата на младежа иема 
нещо извършено и създадено 
по пътя на политическото възпи
тание, преди да съ дошли ус
ловията, за да се прояви дейно 
то. Основите на това възпита
ние съ  положени много време 
преди 21 год. възрасть.

Материалите за изграждане
то му съ  скатани въ съкро
вищницата на младежката ду
ша, те растатъ, оформяватъ се, 
за да дочакатъ момента, когато 
това възпитание, добило своя 
окончателенъ развой, ще наме
ри желаното си външно прояв
ление.

Човешкото същество, щомъ 
започне да проявява съзнателна 
и самостоятелна дейность е ве
че едно самодейно начало. Всич
ки външни впечатления въз- 
буждатъ това самодейно нача
ло и му даватъ поводъ за соб
ствена деятелность, която по 
обратенъ пъть на възприятията 
намира своето външно прояв
ление въ човешките постъпки 
— действия или бездействия. 
Какъ по специално ще се раз
вие у индивида тая дейность 
(вътрешна), която после нами
ра външенъ изразъ, това зави
си неминуемо и отъ специал
ните наследствени предразпо
ложения и влиянии. Ето защо 
да се пристъпва къмъ възпи
танието на всекиго по пътя на 
една обща схема, по единъ и 
същъ начинъ и методъ, безъ 
да се има предъ видъ личната 
своеобразность на субекта е 
нецелесъобразно и неефикасно. 
Следователно възпитанието и 
но-специално — политическото 
възпитание не може да бъде 
йредметъ на учебно-възпитател
ната система на дадена страна 
Изключително, не съ училища
та, върху които требва изклю
чително да легне политическо
то възпитание, защото въ та» 
къвъ случай те биха станали 
йрки изразители на официалния 
курсъ и политическото схваща
не на властвующата партия, чи- 
ето политическо верую при 
различните режими не винаги 
е за препоръчване. Единстве- 
ниятъ пъть по който требва да 
тръгне политическото възпита
ние, това несъмнено е пътя на 
самовъзпитанието. Напластения- 
та, подготовката и знаннята- 

.добити въ училището, относно 
политическото възпитание, ие

съ  самото то. Като окончател
но обособена същност ь, то ще 
се прояви тогава, когато тия 
подготвителни за възпитанието 
наслоения съ принудени да се 
сблъскатъ съ външната дейс
твителности. Възъ основа на 
напластяванията, самодейните 
възприятия и външна обстанов
ка и влияние, субекта ще опре- | де достатъчни, 
дели своето политическо „сге- 2) чети съ

Съвети на лекаря
III Добри условия на очна работа 

(зрителна)
Много ученици и възрастни 

хора си развалятъ зрението, за
щото не спазватъ елементарна
та хигиена на зрението. Ето 
най-важните и съществени пра
вила, които всеки требва да 
има предвидъ:

1) Светлината требва да бъ-

do“, своята политическа ориен
тация или постъпка въ даденъ 
моментъ. Или друго яче казано: 
политическото възпитание се 
ражда въ момента, когато жиз
нената подготовка за него (коя
то е чисто вътрешно, субектив
но състояние) се сблъска съ 
външните обективни условия. 
При това сблъскване на вът
решната субективна същность 
съ нейното практическо осъ- 
щестяваие, за да се роди по
литическото самоопределение, 
най-големо значение има вън
шното влияние. Е ли то отри
цателно, действа ли върху мла
дежа по пътя на кариеризма, не- 
установеностьта и политическо
то лакейство, естествено е, тия 
външни впечатления и влияния, I 
пречупени презъ лупата на са
модейното начало, вложено въ 
младежката душа, ще дадатъ 
отрицателни външни прояви.

Преценимъ ли правилно това 
положение, когато обстоятелс
твата и необходимостьта ни по- 
ставятъ въ контактъ съ подо- 
бенъ случай на политическо 
клоунство, преди да осъдимъ, 
нека потърсимъ винита. за тази 
неустановеность въ тенденци
озната и фалшива политическа 
литература, тЪсно-кариеристи- 
чните политически образувания, 
котерии и мафии, които сигур
но, постоянно и неотклонно из* 
користяватъ и о п о ш л я в а т ъ

лице срещу 
прозореца, нито гърбомъ. Раз
положи се така, че светлината 
да пада отъ лавата ти страна.

3. Не чети на открита слън
чева светлина (слънчевите лъ
чи не требва да падатъ напра- 
во върху четивото).

4. Не чети никога при здрачъ, 
защото светлината е недоста
тъчна и очите се изморяватъ 
и изхабяватъ, з р е н и е т о  от
слабва.

5) Чети вечерь само предъ 
достатъчно силна лампа (при 
електрическа светлина съ лам
па отъ 25 или 30 свещи).

5) Лампата требва да бъде 
покрита съ абажуръ така, че 
светлината да пада върху че
тивото и бъде скрита отъ очите,

7) Както дневната, тъй и из
куствената светлина требва да 
пада отъ левата страна.

8. За предпочитане е лампа
та да бъде поставена върху

вилна талия.
Родителите и учйтелите да 

обръщатъ сериозно внимание 
върху това важно правило. Ако, 
въпреки наставленията, детето 
продължава да държи книгата 
твърде близто до очите, то мо
же да се прибегне до следния 
начинъ; Да се прикове на пер
ваза и перпендикулярна на ма
сата една дъсчица, дълга 35 
см. и широка около 10 см. по 
такъвъ начинъ, че когато дете
то е седнало предъ работ
ната маса, свободния край на 
тази дъсчица ще подпира бра
дата му. Тя не ще му пречи 
при работа и ще го привикне 
да се държи изправенъ,

За по-възрастните деца е 
достатъчна една л и н и я  отъ 
30 — 35 см., която винаги ще 
бъде върху работната маса и 
ще му напомня за необходимо
то растояние.

9. Никога не давайте на де
цата четиво съ твърде дребенъ 
шрифтъ.

10. Ако четивото е твърде 
дълго и изморително, то почи
вай си отъ време на време, Чес
то две минути съ достатъчни 
на очите, за да си отпочииатъ. 
Работата ще бъде много по 
продуктивна и продължителна.

11. Разнообразието е братъ 
на здравето и на духа. Проме

и убиятъ мизерията, която ги 
души, и туберкулозата, която ги 
мори.

Частното производство на ки
лими върви не урегулирано, 
създава конкуренция, убива це
ната на килимите и техното 
качество, а всичко това се от
разява най-зле върху произво
дителката — работничка.

Дребни търговци често пъти 
продаватъ въ София килими по- 
евтино отколкото струватъ 
въ Чипоровци и нанасятъ не
съзнателно ударъ върху самото 
производство.

Спасението на килимарството 
въ Чипоровци е само въ коо
перацията; заедно съ Централ
ната кооп. банка, тя ще изнесе 
на плещите си това производ
ство и запази работните маси 
отъ гладъ и израждане.

Дългъ е на всички работнич
ки и техните членове на семей
ството да станатъ членове на 
кооперация „Ръченъ Трудъ“. 

с. Чипоровци,
Ив. Георгиевъ.

с. Митровци

масата или на близко до маса- няй четивото, работата и пр. 
та и на около 70 до 100 см.!Докато очите се отморяватъ, 
височина. И за това най-много (.ръцете могатъ да измиятъ чи-
за предпочитане е индивидуал
ното осветление. Общото и не
достатъчно разваля зрението. 
„Скъпия два пъти плаща“, каз
ва народната мъдрость.

Големите класни стаи, рабо
тилници, казарми и пр. съ фаб
рики на късогледци.

8. Растоянието между чети
вото или каквато и да е зри
телна работа до очите требва

светлите пориви и идеални на-1да бъде около 33 см. При по
мерения на влизащите сь в ер а |малко.Растояние се бър-
и младежки ентусиазъмъ въ по-130 и з т о щ а в а т  ъ, гръбначния
литическия животъ младенчес
ки кадри.

Любомиръ М ари н овъ .

|кръстъ се изкривява и човека 
става кл\согледъ и съ непра»

ниите и приготвятъ ястието. 
Изморени ръцете, редътъ е на 
очите да работятъ.

12. Може ли да се чете въ 
леглото? Да, при условие ос
ветлението да е достатъчно и 
удобно и телото не легнало, а 
седнало въ кревата. Не, ако си 
напълно въ „хоризонтално по
ложение".

13. Печатните букви не бива 
да бъдатъ по-малки отъ тия, 
съ които се печати „Наше 
Слово“.

Д*ръ Авр. Ив. Рапонсни.

ЗА ЕВТИНИТЪ СЕДМИЦИ И ПРО
ДАЖБИ СЪ НАМАЛЕНИ ЦЕНИ.
Главнотб комисарство по про

доволствието съ заповедь № 
1110 отъ 28 май т. г. забраня
ва обявяването „евтини дни„, 
или „евтини седмици" отъ раз
ни търговски предприятия. Обя-. 
вяването на такива „евтини сед
мици" и ..продажба съ намалени 
цени" могатъ да ставатъ само 
съ разрешние на общинския 
комисарь но продоволствието, 
като се представятъ списъци 
на стоките, които ще се про
даватъ съ намалени цени, като 
бъдатъ декларирани текущите 
и намалените цени, по които ще 
става продажбата.

Отъ Р усенската тъ рго вско  
индустриална к ам ар а .

М естното гимнастическо Д - в о 
„Кутловски ю накъ" съобщава на 
своите членове, че на 18 т. м. 
се открива въ София областния 
юнашки съборъ на Софийска 
юнашка область. Събора ще 
трае включително 20 т. м. Же- 
лающите да посетатъ събора 
да се отнесатъ най-късно до 
15 т. м. до главатаря г. Стефанъ 
Калевъ. Пътуването по Б. Д. Ж. 
е  с ъ  50 °/о н а м а л е н и е .

Отъ друж еството .

Килинарсгвото
въ е.

Поминъкътъ на население- [ По-добри съ  условията при 
то въ с. Чипоровци е главно(Килимната кооперация „Ръченъ 
килимарството. То датира отъртрудъ". Тъкането става въ са-

‘ мата кооперациянезапомнено време. Чартозите 
и тремовете на царете оть 
първото българско царство съ 
украшавани отъ Чипоровски ки
лими, Какви съ били трудовите 
условия на това производство 
въ оная епоха, не ни е извест
но; требва обаче да се мисли, 
че не съ били толкова лоши, 
защото не е имало тукъ никак
во 'земледелие и съ удовлет
ворявани нуждите; това кили
марство е станало причина да 
се пренесе по-късно въ Пиротъ, 
къмъ Котелъ и Босна и Херце
говина.

Днесъ производството е въ 
ръцете на търговци, които раз- 
даватъ вълна, работничките я 
изпридатъ, търговеца я боядис
ва, тъкането става въ къщите 
при най нехигиенични условия, 
при димяще гасениче. Плаща 
се на парче. Надницата при 
най-добъръ случай не надмина
ва 20 лева. Мизерията се шири 
и туберкулозата, вечния нейнъ 
спътникъ, върши своето па
губно дело,

Тъкането става
подъ наблю

дението на ръководители, над
ницата е задоволителна н сами
те килими по качество по-добри,

Тая кооперация преживе мно
го кризиси, нейната задача бе 
да обедини по-големата часть 
отъ работничките като нейни 
членове. Днесъ може да се ка
же че е добре, но още не е 
дошла до онова положение, въ 
което требва да бъде; спъва я 
пласимента на изкараната стока.

Централната Кооп. банка е 
направила много за тая коопе
рация и й предстои още много 
да направи; следъ като намери 
пласиментъ на изкараната сто
ка, тя засили производството 
като направи образцова коопе
ративна работилница въ с. Чи
поровци съ всички м о д е р н и  
приспособления и направи коо
перацията доминирующъ фак- 
торъ въ това производство; по 
тоя начинъ ще може да се при- 
бератъ на работа повече работ
нички, ще задоволятъ съ своята 
работа if най

На 31 м, м., 10 часа вечерь- 
та, въ селото ни се извърши 
убийство, което покърти сърд- 
цата на всички селяни. Убитъ 
бе съселянина ни Марко Пет- 
ровъ Гоцовъ, 50 год., отъ Пеш- 
ко Илиевъ, 25 год.

Убийството е станало при 
следните обстоятелства:

На 31 того, 9 часа вечерьта, 
Марко П. Гоцовъ, следъ като е 
купилъ цигари и кибритъ отъ 
кръчмата, заедно съ съселяни
на си Марко Младеновъ тръг
нали да си отиватъ. Разделятъ 
се, като Марко П. Гоцовъ пре
минава моста и отива въ къщи 
си. Следъ като се нахранилъ, 
съ сина си Анто минали мос- 
чето и по тесната уличка се 
отправили за воденицата, Тамъ 
щели да смелятъ малко браш
но за копачите, които на дру
гия день щели да имъ копа» 
ятъ лозе. Бащата се движелъ 
отъ левата страна, откъмъ ва
дата. Неусетно, срещу улеите 
на воденицата, върху главата 
на бащата се стоваря силенъ 
ударъ отъ секира. Бащата па
да въ водата, смъртно раненъ, 
а синътъ Анто започва да ви
ка съ всички сили и въ също
то време влиза въ водата да 
извади баща си. На виковете 
се притекълъ приятеля му Мла- 
денъ, съ когото току-що се 
разделили, който помогнадъда 
бъде изведекъ пострадалия к 
да му се даде първа* помощь,

Веднага билъ повиканъ от% 
с. Бели-мелъ Д-ръ Зонановъ 
който далъ първа медицинска 
помощб. Презъ нощьта тежко 
ранения прекаралъ въ безсъз
нание, а на другия день, къмъ 
11 часа—починалъ.

Убиецътъ Петко Илиевъ за» 
почналъ да бега. Миналъ презъ 
градината на убития и отъ 
тамъ — въ двора на Димитъръ 
Mv Кръстинъ. Тамъ билъ въ 
своя автомобилъ шофьора Ив. 
К. Въцковски, който залочналъ 
да вика силно: „Загина човекъ“. 
Димитъръ М. Кръстинъ се по
казва на прозореца съ фенеръ 
я осветява бегащия убйецъ, 
когото познава. Убиецътъ, следъ 
като се заканилъ и на послед
ните, влезълъ въ своя дворъ, 
хвърлилъ секирата и веднага 
се отправилъ по пътя за Фер- 
динандъ.

Н* т*. явивю*.



Стр. 2« Нашб СлОвй

въ мЯстностьта „Жеравица“ — 
Фердииандско, гой среща леля 
си Велика 11в. Велкова, но мликъ 
М. Живкова, иуii40 си Марко 
Живковъ и зетъ си Петко Де- 
мяиовъ, като на всички съоб- 
щилъ за случилото се. Леля му 
започнала да плаче, като поръ
чала на зетъ му Петко да го 
предаде на полицията, за да 
получи наказанието си. Това 
било сторено — убиецътъ е 
арестуванъ.

Убиецътъ е злобенъ и от- 
мъстителеиъ човЯкъ. П р е д и  
2—3 години щ'Ьлъ да убие ба
ща си, презъ което време го 
пазели патраули. БЯше правилъ 
опитъ да убие съ ножъ кмета 
Илия Стояновъ. I юследииятъ 
се упазилъ благодарение две- 
тЯ млади момчета: Иванъ Куз- 
мановъ и Илия Георгиевъ, ко
ито сполучили да обезвредятъ 
нападателя.

Нека добавиме, че покойния 
Марко 6Я тихъ и скроменъ чо
вЯкъ, никого съ нищо не е 
обидилт», така че той 6Я безъ 
врагове. Остава на произвола 
на съдбата три малолетни де
ца, жена, две дъщери и единъ 
синъ въ Северна Америка.

Вярваме, че правосъдието ще 
даде на убиеца присъда, ко
ято ще послужи за лримЯръ на 
всички: че животътъ е най-цен
ната вещь днесъ и че никой не 
може да посЯга на него.

Марко Божиновъ.

с. Вълк. Слатина.
Черковните камбани чрезъ 

биене известяватъ на населени
ето разни случай — т р е в о г а ,  
скръбь, радость и др. Тамъ 
гдето има повече отъ една кам
бана се биятъ така, щото пра
вилно да оповестятъ цельта за 
която се биятъ. Въ Вълкова 
Слатина напримЯръ не е така. 
Тамъ има две камбани— голя
ма и малка, последната я нари- 
чатъ още „звънчето“, защото, 
сравнена по големина съ голя
мата, наистина представлява та
кава, която е подарена отъ дЯ- 
до Мито и по негово желание 
тя се бие най-напредъ, а следъ 
нея голЯмата..

Поради неправилното имъ би
ене, винаги оповестява на насе
лението скръбь т. е., че нЯкой 
е починалъ. За насъ, Вълковча- 
ни, това стана иЯщо обикновено, 
защото така се биятъ отъ редъ 
години, но за всЯки придо- 
шелъ е чудо. На Великденъ по 
цЯлия християнски свЯтъ кам- 
банитЯ оповестиха радостьта, че 
спасисельтъ е възкръсналъ, а 
само въ наше село камбанитЯ 
известиха, че е починалъ. Не- 
разбирамъ... За околнитЯ села 
до които долита звукътъ на го
лЯмата камбана, а не се чува 
малката мислятъ, че въ това 
село измиратъ ежемесечно ма
са свЯтъ и представлява, както 
го наричатъ нЯкой „гробница“.

Дългъ се налага на черков
ната управа, а най-много на 
младия свещеникъ да видоизмЯ- 
ни желанието на дЯдо Мито и 
се. биятъ и дветЯ камбани така, 
щото правилно да се разбере 
цельта, защо душитЯ на се-ле- 
НнтЯ и безъ това съ пресите
ни съ скръбни помисли, след
ствие ежедневнитЯ тъжения.

Х ристиининъ.

Не ще да стрели сре
щу народа

Въ Огмюдъ, Чехословашко, 
преди нЯколко дена се е гле
дало дЯлото срещу войника 
Ротенбергъ, по поводъ една де
монстрация на безработнитЯ. 
Ч аа^  отъ войницитЯ отъ пол
ка, въ който той служилъ, би
ли държани въ готовиость. А 
Ротенбергъ заявилъ прсдъ сво- 
итЯ другари:

„Никога нЯма да стрелямъ 
срещу народа. Най-напредъ ще 
З^Трелямъ командира, който
а 1 ~*

Хроника
Офщинскиятъ съветъ е норми

рал-. цената па месото: 1-во ка- 
честло агнешко и ярешко по 16 
лв. кгр., 11-ро качество— 14 лв.
I ip ьсно млЯко по 4 лв. кгр. и 
кисело—по 7 лв.

ИисменитЯ изпити при търгов
ското училище ще започнатъ 
на 12 того, недЯля. Допустнати 
съ  до този изпитъ 37 ученика.

Вь бюджета на Министерство
то на търговията, промишле- 
ностьта и труда броя на учите- 
литЯ въ търговската гимназия 
града ии е увеличенъ съ двама. 
За идната учебна година, съ 
откриването на VIII класъ, учи- 
телскиятъ персоналъ ще бл^де
II души.

Г-ца Василка Ии. Пръстена, чи
новничка въ Държавната Ху
дожествена академия, бивша 
възпитаница на Фердин. неп. см. 
гимназия е подарила на съща- 

пта гимнизия портрета на два- 
1)мата равноапостоли „Св. КИ- 
РИЛЪ и МЕТОДИ“— израбо- 

! тенъ отъ художника професоръ 
;! Дим. Гюдженовъ—за което Ди- 
1|рекцията на гимназията я лох- 
| валява и й благодари.

| Уволненъ е по негово жела
ние градскиятъ агентъ г. Ти- 
холъ Рачевъ; същиятъ е назна- 

ченъ за надзиратель при Вт3р- 
шечкитЯ бани, която длъжность 
е заелъ отъ 1 того.

Съюзъть па журналистите въ 
България е утвърденъ отъ Ми
нистерството на вътрешиитЯ 
работа и нар. здраве съ № 4350 

I огъ 29 мартъ 1у30 г., а лота- 
; рията на същия Съюзъ за пен
сионния му фондъ е разреше
на отъ Министерството на тър
говията, промишленостьта|и тру
да съ писмо № 505 отъ 29 фев- 
руарий 1932 год. Отъ горното 
се вижда, че лотарията е ре
довна, и че злословията по ад- 
ресъ на Съюза отъ нЯкой не 

; ще хванатъ мЯсто.
За пазачъ на общинския га- 

; зовъ складъ е значенъ г. Геор- 
! ги Н. Ивановъ.
I г. Ив. Бърдаровъ, учитель по 
пЯние въ ОрЯховската гимна- 

в зия, бившъ такъвъ въ Ферди- 
нандската непълна гимназия, 
на 5 того даде концертъ въ чи
талищния салонъ.

Срокътъ за доброволното из
плащане на първата третинка 
на прЯкитЯ данъци изтича на 
25 юний.

Министерски пратеникъ за из- 
пититЯ, които ще се .произве- 

]датъ при тукашното търговско 
училище още не е опредЯленъ.

Общинскиитъ доходъ отъ заба
ви, билярдъ и др. за напредъ 
ще се прибира отъ самата об
щина.

Решено е да се отсЯче отъ 
общинската гора въ Баира 25 
декари за нуждитЯ на общи
ната и беднитЯ.

За нуждитЬ на общината, тър
говското училище и домакин
ското ще бъдатъ доставени отъ 
минитЯ „Перникъ“ 30 тона ка- 
мени въглища.

Обложени съ отъ общинския 
съветъ банкитЯ: „Богатство“ и 
Българска Търговска Банка съ 
данъкъ—смЯть по 10,000 лева 
и лотрЯбителната кооперация 
„Напредъ“ съ 5,000 лепл.

Излезе отъ иечатъ брой 9 
отъ год. XI на сп. „Икономия и 
домакиниво“ съ следните без
платни приложения: 1) рома
на „ НЯжната магия“ (отдЯлна 
книга), 2) приложение съ крой
ки за дрехи въ естествена го- 
лЯмина, ио които и най-неуката 
жена може да крои и шие; 3) 
приложение съ много отбрани 
и модерни увеличени модели за 
всички видове бродерии и ръ- 
кодЯлие; 4) цвЯтно приложение 
модеренъ килимъ и български 
шевици, 5) весгникъ Литерату- 
ренъ свЯтъ и 6) сп. България 

Сп. Икономия и Домакинство 
съдържа още: сватбени модели, 
за лЯтната хладнина, лЯтнитЯ 
рокли, за лЯтото лЯтни детски 
дрехи, лЯтни блузи, бЯльо за 
най малкитЯ, бЯла и изпълнена 
цвЯтна бродерия върху бЯлъ 
ленъ, цвЯтна бродерия, българс
ка бродерия, плетене съ рибе
на кость, плетенъ щоръ и други

I модели, гарнитура отъ баретки, 
яки и маншети, практическо мо- 
билиране, човЯкътъ съ златни- 
ятъ мозъкъ, неврастенията, гот-

|варство блажно и вегетарианс
ко меню, разни резцепти, кра
сиво гарниране, малка поща, 
практични съвети, конкурсъ.

Адресъ: Икономия и Домакин
ство пл. Славейковъ, а—абона- 
ментъ 230 лева.

„Модерна домакиня“ брой 
9-ти год. 3-ма получи се въ ре
дакцията ни съ следнитЯ без
платни приложения: увеличени 
модели за всички видове бро
дерии, кройки въ естествена го- 
лЯмина, многоцвЯтенъ моделъ 
за килими и отдЯлна книга отъ 
Д-ръ Д. Митевъ „НашитЯ мор
ски и планински курорти и ми
нерални бани“. Съ тази си кни
га редакцията много допринася 
на всички си абонати, като по
пълва домашната имъ библио- 

i тека съ още една хубава и не
обходима книга. ДаденитЯ съ 
миналитЯ бройове сладкарска 
и готварска книги иматъ заслу- 
женъ небивалъ успЯхъ съ свои- 
тЯ проверени и хубави рецепти, 
и ние огъ наша страна се на
вяваме, че и новата имъ книга 
ще б^де сл\що така посрещната.

А дминистрация, София, Леге —  
Б азаръ .

Поучителна Среща
За градски агентъ на мЯсто ва

кантно е назначенъ г. Гаврилъ 
Първановъ.

ми заповЯдва това и после ще 
премина къмъ страната на на- 

: рода“!
За тия думи Ротенбергъ е 

билъ ос/ъденъ на четири ме
сеци строгъ тъмниченъ затворъ.

Като изнасямъ горното, по
неже зная, че вие, народа, сте 
най-справедливия елдня, пре
ценете и кажете си думата вие: 
войника ли е трЯбвало да бж- 
де осаденъ или оня, който го 
кара да убива, и то не на 4 ме
сеци, а на 40 години.

—Добъръ день, Иване.
—Далъ Богъ добро, Г роздане. 
—Кжде си се забързалъ?
—Отивамъ въ Фердинанде 
—По нЯкое дЯло ли?
—Не. Отивамъ въ магаЗинъ

Сингеръ“ да си купа една шев
на машина.

—Защо при „Сингеръ“, Иване?
—Защото „Сингеръ“ е най- 

здравата машина. „Сингеръ“ е 
най-старата марка. Продавача 
на „Сингеръ“ — Вариклечковъ, е 
най-стария и опитенъ монтьоръ. 
Само той продава машинитЯ на 
почекъ и самъ ги поправя.

—1Цомъ е така, тогава и азъ 
отивамъ да си купя „Сингеро- 
ва“ машина за моето девойче.

Т рендаф илъ Ив, С теф ановъ. Четете „Наше Слово“

ДОЛУ СКЖ.ПОТИЯТА!
Важно известие за колоездачи и лозари.

К о л о е з д а ч и ,  провЯрете ценят L на в е л о с и -  
ж и е д и и т г '! !  ч а с т и .  Следъ като се увЯрнте, че ценим 
имъ см до мииимумъ спаднала поради кризата, единъ па друм си 
предавайте, че само тамъ, при всичко се прода
ва на най-изиосни цени.

Л о з а р и ,  г р а д и н а р и  и  о в о щ а р и ,
разберете, че при мевъ ще намЯрите разни европейски 11ръ»с~ 
качки, които заематъ първи мЯста, маркучи, гу
ми (клапи)—малки и голЯми, за дъното на пръскачката, ек
с т р а  к а ч е с т в о ,  продавамъ на най-износни цени за 
с е л с к и  к о о п е р а ц и и  и  б а к а л и  на едро и 
дребно. Молимь, за увЯрение на горното, провЯрете въ склада на 
, f iS»;c:© .7iA <e I  о д о р ъ  Т о д о р о в ъ —Фердинандъ. 
ЮТИИ ЗА ГЛАДЕНЕ, ЧАСОВНИЦИ БУДИЛНИК Ь, ФУТ
БОЛНИ ТОПКИ, ч ГРАМОФОНИ и ГРАМОФОННИ ПЛОЧИ.

Брой 385,

д ,  ̂ д т с и о  за притежатели на вършачки, 
_ _ _ ---------- мотори, автомобили, трактори

МАШИННА РАБОТИЛНИЦА 
и ЛЕЯРНИЦА „ С Т Й У Г Ь “ ФЕРДИНАНДЪ

(БИВША КООПЕРАЦИЯ „ДЕЙНОСТЬ“)
съобщава на своитЯ клиенти, притежатели на вършачки, че е 
набавила специаленъ апаратъ за пре- 
стръгване на контра-барабашк. Ра
боти отлично и бързо.

ВсЯкаква стругарска работа изкарва най-точно — прес- 
тръгване на моторни, автомобилни и тракторни цилиндри съ 
специално набавенъ апаратъ.

Леярната продължава да работи при качество отлично и 
цени умЯрени. Излива бутала за всЯкакъвъ видъ мотори.

Достатъчно е едно посещение, за да се увЯрите въ горното.

а к у ш е р к а т а
Шттш Тенее«

иремЯсти квартирата си на улица 
„Главна“, срещу черквата. 3-4

АНГЛИЙСКИ

6 И1Н »  К Д М Ъ к Ъ
марка „Макехна“ и рафия марка 

„М аджуяга-екстра" вд© s s a ~ 
мерите въ магазина на 

ГОЦО НИКОЛОВЪ и Сие-Фирдннандъ

Оодъ ноеиъ дукянъ
се дава на ул. Главна, до магазинъ „Дунавъ“.

С поразумение: СТЕФАНОВЪ & ЦОНОВЪ —  Ф ердинандъ.

Проздно мЪсто-парцело
задъ склада на Мл. Софиянски, до Миньо Свещаровъ

продавамъ много евтино»
Споразумение: ГЕОРГИ РУСИНОВЪ, адвокатъ—Фердинандъ.

Посетихте ли магазина на 
Г о ц о  И и к о л о в ъ  и С н е

гр. Фердинандъ?
НавЯрно сте пропуснали да си купите отъ 

тамъ евтина, чиста и здрава стока.
Не изпускайте сл у ч а я .

.од А В А М Ъ  - « ■ ПРОДА,

П 1 собствените си две кхщи м

въ единъ дк^ръ, съ  пристройки: 
кухня, яхъръ as др., нижодящн се 

на у л .  „Царь ьорисъ“ 37.
Споразумение: Константинъ Димитровъ Карловски, Фердинандъ.

ФЕРДИНАНДСКО ГРАДСКО ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е  №  2691
На 22 юнии н. г, въ общинското управление въ 11 часа 

Сутриньта ще се произведе явенъ търгъ за отдаване подъ 
наемъ първия общински мЯсопродавски дкжянъ за до края 
на настоящата финансова година. Първоначална месечна це
на 1000 лева. Иска се залогъ 10 °/а, Книжята сж въ общината, 

гр. Фердинандъ, 8 юний 1932 год.
Огъ кметството,


