
Год. VIII. Брой 386. гр. Фердинандъ, 18 юний 1932 год. Цена 1 левъ.

АБОНАМЕНТЪ: 50 ЛВ. ГОДИШНО 
Публикации: 2 лв. кв. см. НЕЗАВИСИМЪ С Е Д М И Ч Н И К Ъ

ИЗДАТЕЛЬ - СТ011АНИНЪ: 
Г. АПОСТОЛОВЪ.

ЛОТАРИЙНИ БИЛЕТИ 
отъ Съюза на журналистите въ 

Б >л'гария се продаватъ въ 
печатница „ЖИВОТЪ“ Фердинандь 

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., '/г  билетъ 20 лв., 

г/4 билетъ 10 лв.

г-ца ЦвЪтана Ст. Будурска
—  И —

г-нъ Никола Илковъ
ще се венчаят* на 26 тото, неделя, 10 часа сутриньта. 

Поздравленията ще се приематъ въ черквата.
гр. Фердинандъ, юний 1932 г.

ВЖЛ^АРСКА КООПЕРАТИВНА
ФАБРИКА ,,© Ж » Ж Т С Т В О "

Централа ВРАЦА Клонъ ФЕРДИНАНДЪ
продава всички видове вжжя, чисто конопени и типъ итали- 

янски; канапи, върви екстра и др.
Поехме представителство на каучуковата индустрия, прочута
та марка „Видра“: летни гумени обувки, гумени царвули и др. 

Въ склада се намиратъ кантари отъ 10 до 200 кгр.

Отъ управителния съветъ.
М  Склада се намира срещу хотелъ „Чамъ курия"—Фердинандъ.

ВАЖНО ЗА БРЪСНАРИ

Въ магазина на Рашко Тодоровъ-Фердинандъ
винаги ще намерятъ бръснарите силно парфюмирани одеко

лони по 120 и 150 лева литъра, пудра за
бръснене по 5 лева парчето. 1-3

СЛАДКАРНИЦА „А М Б Р О З И Я "  
ва Нейко И. Добревъ - Фердинандъ
отъ 20 тото се премества на улица „Главна“

с р е щ у  о б щ н а а т а .

Посетихте ли магазина на 
Г о щ о  К м ш л о в ъ  и С и е

г р .  Ф е р д й а н а н д ъ ?
Haeipno сте пропуснали да си купите отъ 

тамъ евтина, чиста и здрава стока.
Не изпускайте случая.

ВАЖНО ЗА ДФМАКИНИТЪ
За да се спасите отъ мухи, бълхи, комари, дървеници, хл е
барки и болести, отбийте се въ магазина на РАШКО ТОДО- 
РОВЪ — ФЕРДИНАНДЪ и си купете ФлаЙгоксъ, Флитъ, Кил- 
сектъ, Кобра, Паразитоморъ и Сектолъ. При бай Рашко ще наме

рите и помпи отъ сжщите фирми и фабрики, 1-3

Фердинандски Сддия Изпълнитель при Ломския Окрдженъ Сждъ

V

ОБЯВЛЕНИЕ №  521-1932 год.

Съгласно чл. 807 и последующите отъ Гражданското 
съдопроизводство, Фердинандския съдия изпълнитель Борисъ 
Петровъ, обявявамъ на интересующите се, че следъ 15-я день 
отъ датата еднократното обнародване настоящето обявление 
въ „Държавенъ в-къ“, до онова число на следния месецъ кое
то съответствува на датата на обнародването ще продавамъ 
на публиченъ търгъ въ канцеларията ми въ гр. Фердинандъ 
следните недвижими имоти, принадлежащи на несъстоятелния 
дльжникъ Луканъ Петровъ, търговецъ отъ гр, Фердинандъ а 
именно; 1. Дворно место въ гр. Фердинандъ, уд. „Аспарухова" 
отъ около 800 кв, метра, заедно съ находящите се въ  него 
постройки; къщ а за живеене, паянтова кухня, дюкенъ маза и 
яхъръ, до съседи ул. „Аспарухъ“, братя Бекински, братя Меч- 
карски, Иванъ Русевъ и Иванка Спирова, цена 113,000 лева* 
2. Нива въ района на с» Кошарникъ, Фердинандско, въ  мЪст- 
ностьта „Сланището“ отъ 10 дек, до съседи: Братя Ненови 
шкть, Рангелъ Божиновъ и наследниците на Което Торбовъ 
Цена 10,000 десеть хиляди лева; 3. Ливада въ района на гр5 
Фердинандъ, въ местннстьта „Стублата" отъ 8 дек, до съ се 
ди: Атанасъ Бодурски, Стоянъ Младеновъ, водотека и пъть 
цена 10,000 лв. 4. Бранище въ района на с, Живовци, Ферди
нандско, въ местоностьта „Куруджадъръ“, отъ 14 декари, до 
съседи: наследниците на Рангелъ Пенковъ, долъ, пъть и Пет
ко Георгиевъ, цена 6,000 лева.

Горните недвижими имоти се продаватъ съгласно опре
делението подъ № 270, издадено отъ Ломския окржженъ 
съдъ на 12 февруарий 1932 година, по частното търговско 
дело № 306-930 година по иесъстоятелностьта на Луканъ 
Петровъ, отъ гр. Фердинандъ. —  Изпълнително дело № 521- 
1932 година.

гр. Фердинандъ, 25 май 1932 год.
Последенъ день на продажбата е 13 галий 1932 год.

п. п. Съдия изпълнитель: Борисъ Петровъ.
Верно
С^дия изпълнитель: В. ККф|ЧЦ*|у

Къмъ реформи
Прави впечатление, че Зем| представители въ кабинета, ни- 

леделскиятъ съюзъ, който има [ що не е направено по въпроса 
три министерства, по негово сил-1 за наемите, които с ъ  такива 
но настояване се създадоха за-1 днесъ, каквито беха преди го- 
кони, които оставиха трайна!дини, когато житото се прода- 
следа следъ себе си и значи-[ваше ро 100 лв. кофата, 
телно облекчиха българския се- 
лянинъ и гражданинъ. Такъвъ 
единъ законъ е Закона за об
лекчение земледелския стопа- 
нинъ и тоя за задълженията.

Другъ единъ въпросъ, който 
интересува по-голема часть отъ 
гражданите, но съвсемъ не ин
тересува селяните —  това е 
въпроса за намаление наемите.
И защото не интересува село
то, затова земледелските ми- 
нистери не повдигатъ този въп
росъ, не настояватъ за кегово-

Ето защо, посочвайки за при- 
меръ земледелските министри 
въ кабинета, които достойно 
отстояватъ интересите на се
лото, което може да доведе и 
до премахване поземелния да- 
нъкъ, ние въ същото време 
подканваме представителите на 
останалите партии въ кабинета 
да се заематъ съ прокарването 
на редъ реформи, които да об- 
лекчатъ тежкото положение на 
града.

И тогава представителите на 
то разрешение и той до днесъ!тия три партии съ открито че-
стои на дневенъ редъ, като се 
чака „по благоприятно време“, 
за да се наложи по законода- 
теленъ редъ.

И като теглимъ една черта 
подъ горното, можемъ да из- 
вадимъ заключение: че земле- 
делското съсловие има пред
ставители въ кабинета, които 
работятъ за него и постигатъ 
резултати, а за болшинството 
отъ бълг. граждани по градо
вете, при все че йматъ три 
партии, близки до техъ, съ

ло ще се явяватъ и те  между 
народа, ще се гордеятъ съ сто
рените заслуги на града и ще 
искатъ заслужено гласа на из
бирателите при едни нови из
бори.

Нека по пътя на реформите 
се тръгне по-скоро, защото не
доволството расте, отчаянието 
обхваща все по-големъ кръгъ 
отъ хора и изненадата е неиз
бежна така, както за сговора 
на 21 юний 1931 година,

Рад.

Шшмттпшъ жмвотъ
Бившиятъ учитель по пеение | презъ града ни и които лоши 

въ Фердинандската непълна || спомени ще отнесатъ отъ на- 
гимназия г. Бърдаревъ, сега та- шата неопровия
къвъ въ Ореховската гимназия, 
на 5 того, както се писа въ 
миналия брой на „Наше Слово, 
даде концертъ въ салона на чи 
талището. Концертътъ бе изне- 
сенъ съ струнни и духови ин 
струменти. При все че започна 
въ твърде неудобно време, 2 ча
са сл. об., концертътъ бе доб
ре посетенъ.

Изпълнението бе повече отъ 
добро. Вижда се, че е работено 
върху изпълнителите. У потрЪбе- 
ни съ  усилия съ амбиция да се 
създаде нещо ценно, което да 
задоволи човека съ музикална 
култура. И това не ни очудва. 
Защото където е миналъ г. Бър
даревъ, макаръ и провинциаленъ 
учитель, съ своята музикална 
дейность е оставилъ спомени,

И правъ бе г-нъ Бърдаровъ 
когато каза на края на концер
та приблизително следното:

„Дошелъ съмъ защото зна- 
ехъ, че имате хубаво пиано.. . 
И лоше сте направили, че сте 
го дали другимо на използува
не. . . И докато вървите по то- 
я пъть, знайте, че никога не ще 
имате добра музика, а ще слу
шате само... банди и зурли..."

Нека това ие лрипишеме за 
големъ грехъ на читалищното 
настоятелство. Но нека насто
ятелството си вземе бележка 
отъ този случай и бъде вни
мателно. При други подобни слу
чаи , пианото да бъде на мес
тото си въ читалището, за да 
бъде използувано отъ цялото 
гражданство. Иначе, читалшц-

които никога нЪма да се зали- в ното настоятелство ще извър- 
чатъ отъ паметьта на гражда-»ши не грЪхь, а престъпление 
нитЪ. § спрямо духовния подемъ на

Г. Бърдаревъ 6Ъ принуденъ 
да съкрати проектираната прог
рама поради липса на пиано, 
а нЪкой номера изпълнени безъ 
пиано. После той хвърли упре
ка върху ония, които съ  дали 
читалищното пиано другиму и 
по тоя начинъ гражданството 
се е лишило отъ възможность- 
та да чуе изпълнението на му
зикални парчета отъ велики 
творци,

И ние смитаме, че упрека е 
на место. Читалищното насто
ятелство е направило една 
грешка, че е дало пианото на 
използуване, а втора грешка е 
направило, че не е взело мЪр- 
ки, следъ като е узнало, че г. 
Бърдаровъ ще гостува съ ор
кестъра си въ града ни, не е 
прибрало пианото, за да бжде 
използувано поне при този слу
чай. Най-после можеше чита
лищното настоятелство да взе
ме пиано отъ некой нашъ съ- 
гражданинъ на услуга, за да се 
отсрамиме предъ хора, които 
едвз ди цщ щшатъ втори пжть

града ни, за което ще бъде у 
Пръкнато отъ всеки по събу- 
денъ гражданинъ. М,

с. Вълк.-Слатнна.
На 24 Май — празДника на 

Св. св. Солунски братя Кирилъ 
и Методи, камбанния звънъ ра- 
но сутриньта проехтЪ подъ над- 
вестналитЪ се дъждовни обла
ци и събуди отъ дълбокъ сънь 
и стари и млади. СЪкашъ. че 
ще посрЪщатъ некой голЪмъ 
гость. Да — тЪ бързатъ, защо
то искатъ да присъствуватъ на 
тръжеството, което се устрой
ваше въ честь на славянските 
просветители. Следъ отпускъ 
на черковното богослужение, 
около 9 часа, при монотонно ех- 
тение на камбанния звън, се про
точи шествие отъ ученици, учи
тели, трудоваци и богомолци 
отъ черквата до средъ селския 
площадъ. Шествието се водеше 
отъ носената отъ двама учени-

рисувана голЪмъ форматъ отъ 
бившия учитель при Вълк.-Сла- 
тинското основно училище Ан- 
гелъ Ивановъ, която икона бу
деш е живи спомени аа много- 
заслужилитЪ братя; следъ нея 
вървЪха свещеници, хоругво- 
носци и духовните лица, пеей
ки тропаря на праздника; уче
ниците съ учителите, пеейки 
хвалебни песни за Св. св. братя, 
трудоваци съ своето началство 
и богомолците върнеха въ осо
бена спретнатост. Така проточе
ната процесия неволно завладя
ваше човешкия умъ и го пре
насяше въ онуй тъмно минало, 
когато двамата братя съ книга 
въ ржка на роденъ славянски 
езикъ заработиха за просветата 
въ славянските земи. На средъ 
селския площадъ шествието се 
спре подъ приготвената още на 
по-предния день отъ учениците 
арка, дето се отслужи моле- 
бенъ съ водосветъ. Следъ мно- 
голетието за царския домъ, за 
ученици и учители и за целия 
български народъ, се понизаха 
песни, декламации и р е ч и  
въ честь на Св. св. братя. Всич
ко това раздвижаваше духове
т е  на слушателите. Тукъ отъ 
казаните речи пролича, че още 
има хора, които да се борятъ 
съ злото, като осветяватъ рода 
ни съ миналото и готвящето се 
настояще.

Първъ говори учителя В. Кр. 
Младеновъ. Той кротко, но яс
но и разбрано обрисува заслу
гите на Св. св. братя не само 
за насъ, българите, но и целия 
славянски родъ. Подчерта, че 
т е  сж основатели на славянска
та писменость и култура, че 
безъ техното дело, което сла
вянския родъ тъй и нашия бъл
гарския сж щели да бждатъ 
изгубени, претопени въ масите 
на другите колтурни народи. 
Втори говори младиятъ свеще- 

никъ Ив. Коцевъ, който съ жарь 
сочеше дейностьта и завета не 
Св. св. славянски учители и 
всички ни зовеше, като славимъ 
паметьта имъ да лодържаме на 
дейностьта имъ —  неуморно и 
неуклонно да работимъ за на
предъка на двамата просветни 
фактори — училище и църква. 
Макъръ и дъждъ да ромолеше, 
речите на говорящите прико
ваваха ума и съзнанието, та 
мокротата отъ дъжда не се 
чувствуваше отъ слушателите.

Дано техните думи не се 
забравятъ, дано техното бреме 
се подеме и отъ други и се 
поведатъ жителите ни на село
то къмъ добрини и единомис
лие, както единъ отъ т е х ъ  ка* 
за, за да се предотврати злото» 
което е въ своето начало, та 
съ търпение се  пренесе тежеб- 
та на живота»

Слушатель,
В Р . Ш&Мняваме се. че по наша 

вина горната дописка излиза съ зи 
къснение.

сп. Нашето дете, кн. 4-5. Ре- 
дакторъ Проф. Д-ръ Ст. Ватевъ. 
Органъ на Съюза за закрила на 
децата въ България. Съдържа
ние. 1, Г. Караивановъ — За 
дружеството на детски писате
ли. 2. Д-ръ Т. Станевъ — Здрав
ни грижи за децата. 3. Кр. Цо- 
невъ — Душевната р а б о т а  у 
децата. 4. Д-ръ Д. Мутафовъ— 
Възпитание и здраве, 5. Ек. Кир
чева— Здравно-просветна дей
ность въ с. Кулина вода . 6. Дей
ность на Врачанския клонъ отъ 
Съюза за 3. Д. Б. 7. Дейность 
на д-во „Закрила на децата“
въ Хасково, 8, Изъ науката н 

кз икона на Св. св. братя, из-1жцвота.



Ст’р. 2,
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„Д а жшгке на
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Така се провикна па 7. VI. т. 
г. въ общинското з а с е д а н и е  
общ. съветиикъ и н а р о д е н ъ  
представитель Никола В. ( 1о- 
повъ, при гласуване данъка въ 
размЪръ иа 5000 лева, колкото 
той предложи на кооперация 
„Напредъ“.

Въодушевлението му беше 
голямо, защото съ неговата гру
па гласува и цялата буржуазия 
ведно. Защото както се изказа 
за ролята на кооперацията той, 
така се изказаха и всички бур- 
жуазни представители.

Наистина отидоха комунис
тическите общински съветници 
въ пленъ на буржуазията. Те 
о т р е к о х а  кооперацията като 
клонка отъ работническото ос
вободително движение. ТЬ нс 
знаятъ сжщиостьта на коопера
цията: 1) Като регуляторъ на 
пазаря; 2) Като колективна еди
ница, въ която управляватъ не 
капиталите, а членовете; 3) Че 
печалбата, ако има такава, се 
върща обратно въ форма на 
дивиденти върху консумацията 
и деловете; 4) Че потребител
ната кооперация е най сигур
ния разпределители на благата; 
5) Че тя е колективна единица, 
въ  която е легналъ комунисти
чески принципъ: „ Е д и н ъ  з а  
всички и всички за единъ“ и 
пр. и пр. — принципи, които 
се отричатъ отъ капитализма, 
ио които унищожаватъ капита
лизма и които живота налага.

И ако това техно държание 
въ общинския съветъ по отно
шение кооперацията не е отъ 
невежество, то е предателство 
срещу работническата класа, на 
която ужъ служатъ. Та тука 
ли е стихията на техната бор
ба срещу капиталите?

Каква ирония е, наистина, за 
работничеството да прати пред
ставители, които така лековерно 
се подиграватъ съ неговите ин
тереси —  подържайки невежес
твената теза: че кооперацията 
унищожила чрезъ конкуренция 
дребните търговци— думи, кои
то допаднаха на единъ съвет- 
никъ буржоа да се нахвърли 
срещу кооперацията: че поевти
нила зехтина, та т е  — фабри
кантите отъ „Зора“ нематъ пе
чалба и да заяви, че евтино 
продавалъ другъ газьта, та за
това напустналъ „Сокомбелъ“
— Какво единомислие на кому
нисти съ капиталисти! Ами коо
перацията ли унищожи файтон- 
джийското съсловие? — Тя ли 
унищожи еснафа? Вие маркис- 
ти ли сте, та не знаете, че же
лезниците и автомобилите уни
щожиха файтонджийството, че 
едрата обущарска и каучукова 
индустрия унищожиха обущар
ското съсловие и опинчарите, 
И най-сетне, че капиталистичес
кото развитие унищожава дреб
ните и едри слоеве и докара 
тая страшна криза. Ами защо 
не погледнете Русия — за да 
видите, че тамъ не унищожа
ватъ кооперацията — напротивъ
— заварените кооперации при 
новото управление па съветите

: веднага отидоха въ услуга
на новия редъ и сега еж най- 
добрите и сигурни разпредели
тели на благата, а Колко още 
НОВИ Се Създаваха й създаватъ> 
за да заменйтъ старите стопан
ски форми и Дадътъ йрСхоДъ 
къмъ новия социалистически 
строй.

Ако за всичко това вие знаех
те  и искахте да служите на 
класата, която ви е поставила 
тамъ, —  то немаше да изразя
вате такъвъ възторгъ въ момен
та, когато се забива ножа въ 
единъ отъ органите на освобо
дителното движение. А на васъ 
прилега народната поговорка: 
„Куче, което не знае да лае —  
само докарва вълка въ коша- 
рата“. Н. АНГЕЛОВ, общ, съветиикъ

Наржчникъ: „Върховния каса* 
ционенъ еждъ и общините"— по- 
важните и най-нови решения на 
Върховния касационенъ еждъ 
ПО общински въпроси,

4 ,050 ,000 ,000  двЛ
Единъ военеиъ ляраходъ 

коствува 4,050,0011,000 лева. 1о- 
зи параходъ носи егънь и жу- 
нелъ, у м р а з а, разрушение н 
смърть на човечен: j i ото. Ако те
зи четири милиарда лева се 
употребатъ за народополезни 
цели, съ т Ьхъ щс се направятъ: 
100 образцови училища, 1,000 
отлично обзаведени кжщи, 50 
най-модерни болници; 80 кило
метра първокласни шосета, 150 
километра хубави първокласни 
междуселски пжтища и 100 и- 
деално подредени паркове и 
игрища за здравно и физичес
ко възпитание.

А колко такива военни пара
ходи има, които отъ една тор
пила само отиватъ на морското 
дъно, унищожавайки за мили
арди обществени блага,* и сто
тици, даже хиляди живота?

Въ тия военни параходи е 
кондензирана глупостьта на irb- 
кои правителства, които сж за
станали начело на народите, 
водейки ги къмъ гибель и са- 
моизтребление.

Ето защо всеки, който здра
во гледа на нещата, требва да 
води борба лично той противъ 
смъртоностната и никому не 
нуждна война.

Тр. Ив. Стефановъ

' Хроника
По решение на общинскиятъ 

съвесъ, заседанията му зана- 
предъ ще ставатъ винаги въ 
читалищниятъ салонъ, а когато 
последния е заетъ — въ учи
лищния.

Конгресътъ на ловната органи
зация ще се състои на 3, 4 и 5 
юлий въ г. Видинъ. Ще се съ- 
стоятъ големи състезания за 
стрелба съ награди,

За времененъ общински лЪкарь 
е назначенъ Д-ръ Василъ Си- 
меоновъ отъ гр. Червенъ-бр1згъ. 
Отъ лекари, наши съграждани, 
нЪмаше подадено нито едно 
заявление. Кандидатурата на 
Д-ръ М. Богоева, бе отхвърлена, 
понеже службата общински ле- 
карь била доста тежка и непод
ходяща за жена.

Отъ 1 юлий пжтуването по 
железниците до курортните 
градове и села ще става съ 25°/0 
намаление.

На св. Духъ. неделя, ще изле
зе само „Вестникъ на вестницитЪ“ 
съ увеличенъ тиражъ и много 
страници.

Командироващ, е пом. кмета г. 
Георги Д. Врачански въ София 
въ връзка съ модернизиране па
зара и постройка еждебната па
лата.

Въ Карабунаръ, Бургазко, е 
падналъ първиятъ снопъ ече- 
микъ. Зърното е много едро и 
чисто.
Даденъ е мандатъ па постоян

ното приежтетвие при общи
ната да води преговори съ же- 
лающи банки за единъ заемъ, 
който ще бжде употребенъ из
ключително за модернизиране 
пазарището,

КалолЬчебнмцата въ Анхиало е 
открита отъ 15 того.

Сждебната ваканция започва 
отъ 1 юлий,

ЗърШениятъ и тревСнъ фурйЖъ за 
нуждите на общинския доби- 
тъкъ ще бжДе доставенъ Чрезъ 
търгъ, ще бждатъ отдадени на 
търгъ смрадликата въ „Баира“ 
и нивата отъ J 3*8 декари въ 
местностьта „Конячки долъ,“

Наскоро ще бждатъ поставени 
бордюрни камъни на следните 
улици: „Училищна“, „Царь Бо- 
рисъ“, „Преславска , „Сливни
ца" и „Гробарска“.

Събирането на тротоарното пра
во върви усилено. Подаденото 
отъ група граждани до общи
ната заявление, за преоценка 
на местата, е оставено безъ 
последствие. Събирането на тро
тоарното право ще стана и ек-

Наше Слово
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зекутивио, въ зависнмость от ь , 
материалното положеше на да
нъкоплатеца.

Bi, Карнобатско преди н Ьколко 
дни сж умрели, поради силните 
студове, 5000 овци, които току- 
що били остригани.

Паднали сж гродушки въ Ви
динско, Кулско, Чирпанско и 
Пирдопско. Въ Видинско гра
душката е била съ зърна отъ 
30 до 50 грама и унищожени 
сж посевите на 20 села отъ 50 
до 100°/с.

Назначенъ е за Фердинандски 
еждин изпълнитель г. Василъ 
Кюркчиевъ, до сега адвокатъ 
въ града ни.

Играниятъ мачъ между „О. Ч.“ 
— Вратца и ' „Ботевъ 30“ — 
Фердинаидъ на 5 того, е завър- 
шилъ съ резултатъ 0:0

Разцепилъ се е Демократичес
кия сговоръ въ града. 11о вид
ните сговористи, като: Сапун- 
джиевъ, Михайловъ, М. Кос- 
товъ и др. сж минали на стра
ната на Ляпчевъ.

Не отлагай днешната работа 
за утре! Не. отлагай да си ку- 
пишъ билети отъ лотарията на 
Съюза на журналистите, за да 
не пропустнешъ щастливите но
мера!

На 19 того, ежбота, 10 ч. ве- 
черьта, по случай патрионния
си праздникъ —  Св. Духъ, Въз- 
държателните дружества в ъ 
града, съ съдействието на Тър
говското и Домакинско учили
ща ще представятъ „Иороченъ 
пжть“, драма въ 3 действия, отъ 
Кир. Пенковъ, която драма е 
играна съ големъ успехъ въ 
Гор.-Ореховица, Хасково и мно
го други градове и села. — На 
другия день. неделя, 10 ч. с. 
дружествата устройватъ мани
фестация изъ града.

Народна е лотарията на Съю
за на журналистите, защото 
чрезъ крайно евтините си би
лети, дава възможность всеки 
да опита щастието си.

Женското просветно благотво
рително дружество „Грижа“ ус
тройва на 19 того, 5 ч. следъ 
обедъ, градинско увеселение въ 
„Царь Борисова спирка“ (Пче
лина).

На 15 того се е разгледало 
въ III наказателно отделение на 
Софийския окр. еждъ проце- 
сътъ между сарафите: Исакъ 
Яковъ — София и Александръ 
Лопошновъ —  отъ Фердинандъ 
обвиненъ последния по чл. 324 
(грабежъ, нараняване и пр.) 
Сждътъ е издалъ напълно оправ
дателна приежда за г. Лопош
новъ. Прокурорътъ не е обжал- 
валъ приеждата, която е окон
чателна.

Получи се въ редакцията 
„Литературенъ свЪтъ“ г. II. бр, 34. 
независимъ вестникъ за лите
ратура, информация и общест- 
венъ животъ. Редактори: Тео
дора и Стефанъ Пейкови. Ад- 
ресъ: пл. Славейковъ, № 8, Со 
фия.

Сп. „Газова защита и авиация“
—*г. II. кн. 5, месечно илюстро
вано списание за газова защи
та, авиация и военно химична 
индустрия. Год, абонаментъ 80 
лв, Адресъ: Бул, Фердинанъ, 
98-а—-София,

Брой 386JE

С Ъ О Б Ш Е Н И Е
Подписаииятъ Михаилъ Борисовь, бояджия, отъ гр. Ферди

нанд ь, декдарирамъ, че Tie принадлежа къмъ никоя полити
ческа партия и че за напредъ оставалгь напълно безпартиепъ 
гражданинъ. Михаилъ Борнсовъ.

Д О Л У  С К Ж П Ш И Я Т А !  
Важно известие за колоездачи и лозари.

Колоездачи, проверете цените на велоси
педните части. Следъ като се уверите, че цените 
имъ сж до минимумъ спаднали поради кризата, единъ на другъ си 
предавайте, че само тамъ, при „  К к с е / I в с и ч к о  се прода
ва на най-износни цени.

Лозари, градинари и овощари,
разберете, че при менъ ще намерите разни европейски пръс
качки, които заематъ първи места, маркучи, гу
ми (клапи)— малки и големи, за дъното на пръскачката, ек~ 
стра качество, продавамъ на най-износни цени за 
селски кооперации и бакали на едро и 
дребно. Молимъ, за уверение на горното, проверете въ склада на 

Тодоръ Тодоровъ— Фердинандъ. 
ЮТИИ ЗА ГЛАДЕНЕ, ЧАСОВНИЦИ БУДИЛНИК Ь, ФУТ
БОЛНИ ТОПКИ, ГРАМОФОНИ и ГРАМОФОННИ ПЛОЧИ.

В А Ж Н О  за пРитежатели на вършачки, 
—----- ------- —  мотори, автомобили, трактори

j М А Ш И Н Н А  Р А Б О Т И Л Н И Ц А  
и ЛЕЯРНИЦА „СТРУГЪ “ ФЕРДИНАНДЪ

(БИВШ А КООПЕРАЦИЯ „ДЕЙНОСТЬ“ )
съобщава на своите клиенти, притежатели на вършачки, че е 
набавила специалеиъ апаратъ з а  r i p e -  
стръгване яа коитра-барабани. 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 умерени. Излива бутала за всекакъвъ видъ мотори.

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

йкушерката
Златка Тенева

премЪсти квартярага си на улица 
„Главна“, срещу черквата. з-4

А Н Г Л И Й С К И—=  синь камъкъ
марка „Макежни<( и рафия марка 

„Маджунга-екстра“ ще на- 
мерите въ магазина на 

ГОЦО НИКОЛОВЪ и Сие-Фердинандъ

В р оди ш  M icT o- ш щ ш
задъ склада на Мл. Софиянски, до Миньо Свещаровъ

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

ФЕРДИНАНДСКО ГРАДСКО ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е  N 2 2805
• На 29 юний н. година въ общинската канцелария съ яв

но наддаване ще се произведатъ търговете: 1. На 11 часътъ 
за отдаване подъ наемъ първия общински месопродавски дю- 
кянъ за до края на настоящата финансова година. Първона
чална месечна цена 1000 лева. Иска се залогъ 10%* 2. На
11 часътъ за отдаване тревата отъ скотовъдно-фондово 
место въ Войнишкия районъ, l i t e r ногтьта „Овчарската кру
ша" отъ 40 дек. Първоначална цепд ;га дек, 50 лв. Иска се 
залогъ 10 °/с. Разноските сж за см.г?ка на наемателя. Изпла
щането въ предплата.

Тържните книжа сж въ общината, 
гр-. Фердйнандъ> 16 юний 1932 год.

Отъ кметството.

БАНЯНСКО СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ № 522
Банянско селско общинсто управление обявява на инте- 

ресующите се, че на първия понеделни ченъ день следъ пу- 
вликуване настоящето въ  местния в-къ „Наше слово“ въ па
зарището въ гр. Фердинандъ, ще се произведе търгъ съ явно 
натдаване единъ кастриранъ волски бикъ на 6 год., сивъ ко- 
съмъ, безъ белези, първоначална цена 3000 лева. Залога за 
правоучастие въ тръга е 10J/0 отъ първоначалната цена.

Желающите да наддаватъ да се яватъ въ определения 
день, като разноските по произведения търгъ сж за сметка 
на купувача.

с. Баня 16 юний 1932 година.
Кметъ; Д. Ив. Рамаданскн, 

Секр.-бнрннкъ: Ив. Бл«(оев>1


