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Василъ Кюркчиевъ
иема ди приема иа имения си день.

На гази дата. преди 13 годи
ни в ь Съединените щати вле
зе въ сила закона за забраната 
на производство и търговия съ 
спиртни питиета. За да се прие
ме този закоиъ отъ американ
ците, коиг сж много по умни 
отъ касъ, изглежда, че има не 
що хубаво въ него.

Разбира се, и тогава имаше 
хора, чувствително засегнати 
отъ иего, които оттогава, че и 
и до сега непреставагъ да го 
критикуватъ и дорл осмива гъ. 
Тоза еж американските капи
талисти—с тиртофдбриканти, на 
които пиянството на н а р о д а  
докарваше милиони долари пе
чалба. И понеже тая печалба 
пресъхна, то те  намираха из
цяло лошото положение на на
рода въ забраната.

Каква ирзния! Лошо е на на
рода защото не пиянствува! До
ри и въ България постоянно се 
пише и говори ло тая забрана, 
като че ли се плашатъ да не 
дойде и тука. Това т е  не же- 
лаятъ. Българин яъма нужда 

_ отъ щ з#  -От.-ъ- цуж—
бина ние ще 'пркеиеме нещо 
по-модерно, л не трезвостьга. 
Отъ чужбина ще фиемеме не- 
ща съ конто можеме да се из
биваме, да разврагначиме, да 
се опиваме, а не да живЪеме 
разумно.

Особено много се заговори 
за американската забрана следъ 
„пропадането“ на сухия прези* 
дентъ Хуверъ и избирането на 
Рузвелтъ. Всички се зарадваха. 
Дори и ние, българит-Ь, че до
ри и фердинандчени, които сж 
толкова далечъ отъ Америка и 
ие ще могатъ да приежтетву- 
ватъ на това „културно“ тър
жество — премахване на сухия 
режимъ, и т'Ь се радв тъ и съ 
самодоволство ми поднася тъ 
вестници въ кииго се пише за 
това.’ По-малко би се зарадвали 
ако пишеше, че се премахватъ 
репарациите, отколкото, че се 
премахва сухия режимъ. Колко 
много сж’ за съжаление тик де- 
то се радватъ на новото зароб
ване на единъ народъ, който 
веднажъ се беше освободилъ 
отъ алкохолното робство.

Да видиме сега какъ стои 
въпроса съ премахване на за-' 
браната, Този въпросъ се пре
несе на политическа почва. Д 
знае се съ какъвъ разумъ се 
разрешаватъ въпросите," когато 
се гледагь презъ политически 
очила. Капиталистите, к о и т о  
беха вложили^ грамадни суми 
въ алкохолните предприятия, 
сметайки отначало забраната 
за несериозно дело, не се ор
ганизираха. Въ последствие оба
че пръснала милиони долари 
за пропаганда противъ н е я ,  
знаейки, че л^сно ще си взематъ 
похарченото отъ пияниците хо
ра последствие.

Отъ друга страна, Франция, 
чиито скжпи вина намираха 
най-големъ иазлрь т :мь, . дпла» 
шва да скъса всички връзки г.ъ 
Америка и обещава дя получа
ва америкс юки стоки, с а м о  
срещу шампанско, бордо и др. 
вина.

Спечелването н а Рузвелтъ,

не се дължи само на това, че 
той е мокъръ. Други сж усло
вията, които го качиха на пре
зидентското кресло.

Отъ друга страна въпроса за 
забраната е влезълъ въ консти
туцията и не може всеки по 
своя пршцевка да го премахне.

За да се премахне, требва 
да гласуватъ най-малко 2/3 отъ 
представителите въ сената, а 
това е малко съмнително. То 
ще се реши на 4 м,?ртъ т. г.

Най-сетне и да се гласуз^ 
премахването, то ще се према
хне само въ закона, а закона 
не ?ложе да задължи американ
ците да пиятъ. Ще лиягъ чуж
денците и ония, които си пиеха 
и при забраната, само че сега 
не ще е контрабанда. И ако го 
сподарите и фабрикантите на
силиха своите работници да 
гласуватъ за Рузвел*ъ, тукъ 
вече немогатъ ги насили да 
пиятъ

О т ъ  трин;'десетгодишния 
сухъ режимъ, американци ге, а 
особено американските работ- 
-4ЩКГ -: р азбраха . qvl тре-
зйостьга. А това не е мжчно да 
се разбере. И най слаб шамет- 
ния щс разбере, че по добре е 
за единъ народъ, когато е тре-

звенъ. Та нима има човекъ кой
то да одобри пиянството?

Тамъ има вече цело поколе
ние възпитано въ духа на трез- 
востьта. Те почувствуваха бла
готворното действие на въздър
жанието. Тамошните деца не 
знаятъ какво нещо е пиянъ ба
ща, какво нещо е лудость и 
бой безъ причйня, какаото чес
то опшватъ децата на нашите 
„умерени“ пиячи!

lie така лесно ще се пода- 
дътъ те  на сметкитъ на фран
цузите, които отъ сега сж на
товарили десетк! параходи съ 
вино, готови все ей моментъ да 
тръгнатъ.

И ние българите, вместо да 
вземемъ примеръ и поука отъ 
американската забрана, вместо 
да се сгремлмъ къмъ смисленъ 
и трезвенъ живогъ, най често
то е, да се подиграватъ съ въз
държателите, да ги овикватъ 
и съ това да спъватъ развоя на 
това хубаво освободително дви
жение. Но какаото и да пра- 
вятъ противниците на въздър 
жателното движение, то ще бж- 

. де и пребжде, и не ше е дале
че времето, котг.то то ще се 
наложи и вепчю тогава ще му 
се подчшж.ж А-.С ще
остане една светла дата въ 
културната история на човече
ството.

Кир. Пенковъ.

Егоистътъ
Егоизъмъ е чужда дума и пре

ведена на български езикъ зна
чи себелюбие. Има обратно зна
чение на ЛJ тинската дума ал- 
труизъмъ, коя го преведена на наш 
езикъ значи любовь къмъ дру
гите. Ц В лото човечество, от- 
какъ светъ светува, се е д е 
лило, се дели и въ настоящиягъ 
моментъ на два неизмеримо гра
мадни лагера: на, егоисти и ал- 
труисти. Казвамъ лагера, защо
то алгуизъма като едно огъ 
най-достойните качества отъ 
душата на единъ човекъ, веч
но и неизменно е билъ въ лю
та война съ тВсногърдиего на 
егоизма.

Огъ своя страна пъкъ егоис- 
тъ тъ, като сжщесгво съ раз
клатена духовна организация, 
винаги се движи съ непоколе
бимо убеждение, какво погледи
те  и ржцете на околните ви
наги сж обърнати къмъ техъ 
за некаква помощь и по такъвъ 
начинъ безъ да искатъ ясно оп- 
ределятъ контурите на своя ла- 
геръ. Естествено е, че при ед
но такова състояние на отвее- 
кжде „протегнати“ ржце за по 
мощь, егоистътъ не може да 
бжде спокоенъ; той винаги из- 
бегва да посещава места, кж- 
дето се събиратъ много хора и 
кждето обикновено става дума 
за щедрость, за помощь на и з
немогващите, за проязление на 
алтруистич ш чувггва и т.н. Ин
тересно е а наблюдава човекъ 
отношени е  на едишь егоистъ 
съ другъ .акььъ. Те обикнове
но ходягъ заедно и се разби- 
ратъ по :ички пунктове на 
своите от -шения. Но и въ то
ва „ задушевно “ приятелство 
грубо проо рагъ егоистичните 
попълзновения както на единия,

Йорданка Христова
нема да приема на имения си день

Иванъ Т. Танчевъ
нЬмз да г/р- ема на имения си день

Иванъ Д. Михайловъ
паради отежтетв .е огъ гр*да нема да приема

на имения си день.

Иванъ П. Петковъ
нема да приема на имения си день

поради отежтетвие отъ града.

Иванъ Анг. Миевски
коитр.-счетоводитель Б. Н. Банка

нема дд приема на именния си день.

Иванъ Вариклечковъ
нема да приема на Ивановъ-день.

Общъ Съюзъ Бълг. Землед. Кооперации
Агенция Ф е р д в н а и д ъ

Продава произведения на селскигЬ кооперации:
Масло—таблено (десертно), сирене 1 качество, кашкавалъ I ка
чество, растителни масла, мась, брашно—разни качества, букови 
дъски—разни размери, дърва за огревъ, зеленчук. консерви и др, 

К о л о н и а л ъ  и  м а н а ф а к т у р а  
смазочни материали—.зсичко на едро и дребно. 

Сющиятъ разшири деликатесниягъ отдель яа бившия „Торино* 
съ най-доброкачествени съестни продукти: фиде, макарони, мас* 
лини, сладкиши, лимони, портокали, сушени сливи, стафиди, бъл» 

гарско и чуждо производство и др.
1-4 Цени умерени и еднакво определени за всички,

така и на другия. Често пжти 
и те—както и другите хора— 
говорятъ за любовь къмъ себе
подобните, за широкъ замахъ 
въ живота и т. н. Но дскато 
единиятъ егоисть разпалено и 
убедително говори, другиятъ си 
прави сметката, какъ да му от
каже, ако той евентуално (не* 
дай Боже) кон-сретизира своите 
вдъхновени теоретически извър
тания и му предложи некакза 
услуга.

Следъ това те разменягь свои
те  роли, но в края на краища
та ниго единиятъ, нито другиятъ 
ще се хване на въдицата на 
своя „прйятель“.

За духовната субстанция на 
егоистътъ да не говоримъ, за
щото тя е толкова неусганове* 
на и изменчива, че най опитния 
психологъ би изпадналь въ ед* 
но състояние на безпомощность, 
ако би се опителъ да й припи
ше такова или друго качества.

Постоянното въ нея е само: 
„азъ“, „немамъ“ и „иемога“. 
Егоистътъ въ живота си е не- 
изменимъ робъ на следната мак
сима: винаги за себе си и никога 
за другитЪ. Егоизмътъ—това дол
но и недостойно качество отъ 
характера на единъ човекъ е 
признакъ само на една неизме
рима простащина и на единъ 
гальотаджийски м а н т п л i> 
т е т ъ. Защото наистина, какъ 
е възможно единъ здравъ умъ 
да се ограда съ китайски сте» 
ни и дезинтерест.ра напълно отъ 
еждбата н своите братя, изне
могващи подъ немилостивите 
удари на еждбата!

Дим. Ал. Снмеоновъ. 

Псмлтпииа „ЖИВОТЪ-  ̂ Фердинанд

Т Ъ Р С Я Т  Ь  С Е
10 лицз, които да внесътъ по 2000 лз. каведнажь и веднага ще 
вматъ една собственость огъ единъ файгонъ елегантенъ съ 4 
гумени колелета и два коне съ хамуги. Сжщите ще внася гъ Ш) 
200 лв. месечно за издържката му и фзйгонджияга ще бжде 
Qims.ru гоа ивъ па тЪхно раз.юложевце използуване при пж» 
туване. Препоржчва се на адвокатигй отъ градъ Фердияандъ 

ьли на други лицо, но отъ града.
Съ поздравъ: П търъ йлневъ ==> Фердиншъ.

ПРОДАВА СЕ СЕЛИЩЕ 
въ най-хигиеничната часть на града.

Споразумение при: ТОДОРЪ ДЕНЧЕВЪ —Фердинандъ или
КУЗДО ДЕг1ЧЕВЪ—София, Бул, Скобелевъ, 12

Б. Р. Въ миналия брой погрешно сме съобщили, че г. Дечневъ 
продава К/КЩА. Да се чете: СЕЛИЩЕ.

ВЪ САЛОНА НА КАФЕ „ С П Л Е Н Д И Д Ъ *  
на Захари А. Воденичаровъ

почнаха очакваните огъ младежьта ганци всека вечерь презъ 
празднична дни и неделни. Свари дж^за отъ най-добрите ци
гулари на града ни. Шнекога, когато не свири джаза, свиря не
надминатата въ околията духова музика на Радикалната партяя, 
А презъ всеко време езмо тамь ще намерите чисто кафе, ло- 
кумъ, чай, сладко вино, (шира) сладко, шоколадъ, пасти, бакла
ви и др. Разни игри за развлечения, европейски билярдъ. Всич
ко при намалени цени. Проверете.

АЛЕКСАНДЪРЪ ИВАНОВЪ 
гр. Ферданаадъ

продава доброкачествени всякакви видове 
брашна отъ мелница „Червенъ БрЪгъи 

з -з  на Българска Търговска Банка.

ДАВА ПОДЪ НАЕМЪ
дукянъ съ стая и мазе, удобенъ за всЪкаква 

търговия, до хотелъ „Левски“ -Цековия
к о м е н ъ  3. к к м й н о в ъ , о д в о к о тъ .2—2

Д-ръ Дшеръ Занановъ
3 £ б о л 11к а р ь

се установи на работа въ града. Кабинета 
2 8 се намира до книжарница „София“.

ПЛАТЕТЕ СИ АБ0ЛАЩ НТА!
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Обществена отрова
Свидетели сме отъ ред/ го

дини насамъ да се по (нася и 
храни народа съ една общест
вена отрова не само отъ една 
отвратителна пар,тизаи де
магогия, но даже и на една 
престъпна такава, носеща всич
кото отрицание и падение.

Никой не ще отрече тежко
то и мжчно поносимо положе
ние на широките народни ма
си отъ села и градове, 
тамъ—и на държавата ни гь 
тия години. Но и никой не мо
же да отрече, че мнозина, из 
насяйки всичко това както въ 
печата, така и предъ публични 
събрания, иматъзацель не тол
кова да лЪкуватъ, а да спеку- 
лиратъ и дразйягъ народните 
рани за свои лични котерийни 
цели. Н'Ьщо повече. Върху ло
шото искатъ да градятъ своя 
политика, която е не само про-

Човешкия животъ е изпле- 
тенъ отъ много радости и тяги, 
които времето отнася на свои
т е  крила, обаче т е  ни оставятъ 
въ душата една светла дира по 
красива отъ самия животъ и по 
силна даже отъ смъртьта, Това 
е „споменъть“ ------------  ------

Б'Ьше тиха нощь Азъ бТхъ 
самъ, самичакъ. Дърветата дре
маха въ тъмнината. Клоните се 

. поклащаха отъ тихия вечерникъ 
и разказваха своите жалби.
- И въ голямата тъмнина, ко
гато всичко губеше своето очер
тание азъ все още се взирахъ, 
секашъ очаквахъ нещо, което 
ще се открие предъ погледа ми.

И спомняхъ си тогава за мой- 
т е  хубави дни. Спомняхъ си за 
тая, която пръскаше бисерите 
на сърдцето си въ сърдцето на 
този, когото обичаше и з?. кого- 
to . това възвишено чувство се 
бореше. Живееше тя състрада
нията на своя любимець. А той 
често страдаше. Спомаямъ си 
за онуй което въ дълъгъ у- есъ 
тя ми разправяше преди години. 
Когато на менъ и мисъль не 
минаваше, че следъ година ще 
бжда отдфленъ отъ нея и то за 
винаги.

Ала червеятъ на злото скритъ 
подъ кожата на моя другаръ— 

; неможа да се задържи. И единъ

Моля, публикувайте въ . пър
вия брой на вестника ви след
ното:

Никжде другаде децата не 
сж поставени да учатъ въ по 
мЪщения нехигиенически и ми
зерии, както на нашата гара 

. Бойчиновци. За да се избавятъ 
децата отъ болести, простуди 
и пр. местните жители на га
рата, къмъ 15 декемврий м. г. 
обмислиха въпроса и следъ раз 
искване образуваха комитетъ за 
събиране суми и образуване 
фондъ постройка на прогимна
зия въ гара Бойчиновци.

Всички жители единодушно 
възприеха това. ПротивъбЪ са
мо общественика (както той се 
нарича) Кикерелски, учили ще иъ 
настойтель.

Комитета почна своята рабо
та и още първия день събра 
надъ 10,000 лева.

Комитета реши на 7 того да 
даде вечеринка за въ полза на 
фонда, приготви се подбрапъ 
материалъ за вечеринката, цЬ 
лата литературна чась се изне
се отъ местни ученици, поме
щението 6Ъ препълнено съ пу
блика, но за да се компроме- 
тира и саботира вечеринката, 
училищния настоятель съ сео 
ята тайфа— горския стр? >каръ 
Владо Божиловъ и С ою Иор- 
дановъ, образуваха ш. йка въ 
бюфета иа вечеринката, който 
е непосредствено до вратата на 
Салона и вратагр отворена, поч-

тнзодържавна, но и противона
родна. И 1 оеа се върши съ чис
тото съзнание, че * прави ужъ 
нещо умно и наредополегно.

Им: йк!! предъ с;.; всичко то
пя, време о т л а в ' е  станало да 
се пресече пжтя такива се- 
ячи и рушители щото техна* 
ta цель е да грозагь народна
та душа, за даимъ стане следъ 
топт добра плячка.

Н:-но дните болки че се лЪ- 
.:ув?~ъ, като се иа:искатъ гла
вите /,адолу и се внася смутъ 
и отчаяние, а напротивъ— съз
даване и издигане верата въ 
по светло бждеще, за да може 
по единъ спокоенъ и разуменъ 
начинъ да се справяме съ все*  
ко зло, отъ кжцето и да иде 
то, за да се запази и нзродъ и 
държава.

день, когато есеньта хвърляше 
чудната премена надъ поля и 
горк, бъ село се весть пръс
не — Д иуж нъкой отвлекълъ. 
Имаше ли тогава сила по могж- 
ща отъ силата, която крепеше 
моята любовь къмъ нея? Не! 
За тото  преди всичко кейикятъ 
ри къ  за спагена. се изтъргва- 
ш . и отъ моите гьрДг, и за
що о нема нг земята сила по 
могжща отъ силата на любовьта.

Не я намерихъ. Нема я и до 
день днешенъ. Тъмна нощь се 
спусна надъ моето робско сърд- 
це. Забегнахъ азъ. И падна не- 
проницаемъ мракъ. И азъ не 
можахъ да видя сиянието на 
нейното лице. И на дали ще чуя 
чудниятъ й гласъ. Обаче, азъ 
я чувствамъ така близко до ме
не, Кокто не съмъ я чувствувалъ 
никога . . .  •

Нтдъ гората пядна вечерь. 
Върху дърветата рязткляш- ка- 
Д ф на дреха хладната нощь. 
Л к:тяга тгоперйхт изплашени и 
шепнеха нека :, а легенда. Н?.Аъ 
клоните hl старше буки язви 
буря. Подранилите звезди се 
скриха. Светла зигзага оазкъса 
планината. Катобезпомощня рж- 
ц . се сплитаха старитв клони. 
И з. капах / тежки, студени, кап
ки дъждъ.

На се буйства, пиянство, псува
ни, биене и пр Кръсто Кики- 
ред:ки само подстрек» зше буй- 
ствующше л потече отъ сто 
пжти викаше на музиката да 
свири погребалния маршъ. Публи
ката негодуваше, протестираше, 
че не може нищо да разбере 
отъ вечеринката, но нищо не 
помагаше—буйството продължи 
до края на вечеринката.

Слоцата тайфз токе сжщгга 
вечеръ хваща Лютенския кметъ 
малтретира го и му взема 
пушката, съ която той е при- 
дружилъ пощата отъ Люта до 
Бойчиновци

Хората на земяе датския еь- 
юзъ нека помиятъ добре, че 
ако неговите съпартизани и отъ 
Други г*Ь общини ка фердинанд- 
Ска околия сж Kitp Кике^Сл- 
Ски, горския н* стрзжарь Ни 
кол? П тровъ, Владо Божиловъ, 
Петрь Тркфоковъ, циганчето и 
др. то неговите позиции сж съ 
вършено изгубеш.

гара Бойчиновци. Т. К.

ДОВЕЧЕРА вт салона на чи
талището, социалде-мократичес- 
к.нта организация /сгройва ки 
но вечеринка. ВхоДъ 10 лева.

•Уroe, -:едф>ля, 10 часа сут- 
риньта соци;лдемокр епическата 
орг ниаация устройва публично 
събрание въ салона на читали
щето на което ще говорятъ: Д. 
Нейковъ, народенъ представи- 
тель и П. Габровски.

ГОТВАРСТВО
Пърже и перушк:;.

Полоьинъ чаша млеко прес
но се замесва на тесто .съ 2 
яйца и бргшъо крлкото поеме. 
Тов;\ тесто се 1ля на 10
кжса, всеки отъ които се пра
ви на аитка. Всека питка се 
намазва съ млеь. Всички питки 
една върху друга се разточватъ 
на листи, едната половина на 
който се намазза съ плънка, 

, захлупва се съ другата полови
на i съ ч щг избождаме слад
ки, които пържимъ въ вреща 
мась.

Реване.
ПРОДУКТИ: 6 яйца, 6 лъжи

ци грисъ, !/г кгр. захарь, 7 г л* 
вода до 3/4.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Отделя- 
ме белтъци Ч отъ желтъцит1> 
и желтъцчт^ биемъ все на ед
на страна, до побЪлЪвапе. От
делно избиваме б^ЬлгьцигЬ на 
сн-Ьгъ и ги прибавяме къмъ жел- 
тъцигЬ едновременно съ 6 лъ
жици грисъ. Избръкваме леко 
тая смЪсь и изсипваме въ еждъ, 
намазанъ съ масло и поръсенъ 
съ галета или брашно. Пече се 
въ умерена пещь. Следъ като 
изтине се залива съ горЪщъ за- 
харенъ сиролъ.

Пълнени картофи.
061s шдтъ се картофит-fe и се 

лздълбаватъ. Измити се сваря- 
ватъ въ подсолена вода. Плън
ката може да бжде отъ сире
не и яйца или отъ месо, при
готвено като за мусака. Отъ 
•която и да е плънка картофи
те се налълватъ, нареждатъсе 
въ тава, заливатъ се съ врЪща 
мась и се изпичатъ до зачер
вяване. Поднасятъ се сь дома- 
товъ сосъ.' Д О М А Т О В И Я  
СОСЪ —1 лажица мась или мас
ло, 1 глава лукъ, 1 лъжица 
брашно. О г^ тех ъ  правимъ за
пръжка, конто мьредяваме съ 
1—2 чаш$ года, въ която сме 
размили 2 .ьЖ цн доматена 
сг.гца а да врй 10 ми-
нут:. Слетъ това прецеждаме 
СОС-.
(Следва) М ,

Х Р О Н И К А
НА 22 Т. М., неделя, 10 ч. 

сугриньта, въ салона на чита
лището по случай годишнината 
огъ забраната на алкохола въ 
Америка, въздържател, дружес
тво Дрезваче" при първ. у-ще 
Хр. Ботевъ ще даде безплатно 
Литер.-музикално утро на което 
Кир. Пенховъ ще говори на те
ма: „Суха или мокра Америка". 
Ще се изпълнягъ гимнастичес. 
упражнения, ржяеница, балетъ 
и едноактката пиеса „Изкуше
ние“.

ОБЩОТО занаятчийско сдру
жение на 15 того, 10 ч. с. въ 
ханъ „Морава“ ще има годиш
ното си събрание, при дневенъ 
редъ: 1) Даване отчетъ отъ на
стоятелството; 2) Докладъ на 
контролната комисия и 5) Раз
ни. Присжтствието на всички 
членове е задължително.

Н. В. ЦАРИЦА ИОАННА 
вчера, 9 часа и 10 минути, се 
е освободила отъ бременность— 
родила е дете отъ женски лолъ> 
По тоя случай, този день е об- 
явенъ за официаленъ.

ИЗГУ6ЕЧИ сЖ  на 8 того 
къмъ обйдъ въ центъра на гра
да кожени ржкавици Който ги 
е камЪрилъ да ги представи въ 
магазинъ „Дзшавъ“ срещу въз
награждение.

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ сго
вор ъ Ал. Цакковъ ще има ор
ганизационно събрание на 15 
тогр, 10 часа сугриньта, въ са
лона на кафене „Сплендидъ".

ВЕЧЕРИНКАТА на ловното 
дружество ще се съст.ги на 19 
т го ечельта вь /ало -а на чи
талището. Щс се прожектира 
филмъ изъ живота на ловцит-fe 
и ще :е разиграе то. бола на 
убитъ диЕечъ. Томболенъ би 
летъ 5 лева.

Хр. Т. Гаврилов*.

Споменъ

т.
До почитаемата

редакция на в. „Наше Слово“

гр. Фердинаидъ.

ВЪ с. СТУБЕЛЪ е лроизве- 
денъ референдумъ за затваряне 
кръчмигЬ. Резулгатъ: 126 за
кръчмитъ и 402 противъ. Следъ 
утвърждението избора отъ'окр. 
управител^, кръчмит-fe ще бж- 
датъ затворени.

ПОЧИНАЛА е Ангина Сте- 
фанов^, 44 г., съпруга на зашия 
съграждгниьъ Ст. Христовъ, съ 
държател:ь на хотель „Македо
ния“. НашигЪ съболезнования.

НАШИЯГЬ съграждан;шъ г. 
Д-ръ II. Николовъ, завършклъ ме
дицина вь Ъракция, е назиаченъ 
общи^гски лъкарь ьъ с. С губелъ. 
Пожелаваме усп^хъ на младия 
лЪкарь.

ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ 
въ гр. Враца ще изгори архиви
те  си за годинитЪ отъ 1919 до 
1923. Ония, които иматъда по- 
лучаватъ документи отъ архи- 
вата презъ t1s3h години, да 
отидат ь и си ги получатъ

ЖЕЛАЮЩИГВ МЛАДЕЖИ 
да заминатъ за Дания за 1 7г 
годишна специализация по зем- 
лед-Ьлие, да се обърнатъ до 
агрономството за упжтване.

РОДЕНИТЪ младежи презъ 
1915 година да се яватъ въ об 
щинското управление, за да бж- 
датъ записани въ списъците за 
отбиване военната повииость.

ОБЩИЯ СЪЮЗЪ Б. 3. Коо
перации съ агрономството ус- 
тройватъ 40 дневенъ курсъ за 
подготовката на кооперативни 
книговодители. Курса започва 
отъ 17 т. м. сугриньта.

ЗА ПРЕДСТОЯЩИЯ КУРСЪ 
по млЪкарство и сиренарство 
устройванъ отъ М. 3. Д. Имо
ти сж представени до сега 15 
кооперативни кандидати. Агро
номството ще ги представи т1а- 
зи дни за запазване мЪсто.

Получи се ьъ редакщша ни 
книгата: ДЪлата между работници 
и господ ри въ помирителния с&дь 
при инспекциите на труда“ Съ 
приложение.: Закона за наста
няване на работа и усигурява- 
не г; и безработица и ооразци 
от: лекбви молби. Малъкъ ко- 
меитаръ за работници и госпо
дари. е-ъставилъ В. Добриновъ, 
адьокгтъ, София. Книгата се 
дог.тгвя отъ редакцията на „Со* 
ф йски Търговски В-_от;н й к ъ “, 
София Фениксъ П -ласъ — Те 
лефонъ 359, срещу 25 лева въ 
пгще г(Ски марки илъ пощенски 
згписъ. Налодсенъ платежъ не 
се изпълнява. За 5 екземпляра 
20 /0 отстжпъ, за 10 екземпляра 
и повече 30’/0 отстжпъ; на гру
пови поржчки отъ работници 
специални условия.

Списание „Моденъ Журналъ“ 
брой 2 год. III, София, Леге 9, 
Леге базаръ, годишенъ абона- 
ментъ 150 лева. Броятъ спе- 
циаленъ коледенъ препълненъ 
съ множество модели манта, 
рокли, бродерии, поанъ ласъ, 
филе, коледни подаръци за де
цата, разкази, коледно меню, 
театраленъ прегледъ, и пр. бо- 
гатъ материалъ за всЪка дома
киня. ьроятъ се придружава съ 
следните безплатни приложе
ния: кройки въ естествена го
лемина и увеличени модели, 
маогоцв'Ьтенъ моделъ за ки- 
лимь и На;:тя, крайно увлека- 
телеяъ ромалъ отъ Делли, из
вестната у насъ авторка. За
писването на абонати продъл
жава. Право на подаръкъ \гоб- 
ленъ възглавница на канава) 
иматъ само ония, които до края 
на тоя месецъ изплатятъ або
намента си.

Печатница „Животъ“

З а г у б и х ь
По случай 40-я день, мжчигеленъ за менъ, отъ както за* 

губихъ другарката си

Ш  iMaiiUUSii Аш ш
дълбоко съмъ покъртенъ огъ мжка за любезната ми булка. Сърд
цето ми е сгалало на прахь отъ черна мжка — отъ зла еждба. 
Правя поклонь съ мжка првдь пепельга й светла. Дето и да 
съмъ, кжде и да стата осамотенъ, веднага образътъ й изпъквай 
азъ долавямъ сладкия й сгонъ. Уммиге й и сладки думи звучатъ 
ми още т е —сладките: „Педей се, милнчко либе, тревожи. Ние 
щомъ си нивата е печелихме, ние ще сме щастливи на стари го
дини. Пъкъ природата ни е дарила съ най-хубавъ и скжпъ бу- 
кетъ—дете да ни е жизо и здраво. Ние сме си щастливи и се
га". И за мигъ хгъркна тя, горката, изчезна, отлетя — незнамъ 
кжде, Изгубихъ я — покойница е.

ТРЕНДАФИЛЪ.

Отворихме
месопродавски дукянъ

съ първомачественно месо, на досгжпни цени, въ заведението на 
наследниците на А ято Становъ, до зданието на Т. Грънчаровъ 

Съ касапинъ Качо Касапчето.

Съ почитание:
2—3 Тодоръ Ил. Копиловскн и Асенъ Иг. Лиловь.

Д ЪРЖАВНО ТЪРГОВСКО УЧИЛИЩЕ ГР. Ф ЕРДИ НАНДЪ

ОБЯВЛЕНИЕ No 516.
На 28 януарий т. г. отъ 9 до 11 часа преди обедъ въ Фер* 

динандското данъчно управление ще се водятъ преговори за 
отдаване по доброволно съгласие доставката на учебни пособия 
и други за нуждит нае Търговското училище гр, Фердинанд-^ 
а именно:

1) Пособия по Химия за около лева^ . . „ , . . 5,515
2) Пособия по Стокознание за около лева . . . .  14,150
3) Пособия по физика за около л е в а ..........................  ’935
4) Карти по история и география за около лева . 5,000
5) Материали за образцова контора за около лева . 5Д00
6) Книги за библиотеките (учителска и учен.) за около 7,000

Всичко за лева 33,100
Доставката е делима. Залогъ за правоучастие 5J/0 въ бан

ково удостоверение, койго следъ утвърждаването ще се допъл
ни до 10 Vо-

Доставката требва да се извърши 1 месецъ отъ съобщени
ето за утвърждаване на спогодителния протоколъ. Гербъ паз. 
носки по публикацията, данъкъ и др. сж за сметка на доставчика"

Подробенъ списъкъ на доставката може да се видя всеки 
прнежтетвенъ день въ дирекцията иа училището.

гр. Фердгшандъ, 12 януарий 1933 година.
. ОТЪ ДИРЕКЦИЯТА.

Рекламирайте въ „Наше Слово“.


