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Обезценение на лева
Въпроса за понижение поку

пателната сила на лева, койго 
се повдига отъ шЬкои среди у 
насъ, е въпросъ на пръвъ пог- 
ледъ доста лесно разрешимъ, 
обаче при едно практическо 
приложение на .тая мерка ще 
се срещнатъ доста затруднения. 
Действително, ако би Сила въз
можна тая мерка, положението 
на най-производителното със
ловие у насъ —  земледЪлското, 
значително би се подобрило и 
то по отношение само на из
плащането неговите задълже
ния, но не и по отношение на 
неговата консумативна способ - 
иость, защото валутното пони
жение не може да тури едно 
съответствие между земледел- 
ските и Индустриални произве- 
ния. Това несъответствие и то
гава ще се запази, а то е именно, 
което прави положението на зе- 
мледЪлското съсловие почти 
непоносимо вече. Значи, валут
ното обезценение ще подобри 
положението на земледелциге 
само по отношение на изплаща
не на неговите задължения. 
Това, разбира с£  нее б̂ зъ.зна- 
чение, защото нашето село дъл
жи общо 7 милиарда лева. Оба
че, кой ще гарантира, че обез- 
ценението ще има само единъ 
времененъ характеръ? При ед
но положение на постоянно спа
дане на лева, нашето народно 
стопанство ще свърши ката
строфално! . . .  Две сж възмо
жностите за падане на лева. 
Първо, когато вноса на чужди 
стоки, капитали и ценности да
лече надминава националния ни 
износъ т. е. приключване пла- 
тежниятъ балансъ съ големи 
дефицити. Ако едно таково по
ложение поне всека година да 
се повтаря, опасносгьта е тамъ, 
че тия дефицити сж наши на
ционални задължения къмъ чуж- 
бина, които могатъ да се по* 
криятъ само съ нови заеми. Тия 
заеми пъкъ отъ своя страна 
ще отегчатъ положението на 
бждещиге платежни баланси 
още повече, защото ще обреме- 
нятъ неговата пасивна страна 
съ нови задължения по плаща
не лихвите и погашенията на 
тия заеми. Естествено това е 
достатъчно да разстрои и да 
понижи курса на лева; отъ това 
ще последва едно покачване 
цените не стоките на вътреш 
ното тържище, обаче по отно
шение на чуждите пазари сто* 
ките ще бждатъ доста евтини

поради силното спадане на на
шия менителенъ курсъ. Това по
ложение ще форсира единъ го- 
лемъ износъ, ако евентуално 
има пазари и тая манипулация 
автомотически шс 1 уравновеси 
платежниятъ балансъ, покупа
телната сила на лева ще се по
виши и постави на по-солид- 
на база. Обаче, единъ така за- 
силенъ износъ, отъ страните, 
въ които що внасяме това ще 
се схване като валутен ь дъм- 
пингъ и тия-страни в.дшга ще 
турягъ въ действие своите спе
циални ангидъмпйзгови мита, 
които веднага ще парализиратъ 
нашиягъ износъ. А i-дно небла
гоприятно третиране на наши- 
ятъ износъ отъ чужбина ще съ
крати тоя износъ и като пос
ледствие ще се яаягъ пакъ де
фицитите. Като .противомерка 
ще тре‘бва веднага да се спре 
всекакъвъ чуждъ вносъ. Обаче 
за една страна като нашата, 
която има несметни задълже
ния къмъ чужбина и това поло
жение не ще я спаси, защото 
макаръ и безъ всЬхакъвъ вносъ 
отъ чужбина въ пасивната стра
на на плат. балансъ все пакъ 
ще сжщ ествуват ъ перата, които 
се дължатъ по лихвите и амор
тизациите по предивоенните, 
следвоените и репарщиони за
дължения. А нема -страни въ 
света, която да не търгува съ 
чужбина, особено това е нало
жително за страни, които дъл
жатъ на тая чужбина.

Втората възможности за раз
стройството на валутата е ин
флацията т. е. прекомерно- из
даване на калени пари, повече 
отъ колкого диктуватъ нужди
те на пазара. И тая мерка ще 
се разрази въ сжщиге посоки 
само че съ по големо темпо. 
Добрата страна тукъ е тая, че 
нема да се оперира съ балан
сови дефицити, които еж "едно 
доста опасно явление. Отъ дру
га страна обаче тукъ липсва 
оная свобода на прекомерно 
издаване книжни пари, защото 
отъ една страна требва да има 
съответното, законното покри
тие, а най-важното функциите 
на нашата народна банка сж 
подъ контрол ата на кредитори
те ни и требва предварително 
да се вземе техното съгласие, 
което не така лесно ще се из
тръгне, защото това съгласие 
ще е въ разрезъ съ интереси
те имъ,

Сшмвонъ Окснловь.

Синята пъпка
(Продължение отъ бр. 414)

Н. Борба съ заразата.
За борба противъ самата за

раза се препоржчватъ следни
те четири най важни методи на 
л е к у в а н е :  противоантрак* 
совъ серумъ и иодъ, арсеникъ 
И пиосманеинъ, които впрочемъ 
споредъ случая и обстоятелст
вата се допълнятъ или комби- 
йиратъ.

1. Противоантраксовь серумъ.
Приготвенъ по специаленъ 

Начинъ, дозиранъ и разпреде
лен?» в?» малки стъкла, инжек-

тиранъ подъ кожата на болния, 
прогивоантраксовиятъ серумъ 
има за задача да предизвика 
бързото създаване отъ органи
зъма на ефикасенъ изкуственъ 

, имунитетъ (защитителна сила) 
за противодействие и неутра
лизиране вредното действие 
върху организъма на бацилите 
на Давенъ и отровите му.

Тоя метедъ е най много упо
требяваш, и се смета за- най- 
ефикасенъ. И затова той е пър
вата терапевтична мерка, която 
прилага лекаря противъ антрак

са, стига да има на разположе
ние това лекарство.

Употребяваните дози варя- 
ратъ споредъ болния, възрасгь- 
та му и най-вече споредъ това 
дали лекуването се почва отъ 
начало или съ закъснение. Въ 
последните дозите сж дзойни.

Изобщо,-щомъ като диагноза
та е направена, веднага се ин- 
жектиратъ 20—40 куб. см. про- 
тивоантраксовъ серумъ, сугринь 
и вечерь, въ продължение на 
3—5 дена; до като се получи 
общо и локално подобрение.

2. Останалите методи сж по
редно употребявани, и твърде 
вероятно сж по-малко ефикасни.

Херцеиъ обаче отдава много 
голфмо значение на кодовите 
препарати, и даже ги предпо
чита npt дъ серума. Той препо- 
ржчва, веднага щомъ като се 
направи диагнозата, даже и при 
несигурность, веднага да се ин
жектира въ вените 5 куб. см. 
отъ слеДкия иодовъ разтворъ 

Иодъ чистъ 1 гргмъ.
Калаевъ иодидъ 2 грама. 
Дестилирана и стерилизира

на вода 100 гр.
Следующите дни се инжек

тирате по 6,7 и даже 10 куб. см.
Арсеник ьтъ( се употребява 

иодъ -форма на новарсеяобен- 
золъ и-се прелоржчва най вече 
въ немската медицинска лите 
ратура.

При лип а на серумъ, тоя ме- 
тодъ лонекога дава отлични 
резултати. Употребява се въ 
видъ на инжекции въ венитЬ, 
както при лекуването на сифи 
лиса, макаръ, както читательтъ 
знае, да нема нищо общо меж
ду синята пъпка и сифилиса.

Пиосаанеинътъ или пизсиа- 
нозата, е единъ отъ тритехъ 
токсини, кои го отделя единъ 
специаленъ бацилъ, нареченъ 
пиосианикъ.

Биологията на тоя бацилъ, въ 
нейните връзки съ бактерията 
на антракса е извънредно ин
тересна отъ биологично и фи
лософско гледище, и затова азъ 
моля читателите да ми позвол- 
ягъ да се спра малко върху 

' тоя важенъ въпросъ.
Бацилътъ пиосианикъ е ми- 

кроскопиченъ организмъ, който 
се намира почти на всекжде: 
въ въздух?, въ почвата, по дре
хите, по храната, въ храносми
лателния каналъ, въ раните. На 
последните пкосианккътъ дава 
синкаво-зеленикавия отенъкъ, 
когато те сж пренебрегнати, 
зле промивани. Въ тоя случай 
пиосианикътъ се сдружава съ 
Д р у г и  м и к р о б и ,  ка
то сгафилококъ, Стрептококъ, 
пниомобасилъ и др и дава из
вестно сериозно усложнение на 
раната. Подобни усложнения се 
в, ждаха много презъ време на 
войната и изискваха отрезва- 
нето на много рж.це и крака.

Обикновено пиосианикътъ има 
видъ на микроскопична подвиж
на пърчица. Но той е тол.гва 
полиморфенъ, че достатъчно е 
да се промени културата (Хра
ната) м/, за да вземе най разн
ообразни форми: въ видъ на 
точици, въ видъ на дълги влак
на, спирили н т. н. Неговата 
морфология е функция отъ хра 
натаму. Друго яче казано външ
ните по отношение на него ус
ловия напълно влияятъ върху 
битието му, безъ обаче да сж

Писмо 01
Случаятъ е такъвъ, че азъ 

не мега да не се обадя така, 
как го съмъ правилъ това и 
другъ пжть. На сцегьта на На
родния театъръ е поставена да 
се играе пиесата на напия съ- 
гражданинъ Стефанъ Савовъ 
—■■ „Драгойци“ битова пиеса въ 
три действия. Колкого да се 
чувстваме задълхгени, ктто не
гови съграждани д а  го поздра- 
вимъ за хубавата работа, кеято 
ни е далъ, еще толкс-ва ние сме 
длъжни да му благодаримъ, че 
той взема своите сюжети отъ 
онзи край, койго е оставилъ 
най мили си.мени въ душата му, 
прежизелъ, може би, всичко съ 
пълнотата и богатството на дет
ското и юношеско въображение, 
койго спомени осгаватъ поне- 
кога най дълбоки и т р а й н и  
следи.

Самата пиеса е битова, но въ 
нея преобладава соцйаленъ мо
тив ъ, което я прави още по 
ценна.

Дейсгзието се развива въ 
единъ чифликъ при полите на 
Пъстрината — чифлика на два
мата братя Стефанъ и Янко 
Драгойски, останалъ наследство 
отъ бгща имъ. По-големиятъ 
братъ Стефанъ, е фактически 
господарь на чифлика. Тси се 
слави даже съ своето посло
вична скжперничество и безог 
ледна експлоатация надъ работ
ниците и селяните. Не отдавна 
те сж построили маслобойна на 
която за майстсръ билъ назна- 
ченъ некой си Боянъ. Послед* 
ниятъ, въ миналото си, е ималъ 
любовни връзки чсъ жената на 
rfo-малкия братъ Янко. Боянъ’ 
идва тукъ повечето зарадъ ху
бавата Илда, която се е отнес
ла къмъ неговата идеална лю- 
бовь съ незаслужено пренебре
жение. Той, обаче, не е могълъ 
никжде да намери покой следъ 
техната раздела. Но Илда, ма
каръ да изгарял а отъ любовь 
подиръ хубавеца Боянъ, искала 
на всека цена да остане верна 
на своя съпругъ, и заради то
ва тя се е сгар<?ла всечески да 
избегва неговата среща.

Любовьта на Боянъ къмъ Ил
да е безгранична, но тукъ той 
среща и нещо друго, което по
вече привлича неговото внима
ние. Той среща мизерията на 
селянина и работника, което го 
възмущава отъ джното на ду
шата. Той започва своята про- 
поведь за шьече хлебъ и пра
вда. Заразени отъ неговата про- 
поведь работниците започватъ 
да предявяватъ своите иска
ния предъ своите господари.

Те срещатъ съчувствие отъ 
страна на по-малкия братъ — 
Янко Драгойски и неговата же
на Илда, но не намиратъ на
чинъ и средство да склонятъ 
по*големия братъ Стефанъ на 
отстжпки. Неговото коравосър- 
дечие къмъ еждбата ка отру
дените и онеправданите мина
ва всички граници на човешки 
отношения Той иска ня всека 
цена да узнае отъ работниците, 
кой е този, койго първи ги е 
подучилъ к ъ м ъ  непокорство. 
Работниците сж решили да ста- 
натъ жертва, но да не издавате 
своя другаръ. Ожесточенъ отъ 
упорството на своиге подвлас* 
ни, той изгонва работниците 
отъ маслобойната. Но за да 
спаси своите другари, Боянъ 
признава свсяга вина, като за* 
явява, че ще напусне чифлика 
за винаги.

Сждбата къмъ хората, обаче, 
поневга е твърде коварна. Ко
гато Стефанъ Драгойски откри
ва, че отъ сандъка му лчпСв тъ

въ състояние да му създадатъ 
ново битие т, с, пиосианикътъ 
запазва сжществепото отъ своя
та над*ВидуалностЬ, но о т ъ  
своя страна чрезъ токсините, 
kopito фабрикувр»
(Следва).

Д-ръ Аврам ь .1в. Рапонскн 
Дипломира нъ по хигиена 

м бактернодогия-

ъ София
5,000 лв. той е готовъ да обви
ни въ кр?.жба омразниятъ му 
Васко—скш пикътъ цигуларъ—- 
кегото Илда спасява отъ ОПО4 
зор шанс, като npi-вк признания, 
че тя е взела парите.

Работниците отъ сеоя стра
на, за да запа?ятъ при себе си 
своя любгмъ ;-:айсторъ, откватъ 
при господаря Стефанъ и ис* 
катъ неговото оставяне въ чиф
лика.

Боя .ъ , ебаче, е решилъ на 
вс!ка да замине отъ тукъ. Той 
това прави нб само заради спо
койствието на своята Илда, но 
и заради това, че неговата за 
Дача е постегнат;: той требва 
дг отиде другаде, кждето има 
хора л-гдн;.' да чуятъ неговата 
проповедь за повече хлебъ и 
правда.

Когато работниците го уве
щават ъ да остане, е то че идва 
и Стефанъ Драгойски, съ кого< 
то се рячиграза сцена на онази 
неравна борба между силниятъ 
и слабите, гждето, имайки на 
страната си мощното оржжие 
на солидаръочтгьта, последните 
бив .̂тъ победители. Въ сжщия 
моментъ Васко скитникътъ му- 
зикантъ, донася, че е узналъ 
отъ хората бъ града, че синътъ 
на Стефанъ— студентътъ Петко 
е крадецътъ на бащините си 
пари. Признанията на Петко 
още толкова сломяватъ силите 
на жег.токосърдечния Стефанъ 
Драгойскг; : .'.можейки да поне
се този уд?.ръ, той пада мър- 
тавъ, за да стори пжть на те
зи, които идватъ въ живота, 
преизпъл ени съ готовность за 
творчество и житейска борба.,»

Гака, кехто е поставена пие* 
сата, тя извиква възхищение, 
както отъ хубавата игра, така 
и огъ сполучливо дадените ко- 
Стюмирсвки и декорации.

Насъ, обаче по-малко би ни 
заинтересовала играта на ос.та* 
налнге артисти (за тЪхъ ще 
чуемъ думата на критиката) от- 
колкото тази на самиятъ авторъ, 
която гтрае централна роля— 
ро ята ча Боянъ— майстора, лю
бовник* на Илда.

Да бдедешъ авторъ на пиеса 
и сжщевременно да изнесешъ 
съ достойнство най-трудната 
роля е нещо повече отъ под- 
вигъ. Стефанъ Савовъ има ку
ртка да се яв предъ Софийс» 
сата публика и самъ да покаже, 
какъ артиста требва да изиграе 
ролята ::а главния герой—гер©« 
ятъ па неговата собствена дра» 
ма. Па зрителя, обаче, не оста
ваше друго, освенъ да преце
нява, кой отъ двамата—артйС= 
тъ  ь или пис^тельтъ—заслужа» 
ватъ по голема похвала.

Сп)редъ менъ, еднаква пох
вала се пада и на единия и дру* 
гиятъ.Съ какв: то вещина и уме
ние той е далъ изразъ на свои
те писателски способности, съ 
сюжегг вещина и умение той 
даде на показъ своите артис
тични спо:сбнос?и.

Впрочемъ, той заслужено по
жъна успехъ и като писатель 
и като артистъ, Нестихващите 
аплодисменти но само следъ 
всеко действие, но н въ ере* 
дата на действията, го&орйг ч! 
публ ката еднакво се възХиЩ!» 
ва отъ играта ка артиста й сю
жета ка драмата. Редко може 
би, Ссфлйската публика е виж
дал? така хубаво написана би
това драма, въ която социалния 
мотивъ -да подсказва, че и у 
насъ има обективни условия, за 
които зюлу -кзва да се загово
ри по смело, ако искаме да ос- 
мислимъ споя безрадретенъ жи- 
вотъ.

За в:н;ъ'о което нн е далъ 
Савовъ до сега той заглужава 
каШаТа' почит:- уважение. Отъ 
своя страк • ц ъ го поздравля- 
вамъ за жертвите и усилията, 
които пpsви, к".т9 му пожела-

още по голзотворна рабо
та за въ блдеще.

София, януарий 1933 ГОД.

t*, Е«анундовч



Наше Сллво Бр. .415.Стр. L

с. Славотинъ.
На 20 м. м. Иваповдень, лра- 

митическата трупа въ селото пи, 
подъ ръководството на младия 
и енергиченъ учитель Георги 
Г. Ценовъ, изнесе съ голяма 
вещина драмата: „Живъ е той, 
живъ е.“

Вечеринката 6Я много добре 
посетена. Въ 8\/2 часа завеса
та се вдигна и на сцената се 
занизаха като на калайдескопъ 
редица картини изъ живота на 
нашите дейци за освобождени
ето ни отъ петьвЯковното роб
ство подъ турците. Големъ въз 
торгъ възбуди въ посетителите, 
особенно престрелките на Вола, 
дето Ботевъ геройски загина 
за свободата на нашия народъ. 
Играта общо взето е повече отъ 
задоволителна. Прихода е за въ 
полза на читалището.

Инициативата за такива тру
пи отъ младежи е доста пох
вална. Тези младежи вместо да 
се занимаватъ съ партизанство, 
то по добре е да работятъ за 
своето културно издигане, а то
ва съ  утрешните граждани на 
държавата ни. По пътя на обра
зованието и културата ще се 
издигнемъ на онова стъпало, 
на което се намиратъ западно
европейските държави.

Но за да постигнемъ тоаа, 
то требва всички интелигентни 
сили въ селото заедно да зара- 
ботятъ, безъ огледъ на парти
занство, и тогава ще се надЯ- 
ваме за по-добъръ животъ.

Надевамъ се, че трупата въ 
селото ни и за напредъ ще ра 
боти съ същия ектусиазъмъ,

Иванъ Макавейски.

.Училищни порядки
Въ Фердинандската непълна 

гимназия още нЯма пъленъ пер- 
соналъ, липсватъ двама учители. 
Два-трима такива назначават ъ 
по френски езикъ и все, пакъ 
и сега нема такъвъ. Ходила е 
депутапия презъ декемврий м. г. 
за тая це лъ, предвождана ужъ 
отъ депутатъ, избранъ отъ ба
щите на учениците, отъ това 
училище, но пакъ нищо. Депу* 
тацията се върнала сгурчена и 
наскърбена —  била просто по
диграна! Полугодието мина, Се
га съ  навити учениците за так
си, макаръ че нематъ учители 
и шесгокласците догодина, къ- 
дето и да огидатъ, при прием
ния изпитъ ще бъдатъ скъсани, 
а таксите сега пакъ си се ис> 
катъ, безъ да се питатъ бащи
те на тия деца отъ где Да взе
мате пари сега, въ това безра
ботно време. Н е биваше л и 
респективното Министерство да 
нареди и се искатъ тия такси 
иа пролЯтъ, когато ще се отво
ри що годе работа и ще може 
да се прихване некой левъ, за 
да не се изкарватъ бедните 
деца по средъ зима изъ учили
щето! Не всева ли се съ това 
умраза и неприязън ъ между де
цата на бедни и богати деца 
и родители? Нема ли кой да 
види и подреди тоя боленъ въп- 
росъ? И вечно ли ще ходимъ 
съ петите напредъ?

Родитель.
гчт ....... —: ..... - ... . ------- ----

с. В.-Слатина
У , ,i s шнзгага*--. г.—гт-~г

Нйщб обикновено е въ мЛа* 
Дежьта Въ с. Вълкойй-Слйгйна 
да стреля по улиците и пЛоЩа* 
ДитЯ денемъ и нощемъ, празд- 
Никъ и делникъ съ револвери 
и да си прави удоволствие, ко
ето въ последствие струва мно
го - скъпо.

На 20 януарий т. год. презъ 
деньтъ на хорото, пакъ за удо
волствие, младежа Петко Елен- 
ковъ въ средъ хорото изважда 
револвера и почва да гърми въ 
въздуха. 4

Същиятъ вечерьта стреля че 
тири пъти по Коцо М. Гад- 
жовъ, когото ударва съ три 
куршума, които минаватъ презъ 
дрехите на още 3 —  4 души. 
Благодарение, може би, че е

билъ малъкъ револвера, иначе 
да съ  станали нЯколко души 
жертва на това глупаво удо
волствие. Едииъ отъ куршуми
те, който е засегна лъ първия 
въ областьта на корема, е ос
та налъ вътре.

Какъ нема да си правягъ 
удоволствие младите момчета, 
щомъ като такова може да си 
прави и самата власть предъ 
очите на хората.

Не единъ пъть съ ставали 
гуляи въ частни къщи и ком
пании, въ които участвуватъ и 
общински съветници и други 
длъжностни лица.

Въ селото имаме полицейски 
участъкъ, който съществува 
само на фирма и за форма и 
да получаватъ тези, които го 
завеждатъ, изглежда, само па
рите на държавата.

Въ младежьта, която е „бъ
дещето" на селото ни има, мо
же би, револвери, които стру- 
ватъ надъ петдесеть хиляди 
лева, а колко пъкъ има дадени 
за патрони.

Бащите се оплакватъ единъ 
предъ другъ, че нема вече па
ри да си купятъ газь и соль, а 
синовете имъ по улиците пия 
ни стрелятъ по 5 и 10 патро
ни иаведнажъ за удоволствие.

Наистина, че голема криза!
Дългъ се налага на култур

ните организации да се борятъ 
съ тая простащина, която взе
ма все по-големи размери.

А отговорните фактори треб
ва да събератъ всичкото оръ
жие, което се намира въ ръце
те на тези млади момчета, за 
да не ставатъ невинни жертви 
и скъпо да струва това удо
волствие.

Селянинъ.

с. Люта
На 19 Януарий н, г. местно

то читалище даде пиесата „Лю- 
ти-клетви“ отъ Стефанъ Савовъ. 
При препълненъ салонъ играта 
се изнесе великолепно, съ въз- 
трожени акламации отъ публи
ката.

Читалището изказва своята 
голема благодарности на взели
те участие въ играта, а така 
също и на публиката.
Председатели: Г. П. Младеновъ.

Хронгш а
ДОВЕЧРА, въ салона на чи

талището Берковското педаго
гическо училище ще представи 
„Боряна“ отъИорданъ Иовковъ.

АГРОНОМСТВОТО ще улес
ни желающите въ доставка на 
десертни укоренени лози— глав
но Афузъ-али.

НАЗНАЧЕНЪ е за улрави- 
тели-домакинъ на Вършечките 
минерални бани, нашия съграж- 
данинъ г. Никола Г. Божиловъ.

УТРЕ, 10 ч. с., ще се състои 
годишното събрание на чита
лище „Разумъ“. Изрично е упо
менато въ отчета, че ще се до- 
пуснатъ на събранието с а м о  
ония членове, които съ  издъл
жили членския си вносъ до 31 
декемврий м. г. А такива съ  
само 31 члена. Това не е доб
ре. Грешка е направено. Защо- 
го досегашната практика не е 
такава, а и преживяваме вре
мена, които прЯчатъ на члено- 
ветЯ да бъдатъ изправни. За 
да не се помисли, че сегашно
то настоятелство се огражда 
съ свои отчетени членове, стре
мейки се да отстрани по единъ 
деликатенъ начинъ своитЯ про
тивници, то е длъжно да приз
нае за редовни членове всички 
такива, които съ се отчели на
пълно до почването на годиш
ното събрание.

НАШИЯ съгражданинъ г-нъ 
Маринъ Ивановъ, следъ 8 год. 
служене при застрахователното 
д-во „Български Фениксъ“ е 
напустналъ последното по соб
ствено желание. За безукориз- 
нената му служба д-вото пис
мено му е изказало благодар* 
ноститЯ си

ДРАМАТИЧНАТА Т Р У П А  
при читалището репетира и въ 
близки дни ще изнесе „Вам- 
пиръ" отъ А Страшимировъ и 
„Химна на нищетата“ отъ Со
фия ьЯлла.

НА 30. 1. т. г. 10 ч, с. е по- 
чинавъ Петъръ Поповъ 67 10д. 
отъ с. Живовци, дЯдо на на
шия абонатъ Никола Д. Поповъ, 
пом. дан. началникъ въ гр. Ломъ. 
НашитЯ съболезнования къмъ 
опечаленото семейство.

Печатница .ЖИВОТЪ- — Ферлинанлъ

Г-ца Цветанка Петко Петкова
И

Г-нъ Д-ръ мед. Димитръ Ц. Кардашевъ
ще се венчаятъ утре, 11 ч. сутр., въ черквата „Св. Кир. и Методий“.

Поздравленията ще се приематъ въ черквата. 
Фердинандъ ОрЯхово

Г-ца Мара Захариева
И

Г-нъ Станиславъ Ив. Вариклечковъ
се венчаха на 29 януарий 1933 година.

Фердинандъ Фердинандъ

Съобщение
Въ вестникарската агенция на МЕТОДИ Г. ТАЧЕВЪ и ПЕ® 

Г Ь Р Ъ  ЛАЗАРОВЪ--Фердинандъ се продаватъ билети отъ ней* 
голЯматй лотария въ България-—отъ Съюза на столичнитЯ жур* 
налисти съ 15,000 печеливши билети на сума 1,254,090 лева.

ЦЯлъ билетъ 30 лева, половинъ билетъ 15 лева.
Приятно ние да съобщимъ на многобройнитЯ си четци, Че 

пуснахме въ продажба най многочетенитЯ книги на свЯтътъ на 
неимовЯрни низки цени:

Еамо ГраДеши и Донъ Кихотъ—отъ 120 на 80 лв.; Тарзанъ* 
БогойегЯ на Марсъ и Зеления лжчъ — съ 303/0 намаление; Ти» 
са Гори, Спартакъ, Востоиъ, Гарибалди, Капитанъ ДрайфусЪ) 
ЗакгадорЪ и Детето на героя —  по 3 лева на колата; УжаситЯ 
на затвора — по 2 лева колата; Втората петилетка въ С. С.С. Р. 
—  20 лв; Елизе Реклю — 1о лева! Селски войни —  15 лева; 
Стариятъ мжжъ — 10 лева. 1-3

Благодарность
Турското уЧиЛиЩно настоятелство изказва блаГодарносТЬ 

къмъ управата на Фердинандската популярна банка за внесени» 
тЯ 1,000 лева, Съ кзЯго сума се закупиха шушони, фанели блузи 
на най беднитЯ ученици отъ училището. Отъ настоятелството,---  ■ ..... - - --—  д- ■ ■>- •  —-» •    

Съобщение
Въ праздййЧни дни бтъ 10 ч. сутрйнЬта до вечерьта вСич» 

ки софийски вестници що се продаватъ отъ будкитЯ срещу хо- 
телъ „Македочия" и Мировото еждилище.

Qj% АВДО ВЕСТнИКАРД.

f
Скръбна весть

Фердинандската Популярна Банка съобщава за смъртьта 
иа банковия членъ

Рангелъ Николовъ
55 год.

завършилъ трагично земния си животъ на 20 януарий т. год.
М ИРЪ  НА ПРАХА МУ!

О т ъ  Б а н к а т а .

Скръбна весть
Фердинандската Популярна Банка съобщава за смъртьта 

на своя членъ

75 год.
починалъ на 12 януарий 1933 година. 

М ИРЪ  НА ПРАХА МУ!
О т ъ  Б а н к а т а .

Застрахователно дружество
„Български Фениксъ“

съобщава на многобройнитЯ си клиенти, че досегашния агентъ 
— инкасаторъ г-нъ Маринъ Ивановъ е освободенъ отъ тая длъж* 
ность, начиная отъ 1 февруарий н. г. Новата агенция се поме

щава временно въ магазина на Крумъ Чемишански.

_______ЛЕХЧЕВСКО УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕКСТВО

ОБЯВЛЕНИЕ N° 7
На 11-я день отъ публикацията на настоящето обявление 

въ в къ „Наше слово“ въ канцеларията на общинското управ
ление ще се произведе публиченъ тръгъ съ явна конкуренция 
за отдаване на наематель експлоатацията на училищнитЯ имоти, 
за срокъ отъ две стопански години, начиная отъ 1. IV 1933 год. 
до 31. Ш 1935 год., а именно:

1. Въ мЯстностьта „Кокулановото“ парцела XVIII отъ 25 д,
2. Въ слицата мЯстность парцела XXIV отъ 35 декари и
3. Въ мЯст. „ПрЯкия връхъ“ парцела II отъ 23150 декари.
ПървоначалнитЯ оценки на декарь годишно сж:
1—60 лв; 2—40 лв. и 3-та—25 лв.
Исканиятъ залогъ за правоучастие въ търга е 10 % върху 

ПървоначалнитЯ оценки. Чл. 125 отъ закона за Б. О. и П, е 
задължителенъ за конкурентитЯ. ТръжнитЯ книжа могатъ да се 
видятъ всЯки прис/ктственъ день въ канцеларията на първ. у-ще. 

с. Лехчево 2 февруарий 1933 год.
Председатель: Георги В. Бебовъ, 

Секретарь: Цв. Ив. Мижорсми.

ЧИПОРОВСКО УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

ОБЯВЛЕНИЕ №  1
Чипоровското училищно настоятелство обявява, че на еди

надесетия деня отъ публикуване настоящето във. „Наше слово“ 
отъ 8 до 12 часа предъ обЯдъ, ще се произведе тръгъ въ кан
целарията на първоначалното училище съ явно наддаване на 
наематель експлоатацията на учил. имоти, състоящи се отъ:

1. Ливада въ мЯстностьта „Дзадине“ съ всички овощни и 
черничеви дървчета, находящи се въ нея, отъ 6 дек. съ първо
начална оценка (1000) хиляда лева.

2. Ливада въ мЯстностьта „Киецъ“(Кьосова чика) отъ 20 
декари съ първоначална оценка (200) двеста лева.

КонкурентитЯ да се съобразятъ съ закона Б. О. П.
Справка може да се направи всЯки приежтетвенъ день въ 

канцеларията на училището.
с. Чипоровци, 26, !. 1933 година.

Председатель на учил. н-во Д. Павловъ.
Секретарь — глав. учитель: (не се чете).

ОБЯВЛЕНИЕ N° 58
II Ломски сждия-следоватоль въ гр. Фердинандъ обявява, 

че търси подходящо здание за помЯщение на канцеларията му 
за време отъ 1 априлъ 1933 год. до 31 мартъ 1934 год. Ж е 
дающитЯ стопани да дадатъ зданието си подъ наемъ да пода* 
датъ заявленията си въ канцеларията на следствения участъкъ 
до 1 мартъ т. г. Всички разноски с# за смЯтка на наемодавателя.

Фердинандъ, 31. I. 1933 год.
ОТЪ КАНЦЕЛАРИЯТА.

___ ФЕРДИНАНДСКО МИРОВО СЪДИЛИЩ Е ,

ОБЯВЛЕНИЕ № 156
Фердинандското Мирово Сждилище обявява на йнтбресуЮ* 

ЩитЯ се, че търси да наеме здание подъ наемъ за помещение 
на същото сждилище за презъ времето отъ 1-ви априлъ 1933 
Год. до 31-ви мартъ 1934 година.

СобственицитЯ на такива здания които желаятъ да отда* 
Датъ подъ наемъ на съдилището, въ 15 дневенъ срокъ отъ п у  
бликуването настоящето обявление въ мЬстния вестникъ „На
ше слово“ да подадатъ заявление, като въ него опишатъ по
дробно кжде се намира то, колко стаи има, на колко етажа е 
И годишния наемъ който ще искатъ.

РазноскитЯ за публикуване настоящето сж за смЯтка на 
наемодавцитЯ.

гр. Фердинандъ, i февруарий 1933 Год.
Секретарь Иа съда: КР> ГШЦЮбТ*


