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ВсрЪдъ суровата и страшна 

борба за съществувание, всредъ 
тъмния водовъртежъ отъ его
истични увлечения, едно съсло
вие, наредъ съ целия блъгар- 
ски народъ стои занем Ьло предъ 
сгъстения ужасъ на утрешния 
день и безпомощно кръсти ръ
це. Това е селячеството. Кри
зата: финансова, стопанска, по
литическа и духовна пропиле 
най-съкровенигЬ ценности на 
човешкото съществувание. Въ 
нейната неумолима стихия се 
разгориха необузданите човеш
ки страсти, като въ изпусната 
отъ водениченъ бентъ вода жи
вота ни нагизва въ локви отъ 
мизерия и пороци, които зап- 
лашватъ да измърсятъ свеще
ния изворъ на индивидуалната 
радость и общественото добру
ване. И въ тоя кръговрътъ отъ 
бедствие расте жестокия образъ 
на личното самосъхранение, въ 
подножието на което не единъ 
българинъ се е приютилъ съ 
стръвната жажда на звера.

И д е а л и т е  на човечеството 
виснатъ въ въздуха, като из
празнени отъ съдържанието си 
форми. Всеки е свилъ ръце, 
затворилъ се е стопански и ду
ховно въ себе си и е забравилъ, 
че надъ нашите подли егоистич
ни увлечения, надъ прекомер
ното преключение предъ соб
ственото ни охолство и добру
ване стояли съ  нетленно отъ 
незапомнени времена, стоятъ не
помрачени въ своята сзежесть 
и сега възвишените принципи 
на състраданието, справедли- 
востьта и саможертвата.

Съ редки изключения, целия 
български народъ живее дни 
на изпитания. Много съ  неспо
луките презъ кръстния пъть 
на които премина и има да пре
мине българския народъ. И ако 
въ дни като настоящите мате* 
риялните възможности за пре
махване страданията на стра
дащите съ нищожни, то раз
пределението на последствията 
отъ бедствието върху базата на

обществената солидариость е 
наложителна нужда на момента. 
Широко е разкритъ друпа на 
човечностьта и саможертвата, 
необходимо е само да се тръг
не по него съ гордото съзнание, 
че изпълняваме единъ повели 
теленъ дългъ.

Единъ неукъ народъ мре въ 
заключения пръстенъ на бед
ствията и достойнството на не
говите духовно одарени синове 
требва да бъде мобилизирано, 
за да се изрази не въ безраз
лично и инертно мъдруване, а 
въ дейна подкрепа на единъ 
духъ, който е разколебанъ и 
на една вера, която заплашва 
да угасне.

А духътъ за борба съ несре- 
тите и верата въ техното пре
одоляване, това съ едничките 
(но същевременно и най - ге
роичните) останали възможнос 
ти, които биха разведрили жи
вота на българския народъ.

Предопределено е като че 
ли на нашето племе предопре
деление, което виене върху ду
шите ни като тежъкъ камъкъ. 
да живее подъ знака на изпи
танията. Това обаче не бива да 
ни отчайва. Туското робство ро
ди великаните на духътъ и са
можертвата — Ботевъ, Левски и 
др. Мъката отседнала въ на
родната душа ще роди своето 
необходимо противодействие. 
Защого казано е: — духътъ въ 
борба се калява! А не може да 
се отрече, че ние живеемъ въ 
борба, че се боримъ съ единъ 
животъ, който заплашва да ни 
сломи. Но също така не може 
да се твърди, че ще паднемъ 
победени. Суровиятъ дългъ ни 
налага да обнадеждимъ съ ве- 
ра въ утрешния день народа 
ни. Защото все пзкъ надъ всич
ки незгоди и скърби, надъ мрг- 
кътъ на настоящия денъ свет
лее лъчътъ на незнайното — 
утре, чието сияйно име е на
дежда.

Любомнръ Марнновъ

ЮШЯШ IHSBSlIi
в ъ  у ч и л и щ е т о

Напослдъкъ много се писа за 
партизанските в-Ьяния въ учи
лището. Мнозина партизани при
видно говорятъ за предпазване 
младежьта отъ такова външно 
влияние, обаче, за забелязване 
е, че същите тия искатъ не* 
какъ си да запазатъ училище
то за себе си, да му сочатъ но
ви пътища, дори и програма, и 
То всичко съ огледъ на техна- 
Та партийна идеология.

И наистина, при това поло
жение, българското училище се 
намира днесъ въ едно нерадос
тно положение. То е започнало 
рече да губи оня авторитетъ, 
който би требвало да има. На
уката започва да се оставя на 
заденъ планъ, за да се даде 
место на грубата партизанщи
на, която требва още отъ ран
ни години да грабне младежь
та и да я носи къмъ славолю- 
биего, лентяйството, измамата 
н пр. И днесъ въ нашите учи
лища започватъ широко да се 
ширятъ платформите на различ
ни партии. Те стигнаха до та
кова състояние, че започнаха 
А* си създаватъ и отделни ко

митети, легиони, съюзи и разни 
секции. Започватъ . да заплаш- 
ватъ вече и учителския персо
на лъ, който е безсиленъ да се 
справи. Това е защото стабили 
тета за учителите и понятието 
учитель, отдавна е погребано. 
Днесъ въпреки, че има много 
учители безъ работа, все пакъ 
мнозина има нередовни. Преме
стванията и уволненията зачест- 
ватъ. За учителите не същест
вува никакъвъ цензъ, освенъ 
партийния.

И много естествено, че при 
това положение, партизанство- 
то свободно може да се шири. 
Учительтъ по-малко мисли за 
училищната си работа» колкото 
да угоди на своите партизани 
покровители.

Ученицих Ь също правятъ» Те 
подражаватъ на своите възпи
татели. . . И така отъ година 
на година, благодарение на то
зи пар гиенъ цензъ, който днесъ 
съ цествува въ училището, из- 
лизатъ хора съ големи претен
ции, хора, които на всека крач
ка параднратъ съ своята фал

шива интелигентност!», дррагко-

ОБЩЪ СЪЮЗЪ Б. 3. 
КООПЕРАЦИИ

АГЕНЦИЯ ФЕРДИНАНДЪ
ПРОДАВА разни СЕМЕНА: 
фиево, люцернево, памучно, 

захарно цвекло, суданка, 
конопъ и други. 

Продава
БРАШНА и ТРИЦИ 

1-з разни качества.

За туберкулозата
Въ брой 412 на в-къ „Наше 

Слово“ срещаме статията: „Ту
беркулозата въ Фердинандска 
околия“ отъ ферд. окол. лекарь 
г. Д-ръ Н. Григоровъ — статия 
хубава и навременна. Н е к а  
признаемъ: туберкулозата осо
бено въ нашия градъ е взела 
широки размери и жертвите 
ужасяватъ. Желателно е г-нъ 
Н. Григоровъ да даде една или 
неколко статии, въ които да 
засегне: 1) причините за голе 
мия брой туберкулозни въ на
шия край, 2) какъ ще можемъ 
да премахнемъ въ най-скоро 
време тези причини, за да пре
дотврати ме поне нови заболе- 
вания и 3) кои съ най ефикас
ните мерки, споредъ днешната 
медицина, които требва да се 
взематъ, за да се излекува 
единъ вече заболе лъ. органи* 
зъмъ.

Понеже процента на заболе
лите отъ туберкулоза, както 
казахме, е особено големъ въ 
нашия градъ, желателно е и 
другите лекари да приобщатъ 
своите усилия, за да може да 
ограничиме похода на едно зло, 
което не малко майки е раз 
плакало и не малко сираци е 
оставило. R-o.

Съобщение
Общото занаятчийско сдру

жение—гр. Фердинандъ съоб
щава за знание на всички за
наятчии отъ града и околията 
следното:

1) Съгласно чл. чл. .5, 15 и 
20 отъ Закона за организира
не и подпомагане занаятите, 
всеки занаятчия е длъженъ да 
постави майсторското Уси сви
детелство на видно место въ 
дукяна или работилницата си, 
а ония, които нематъ такива, 
да се погрижа гъ и сключатъ 
договоръ съ майстори, които 
иматъ права;

2) Всеки занаятчия е длъ
женъ да постави фирма съ 
обозначение професията» името 
и презимето;

3) Всеки майсторъ (работо* 
датель) да снабди чираците и 
калфите си съ чирашки и кал- 
фенски книжки.

Ония занаятчии, конто не се 
съобразятъ съ горното, при про
верка ще имъ се съставятъ ак
тове и ще бъдатъ глобявани.

Огь настоятелството.
иго търсятъ поделонъ дагпара* 
зитствуватъ, да грабятъ, ла ру» 
шатъ, но не н да допринесатъ 
нещо за този нещастенъ и из- 
мъченъ днесъ български народъ.

И до като продължава тази 
партизанщина въ училището да 
руши и трови душите на ут
решните граждани, то бъдете 
сигурни, че ще дочакаме още 
по нерадостни дни, и п?едъ 
насъ ще се изпречатъ още по* 
стращнн проблеми! В. Ч^рневъ I

Д-ръ Дшеръ Зононовъ
з ж б о л 1 » к а р ь

се установи на работа въ града. Кабинета 
5 8 се намира до книжарница „София“.

УЧЕНИЧЕСКИ ЧИНОВЕ
трета и четвърта групи хубаво изработени и бояди
сани има готови въ дърводелската работилница

ВЕЛИЧКО ТОДОРОВЪ — ГР. ФЕРДИНАНДЪ. 
Ц е н и  и з н о с н и .

на

Въ центъра на гр. Фердинандъ
на улица Главна СЕ ПРОДАВА на части или изця
ло къща съ 2 дукяни и подъ тЪхъ магаза, отделно 
входъ 2’20 м., на 2 етажи, съ по 5 стай вс4>ки етажъ, 
южно изложение, масивна, железобетонна постройка, 
отъ 140 кв. м., съ 250 кв. м. дворъ, въ двора още 

постройка 300 кв. м. и сайванъ 40 кв. м.

1-3 Споразумение: П е т р ъ  И лневъ—Ф ердинандъ.

Единъ примЬръ за подражение
Чиновническото кооперативно спестовно застра*- 

хователно дружество е приело за членове Абдо М. 
Бацовъ (вестникопродавецъ) и съпругата му Драга, 
осигурени взаимно за 10000 лв. съ пол. № 171904,

АТАНАСЪ Т. СЛАВКОВЪ
ьз железария — Фердинандъ
търси 1 6 — 17 год. момче за служащъ въ магазина.

П Р О Д А В А М Ь
6,500 кгр. бЪло внно и 3,500 кгр. черно — доброка

чествени на цена износна.
1-2 За споразумение: Каменъ Ивановъ—с, Боровцн, Берковско.

Съобщение
Въ вестникарската агенция на МЕТОДИ Г. ТАЧЕВЪ и 

ПЕ-ТЪРЪ Л АЗ АРОВЪ—Фердинандъ се продаватъ билети отъ 
най-голЪмата лотария въ България—отъ Съюза на столичните 
журналисти съ 15,000 печеливши билети на сума 1,254,090 лв. 

Целъ билетъ 30 лева, половинъ билетъ 15 лева. 
Приятно ние да съобщимъ на многобройнит-fe си четци, 

че пуснахме въ продажба най-многочетените книги иа свЪтътъ 
на неимоверни низки цени:

Камо Градеши и Донъ Кихотъ—отъ 120 на 80 лв.; Tap- 
занъ, Боговете на Марсъ и Зеления лжчъ — съ ЗОв/о намале 
ние; Тиса Гори, Спартакъ, Бостонъ, Гарибалди, Капитанъ ДраЙ* 
фусъ, Зангадоръ и Детето на героя — по 3 лева на колата; 
Ужаситена затвора —по 2 лева колата; Втората петилетка *>  
С.С.С.Р. — 20 лв.; Елизе Реклю — 15 лева; Селски войни — 
15 лева, Стариятъ м&жъ — 10 лева» 8-9
; .у.;..... ------------/лЧ'!»Цп> ^ лг11\1Х 1|¥ХУ.>¥Г'-.' ' ’ • Г>..... I мп НИ *

ИЗВЕСТИЕ
За с т р а х о в а т е л н о т о  д ру ж ество

„БЪЛГАРСКИ Ф Е Н И К С  Ъ“
известява на многобройните си клиенти и интересующи се, че 
е назначило за агентъ—иккасаторъ въ Фердинандъ г. ТОДОРЪ 
ВЪЛОВЪ, като умолява с&щите да се отнасятъ за всекаквн 
дружествени работи до него съ пълно доверие, а властите да
1- 3 му указватъ надлежното съдействие при нужда.
я я м в м  .у : у . " У . ? . i ::::::::::: ;•.; :•:; ■■■:■:и : ‘ ::: ■ л:к ::::

ВНИМАНИЕ!
Дава се подъ наемъ самостоятелна кжща

срещу Гимназията, хигиенична, съ 4 стаи, 2 коридори, 
кухня и перална отделно, и геранъ съ хубава вода

Споразумение:
2- 3 О см андж иковъ— Ловния клубъ.

Който рекламира, само той печели.



Gxp. & . Наше "Слово Брой 4j8

Прбтестарагь-и ш » и №
Ако въ брой 4l7 o n  25 фев- 

руарий т. г. па в, „Наше Сло
во“, втора страница, се протес
тира за побоя, който билъ на- 
несенъ отъ полицията въ гра 
да ни надъ членозе отъ „Ра
ботническата“ партия, то и ние 
освенъ тЯхъ протестираме и 
срещу новит Ь надигания на тая 
партия, кояго по различни пле
тища се опитва на нова смет
ка да смущава обществения 
редъ, безъ да държи смЯтка 
за бъдещето на тоя народъ и 
съществуването ни като неза
висима държава.

Тая партия (работническата), 
която абсолютно нищо не е 
друго, освенъ комунистическа
та (а това го знаятъ и децата), 
нищо старо не е забравила, а 
и много нЯщо още е научила, 
за да се бори съ простени и 
непроетени средства срещу съ  • 
ществуващитЯ днесъ нЯща, ма- 
каръ да има нЯкои отъ тЯхъ и 
добри. ТЯ строго следватъ пъ
тя на болшевишка Русия, като 
я величаятъ даже и съ драс- 
каницитЯ по стенитЯ на къщи- 
тЯ и оградитЯ, макаръ че тамъ 
липсва елементарната полити
ческа и гражданска свобода. 
„Вълкътъ си мЯни козината, но 
адета си не мЯни“—казва една 
стара приказка, която напълно 
може да се каже за комунис
тите. Те името съ  си проме
нили, но адетътъ—не. Ние сме 
противъ побоищата, вършени 
отъ полицията, обаче сме и про
тивъ това, що се върши и отъ 
визираната партия.

Тая партия не се бори само 
срещу социалисти, фашисти, 
Сговоръ или Блокъ и т. н., тя 
се бори и срещу днешния об- 
щественъ строй, който тя на 
рича „буржоазенъ“ и „капилис

тиченъ“ . Тя се бори с р е щ у
всеко цещо, ко го нс* е съ ней*, 
ните разбиран ля, та макаръ и 
предобро да бъ^е.

Тя търси о'риданието, търси 
злото, търсл долното, за да го 
издигне въ кудтъ и отъ тамъ 
да напада.

Нея я интересува падението, 
нащастията, защото въ техъ 
намира почва за виреене. В се
ко добро за нея е врагъ и не 
само че не й се харесва, но я 
боде въ' очите.

Нещо повече. Тя е врагъ на 
вЯрата, на религията, тя е про
тивъ Бога, създательтъ на все
лената: земя, слънце, въздухъ, 
вода и всичко, що дава животъ. 
И те  се смЯтатъ за толкова 
силни, че сигуръ нЯкой день 
ще забранятъ или спратъ слън
цето да изтече и да огрее земя
та. Имайки я за тихава, т а я  
партия требва да се вземе ка
то едно вредно обществено те
чение и да се взематъ мерки 
въ рамките на законите, за да 
не се сее заблуда и поквара 
всредъ масите, особено между 
селяни, работници и учащата 
се младежь, къде го тя най- 
лесно се развива. И до колко 
то това е така, още въ начало
то на блоковото у1фавление те 
се опитаха чрезъ работнически
те стачки да всЯягь смутъ въ 
страната. По-късно чрезъ уча
щата младежь запалиха учили
щата съ стачки, а сега среща
ме и позиви, като канятъ селя
ните на гладенъ походъ • къмъ 
градовете. А, може би, по-къс
но да искатъ да повторятъ сеп- 
темврий 1923 г. съ по-големъ 
замзхъ, за да се тури тогава 
кръстъ на България като дър
жава.

Хр. Т. Гавриловъ.

сполучливъ. Похвалявзмъ ди
ректора на прогимназията г-нъ 
М. Г. Танкове за сполучливото 
гримиране.

Приходътъ огъ вечеринката 
е употр.Ябенъ за направа на но 
удобна сцена.

Похвална е инициативата де- 
то отъ 10. XII. м. г. има вечер
ни курсове за неграмотни, а 
също и вечерни народни чете
ния ло три пъти въ седмицата. 
Курсовете се посещавате ма
сово отъ около 60 — 80 пуши. 
Бервамъ, че учителството и 
тукъ ще оправдае достойно 
предназначението си— полезно 
и на възрастните.

На 1.1. т. г. бе устроено ут
ро огъ учениците на III и IV 
отделения. Представена 6 t  пи
есата „Бъдни вечерь“.

11а 15. 1. т. год. бе устроено 
второ утро. Представена ое пи
есата „Болести“ отъ списание 
Младежки червенъ кръстъ.

Приходътъ ще се употреби 
за набавяне прочитни книги за 
ученическата библиотека.

Преди да завърша ще изка
жа благодарность на директо
ра М. Г. Ганс.овъ, за де го та
ка умело и съ вещина изнесе 
лекция въ вечерните курсове 
по модерно сирекарство. Съ 
внимание бе изслушанъ. Добри 
опътвания даде по начина на 
нодсирване, престояване и из
насяне на пазара доброкачест
вено сирене. Спомена и за при
готовлението на кашкавала. Те
зи знания и умения той е при* 
добилъ въ Садово — Пловдив
ско.

съ  една дума, ако интели
гентните сили си подадатъ р ъ 
ка, сигуренъ съмъ, че селото 
ни ще се спаси отъ долното 
партизанство, което се ш и р и 
доста.

Каменъ Цоловъ—учитель.

с. Лехчево
У ч е н и ч е с к о

утро
На 28 тото тукашната реалка, 

заедно съ помощьта на прогим
назията изнесоха литер.-музи- 
кално утро въ честь ка Иванъ 
Вазовъ и Добри Немировъ. По 
този случай бЯха избрани сти
хотворения и откъслеци, които 
илюстрираха творчеството на 
двамата наши писатели. Изпеха 
се много детски хорови песни, 
дирижирани отъ г жа Лилова, 
съ више музикално образование 
която има здравъ усетъ къмъ 
организирване детски хорове. 
А това не е малко нещо По 
слаба беше постановката на 
струнния оркестъръ. И непонят
но стана, защо свиреха тия вал 
сове, тая танцова музика—нима 
нема нещо по ценно въ музи 
калното поле и защо децата да 
се приучватъ къмъ шлагери и 
да ̂ смЯтатъ тази музика като 
най-съвършеина. Същиятъ ре 
пертоаръ изнесе и духовия ор
кестъръ. Но и самото изпълне
ние не беше художествено. То
зи кресъкъ на флигорните, то- 
това бухкаие на баса и тъпана 
•— неправЯше добро музикално 
впечатление. Действително, то* 
«а ся. ученици.

Г-зка т. А. Петкова изнесе 
литературна сказка върху дей* 
ностьта на Базова н Немирова. 
Съ хубави думи тЯ успЯ да о5 
рисува, макаръ и на кратко, 
онова характерно, което отли
чава тия наши популярни пи
сатели.

Хр. Н.

с. Гаганица
Съ писмо № 2877 отъ 30. XII. 

1932 год. Н. В. Царя е благо 
полилъ за светлите Христови 
праздници да подари сумата 300 
лева на Тодоръ Кос гинъ 80 го 
дишенъ отъ с. Гаганицл, цер. 
ковско, дългогодишенъ окръ- 
женъ съветникъ и кметъ, по 

.настоящемъ по единъ зълъ ка 
призъ на съдбата о с л е п е л ъ  
всредъ обстановката на неопи

суема мизерия.
Величайшия подаръкъ е ад- 

ресираиъ чрезъ г. кмета на с ъ 
щото село. Секретаръ бирника 
Георги П. Топузановъ, по рано 
най-големия рушитель на с ъ 
ществуващия сгрой, за което е 
излежалъ наказание отъ 9 ме 
сеца строгъ тъмниченъ затворъ 
ималъ нахалството да отвори 
писмото и съблазненъ отъ 3 те  
стотарки ги прибира заданъхъ 
на нещастния старецъ съ думи
те: „Ие отъ Царя, а и отъ Гос- 
подъ да съ, пакъ ще ги взема“

Ето цели 39 . дена престъп
ния секретарь-бирникъ задър
жа парите.

Едно ново престъпно неува
жение на нашия любимъ Вър- 
ховенъ Глава требаа да получи 
възмездие!
Позволязамъ си да обърна вни

манието на преките началници 
на човекътъ, който подкопава 
фундаментите ка държавата, 
дързайки да незачеге Негово 
Величество, като е сперлъ Ве
личайшия подаръкъ, ако не ис
катъ да се отнесе въпроса до 
Негово Величество.

П. Тодоровъ,

с. Славотинъ
За забелезване е, че и въ с. 

Славотинъ се проявяватъ доб
ри инициативи, все пакъ ще 
требва да се работи за дости
гане напредналите по - бързо 
села.

Така, по инициативата на учи
телството, което на брой заед
но съ прогимназиалните е 11 
души, се изнесе на сцената пи
есата „Майстори“ отъ Р. Сто- 
яновъ на 17 декемврий 1932 г. 
Вземаха участие всички учи
тели.

Славотинчени за пръвъ пъть 
съ възторгъ започнаха да го- 
ворятъ навредъ, че макаръ и 
село, все пакъ може да се пред 
ставятъ чутни, наистина, неща.
I еатъръ и то представено точ 
но така, както и по градовете 
при добре подготвени театрал
ни трупи. Гримътъ бе  много

И а 18 февруарий т. г. селото 
ни бе посетено отъ члена на 
Врачанския Окръженъ читали- 
щенъ съюзъ г. Андрей ЦвЯт- 
козъ. При препълненъ салонъ 
лекторътъ изнесе т р и ч а с о в а  
сказка на тема „Българска ис
тория“. Съ свойствената си ве
щина и стилъ, кратко, но ясно, 
съ извънредно съдържателни 
думи, той проследи съдбата на 
нашето племе отъ идването му 
на Балканския полуостровъ до 
днесъ. Посочи кои съ  причини
те  за падането ни подъ роб
ството. Следъ това проследи 
живота (главно селския) отъ ос
вобождението до днесъ. Разгле
да отношенията между члено
вете на семейството. Посочи 
пътя, по който и днесъ Бълга
рия може да излезе отъ задъ
нената улица. Читалището, кое
то ще .ни даде просвета за 
всички, кооперацията кьдето 
ще се култивира взаимопомощь- 
та, ьъздържателното движение, 
което се бори срещу социални
те злини (пиене, пушене и др.) 
ето обединителните звена, подъ 
които всички требва да се на- 
редкмъ. Презъ време на сказ
ката ораторътъ си служи съ 
народни поговорки и по този 
начинъ разнообразяваше своята 
сказка, а същевремено доказа, 
че познава изъ основи народ
ния битъ.

Сказката е първа по рода си 
отъ този харакгеръ въ селото 
ни. Лехчевчени горещо благо- 
дарягъ на г-нъ Цветковъ и на
стойчиво го молятъ въ най-ско
ро време пакъ да посети най- 
големото село въ фердинанд- 
ека околия лехчево, което е 
много надире въ културно от 
ношение.

Рафанль Николовъ

Получиха се въ Редакцията:
МИСЪЛЪ И ВОЛЯ, ред. Г. 

Жечевъ, год. Ill, бр. 24, съдър
жа: Революционеяъ огливъ; Из
куството на маоритЯ: Гълсуор- 
ги за себе си; Б^лежникъ; Кни 
гописъ; Хроника и пр. броягъ 
$  дева,

Хроника
ГРАДСКА Земледелска друж- 

ва устройва довечера въ салона 
иа читалището литературно му
зикална вечерь, на която ще се 
изнесе пиесата „Халостникътъ“ 
отъ Цанко Бакаловъ.

ДНЕСЪ, Тодоров-день, подъ 
ръководството на държ. агро- 
номъ и окол. ветер. лЯкарь, се 
извършиха традиционните кон
ни надбягвания. Получиха две 
първи награди конетЯ на Цен
ко Илиевъ и Василъ Цековъ; 
две втори награди конетЯ на 
Илия Стефановъ и Пешо Пет- 
ковъ; две трети награди коне- 
тЯ на Владимиръ Мечкарски и 
Илия Коловъ Зае ковъ.

НАЗНАЧЕНЪ е за околийс
ки началникъ въ гр. БЯлоград- 
чикъ бившия пом. окр. учили- 
щенъ инспекторъ г*нъ Петъръ 
Янчевъ.

НАШИЯ СЪГР АЖД АНИНЪ 
Любомиръ Коларовъ, адвокатъ, 
е назначенъ за главенъ инспек
торъ на труда.

НАЗНАЧЕНЪ е за секретарь 
на Търговската гимназия г-нъ 
Нако Мишковъ отъ с. Славотинъ

ВЪ идния брой ще предаде- 
ме дословно протокола на ко
мисията при общината, която 
е пр^вЯрила смЯткитЯ на об
щинската (управа по благоуст
рояването на града ни.

РАЗПУСНАТИ съ ученицитЯ 
въ с. Стубелъ за 14 дни вслед
ствие върлуаане въ селото бо- 
лестьта шарка.

УВОДНАТА ни въ миналия 
брой „Добри Немировъ“ е ми
нала иезъ корекция. По важна 
грЯшка въ нея; вмЯсто траге
дията „Братя“, „Първи Бразди" 
и „Презъ огъня“ — да се чете 
трилогията и т. н.

НАШИЯТЪ съгражданинъ г, 
К ирилъ 11енковъ, учитель, е го* 
ворилъ въ гр. Берковица на те
ма: „ Алкохолътъ врагъ на семей
ството“. Сказката му е била 
много добре посетена.

СЪЮЗЪТЪ на говедовъдяи- 
тЯ дружества въ България уре
жда презъ настоящата пролягь 
прегледи на добитъкъ. На па- 
заритЯ ще участвуватъ бици, 
млЯчни крави и младъ добитъкъ 
отъ майки съ млЯчность отъ 
2,000 — 5770 кгр. и масленость 
около 470- СрЯдни цени: бици- 
тЯ около 7—8000 лева; кравитЯ 
5—7000 лв., и младитЯ 2—4000 
лв. Превозъ Б. Д. Ж. съ 257® 
намаление. Всички сведения да
ва Съюза на говедовъднитЯ 
д-ва, с. Дерманци (Луковитско),

ДЕЦАТА съ  весели и щаст
ливи, когато получатъ всЯки 
новъброй огъ „ПЖГЕКА“, тЯх- 
ния л ю б и м ъ седмиченъ вест- 
никъ. Броя 2 лева.

Печатница .ЖИВОТЪ- — Фердинашгъ

П Р Е О Т С Т Ъ П В А  С Е
добре разработенъ деликатесенъ магазинъ.

Споразумение при;
2-3 Димнтръ Семерджисвъ—Фврдинандъ.

Ч Е Р В Е Н Ъ  Л У К  Ь
отлично качество, на едро и дребно продавамъ на 

ТВЪРДЕ ИЗНОСНА ЦЕНА. 
Споразумение:

2—3 Иосифъ Гюровъ, до гарата—Фердинанд*.

А Л Е К С А Н Д  Ь Р Ъ  П Е Н Ч О  В Ъ
с. Горно-Церовене — Фердннамдско

предлага 40,000 резници I кач. отъ сорта монтикола.
ЦЕНИ ИЗНОСНИ.

ГАБРОВНИШКО СЕЛ. ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е  N 9 256
Габровнишкото селско общинско управление — Ферди- 

нандско, обявява, че на 18 мартъ 1933 година, отъ 15—18 ч. 
въ общинското управление ще се продава на публиченъ търгъ 
едн^ безстопанствено ловджийско куче, съ първоначална це
на 200 лева.

Кучето се предава веднага при възлагане търга, 
с. Габровница, 24. II, 1933 год.

О т ъ  о б щ и н а т а .

ЛЕХЧЕВСКО СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е  N s  486
Лехчевското общинско управление— Фердинаядскс обя

вява на интересующигЯ се, че на 11 день отъ публикуване 
настоящето въ в. „Наше Слово", отъ 14 до 18 часа, въ ка*г 
целарията ка общинското управление ще се произведе публи
ченъ търгъ за отдаване общинската нива, опредЯлена за гро
бища, въ мЯстяостьта „Подъ село“ отъ 28 декари за срокъ 
отъ две стопански години.

Първоначална цена 50 лева на декаръ годишно* Залогъ 
5°/о* Чл. 125 огъ Закона за Б. О. П» е задължителенъ, Тръж- 
нигЯ книжа могатъ да се видягъ вгЯки присътственъ день 
въ общинското управление.

с. Лехчево, 2 мартъ 1933 година.
О т ъ  о б щ и н а т а »

у; "  ■ . . ; .. .. —  ■* « . . щ  ■ . У : . " : . ' —

КРАПЧЕНСКО УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

О Б Я В Л Е Н И Е  N8 4
Кралченското училищно настоятелство обявява на инте- 

ресующитЯ се, че на 11-я день отъ публикуване настоящето 
въ мЯсгния вестникъ „Наше Слово“ ще се произведе публи
ченъ търгъ за отдаване подъ наемъ експлоагацняга на учи
лищната нива, мЯстяостьта „ГолЯмия върхъ", на обща площь 
4 декари. — Закона за бюджега, отчегностьта и предприяти
ята е задължителенъ.

с. Крал чене, 4 мартъ 1933 година.
О т ъ  н а с т о я т е л с т в о т о *


