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евтино к у п и  -  евтино п р о д а й .
КОЛОЕЗДАЧИ,

Набавихъ в с и ч к и  р е з е р в н и  час
ти за велосипеди / Д о б р е  в н и м а в а й  
'a re  а т ъ  к ж д е  щ е  к у п и т е .  Сегашните цени 
сж повишени съ 30Vo. Понеже азъ стмъ закупнлъ доста го
лямо количество стока безъ повишение презъ 1932 год., за
това за сезона ще лродавамъ само на стари миналогодишни 
цени — п о - н и з к и  с т ь  £ О ° /0 з а  с е г л  о т ъ  
Софийските. В и н а г и  с ъ м ъ  к о н к у -  
р е н т ь  и  с т ь м т ь  и о б е д и т е л ь  н а  п р о 
т и в н а т а  с т р а н а ,  к о е т о  е  в и н а г и  в ъ  
П О Л З А  НА с а м и я т ъ  М И  к л и е н т ъ .

За по-евтино в и н а г и  при м а ш и н -  
л&шш и  в е л о с и и е д е н ъ  м а г а з  * н ъ  н а

1_« Тодоръ Тодоровъ- Фердинандъ.

С ъобщ ава се н а  в с и ч к а
които иматъ златни монети и предмети, че въ гр. Ферди
нандъ се отпускатъ заеми срещу залогъ при сарафската кан
тора (жълтото магазинче), срещу фотографа. Тайна на кли
ента е строго запазена.

Сжщо тамъ се купуватъ по нбвитЯ цени: злато, сребро, 
облигации и други ценни книжа.

Даватъ се всякакви сведения, упжтвания, проверки и 
др., отнасящи се за злато, за сребро, за ценни книжа, за об
лигации, за никелъ, за гаранции и сждебни, за служба, за 
търгове, за украшения—златни и сребърни, за подаръци отъ 
монети, предмети, колекции и украшения —при сватба, празд 
кици и разни случаи — такса 5 лева.

Сарафската кантора (жълтото магазинче) е отворена 
всЯки понедЯлникъ.

Футболисти,
По моя поржчка отъ специална кожа, лично избрана отъ 

менъ, пристигнаха ми всички №-ра т о п к ?  ,  п р и д р у  
зксдавд съ иай-солидши*1» ф р а н ц у з  
к а я  к г л о н д е р и  м а р к а  „ С  п о р т  ч ь "  и  
„Дорко‘% специални за мачове.

За увЯрение една проверка е достатъчна за купувача. 
Потърсете ме при „ЕКСЕЛА“, представителство па

Тодоръ Тодоровъ— Фердинандъ.

Граждани,
До 1 априлъ т. г. вие ядехте ьгнешко месо по 24 и 22 

лева килограмъ. На горната дата се отвори въ града ви к о -  
о п е р а т и в н а  м е с а р н и ц а ,  която стана при
чина изведнажъ да купувате дори по-качествено агнешко ме
со по. 18 и 16 лева килограмъ.

Цената на това месо може още значително да се нама
ли, но не по волята на картела това ще стане, а по силата 
ка кооперацията, която е най-добрия и честенъ регулаторъ 
между производителя и консуматора.

Купувайте месо отъ к о о п е р а т и в н а т а  м е -  
<САрИМ 1ДА, намираща се въ помещението на Петъръ Ив. 
Якимовъ, на ул. „Врачанска“, съ което ще я подкрепите, за 
да имате винаги цени умерени, иначе ще бждете изоставени 
на произвола: агнета евтини — месо скжпо.
1*2 Оть кооперация „Съединение“—с. Крапчене.

с к ж е о т и я т а !
Д а  ж и в Ъ е  б ъ л г а р .  п р о и з в о д с т в о !

. Най-новото за колоездачите е,
че ми пристигнаха на складъ специални г у м и - р ж б е н и ,  
които сгаватъ за р ж б е н м  ш  т е л е н и  ш и н и .  
ГумитЯ сж съ 4 плетки. Даваме пълна гаранция за трайность- 
та имъ. Цени конкурентни отъ всички други ржбени гуми при

1 -6 . Тодоръ Тодоровъ-Фердинандъ.

В н и м а н и е !
Поради ликвидация съ деликатесния ми м а г а з и  н ъ  

'F o jU f lH O “, разпродавамъ отъ днесъ до 20 
,т. м. асички стоки, намиращи се въ него подъ костуема цена.

Граждани, използвайте случая и си набавете евтини про
дукти като: Шоколадъ, бомбони, бисквити, бомбониери раз 
ни, локумъ, какао, консервирани риби и др. Сжщо напитки 
въ бутилки: цинцано, конякъ, ромъ, малиновка, малиновъ си 
ропъ и разни други.

Съ почитъ: Д. П. Семерджневъ,

Възкресение
Годините еж се нзпизвели и 

вс'Ьки пжть хората еж го очак
вали съ трепетъ. ТЯ сж пре
чиствали душих4) си и съ сми
рение сж отправя-1 и, изпълнели 
съ надежда очи, къмъ идваше
то Възкресение. ТЯ сж ко*Опи
чали предъ неговат.- свЯ-леш 
и сж простирали ржце прежь 
него и то е озаряЕ^ло сърдца* 
та имъ съ радостьта на веер* 
прощаването и надеждата :а 
по добри дни. И по добри/Ь 
дни сж идвали, полъхвали сж 
съ топлитЯ си крила и радос/ь 
с оживявала набръчканитЯ ли
ца на отруденитЯ чпда на зем
ята. Но възгресението е би«7о 
отново разпъвано на кръста .на 
страданието и тева се е пов
таряло векове.

Днесъ мнозина не вЯрватъ 
въ Възкресението, че то иде, 
че то тропа на вратитЯ ни. Х;> 
рата днесъ живЯятъ потиснали 
отъ своитЯ вЯчни грижи за 
сжщния.- Една грамадна, тежка 
ржка, като водениченъ камъ ъ 
тежи на души‘Я, задушава'ги. 
Създаденото отъ свЯтликата hi 
доброто е разрушено отъ тъм- 
нитЯ сили на живота. И вс£- 
пакъ, долу въ низянитЯ на тоя 
животъ, се ражда и кипи, ja 
да и з б у х н е  стремителната 
весчь: —

Възкресение!
Възкресение ново, нечувано, 

невиждано. То ще се разлисти 
като гора подъ топлия дъхъ на 
пролЯтьта, то ще потече, като 
потокъ, за да влЯе ьъ душата 
на всЯко измжчено сърдце. И 
това Възкресение не ще отми
не съ тритЯ празднични дни, 
за да бжде после отново раз
пънато на кръста на страдани
ето, а ще бжде вЯчно, защото 
ще бжде: —

Възкресение на душитЯ.
Възкресение, което ще доне

се по вече светлина въ нашия 
тъменъ животъ, което ще из
пълни сърдцата и душитЯ съ 
нови, пречистени отъ злинитЯ, 
мисли. Това Възкресение, което 
двайсеть вЯкз сж очаквали, по 
което милионни човЯшки души 
сж тръпнали и тръпнатъ. Въз
кресението на живота, който 
всички очакваме—обновениятъ, 
шетиятъ, човЯшкиятъ животъ, 
Нека Възкресението, календар
ното Възкресение, да ни на 
пемня онова Възкресение, кое
то идва, което требва да дой
де по-скоро.* Нека се приготви- 
ме него да очакваме и да праз- 
днуваме, съ пречистени сърд- 
цз, съ просветнали отъ надеж
да очи! .

Симеонъ Мариновъ.

Дългътъ на държавата

Памукътъ

В ъ днешния държавенъ стр^*й j иъкъ на гладуващите и тъне
ч р?ч . 'ъ бурж.'2.зечъ има ..I,:-» ..ъ мцсеу-чч *; н^зежество м
го неща за лекуване, понеже
имз болно и гнило. И, ако това 
се отнася за голема часть отъ 
държавите въ света, може сж- 
щото да се каже и за нашата 
държава.

Единъ отъ големите и важни 
въпроси, които има да се ре 
шаватъ е и въпроса за работ
нице ството и бедните слоеве. 
Тукъ именно мнозина се отнас- 
ягъ съ елна лекота и небрЯ- 
жие за разрешаването имъ. И 
гькмд затова, работничеството 
и бедното население служи 
пъкъ на мнозина, които нищо 
общо нематъ съ черния трудъ 
материялъ за спекула, за да мо- 
гатъ по тоя начинъ да атаку- 
ватъ и нанасятъ удари на дър
жавата. На такива пжтя треб
ва да бжде пресеченъ: първомъ, 
като се създаде сносенъ поми-

тънещи
а СИ

и второ на търсещат ± следъ 
това место за авантюри да имъ 
се посочи пжтя къмъ ежда. 
Именно въ това отношение все
ка власть требва да бжде стро
га и справедлива за всички.

Държавата повече отъ всич
ко е дължна да не създава 
почва за виреенс на нещастни
ца, защото може би утре съ 
право ще искагь да я събор 
я гъ, което разбира се не бива 
да става. Тя требва да помага 
и тс не просЯшки, Тя има сред
ства и начини да помага. Тя е 
дължна и требва да стори това.

Ако безъ капитали не могатъ 
да се създаватъ блага, още по
вече неможе и безъ работници
те, защото парите не копаятъ 
и чукатъ, а хората, и тия хора 
требва да се пазятъ и почитатъ.

Хр. Т. Гавриловъ.

За туристическата хижа

Лозари и овощари,
Въ ограничено количество пристигнаха ми л о з о в и  

п р ъ с к а ч к и  моделъ типъ „ Б е р м о л е р ъ  е к -  
л е р Ъ “. Сжщо винаги имамъ на складъ резервните части 
за всички видове пръскачки. М а р к у ч и  е к с т р а  по 
к а ч е с т в о  и разни гумени клапи винаги при магазинъ 
„ЕКСЕЛА“ складъ на

1 -4 Тодоръ Тодоровъ— Фердинандъ.

Дава се подъ наемъ
оть 15 априлъ т. г. ДЮГЕГГЬ въ центъра на паза

ря, въ който се помещава манифактурния 
магазинъ „Берковица“.

Споразумение; Ангель II. Илиевъ—чиновникъ пощата,

Известно е на фердинандско- 
то гражданство, че отъ скоро 
време местното туристическо 
дружество „Пъстрина“, си пос
тави за цель закупуване на бив
шия воененъ постъ „Царь Са- 
муилъ“ Лг910, месгностьта „Яко- 
во боище", въ Чипоровския 
балканъ, подъ върха „Три чу
ки“. Основа се фондъ отъ дру
жеството за закупуване хижа.

Имаше некои висящи въпро
си относно уреждане условия
та за закупуването горепомена- 
тия постъ, които въпроси полу- 
чиха своето окончателно разре
шение на 2 априлъ т. год. отъ 
общинския съветъ, следъ дру
го такова отъ общо публично 
събрание въ с. Чипоровци.

Туристическото дружество 
има официално това решение 
за закупуването, което жела
телно е да бжде реализирано 
въ най-скоро време.

Изпратени сж. покани отъ 
дружеството до фердинандско 
то гражданство за подаряване 
предмети и волни помощи, ко 
ито ще послужатъ за томбола
та, която ще се тегли на ве 
ликденската туристическа ве
черинка. V

Г раждани, бждете щ е д р и ,  
както бЯха безкрайно щедри 
чипоровчани къмъ това толко
ва хубаво дЯло, съ своята ма 
каръ и скромна помощь, която 
ще свърже името на града съ 
културните начанания и овЯко 
вЯчаващитЯ ги паметници.

Нека видимъ какво направи 
ха туристическите дружеств! 
въ всички градове на Бълга 
рия за Н2Й-хубавите идеи: да 
обичаме и ценимъ красотите 
на своята родина, да бждемъ 
въ тЯхъ, като калимъ своето 
тело и духъ!

Туристъ.

Памукътъ е влакнодайно рас
тение, което вирее успешно въ 
по- топлите страни, като мно- 
гогодишенъ храстъ.

Отъ неколко години се прав 
ятъ спити съ некои едногодиш 
ни сортове въ южна България. 
Установяха се некои отъ техъ 
като по-доходни, макаръ и съ 
по-грубо влакно отъ онези, ко 
ито се сеятъ въ средиземно
морските области.

Въ стремежа да се намали 
вноса на памукъ за български
те памучно предачни и тъкачни 
фабрики Министерството на 
ЗемледЯлието организира мина
лата година масово зьсЯваие 
памукъ въ южна България. Ре
зултата е силно насърдчигеленъ.

По поводъ на това тази го
дина тамъ ще се засее 300,0и0 
декара площь съ памукъ.

Въ Северна Ьт лгария, респек
тивно нашия край, памукътъ не 
мс же да бжде една главна зем 
лед. стопанска култура, тъй ка
то ^е всека година може се 
развие и узрее напълно, за да 
даде влакно надъ 20 кгр. отъ 
декарь.

Независимо отъ това влакно
то му всекога бива по грубо.

Като култура за производст
во на памукъ за домашни нуж
ди—за дюшеци, юргани, домаш
ни платна—заслужава да се 
арепоржчва на всеко наше до
макинство да засее безъ голъ 
ми рискове по 1—2 декара.

Вирее въ дълбоки, леки, бо
гати или наторени почзи на 
припечни мйста запазени отъ 
2&ЩК лЯтргр** v' -• 4я jjeT.v
на слънцето! сее  се у насъ‘ 
презъ първата половина на ме- 
сецъ май—около Гергьовдень 
Погрешно е засеаането му презъ 
месецъ априлъ. ^

Рано засетъ — семето стой 
двадесетина и повече дена до 
поникване, а въ това време мо

же да се повреди въ почвата.
Полезно е непосредствено 

преди сеидбата 2 денонощия 
да кисне въ вода 20J- 2 5 J топ
ла два пжги сменявана и мок
ро да се засее.

Сеидба 50 см. редъ отъ редъ 
и 30— 40 см. гнездо отъ гнъздо 
въ реда.

3*.«зйн8 се съ мотика 4 см. (3 
пръс.а) дълбоко. Или плитко 
се набраздява нивата—пуска се 
семето, по 5—6 семена въ гне
здо и се завлича съ грапа, но 
браздите да се залълаятъ съ 
ситна нръсть. Следъ сеидбата, 
преди поникването, ако заллес* 
ка дъждъ почвата и се образу
ва кора, обезателно требва да 
се руши тя съ грапа или гребло.

Следъ поникването се разре- 
дява и преколва, като се оста
вя по едно стебло. При втора 
коланъ съвсемъ слабо се загър- 
ля (загриба).

Цьвти презъ месецъ августъ 
—зрее края на сеятемврий до 
падане на сланата и снега,

Бере се многократно всеки 
день или презъ девь, като се 
измъква памука съ семето изъ 
разпукнатата кутийка безъ да 
се къса последната.

Въ Фердинандска околия ве
че ще бждатъ доставени 2 ма
шини (магани) за отделяне па
мука отъ семето, което ржчно 
се извършва трудно.

Предпочита се семе, добпто 
отъ южна България}—произве
деното въ северна България е 
по долнокачествено.

На декаръ сж достатъчни 4 
«са. с.е.не.

Диъиьъ 15 — 40 к и л о г р а м  а 
влакно отъ декара

Огъ семето се получава мас
ло и кюспе. Маслото рафяни* 
рано е годно за храна на хо
рата, а кюспето—за добитъка.

Агрономъ: Георги Ивановь

с. Вълкова-Слатина

Въ центъра на гр. Фердинандъ
срещу хотелъ „България“ ДАВАМЪ ПОДЪ НАЕМЪ 
ОГЪ 1 АПРИЛЪ н. г. 2 ДУКЯНИ съ пространство 
3—7 и 4—7 м„ съ и безъ контори, удобни за всичко.
2-3 Споразумение при: П етьръ Илиевъ.

Нашето село се намираа въ 
първигЪ между трудолюбивите, 
обаче, не остана чуждо и за но- 
вигй вЬяния. Родиха се и въ 
него вечни критикари, които 
достигатъ до тамъ, че поняко
га ронягъ и крокодилски съл
зи. Зд тЯхъ нЯма да кажа ни
що, о.тазамъ на читателя да си 
обяснава. Ще кажа " само, чс 
Ос<оло единъ месецъ напосле- 
дъкъ говориха за някакъвъ 
хоръ черковенъ, за което имъ 
благодаря, че ме заинтересова
ха и на 4 мартъ (Тудоровдень) 
г. г. посетихъ черква, може би 
иначе не щЯхъ да дода „нали 
изповЯдванъ грЯхъ не е грЯхъ“ 
—казва народната поговорка.

Черквата 6Я препълнена. Азъ 
станахъ близо до вратата и 
очаквахъ да чуя „хоръ“. Ми- 
сьльта ми често се откътваше 
а ме носеше далече изъ житей- 
скигЯ ми грижи, самъ азъ ни
кога не съмъ гоаорилъ яротивъ 
вЯрата, но не съмъ и никога я 
защитавалъ и може би и^затуй 
мисъльга ми да 6Я тъй волна.

Но когато се разнесе звукът ь 
„Благословено царство“ въ ог- 
гоаоръ на него се разлЯ една 
тиха мелодия, като златна струя 
за която разбрахъ, че е изда
дена отъ хора. По нагатъкъ 
бЯхъ безсиленъ дз мисля, сърд- 
цето се сви, а дъхтъ се спотаи 
отъ красотата на духовното ве
личие.

Усетих ь какъ душата ми лЯ- 
геше свободно надъ всички 
житейски грижи, изжизЯваше 
минути никога до сега не пре
живявани, та дори и агогава, ко
гато съмъ билъ смЯтанъ отъ 
други за най щастливъ. ВсрЯдъ 
гази чаровность се разнесе гръ- 
мно слово отъ младия свеще- 
никъ, който пленяваше погле-

дитЯ, а душатЯ зовеше за об
нова и чо^Ячносгь. Тъй мина 
времето до 10'/2 часа като мигъ. 
Рекохъ си: ще поздравя тъзи 
два нови нисители на радость. 
Но когато мина господина учи
теля Василъ Кръстевъ, който 
ржководеше пЯението, нЯщо за
твори устата ми, дали неговия 
скроменъ видъ или пъкъ вещи
ната въ онуй, което знае или 
пъкъ присжгствието на колега
та му неювия сътрудникъ въ 
дейностьта Колния, въ когото 
личи твърдость и сириозность. 
Не зная, но не можехъ нищо 
да имъ кажа. Следъ тЯхъ вър- 
вЯха др>гитв хористи, които 
бяха момчета, които дори не 
лознаватъ славянското азбуке, 
а пЯягь тъй дивно.

И сега ви видЯхъ много по- 
силенъ, народни учителю, отъ 
колкого сьмъ могълъ да помис
ля. Напредъ скромни тружени
ко! Ти разбра, че църквата е 
душата на народа, тн разби- 
рашъ, че съ нея имашъ добри 
граждани. Напредъ Бие два фа
кела на просвЯга, Вие нЯвга 
що спасихте племето ни н днесъ 
аоже би пакъ е дошель часътъ! 
Напредъ Вие даа учители съ 
кръста Христовъ, наравно съ 
васъ вървятъ интелигентни си
ли отъ селото ни достойни за 
похвала.

Бждете увЯрени, че няе сме 
следъ вась, водете ни къмъ 
миръ, братство и любозь.

СЕЛЯНИНЪ.
СЪГЛАСНО наредбата за кон

трола върху лозозна материалъ 
забранява се продажба на лози 
изъ сандъци (стрдтифнциранн) 
—.допуска се продажба само 
на укорененъ материалъ, конго 
презъ лЯтого е преглежда зъ, а 
при изваждане на сжшня се 
свързватъ н пломбнратъ огъ аг- 
рояомнчаигЯ власти.



Стр. 2, Наше L рой 12;;,

Фердинандското туристическо дружество „Пъстрина“ устройва на първия ден*, на Велик-день, 16 т. ю„ въ са, . на читалище 
зумъ“, литературно-музикална н г ч е р ь  с ъ  т о м б о л а ,  Прихода е за фондъ „Постройка ту
ристическа хижа“. Свири джазъ оркестъра. Цени обикновени. Начало 9 часа. Вечеринката е разрешена за ученицитЪ отъ реалната.

РезолюцияДо Господина Министра 
вятрешкигЬ работи и на
родното здраве, Министра 
на народната просвета и 
копне пресата.

Господинь Министре,
На 3 априлъ т. г. къмъ 6V2 ч. 

следъ обЬдъ бива повиканъ въ 
общинското управление учителя 
Коста Дончевъ, подъ предлогъ, 
че има да дава нЬкакви обяс
нения по служебна преписка.

На въпроса му: „Защо ме ви 
каге, господа“? Получилъ огго 
воръ: „Ей сега ще ти кажемъ' 
Въ сащия моментъ председа
теля на тричлената комисия и 
секретарь-бирника Георги Г1. То 
пузаиски му нанася тежъкъ по
бой. При виковете му за помощь 
се притичатъ случайно намира
щите се хора близо до общи
ната. Подъ .напора на тЬхъ учи 
теля бива освободенъ съ раз 
к ж с а н и  дрехи и окървавени 
рАце.

Възмущението по тоя случай 
на населението е голямо. Ние 
неговите колеги високо протес
тираме прогивъ самозабравили
те  се общински служители.

с. Гаганица.
(следватъ подписите на 

7 души учители)

писаръ; контр. комисия: предсе 
датель Илия Рангеловъ—секр.- 
бираикъ, членове Иванъ; Р. Ди- 
мигровъ и Никола Георгиевъ.

При единь такъвъ съставъ, 
въ който влизатъ все интели
гентни и пропити съ обществе
но чувство кора, вЬрвамъ, че 
читалището ще напредне мно
го. Предстоящи работи: прокар
ване регулационния планъ на 
селото ни, въ който е предви
дено 2 декари читалищно мес
то. Требва местото да 6а  де 
заградено и използвано разум
но. А така сащо нуждно е да 
се подеме инициативата за по
стройка на читалищенъ домъ 
по трудовъ начинъ.

Читалището ни не е о щ е  
оземлено. Училището ни прите
жава 700 декари ниви* Нале 
жаща е нуждата и читалището 
да бАде оземлено съ 50—100 
декари земя.

Вервамъ, като въ управата 
на читалището влизатъ дейни 
личности, ще се постигнатъ го- 
ренабелезаните мероприятия.

Пожелавамъ успехъ въ все- 
ко културно начинание на чи 
талищната управа.

Чакаме резултати!
Каменъ Цоловъ—учитель.

с. Ново-село
На 14 того общинскиятъ съ- 

ветъ се събра на заседание въ 
връзка съ Закона за облекче
ние общините, въ който се 
предвижда, че не може едно 
село да има самостоятелна об
щина, ако не притежава 300 
кжщи. Съветътъ, следъ като е 
размЬнилъ мисли по тоя въп- 
росъ, се е изказалъ да си ос
тане общината самостоятелно.

Ново-село е било съставна 
община до 1924 год. съ с. Ма- 
ла-Кутловица и знаемъ какви 
услуги са имали тамъ и какъ 
поминавали. Спомнямъ си за 
н^кои случаи, когато се^е ис
кало реквизиция, какво сж вър
шили. Ако се е искало сено, 
слама, мась и пр., всичко се е 
хвърляло на Н. село—две трети, 
а за село Мала-Кугловица ед
на трета, а по нЬкой пжть и 
нищо не се е искало на Ма- 
ла-Кутлоаица, а така сащо и 
когато еж искани б ъ р з и  и 
спешни услуги, какъ сж имъ 
давани.

Враждата между тия две се
ла е. голЬма, затова Мала-Кут- 
ловица да си гледа къмъ гра
да, а ние си можеме сами и 
ще се издържаме безъ тЬхъ.

3. Д.

с. Лехчево

I

с. Славотйнъ
На 1. И. т. г. б-Ь общото го 

Дишно събрание на читалище
то, на което стана изборъ за 
ново настоятелство. Избрани са: 
председатель Георги Горановъ 
—учитель, под председатель Ка
менъ Цоловъ — учитель, секр,- 
касиеръ Никола Русиновъ — 
кметъ, библиотекарь Иванъ Ма- 
кавеевъ-—учитель и съветници: 
Свещеиикъ Николай П. Велевъ, 
Лило Ерменковъ— общ. съвет- 
йикъ и Марко ЦвЬгковъ—общ.

На 8 т. м. къмъ 14 часа идя- 
щи огъ кьмъ с. Маданъ прис
тигнаха ученици огъ Фердинан- 
дската Непълна Смесена Гим
назия, начело съ музиката си, 
и спреха въ местното училище. 
Бечерьта учениците изпълниха 
на булеварда нЬколко музикал
ни №-ра, които привлекоха вни
манието на селяните. На всич
ки направи впечатление подго
товката на музиката и вещото 
изпълнение на музикалн. № ра. 
Онова което заслужава особе
но да се подчертае, е дерижи- 
ршего на музиката огъ ученикъ 
(Йзловъ). Сжщия свири на ба* 
ритонъ-и умело ржководи му
зиката. Вечертьта въ училище
то ученицигЬ дадоха литера
турно-музикална вечеринка, сра
внително добре посетена. Из
пълниха се не колко номера, 
между които и такива, които се 
играягъ за първи пжть въ се
лото ни, каго гимнастически 
№.-ра на конь, ски балета, соло 
на китара, квартетъ съ духови 
инструменти и др. Даде се и 
пиесата „Недоразумение“ въ ко
ято особено се прояви файгон- 
джияга. Инициативата на учи
телите при гимназията, себеот
рицанието на учениците заслу
жава похвала. Тръгнали отъ се
ло на село, пеша, тЬ искатъ 
чрезъ средствата, които съби- 
ратъ, да зарадватъ за Великдень 
своите бедни другари. Каква 
благородна идея, на която не 
всеки е способенъ! Сутриньта 
все така бодри, свежи и радост
ни учениците тръгнаха пеша за 
гара Мърчево,

Рафаиль Николовъ.

на Демократическата организация 
въ с. Громшинъ—Фердинандско.

1) Вснчки общински, ското- 
вждни, училищни, църковни, чи
талищни и др. имоти, да се раз- 
даватъ за използване отъ без
имотните ь мало-имотни селя 
ни земледЬлци подъ отговор- 
ность на общинските съвети, а 
кждето има повече мЬра без
имотните да бждатъ и оземля
вани, като наема отъ горните 
имоти се прибира въ натура,

2) ПенсиигЬ граждански, во
енни и др. на състоятелните 
граждани, се прекратятъ, или 
намалатъ до минимумъ за пи 
благоприятно време.

3) Командировките на всич 
ни държавни, общински, окржж 
ни и др. длъжностни лица да 
се премахнатъ дневните, а имъ 
се признаватъ само необходи 
митЬ пжтни разноски.

4) Да се намалятъ заплатите 
на всички висши, държавни, 
ОКРАЖНИ и общински чиновници.

5) Задължително внасяне на 
свободните капитали оъ земле 
дЬлеката банка, която отъ своя 
страна разшири кредита на 
селското земледЬлско населе
ние, опростотвори формалнос 
титЬ и отпуска по-голЬми зае 
ми като на всеки земледЬлецъ 
—стопанинъ определи кредитъ, 
който да му бАде напълно от 
пуснатъ при поискване.

Председатель на организацията: 
Б. Кжндовъ.

До г. г. Окол. Началнлкъ 
— Фердинанд ь, копие: Ди- 
рекгоръ полицията — София 
и окржжиия управитель —• 
Враца.

Огъ седмица безследно из 
чезна секр.-бирник* Найденовъ 
Илия, запечатена архлвата, ра 
ботата спрена, моля представе 
те го канцеларията. JVs? 450.

Челюстницз, 2. IV.. 1933 Г.
Кмегъ: Рангеловъ

Хроника
РЕДАКЦИЯТА н а  „Наше- 

Слово“ Честити на своите або
нати Възкресение Христово и 
имъ пожелава всичко добро.

ЗА Фердинандски пом. окр. 
училищенъ инспекторъ е наз- 
наченъ г. Георги Илиевъ отъ 
с. Виннще.

ОТЪ 27. II. т. г. при основно 
то училище с. Маданъ е уреде
на ученическа трапезария, въ 
която закусватъ 44 бедни уче 
пика. Учителскиятъ съветъ при 
училището благодари на всички 
дарители по обзавеждането й
ДРАМАТИЧЕСКАТА т р у п а ,  
която се откъсна огъ читали
щето, на 6 того вечерьта, отъ 
името на окол. учиселско д во 

Сила“ и дружеството на кл#с 
ните учители представи за тре 
ти пать „Вампиръ“, пиеса въ 
5 действия отъ А. Страшими- 
ровъ.

НА ПЪРВИЯ день на Велик- 
депьсе открива градина а Царь 
Борисова Спирка (Пчелина) ка  
дето ще се продаватъ екстра 
напитки, отлежала бирс, закус 
ки на скара и др.

Продавамъ собственъ имотъ
свободенъ отъ свФкакви тяжести и веднага даваме 

д о к у м е н т и .
Нива подъ с. Кошарникъ 14 декари
Нива подъ' с. Кошарникъ 8 декари
Лозе американско — Кошарнишко 7 декари
Ливада — Кошарнишко 5 декари
Ливада и бранище — Кошарнишко 15 декари
Овощна градина до гарата 3 декари
Селище на улица „Изворска".
Кжща масивна съ 7 стаи, мазе и кладенецъ, въ дво

ра обща застройка около 90 кв. м. на ул. Изворска.
Споразумение наследниците на Георги Я. Неновъ 

2-3 при ИЛИЯ РАЙЧЕВЪ — ФЕРДИНАНДЪ.
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НА 8 и 9 ТОГО престоя въ 
града ни Ломския градски хоръ 
и представи оперетите: Танцъ 
къмъ щастие и Любовьта на 
Шубертъ.

ОБЩИАСКЯГЪ съьегъ е от- 
пусналъ 10 декара-въ местно- 
стьта „Луда бара“ подъ игри
щето, на районното коопера
тивно птицевъдно дружество 
„Коопптица“ за основаване пти- 
чарникъ. Въ скоро време дру
жеството ще загради това мъс- 
то, ще закупи инкубатори и ще 
започне развъждане гюродисти 
кокошки и патици.

АЛ. ЕР. ПЕГКОВЪ—плавате- 
ленъ инвентаръ—Бургазъ прис
танище (с. Ст.-Буче> честити 
великите Христови праздници 
ни всички познати.

Получи се въ редакцията брой 
4, год. Ill на домакинското спи 
сание „Моденъ Журналъ“. Бро- 
ятъ е богато илюсгриранъ и 
съдържа: Прегледъ на модата, 
пролетни дамски тоалети, дет
ски дрехи, плетива, бельо, дет
ски гарнитури,-абажури, бЬла и 
цветна бродерия, филета, тиш- 
лайфери, пердета, възглавнички, 
плетени покривки, кавьорче въ 
български стилъ, мода на обув
ката, изкуствени цветя, меди
цина, подържане на красотата 
(грижа за лицето), копие на си
рената—разказъ отъ Клодъ Фа- 
реръ, новите модни шапки и 
фризури, готварство, полезни до 
макински съвети и др.

Списанието се придружава съ 
Безплатни приложения: '„Korr.ro 
щастието иде . . . "  романъ отъ 
Мерваридъ, многоцветно килим 
че, увеличени кройки и модели 
въ естествена големина.

Годишниягъ абонаменгъ (10 
броя) е 150 лв. предплатеаи. Ад
министрация: София ул, Леге 
№ 9 — Леге базаръ.

КУЛТУРА, илюстровянъ сед- 
мичникъ. Брой 2 лв. Годишенъ 
абшаментъ 80 лева. Съ 10 пре
мии. 200 лева.

Брой 3 съдържа: Ще се за
здрави ли Европа? — Защо се 
раждатъ повече момчета, а има 
по малко мАже?—Филмова стра
ница. — Културенъ прегледъ, 
пъстра страница — Тайната на 
ясновидството. Бащата, разказъ 
отъ Леонардъ Франкъ и пр.

добре запазенъ, СЕ ПРОДАВА на износнацена.
Преглеждане п споразумение при: 

НИКОЛА КУНЕВЪ — ФЕРД1 -НАНДЪ.2-3

С Е Л И Щ Е
418 кв. метра, срещу Околийското управление, се 

прощава на износна цена.
3 3 Споразумение: Левонти Стояновъ—Фердинандъ.

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:
3-3 Османджиковъ—Ловния клубъ.

ФЕРДИНАНДСКО ГРАДСКО ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ No 1601
На 26 того въ  общинското управление на; 

са ще се произведе търгъ съ явно малонаддш 
доставката на 15,000 килограма циментъ „Портл! 
Приблизителна стойность 21,000 лева.

Иска се 5% залогъ и документи по Зак. за Б.О.П. 
ПоемнитФУсловия сж въ  общинското бирничество- 

гр. Фердинандъ, 6 априлъ 1933 г ..

Огъ Кметството

МЪРЧЕВСКО ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО

О Б Я В Я В А
че на 21 априлъ 1933 година следъ об?дъ отъ 14 часа въ 
църковната килия с. М.-Мърчево ще има приемане на мвйсторъ 
рАководитель за построяване на черква по доброволно съг
ласие и копуване тухли 40,000 парчета сащо по доброволно 
спазарване.

ОТЪ 11АСТОЯТЕЛсТВОТО.

Н О В О ! Н О В О !
Отворихъ желЪззро-шлосерска работилница
въ гр. Фердинандъ, до дъсчения складъ на Младенъ Г. Со« 
фиянски, въ която ще израбогвамь всЬкакви врщове кревати, 
пружини за такива, балкони, огради, поправка на всички ви
дове земледЪлски машини: пръскачки, вършачки и други при 
най износни условия. Всички поржчки се изпълняватъ ведна

га, и така, щого да задоволятъ и най-изгънчения вкусъ.
3*3 К р у м ъ  Н и к о л о в ъ

Симеонъ Мариновъ.

Ж  ЬТВАРКА
Сърпътъ се извиваше като 

змия въ рАкага на Калина. Льс- 
ваше се на слънцето, превива
ше пълните житни класове, ко
ито се нареждаха на купчинки 
й оставах! като натрупано зла
то задъ нея.

Калина извиваше снага, пова
ляше бьрзо класовете и огъ 
време на време се изправяше, 
изопваше пълни гърди и съ 
жадни очи поглеждаше кьмь 
синура.

Като стигне до него, знаеше 
че майка й ще се провикне:

—* Калино-о-о! Вземи бъкела, 
дъще, та донеси студена води
ца, че изгорЬхь!

И Калина ще забоде сърпа 
на колата, ще извади бъкела 
изъ подъ глогинката и ще за
тича къмъ горичката. На двес*
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интересующите. се. че на 11 день отъ публикуване настоящето въ в. На
ше Слово", отъ 14 до 18 часа, въ канцеларията на общинското управление 
ще се произведе публнченъ търгъ съ явна конкуренция за отдаване учн  ̂
лищнитЪ пасбища за паша, въ мЪстностьта ,ГолЪмия върхъ* н „Раяноао 
бърдо“, отъ 31 декарь, за ерчкъ отъ 2 години.

Първоначална цена 18 лева на декаръ годишно.
Закона за бюджета, огчетностьта и предприятията е задължитеЛейТь 
ТръжннгЬ книжа са на разположение въ канцеларията ня v-щето. 

с. Крапчснс, 13 априлъ 1933 година.

Отъ настоя те лствого
те крачки отъ нивата. Въ до 
линката, до Мипозата нива. Ми- 
тю е тамъ сега, Пожъналъ е 
нивата си, но е тамъ. Нея чака.

Калина забърза.
Класовете шумолеха, прегъ

ваха предъ нея и падаха бьр
зо подъ осгрля сьрлъ, а пьр 
гавата моминска рАка ги на
реждаше на купчинки. Ще ми
не сетне батю й, ще ги навър
же на снопи. Ще ги нареди 
сетне на кръстци. На пладне 
жътварите ще налегатъ и ще 
заспягь подъ кръстците. На 
ebs^a. Ще легне и Калина, но 
нЬиа да заспи. Все за Митю 
ще мисли. Какьвь е силенъ тоя 
Ми по! И хубав ъ. ЗагорЬлъ мал
ко огъ слънцето, но хубавъ, 
хубавъ. Така пари погледа му. 
Право вь сърдцето.

Калина стигна до синура. По
гледна къмъ местото, дето жь- 
нЬше майка й. Старата, зальх. 
гена, изпотена, пъргаво, каг0(

млада булка, подхващаше кла
совете и, унесена въ работата, 
не виде, че Калина е излЬзла 
на синура.

Калина не изтърпЬ.
— Да донеса ли пресна во

да, мамо, че тая се е превари 
ла огъ горещината — викна тя 
къмъ майка сн, като се сгара- 
еще да си придаде неприяуденъ 
видъ.

— И ти, дьще, ио не се ба
ви — приповдигна се старата, 
извади шарена кърпа изподъ 
елечето си, изтри си погьта огъ 
набръчканото чело, наведе се 
и продьлжн да жъне.

Каляна излЬ отъ бъкела топ
лата вода и се затича по па- 
гечкага къмь извора.

Майка й още ведиажь се из
прави, сложи рАка надъ очигъ 
си, за да затули слънцето и ка.- 
за на стария сгояанань, който 
жънеше до нея.

— Сжщата бЬхь и Пет

ре, такава ме взе ти, п р е з ъ 
жътва беше, помнишъ ли? 
х Мажътъ й я изгледа, постоя 
малко, протегна се, наведе се 
лакъ надъ класа и нищо не 
каза.

А Калина разтваряше шуб 
рачкиге лрезъ това време и 
вървеше къмъ иззора, кой го 
ofe на една полянка срЬдъ мал 
ката горичка. Тя се затули задъ 
единъ хра;тъ и погледна къмъ 
извора, немаше никой. ИзлЬю 
бърже на полянката, огледа на- 
всЬкАде околностьта, постоя 
неколко минути, па се наведе 
надъ иззора и занааивз вода 
въ бъкела. *

— Б. . . б .. . б. . . — забьл 
боча водата п р е з ъ гЪсного 
гърло.

— Нема го. Ужъ о б е щ а ,
пъкъ. . . *

Очите й се налЬха съ сълзи. 
Като пролетни извора. Напра-]

можа. 1ме ЧУ* • •
— Толкова да чакамъ тая И той прострь ржце къмъ

минута, да горя за нея, а той.. 
Господи, черна ще ми 6а де до 
вечерьта жътвата. Ами ако не 
ме люби и за това не е до 
шелъ?...

Тая мисъль като вжгленъ я 
парна по сърдцето.

Тя постоя до изв)ра малко, 
остави бъкела на страна, наве 
де се и заплакна съ студена 
вода л; цето си.

— Да не познаятъ, че съмъ 
плакала — си мислеше.

— ЬЪКЪ. . . бъкъ. . , бъкъ... 
иззеднажъ заклокоча водата! 
изъ бъкела задъ нея.

Калина се обърна.
Като ясенъ пролетенъ день 

делото й лице се озари съ чис
та сърдечна усмивка.

— И :кахь да" се пошггувамъ'

Калина.
Водата изъ тесното гърло на 

бъкела тихо клокочеше:
— Бъкъ. .. бъкъ, бъкъ. , ,

— Калино-о-о! rta вода лн 
стана ма. дъще! 3 се заба
ви толкова на извора та изго- 
рехме съ тейко ти за вода?

— Зави ми се светъ, мамо, 
угъ горещината ще да е, -а си 
ял нека хъ лицето съ  студена во
да — казз Калина, като се при
ближаваше злгьхгена, цЬла за- 
зуменела, къмъ нивата.

ски

зи. усилие да не заплаче, но не-дго.. .  гътнахъ ти бъхелз, т?

Всекакви видове канцелар* 
и материали, илюстровани 

картички, разни книги за  гро- 
читъ отъ всесветски паса тели

— к.31 юиближчлаять се ваше намерите въ книч^пнич-- 
пръсти до нея Магю, а пъкъ .Живот-ь"—Фердинанд-.;


