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День на детето
Свктовната война, предъ кош 

|Мара на която човечеството още 
дръпне, няколко години беше 
насочила усилията, грижите и 
средствата на държавите въ 
една само насока: превъзмогва 
не противника и спечелване по 
беда. Всички други грижи, не 
свързани преко съ опастности 
r h за. (деня, б Ьха изоставени 
или най-малко занемарени. Чо 
в'Ьшката култура понесе голЬ 
ми загуби отъ това, но най зле 
се отразиха лошите условия 
върху по-слабите за борба съ 
злинитЬ на войната.

Детето, утрешния гражда 
нинъ, бъдещето на човечество
то, светлата зора на новото 
време, обектътъ на големите 
грижи за всички възпитателни 
институти въ света, беше изо 
ставено. Въ залисията на голе 
мите народни бедствия презъ 
войните, то беше иенахранено, 
необлечено, лишено отъ меди
цински и възпитателенъ над
зор ь. Краятъ на войните • из
прави обществото предъ тако

ва състояние на тия слаби сж- 
щества, че първия позивъ за 
обнова, първия ви<ъ, който се 
изтръгна отъ смутеното общест 
во, беше: „Спасете децата“.

Ле остана страна въ света 
безъ да образува специални ор 
ганизации, дружества, общест
ва за закрила, охранване, въз
питание на децата. И у насъ 
презъ 1925 г. се основа Съюзъ 
за закрила децата въ Бълга 
рия.

Неговата задача е да се три 
жи за всестранното физическо 
и духозно развитие на детето., 
да разпространява идеята за 
повече внимание и грижи къмъ 
подрастващото поколение— де
цата.

Между другите средства за 
възбуждане интересъ въ об 
щесгвото къмъ малкия гражда- 
нинъ — детето, се установи 
единъ день въ годината, пос- 
ветенъ изцело на мисъльта, на 
грижите на детето. Тоя день 
за тази година е 30 априлъ — 
неделя на мироносците. Й

Криза и книга
Тия дни вестникъ „Нови дни“, 

който излиза въ Ески Джумая 
печати една дописка, въ която 
’се говори, че децата отъ основ
ни ге училища въ Ески-Джумая 
сж се разделили на даа враж
дебни лагера:,комунисти’ и ,фа 
шисти“. „Фашистите“ били по 
вече отъ „комунистите“, а всич
ки помежду си водкли единъ 
видъ война и то не невинна 
детска война, както би се по 
мислило, като се има предвидъ, 
че учениците сж отъ лървона 
челното училище, а война изъ 
засада и съ ножчета. Единъ 
огъ „ фашистите “ срещналъ 
другь ученикъ и го попиталъ 
комунистъ ли е. Другиятъ отго 
ворилъ утвърдително и „фашис
та* се нахвърля върху „кому 
ниста" съ извадено ножче и го 
наранява по врата и по бузата.

Това не се извършва, повтар
яме, отъ възрастни хора, а отъ 
ученици въ отделенията. Това 
е измежду най-малките. Въ гим
назиите, въ университета, бор
бата е по-ярка, по-интензивна.

За партизанство въ училища 
та мнозина пишатъ изъ еже
дневната преса. Насъ не ни ин
тересува друго, освенъ факта, 
че и най-малките, кажи го — 
пеленачетата — и те  се делятъ 
вече на враждебни лагери, на 
9исти\ Не стига дето възраст
ните се ядатъ помежду си, ами 
И тия, които хаберъ си нематъ 
отъ каквито и д* е идеи—и rfc 
се делятъ на „наши“ и “ваши“ 
и отъ малки се приучаватъ на 
разбойничество.

За забелязване сж многото 
Стачки, които ставатъ изъ учи
лищата. Десеть на брой за ед
на (неизтекла още) учебна го
дина! Не е ли това твърде, твър
де много за една страна, която 
брои б милиона жители и не 
колко десетки гимназии само?

Тъкмо тукъ е местото да за
питаме отъ какво се интересу 
аа днесъ българската младежь. 
Тъкмо тукъ е местото да за- 
сЬгнемъ, макаръ и не изчерпа
телно въпроса за кризата и 
книгата. Наистина, началото наfPEPPR? не

съ въпросите, които сега се 
поздигатъ. Но ние мислимъ, че 
тъкмо тия факти ще ни уяснятъ 
'големия въпросъ: криза и книга.

Че сжществува материална 
криза, това е фактъ, който и 
слепите еж прозрели. Но, че 
има и духовна криза наредъ съ 
материалната — върху това мал
цина се замислятъ. А духовна 
та криза е по страшна, още по 
вече че тя е повсеместна, до 
като материалната криза пора 
зяаа само нисшите слоеве на 
обществото. Да си зададемъ 
въпроса: чете ли българския 
народъ и какво чете? На тоя 
въпросъ ще отговоримъ: ние 
шите слоеве нищо не четатъ, а 
по висшите (имотните) четатъ 
изключително е ж е д н е в н а т а  
пълна съ клюки, залъгалки и 
празни бръщолевения преса. — 
Чегатъ ли учениците, студен
тите? — Не, те се занимаватъ 
съ политика. —- Четатъ ли учи
телите, професорите? — Не, те 
сж „чели“ на времето си. Че 
татъ ли партизаните, „общест 
вениците“? — Освенъ вестни
ците си, нищо друго не четатъ, 

Кой чете тогава българската 
киига?

Неотдавна единъ отъ сътру 
дниците на в-къ „Мисъль“ пи 
са: „Ние си пишемъ, ние си че
те мък,

И това е до болка право. 
Младежьта, оная „златна“ мла

дежь, къмъ която сж „обърна
ти съ надежда погледите на 
всички т-1- отъ малките, до го
лемите — се занимава съ пар 
тизанство, съ „наши“ и „ваши“.

Материалната криза, наиеги 
на, е причина да не се чете 
но тя не е истинската причина’ 
защото оня, който се интересу’ 
ва, ще намери средства и на 
чини да чете. Кризата е въ ду 
ха, въ духовното обедняване 
на нашата, и безъ това бедна 
духомъ, нация.

Единъ народъ, който харчи 
милиарди грешни левове за пи
янство и тютюнъ, а само една 
нищожна часть, една трохичка, 
бихме казали, за просвета — е 
тръгналъ по пжтя на разрухата, 
н* провялата,

Мислиме че с време всеки 
да се замисли сериозно върху 
тия болезнени въпроси. Необ
ходимо е колективно резко сеп- 
ване. „По-добре късно, откол- 
кото никога“ — казва народна
та гюгойоркз. Крайно време е 
да се вслушаме въ нейната 
мждрость. Симеонъ Маринозъ.

Отговоръ m  едва обяснение

Резолюция
__ Върховнияп. съюзени съветъ mi 

Съюза на зяиаснитЬ офицери въ Бъл
гария, съвместно съ председателите 
па дружествата, въ заседанията си на 
21, 22 и 23 априлъ т. г. констатира че:

1. Положението на страната, вжт- 
реТнно н външно, създадено отъ теж
кото международно положение на дър
жавата, отъ световната стопанска кри
за и отъ особенигЬ наши условия, сс 
влошава застрашително;

2. Многобройннте политически пар 
тии вместо да обедннятъ усилията си 
за отстраняване па застрашаващите 
Родината опастности, продължавал, 
съ взаимните си борби да разстрой 
ватъ народа, да осуетявал, всека въз 
можность за излизане отъ тежкото 
днешно положение и за изграждане 
на общъ нацноналенъ фроятъ срещу 
фронта на болшевизма;

3. Поради свойствената на днеш
ната политическа организация нсспо 
собность за бързи и енергични дей
ствия въ тежки минути, каквито днесъ 
иреживеваме; поради безбройните до 
сега доказателства отъ страна на по 
литическите партии, че не сж способ
ни сами себе си да реформирал,, пи
то да се справял, бързо и навреме 
съ въпшощите нужди на държавата 
а народа,тъ, обезверенъ и поставена, 
въ безнлшща, губи надеждата за по 

-Добри дни и става плячка на разру 
иштелните пропаганди;

-1. Училищната и извънучилищна 
младежь сс трови и деморализира по 
стоянно ота, всевъзможни разрушител
ни и антинационални пропаганди;

5. Ва, угода на Партийни схващания 
н интереси, често пжти най-чисти 
прояви на будно национално съзнание 
у младежьта се преследват-!, и пори
ца ватъ;

6. За противодействие ва, тази по
сока е необходимо най-напредъ всич
ки ржководни липа въ просветното 
ведомство да бждатъ открити, убеде
ни и пламенни привърженици на въз
питанието на .младежьта въ духъ на 
родолюбие, яръкъ национализъмъ и 
религиозность.

Вследствие на всичко това и тъй 
като е изгубена верата, че партиите 
ще намерил, въ себе си сили да сс 
примирятъ взаимно, поне временно, 
за създаване на ново управление за 
постигане общите народни интереси 
и въжделения,

Г нъ редакторе, дайте место 
на следното:

Председателя на читалище 
„Разумъ“ г. Топчийски, по по 
водъ на писмото ни отъ 29. III. 
т. г. подъ № 2, ксето имгхге 
добрината да поместите въ бр. 
422 на редактирания отъ васъ 
седмичникъ, съобщава въ в-къ 
„Новъ пжть“, че певечето отъ 
членовете на драматичната тру
па не беля съгласни съ голе* 
ма часть отъ посочените мо
тиви.

Заявяваме: всичко писано е 
напълно B'fepHo и никой огъ 
насъ не е мислилъ да опровер
гава каквото и да било.

За да не бждемъ голословни, 
настояваме г. Топчийски да съ
общи лицата, които сж декла
рирали предъ него, че не били 
Съгласни съ изложеното въ 
писмото и че подписали с а мо  
огъ солидарность.

Той казва още, че отъ фор
мирането на трупата до пос
ледното й представление нас
тоятелството давало пълно съ
действие. Варното, обаче, е, че 
не само никакво съдействие не 
ни е било указвано, но нещо

повече—систематически трупа
та е била спжвана отъ дей
ствията на нЪкои г-да настоя
тели, които не искаха да раз- 
бератъ огромното значение на 
живия театъръ, който освобож
дава човешкия духъ отъ мно
го страсти и предразсъдъци. 
Това именно всеки отъ насъ е 
готов да засвидетелствува, а 
то далечъ не е опровержение 
на онова, което сме изнесли 
въ писмото ни, предметъ на 
настоящия отговоръ. .

Тоже заявяваме, че никой, 
абсо/потно никой, не се е и 
опитвалъ даже да влияе или 
лъкъ да ни се налага. Лицата, 
за които става намекъ, б-fexa 
едни отъ виновниците за съз
даването на театралзата тррпа 
и работиха до край съ най* 
чистъ идеализъм ь, проникнати 
отъ съзнанието, че вършатъ 
културна работа.

Те можаха да се издигнатъ 
така високо, за да не смЪсватъ 
читалищното настоятелство съ 
фердинендското читалище ,Разумъ* 
и ние имъ сърдечно благода- 
римъ.

(Следватъ подписи).

Митрополитъ Неофитъ
въ гр. Фердвнандъ

На 21 т. м. Негово Високо

реши:
1. Одобрява напълно досегашната 

дейность на Централното управление 
на Съюза, която е въ пълна хармония 
съ конгреснигЬ решения;

2. Натоварва Централното управле
ние да продължи инициативата .си за 
създаване на условия, за да се обра
зува едно извънпартийно управление 
на страната отъ честни, компетентни 
и волеви сили, каквото управление 
единствено ще може да прокара ре
формите, конто ше изкоренятъ коруп
цията, ще заздравятъ и засилятъ стра
ната и народа ни;

3. Днешната .работническа* партия, 
която не е нищо друго, освенъ оръ 
дие на Ш мнтернационалъ, да бате 
разтурена, съгласно 3.3,Д. и да бж,- 
датъ спрени всички печатни издания 
иа разрушението, като същевременно 
се взематъ необходимите мерки да се 
подобри положението на работничест- 
вото и малоимотните;

4. Отправя горещъ а п е л ъ къмъ 
всички политически сили въ страната 
да свиятъ знамената си подъ общото 
народно знаме и да сътрудничатъ за 
създаване на управление за народно 
спасение;

5. Съ голЬмото съзнание на отго
ворност!. предъ върховните народни 
интереси, предъ поколенията и предъ 
историята. Съюз ьтъ на запасните 
офицери намира зя нуждно да .заяви, 
че той, изпълнявайки върховната по
веля иа дълги и съвссгь, ще употре
би всичките си морални и материал
ни сили за осъществяването на така 
конкретизираните свои решения.

Б. Р. Горната резолюцая помества
ме по молбатата на запасни офицери, 
членове иа местното дружество на за
паслите офицери.

Преосвещенство Видин:кия Ми 
трополигъ Неофатъ, какго Bi.e 
ка година, така и тази посети 
нашия грздъ. Макаръ и д£л 
никъ, черквата б£ше пълна съ 
народъ.

Той поздрави народъть въ 
аерквата съ традиционните и 
съ високо значение думи: 

„Христосъ воскресе"!
Да, кшъ сладко звучатъ те 

зи две дум?.!
Той каза: „Ако Христосъ да 

беше само Богъ, а не и чело- 
в-Ькъ, тей не би могълъ да 
трзда заради насъ, заради на

шето спасение.
Нека разгледаме какъвъ е 

духътъ Христовъ. Духътъ Хрис- 
товъ е духъ на чиста, света 
и съвършенна любовь.

Христосъ е духь, безкрайно 
блаженъ и затова ний требва 
да го приближтзаме съ рядосгь. 
Той е духъ, оезкрайно вели- 
чественъ и затоза ний требва 
да идваме предъ него съ бла
гоговение. Той е духъ, безкрай
но светъ и затова ний требва 
да се отправяме къмъ него съ 
чисти сърдца, понеже е и ед- 
ничкиятъ ни ходатай предъ Бо
га. Исусъ Христосъ е д у х ъ ,  
безкрайно елзвенъ и затова ний 
требва да припознаваме пре- 
възходегвото му въ всичко, що 
вършлмъ и до колко го можемъ 
да славимъ името му.

Ааостолъ Иоанъ казвз: „Богъ 
е любовь“. Той толкозъ обича 
светътъ, щото е оставилъ еди 
нородния си синъ Исусъ Хрис
тосъ на унижения, мжки 
смърть, за да м о ж е м ъ  ний, 
чрезъ неговата смърть, да при- 
добиемъ веченъ животъ.

Богъ е любовь, защото той 
самоволно се приближи до хо 
рата и желае да пребивава въ 
сърдцата имъ, колкото и не
чисти да сж те, за да може да 
ги възобнови и освети.

Да, верата въ Бога и изпъл
няването на неговите запове
ди сж неща, които ни изба-

вятъ отъ скърбите и ни да-
ватъ сжщинско благополучие. 
Конго презира това драгоцен
но признание, той никога нема 
да намери покой, колкото ида 
го търси. Но който го приема, 
той несъмнено ще бжде успо- 
коеаъ.

Всеки отъ насъ си има соб
ствени изкушения, отъ които 
ние требва да се пазимъ. Не* 
кои огъ насъ сж гневлизи, дру
ги—ле <оумпи, трети—^себелю- 
биви, четвърти — небрежни, 
мързеливи, пеги— наклонни да 
пилеятъ безразборно време и 
пари за моди и украшения.

Но, знайге, не е смисъла въ 
модерния животъ“. Не само 

па бждемъ въ дрехите чисти, 
а и душа чиста да имаме, ду
ша неосквернена, за да не сме 
егои е хи, да *-е сме злобни, да 
помагаме на бедните, изоста
налите, нещастните, да не ос
кърбяваме сирачетата, ди има
ме винаги предъ видъ Христо
вите слова.

ьожиите дарове на хората 
сж много и всичките сж дра
гоценни. Исусъ Христосъ е 
представилъ себе си на света 
за Божесгвенъ преобразователь. 
Бждете верни и чисти, както 
къмъ себе си, тъй къмъ всички. 
Образование, което се състои 
само отъ външната учтивостъ, 
а пьхъ вжтрешно владеятъ се- 
белюбие, порицание и измама— 
прилича на една хубава ябъл
ка, съ гладка и червена кора, 
която като се отхапе, вместо 
сладка, излиза гнила—червяса- 
ла. Най-доброто правило за ис
тинска учтивостъ е: да обича
ме ближния си, какго себе си. 
Богъ ни е поставилъ въ единъ 
хубавъ светъ, който той е при- 
способилъ за нашите нужди. 
Навсекжде виждаме свидетел
ства на мждростьта му. Исусъ 
е обичалъ неприятелите си, 
явявалъ е любовьта си, като 
имъ е прощаавлъ.

Христосъ е умрелъ на кръс
та, за да спаси човечеството.
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и чрезъ вдъх«овенията апосто- 
лътъ ни е яаилъ—ако нямаме 
неговия лухъ, ний не сме него 
ви последователи.

Да б А д е м ъ  полражатели на 
Христа, значи да млслиме, да 
чувстваме, да говориме, да дей 
стваме като него.

Християнството, когато то се 
прилага искрено и сърдечно, е 
една животворна сила и има 
голямо влияние върху хората 
и обществото.

Истинската духовна радость 
и удововолствие дохождатъ са
мо тогава, кога го следваме оно
ва, което е добро. Всеки треб
ва да разбере, че християнска
та религия, когато се прилага 
сърдечно, прави хората чести
ти въ този свЪтъ, Тя облекча
ва мАкиге на хората, утешава 
ги въ скърби г1з, насърдчава ги 
съ голяма надежда и изпълва 
сърдцата имъ съ миръ.

некои гсворятъ, че хрисиян- 
ството ще изчезне отъ земята. 
Че на негово место ще се въз
станови друга религия. Кой мо
же да докаже това? Признава
ме, че некои ужъ образовани, 
па и прости, отхвърлятъ хрис
тиянството — че много, които 
преди се наричали християни, 
днесъ не искатъ да чуятъ за 
тази в'Ьра и че има некои, ко 
ито кроятъ други системи на 
местото на християнството. На 
такива изсмейте имъ се. Тези 
неща, о§рче, не доказватъ съ 
нищо за унищожението на хри
стиянската B-fepa. Тези изявле-

с. М.-Кутловица
Въ в-къ „Наше Слово“, брой 

423 отъ 15 априлъ т. г., е да
дено место на едно мнение отъ 
3. Д. (Замфиръ Димигровъотъ 
с. Ново-село) по отношени гру
пиране на двете села въ една 
община, както беше по рано 
—отъ 1895 — 1922 год., а не до 
1924 год., както той твърди.

Писачътъ подържа, че тях
ното село (Ново село) може да 
бАде и има доходи за самосто
ятелна община. Нищо противъ 
това. Той казва на своето на
селение и на всеуслишание, че 
като били къмъ Мало-Кутлов- 
ската община, не имъ е праве
но у с л у г а, че реквизицията 
презъ войните е била взета отъ 
Ново село две треги, а отъ с. 
Мала-Кугловица една трета и 
пр. и че Ново секо има враж
да къмъ Мала-Кутловица и не
ка последното се отнесе къмъ 
града, а то (Ново село) ще 6 а - 
де самостоятелно.

Азъ, който отъ 1908 — 1920 г. 
непрек/УчСнаго б1зхъ секретарь- 
бирникь на Мала-Куглзвската 
община, прекаралъ двете вой
ни — балканската и общата, 
знамъ цЪлата работа по рекви
зиции и пр., а това го знаятъ 
и тогавашните общински съ
ветници и помощникъ-кметове 
отъ Ново-село, отъ които са

Писмо
Вчера единъ патникъ дойде 

отъ града, и ми разказа много 
работи за тебе,

Спренъ на улицата} азъ го 
'йлушахъ дълго. Защото виж- 
дахъ чрезъ него меката, която 
тегне въ твоята душа.

И те видехъ тогазъ, Динке, 
йаново въ оная светлина, въ 
която те помня отъ първите си 
детски години,

И разбрахъ, че пространство 
което ни откъсва, и време

то което ни дели не са помра
чили светлия ти образъ.

Днесъ е първия день отъ 
Възкресение-Христово. Лъхътъ 
на настАпващата пролетъ се 
чувства вече. Той иде да въз
виси зараждането на пролетьта, 
идваща като светла надежда, 
да осияе съ животворящата си 
«ила всичко живо на земята.

Ще зазвънтятъ отново бис
трите планински ручей; ще за- 
шумолятъ съ детския си смехъ 
малките поточета; природата 
ще пусне своите хубави къдри;.

ния не са  нови. Такива мие 
пия противъ християнска , а ис 
тина е имало и презъ всички
те векове. Много планове и 
нов ч системи са  се кроили отъ 
неприятелите на Галелияяи- 
нътъ и са се представяли 
предъ светътъ, но повечето отъ 
техъ вече са изчезнали и са 
се забравили.

Но какъ е съ християнство
то? То с л а в н о тържествува 
днесъ по всичките части на 
земята. То е толкозъ пресно и 
толкозъ привлекателно, колко- 
то е било и преди 19 века. 
Всичките други системи изчез- 
ватъ, но то пребивава и ще 
пребивава. Колкото за онези, 
които ужъ били християни, а 
сега не искатъ и да чуятъ за 
тази вЬра, ще кажемъ, че т Ь 
не са  отхвърлили християнство
то, по само нЬкои понятия, ко
нте са  имали за него. Техно- 
то християнство се е състояло 
само въ некои външни обряди 
Те само на име са били хрис
тияни; те  не са отхвърлили 
тази вера, защото никога не 
са  я приемали въ сърдцата си. 
Както Христосъ живее въ в ккъ, 
тъй и неговото слово ще жи 
вЬе н пребивава ви веки“.

Желателно е Негово Високо 
Лреосвещенслво Неофитъ, ду- 
ховенъ глава на паството си, 
по-често да ни посещава и по
учава, като духовенъ пастиръ 
и да ни назидава съ хубавите 
си проповеди.

Райна Гавр. Душ кова.

останали едни живи и днесъ, 
поради това предлагамъ на пи
сача една анкетна комисия, по
сочена отъ него, огъ лица отъ 
двете села, да установятъ ис
тината, като знаятъ, че всички 
книжа по реквизиция и изпла
щане са запазени и до днесъ.

Следъ като стане тая про
верка, ще допълня настояще
то. Нека п и с а ч а си спомни 
1919 — 1920 год., когато купиха 
имота, назоваемъ „Аянската ли
вада“, не сме ли работили де
нонощно, за да довършатъ сво 
ето дело, както и по изплаща
не реквизиции, войнишки помо
щи и пр.

Немаше да се обаждамъ, за
щото моето име не се засега, 
обаче името на селото е заме
сено, на което азъ съмъ членъ 
и понеже изнесените работи 
са неверни, това вълнува ду
шата ми и не мога да не кажа 
истината.

Моля Ново-селските жители 
и общинари да не обръщатъ 
внимание на писаното, защото 
ако се слеятъ двете села, то 
данъците, бериитЬ и таксите 
общински ще бАдатъ наполо 
вина намалени на данъкоплат
ците и всеки ще бАде дово- 
ленъ, съ изключение кандида
тите за кметове.

Ив. 0. Машовъ.

птичките ще развеятъ своя по 
летъ на воля.

Цветята ще запръскатъ аро
мата на своето дихание. А надъ 
всичко ще увисне синята пок
ривка на небето—винаги свет
ла и засмена. И средъ тая хар
мония на природата колко до- 
воленъ се чувства човека!

Колко е светло въ неговата 
душа! А какво ли става съ ща
стливите. . . ? ? ?

Въ техните сърдца са  екна
ли песни—песни на любовьта. 
А лъхътъ на настАпващата про- 
леть нашепва за новъ животъ, 
за нови желания, за сбАдване 
на несбАдяати мечти. Нашепва 
за тозъ животъ, кой го требва 
да настАПи най-после.

Хубаво е всичко наоколо. 
Красиви са ; градините, полята, 
планините, образите на кои го 
са запечатани у насъ.

А какво ли става съ нещаст
ните. . . ? ? ?

Те чакатъ щастливи дни.
Твой: Желю,

Хроника
— Гражд шското неутрално въз- 
държателно д to „Трезви бор
ци“ въ града ни урежда на 30 
того, неде :я, въ салона на чи
талището, конференция га дру 
жествата отъ Ломска, Берков
ска и Фердинандска околии. 
Ще изнесе сказка г. Д-ръ Г. 
Ефремовъ, редакторъ на в-къ 
„Добро здраве“, на тема: „Най 
големия врагъ на семейството“ 
и г. Н. Пенчевъ, секр. на Б. Н. 
В. С, на тема: „Патя на мла 
дежьта“. Вечерьта, на 29 того, 
ще бжде изнесена пиесата „Раз
очарование“ въ 3 действия отъ 
нашия съгражданинъ г. Кирилъ 
Пенковъ.

— Отъ разигралата се том 
бол * на туристическото дру
жество „Пъстрина“ са  остана
ли неприбрани предметите на 
следнше печеливши номера, 
които могатъ да се получатъ 
отъ секретаря на дружеството 
г. Свещаровъ: 21, 42, 47, 97, 98, 
110, 126, 188, 212, 263,271,276, 
321, 332, 423, 429, 340, 439,502, 
626, 725, 742, 744, 753, 766, 770, 
785, 796, 878, 901, 902, 904, 922, 
935, 939, 961, 992 и 1000. -Не
прибраните предмети до 10 май. 
т. г. оставатъ въ полза на дру
жеството.

— Читалищното кино прожек 
тира филма „Война или Миръ“.

— Печалившите билети отъ 
лотариятъ на софийския цен- 
траленъ затворъ, продадени въ 
нашия градъ, са Ма Mb 4982,4985.

— Лотарията на „Родно-ра- 
дио“ е теглена на 27 того. Пе
челившите билети ще бАдатъ 
публикувани въ „Държавенъ 
вестникъ“.

— Тукашната телегр. пощен, 
станция е предупредила всички 
свои абонати на телефонни пос
тове, че ще бАдатъ закрити 
последните, ако бАдатъ допус
нати и външни лица да си слу- 
жатъ съ техъ.

— Об пинското управление е 
разпратило писма до всички 
граждани, подлежащи на десет
дневна трудова повинность, въ 
срокъ отъ три дена да внесатъ 
откупната сума 300 лева. Въ 
противенъ случай тази сума ще 
бАде събирана принудително 
въ троенъ размеръ,

— Има се опасность презъ 
идущата учебна година да бА
де закрито едно отъ двете учи
лища въ града ни: търговското 
или непълната гимназия. Отго
ворните да взематъ мерки до- 
като не е станало късно.

— Фердинандското държав
но агрономство е започнало да 
разпродава бубено семе на бу- 
бухранителите.

— Девическото домакинско 
училище въ града устройва отъ 
1 май т. г. безплатенъ курсъ по 
готварство за възрастни, два 
дни седмично. Желающите да 
се яватъ незабавно въ дирек
цията на училището и запазятъ 
место, защото броя на курсист
ките е ограниченъ.

— Спортенъ клубъ „Б. Т. 32“ 
въ село Маданъ е преимено- 
ванъ на „Огистаи.

— Съставени са  актове за 
глобяване всички собственици 
на маки разплодници, които не 
са  ги представили за прегледъ 
отъ прегледвателниге комисии.

— Агрономството напомня на 
всички пчелари да побързатъ и 
запишатъ кошерите си въ об
щините, за да бАдатъ покро- 
вителствувани отъ закона за 
злосторничество.

— Нашиятъ абонатъ г. Иванъ 
Средковъ, отъ с. Долна-Вере- 
ница, осАденъ на 6 г. и 8 ме
сеци, по скроена клевета отъ 
сговористко време, на 24 того 
е напълно оправданъ отъ Со 
фийския апелативен* с#дъ,

г-ца Таска Янева Георгиева
— И —

г-нъ Георги Авр. Пемперски
ще се венчаятъ на 30. IV. т. г. въ с. Вълк.-Слатина.

г-ца ВЪрка Костадинова
— И —

г-нъ Игнатъ Ел. Хаджийски, учйтель
ще се венчаятъ на 30 того въ София.

с. Люта, априлъ 1933 год.

въ различни части на града 
се продаватъ на много износ
ни цени и условия. 13

Споразумение: Яко Еменуиловъ — гр, Фердинанд;*.

Вр ьснарнииа „ЛЕГЕ"
на Ибраимъ Османовъ 1-3

се премести въ зданието на Петръ Илиевъ.

Безалкохолно вино
(чистъ гроздовъ сокъ) 1200 кгр. и гроздова ракия 
около 400 кгр., добро качество, се продаватъ на твър
де износна цена. Виното се продава отъ 20 кгр. нагоре.
1-3 Споразумение: Кръсто Кръстевъ—с. Боровци.
■ ГЛЛ...."--— - .--..... ■ ■■■ ....... ..................................

ЕВТИНО КУПИ -  ЕВТИНО ПРОДАЙ.
КОЛОЕЗДАЧИ,

Н абавихъ  всички резервни  час* 
хи велосипеди. Д обре внимавай
те о т ъ  к А д е  щ е купите. сегашните цени 
са повишени съ 3 0 /0. Понеже азъ сьмъ закулилъ доста го- 
лЪмо количество стока безъ повишение презъ 1932 год., за
това за сезона ще продавамъ само на стари миналогодишни 
цени — по-низки съ  2О°/0 за  сега  отъ  
С оф ийските. Винаги съ м ъ  конку- 
р ен тъ  и съ м ъ  пооедитель н а  про * 
тивната страна, което е  винаги въ  
полза на сом пи гъ ми клиентъ .

За  по-евтино винаги при м аш ин
ния и вел оси п еден ъ  м агазя н ъ  н а
г -е  Тодоръ Годоровъ-Фердинандъ.

Въ центъра на гр. Фердинандъ
срещу хотелъ „България“ ДАВАМ Ъ П О ДЪ  НАЕМЪ  
ОТЪ 1 АПРИЛЪ н. г. 2 ДУКЯНИ съ пространство 
3—7 и 4— 7 м., съ и безъ контори, удобни за всичко. 
3-3 Споразумение при: П етъръ Илиевъ.

Декларация
Подписаниятъ ПРОКОПЬ ИЛИЕВЪ ДЕМЯНОВЪ отъ с. 

Крапчене — Фердинандско, съ настоящата си декларация дек- 
ларирамъ, че азъ, който до сега не съмъ членувалъ въ никоя 
политическа организация, се отказвамъ за винаги отъ всякак
ва друга политическа организация, а се нареждамь заедно съ 
всички съзнателни и добри български граждани подъ мора 
вото знаме на_Де11Щ р^ическт_п^т^1Я, която винаги е била въ 
защита на селячествот^^Гпазителка на майка България, като 
поканвамъ всички, които до сега не са членували въ Демо
кратическата партия, да последватъ моя примеръ, кАдето е 
нашето спасение.

с. Крапчене, 28 априлъ 1933 г.
Подписъ: Пр. Ил. Демяновъ.
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БОЙЧИНОВСКА ОБЩ. СКОТОВЪДНА КОМИСИЯ

ОБЯВЛЕНИЕ N o  924
Скотовъдната комисия обявява на интересующигЬ се, че 

на 11 день отъ публикуване настоящето въ в. „Наше Слово* 
отъ 2—6 часа следъ пладне ще се произведе търгъ съ явно 
наддаване въ общинското управление за продажба на кастри
раните общински мажки разплодници, а именно:

1) 1 биволски съ първоначална цена 1,500 лева.
2) 1 свински съ първоначална цена 650 лева.
Залогъ за правоучастие 10/0.
Разноските по продажбата са за сметка на купувачите, 

с. Бойчиоовци, 27 априлъ 1933 година.
ОТЪ КОМИСИЯТА.

МЪРЧЕВСКО ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО

ОБЯВЛЕНИЕ № 14
Мърчевското църковно настоятелство обявява, че на 11 

день отъ публикуване на настоящето въ в. „Наше Слово“ въ 
църковната килия на с. М. Мърчево, отъ 14—18 часа, ще се 
произведе търгъ съ явно малонаддаване за 40,000 тухли. 

Първоначална цена 70 сг. франко Мърчево.
Огь НАСТОЯТЕЛСТВОТО*

/


