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Често четеме изъ ежеднев
ната преса, че еди коя си пар 
Л^ментарна група отъ Народ- 
ния блокъ се е събрала на за 
седание и е взела решение да 
подаде ултиматумъ до прави 
телствого за прокарване на на
белязани законопроекти, които 

| съ нетърпение се очакватъ отъ 
I народа. Такива законопроекти 

сж: за намаление лихвения про- 
центъ, за намаление задълже
нията, за мораториумъ, за на
маление наемитЯ и пр. и пр. И 
въпрЯки тия предупреждения и 
ултиматуми, правителството про
дължава да крета съ скорости i 
та на охлюва, да прави изявле
ния и да пуща кьорфишеци, съ 
които иска да каже, че все още 
не се е отказало отъ намере
нието си да прави облекчения 
и че близъкъ е деньтъ, когато 
тия законопроекти ще станагъ 
закони.

Дали тия ултиматуми, дава
ни отъ улравляющи партии на 
своитЯ партизани-министри, сж 
сериозна обществена проява, 
плодъ на загриженостьта на

народното представителство за 
утрешния день или това сж 
детски бомбички, които се пуг- 
катъ, за да се залъгва народа 
— не знаеме.

Зпаеме, обаче, че ако Народ
ния блокъ продължава да тъп
че все на едно мЯсто, да 
обещава и въ сжщого време— 
да отлага изпълнението на да
дени отдавна обещания—наро- 
дътъ ще изгуби вЯра въ hcio, 
ще отправи погледитЯ си дру
гаде и при едни нови избори 
не се знае кой ще изплува на 
повръхностьта на нашия об- 
щестаенъ животъ.

Управници, внимавайте. Дъл
боката провинция чака. Търпе
нието вече напуска българския 
н а р о д ъ. Или управлявайте, 
чрезъ създаване на облекчи 
тел ни закони, или напускайте 
властьта, за да дойдатъ други, 
макаръ и отъ вашата срЯда, 
които още живЯятъ съ нужди 
тЯ на широкитЯ маси.

Два пжтя нЯма!
И ли.. . или. . . N

По поводъ селищата на виното
Г-нъ редакторе.

Въ,- бр. 417 сгъ 25. II. 1933 г. 
на многоуважаемия Вивестникъ 
„Наше-Слово“, чета статия вър
ху „Седмицата на виното“ отъ 
моя отличенъ приятель и бившъ 
колега г-нъ Кирилъ Пенковъ.

Тая статия възбуди въ мене 
нЯколко мисли и чувства, нЯ- 
кои отъ които моля позволете! 
ми да сподЯля съ уважаемитЯ 
четатели.

Статията, напасана съ доста 
не сдържанъ езикъ и неспра
ведлива въ пасажитЯ си зася
гащи Франция (както ще види- 
ме въ втората часть на тая ста
тия), засега четири капитални 
въпроси: 1) Ролята на официал- 
нитЯ органи въ народното здра
ве; 2) Ролята на индивида и по- 
специално на учения-специалист 
въ сжщата область; 3) Влияни
ето на алкохолнитЯ питиета вър
ху здравето и 4) Франция.

Азъ ще имамъ случай да се 
обясня по-обширно предъ чита- 
телитЯ върху първитЯ три въп
роси, въ една серия отъ статии, 
и затова почти нЯма да се спи- 
рамъ днесъ върху тЯхъ. Глав
ната ми цель въ тая бележка 
е да коригирамъ едно лъжливо 
и опасно мнение върху Франция, 
което, излЯзло отъ перото на 
едииъ честенъ народенъ учитель 
какъвто е г*нъ К Пенковъ, при
бавено къмъ Заинтересованата 
кампания, която е повела у насъ 
националистическата преса, рис
кова да всЯе смутъ и умраза 
почти спремо единъ културенъ, 
свободолюбивъ и доста запа- 
зенъ въ морално отношение 
народъ,

-х-

Нека при все това забележа 
още сега, че алкох<ш.тъ въ как- 
вато и да е форма и доза е ви
наги опасенъ за духовното и ма
териално, индивидуално и общест
вено здраве и икономия.

Физиологичната и психологич
ната му роля мо ке да се раз- 
юмира въ следни тЯ думи:

а) Алкохолътъ (респ. алкохол- 
нитЯ питиета) възбуждайки и 
изтощавайки безполезно и вред

но живитЯ клЯтки (отъ които 
нервнатя система-е най-чувегки 
телна), създава отъ мордлно и 
физически здравия човЯкъ доб
ра почва за остри и хроничес 
ки тежки болести, отъ които 
най-важнитЯ сж: туберкулозата, 
на нервната система и на чер
ния дробъ.

б) Възбуждайхи нишатЯ жи 
вотински чувства и пригьпявай- 
ки съвестьта' и волята, подбужда 
пиещия къмъ престъпления, на 
които често пъти той бива пър 
вата жертва.

в) Влияейки изродителяс» вър
ху клЯткитЯ, алкохолътъ е ед
на отъ най-честитЯ и голЯми 
причини, които създаватъ хи 
лаво, болнаво идиотско поко
ление напълно изчезващо от сце
ната на живота, както отлично 
е дохаззлъ французкия ученъ, 
моя приятель Д-ръ Льогренъ.

г) Поглъщайки грамадни су 
ми, алкохолътъ е една отъ съ  
щесгвуващитЯ причини за обед 
няване на народа'и материално 
и морално разрушение на мно
го семейства.

Съ една дума, алкохолътъ е 
аървиятъ, който трови и разяжда 
индивида и обществото, подравя 
основитЯ на братския животъ, съз
дава изроди и еединъ огъ стълбо
вете на лъжливата братоубийстве 
но и разсипническа цивилизация. 
Той е измамното блаженство, 
което се плаща по-късно съ бо* 
лести, страдания, сълзи, израж 
даке и мизерекъ духовенъ и 
материалеиъ животъ неминуемо 
водещъ къмъ гроба. Алкохо
лътъ е индивидуално, общест 
вено и международно зло. Той 
изражда, трови и руши живота.

•Ч1*"*
А понеже основенъ дългъ на 

вейки разуменъ човЬнъ (официал
но или не) на вейка организация 
и на всЯко общество е да съдеЙ- 
сгвува за зараждането, отглежда
нето, развитието, усъвършенствува- 
ннето и запазване на живота въ 
вснчкитЯ му форми и прояви, съ 
една дума да се служи безрезер
вно на живота, то всЯка постъп
ка на ртдЯлната личность или

на група отъ хора (организация, 
включително и държавата), ко- 
яно не е въ унисонъ съ тоя ос
новенъ и капигаленъ принципъ 
па живота, е споредъ случая и 
степеньта за неодобряване, осъ
ждане или противопоставяне.

По тая причина, съ обявява 
пето и пропагандирането на сед
мицата на виното, плащайки 
същевременно грЯшни пари на 
заинтересовани и съмнителни 
специалисти, министерството на 
земледЯлието извършва единъ 
атентатъ върху народното здраве.

И затова, въздържателитЯ и 
въздържателнитЯ организации, 
както впрочемъ, всЯки разуменъ 

I човЯкъ, трЯбва да удвоятъ дей 
ностьта си, катб на невежество
то противопоставять знанието и 
светлината, на демагогията — от- 
кровеностьта, и покажатъ на бъл i 
rapeкин народъ, който несъзнател
но подготвя моралното си и мате
риално погребение, че трезвенос- 
тьта, синонимъ на мядрость, е со 
лидната гаранция за дълъгъ, ра- 
достенъ, плодотворень, хармони- 
чеиъ и братски живот ь.

Преди да постъпя къмъ че
твъртия—и п о след ен ъ въ п р о 
си, нека господинъ професоръ 
Поргманъ ме извини и ми поз. 
воли да кажа на българскитЯ 
читатели, кой е той и защо, 
злоупотребявайки (въ голЯма вре
да на науката, съ професорска- 
га си титла е направилъ отъ 
себе си пионеръ на алкохолиз
ма, и то не само йъ България, 
където почти никой нЯма да му 
обърне сериозно внимание, но 
и въ Америка и въ собствена 
та си страна.

Г-нъ Жоржъ Портманъ е про
фесоръ въ медицинския факул- 
тетъ на гр. Бордо (Франция) по 
болести на ушитЯ, носа и гър
лото.

Успоредно съ чисто научната 
си работа по специалностьта си 
—и въ нейнъ ущръбъ—където 
той прави честь и гордость на 
французката клиника, отъ нЯ
колко години насамъ г-нъ про- 
фгеоръ Портманъ се занимава 
и съ политика. И както почти 
всички професори, той практи
кува лоша народна политика.

Бордо е централния градъ на 
областьта Ж и р о н д ъ (южна 
Франция), въ която винарството 
е извънредно много развито 

Миналата година г-нъ Порт
манъ бЯше избранъ сенаторъ 
отъ същия окръгъ.

Както на всЯкъде — но осо 
бено въ Франция, за да има 
максимумъ шаксъда бъде из
бранъ, всЯки кандидатъ за на
роденъ представитель или се
наторъ дава ангажименти предъ 
избирателктЯ да защищава „ин* 
тереситЯ“ имъ.

Както казахъ, Жирондъ е ви
нарска область. И За да бъде 
избранъ сенаторъ, г-нъ Порт
манъ даде формално обещание 
на жирондиститЯ, да употрЯби 
всичкото си краснорЯчие, „нау- 

!ка“ и влияние за консумиране 
1 на виното, въ която консумация 
той вижда единственото разрЯ- 
шение на винената криза.

За тая цель г-нъ професоръ 
Портманъ се зае преди и следъ 
избора си, да пише многоброй- 
ни популярни (но не и научни) 
статии въ полза на алкохолиз
ма, говорейки че спиртътъ е 
даже храна! — Твърдение кое 
то безъ никакво съмнение е го 
лЯмъ наученъ абсурдъ.—Мина 
лата година твърде вЯроятно 
делегиранъ и субсидиранъ отъ

нЯкоя голЯма винарска фирма 
въ Франция, той замина за Аме
рика където направи нЯколко 
сказки въ полза на винопиенето 
и като сенаторъ, вЯренъ на да
деното обещание г-нъ П, защи
щаваше алкохолизма, въ полза 
на кръчма ритЯ и въпреки на
родното здраве, което въ даде
ния случаи като че ли не го 
интересува.

Така че пишейки и говорейки 
въ Франция, Америка, България 
и другаде, г-нъ Поргманъ вмЯс- 
то сЯячъ на просвЯта и здраве, 
става агентъ на мрака, израж
дането и народната мизерия.

И затова, :ъ чиста съвесгь, 
азъ декларирамъ, че колкото се 
прекланямъ и високо цЯня доб

ритЯ трудове на г-нъ професоръ 
Поргманъ като специалисть по 
ушни и носни болести, толко
ва повече се чувствувамъ сво- 
боденъ да декларирамъ, че про
пагандата, която той прави въ 
полза на винопиенето въ и вънъ 
отъ предЯлитЯ на Франция е 
користно и нЪма нищо общо съ 
науката, съ която впрочемъ той 
злоупотрЯбява.

Още единъ пъть нека г-нъ 
професоръ Портманъ ме извини 
за това обяснение, но то е не
обходимо, защото не бива подъ 
тогата на ученъ да се заблуж
дава и трови народната душа.

Д-ръ Авр. Ив. Рапонски
динломир. по хигиена и бактериология.

Л ионъ—Франция.

ЧовЯкътъ се ражда, живЯе 
и умира.

Още съ раждането, той жи- 
вЯе при условия добри или ло
ши. Вь зависимость отъ това, 
той е здравъ или брленъ, той 
живЯе или умира. Да се под 
бератъ условията, да се създа- 
татъ—ето разковничето за до- 
бъръ, щастливъ и д ъ л ъ г ъ  
животъ.

Нашиятъ градъ въ здраво
словно отношение не е твърде 
добре. БолеститЯ сж много и 
често се явяватъ. Особено ту
беркулозата държи първо мЯс- 
то. Камбанния звънъ често раз
нася вестьта за ранно починалъ 
младежь, жертва на жълтата 
гостенкг, а статистиката на по- 
чиналитЯ едва ли не сочи гра- 
та ни като пръвъ по числото 
на туберкулозно заболелитЯ и 
умрЯли.

* *
Това е стреснало въ града 

всички. И взематъ се мЯрки— 
да се намали числото на забо 
леващитЯ и да се излЯкуватъ 
заболелитЯ. Това е накарало и 
читалище „Разумъ“, женското 
дружество „Грижа“ и лЯкар- 
ското дружество въ града за
едно да устроятъ редица сказ 
ки, на които да запознаятъ 
гражданитЯ съ правилното жи 
зЯене, за да се предпазятъотъ 
заболеване и най вече — да ги 
запознаятъ съ туберкулозата 
какъ да се предпазятъ и забо 
лелитЯ—какъ да се лЯкуватъ.

*
На 11 того се състоя първа 

та сказка. Говорй околийския 
лЯкарь Д-ръ Григоровъ. Посо 
чи, че човЯшкия животъ мо 
жемъ да раздЯлимъ на три пе 
риоди: до 20 год., отъ 20 до 39 
и отъ 40 нагоре.

Въ първия периодъ до 20 г 
възрасть умиратъ повече мж 
же отъ жени. Защото и число 
то на мжжетЯ е по-голЯмо отъ 
това на женитЯ.

Въ втория периодъ се явява 
една голЯма разлика въ смърт- 
ностьта. Умиратъ много повече 
жени отколкото мжже. Това се 
обяснява съ материнството, ко 
ето изтощава женския органи 
зъмъ и го предразполага къмъ 
заболеване. Линията на жен
ската смъртность въ този пе
риодъ се повишава отъ обик- 
новенитЯ, особено отъ крими- 
налнитЯ аборти, които докар- 
ватъ тежки тЯлесни пораже
ния, много често и смърть. Мж- 
жътъ въ тоя периодъ е въ сво
ята цвЯтюща възрасть, действу
ва съ своя здравъ разумъ, умЯ-

ренъ е въ всичко и затова—и 
малко умира.

Въ третия периодъ, отъ 4' 
години нагоре, смъртностьт, 
между мжжегЯ се увеличава, i 
тая на женитЯ—намалява. Вт 
този периодъ жената се осво 
бождава огъ материнството 1 
отъ други нЯкои физиологачес 
ки процеси на женския орга 
ни зъмъ. Организъмътъ заяква 
Въ своя животъ тя е* редЪвад 
Тя не злоупогрЯбява въ пиене 
то на спирт ли питиета, поло 
виятъ й животъ отслабва, но 
щяитЯ похождения се ограни 
чйвваъ. МжжегЯ — напротив! 
Въ този, третия, периодъ, кант 
каза лЯкаря, ако някога сж пу 
шили по една кутия цигари, се 
га пушатъ две. Ако сж пил1 
по кило вино — сега три. Ак< 
сж ходили съ една жена, сег 
съ много. Или съ други дум* 
мжжътъ следъ $четиридесетат 
си година заболява отъ не 
редовното и неправилно жиаЯ 
ене и скоро отива въ гроба 
Затова жени отъ този период"] 
има много повече вдовици, (от 
колкото мжже — вдовци. Йл1 
съ други думи: вториятъ пери
одъ за жената е това, коетс
за мжжа е третия периодъ.

** *
Следъ сказката на г. Д-р 

Н. Григоровъ, 6Я прожектиран 
филмъ, който ни представи т 
беркулозния бацилъ, борба! 
му съ бЯлитЯ кръвни тЯлца в 
човЯшкия организъмъ, унище 
жението му или победата м] 
Представени бЯха дробове за 
разени, калцирани, съ каверш 
разрушени. Филмътъ 6Я пр* 
друженъ съ обяснения отъ i 
Д-ръ Григоровъ, И се разбр! 
че туберкулозата е излЯчима 
само ако се взематъ навреме: 
сериозни мЯрки.

Понеже смъргностьта въ rpi 
да ни отъ туберкулоза е твър 
де голЯма, трябва да се взе 
матъ и сериозни мЯрки за бор 
ба съ нея. ТрЯбва да се напра 
ви мобилизация на лЯкариг! 
на служба и на частна прак 
гика въ града, които да уста 
новятъ действителното числс 
на заболелитЯ. А то за ще ста 
не като лЯкаритЯ бждатъ под
помогнати отъ интелигенцията 
която ще прокара мЯркитЯ, пре- 
поржчани отъ лЯкаритЯ, относ
но личната хигиена на отдЯл- 
ния гражданинъ и ще подпо
могне за благоустрояването на 
града, което влияе върху раз
витието не само на туберку
лозата.

Конкретно какво трЯбва да 
направятъ лЯкаритЯ? ТЯ трЯб* 

(,ва да раздЯлятъ града т  ^
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или 6 района—колкото [еж л'Ь- 
каригЬ. ВсЬки единъ отъ ткхъ 
да влезе въ всЬка клица на 
района си и да прегледа всФки 
членъ на семейството. Да кон
статира заболелите или пред
разположението къмъ забоде- 
ване. Да вземе веднага съот
ветните мЬрки, като дава съ- 
ва съвети. Да се прегледатъ и 
жилищата, дворищата и да се 
посочи какъ да се преустроятъ, 
за да блдатъ по-хигиенични. Да 
се дадатъ напътствия за хиги- 
ениченъ животъ, за храната, за 
водата и пр. За всеко едно се* 
мейство да се отвори партида за 
здравословното състояние на 
всеки гражданинъ. Разбира се, 
това не може да стане задень 
или два—този прегледъ може 
да продължи съ месеци, даже 
година. И ако всеки единъ ле 
карь всека година влиза въ 
всека къща на своя райочъ, 
следъ петь години ще имаме

На 14 того общинския съ- 
ветъ имаше заседание, въ кое
то разгледа въпроса за рабог 
ното време и отпускане место 
на ловното дружество за пос
тройка ловенъдомъ въ „Баира“.

По първия въпросъ — за ра 
ботното време—беха постъпи
ли въ общинския съветъ зая 
в ления отъ: Търговското сдру
жение, което иска да се при
ложи наредбата за работното 
време въ нашия градъ, и отъ 
Занаятчийското и Бакалското 
сдружения, които с ъ  противъ 
прилагането наредбата.

За прилагането на наредбата 
за работното време се изказа 
общинския съветникъ Никола 
Ангеловъ. Цеко Тодоровъ по
иска да се приложи наредбата 
самотно отношение служащите 
въ търговските заведения. Об
щинските съветници Алексан 
дъръ Ивановъ, Тимо Ангеловъ 
и Метоти Костовъ се изказаха 
противъ приложението наред
бата. Подложено на гласува
не, възприе се предложението 
на г. кмета — да не се прилага 
наредбата за работното време въ 
нашия градъ.

По втория въпросъ — за от
пускане место отъ 30 декари 
въ Баира на Л обното дружест
во за постройка паркъиловенъ 
домъ—се изказаха общинските 
съветници Методи Костовъ и 
Никола Поповъ.

Г-нъ Методи Костовъ посочи 
ползата отъ парка за града и

НОВИ М АШ ИНИ
въ  земледЪл. стопанство

г. Пешуновъ отъ гара Бойчи 
новци, следъ десетгодишни опи
ти, е сполучилъ да изнамери 
четири земледелски машини, не
познати до сега въ земледел 
ския светъ. При обработването 
на хлебните култури, съ нови
те машини съ  постигнати уди
вителни резултати: 1) Намалява 
се трудътъ на работника и ра
ботния добитъкъ съ 50V0; 2) 
Съкратява се работното време 
съ 50—70°/0; 3) Разхода на се* 
мето отъ житните растения се 
намалява съ 50—60°/o; 4) Всич
ки посети и поникнали зърна 
братясватъ 16 — 20 и повече 
братя (класа) и реколтата се уве • 
личава двойно отъдекарь 100а/о*

Такива резултати въ обла 
стьта на земледелието не съ 
получени до сега.

НовоизнамеренитЬ машини се 
намиратъ въ дома на изобре
тателя — гара Бойчиновци, къ- 
дето могатъ да се видятъ все 
кога. По желание на заинтере
сувани машините се прекарватъ 
до селата за прегледъ срещу 
скромно заплащане!

Селенинъ.

Сп. „Радио-Вести“, год. IV. бр. 
197 — седмичникъ съ програма 
на всички европейски станции. 
Официаленъ органъ на Съюза 
„Родно Радио“. Адресъ бул. 
Дондуковъ, 44—София,

резултати, каквито не сме да
же предполагали.

ТрЬбватъ сказки, тркбватъ 
съвети, съ които да се поучатъ 
гражданите. Но всички тия ду
ми, издумани, требва да бъ- 
датъ придружени съ делз. А 
нема по-добро дело, извърше
но отъ онова, което биха из
вършили нашите лекари тукъ, 
ако приложатъ горната мерка,
препоръчана отъ насъ.

*
Следъ като се направи гор

ната проверка и се установи 
действителното число на забо
лелите и предразположените, 
тогава вече община, банки, ко 
опериции, културно-просветни 
организации и др. ще се събе 
ратъ и на една обща конфе
ренция ще обмислятъ мерките, 
които требва да се взематъ, за 
да се поведе безпощадна бор- 
ба съ това социално зло — ту- 

I беркулозата.

начинътъ, по който може да се 
предаде отпуснатото место на 
Ловното дружество. Т е с ъ  два: 
подъ наемъ или за единъ срокъ 
отъ 99 години, като следъ то
ва отпуснатото место, заедно 
съ всички постройки на него, 
остане на общината. Като по 
изгодно посочи втория начинъ, 
който е приложенъ въ БЪло- 
градчикъ, Красно-село—Софий 
ско и другаде.

Г-нъ Никола Поповъ не е 
противъ отпускане место, но 
предпочита сумите, които Лов
ното дружество ще изразходва 
по направата на ловния домъ, 
да се употребятъ за направа 
на училищни здания или за на
права на санаториумъ за гръ- 
доболни, тъй като 50°/0 отъ де
цата въ града сж туберкулоз
ни, а около 45'7о — предразпо
ложени.

Подложено на гласуване, прие 
се предложението на г. кмета 
—да се отпусне 30 дек. мксто 
въ Баира на Ловното дружест
во, което да го загради, да го 
залеси и да построи ловенъ 
домъ.

Общинскиятъ съветъ заседа
ва въ общинския салонъ—дос
та удобенъ следъ ремонтира
нето му. ВсЪки пъть, при ва- 
жеиъ дневенъ редъ, чрезъ об
щинския барабанъ, се канягъ 
гражданите да присътствуватъ 
на заседанията. А такива не се 
явяватъ или много малко.

А л . Лопошновъ
САРАФЪ

София —  гр. Фердинандъ 
ГР. ФЕРДИНАНДЪ ПРИЕМА 

САМО ПОНЕДЪЛНИКЪ.
(Кантора срещу Читалището). 

Тайна на клиента строго запазена. 
Купува:

1. Златни монети: жълтици, турски, 
лири, минцове, франкове, 

долари и други.
3. Златни: коронки, зжби, пръстени,

обици, часовници и други.
4. Злато рЪчно (плавано).
5. Злато — всЪкакъвъ вндъ и форма*

6. Сребърни монети: левове, пеГолев-1 
ки, рубли, меджидни, талери, шес

таци, цвънци, кръстачки, Ха-
митъ, аспрн и други.

7. Сребърни накити: гривни, пръсте
ни, обици, колани, павти и други.

8. Стари (видински) обици — поз
латени и сребърни,

9. Сребро — въ всЪкакъйъ внДъ И
форма.

10. Ценни книжа, облигации и др.
у р е ж д а  :

1. Гаранции — сждебни, за служба,
за търгове и другн.

2. Въ Америка м други държави — 
наследства оставени — урежда.

Заем а пари:
1. За no-дългъ срокъ съ 15 о|о,
2. При по-клсъ срокъ съ 10 о|о.

Р аздава заем и ср ещ у  
златн и монети.

Тайна на клиента е строго запазена! 
ЗЛАТО) -  ЦЕННИ КНИЖА! СРЕБР01

АЛЕКСАНДРЪ Л̂ ЯОШНОВЪ 
известява че преподава уроци но:

I. МОДЕРНИ ТАНЦИ:
фокстротъ, валсъ, танго, рум- 

ба и тангалила.
II. ЖНУ-ДЖИЦУ:

японска борба (бързо Справя 
не безъ оръжие съ против

ника при физическа 
Опасность)
III. БОКСЪ.

VI. ДЕЙСТВУВАНЕ СЪ ХЛАДНО 
И ОГНЕСТРЕЛНО 0РЖЖИЕ:

пистолети, пушки, бомби, кар
течници, ножове, ками и др. 

ИЗУЧЕТЕ — ЩЕ СЖ ВИ ПОЛЕЗНИ!

Хроника
— Съгласно определение № 

752 отъ 6 того на Ломския окр. 
съдъ, съобщено съ писмо отъ 
10 того на мЪстната Районна 
кооперативна банка, последната 
въ 15 дневенъ срокъ требва да 
свика извънредно общо събра
ние, да измени чл. чл. 1 и 30 
отъ устава си, да спре всеко 
приемане на нови членове отъ 
селата и да ликвидира съ до
сега приетите

— Дирекцията на труда е на
редила при строителните^ пред
приятия да се спазва най-стро 
го 8 часовия работенъ день, да 
не се допущатъ на работа чуж
денци и работниците да иматъ 
редовни осигурителни книжки.

— Срокътъ за сключване пис
мени договори за наемите се 
продължава до 12 юлий т. г.

—  Апартаментъ отъ 1 — 2 стан 
и кухня, самостоятеленъ и луксо- 
зенъ се търси отъ Ал. Лопошновъ 
— с а р а ф ъ .  Предплата д а в а  
за цЪла година. Предложения пис
мени и подробни заедно съ цената.

— Резултата отъ надбегване- 
то на Фердинандското Съюзно 
колоездачно дружество „Огос
та“ състояло се на И юний г. 
г. до гр. Берковица и обратно 
46 клм. е следния: I ва награда 
300 лв. и знаменосецъ — Пър- 
ванъ Коловъ (№ 6) изминалъ 
разстоянието за 1 ч. и 37 м 40 
секунди; II ра награда 200 лв. —
Георги Канчевъ (№ 5) изминалъ 
растоянието за 1 ч. и 39 м. 26 с.; 
Ш-та награда 100 лв. — Тасо Ис- 
татковъ (№ 3) изминалъ расто
янието за 1 ч. 52 м. 30 сек.

— Въ редакцията е постъ- 
пилъ списъкъ на гражданите, 
к о и т о не съ  се издължили 
предъ бившия градски свинарь 
Иорданъ Петковъ. Понеже спи
съка ще бъце публикува нъ въ 
идущия брой на „Наше Слово“, 
то нека всички се издължатъ, 
за да не видятъ имената си въ 
списъка.

— Отъ 15 того Околийско
то управление работи отъ 8 до 
12 и отъ 3 до 7 ч. сл. об

— Въ този брой поместваме 
статията „По поводъ седмица
та на виното“ отъ Д  ръ Авр, 
Ив. Рапонски съ закъснение, 
Просимъ извинение отъ автора.

— На 14 тогО) следъ кратко 
боледуване, е починала нашата 
съгражданка Петра Велкова, на 
52 г. Миръ на праха й.

— „Родно-Радио“ — год. II, бр. 
14 седмичао илюстровано спи
сание — официаленъ органъ на 
Българския съютъ Родно Ра
дио. Гл. редакторъ инж. Т. Ив, 
Цоневъ. Излиза всека събота. 
Абонаментъ: За членове на съ
юза 100 лева годишно, за не- 
членове 150 лева. Адресъ: Бан- 
ковска, 3—София. Тоза е един
ствено списание съ програмата 
на предавателя Родно Радио— 
София.
„ТРУДОВИ ВЕСТИ“, двуседми- 
чникъ по трудови въпроси, год. V 
авонаментъ 120 лв. съ отгов. ре
дакторъ Тодоръ Славчевъ, Гр. 
Игнатиевъ № 25 (ъгъла Л. 
Леже), пощ. кутия № 247, София.
Печати. ТКивотъ-—Фердинандъ

Проектъ за пазарище въ гр. Фердинандъ
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Както съобщихме въ миналия брой, най-късно следъ 1 
месецъ ш е започне строежа на покрития пазаръ. Ще се 
изостави само театралния салонъ, който, ако се направи, ще 
възлезе на повеч отъ единъ милионъ лева.

З ж Б б о л ^ к а р ь
се установи на работа въ града. Кабинета 
7-ю се намира до книжарница „София“.

Даватъ се ПОДЪ НАЕМЪ три дукяни
на ъгъла на улицигЬ „Главна“ и „Славянска“, сре

щу Централъ и Ловджийското кафене.
3-3 Споразумение: ГРЕКОВЪ.

Столарската работилница
на Исидоръ Първановъ - -  Фердинандъ

се установи въ зданието на Свиленъ Ивановъ, на ул. 
„Врачанска“ (бившата работилница на Сп. Софрониевъ).
Изработва врати, прозорци и всЪшвн мебели.

кафенето на АрменякъВратанянъ „Майска роза“, подъ 
банка „Богатство“, заедно съ инвентара, състоящъ се 
отъ: единъ билярдъ, заедно съ 10 билета и 10 щеки; 
10 маси съ 40 стола; 6 табли и др., всичко напълно 

запазено, при добри условия.
2-2 Споразумение: Ярменякъ Бартамянъ.

ПЛЕТАЧЕСКО АТЕЛИЕ на ТОДОРЪ САНДОВЪ 
село Превала —  Фердинандско

приема да изработва фланели, чорапи, блузи, фусти— 
плисарани и неплисирани и всичко друго изъ плета- 
ческия браншъ — при цени износни и работа изящ

на, която задоволява и най-изтънчения вкусъ.
2-5 Едно посещ ение е достатъчно.

Продава се ду кан ъ
въ центъра на града, улицит-fc „Ломъ-София“ и „Ве- 
ренишка“, срещу Земл. банка, бетонна постройка на
/0  кв, м, подъ цЪлия зимникъ, съ дворно Micro око* 
ло 250 кв. м. и навеси надъ двора, свободенъ отъ 

BciKaKBH задължения и ипотеки.
2-3 Споразумение: Ив. П. Бъчваровъ=—Фердинандъ.

Разсадъ-зеле
добро качество и голямо количество продавамъ на

износна цена.
2-3 Споразумение: Иванъ Цековъ (куция.)
::::::::::::::::::::::::::::::::::: • ■ ............ ......г.......... шяв.....

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

менъ, пристигнаха ми всички №-ра т о п к и ,  п р и д р у 
ж е н и  с ъ  и п й - с о л и д н и т Ъ  ф р л н п у з  
к и  н л о н д е р и  м а р к а  „,С п о р т  ъ “  к  
„ Д о р к о “ , с п е ц и а л н и  з а  м а ч о в е .

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

, 5-8 Тодоръ Iодоровъ— Фердинандъ,


