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НЕЗАВИСИМЪ ВЕСТНИКЪ — ИЗЛИЗА ВСБКА СЖБОТА. РЕДАКЦИЯ — ВЪ КНИЖАРНИЦА „>КИВОТЪ„

АБОНАМЕНТЬ<
за година 50 лева 
за 6 месеци 25 лева Телефонъ № 15. ПУБЛИКАЦИИ

официални 2 лв. кв. см. 
въ хрониката 5 лв. на редъ

Учителю, свестя се!
Едва ли учителството е пре

живявало такъвъ позоръ, какъв 
4о изживеза сега?! Едва ли 
другъ П/YvTb, така безропотно е 
понасяло обидите и унижения
та, нанасяни му отъ всекжде?! 
Докато предшествениците ни 
непожалиха ни сили, ни здраве, 
нито сигурность на своето лич
но и семейно щастие, за да ни 
дадатъ извоювани придобивки; 
за да ни дадатъ редица права: 
стабилитет, изплащане заплати
те  отъ държавата, а не да ни 
ценяватъ като пъдариге, да ни 
дадатъ придобивки напоени съ 
техната кръвь и поть, зарадъ 
които сж гонени и разкарвани 
отъ тогавашните управници, 
съвременното учителство се по
каза т о л к о в а  индеферентно 
къмъ коварния пристжпъ на от
делни личности и партийни 
групировки, които му отнематъ 
дадените придобивки, че оста
налите по една случайность, 
пощадени отъ смъртьта борци 
съ тжга и сълзи на очи, кон 
статиратъ големото различие 
между некогашните ветерани 
и сегашните сънлювци.

Де го нашия идеализъмъ? Де 
го борческия духъ на предше
ствениците? Питаме ли се ние, 
какъвъ заветъ ще оставимъ на 
ония, които идватъ следъ насъ? 
При такава пасивность не ще 
ли загубимъ и тия малко права, 
които сж ни останали като нас
ледство?

Свести се учителю! Защо та
кава неорганизираность в ъ 
тебъ? Защо бегашъ отъ орга
низацията? Нима не знаешъ, че 
„съединението прави силата“ ? 
Какъ да се обясни скърбния 
фактъ, че въ околията ни има 
повече отъ 100 души неоргани
зирани учители? Какъ да се 
обясни и големата пасивность 
на организираните? Защо така
ва пасивность предъ настъпва
щата опастность? Да не би да 
се прибегне къмъ хамелионщи- 
ната? Какъвъ срамъ! 1

Внимавай, учителю! Възвише
ния идеализъмъ на борците 
отъ миналото нека ни въоду- 
шев лява! Примерътъ е добъръ, 
достоенъ за подражение.

Организирайте се, за да се 
боримъ за правда и истина, за 
редъ и законность, принципи, 
които лежатъ въ основата на 
организираното общество! Да 
се боримъ за братство и чове
щина, да спремъ варварския 
пристлпъ на ония, които ис
кате да хвърляте народа въ 
тъмнина!

Ме свивайте рамене, недейте 
кръсти ръце, не молете се—сра
мно и позорно е това! Нашата 
конституция ни Дава широкъ 
просторъ на действие, да се 
боримъ и спасимъ народа отъ 
невежество. Срамно е, да се 
хленчи предъ силните на деня! 
Учителя, това народно кандил 
це, което мъждука всредъ не
прогледния мракъ; което про 
гонва бЪсовскага измама и озар
ява детските души, като ги 
предпазва отъ злини и пороци; 
което чезне и гасне въ тесните 
прашни стаи, гълтайки вонещия 
въздухъ; на което се възлага 
толкова много обществена ра
бота при най-малко възнаграж
дение, да се моли и хленчи, 
едва ли има по унизително, по 
позорно отъ това?! До тамъ 
ЛН стигнахме? трлковя ли сме

сигурни въ нашата мощь? Да 
търсимъ подкрепа отъ друго 
место, когато сами можемъ да 
си я дадемъ, това сочи за без 
характерность, безволие, без 
чувствие за честь и човешко 
достойнство.

Събуди се учителю! Народа, 
макаръ и безверенъ, все още 
има надежда въ тебъ. Не да
вай право, съ твойта пасивно 
сть да се оронва твзя автори 
тетъ!

Докажи, че умеешъ да се 
боришъ за правда, хлебъ и чо 
вешки права! Но не като го- 
нишъ твоя страдащъ братъ 
учитель, не като подготвяш ъ 
масата срещу него, а като ор- 
ганизирашъ слабите, като на- 
сочвашъ всичко въ ходъ. Въ 
нашата мила България, клитето 
„всичко цъвти и зрее“, кждето 
има всички възможности за 
благоденствие на народа, по
зорно е да съществува охра
нено безделие и непосиленъ, 
полугладенъ трудъ.

Човещината налага да се 
даде правилно разпределение 
на благата. България не е май
ка за едни, а мащеха за други! 
Справедливо ли е, ние да по
лучаваме 1600--2000 лв., а дру 
ги 12—50,000 лв.?! Тоза ли е 
то миролюОието и любовь къмъ 
родината, къмъ България?.. 
Нека си подадемъ ръка, колеги 
и напредъ!

Действителностьта е страш
на, но трудътъ, редътъ и за- 
коннос 'ьта, любовьта к ъ м ъ  
ближния, съвестното разпреде 
ление на благата и задължени 
ята, ще ни доведатъ до светли 
бъднини. Въ име го на тия 
принципи, нека станемъ единни 
въ борбата!

Народа ще ни оцени и ще 
гръгнс следъ насъ. Неговата 
измъчена душа, отдавна блуж
дае и гърси спасителния пъть. 
Нека докажемъ на обществото 
и управниците, че не сме сбир
щина, а организация на досто
йни народни синове, че нашите 
идеали не съ  личния интересъ, 
а интереса на обществото и 
народа.

Децеге.

Т р е с к а

Печатница вЖИВОТЪв — Фердинаидъ

с. Влашко-село
На 18 м. м. учителя въ село

то ни Георги Коматановъ на 
т р ъ г в а н е  бе изпратенъ отъ 
всички ученици съ букети въ 
ръце и сълзи на очи и повече 
отъ 300 — 400 души мъже и 
жени съ музика го изпратиха 
чакъ до подъ село. Факта, че 
повече отъ децата* а и некои 
възрастни се разплакаха, дока
за за лишенъ пЪть, че той е 
заобичанъ отъ всички ни.

Изказаните благодарности въ 
деня на утрото отъ г. предсе 
дателя на учил. настоятелство 
нека бъдатъ наградата, която 
да вдъхновява младия учитель 
и до година съ още по-нови 
сили да поеме възпитанието на 
децата ни. Ако въ случай на
пусне селото ни, същото ще 
загуби много нещо и пакъ ще 
зацарй досегашната апатия и 
бездействие.

Хвала на такива учители.
Настоятели н родитель,

Има разни видове трески. Въ 
случая насъ ни интересува са 
мо треската, която засега от 
делната личносгь. Народътъ 
подъ треска разбира неразпо 
ложение, което се характеризира 
освенъ съ повишение на тем 
перагурата, но още и съ своя 
та краткотрайность То се счи
та също така за невинно сгра 
дание. Обаче въ дейсгвител 
ность това не е така. Въ нау
ката подъ треска се разбира 
внезапно повишение темпера
турата на човекъ, което пови 
шение на температурата може 
да се дължи иа редъ болести, 
между които по важни съ: ту 
беркулоза, малария, пневмония, 
ангинз и пр. Обикновено наро
да подъ треска счита заболЪ- 
ванието отъ малария, същность- 
та на което страдание, обаче, 
за много не е ясно. Що е ма* 
лария, какъ почва, на що се 
дължи, какъ се пренася — ето 
въпросите, които тукъ ще си 
уяскимъ.

Маларията е заразителна бо- 
лесть. Верно е, че тя не се 
пренася отъ човекъ на човекъ 
направо. Боленъ отъ малария 
може съ години да бъде въ 
съприкосновение съ здравъ чо 
вЪкъ, безъ да му пренесе бо 
лестьта. За да може да стане 
пренасянето на маларията, нуж д- 
но е друго същество, което да 
вземе заразата отъ болния чо
векъ и да я пренесе на здра 
вия. Това слщество е комара 
Комарите отъ своя страна се 
дЪлятъ на маларични и не ма 
ларични т. е. такива, които пре- 
насягъ маларията и такива, ко 
ито не пренасятъ маларията. 
Требва да се отбележи, че са 
мо женските комари пренасятъ 
маларията. Комарите, които 
пренасятъ маларията се разли- 
чаватъ отъ тези, които не пре 
насятъ по своите криле—тези, 
които пренасятъ има петна по 
крилетЪ, а тези, които не прг- 
насягъ—шЬматъ такива. После 
тЪ се познаватъ и по кацането 
си—тези, които пренасятъ ка- 
цатъ на стената успоредно съ 
т-Ьлото си. Комарите обикнове
но се въдятъ въ застояли во
ди, като не избЪгватъ даже и 
трапчинкя, образувани отъ ко
пита на животни и крака на 
хора. Ето защо винаги требва 
да се пази голяма чистота око
ло водните източници, защото 
иначе тамъ се образуватъ бла
та, дето комарите снасятъ яй 
дата и последните се разви- 
ватъ. Също така требва да се 
стремимъ да направимъ брего
вете на реките такива, че да 
не може да се образуватъ ни
какви застои, които съ  отлич
но место за развъждане на ко
мари. Особено добре се задър- 
жатъ лаврите на комарите по
край тревите по бреговете на 
реките. Да пренесе малария ко* 
марътъ, требва първо да уха
пе боленъ отъ малария човекъ 
и следъ известно време да уха
пе здравъ човекъ. Въ кръвьта 
на боленъ огъ малария, която 
бива три вида Сгерциана, квар- 
тана и тропика), има специал
ни паразити (плазмодии), които 
нападатъ червените кръвни 
телца на болния отъ малария 
и ги разрушаватъ. Съ смуква- 
нето на кръвь, комарътъ смук- 
ва отъ кръвьта на болния те 
зи паразити и ги пренася чрезъ 
жилото и слюнка си на здра

вия човекъ, ъогото ухапза. За
разата навлиза въ здравия чо
векъ, обаче болестьта не почва 
веднага. Требва да минатъ 8 
дни отъ ухапването, за да се 
прояви болестьта. И споредъ 
вида яа заразата ухапаниятъ 
получава втрисания презъ день, 
презъ два дни или безразбор
но. Първата е малария терциа 
на, втората кваратана, а пос
ледната тропика (най-тежката) 

Маларичните паразити, какго 
казахме, нападатъ червените 
телца, нарастватъ въ техъ, 
разрушаватъ ги при своето 
размножаване и следъ като 
разрушатъ телцето, въ което 
сж порастнали и се размножи 
ли, влизатъ въ плазмата на 
кръвьта и отъ тггмъ въ н о в и  
кръвни телца, които пакъ раз 
рушаватъ. Момента на напус
кането и навлизането въ нови 
червени кръвни телца е момен
та на почването и свършване- 
зо на треската. Съ разрушени
ето на червените кръвни тел
ца човекъ побледнява, дзла- 
кътъ му се уголемява и той 
става безсиленъ да работи. По 
този начинъ се вижда какво 
тежко страдание е треската и 
колко леко се гледа на нея.

Целрто поречие на Огоста е 
маларично. Азъ съмъ улавялъ 
маларични комари както въ гр. 
Фердинаидъ, така сжщо и по 
нагоре до с. Бели-мелъ. При 
този установенъ фактъ какво 
требва да се предприеме за за 
пазване отъ заболеване? Пред
пазването се състои въ две на 
правления: борба съ комарите 
и предпазване отъ заболеване 
Борбата съ комарите, които 
обикновено излизатъ и хапятъ 
надвечерь, е поставяне проти- 
вокомараи мрежи на прозорци
те, изчистване застоялите во
ди около водните източници, а 
тамъ, дето това е невъзможно, 
петролизиране всеки осемь де
на. Петролизиране значи по- 
силване застоялите води съ 
газь за лампи. Предпазването 
се състои като всеки възрас- 
тенъ човекъ презъ месеците 
отъ юний до откомврий взима 
всеки понеделникъ и вторникъ 
по 1 грамъ хининъ на 2 пхти 
презъ деня.

Може да се зададе въпроса: 
не може ли това да прави дър 
жавата? Тя това прави въ се
лища, обявени за заразени отъ 
малария, дето при прегледъ на 
деца отъ училищата се конста
тирате повече отъ 10 Vo увели 
чени далаци. Една моя анкета 
презъ тази пролеть въ с. Жи 
вовци откри увеличени далаци 
10°/о- веднажъ обявено се
лището за маларично, съгласно 
Закона за борба прогивъ мала
рията, върху бюджета на съот
ветната община се правятъ про
центни одръжки. При това по
ложение всека община може 
да се снабди при предварител
на сметка съ нуждното число 
хининъ и да го раздава на на
селението. По този начинъ ще 
се спести много време на бо
ледуващите, а сжщо ще се 
предварди населението отъ по 
следствията отъ прекарване на 
маларията (малокръвие, увели 
ченъ далакъ, безсилие и евен
туално туберкулоза).

Б"БЛАТА ПТИЦА
Когато Творецьтъ погледна земята, 
която за радости беше създалъ, 
усети какъ болно се свива душата 
на земния образъ, изграденъ отъ

каль.

ЧовЬкътъ бе равенъ на червей ни
щожен*.

и-нищо не движи живота напредъ! 
самъ Богь на земята стана невъзмо-

женъ,
а, мракътъ вЪковенъ цареше на-

вредъ!

Въздъхна надъ нашата земя без
плодна

тогава, творецътъ отъ болки сломенъ 
и зърна, че липсва тукъ сила свобод

на,
която не би се паднала на пленъ.

Протегна р£це къмъ простори да
лечни,

отъ обичь и огьнь тамъ птица скова; 
криле й посади отъ истини вечни; 
изпълни я цБла съ живи слова.

Изъ дхнъ небесата прекрасната
птица

се спусна блестяща надъ земния
миръ

и стана надъ всичко свободна царица 
безъ време, пространства-на длъжъ 

и на ширъ!

Хвърчи непобедно-надъ всичко ца
рува;

неспирно лети къмто нови страни; 
предъ топа и щика открито ликува 
и руши безъ мжка тя всички злини

ЧОвЪкъть подигна очи къмъ небето 
и трепна у него любящо сърдце; 
горещи молитви нашепна детето —  
къмъ бБлата птица протегна рхце!

МЛ. Г. КАРТАЛЕВЪ

Д-ръ Н. Григеровъ.

Платете си абонамента.

За читалището
По поводъ апела на читали

щето къмъ разните организа
ции въ града ни да се прите- 
катъ на помощь на настоятел
ството и съдействуватъ въ об 
щата работа на сжщото насто
ятелство, научаваме се, че ту
кашното занаятчийско сдруже
ние, въ звседанието си на 18 
юний т. г., следъ като е раз
гледало най-подробно тоя въп- 
росъ, единодушно е решилода 
се отговори на читалищното 
настоятелство какво занаятчий
ското сдружение смета сегаш
ното читалищно настоятелство 
като негодно да изпълни зада
чите на читалището и се е ув
лекло само въ борби и прес
ледване лични амбиции съ един
ствения девизъ „да бждатъ нас
тоятели“, поради което имъ 
препоржчва да свикатъ неза
бавно събрание на членовете и 
си подадатъ оставките, следъ 
което да се избере ново нас̂  
тоятелството, на което занаят  ̂
чийското сдружение ще даде 
своята пълна морална и мате
риална подкрепа.

Въ сжщия дуХъ е отговорй- 
ло и ловното дружество „ to  
колъ“. Остава на гражданите 
да направятъ своята преценка 
на горното.

Занаятчия.

— Туристическото д-во „Пъ- 
стрина" устрои на 1 того въ 
кафене „Сплендидъ* танцова 
забава, а на 2 того 5 ч. сЛ, 
обедъ, на Пчелина—градинско 
увеселение. Прихода е за дет
ските ученически колониии.ко* 
иго тази година з а пръвъ 
пжть се формиратъ и ще ле* 
туватъ въ Лопуша нскня монас* 
тиръ.



Стр. 2. Наше Слово Брой 434.

За стопанигЬ на 
вършачки

Окол. комитетъ на стопани
те на вършачки съобщава на 
своите членове да се съобраз- 
ятъ съ новото изменение на 
наредбата за горивните мате
риали, публикувана въ Държа- 
венъ вестникъ брой .59 отъ 
17. VI. т. г. като отъ агроном
ството се снабдягъ съ книжки 
за ползване съ безмитни мате
риали, а така сжщо всички се 
снабдятъ съ варели до 1000 
кгр. най-малко, за да не стоятъ 
после безъ газь.

Да се съобразя 1Ъ съ новото 
изменение на правилника за 
вършидбата, публикуванъ въ 
Държавенъ вестникъ брой 63 
отъ 22. VI. т. г. като съблюда- 
ватъ за правилното му прило
жение, за да не имъ съставятъ 
актове и бждатъ спирани отъ 
работа.

Всички требва да си подгот- 
вятъ (ремонтиратъ) машините 
и тогава да излезатъ на вър- 
шидба, защото негодните и не 
ремонтираните вършачки ще 
бждатъ остранявани и немя да 
бждатъ допускани да вършатъ 
съгласно правилника.

Преди да излезатъ на вър 
шидба требва да направятъ 
застраховка по гражданска от- 
говорность съгласно закона за 
задълженията и договорите.

Да снабдятъ наетия ра
ботнически персоналъ съ оси
гурителни книжки отъ инспек. 
на труда гр. Ломъ и всички 
др. наредби които ще намерятъ 
въ комитета. На нарушителите 
ще бждатъ съставяни актове 
съгласно вида на нарушението.
Г- ft-. : — Ш Ш Ш  ГИ ■ - • —rr-^gl

Славотинъ
На 21 м. м. презъ нощьта, 

крадци сж влезнали въ канце
ларията на първоначалното учи 
лище и сж задигнали инвен
тарната, библиотечната и при- 
сжтствената книги, книга за от- 
сжтствията на учителите, за
поведната книга, протолните 
на учил. настоятелство и учи
телския съветъ. По съмнение 
сж арестувани бившите глав
ния учитель и председателя на 
училищното настоятелство въ 
с. Славотинъ. Селянинъ.

Хроника
— Съ указъ 14 публикуванъ 

въ бр. 70 на Държавенъ вест
никъ Фердинандска околия е 
присъединена къмъ Софийска
та търг. индустриална камара.

— Държавното девическо 
практическо домакинско учили
ще въ гр. Фердинандъ привър- 
шва практическите си учебни 
занятия на 2 юлий т. г. По слу
чай приключване на учебната 
година ще устрои презъ дните 
9 и 10 юлий изложба отъ пред 
мети, изработени изключително 
отъ ученичките при сжщото

училище. Въ изложбата ще бж- 
датъ застжпеии следните отде
ли: шевъ на горни и бели дре
хи, бродерия и гостварство съ 
сладкарство. Предметите ще 
бждатъ изложени въ основното 
училище при общината. Огъ 
сега тази изложба буди големъ 
интересъ и заслужава да бжде 
посетена отъ всички граждани.

— Печелившите номера, отъ 
журналистическата лотария, ко
ито сж продадени отъ редак
цията на „Наше Слово“: 12608, 
98269, 44100, 83762,72723, 6038, 
72701, 72702,85115,85116, 23822 
98522,48247,98294,44214,44218, 
83760,72710,72719,85109,85117, 
23807.

— Въ брой 1373 на Занаят
чийска дума сж публикувани 
печалившите номера на занаят

чийската лотария, теглена на
29 май т. г. въ Плевенъ. Който 
е взелъ билетъ отъ тази лота
рия, да се яви при председа
теля на местното сдружение 
г. П. Кацарски за справка.

— На 30 м. м. настоятелст
вото на дружеството на запас
ните офицери е имало заседа
ние, на което е бламиранъ 
председателя му г. Нешо То- 
доровъ, учитель, и на негово 
место е избранъ г. Еленко Раи- 
чевъ, запасенъ капитанъ.

— Споредъ сп. „Здраве и 
животъ“, което се редактира 
отъ професори при нашия уни- 
верситетъ, употребяването на 
сладоледа докарва заболеване 
отъ коременъ тифъ, дифтеритъ, 
скарлатина, диария и катъръ 
на тънките черева.

Държавно Девическо Практическо Домакинско Училище 
гр. Фердинандъ

ОБЯВЛЕНИЕ №  157
Дирекцията на Държавното девическо практическо до

макинско училище въ гр. Фердинандъ съобщава, че записва
нето за учебната 1933 / 1934 г. започва отъ 10 септемврий.

Курса на училището е 3-годишенъ, въ който се изуча- 
ватъ следните отдели:

1) Общообразователни: Български езикъ, Гражданско уче
ние, Сметане и др; 2) Хигиена: Учение за храните; 3) Шевъ: 
Долни и горни дрехи — теория, практика и бродерия; 4) До
макинство: Готварство, Консервиране и пр; 5) Отглеждане и 
възпитание на детето; 6) Стопанства: Бубарство — свилоточе- 
ние, Пчеларство, Млекарство и пр.

Тая програма дава възможность на ученичките да бж
датъ достатъчно подготвени да упражняватъ самостоятелно 
занята по шивачество на долни и горни дрехи, бродерия, гот
варство и общо домакинство. Освенъ това, се улеснява за ед
но всестранно развитие на интелигентна и добра гражданка, 
възпитателна, майка и отлична домакиня.

Специалните стопански предмети й даеатъ възможность 
да се запознае основно съ земледелското стопанство, една 
необходимость при днешните тежки условия и подпомагане 
семейството съ други доходи, които могатъ да се създадатъ.

Въ началния IV класъ на училището се приематъ безъ 
приеменъ ивпитъ ученички, завършили най-малко III прогим 
назиаленъ класъ и не по-възрастни отъ 17 год. По възрастни 
те се приематъ отъ учителския съветъ съ одобрение отъ Ми 
нистерството на търг., промишленостьта и труда.

При записването ученичката требва да бжде придруже
на отъ родителите си, като представи следните документи: 
1) Свидетелство за завършенъ III прогимнззиаленъ класъ; 2) 
Кръщелно свидетелство; 3) Медицинско свидетелство; 4) Имен- 
никъ, надлежно попълненъ и подписанъ отъ родителите й и 
5) Заявление.

Училищната такса за целата учебна година е 200 лева, 
внесена при записването.

Отъ училищна такса се освобождаватъ: 1) Децата на 
инвалидите отъ войната; 2) Децата на доброволците ветера
ни отъ 1885 година; 3) Сираците отъ войните; 4) Деца на 
крайно бедни родители, срещу представяне удостоверения за 
бедность.

Освенъ тая такса, при записването ученичките внисатъ 
по 300 лева — гаранция за материалите и пособията, които 
имъ се поверяватъ, която сума се връща на сжщите при на- 
пущане на училището.

Въ училището ще се уреди постоянна трапезария при 
износни условия за храна на странните ученички.

Подробности въ канцеларията ка училището и въ агро
номството презъ всеко време.

гр. Фердинандъ, юний 1933 год.
И т ъ  д Е я р е к а д г а я т а .

Който рекламира, само той печели. 
Рекламирайте въ „Наше Слово“

В£Ж НО ИЗВЕСТИЕ
Съобщаваме на всички приятели и познати, че 

отъ 20 юний т. г. отворихме срещу хотелъ „Бълга
рия и о д м о  а т е л и е
ж е « Ъ  т р у д ъ “ на Я. Алексовъ, Ив. Табаковъ и 
Ан. Икиевъ, въ което ще се изработватъ всЪкакъвъ 
видъ дрехи: мжжки, детски, ученически и дамски — 
последна мода. Всеки, който иска здраво* хубаво и 
евтино, требва да посети ателието. 1-3

ТТГТ . .Т. .1. .1.1!.

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

| I. ■ ■■  —  ....... .. !П  ■ |   . . .  . I.

ЕВТИНО КУПИ — ЕВТИНО ПРОДАЙ.
КОЛОЕЗДАЧИ,

Набавижъ всички резервни час
ти за велосипеди. Добре внимавай
хе отъ кж де иде купите. СегашнигЬ цени 
сж повишени съ 30’/0. Понеже гзъ съмь 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 Z O °/0 за сега отъ 
Софийските. Винаги съмъ конку« 
рентъ и съмъ победитель на про« 
тивната страна, което е винаги въ 
полза на самиятъ ми клиентъ.

За по-евтино винаги при машин
ния и велосипеденъ магазинъ на
7-7 Тодоръ Тодоровъ-Ф ердинандъ.

ОБЯВА
Продава се или се дава подъ наемъ

зеленчукова градина (ХОДЖОВАТА), 33 декари, въ М‘Ьст» 
ностьтз „Търняка“, при съседи: Юсни Абазовъ, пжть, Д-ръ 
2-3 Богоевъ и река „Огоста“.
Споразумение при наследницата: Зюмбюлъ Ходжова^Фердинандъ.

Ф у т б о л и с т и ,
По моя поржчка отъ специална кожа, лично избрана отъ 

менъ, пристигнаха ми всички №-ра топни, придру
жени съ иай^солиднит^ ф ранцуз  
ки плондери марка „С п о р т  ъ “ и 
„Дорко“, специални за мачове.

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

7_8 Тодоръ Тодоровъ— Фердинандъ.

Даватъ се ПОДЪ НАЕМЪ три дукяни
на жгъла на улиците „Главна“ и „Славянска“, сре

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

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
Съобщава се на всички г-да отъ гр. Фердинандъ н око

лията, че агенция „Сингеръ** се премести въ 
малкото дюгенче срещу касапските дюгени.

Имеющите нужда отъ истински еннгерови машини, иг
ли, части, масло и поправки, да се отнесатъ до механика Ив. 
Вариклечковъ, който се намира въ сжщото магазинче. Сжщия 
отсрива безплатенъ курсъ по бела и цветна 
бродерия, за което се умоляватъ желаоиците даотитатъ и се 
запишатъ за следване въ курса

Хр. НедЪлковъ.
Изъ цикъла „Дебю ти“

и.
т-ьсна улица. Ледената ус- 

Мивка на червения фенеръ май
чински милуваше измръзналите 
страни на момиче—съ девстве
на МЛадость. Очите й натежа
ни — плачеше. Нещастна? Из- 
лЪзла да се хареса, а се гро- 
&и1 — Защо ли? На прага въ 
живота огнището на гной и 
зараза — цирей, който бере, за 
да пръсне и залее небе, земя.

Отъ страсть? Жажда? — О, 
Не! Тя не бе както хилядите 
Дами, потънали въ богатства—- 
окаляни морално.

Клета! Останало кржгло си- 
раче—и двамата въ една нощь 
за винаги излЬзнаха и никога 
майчина милувка не бе сгряла 
малкото сърдце.

ДЪдо й просякъ— я прибра, 
*  слабите ржчички переха чуж

ди дрехи.
Пораетиа.
Дедо й боленъ.
Тя търси работа — кажете 

де йма работа й тя ще работи, 
Тя искаше да работи. Напраз
но. А тя обичаше дедо си — 
просякъ. Нямаха пари, по ми- 
лость ги изгониха въ разсадни- 
ка~сламена колиба,

А голите, студени вейки на 
зимата като мъртавци шепнеха 
и мамеха.

Много пжти излизаше — шЬ- 
маше смЪлость да направи пър 
ва стжпка на девствена мла- 
доеть. А сетне? — Лесно. И 
унила се връщаше — не по
смела.

ДЪдото гладаше ржцетЪ й.
Тази вечерь тя излезна отъ 

колибата по-смела. Лудото по- 
блЪдъ отъ луната. Требваше 
да бърза — ето я подъ фене 
ра да чака. • Предлага гЬлото 
си — заплати таксата икакво- 
то искашъ прави,

Минаваха свити, измръзнали 
хорица и не поглеждаха —- до* 
като единъ отъ тълпата се от
дали—старъ, пиянъ, нищо — 
цельта!

Тя се решава. Като въ сънь 
го хваща и потънаха надоДу 
по студената кална улица.

Болна. Отпаднала. Краката й 
свити—едвамъ пристжпяше. Но 
весела. Отъ таксата накупила 
закуски. Ще направи и чай. Д-Ь- 
до, спасение! Искаше да тича 
— неможеше.

А дедо й—просякъ, по бл-Ьдъ 
отъ луната, презъ това време 
съ мила усмивка бе устремилъ 
стъклени очи къмъ костеливи
те вейки на зимата.

А тя?
Малката кржгла сиротиня — 

скжпата продажница, съ мжка 
прежив-fe до ранна пролЪть— и 
умре. Защсто съ пиянската це
лувка на онзи първи, тя прие 
отъ заразата, която прояде мла
дата снага.

Името й?!
Вейките шепнеха;
— Ле-гионъ.

I l l
Вечерь. Подъ светлите лам- 

пади на големия градъ нервно 
крачи човекъ — отъ улица на 
улица. Безъ цель! Или по пра
во съ цель.

Старъ, прегърбенъ отъ сухия 
животъ, който е водилъ до се
га. Всички иматъ природа. Тър 
сятъ отдушмикъ ка живота — 
жената.

На кжде? — самъ не знае; 
само знае, че требва да се ре
ши. Смелость1 Но опасно—бо
лести, зараза, последствия — 
охоо, охоо — ветъръ! Единъ 
пЖть -дебютъ въ живота— на
слада, опиянение до насита, 
болка.

До сега стоикъ, твърдъ, хла- 
денъ мизантропъ, който отми
нава хубавата жена съ ледена 
т* усмивка на презрение.

Но стана предомъ, Почувства

топли жлези. Кръвьта зашра 
лудъ сатаниибкй танцъ и вих
рено го понесе.

А некой усилва -— шепне му 
на ухото страстйе, нежно» 
ясно.

Той долайй й думи;
— Дайте пжть на жената.
Колко Хубаво звучатъ тези

думи!
За първи пжть ги долавя и 

така унасятъ — но и дращатъ 
по плътьта.

Той не устоява — ето тича, 
блъска се въ навалицата; кра
ката, колената му се подгьватъ 
и чупятъ въ остри линии.

Браво, мизантропъ!
— Браво, ха, ха-а а й-и и хи 

—се киска и го гони.
И голата плешива глава, съ 

широки бели сколуфи, се из
губи—потъна въ пъстрото бла
то отъ продажни жени.

— Cherchez la feromei


