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У ч и т е л ю !
 ̂Просв-Ьтниятъ храмъ отново 

блъсва. И ти, учителю, отново 
поемашъ кормилото на току 
що. отпочиналия корабъ и тръ- 
гвашъ. Тръгвашъ, за да срЪщ- 
нешъ бури, вълнения, тъма, ви
кове и писъци и най-после — 
щастливо да пуснешъ котва на 
светналия брЬгъ за нова по
чивка.

На тебъ ти предстои борба, 
страшна борба съ бури и тъма, 
съ викове и писъци — за свет
лина.
&*Борй се да минешъ бурите и 
пръснешъ тъмата. Бори се да 
стигнешъ щастливо осветения 
брегъ. Държъ съ лъвска'^ сила 
кормилото, запали всички’ фак
ли свещи и свещици въ просве
тния храмъ, за да осветятъ 
твоя труденъ пъть. Те ще свЬ- 
тятъ и бъди уверенъ — не 
тъй лесно ще угаснатъ. Съ. ог
нена вера въ гърдите — влезъ 
въ просветния храмъ. Тукъ те 
чакатъ невинно блестящи очи- 
*чки съ надежди отправени 
къмъ тебъ. Те чакатъ да чуятъ 
и дълго, дълго да слушатъ 
твоята речь, твоята песенъ и 
твоите нежности. Те чакатъ 
да светяатъ техните душич*

ки и греятъ въ въкове. Помог
ни имъ, учителю!

А кагъ излезешъ отъ све
щения просветенъ храмъ, тръг
ни на къде искашъ, учителю, и 
все ще срещнешъ тъмни или 
слабо блестящи брилянти. Те 
могатъ да светятъ. Очисти ги, 
учителю, отъ лошата каль, по
лучили яследъ напускане прос
ветното жилище. Отъ едни ще 
получишъ похвала, отъ други— 
хули, но ти не се отчайвай, а 
приеми всичко съ усмивка, 
тъй—както майката земя прие
ма живодарните слънчеви лъчи.

Работи! Твоя девизъ е- да 
газишъ вековна тъма, да пръс- 
кашъ просветни лъчи. Бори се 
и работи. Твоя трудъ ще спа
си и издигне крехки души, а 
твоята правда ще изковешъ 
чрезъ съединени сили въ едно.

На работа! Предстои ти но
ва учебна година. Бъди побе- 
дигель и сега! Запали всички 
нежни душички въ просветния 
храмъ и твоя пъть ще видишъ 
чистъ.

На работа предъ олтаря на 
просветния храмъ.

Родитель.

'ф-ХИскустаеното кърмене.
Ние видехме, че най-гол-Ьма- 

та причини за зелената детска 
диария и на твърде голЬмата 
детска смъртяость е искустве- 
ното хранене и толкова по-го- 
лема, колкото повече не се 
спазватъ основните елементар
ни хигиенически правила за от- 
гледването на кърмачето.

По тая именно причина все
ка майка требва да гледа на 
искуственото кърмене съ страхъ 
и да не прибегва до него, ос- 
венъ при крайна налична, се
мейна или социална непреодо
лима причина (сериозно болна 
майка, невъзможность да се на
мери кърмачка).

При искуственото хранене 
обикновено се употребява раз
редено, подсладено (две чаши 
млеко и една чаша подсладе
на 10Vo вода) и три пъти пре
варено краве млеко.

Магарешкото млеко, по със- 
тавъ най-близко до човешко 
то, може прекрасно и превъз 
ходно да замени кравето. То е 
много по-лесно смиляемо и по 
редко причинява диария и дру 
ги стомашни и червни смуще 
нйя. То е особено за прело 
ръчване именно при диария и 
когато кравето млеко е труд 
но понасяно отъ некои дели 
катни детски стомаси. .

Напротивъ, често препоръч 
ваното козьо млеко съвсемъне 
подхожда за отхранването на 
кърмачето. То е трудно смиля 
емо и поради бедностьта му на 
хранителни материали, то пред
разполага къмъ малокървие.

Също така, и много повече, 
често рекламираното стерили 
зирано, изсушено (на прахъ), 
юманизирано и др. млека, пре
търпели дълги фабрични про 
цеси, поради липсата у техъ 
на витамини и др., абсолютно 
необходими на бързорастещия 
крехъкъ детски организъмъ, съ 
въ повечето случаи вредни и 
за изхвърляне отъ употреба.

Къмъ тая категория не спа-
дагь, обаче, концентрираните и

подсладени млека (напримеръ 
Нестле). Те пазятъ съществе
ните си хранителни материали; 
ге съ  по-лесно смиляеми и ло- 
некога по-дибре понасяни отъ 
пресното краве млеко.

Споредъ възрастьта и тегло
то на кърмачето то се употре
бява разредено съ повече или 
по-малко вода.

Напримеръ:
Първите три седмици. Една 

добре навършена кафена лъжи
ца (10 гр.) въ вода 4 супени 
лъжици (4 X  15 гр. =  60 гр.).

Четвъртата седмица. Една и 
четвъртъ кафена лъжица въ 5 
супени вода.

Вториятъ месецъ. Една и по
ловина кафени въ 5—6 супени.

Третиятъ месецъ. Две кафе 
ни въ 7 супени.

Четвъртиягъ и петиятъ ме
сецъ. Две и половина кафени 
въ 7 — 7 и пол. супени.

Шестиятъ месецъ. 3 — 4 ка
фени въ 7—8 супени.

Практически всякой пъть, 
когато се налага непреодолима 
яеобходимость детето да бъде 
кърмено искуствено, ще му се 
дава бавно и постепенно тол
кова преварено, разредено и 
подсладено краве млЪко, кол
кото бозаенета съ премахнати 
и такова количество, каквото 
кърмачето бй бозаело при нор
мално кърмене отъ майчината 
гръдь.

ПримЬръ. Въ момента на въ
веждането на пълното искуст
вено кърмене, бебето е на 7 
месечна възрасть. То бозае по 
6 пъти на день по 150 грама 
майчино мл-Ько на всЬко боза 
ене или около 6 по 150 — 900 
грама. При искуственото кър 
мене бозайничето ще трЬбва 
да има въ биберона около 
900 грама преварено, разреде
но и подсладено краве мл-Ько, 
разпределено на 6 пъти (все* 
ки три часа).

Съ горния примЬръ ние се 
докосваме до въпроса: колко 
пъти и какво количество млЬ-

на денонощие?
Два метода: Споредъ въз

растьта и споредъ теглото на 
детето.

1) Споредъ възрастьта.
Първиятъ день отъ раждане

то нито едно бозаене. Отъ вто
рия день до седмия день коли
чеството за всеки день се рав
нява на произведението отъ 80 
по номера на деня така:

1 день — 0 гр.
2 день 80 гр. по 2 бозаенета 

на день — 160 гр.
3 день 80 гр. по 3 бозаенета 

на день — 240 гр.
4 день 80 гр, по 4 бозаенета 

на день — 320 гр.
5 день 80 гр. по 5 бозаенета 

на день — 400 гр.
6 день 80 гр. по 6 бозаенета 

на день — 480 гр.
7 день 80 гр. по 7 бозаенета 

на день — 560 гр.
Втора, трета и четвърта сед

мици по 7 бозаенета на день 
по 80 гр. — 560 гр.

2 месецъ 560 гр. и 80 гр. — 
640 гр. на день.

3 месецъ 640 гр. и 80 гр. — 
720 гр. на день.

4 месецъ 720 гр. и 80 гр. — 
800 гр. на день.

5 месецъ 800 гр. и 80 гр. — 
880 гр. на день.

6 месецъ 880 гр. и 80 гр. — 
960 гр. на день.

7 месецъ 960 гр. и 80 гр. — 
1040 гр. на день.

Както вижда чигательтъ за 
всЪки месецъ се прибавятъ по 
80 гр. млЪкс на день.

2) Вториятъ методъ за опре-

отъ

огъ

Конгресите
на Българската Въздържателна Федерация

джиевъ и Цв. Петковъ;, отъ 
Учит. В. Н. С. — проф.а_Д-ръ 
П. Цоневъ, Дим. Пеновъ и Ц, 
ЦвЬтановъ; отъ Еванг. В. С. — 
Ст. Градинаровъ, Ал. Георгиевъ 
и А. Гомасъ; отъ О. С Л .— Гл. 
Вождъ по право и Д-ръ Н. Кън- 
чевъ и Люб. Михайловъ; отъ 
Ст. В. Д-во — Р. Шоселовъ и 
отъ Ж. Хр. В. Д-во — Госпо
жа Крефетъ. **

Управ. Съветъ на Бълг. Не- 
утраленъ Въз. Съюзъ: Б-ръ Д. 
Г. Бурилковъ, Д-ръ Г. Ефре- 
мовъ, Д-ръ Н. Станчевъ Д-ръ 
Г. Узуновъ, Н. Пеачевъ, Д-ръ 
В. Златарева и др.

Управ. Съветъ на Млад. В. 
Н. С. — Председателъ: 3. Зай» 
царовъ, подпредседатели Цв. 
Пегковь, Секр. Р. Шоселовъ, 
Редакторъ Г. Сираковъ и др.

Управ. Съветъ на Еванг. В. 
Съюзъ — Председатель—П ръ 
Ст. Градинаровъ М. Н. Поповъ, 
Гр. Димитровъ и др.

Презъ време на конгресните 
дни се уреди курсъ по безал
кохолно производство, завеж» 
данъ отъ специалиста агрономъ 
М. Едревъ и посегенъ отъ мно
го делегати, гости и мЪстни 
жители.

Общо конгресигЬ приключи
ха редовно и творчески своята 
работа, подготвайки движение
то за предстоящата година, 
презъ която ще бъдатъ поста
вени за разрешение много иде° 
йни и организационни въпроси. 

Дгръ Аво. VLb. Рашшснн за окончателно стабилизиране
па Движението.

Като първа акция на движе
нието предстои да вземе най- 
живо участие въ предстоящата 
Гроздова седмица, която е обя
вена и за общъ праздникъ на 
цЬлого въздържателяо дви
жение.

д^ляне количеството на и б 
ходимото ежедневно м л £ к о, 
който е за предпочитане, се 
основава на теглото на кърма 
чето.

Споредъ това правило нор
малното здраво бозайниче треб
ва да взима по 150 гр. мл-Ько 
на килограмъ тегло и на день.

Споредъ професоръ Вей отъ 
Лионъ на кърмаче съ тегло 
отъ 3 до 5 кгр. ще се даде 
мл-Ько ’/б отъ теглото му.

Отъ 5 до 7 кгр. — ]/7 
това тегло.

Отъ 7 до 9 кгр. — Ч8 
това тегло.

Едно много просто и лесно 
правило за бързо намиране не
обходимото количество мл-Ько, 
което кърмачето тр-Ьбва да бо
зае на вс-Ько бозаене, е след
ното: умножи по 2 първит-fe две 
цифри на числото, изразяващо 
теглото на кърмачето, изразено 
(теглото) въ грамове. За деца 
по-тежки отъ 6 кгр., получения 
резултатъ тр-Ьбва да се нама
ли съ 1 къмъ 10.

Прим-Ьръ.
1) Кърмачето тежи 5500 гр. 

ПървитЪ две цифри отъ 5500 
съ 55, Умножени на 2 съ 55 
по 2 равно 110 гр. мл-Ько на 
всЬко бозаене.

2) Кърмачето тежи 7000 гр. 
70 по 2 равно 140 гр. 140—1/10 
огъ 140 — 14. 140 — 14 равно 
126 гр. млЬко за всЬко бозаене.

дипломирииъ по хшиена 
и бактериология.

Отъ 27 —• 29 августъ въ гр. 
Свищовъ се състояха конгреси- 
тЬ на Българската Въздържа
телна Федерация и членуващи- 
тЬ въ нея Български Неутр. 
Въздържателенъ Съюзъ, Мла
дежкия и Евангелски Бъздър 
жателни Съюзи. Присътствува- 
ха множество делегати и гости 
изъ всички краища на страна
та. На 27 сутриньта въ голЬ- 
мия салонъ на Читалището ста
на тържествено откриване на 
всички конгреси съ речь отъ 
подпредседателя на Б. В .Ф. г. 
проф. Д-ръ П. Цоневъ, следъ 
което говориха председателитЬ 
на отдЬлнитЬ Съюзи. Приеха 
се приветствия огъ мЬстнитЬ 
официални власти и много кул 
тури организации професори и 
лроче.

Следъ обЬдъ въ същия са 
лонъ се състояха съвмЬстно 
публично научно заседание, на 
което, чете реф. проф. Д-ръ П. 
Цоневъ върху * Въздържанието 
като възпитателенъ проблемъ“ 
и Борисъ Наумовъ върху „За- 
конодателнитЬ мЬрки и въздър
жанието, забранитЪ въ чужбина 
и референдумитЬ у н а с ъ “. 
Следъ събранието се състоя 
голЬма манифестация изъ глав- 
нитЬ улици презъ време на ко
ето говориха Ст. Градинаровъ 
3. Зайцаровъ, Д-ръ В. Златаре
ва, Н. Пенчевъ и Георги Изанъ 
Поповъ. Вечерьта се представи 
пиесата „Родина“, съ участие 
го на Роза Попова при извън- 
реденъ успЬхъ.

На 28 и 29 до обЬдъ се съ 
стояха организационнитЬ засе
дания на отдЬлнитЬ Съюзни 
конгреси. Дадоха се огчетит-Ь, 
които се удобриха; приеха се
бюджегитЬ за новата година и 

ко тр-Ьбва да взима кърмачето Ue гласуваха нозйгЬ планове

за дейностьта. Презъ отчетната 
година движението е нараегна- 
ло съ надъ 100 нови д-ва.

На 29 сл. об. се състоя VII 
общъ фед. конгресъ съ учас
тието на делегати на всички 
федерирани Съюзи. Следъ из- 
оиране на бюро, стана тържес
твеното приемане отново въ 
Б. В. Ф. на Съюза за борба 

съ алкохолизма I. О. С. Т., кой- 
преди 5 години бЬ изключенъ 
отъ Федерацията, като делега- 
титЬ му взеха веднага участие 
въ конгреса.

Секрегарътъ на Б. В. Ф. Бо
рисъ Наумозъ даде обстоенъ 
докладъ за състоянието на дви
жението презъ отчетната годи
на, постиженията му презъ сж- 
щата, както и отчетъ отъ стра 
на на Федералния Съветъ за 
дейностьта му презъ същия пе 
риодъ, приетъ единодушно отъ 
конгреса. Поради напредналото 
време цЬлия останалъ дневенъ 
редъ се предостави за разгле
ждане отъ новия Федераленъ 
Съветъ.

Накрай се пристъпи къмъ 
изборъ на нови управителни 
гЬла: Конгресътъ единодушно 
и съ акламация избра за поч- 
генъ председатель на Българс 
ката Въздържателна Федера
ция, досегашния дългогоди- 
шенъ председатель и много за- 
служилъ въздържателенъ де» 
ецъ въ страната г. Марко Н. 
Поповъ, съ доживотно право 
на действително членство въ 
Федералния Съветъ.

Избрани сж за новъ Федера 
ленъ съветъ: отъ Б. Н. В. С. 
Д-ръ Д. Т. Бурилковъ, Д-ръ Г. 
Ефремовъ, Борисъ Наумовъ, Вл. 
Хрисгосковъ и Н. Пенчевъ; отъ 
младежкия В. Н. С. — 3. Зай- 
царовъ, В* Захаряеаъ, Аа. Кою*«

с. Люта
На 8 того Лютенското учил. 

настоятелство съ постановление 
№13 от същата дата не ме увол» 
нява по съкращение учителския 
лерсоналъ.

Какъ стана моето съкраще
ние, ще изложа въ и д у щ и я  
брой на вестника.

М. Балтовъ.

Декларация
Подписаниятъ Борисъ Г. Слав» 

ковъ отъ гр. Фердинандъ зая- 
вявамъ, че напускамъ Б. 3. Съ
юзъ Врабча 1 и се нареждамъ 
въ редоветь на националното 
социално движение подъ шеф- 
ството на годЬмия българинъ 
г. Ал. Цанковъ»

Подписъ: Б. Г. Славкевъ*

Декларация
Свещеникъ Каменъ Поповь 

отъ с. Живовци, Фердинанд» 
ско, съобщавамъ, че се отказ» 
вамъ отъ политическата си дей» 
ность, като оставамъ да рабо» 
тя за кооперативното дЬло> гле* 
дамъ служебнитЬ сн обязанос* 
ти и работя частния си имотъ.

Свещ. К. Подова

— Иванъ Геникъ отъ С. Га» 
ганица е отличенъ майсторъ нА 
цигулки, мандолини и китари. 
Препоръчваме го на нашитЬ 
читатели—преди да кудятъ ин« 
струментъ, да прегдедатъ про* 
лзведеннгЬ отъ него.



Стр. ± Наше СлбвО Брой 444.

Лунни нощи
Въ миналия брой на в. „На

ше Слово“ единъ „приягель“ 
на младостьта подъ псевдони
ма „Ергенъ“ и подъ горното 
заглавие 6Ъ написалъ фейле 
тонъ.

Да се пише фейлетонъ не е 
лесна работа, затова ние ще от- 
говориме на „Ергенъ“ направо 
въ проза.

Да се правятъ разходки въ 
„Лунни нощи" не е специали- 
тетъ само на нашиятъ малъкъ 
градъ. Тов8 става и въ по го- 
лЪмигЬ провинциални градове, 
а въ столицата се правятъ цЪ- 
ли екскурзии.

Въ гЬзи разходки взиматъ 
участие не само младежи, но 
и хора съ завидна възрасть — 
та самата разходка е за прох 
лада — за смЪна на прашния 
въздухъ — да се почувствува 
човека подмладенъ.

Въ нашия градъ тЪзи разхо
дки се правя гъ обикновенно 
огъ млади весели к о м п а н и и  
— въ които излетниците сж 
строго подбрани. Правятъ се 
обикновенно до „Пчелина“ кж- 
дето подъ звуците на гармофо- 
на се изиграватъ по неколко 
танца и хора — и така отпо- 
чинали развеселени младежите 
се прибиратъ по домовете си.

Нашиятъ колега „Ергенъ“ съ 
своята изповедъ въ поменати- 
ятъ вече по-горе фейлетонъ мо
же би отчаянъ отъ живота — 
преждевременно отритнатъ отъ 
младостьта се опитва да за
блуждава гражданството.

Дали лекотата на партньорка
та на героя, е която го е отча
яла и така лошо настроила не 
знаеме — но, че нашиятъ герой 
не е подбиралъ „идеала“ на 
своето сърдце това може лес
но да се прозре.

Въ града ни има за нещас
тие доста „пеперудки“ и Вие 
драги „ергенъ“ навярно сте 
наскачали такова създание, ,ко 
ето въ Васъ не е търсило 
„идеала“ на сърдцето си, а е 
искало съ Васъ само да пре
кара по-весело „Лунната нощь“.

Не е местото въ в. „Наше 
Слово“ кждето Вие требваше 
да направите своята изповЪдь 
■— защото съ това заблуждава
те гражданството, а най-вече 
на Васъ се пада да давате съ
вети на родителит-Ь да пазятъ 
дъщеритЪ си — защото Вие са- 
миятъ не сте могли да се запа
зите и сте се удавили въ во 
довъртежа на лекиятъ животъ. 
И може би днесъ съзрели или 
съсипани отъ „живота“ сте по
чнали да съветвате и то отъ 
колонигЬ на мастната преса.

Горното го пишемъ за да 
разсЪемъ заблудата която всях
те въ гражданството, а Васъ 
Ви съветваме да подбирате 
компанията другъ п ж т ь  за 
„Лунни нощи“ за да не стане
те  пакъ пръчка въ ржцегЬ 
на нЪкоя „пеперудка.“

Луннит-fe нощи сж използва
ни винаги за разходки и раз
влечения и ще се използватъ и 
аа въ бждеще; но т*Ь ще бж 
датъ желани и търсени само 
отъ хора, които въ тЪхъ тър» 
Сятъ прохлада и веселие, а не 
задоволениб на скотски жела
ния.

В. К.

ЛИТЕРАТУРНА ВЕСТЬ
„Нриключението на Дшоанна", 

ОТЪ Дж> Лондонъ. Съ 230. 
страници, голЪмъ форматъ, изя
щно издание, романътъ е пре- 
веденъ отъ известния писатель 
и преводачъ Д. Позвързачовъ 
(Хамлетъ Принцъ Датски).

Действието на романа се ра
звива на фона и всрЪдъ бля
съка на тропическитЪ моря и 
лесове, а геройтй му, предста
вители на бЪлата раса, проявя- 
ватъ воля и самообладание, 
които ще само пленявагъ, но и 
творятъ чудеса въ срЪдата на 
дояцитЪ и на екзотическата

природа. Несравиимиятъ и свое- 
образенъ разказвачъ и дъл- 
бокъ психологъ, Дж. Лондонъ, 
е вложилъ въ тази си книга 
всичката мощь яа свояталантъ. 
Всичко въ нея смайва и завли
ча четеца, който я оставя са
мо следъ като я прочете. Това 
е една отъ рЪдкит-Ь книги, ко
ито освенъ голЪмитЪ си худо 
жествени достойства, давзтъ 
много повече нови нфща иуь 
живога и на читателя съ жи- 
зненъ опитъ, а на ючашеството 
момчета и момичета, възвише
ни обрасци за подражание, отъ 
каквито най-вече се нуждае 
нашия животъ.

Горната книга не се прода
ва. Тя е само безплатна пре
мия за третата годишнина за 
седмично илюстровано списа
ние „Страници за всички“, която 
почва въ началото на Октом 
ври. Списанието е съ увели 
ченъ форматъ й всЪка книжка 
съ повече страници, безъ да 
увеличаваме абонамента.

Който старъ или новъ або- 
натъ предплати и изпрати або
намента си отъ 120 лв. за III 
година на адресъ: сп. „Страни
ци за всички“ ул. Гурко, 20 30 
•София, веднага ще получи 
горната книга безплатно.

Хроника
— На 18 того, ще започне 

редовната сесия на общинския 
съветъ.

— Министерството на земле- 
дЪлието е о т п у с н а л о  отъ 
фондъ „Епизотии“ 300,000 лв. 
помощь на Фердинендската об
щина за доизкарване покрития 
пазаръ.

— 3 \ архиваръ-регистраторъ 
при тукашното данъчно управ
ление е повишенъ писара при 
сжщото нашиятъ съгражданинъ 
г. Тодоръ Живковъ.

— Билети отъ лотарията на 
инженерите се продаватъ въ 
книжарница „Животъ“.

— Нашиятъ съгражданинъ 
г. Константинъ П. Николовъ е 
завършилъ за 32 дена една ста
туя за надгробенъ паметникъ 
Г4 височина на покойния Д-ръ 
Вартанъ Ил. Кеседжианъ отъ
гр. Берковица издържана доб

ре. Това е първата работа 
на г. Николовъ, изработена отъ 
чистъ мраморъ.

Печати. Животъ

До Господина
Редактора на в. „Ваше Слово“ 

гр. Фердинандъ.
Г-нъ Редакторе,

Понеже отъ много граждани съмъ запитванъ дали не 
влизамъ и азъ въ месарския картелъ въ града ни, то Ви мо
ля съобщете на почитаемото гражданство, че не влизамъ въ 
никакъвъ месарски картелъ, а даже и невъзнамЪрявамъ да 
влизамъ въ такъвъ, ако и да се пускатъ слухове, че въ об
щинските месарници всички сж въ картелъ.

Като Ви заявявамъ горното, то благодаря на всички мои 
досегашни и бждещи клиенти, които посещаватъ месарница
та ми и съум-Ьватъ да запазятъ интересите си.

Съ почитание: Димитъръ М. Тодоровъ, месаръ 
III общ. кае. дюгенъ.

Декларация
Долуподписаниятъ Расимъ Помаковъ деклари- 

рамъ, че отъ днесъ за напредъ се отказвамъ отъ всФ- 
какви партии и ставамъ безпартиенъ.

Подписъ: Р. Помаковъ.

Подъ наемъ давамъ
самостоятелно 3 стаи, кухня и др. удобства.

Езекия Гроздановъ.

Продавамъ
1 децималъ 200 нгр. съ грамовегЬ.

1 палавза отъ 10 кгр.
Съвършено нови.

1-3 Споразумение Редакцията.

Търси се помЪщение
Общия съюзъ на БългарскмтЪ 

зеиледЪлски кооперации-Ферди- 
нандъ обявява, че търси въ центъра на града да наеме 
за една или повече години обширно и солидно помещение за 
магазинъ и складове.

Предложения се приематъ най-късно до 20 т. м. писмен» 
ни съ подробно указание за размера на помещенията и го
дишния наемъ. Отъ Съюза

Мебело-строителна работилница
на Илия Ялександровъ — Фердинандъ

ул. „Врачанска“ № 26 — завършилъ средно стол. училище.
Известявамъ на всички стари и нови клиенти, че открихъ МЕ 
БЕЛНО-СТРИГЕЛНА РАБОТИЛНИЦА въ гр. Фердинандъ, на 
ул. „Врачанска“ № 26, до окол. управление. Изработвамъ вра
ти и прозорци, подове, тавани, ламперии и др. Мебели: сто
лове (обикновени и тапицирани), кревати, скринове, гардеро
би, бюфети, бюра, библиотеки, маси (разСтегателни и други) 
и цели гарнитури, като: кухни, спални, столови, кабинети, бу
доари, предверии, детски мебели, училищни, аптекарски, бръс
нарски и др. Изпълнявамъ поржчки всекакви стилове—и най- 
модерните. Поржчките се излълняватъ отъ всекакви видове 
дървета — местни и чуждестранни. Работа акуратна, съ най- 
солидни конструкции. Цени износни, специално за днешната 
парична криза. На чиновници и учители поржчките изпълня

вамъ на изплащане.
2-3 Посетете работилницата ми, за да се уверите.

Иинерална вода
винаги пр-Ьсна, съ най-голЪма доза радий, 

ще си набавяте отъ
1-з Георги Вълковъ и Синове—Фердинандъ.

Съобщаваме на всички про
изводители на зърнени хра
ни, че Земледелската Кооп.
Банка, Синдикална централа 

Врабча 1, закупува жито по цените на Храноизносъ. 
Пуктове: Фердинандъ, Бойчиновци и Габровница.

Агенти:
1-3

Петъръ Първановъ — гр. Фердинандъ 
Милчо Игнатовъ — с. Вирове 
Миронъ Каменовъ — Бойчиновци

Доброкачественагабровско сливово ракии
и иоаоотворене бъчва първо качест
во вино ще намЪрите въ кръчмата на 
АНГЕЛЪ нъРвДНОвЪ — фердинандъ. 
подъ старата поща. прЪсин закуски на 

скара всЪкога. скарата е вжтре.

Д ъ р ж авн о
Девическо Практ. Домакин. (Стопанско) У-ще

гр. Ф ер ди н ан дъ

ОБЯВЛЕНИЕ № 57
Съобщава се за знание на интересующитЪ се, че запис

ване ученички въ началния класъ на 1933/34 учебна година 
се продължава по уважителни причини за ученичките по от
делно до 25 септемврий т. г.

Курса на училището е тригодишенъ.
Програмата на училището цели да подготви въ самосто

ятелно упражнение шеаъ на долни и горни дрехи, бродерия, 
готварство съ общо домакинство и да улесни пигомките въ 
всестранното развитие на интелигентни и добри гражданки, 
възпитателни, майки и отлични домакини.

Специалните стопански предмети улесняватъ въ основ
но опознаване съ земледелекото стопанство, една необходи* 
мость при днешните тежки условия на живога, за подпома
гане семейството си съ странични доходи, коиго могатъ да 
се създедагъ,

Приематъ се завършилите най малко 111 лрогим. класъ.
Предсгавляватъ се: 1) Училищно свидетелство; 2) Кръ 

щелно свидетелство; 3) Медицинско свидетелство; 4) Имен* 
никъ и 5) Заявление.

Училищната такса е 200 лв., внесена при записването.
Бедните и дъщери на инвалиди се освобождаватъ отъ 

училищната такса.
Внася се 300 лева гаранция, която при завършване учи

лището се повръща на ученичката.
Ще се уреди трапезария за странните ученички.

Отъ Дирекцията.

Обявление Ns 29
Фердинандското ловно д-во „Соколъ“ известява, че при 

него се намира на пазене едно безстопанствено ловно куче, 
съ следните белези: косъмъ черъ, гърди б£ли, около врата 
б£ло, четирите крака долу бели, края на опашката бела, на 
около 3 -4  години. Умолява се стопанина му въ срокъ огъ 
единъ месецъ отъ днесъ да се яви и си получи. Следъ този 
срокъ кучето ще бжде продадено на търгъ.

гр. Фердинандъ, 15 септемврий 1933 г.
Отъ ДРУЖЕСТВОТО.

V ФЕРДИНАНДСКИ ДАНЪЧЕКЪ БИРНИКЪ

ОБЯВЛЕНИЕ №  1391
Съобщавамъ на всички данъкоплатци отъ участъка си, 

че срока за доброволното изплащане на акциза реколта за 
1932 година е 30 т. м.

Поканвамъ всички, безъ изключение, да се яватъ до гор
ната дата въ канцеларията ми и си изплатятъ дължимия ак- 
цизъ. Отъ неиздължилигЬ се до горната дата ще го събера 
по принудителенъ начинъ съ глоба за закъснение* 

гр. Фердинандъ, 11 септемврий 1933 г,
Данъченъ бирникъ; М. ВЕЛЕВЪ.

у: У":
ГАьРОВНИШКО ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ, ФЕРДИНАНДСКО

ОБЯВЛЕНИЕ N2 1102
Габровнишкото селско общинско управление обявява; че 

търси да закупи по доброволно съгласие единъ биволски 
бякь да не е ло-младъ огъ две години и ло-сгаръ отъ три 
години. Койго има такьвъ да го представи предъ общинско
то управление най-късно до 20 септемврий т. г. Следъ тази 
дата общинското управление само ще потърси и ще закупя.

Бика следва да бжде одобренъ огъ агрономството, 
с. Габровница, 10 септемврий 1933 година.

Кметъ: IL С п л т к


