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Стефана Славко Стефанова
нЪма да приема на именния си день

Беса 0. Григорова
нЬма да приема на именния си день — 14 того.

Стефанъ Будурски
нЪма да приема на именния си день

* Иванъ П. Бъчваровъ, търговецъ
честити Рождество Христово на многобройнигЬ си клиенти и имъ 

пожелава успЬхъ въ всичко.

Гостилница „Здраве" П. Георгиева-Лодушна
честити на своите клиенти Рождество Христово.

ФЕРДИНАНДСКА ПОПУЛЯРНА БАНКА
кредитно кооперативно сдружение

ПОКАНА
№ 32

Управителниятъ съветъ на Фердинандската Популярна 
Банка, възъ основа на чл. 43 отъ устава и протоколното 
решение № 1 отъ 2 януарий 1932 година, поканва члено
вете на скицата да прнсътствуватъ на Х-то редовно общо 
годишно събрание, което ще се състои на 17 януарий 1932 г. 
6 часа предъ обедъ, въ салона на читалище „Разуйъ“—гр. 
Фердинандъ, при следния дневенъ редъ:

1. а) фтчетъ на Управителния съветъ за дейностьта 
на Банката| ярезъ 1931 година; б) докладъ на Контролния 
съветъ; в) Одобрение баланса и равносметката „Загуби и 
печалби“ за 1931 год. и освобождаване отъ отговорность 
Управителния и Контролния съвети.

2. Гласуване бюджета на Банката за 1932 година.
3. Даване мандатъ на Управителния съветъ да съста

вя и приема тарифата на Банката за лихвите, комисионни
те и таксите, които Банката ще събира и плаща.

4. Даване мандатъ на Управителния и Контролния съ
вети да избиратъ делетати за кооперативни конгреси и 
конференции презъ 1932 година.

5. Разглеждане заявление вх. № 498 отъ 1931 год.
6. Избиране трима действитедни членове на Управи

телния съветъ за три години вместо излезлите по редъ: 
Илия Райчевъ Стефановъ, Езекия Стефановъ Гроздановъи 
Иванъ Пейчевъ Панайотовъ, трима запасни членове на Уп
равителния еъветъ, трима действителни членове и двама 
запасни членове за Контролния съветъ.

Забележка I. Ако по неявяване на законното число чле
нове събранието не се състои на 17 януарий 1932 год., то 
ще се състои на 24 същия месецъ, същия часъ и место, 
при колкото и да се яватъ членове.

Забележка II. Всеки членъ има право на единъ гласъ 
за себе си и да представлява не повече отъ двама други 
членове по пълномощно, обгербвано съ 7 лева и заверено 
отъ Банката; за цельта пълпомощията се заверяватъ най- 
късно единъ день преди събранието; следъ този срокъ, 
както и въ деня на събранието, пълномощия не се приематъ.

Влизането въ годишното събрание става съ членски 
входни карти, които служатъ и при гласуването. Всеки членъ 
требва да получи членската си входна карта отъ Банката. 
Упълломощительтъ снабдява пълномощника съ членската 
C.I входна карта.

Външни лица не се допущатъ въ салона, освенъ поканени.
гр. Фердинандъ, 4 януарий 1932 год.

Секретарь: К. П Николовъ. Председатель: Илия Райчейъ.

Илия Поповъ
— адвокатъ —

<се установява на самостоятелна 
адвокатска практика — гр. Ломъ,

$ъ кантората на Никола П, Догофетовк8 до Окряжния $н дъ ,

Христосъ раждается...
Хиляди години. Тъмни 

векове. Човечеството е тъна
ло въ мракъ. Надъ по-голе* 
мата часть отъ него ужаса 
на робството и проклятието 
е царело. Ни капка милость 
и състрадание къмъ немощ
ните, сиротите, бедните. 
Правото на силния да вла
дее по-слабия, на господаря 
къмъ роба, на мъжътъкъмъ 
съпругата и децата е било 
осветено отъ вековете. Же
ната не е била помощница 
и другарка на мджа въ жи
вота, а безправна робиня, съ 
която той разполагалъ като 
съ бездушна вещь. Безна- 
дежность, неутешима скръбь 
и отчаяние е владеело на 
всекъде по земята. И най- 
печалното за всички потис
нати и безправни е било, че 
те  съ нищо не съ могли да 
бъдатъ утешени и обнадеж
дени за по-сносенъ човешки 
животъ. Такава е била за
душна, мрачна, тъжна всес- 
ветската атмосфера до преди 
раждането на Христа Спа
сителя.

Но всека тирания, кол
кото и безчовечна и звер
ска да е тя, си има своя 
край. Вседържительтъ Богъ
— Творецътъ на Вселената
— виждайки неизбежната ги- 
бель, къмъ която е тласнато 
Неговото творение—човека, 
смилява се и, чрезъ проро
ческите предсказания, пре
дизвестява края на светов
ните злини, на безчовечната 
тирания. Обнадеждило се 
потиснатото човечество и 
всички обременени и отру
дени очаквали и вервали. че 
ще се случи нещо необик
новено.

И ето, не следъ много го
дини надъ витлеемската пе
щера изгрева лъчезарна 
звезда, която облива съ 
светлите си лъчи обремене
ното човечество. Словото 
става плъть. Ражда се Хрис
тосъ — синъ на Бога Виш- 
няго, който чрезъ словото си 
първъ издигна гласъ срещу 
човешката тирания, противъ 
робството, безправието и за
крепи верата въ правдата, 
любовьта, братството.

Би требвало да се помис
ли, че тукъ е границата меж
ду старозаветната тирания и 
прокламирания отъ Христа 
земенъ рай, между робство
то и свободата, между гре- 
хътъ и блаженството. Не! 
Многоочаквания Месия се 
роди, дойде на земята, но 
силните тогава на деня кре- 
пители на осветената отъ 
вековете тирания, съзреха 
въ Христовото лице своя 
смъртенъ врагъ, който чрезъ 
словото и любовьта си за
почна да руши тираничния 
строй. Убиха го чрезъ кръст
на смръть> който, преди да

издъхне, пакъ прояви лю
бовьта си къмъ неговите 
убийци, молейки се: „Боже,
прости имъ, защото не зна* 
ятъ какво вършатъ“!...

Следъ години Божествено
то Слово поникна, даде 
плодъ, разпростре се чрезъ 
Христовите последователи 
по много краища на земно
то кълбо и постепено заса- 
бори старозаветния тирани- 
чески строй. Уви!... И днесъ 
демонътъ—сеячътъ на всич
ки злини — още проявява 
своите тъмни сатанински ин
стинкти срещу Божествена
та любовь за миръ, правда 
и братство. Макаръ въ 
други форми, и днесъ не
правдите, злобата, убийства
та, кражбите, мъстьта и пр. 
и пр. зли пороци, се ширятъ 
и взиматъ застрашителни 
размери. А това показва, че 
Христовиятъ духъ не напъл
но е обладалъ надъ съвре- 
меното човечество.

Християнино1 Който и да 
си ти пр житейската лес- 
тевица — отъ царскиятъ па- 
латъ дори до селската коли
ба — оправдай своето хрис
тиянско име! Помни обеща
нието, дадено отъ тебъ 
чрезъ възприемника ти при 
светото кръщение, че вер- 
вашъ въ Христа Господа и 
се съчетавашъ съ Него. А 
това обещание, запечатено 
съ светото миро, за тебъ е 
ценно, свето, ненарушимо 
и по-страшно отъ клетвата. 
Винаги бодъръ стой на твоя 
християнски постъ! Високо 
издигай Христовото знаме! 
Въоръжи се съ посочените 
въ Божественото Слово до
бродетели! Издигни душата 
и сърцето си надъ житей
ските страсти! Бъди акти- 
венъ пионеръ срещу всички 
човешки злини! Моли се 
винаги и усърдно: Господъ 
Богъ да пребъдва въ тебъ, 
въ твоето семейство, въ твоя 
домъ! А следъ това да пре
бъдва въ нашето общо се
мейство — отечеството!

И громката ангелска пе- 
сень при раждането на Мла
денеца Христа: „Слава на
Бога въ ъисините, миръ на 
земята и братско благоволе
ние между хората“ ще се 
носи отъ уста въ уста, ще 
се откликва изъ недрата на 
българските величави балка- 
ни, ясно огревани отъ все
мирната Витлеемска Звезда 
и многочакваните; миръ, 
правда, братство и добро* 
честина между всички ни ще 
зацарятъ.

Свещ. В; ТУБранковъ
Специално за новите монет

ни пари пристигнаха
П О Р Т О Ф Е Л И

при ИВАНЪ Г. НИКОЛОВЪ 
срещу Читалището, Фердинандъ

Блаюдарность
У чите лекият ъ съветъ при 

народното първоначално учи
лище „Христо Ботевъ“ бла
годари на всички фердинанд- 
ски граждани, които m сети
ха вечеринката, устроена за 
въ полза на трапезарията; 
благодари на управата на чи
талище „Разумъ“ за дето от
пусна безплатно салона; въз- 
торжна благодарнъсть йй» 
казва на младите любители 
на театралното изкуство, ко
ито положиха максимумъ уси
лия и жертваха много време 
за подготвянето на вечерин
ката; благодари на печатни
ца „Животъ“ за безплатното 
напечатване на афишите и 
билетите; на директора на 
Търговска банка г-нъ Влад. 
Иковъ за готовностьта, съ 
която даде меките столове, 
нуждни при изнисане пиеса
та; на г-нъ Рашко Тодоровъ 
за дадените безплатно ма
териали за дикизация; на 
фирмата Сапунджиевъ и Сие 
за двата полюлея, нуждни 
също при изнисане пиесата 
и на всички, които много 
или малко допринесоха й 
подпомогнаха успешното из
нисане вечеринката, а съ то
ва подпомогнаха и трапеза* 
рията.

Отъ учител* съветъ.

з а  ловците
Управителния съветъ на 

Ловната органазация собща* 
ва, че съ окръжно № НГ/21. 
498 отъ 21 декемврий 931 л  
Главната дирекция на же
лезниците наредила отъ 28 
декемврий с. г. нататъкъ да 
се издаватъ отъ всички стан
ции билети по таксите на 
намалената тарифа на отдел
ните членове ловци, пътува
щи поединично, срещу пред
ставяне само на ловния би- 
летъ съ портрета, заверенъ 
отъ Окол. началникъ, ако 
носятъ ловната си пушка и 
се придружаватъ отъ лов
но куче.

Ловните кучета ще се 
таксуватъ и за напредъ съ 
50% намаление. Отъ ловци
те нема да се искатъ за въ 
бъдеще уверенията обра- 
зецъ № 2.

Ловно Д-во »£ошъ".

Майсторски изпитъ
На 8 февруарий н. г. при 

Варч. Окр. Инженеръ ще се 
произведътъ изпити за пред
приемачи, съгласно чл. 60 
отъ закона за Министерст
вото на обществените сгра
ди, пътища и благоустрой
ството.

Тия, които иматъ право на 
изпитъ, да се отнесатъ за 
упътвания при Фердинанд- 
ския участъковъ инженеръ.

Програмата за пепита е 
обнародвана въ „Държавенъ 
вестникъ" 6р. 175 отъ 5 
ноемврий 931 год.

■■ Ч I ■IIM I MI  I I I n i»

СлуховетЪ
които се носятъ 
годявката на нашия завър- 
шилъ мбрекото уяилище 
морякъ Алекс андъръ Еру 
Петковъ въ Варна еъ г-ца 
Марийка С. Иванчева—Въл- 
кова-Слатина, да се считатъ 
за неверни.

с. Студено-Буче.
Д.



Стр.. 2. Наше Слово
тг.>г.аа

Брой 365.

Болно време
„ Родолюбивите“ младежи, 

научени отъ своите „вода
чи“ въ пжтя на беззаконие
то и неотговорпите деяния, 
се нроявяватъ. Калпакчиевъ 
е продуктъ на този духъ.

На 26 м. м. въ читалище 
„Разумъ“ единъ галенъ чор
баджийски синъ — „родолю- 
бецъ“ е обругалъ сждия-сле- 
дователь г. с. к. Синигерски, 
безъ всекакъвъ поводъ отъ 
последния. Присжтствуващи- 
те  останали съ убеждение, 
че този младежъ е ниянъ, 
тъй като слиция проявяваше 
готовность да нанесе побой 
на следователя.

Последниятъ бе принуденъ 
да даде нареждане на поли
цията да изпълни своя дългъ.

За тази случка се под
хвърля обвинение срещу за
конните д е й с т в и я  на 
властьта.

Пита се: до кога г-да „ро
долюбците“ ще се мислятъ, 
че могатъ да вършатъ без- 
законния и съ нахалство да 
търсятъ въ обществото и 
сжда признаване на техни
те своеволия за безнаказани?

Не отдавна единъ галенъ 
чорбаджийски синъ нападна 
общината, после околийско
то управление и пр. и ир. 
Сега този пъкъ посега вър
ху достойнството, честьта и 
личностьта на сждня-следо- 
вателя!

Защо е този анархизъмъ?
Кому е необходима тази 

пияна слободия?
Ц Присжтствуващите осъди
ха тези прояви на „родо
любците“.

Присжтствуващъ.

Наши порядки
Наистина порядките, кои- 

*го ставатъ, често пжти ни 
възмущаватъ: кое накара
властьта да забрани сре
щу нова година вечеринката 
на „независимия синдикатъ“ 
— и да я позволи пъкъ на 
другия день — 2. I. 932 г. 
Или това първоначално не- 
разрешение стана, за да се 
Дава материалъ за разни 
коментарии отъ едната стра
на, а отъ друга, по тоя на- 
чинъ — всячески да се под
сили болшевишкото влияние 
всредъ работниците, за да 
може следъ туй основателно 
и успешно да се прилагатъ 
отъ властьта крутите мерки 
срещу работничеството, ко- 
гато то се бори за хлебъ 
насжщний. Това не е на
родната политика, която на
родната власть обещаваше 
преди 21 юний. Насилието 
ражда конспирацията, и ако 
се борите срещу нея, спре- 
*е тормоза.

Недопускахъ, обаче, че на* 
шите нрави ще позволятъ 
заради запретяването тая 
вечеринка, да се инсинуира 
срещу менъ. И, вероят
но, това е парола на бол- 
шевишките куриери, за да 
заблуждаватъ работниците. 
Или мислятъ те, че работни
чеството не вижда злото 
®ТЪ клде иде, ако те сл си 
дали думата да служатъ на 
реакцията, то нека знаятъ, 
че меча имъ ще бжде пречу- 
пенъ отъ самите работници.

Азъ обаче не се сметамъ 
Засегнатъ отъ инсинуации- 
j-fc Qi-h кждето и да йдатъ, и

ще давамъ и за напредъ 
моите скромни сили вь 
служба на великото дело на 
Рабо.тничес ата класа, з.ащо- 
то само ']я е истинската 
носителка и i прогреса.

Н. Ангеловъ

Лозарски вести
Споредъ новия Законъ за 

акцизите и патентовия сборъ, 
безалкохолните вина се ос- 
вобождаватъ отъ всекакъвъ 
акцизъ и патентъ.

Пресовани д ж и б ри  въ 
гроздоберъ могатъ да се из- 
сушатъ на слънце и изпол- 
зватъ за храна на добитъка, 
безъ да се заплаща върху 
техъ акцизъ. Досегашната 
лоша практика за унищожа
ването имъ чрезъ изхвърля
не на боклука или хвърляне 
въ реката, се премахва.

Агрономъ: Г. Ивановъ.

Хроника
Настоящиятъ брой издава

ме умаленъ, понеже погреш
но ни е пратена отъ София 
хартия по-малъкъ форматъ.

Младежката организация 
„Димо Кьорчевъ“ при Нац.- 
либералната партия устрой
ва на 8 того, втория день на 
Коледа, въ салона на чита
лището, литературно - музи
кална вечеринка, при най- 
разнообразна програма.

Фердинандската Популярна 
Банка поканва всички чле
нове да се яватъ въ Банка
та да си получатъ отчета на 
Банката за 1931 година и 
входните карти за Х-то ре
довно общо годишно събра
ние, което ще стане на 17 
януарий т. г., 8 ч. сутриньта, 
въ салона на фердинандско- 
то читалище.

Дирекцията на народното 
здраве не е утвърдила про
токола на общинския съветъ 
по назначението за общин
ски лекарь Д-ръ Борисъ п. 
Михайловъ, понеже б и л ъ 
твърде младъ. Интересна 
мотивировка! Общинскиятъ 
съветъ ще обжалва решени
ето ка Дирекцията на на
родното здраве предъ Вър
ховния администрат. сждъ.

Нончо Папурковъ, за когото 
съобщихме въ миналия брой, 
че е заловенъ и е авторъ на 
кражбите въ града ни, е отъ 
с. Вълкова-Слатина.

На 31 м. м., вечерьта, лю
бителската трупа въ с. Ма- 
данъ изнесе комедията „То- 
пазъ“ отъ Марселъ Паньолъ.

За градски д а н ъ ч е н ъ  
агентъ е назначенъ г. Гри- 
горъ Димитровъ отъ с. Бо- 
ровци, до сега такъвъ въ гр. 
Кула.

Всички градинари, к о и т о  
желаятъ да се снабдятъ съ 
доматено семе за произвеж
дане домати за износъ, да 
се яватъ най-кжсно до 10 
януарий въ Агрономството 
внесътъ следуемите се суми, 
Следъ тая дата поржчки не 
се приематъ.

Агрономството разполага се 
ограничено количество кош
ничарски материалъ; желаю* 
щите да се отнесътъ до по
следното»

Честитките въ миналия 
брой беха подредени по 
реда на техното получаване 
рпь редакцията.

Сдружението за застраховка 
на добитъкъ устройва на 9 
т. м. въ училището „Нео- 
фитъ Рилски“ въ 10 часа 
сутриньта събрание, па кое
то ще говори ветеринарния 
лекарь и агронома, върху 
значението на застраховката 
на добитъкъ. Следъ събра
нието ще стане годишния 
прегледъ и оценка на доби
тъка. Канятъ се всички съз
нателни граждани на съб
ранието. Неиздължилите се 
за 1931. г. членове въ срокъ 
до 9 т. м. включително ще 
бждатъ представени въ бан
ката за събиране задълже
нията къмъ дружеството 
чрезъ бирниците.

Морякъ Александъръ Ер. 
Петковъ — Ст.-Буче, завър- 
шилъ Морското училище въ 
гр. Варна, честити великите 
Христови праздници на сво
ите приятели и познати, ка

то имъ пожелава светли 
бжднини.

ЦвЪтанъ Миленковъ, околий
ски организаторъ на Б. Н. 
3. Съюзъ, честигява на всич
ки сдружени земледелци и 
симпатизиращи на земдедел-

ското движение отъ града и 
околията новата година и 
Христовите праздници, като 
имъ пожелава добро здраве 
и животъ за продължаване 
борбата до пълното имъ ос
вобождение.

Александръ Лопошновъ
сарафъ и представители на новости 

гр. Фердинандъ. Телефонъ № 21.
Известява на всички, че купува неограничено число 

облигации отъ Бълг. държавенъ заемъ отъ 1921 год., Чер- 
венъ кръстъ и др.; всекакви антики, стари пощенски мар- 
ки, златни и сребърни монети и предмети, и всекакви цен
ности. Новости: уайтъ, зизи, кьорлажъ, ерика, победа, нихъ, 
туизитъ и др.

НОВО! НОВО!
За коледните праздници пристигнаха големъ изборъ отъ 
ГОРНИ МЖЖКИ РИЗИ, ВРЪЗКИ, ЯКИ, КЪРПИ, РЪКА
ВИЦИ, ЧОРАПИ, ШАЛЧЕТА и др. на извънредно низ ч 
цени въ магазина на Иванъ Г. Николовъ (Ванчо) — Фердинанд^ 

срещу Читалището.

Кредитна кооперация „Съединение“—с. Крапчене, Фердинандско

ГОДИШНА РАВНОШЪТКА
за положението на сметките на 31 декемврий 1931 година

№
 п

о 
ре

дъ
 

;

НАИМЕНОВАНИЕ НА СМЪТКИТЪ О б о р о т ъ О с т а т ъ ц и
Да дава 1 Да зема Активъ ; Пасивъ

1 Каса 901883 : 901175 708 i
2 Заеми 1212150 [ 770275 441875 1
3 Движими и недвижими имоти 44831 9742 35089 ;
4 Общи доставки (стоки) 126227 : 118989 7238 1
5 Общи продажби 526782 : 291045 235737 :
6 Общи преработки 104987 i 104987 [ ;
7 Дебитори (длъжници) 98805 93769 5036 !
8 Делове въ съюзи и централи 1500 1500 i
9 >чДеловъ капиталъ 6000 194000 : 188000

10 Членски вноски 33964 48995 i 15031
11 Резервенъ фондъ 91705 j 91705
12 Фондъ общеполезни начинания 13897 13897
13 Фондъ постройка кооперативенъ домъ 54832 80227 \ 25395
14 Срочни влогове 5440 31220 1 25780
15 Безсрочни влогове 92399 331320 | 238921
16 Кредитори 7400 7400
17 Българска Земледелска Банка 424512 425912 1400
18 Производители—жито 88339 280000 I 191661
19 Разни активи 58193 29862 28331 i
20 Разни пасиви 28331 53735 j 25404
21 Бонове 160000 98320 61680 j
22 Яйчарство 8951 8951
23 Печалби и загуби 106135 106135 ]

1
Всичко 4091661

i
4091661 817194 | 817194

i

ВЕДОМОСТЬ
за загубите и печалбите на 31 декемврий 1931 година

ЗАГУБИ
Наименование на разходите С у м а ПЕЧАЛБИ

Наименование на приходите С у м а

Лихви на влоговете 26012 ! Лихви и глоби отъ заемите 75179
Лихви на кредиторни сметки 5978 ! Лихви отъ излишъците 194
Повърнати лихви на заемите 693 I Такси 1065
Събр. лих. по заем. за след. г. 11640 j Печалби отъ кооп. триоръ 3282
Заплата на персонала 9220 Печалби отъ общите доставки 9827
За наемъ 2560 | Печалби отъ общите продажби 4413
Делегатски 250 Печ. отъ общите преработки 7288
Канцеларски, осветл. и отопл. 5304 Разни 120
Погаш. на останалите предм. 3522 Отъ ледъ 1003
Данъци 3878 Пресрочена лихва 3764
Разни 978 ■ 1 ==*=*

Чиста печалба 36100 лева,
която се разпределя:

Къмъ резервенъ фондъ 17685
Къмъ фондъ общепол. начин. 3610
За възнагр. на управ. съветъ 1805
За възнагр, на контр. съветъ 722
За възнагр. на служащите 1805
За дивидентъ на деловете 10472

Всичко 106135 ВСИЧКО 106135

Горния оборотъ отъ 4,091,661 лева е йзвършенъ съ 1680 операции, при налич- 
ность на 129 души членове»

Председатели: Ц* Йвййойъь Касисрг-д̂ ловодитеди! Д, Тр&Фоковъ*


