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Н. СПРОСТРАНОВЪ
инспектор » Ь. Ц. к. Ьонка

Една десетгодишнина
(по случай годишното събрание на Фердин. i Популярна Банка)
Съ чувство на голяма ра- 

дость разгръщаме отчета яа 
Фердинандската популярна 
банка, въ който е отразенъ 
.жизота на една творческа 
десетгодишна деятелности на 
популярната банка. Започна
ла презъ втората половина 
на 1921 год., Фердинандска
та популярна банка е една 
отъ първите по ржсть и сто
панско възмогване въ севе
розападния край на Бълга
рия, която въ едно касо вре
ме—още въ първите някол
ко години, отбелЪза бързо 
и всестранно развитие въ 
областьта на кредита и фи
нансовото възстановяване на 
фердинандския край следъ 
войната.

Отчета ни дава ценни ука
зания за разрастването на 
популярната банка. Въ тези 
десеть години членовете на 
последната, при крайно ог
раничения й районъ, са  се 
увеличили повече отъ 6 па
ти (отъ 130 на 657 члена), 
деловия капиталъ 20 пати 
(отъ 143 хиляди на 2 мили
она и 640 хиляди лева), фон
довете 319 пати (отъ 2880 
лева на 960 хиляди лева), 
влоговете 80 пати ( отъ 109 
хиляди лева на 8 милиона и 
670 хиляди лева), пласмен
тите, безъ занаятч. кредитъ, 
44 пати (отъ 216 хиляди на 
9 милиона и 542 хиляди ле
ва), чистата печалбе 14 па- 
тц (сугъ 26 хиляди на 360

за иапълненъ кооперативенъ 
дългъ къмъ популярната бан
ка и на всички ония члено
ве, които са  били редовни 
въ своите задължения къмъ 
последната. Иначе неможе 
да се обясни редкия за се
гашното време о т р а д е н ъ  
фактъ, щото и изтеклата 1931 
год. да се приключи безъ нито 
единъ просроченъ.записъ по за
емите срещу поржчителство и 
занаятчийския кредитъ.

Този красноречивъ фактъ 
е достатъченъ, за да ии по
каже културниятъ уровенъ

и високото кооперативно 
съзнание на фердинандските 
граждани за делото на по
пулярната банка и нейните 
рАководители.

Съ вера за по честити дни, 
ний сме убедени, че Ферди
нандската популярна банка, 
носейки духътъ и устремътъ 
на великите кооперативни 
апостоли, ще дочака светла
та дата на своята двадесет- 
годишнина за стопанския и 
културенъ напредък* jaa Фер- 
динаидския край Jh стопан
ска България.

Нужда отъ постройка
на читалищенъ домъ и кооперативенъ 

домъ на Популярната банка— Фердинандъ

хиляди, респ. 322 хиляди ле
ва) и пр. и пр.

Видно е отъ тези данни 
съ какъвъ бързъ темлъ Фер
динандската популярна бан
ка е разраствала своята кре
дитна и финансова дейность 
въ единъ кратъкъ периодъ. 
Струва ни се, ато че това 
е било вчера. Я какво са  
десеть мимолетни години за 
прокарване ония велики прин
ципи, ко то са ни завещали 
нашите кърроучители: Шул- 
це Деличъ, Гайфайзеиъ, Би- 
лиямъ Кингь, Хаазъ Кауф- 
манъ, трудолю дивите Роч- 
далци и целъ легионъ още 
кооперативни деятели и тру
женици, литературните твор
би на които днесъ кръстос- 
сватъ целия светъ. Те всич
ки оставиха практически ре
зултати, които ни дадоха 
указания за днешната и ут
решна кооперативна д е й 
н о с т ь .

Следвайки примера на сво- 
т е  първоучители, въорАже* 
ни съ силата на познанията, 
честностьта и безпримерно 
трудолюбие, рАководители* 
т е  на Фердинандската по
пулярна банка вършатъ сво
ето дело тихо, безшумно, 
безъ излишни парадации, ко
ето ги поставя въ редовете 
на първите наши дейци въ 
кооперативното движение.

Ведно съ техните пох
вални усилия, неможе да  се 
отрече високото съзнание

Четемъ въ предишните 
броеве на в. „Наше Слово“, 
че Фердинандската популяр
на банка дава 400,000 лева 
на читалище „Разумъ“ за 
парцела отъ 200 кв. метра 
или 2000 лева на квадратенъ 
метъръ и то въ единъ мо* 
ментъ, когато целокупното 
ни народно стопанство се 
намира въ най-затруднено 
финансово положение и чи
талището въ града се посе
щава отъ садия изпълни
телю Ако има разумъ, а та- 
къвъ едва ли има, като има
ме предвид* станалите съ
бития п р е з ъ  последните 
осемь години, че нема градъ, 
въ който да липсва елемен
тарна гряжданска задушев- 
ность, както е нашия градъ. 
А за да изтриемъ поне ед
но петно, мисля че не бива 
да се губи време, а члено
вете на читалището да да- 
датъ своето съгласие и бла- 
годарность на банката, за 
да си построи домъ, И чита
лището съ тази сума може 
да изкара своята постройка 
до покровъ, а при това по
ложение може да разчита 
на сигурни жертви и помо
щи за доизкарване построй
ката. Общинскнятъ съветъ 
да определи трудоваци за 
изкопъ и превозъ на камъни 
и песъкъ, което ще бжде 
една значителна помощь въ 
натура. А Популярната бан
ка, за да оправдае своето 
предназначение като такава, 
ще требва да си построи 
домъ съ огледъ на бАдещи- 
те  нужди, за да можемъ да 
додемъ при онова положе
ние, когато и ние ще имаме 
кооперативни паметници и 
околията ни нема да бжде 
вече азиятска мушия на спе
кулативния капиталъ и иг
рачка на софийските щабо
ве и пр. Време е вече да 
заработимъ за околията си 
и не • бива да остава пакъ 
старото си положение, че 
нашата интелигенция да се 
прогонва отъ тукъ и проку
дените отъ другите краища 
да намират* подслон* и ни

с. Стубелъ

правятъ за посмешище предъ 
държавата. Нашата интели
генция да си заема веички 
постове държавни и прочее 
въ околията. Така ние по 
добре ще работимъ и изди
гаме околията ни въ всеко 
отношение — политическо, 
стопанско и културно. Едно 
време нашите тукъ деди из
бираха Руския инператоръ 
за народепъ .представители; 
миналите и з б о р и  из
брахме пакъ отъ други мес
та, съ изключение на единъ, 
а това не бива да продъл
жава.

Прочее, напредъ къмъ най- 
трескава работа за построй
ка на читалищенъ и коопе
ративенъ домъ, е нали това 
са тело и душа! В с е к а  
пр ечка ще бАде премахната 
и града ни нека поне нап
рави крачка напредъ!

Кооперативенъ и читали
щенъ деелъ отъ селото.

Декларация
Подписания Евгени Годо- 

ровъ житель на гр. Ферди
нандъ, членъ на Радикална
та партия отъ основателите 
й презъ 90S год. _м. май, 
заявявамъ, че напускам*»

Мотиви: Въ партиите е
настъпила идейна пустота, 
нема зачитане на пионери
те на принципите. Виреятъ 
само кариеристите и хора
та съ черни души, зачита 
се о н о в а  що е меня- 
вало идейте си, или онова, 
което не познава що е идея 
и принцип*.

Оставаме извънъпартиеиъ 
граждакинъ.

Ебгени Тодоровъ,

На всекАде се говори за 
голЬмата съвременна криза. 
И ние я чувствуваме, 1 io ро
шихме да се избавим* отъ 
нея и взехме „Милионера*1 
отъ ИорЛакъ 11овковъ. Една 
комедия тькмо за днешното 
време. Дадохме я въ с. Сту
белъ на 19 XII- 931 год. и- ьъ 
с. Липенъ на 26 сащи. При- 
ходътъ е за покупка на по
дово масло за училищата ни. 
Ние, учителите, разбираме 
условията, при които сме по
ставени да работимъ, и се 
притекохме съ нашите сили 
вън от училището да помог
нем на сащото. Всички днесъ 
мечтаемъ за милиони, а не 
почваме да работимъ отъ 
малко, за да постигнем* 
много. Всички искаме и ча
каме да дойде некой вънъ 
отъ обществото и ни донесе 
милиони. Светътъ се сега 
шеметно носи изъ нанадоли» 
щето, а малцината не ще 
могатъ да го спратъ. Какъвъ 
ще бАде утрешния день? 
Разбира се не по добъръ 
отъ д н е ш н и я :  пъленъ съ 
страсти, луди домогвания, 
мечти за милиони, и . .. при
добивки никакви. До като 
едни гонятъ благородни 
цели, другите, които са 
много, бързатъ да ги рушать.

А не требва човекъ не
пременно да бАде Бисмаркъ, 
за да не види и се бори за 
предотвратяване з л и н и т *  
около себе си!

Вачевъ, у-ль

с. Люта
На 27 Xii неделя, по ини

циативата на учителския съ
ветъ отъ двете колегии 
(първоначална и прогимна
зиална) за първи пжть въ 
селото ни бе организирана 
и реализирана родителоучи- 
телска среща. Срещата се 
откри съ песничка, изпъл
нена отъ ученици, следъ ко
ето главния учитель, изяс
нявайки значението на сре
щата. представи у ч и т е л я  
Миньо Балтовъ, който, предъ 
присАтствувагцит* р а з в и  
темата: „Нужда отъ сътрудни
чество между родители и учи
тели при обучението и възпи
танието на учащата се младежь“. 
Следъ сказката, гл. ' учатель 
закри съ няколко думи, като 
моли родителите да се сре- 
щнатъ съ учителите на тех
ните деца и разменятъ не- 
кои мисли по успеха и по
ведението.

При все, че това е за пър
ви пать въ селото ни, но 
благодарение амбицията нй 
гл. учнтель, срещата бе ма
сово посетена.. Не ни остава 
нищо друго, освенъ да из- 
кажемъ големата си благо
дарност^ почить и уважение 
къмъ учителите за разумното 
разглеждане веички педаго» 
гически въпроси, вълнуваща 
днесъ ж и в о т а »

Слушатель

i »;rapHTfc
„Том гсякъ ", о тпвж алъ  
ар оматиченъ 
т ю т ю  5Ъ . Н амира се 
посгоян к ъ  депозит*» 
Р&31Ш качзетва в** ма 
гзз^гга &sa Езск^л Г^оз- 
даиовъ—Фарцииаззъ 

Фтъ Фабриката,

Подписа въ дописката ОТЪ 
с. Ст.-Буче поместена въ 
миналия брой, вместо Д. 
Георгиевъ, да  се чете Г,- 
Петровъ,

За кметъ на с. Ерденъ е 
избран* Асенъ Цветановъ и 
за помощникъ Иванъ Цан* 
ковъ  ̂ ~ ~~



Стр. 2. Наше Слово Bpoi«6G6.

СлЪпци прескачатъ
нощно време трапове

Така сме нравили иие, 
фердинандските граждг.и *, 
презъ всички времена оть 
какъ сме почнали да се са
моуправляваме. Винаги сме 
били незаинтересовани къмъ 
нашите обществени работ а. 
Оставяли сме ги на случай
ни хора или на заинтересо
ваните само.

Пробуждали сме се само 
за моментъ, когато сж наб
лижавали избори и то не 
отъ съзнание, че требва да 
дадеме най-дейните си и съ 
съзнание за доброто на гра
да  ни граждани за управни
ци, а само отъ партийно гле
дище Винаги сме казвали: 
щомъ е отъ нашата партия, 
той е най-годния. Тази пар
тизанска слепота требва да 
се излъчи отъ нашите раз
бирания. Може известенъ 
шарлатанинъ да се числи 
въ некоя по идейна и доб
ра партия, но какъ може той 
да прокарва ония реформи, 
за които партията му се бо
ри, когато въ неговата ду 
ша има другъ духъ и раз
бирания.

Не е важенъ етикета, кой
то е поставенъ, а какво е 
съдържанието вжтре. Името 
може да бжде Ангелъ, а ду
шата дяволска.

Ако се повъриемъ малко 
въ миналото ни и видимъ 
що зло сме си сторили съ 
нашето невнимание къмъ 
обществените ни работи, азъ 
съмъ убеденъ, че много ще 
срамуваме отъ себе си и отъ 
младото поколение, на кое
то сме задължени да оста- 
виме по-добро бждеще, за 
да не ии проклиня по-късно. 
Обществените блага не би
ва да се използватъ за лич
ни облаги и цели. За жа- 
лость, много наши граждани 
несъзнателно сж работили 
по разни тъмни пжтища да 
прокарватъ чужда политика, 
която е увреждала интере
сите на гражданите изоб

що. Общественото винаги е 
било презирано, осмивано, 
хулено и тъпкано. За още 
по-голема скръбь вземали 
сж участие и мнозина дип
ломирани вишисти. Пречено 
е съ съзнание иа училищата 
ни. Продадени сж общински 
имоти, за’ да се прави пар
тия. Така, иапримеръ, про
дадени сж 95 парцели въ 
града ужъ за училище, а 
те  сж отишли за други це
ли; отъ техъ до 1921 год. 
сж добити 563,595 лева, ка
то се има предвидъ, че мно
го отъ техъ сж продадени 
на безценица (40—50 ст. кв. 
метъръ). Никому не беше 
нуждно това да става тога
ва, когато общината ни плу
ваше въ редовни доходи. 
При техъ  могатъда се при- 
бавятъ дадените 265’803 лв., 
безъ да има нужда да бж- 
деме ощетявани, но това е 
ставало съ цель! Може би 
това продължава още, защо- 
то всички замижаватъ, ко
гато каближаватъ прескача
нето на трапа.

Бъ сегашно време общи
ната ни е толкова зле, че е 
срамно да се говори. Могло 
е да не е така, ако е имало 
малко повечко грижи и про- 
зорливость отъ управници
те ни.

За сравнение ще взема 
бюджета за 1930/31 година. 
Предвидено е да постжпятъ 
4,288,050 лв. а сж постжпи- 
ли до 30. XI. 931 год. 1,748, 
223 лв. Това сж цели 8 ме
сеци или по 218,000 лева ме
сечно, като прибавимъ по 
толкова постжпления за ос
таналите 4 месеци отъ фи
нансовата година, ще доби- 
емъ общо за годината 2,620, 
000 лева или въ по-малко
1.668.000 лева.

На персонала се дължатъ
140.000 лв. неплатени заплати 
до 30. XI. 1931 год,
(Следва края).

Евгени Тодоровъ

с. Челюсница
Фердинандско * 1

На 29 декемврий 1931 год. 
направихъ анкета помежду 
учениците отъ училището ни 
и отъ 80 ученика се кон
статира следното:

1) Иматъ носни кърпички 
77 ученика 2) закусвали съ 
хлебъ — 30 ученика. 3) зак. 
съ хлебъ и друго -  10 уче
ника. 4) Не закусвали нищо 
-— 40 ученика. Значи _50% 
отъ децата, които идватъ на 
училище не сж закусвали, а 
това е почти система. Селото 
е бедно. Това обстоятелство 
наложи да се организира 
сутрешна закуска съ чай, ка

то децата си носятъ хлебъ 
и въ училището правятъ за
куска всички даца. Като ре- 
зултатъ, макаръ и съвсемъ 
незадоволителенъ, но децата 
редовно посещаватъ учили
щето. Нуждни сж средства, 
нуждно е съзнание както от 
страна иа родителите, така 
сжщо и отъ държавата, за 
да се уредятъ училщата та
ка, че да може не само су
трешната закуска, но изобщо 
прехрана и облеклото на уче
ника да бжде гарантирано, 
за да не се изражда младото 
поколение.

ГРОМШИНСКО УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 
. ________ Фердинандска околия______•____

Р. Тодоровъ
Гл. учитель

Обявление № 2.
Известява се на интересующите се, че на 11-я день 

отъ публикуване настоящето въ в. Наше Слово, въ канце
ларията на общината отъ 9 до 12 часа предъ обедъ и отъ 
14 до 18 часа следъ обедъ ще се произведе търгъ съ яв
на конкуренция за отдаване на иаематель експлоатацията 
на 37 кжса училищни ниви, находящи се въ землището на 
с. ГромшинЪ) за срокъ 4 стопански години. — Залогъ за 
правоучастие въ търга е 10 на сто. — Закона за Б. о. п. 
е зад ъ л ж и тел ен ъ .

Ofb настоятелството*

Хроника
Иа 19 того, вечерьта, учите

лите при основното у--ще 
въ с. Габровница ще пред- 
ставятъ пиесата „Люти Кле
тви“ отъ Ст. Савовъ.

Директора на непълната 
гимназия изказва публично 
своята го.тЬма благодарность 
на управителния съветъ на 
I юпулярната банка въ гр. 
Фердинандъ, за гдето дари 

! 19 чифта обуща за бедните 
! ученици при непъл. гимназия, 

направени по случай Хрис
товите праздници. Великъ 
примеръ за подражение.

На 24 того ще се произве- 
; дътъ избори за . общински 

съветници въ с. Вълкова-Сла- 
тина.

Довечера безплатно голема 
танцова забава въ кафене 
„Сплендит“ на Захари Воде- 
ничаровъ. Посетете всички 
тази забава.
Излязоха от печатъ бр. 9 на 

„Азъ знамъ всичко“ и бр. 
17 на „Мисъль и воля“. 
Намиратъ се въ вестникар- 
ския настоятель въ гради ни.

ГОВЕЖДЕНСКО СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ 
— БЕРКОВСКО —

ОБЯВЛЕНИЕ № 1617
Скотовъдпата комисия при говежденската община 

берковско, търси да закупи по доброволно съгласие след
ния фуражъ: 405 кгр. кюспе; 3750 кгр. сено ливадско или 
люцерново; 1755 кгр. овесъ; 1320 кгр. ечмикъ; 955 кгр. ца
ревица; 3000 кгр. кръмно цвекло; 2700 кгр. слама и 
64’800 кгр. соль. Доставката може да стане по единично 
отъ всеки артикулъ или общо всички артикули.

Желающите да направятъ горната доставка могатъ 
да се яватъ най-късно въ продължение на единъ ме- 
сецъ отъ публикуването на настоящето въ канцеларията, 
за да прегледатъ условията.

с. Говежда, 31. XII 1931 год.
Председатель: А . Колчевъ  

Касиеръ-отчетникъ: К. Н. Антовъ.

ФЕРДИНАНДСКО ДЪРЖАВНО АГРОНОМСТВО

ОБЯГЛЕНИЕ № 102
Фердинандското държавно агрономство обявява на 

интересующите се, че на 25 януарий н. г. въ 9 часа 
преди обедъ на пазарището на гр. Фердинандъ ще се 
произведе търгъ съ глашетая за продажбата на една бра
кувана 11 гобишна кобила.

Разноските по продажбати сж за сметка на куповача.
гр. Фердинандъ. 12 януарий 1932 год.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J Отъ агроном ството.

Кред. Koonejicurji-i м Ь :._ш  села -  Фердинандско
ГОДИШНА РАВНОСМЪТКА

за положението на см-ЬткигЬ на 31 декемврий 1931 година

s  щeg! <у В НАИМЕНОВАНИЕ НА СМЪТКИТЪ О б о р о т ъ 0  с т а т ъ ц и

Да дава Да зема Активъ Пасивъ

1 Каса 554496 544746 9750 1
2 Заеми 1348850 793000 554950 :
3 Движими и недвижими имоти 26552 3214 23338 1
4 Общи доставки (стоки) 265275 222091 43184 ?
5
6 1

Общи продажби 31057 j 23423 7634 I
Дебитори (длъжници) 87946 43258 44688 {

7 Делове въ съюзи и централи 3100 3100 \
8 Лихви и разноски 113969 113969 ;
9 Деловъ капиталъ 136900 ; 136900

10 Членски вноски 16900 21855 \ 4955
11 Резервенъ фондъ 22126 22126
12 Фондъ общеполезни начинания 9786 \ 9786
13 Фондъ постройка кооперативенъ домъ 25514 25514
14 Безсрочни влогове j  31875 87289 i 55414
15 Кредитори * 23963 32164 8201
16 Българска Земледелска Банка 144409 571647 427238
17 Разни активи 83760 54598 29162 I
18 Разни пасиви 43269 68941 25672

Всичко 2775421 2775421 715806 j 715806

в е д о м о с т ъ
за загубнгЬ 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 
Лихви на Б. 3. Банка 
Повърнати лихви на заемите 
Събр. лих. по заем. за след. г. 
Заплата на персонала 
Делегатски
Канцеларски, осветл. и отопл. 
За вестници, списания и книги 
Помощь на читалището 
За публикации 
Обществени осигуровки 
Погашение на имотите 
Данъци 
Разни

Чиста печалба 18000 лева, 
която се разпределя:

Къмъ резервенъ фондъ 
Къмъ фондъ общелол. начин. 
Къмъ фондъ коопер. домъ 
За възнагр. на управ. съветъ 
За възнагр. на контр. съветъ 
За възнагр. на служащите 
За дивидентъ на деловете

2814
40554

165
6122

12000
1500
1770
700
500
730
624

3214
1237

24039

1800
1800
2640
900
360
900

9600

Лихви и глоби отъ заемите 
Лихви отъ дебит, сметки 
Лихви отъ залози 
Печалба отъ кооп. магазинъ 
Печалби отъ общите продажби 
Разни

73283
789

78
14051

426
25342

Всичко J Ц3969 (I Всичко 113969 ,
Забележка; Презъ годината е имало 1098 операции. Заплатата на магазинера —- 

12,000 лева, наемъ 1200 лева, загуби отъ стоки, разноски и др., сж приспаднати отъ пе« 
чалбата на магазина.
Касиеръ-деловодитель; Мих. Чубриевъ̂  Председатели Ik Ценке**


