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Далото на Популярната Банка

На. 2$ яйуарий т•. г. цфлйятъ. 
инспекторагь При ВъЛгарскЗта 
Централна Кооперативна Баш 
ка, начело съ администратори
те  г. г. Д-ръ П. Козаровъ и Иванъ 
Михайловъ, следъ годишната ин
спекторска конференция, пред- 
чриеха традиционната си ек- 
:курзия, която тази година има 
ьг ббектъ зшцдьлТя "Щрай 

нашата страна, а именно — гр 
Фердинандъ и околностьта му 
въ връзка съ известни стопан
ски проучвания.

Всеки,' който-за първи плть 
има щастието да посети гр. 
Фердинандъ, неможе да не се' 
натъкне на едно крупно отъ 
кудтуренъ и стопански харак- 
теръ дело-— това на Ферди- 
нандската популярна банка, ре- 
довенъ членъ на Българската 
Централна Кооперативна Бан
ка» И, действително, не е вън
шния блЪсъкъ, съ какъвто Бан
ката може да се гордее, а всич- 
kq онова, което се -крие въ ней
ния вжтрешенъ животъ, въ ней
ната здрава кредитна полити
ка» въ нейната финансово-сто- 
-ивЬска организация и дисцип
лина.

Достатъчно е да се вземе кой

да е балансъ на Популярната 
банка, за да се уверимъ въ 
горните мисЛи» Твърде Важно 
е да се отбележи, че този, до
ри колосаленъ успЪхъ, Банката 
е постигнала едва въ десеть 
години, които въ развитието на 
една стопанска организация сж  
единъ мигъ. Не е ли действи-
, i__ЗЙ ;/ ЧЙ : > Щ  ■
на 1,931 год. Банката е приклю
чила .безъ пито единъ просроченъ 
записъ по заемигЬ срещу поръ
чителство и занаятчийския кредитъ? 
Нека всеки се поразмисли вър
ху горния: фактъ и отдаде все- 
киму заслуженото. Безспорно 
е, че този голЪмъ усиехъ, въп
реки тежките стопански усло
вия; не -се дължи само на уп
равителните тела на Банката, 
но, преди всичко, на съзнател
ните фердинандски граждани, 
които понасятъ .неволите съ 
нуждния за днешното време 
стоицизъмъ, ръководейки се 
Отъ гражданския дългъ и ко
оперативно съзнание, че дело
то на техната креаЦия— Попу» 
лярната банка, която се реди 
въ първите мФста на коопера
тивна България, требва да б ъ 
де, запазена, закрепена и за

щитена отъ ДомоГванйяТа на 
заинтересоваш! Лица, к о и т о  
чрезъ разни простени и не 
простени средства се силятъ 
да я принизятъ и да я уншцо- 
жатъ.

Ний сме убедени, че будна
та съвесть на съзнателните и 
| трезви фердинандски гражда 
йй е на поста кси и йг шл -̂цо 
пусне не само да се хвърли 
петно върху светлото наслоя 
ще на Популярната банка, но 
и върху нейните преки и не
посредствени ръководители, 
които съ нуждния авторитетъ 
с ъ  изнесли делото й до сега.

Ценейки всичко това, го>'ти 
те  на гр. Фердинандъ останаха 
много доволни отъ постигната 
т е  резултати, отъ виденотр и 
чутото , за града и, отправяйки 
се за Чипоровци (килими та 
кооперация „Ръченъ труд.,“), 
напуснаха града съ чувството 
на благодарность и всеобца 
радость, че Фердинандъ и tie- 
говата околность държатъ ед< 
но отъ първите места въ ле
довете на кооперативна Бъл
гария, ; _

гр. София, 20. И. 1932 г. ' 
Д-ръ N. N(

■ Чичо съ
Така наричатъ нашия селя- 

иинъ големата часть отъ град
ското население и то главно 
такива, които хаберъ нематъ 
какво нещо е чичо. Но това 
име му е прикачено иронично 
отъ неговата родна интелигент 
ция.-Тя първа му прикачва раз
ни имена все съ същ ата цель: 
да го подиграва, като смета се
бе си за много умна и че тя 
само има право на същ еству
вание и удобенъ ж и в о т ъ ,  а 
всички други требва да бъдатъ 
Сведени до роби» Това е едно 
големо късогледство, което не 
води къмъ добъръ край.

На чичо (нашия селянинъ) 
Производитель й твореЦъ на 
всички блага, требва само по- 
клонъ да се направи. Неговата 
издръжливость, коравость и упо- 
ритъ трудъ, съ  неизмерими. 
Който се смета за по-събуденъ, 
по-просветенъ, требва само да 
му сътрудничи и помага въ по
лето на неговата работа. Има 
маса светъ, мислящъ се за ин- 
телигентенъ, само заради това, 
че е облекълъ дрехи по-други 
отъ него, турилъ си пръстенъ, 
часовникъ, ръкавици и пр. А 
Самата интелигентность не е

въ лукса; тя е въ душата на 
индивида, въ неговите* човеш
ки разбирания, въ неговия об- 
щественъ усетъ, въ неговия ми- 
рогледъ. Мнозина сами си при» 
качватъ това име, безъ да раз- 
биратъ съдържанието му.

Нашиятъ селянинъ е прицел 
ната точка на всички въ свое
то мнозииствог; бездарни поли 
тици и общественици, както и 
на разните партии, и всички рон- 
ятъ сълзи й то крокодилски 
разбира се, лицемерно. Цельта 
имъ е била ,, винаги една: да 
плачатъ до тогава, до когато 
той се измами, единъ видъ сми
ли се, да ги облече въ власт
ници съ своята бюлетина. Вед
нага следъ този моментъ, не 
изминали нито 24 часа, изме- 
ната е на лице. Винаги, както 
селянина, също така и град
ското население, което е клон
ка отъ селото (защото градо
вете с ъ  образувани въ своята 
голема часть отъ селото), съ  
използвани котерийно. Но най- 
големия л/Ьлъ отъ злините с ъ  
се ртоварпали върху селската 
маса, която сс см'кта днесъ са
мо като торь за чужда нива. 
Една поговорка ни казва, че

лудия изяда и три зелника, с? и- 
га да има кой да му ги да. е. 
Ако вфчно има кой да дава бе
зогледно право да го водя^ъ 
и му редатъ съдбините на : о 
ра, които нематъ нищо обцю 
съ теглото и неволята на гз  
рода и не познаватъ неговля 
животъ, още по-право е, че и 
лудия нема да се’ откаже да 
го управлява. Вината за това 
положение лежи върху избира 
теля и то главно селската ма* 
са.’ Тя намира оправдание, че 
била проста и неразбирала. То
ва не е верно, защото всеки 
за себе си има разбирания, ко
ито може и требва да се ин
тересува въ такива вредена та
ка, както за своята ежедневна 
работа. Думата тукъ пакъ ста
ва за нашия селянинъ.

Той неможе да се оправдава 
съ това, че не разбиралъ. При
мери, че той разбира въ жи
вота, има много и ще ги при
веда, за да се види истината.

Когато н.екой стопанинъ не
ма котка въ къщи, той търси 
отъ4 махлата, но пробира, гледа 
да е хубава, да. е ловджийка, 
да не обича да отклапя сама 
гърнето. Същото е съ кучето, 
овцата, козата и др. животни, 
които съ  необходимость въ сто
панството му. Ако гърси сна

ха или жена за себе си, каква 
търси? Нали гледа да е отъ 
добъръ родъ, да е работница, 
да е хубавица, да е весела, съ 
една дума—да притежава всич
ки най-добри качества, па ако 
може и мирасъ (зестра) да има.

Когато си бели царевицата, 
най-хубавите кулени оставя на 
весло за семе, а не оставя ба- 
берките. Отъ най-хубавата ни
ва житото не го сипва при об
щото, а го оставя отделно за 
семе. Така прави сь всичко изъ 
областьта на живота си. Защо 
тогава, когато доде времето да 
избира лице за управникъ, той 
забравя тези работи и избира 
случайни хора? Нали и тукъ 
требва да прави преценка?

Когато ще сложиш ь съдба
та си въ ръцете на оногова, 
който ще те управлява, то той 
трЬбва да .бъде по-уменъ по 
тия въпроси или най-малко да 
е равенъ съ разбиранията си 
на тебъ. Тъкмо тукъ избира-, 
тельтъ прави грешка, която въ| 
последствие плаща скъпо, като 
избира по-малко разбранъ отъ 
него човекъ. Единъ другъ при- 
меръ: Овчара не връзва звъне
ца на всека овца; връзва го на 
оная, която ходи напредъ, а 
акО го върже на оная, що хо
ди най-отдире, тя обърква ста
дото и то се върти около нея 
като омагьосано.

До тогава, до като не се раз
бере тази проста истина, все 
ще се страда.

А крайно време е народътъ 
да се опомни веднажъ за ви
наги и да излъчи изъ своята 
среда най-добрите си сили, ко
ито да му нареждатъ общест
вените работи.

Верно е, че маса светъ, не- 
познаващъ нищо изъ живота, 
гледа да се реди въ управле
нието. Това е защото намира 
кого да измами, има много хо
ра отъ селата, които се про- 
даватъ, а заедно съ това—вла- 
чатъ и другите хора.

До тогава, до когато народа 
не презре ония, които му се 
натрапватъ, все черно тегло ще 
тегли. Мравката, пчелата и др. 
животни съ  се организирали и 
даватъ най-добъръ примеръ на 
човека за живота си. Отърсе
те се отъ чужди елементи, за * 
станете на вашите истински по
зиции и живота ви ще стане 
по-лекъ. По тези и др. въпро
си отъ общественъ характеръ 
ще продължимъ, за да се ви
ди: какво е направено до сега 
и защо.

Евгени Тодоровъ.

Резолюция
на Ферднн. Окол. Землед-Ьлска Дружба

Днесъ 31. I. 1932 година, на|веждатъ тъй желаната отъ це* 
състоялото се Фердинандско |лия български народъ банкова 
околийско дружебно събрание, j политика.
което беше много добре посе
тено отъ делегати на 49 дружби 
отъ всичко 60 и следъ дадения 
отчетъ отъ народния представи 
тель Д. Тодоровъ и секретаря 
на околийското настоятелство 
Любомиръ Коларовъ, констати
ра се, че следъ народната по§е 
да на трудящите се отъ гра
дове и села на 21 юний, ще 
требва часъ по-скоро правител
ството на Народния блокъ да 
направи бързи и решителни ре
форми въ всички стопански и 
културни и икономически от
расли въ нашия животъ.

Широките н а р о д н и  маси 
днесъ се чуетвуватъ победители 
надъ черната сговорянска реак
ция, която беше отнела всички 
права и свободи на народа през 
своето осемь годишно ч е р н о  
управление. Но за да се почувс
тва народа истински господарь 
на положението вътре и вънъ 
отъ България, събранието еди
нодушно реши:

1) Искане часъ по-скоро да 
се направи всичко възможно 
отъ страна на нашата парламен
тарна група и нашите предста
вители въ кабинета за създава
не условия за по-сносенъ и чо
вешки животъ за целия тру- 
дящъ се народъ, който даде 
толкова много жертви въ бор
бата за извоюване тая свобода, 
която я имаме отъ 21. юний.

7) Събранието намира, че все 
пакъ реакцията, която е .повале
на, не е напълно обезсилена, 
щомъ въ сърдцето на българ
ската столица всички фашистки 
организации се обединяватъ въ 
съюзъ, който съюзъ се покро- 
вителствува отъ човекъ, който 
стои на най-високото .место въ 
Българската пърква, настояваме 
за най-скорешното разтурване 
на тия противонародни органи
зации и подвеждане на водачи
те имъ подъ ударите на т е х 
ния реакционенъ законъ за за
щита на държавата, имайки се 
предъ видъ, че доказателства 
за своите противодържавни на
мерения съ  на лице.

8) Искаме часъ по-скоро да 
се направи всичко възможно да 
бъде изхвърленъ отъ универси
тета виновника за 30,000— т е  
жертви кръволока Цанковъ.

9) Въобще да бъдат изпълнени 
всички резолюции, които се взе
ха на последния величественъ 
конгресъ на Б. Н» 3. Съюзъ.

10) Фердинанд, околия одоб
рява и адмирира своите земле- 
делски министри въ кабинета 
за правените отъ техъ  усилия 
въ служба на народа, които 
дадоха доказателства, че с ъ  
изразители на нашите болки и 
искания.

Ние заявяваме, че заедно съ 
Фердинанд, земледелска околия,

2) 3 а да се н&еззагне -|ще застане цЬла трудяща се
тъй желано омиротворение на България задъ своите министри, 
страната и се забравятъ и ожи- когато те устояаватъ и се бо- 
вените граждански кървопро- рятъ за прокарване на смели и 
лития, които донесоха толкова решителни реформи въ  полза на

Така е
Статията, която дадохъ въ в. 

„Наше Слово" и която се На* 
печати въ врой 37-0 отъ II. 
т. г., подъ заглавие! «КОМуни- 
зъма у насъ"* смфтахъ, че най- 
малкотО 6 обидна или оскърби
телна за нашите комунисти (а 
не за работниците, защото азъ 
уважавамъ изобщо работничест* 
вото), за да се отговаря по 
единъ такъвъ начинъ.

Считамъ за ненуждно да от* 
говарямъ на г.’ „Н. Алексиевъ", 
щомъ той държи единъ непри- 
стоеяъ езикъ така, както се е 
изразнлъ за мене— „забърканъ 
драскачъ“ въ онова, което е 
написалъ въ в. „Наше Слово“ 
отъ 3 мартъ т. г. брой 371. JHp 
азъ съмъ доволенъ, че понеже 
друго не е могълъ да напише, 
а рекълъ да си послужи съ 
речникъ отъ улицата, като сме
та, че съ това ще ме засегне. 
Отдавна ми е познатъ речника 
на тая категория хора, защото 
така ги учатъ и възпитаватъ 
техните водачи. Но всеко зло 
за добро. Нищо чудно. Ние си 
познаваме хората. Така е.

Хр. Т. Гавриловъ.

злини на народа, нуждно е пра
вителството да направи всичко 
възможно да даде възможность 
да се завърнатъ по домовете 
си и последните остатъци отъ 
политическите емигранти и за
творници, и да се поздравимъ 
тогава съ тъй желаното ommg 
ротворение,

3) За да се подобри положе
нието на отруденото и винаги 
до сега ограбвано селско насе
ление, искаме да се премахнатъ 
всички несправедливости при 
облагането му съ данъци, като 
се премахне днешната данъчна 
аномалия и се въведе часъ по 
скоро сестемата на прогресивно 
подоходния данъкъ.

4) Отрудения селски и град
ски народъ иска твърдо устоя
ване отъ неговите избраници 
съюзния принципъ: земята да 
принадлежи на тозъ> който я 
обработва, Д а се премахне чи

тоя тъй онеправданъ народъ.

Председатели ок. н-во: 
Милчо Игнатовъ

П. Председатель: 
М. Каменовъ

Кае. деловодители: 
Р. Ивановъ,

Костинъ Грамадакъ
некога като ученикъ учихъ 

за ледници, глечери и лагуни, 
които, при своето свличане, 
вследствие разтопяване, увли
чали всичко въ своя п;к.ть. като 
засипвали цели местности и за
селища. Всичко това ми се е 
виждало нещо преувеличено. 

Който, обаче, обича да види 
реално тоя фактъ, нека посети 
Костинъ Грамадакъ въ Чипо-

_ _ _ _ _ _ _ _ ^  м ровения районъ, реката Андра*
фликчийството йъ страната, като15?1Ша’ въ П0ДВ0ЖиеТи ка Старй-
се възстанови часъ по-скорс 
закона за трудовата поземлена 
Собственость.

5) Настояваме най-енергично 
предъ Министера на земледе- 
лието за часъ по-скорашното 
прокарване на законопроекта за 
очистване селските задълже
ния, като не се държи сметка: 
че ще останатъ недоволни го- 
лЪмитЪ банкери и чорбаджий, 
а се има предъ видъ цЪлиятъ 
трудящъ се народъ, който стои

Това е една грамадна маса 
отъ камъни, които сж натрупани 
върху самата р-Вка, подъ нея 
клокочи водата и, благодарение 
на тая грамада, се съхранява 
пастървата въ Чипоров. районъ.

Преди години, когато мореше 
въ тоя край злата мух а. про
фесори идваха отъ София по 
нейното проучване. Пишущия 
тия редове гн води при тоя 
Грамадакъ и г е  установиха, че 
се дължи на единъ елникъ.

f ™ ,  н- ‘сигУРна оп°Ра зад ъ ; който е с.мъккалъ тия камъни 
Ж “ телств0т °  иа н а р о д н и я U  балюша въ една далечяа
блокъ, въ смФлитЪ му реформи. J ея0Ха) когато западната покрай* 

6) Събранието намира, чеБъл-'!нина е преживяла единъ земен ь
гарската земледелска банка до 
сега не е била банка на бъл
гарското производително насе
ление, а е банка на чорбаджи
ите и изедниците народни, нас
тояваме най-енергично да се 
направятъ въ нея смели рефор
ми, като се отстранатъ всички 
стари плъхове, които ще пречатъ 
за прокарването на истинската 
политика, която требва да води 
банката. Да се замени персона
ла отъ хора, въ които ще има 
сигурна гаранция, че ще про-

катаклизъмъ.
Който се интересува отъ тия 

деяния на природата, особено 
учащата се младежъ, пъка по
сети тоя Грамадакъ, н опусто
шенията, които правягь * тия 
ледници, гледчери клагунн—н е 
ма да бж де  нещо невероятно. 
а реаленъ фактъ. Природата 
наоколо е красива и любителя 
нема да се разкае, ако я види» 

с. Чипоровци.

Нванъ Георгиевъ,



Наше Слово ■м м»

Ф Е Р Д И Н  П О П У Л Я Р Н А  Б А Н К А  
намалява лихвата отъ 12°„ на 10°|0 годишно

ТОДОРЪ ТОДОРОВЪ, търговецъ
ГГ)МА ДА ПРИЕМА ПА ИМЕННИЯ СИ ДЕЙЬ.

Една отъ главнитЯ цели на 
крсднтнитЯ кооперативни сдру
жения е да подпомагатъ сла
бите економически сжществу- 
вания, особено въ времена теж
ки, к а к в  и т о преживяваме и 
днесъ. И то не само съ отпус
кане заеми, необходими въ про
изводството или търговията, но 
и тия заеми да бждатъ дадени 
при най-износни условия, за да 
могатъ да се постигнатъ жела* 
нитЯ цели.

Ръководейки се отъ горното 
и вървейки винаги въ унисонъ 
съ времето, което преживява
ме, управата на Фердинандска- 
та популярна банка, въ засе
данието си на 14 того, е НА
МАЛИЛА лихвитЯ на заемитЯ 
срещу поръчители, на текущи- 
тЯ смЯтки срещу поръчители 
и на текущитЯ смЯтки орещу 

на 10 70 го-

динандската популярна банка, 
който има дЯлове за 1000 лв., 
ще може да се ползува съ за
ем ь отъ Банката въ размЯръ 
до 10,000 лева.

Съ горнитЯ две решения, за
едно съ по-първото, което до
пуска заеми съ срокъ до 6 ме
сеца, Фердинандската популяр
на банка иде да подкрепи сво-

с. Крапчене

тия тежки времена и да дока
же, че тя е кредитно коопера
тивно сдружение на своитЯ 
членове, чиито интереси съ. 
нейни интереси»

Ето по какъвъ начинъ се бо
ри Фердинандската популярна 
банка съ своитЯ врагове. Безъ 
шумъ, безъ злоба и нснавдсть, 
тя смЯло крачи по избрания 
пъть. \Л нека вЯрваме, че съ 
подкрепата на своитЯ 700 чле* 

ипотеки отъ 12 /0 на 10 /0 го-рюве, тя ще върви папредъ, ще 
дишно. 1 дърти и ще връзва плодъ как-

Въ същото заседание, упра-|-то всЯка година, отъ който се 
вата на Банката е решила, що-^ползуватъ и ще се ползуватъ и 
то отношението на дЯловетЯ;за напредъ всички нейни чле- 
къмъ отпусканитЯ заеми да се I нове, съзнателни кооператори.
измЯни отъ 1:5 на 1:10. С ьдр у-:; ! Кооператоръ.
ги думи: единъ членъ на Фер-

11а 14. 11. т. год.. въ старата 
училищна сграда па с. Крапче
не, по инициативата на дир.-гл. 
учит( ль г-нъ Ив. Р. Първановъ, 
се устрои среща между учите- 
литЯ, родителитЯ и всички уче
ници отъ прогимназията и ос- 

итЯ членове, да ги облекчи в ъ [ Новното училище. Въ беседата 
ф,ш ~ си г -нъ Първановъ изтъкна нуж

дата отъ взаимни усилия меж
ду родители и учители, та по 
този начинъ да се даде на де
тето по-добро възпитание, кое
то дете въ последствие да ста
не добъръ гражданинъ, поле- 
зенъ както за себе си, така и 
за обществото. Съ подходящи 
за цельта примЯри на всички 
педагози, доказа нуждата отъ 
де бро възпитание. Същиятъ го
вори за добрата чистота, която 
трЯбва да се изисква съ уси
лия отъ дветЯ страни, за доб
рото здраве на детето.

Също съ голЯмо усърдие се 
изпълниха нЯколко пЯснии сти- 
хотворения отъ ученици, ръко-j 
водени отъ прогимназиялнитЯ 
учители г-ца Юрданка Ст. Ар- 
сова и г-нъ Никола К. Стояновъ.

Направиха голЯмо впечатле
ние на родителитЯ учителитЯ 
отъ о с н о в н о т о  учили
ще: г-жа Параскева Хр. Бах- 
чарова, г-жа Ив. Т. ЖелЯзкова 
и г-нъ Тодоръ Ил. СрЯдковъ. 
Нуждата отъ такива срещи е 
несъмнено голЯма и въ това 
отношение, както г-нъ Ив. Р. 
Първановъ —  дир. гл. учитель, 
така и г. г. останалитЯ учите* 
ли, заслужаватъ голЯма похвала.

Дано тия родителско-учител
ски срещи и утра не съ  пос
ледни за тая учебна година.

Т. Петковъ.

Днесъ, 4 часа следъ обЯдъ въ 
салона га читалището търгов. 
и еснафско сдружение устройьа 
публично събрание.

Дирекцията дга Девич rspascxi-- 
ческо домакинско училише^Фер- 
дш шгашд"ь» зказво своята 
б Л а Г О Д а р Н Г О С Т ! »  * т а  1C О  »  c i Т<Й1 Е С ©  —
л е г м я  о т ъ  Е " р а д а  з а  р е ш е н н ^ с т ©  ш  д в к  
закута за 3*000 лева eioco^msi за 
готварския ©хд̂ -лпъ ддри у- щето.

С т »  т о я  г о д ^ м ъ  ж е с т ъ  о т ъ  Е т е й >  
н ак  с т р а н а ,  с е  п о д ч е р т а  м н о г о  я с н о  
г о л я м о т о  з н а ч е и м е  н а  Д Е е к и ^ е с г с © ^  
т о  м р а к т .  д о м а к и н с к о  у ч и л и щ е .

в т ъ  Д и р е к ц и я т а .

Кооперативна конференция

и

Фердинандската
Популярна Банка

н а п а л и л а  ливхитя на от* 
пускачитЯ оть нея заеми 

отъ 12% на 10

На б м. М. въ салона на 
ЗемледЯлскета банка се със
тоя кооперативна конферен
ция, свикана отъ Райониякоо- 
перативенъ комитетъ.

динандска и берковска око
лии се въодушовяватъ не са
мо отъ хубавитЯ кооператив
ни теории, а действатъ и като 
хора на практическото, на ре-

• БЯха представени на тазийалното кооперативно поле. 
конференция почти всички коо-1 ВсичкитЯ кооперации, пред* 
перации отъ фердинандска и|ставени на конференцията, гла- 
берковска околии, дветЯ агро-1сували средства за организи- 
номства, двата землед. банкови оране на разпредЯлителенъ коо*
клонове и фердин. окол. учил 
инспекция.

Дневниятъ редъ будеше осо- 
бенъ интересъ.

Следъ 3 годишна дейность

перативенъ магазинъ—агенту- 
ра на общия съюзь на б. з. 
кооперации, съ задача: общи 
доставки, общи продажби и 
общи преработки. Съ това се

Раионият кооперативенъ коми-j* дава изразъ на реалистичното 
тетъ отъ свободна орган и-jтечение въ кооперативното 
зация, на тая дата отпразнува движение—централизъмътъ. 
своята 3 годишнина съ обо- Житейската опитность на
соояване въ организирано 
идейно кооперативно общес
тво, действуваще по израбо- 
тенъ и приетъ уставъ.

нЯкои кооперации у насъ 
подсказа, че централизъмътъ 
въ кооперативното движение 
ще бъде единственото условие

Хроника
Съ протоколъ № 8 отъ 14 то

го, Фердинандската популярна бан
ка е намалила лихвитЯ на зае- 
ми‘гЯ срещу поръчители, на те
кущитЯ смЯтки срещу поръ
чители и на текущитЯ смЯтки 
срещу ипотеки отъ 12°'0 —  на 
10°/0 годишно, като отношени
ето на дЯловия капиталъ къмъ 
отпускания заемъ се измЯнява 
отъ 1:5 на 1:10 т. е. който има 
дЯлове за 500 лв., може да по
лучи заемъ 5000 лева.

Отъ Банката*
Българската Народна Банка 

поканва всички лица, които 
иматъ срочни задължения въ 
чужда валута по полици, коно 
саменти и договори, да съоб 
щаватъ за същитЯ въ мЯстния 
банковъ клонъ или агентура 
петнадесетъ дни преди настъп
ването на съответнитЯ падежи

Съ това тази организация tj за успЯха на стопанския 
настъпва въ втори фазисъ на|фр0 н-ГЬз а побЯдата на коопе 
развитие и нагазва още по-|ратизма надъ капитализма, 
дълбоко въ кооперативното
поле.
Подчертано 6Я единодушно не
забавното бъдещ е на коопе
ративното строителство въ 
дребнособственическата с т о 
п а н с к а  България, уяснено 
биде необходимостьта отъ обе
диняване на всички коопера
тивни сили за отстояване всички 
позиции на кооперативно-сто
панския фронтъ.
- Завършека на конференции 
та показа същ о така, че коо-|

по сжщитЯ.
Назначенъ е за общински лЯ 

карь въ Бойчиновци Д-ръ Сто 
йчо Христовъ* завършилъ ме1 
дицина въ Виена.

Декларации за д о х о д ъ надъ 
100,000 лева следва да се по- 
дадътъ въ данъчното управле
ние най-късно до 31 того.

На 6 того, Окол. учителско 
д-во „Сила“ е имало събрание, 
на което Крумъ Д. Петровъ, 
у-ль^е изнелъ рефератъ на тема: 
„Синдикализъма и Българския 
учителски съю зъ“.

Решено е на 7, 8, 9 и 10 
априлъ т. г* да се устрои учи
телска конференция въ града 
ни, на която с ъ  поканени Да 
говорятъ: проф. Ас. Златаровъ, 
Божинъ Кйровъ —  окр. учили- 
щенъ инспекторъ. Слави Сте- 

ановъ -* учитель С о ф и я и 
*ръ БЯлдЯдовъ ** началникъ 

отдЯление въ министерството 
на просвЯщението.

Отрядното въ конференция
та бЯше голЯмата сериозность 
и живото участие на всички 
присътствугощи. Народното 
учителство и тамъ бЯше дос
тойно представено, знакъ, че 
прогресивниятъ е л е м е н т ъ  
всредъ учителството винаги е 
играло и ще играе важната 
роль въ общественитЯ култур
ни прояви, имащи за задача 
народното добруване и опаз
ване народнитЯ интереси.

Фердинандската 
ПОПУЛЯРНА БАНКА

р а з д а в а  з а е м и  при о т н о ш е н и е  
на д е л о в и я  к а п и т а л ъ  1 :1 0  т .  е , ,  
к о й т о  и м а  делове з а  1 ,0 0 0  лв.,  щ е  
м о ж е  д а  п о л у ч и  з а е м ъ  1 0 ,0 0 0  лв

ДАВАТЪ СЕ ПОДЪ НАЕМЪ:
1) Д В Е  СТАИ и АНТРЕ на втория етажъ въ къщ ата на 

Мария Ив. Ковачева (надъ магазина на Бр. Димови).
2) ЕДНО МАЛКО ДУКЯНЧЕ на улица „Главна'1, подъ 

Народната банка.
3) ГРАДИНА съ о в о щ н и  дръвчета и асми на улица 

„Царь Борисъ“.
Споразумение:

1*3 Мария Ив. Ковачева — гр. Фердинандъ.
— — — " П~ 'Ш вЯ ^ ^ ^ Я т Ш Ш Ш т т т ш ш щ т т т явт вт мшшЯтшш т

БЕЗДЕНИШ КО УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

ОБЯВЛЕНИЕ № и
На 31 день отъ публикуване настоящето въ в. „Наше 

Слово“ ще се произведе търгъ съ явно наддаване отъ 8— 12 
часа предъ обЯдъ въ канцеларията на Бездедишкото общин
ско управление за отдаване на наематель експлоатацията на 
училищнитЯ ливади въ мЯстностьта „Мочора“ отъ 142-2 дек.-. 
„Връхъ-Цибъра“ отъ 59 дек. и „ТрепитликитЯ“ оть 10 дек. 
за време отъ 1 априлъ 1932 год. до 1 октомврий 1932 год. съ 
първоначална цена 1000 лв. за първата, 100 лева за втората 
и 100 лева за третата.

ПоемнитЯ книжа могатъ да се видятъ всЯки приЩг 
ственъ день въ общинското управление. Залог ь за правоучас
тие е 10 / . Закона за бюджета, отчетностьта и предприятия
та е задължителенъ.

с. Безденица, .5 мартъ 1932 год.

Отъ НАСТОЯТЕЛСТВОТО.

ФЕРДИнАНДСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

Обявление № 1231
На 27 мартъ н. година въ общинската канцелария на Ю 

и 10’/г часа сутриньта ,ще се произведатъ последователно 
търговетЯ:

За отдаване на закупувачъ дохода отъ игрални предмети, 
пЯвци, свирачи и др. за презъ 1932 33 фин. година. Първона
чална цена 2000 лв. годишно.

За отдаване подъ наемъ върбовата плантация за едно 
орезване. Първоначална цена 3000 лева.

ТържнитЯ книжа сж на разположение въ общинското 
бирничество.

гр. Фердинандъ 14 мартъ 1932 година.
Отъ кметството

НаблюдательперативнитЯ дейци отъ фер-

С к р ъ б н а  в е с т ь
Съ дълбока скръбь на душата съобщаваме на роднини* 

приятели и познати, че нашиятъ скжпъ синъ, братъ и пр.

СПАСОВЪ ИВАНЪ МИЛАНОВЪ
на 17 год., ученикъ въ V кл. на_ Фердин. неп. см. гимназия, 
следъ кратко боледуване, склопи за винаги очи на 9 того, Т0 
часа вечерьта, въ Фердинандската държавна болница.

Скжпи Иване,
Жаждата за наука, за просвЯта, те застави да напус- 

нешъ родното си село и да се отзовешъ въ града. И когато 
ти смЯло крачеше по избрания от ь тебе пжть, когато се стре
меше да изпълнишъ твоята мечта, която е наша мечта, злокоб- 
ната смърть се надвеси надъ тебе и те отне отъ нашитЯ ржце.

БО ГЪ ДА ТЕ ПРОСТИ!
Погребението му се извърши на 11 маргъ т. г. въ с. Безденица.

с. Безденица, 12 мартъ 1932 год.

О Т Ъ  ОПЕЧАЛЕНИТЕ.

Рекламирайте въ „Наше Слово“

Въ миналия брой споменахме, 
какво въ настоящия ще публи* 
куваме едно писмо, пратено ни 
отъ Районата кооперативна 
банка. Едно лице б л и з к о  на 
тай банка е заявило: „ще го
публикуватъ и хоро ще игра- 
ятъ“. Поради това писмото 
нЯма да публикуваме-.

ЦЕННИ недвижими и Движими 
Имоти при крайно износни усло 
вия се иродаватъ случайно 
чрезъ посредника КоСта Съ Ла 
заровъ —  Фердинандъ.

На 12 того вечерьта Женското 
просвЯтно благотврително дру 
жество „Грижа“ даде споята 
традиционна българска вечерь 
съ томбола. Много отъ прежт- 
ствующитЯ бЯха въ национални 
носии. Изглежда, че следъ вре
ме, на тия вечери, устройвани 
отъ женското дружество, ще 
бждатъ представяни национал- 
нитЯ носии на българитЯ отъ 
различни краища на царството.

На 5 того се помина дъще
рята на нашия съгражданинъ 
Антони Ивановъ, бившъ сждия 
— Милка, на 30 год. НашитЯ 
съболезнования.

Фердинандеки Сждия Изпълнитель при Ломения Окржженъ Сждъ
ОБЯВЛЕНИЕ № 1443—28 г» Фердинандския сждия из

пълнитель Борисъ Петровъ, обявявамъ на интересующитЯ се. 
че отъ с л е д ъ  петнадесетия день отъ датата на еднократното 
обнародване настоящето обявление въ в-къ „Наше С лово1, до 
онова число на следния месецъ, което съответствува на . да
тата на обнародването, ще продавамъ на публнченъ търгъ, въ 
канцеларията ми, в ъ  гр. Фердинандъ, следния  недвижимь 
имотъ, прияадлежащъ на насяедницитЯ на Каменъ Дечоад- 
Геринъ, бившъ житель на гр. Фердинандъ, а именно: Дворк 
мЯсто-въ гр. Фердинандъ, кварталъ VI, парцела 12, отъ 1151. 
кв. м., съ построени въ него една полумасивна кжща. кошън 
кошара. — Истецъ по изпълнението Каменъ 3. Каменовъ. ад- 
вокатъ, отъ гр. Фердинандъ, пълномощннкъ на Иванъ С  Узу* 
новъ отъ сжщия градъ. — Изпълнително дЯло № 1443— 28 г, 

гр. Фердинандъ, 14 мартъ 1932 год.

Сждия изпълнитель: Борисъ Петровъ

ОБЯВЛЕНИЕ № 550—31 г, Фердинандския сждия из
пълнитель Борисъ Петровъ, обявявамъ на интересующитЯ се-, 
че отъ следъ петнадесетия день отъ датата на еднократното 
обнародване настоящето обявление въ в-къ „Наше Слово“, до 
онова число на следния месецъ което сжответствува на да
тата на обнародването* ще продавамъ на публиченъ тъогь въ 
канцеларията ми въ гр. Фердинандъ* следнитЯ неподЯлйми не
движими имоти останали отъ покойния наследникъ Марко 
Вандовъ б. ж. на гр. Фердинандъ а именно: 1) Дворно мЯсто 
съ построенитЯ въ него кжща и ехъръ съ общо пространно 
4448 кв. м. находяща се въ гр. Фердинандъ на ул. „ДобрудЯГ' 
№ 17 и 2) Нива находяща се въ района на с. Белотинци въ 
мЯстностьта „Гладно-поле“ отъ 6 -5 декари.— Истецъ Неизпъл
нението Каменъ 3. Каменовъ адвокатъ отъ гр, Фердинанд*,, 
пълномощннкъ на Петруна Кръстова Иванова п© мжжъ Ангелъ 
Ницова отъ гр. Ломъ.—Изпълнително дЯло № 550—31 год, 

гр. Фердинандъ 15 Мартъ 1932 год.

Сждия изпълнитель: Борисъ Петровъ

гр.

|№ £ан|И »цъ й®т@ттФшъ
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Фердинандъ. Телефонъ Ив ЯЛ.
Приема саме понерЪпиикъ.

т г  к у п у в а й
_  J) С М В ^ Р М И  ПЕТОЛЕВКИ* ДВУЛЕВКИ, ЛЕВОВЕ* ГРИВНИ. ОБИЦИ, ПАВ- 

ТИ* ЗВЪНЦИ, КРЪСТАЧКИ И ВСЪКАКВИ ДР. СРЕБЪРНИ МОНЕТН И ПРЕДМЕТИ.
2) ЗНАТНИ МОИЕТИг НАПОЛЕОНИ* ЛИРИ, МИНЦОВЕ, ПЕНДАРИ* МА- 

МУДИИ, ИРМИЛИЦИ* РУБИЕТА И ЗЛАТО ПЛАВАНО* ЗЛАТО НА КУЛЧЕ, ПРЪС
ТЕНИ, КОРОНКИ, ЗЛ\БИ И РАЗНИ ЗЛАТНИ iMOHETH И ПРЕДМЕТИ.

3) АКЦИМ О ТЪ БАНКИТЪ! „ОГОСТА'“ И ** БОГАТСТВО “— ФЕРДИНАНДЪ.
^ rrt- 0 Т Ъ  ВСИЧКИ ВЪНШНИ И ВЖТРЕШНИ ПРЕДЗОЕННИ

И СЛЕДВОЕННИ ЗАЕМИ, ЧЕРВЕН Ъ К Р Ъ С Т Ъ  И ДР. ПЛАЩА Н А Й -Д О В »е„

П Р О Д А В А :  - т
a  И ЗЛАТНИ МОНЕТИ ЗА НАКИТЪ

БЪ Л ГА РИ Я Р Е Ж Д А  ПОЛУЧАВАНЕТО НАСЛЕДСТВА, ОСТАВЕНИ В Ъ Н Ъ  О ТЪ

ТАЙ Н АТА НА КАЙЕНТА Ш 1  Е СТРОГО ЗАПАЗЕНА.
ЗАБЕЛЕЖКА: ПРИЕМА САМО ПОНЕДЪЛНИКЪ. Идвайте и го тъпеете саме зъ 

понедЯлникъ и никой другъ день. Имайте търпение и идвайте само понедЯляякъ. за
ради което ще бждете добре възнаградени, защото само той 
висока цена за всичко.


