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презъ 1932 година

Когато гениалниятъ Кохъ, въ 
края на миналото столетие, от
кри туберкулозния бацилъ, 
помисли, че намери разковни
чето за борба противъ голъма* 
та социална злина—туберкуло
зата. И, за да мисли така, той 
имаше предъ себе си поука отъ 
изследванията относно чумата, 
холерата и антракса1. Следъ от
криване на причинителите на 
поменатите болести, той уста
нови, че могатъ да се пригог- 
вятъ ваксини и серуми, първи
те отъ които да предпазватъ, 
а вторите да лФкуватъ и пред- 
пазватъ. И той напрегна уси
лия данаправи „ лязщ по п съ 
туберкулозата. За жалосгь, оба
че, това не бъ тогава тъй лес
но за него, а и сега остава не
възможно. Защо? Отговорътъ 
се крие въ особените свойства 
на туберкулозниятъ б а ц и л ъ ,  
който изпуща два вида токси
ни (отрови)—едногоксини и ек* 
зотоксинн. Екзотоксините се 
произвеждатъ при живе отъ 
туберкулозниятъ бацилъ, а ед- 
нотоксинигВ—когато последни- 
ятъ умре. И двата тези токси
ни активиратъ (възбужлатъ) и 
усилватъ процеса. А протаво- 
токсини, чрезъ инжектиране на 
токсини отъ т. б. бацилъ, не 
могатъ се получи. Заредиха се 
плеада учени, които поискаха 

,да спасягъ човечеството отъ 
•туберкулозата, но всички уси
лия останаха напраздни. Тукъ 
ще спомена само за Фридманъ,

който изнамери ваксина отъ 
туберкулозенъ бацилъ на кос
тенурка. Бъ по-ново време за
служава внимание ваксината на 
французите Калмеръ—Геренъ, 
която се състои въ даването на 
новородените до деветия имъ 
день три пжти презъ день вак
сина, Резултатите отъ тая вак
сина за латинските с т р а н и  
(Фракция, Италия, Белгия и др.) 
C/Yv добри, а за саксонските 
страни сж лоши. Опитите съ 
тази ваксина лродължаватъ съ 
дббъръ резултатъ. Но даже и 
да се дойде до отлични резул
тати, реинфекцчята (отново за
разяване) съ туберкулозни ба
цили е неизбежно. И днесъ бор 
бата срещу туберкулозата е 
поставена само на санитарно- 
хигиенична почва, а и м е н н о :  
опасно болни гЬ да се изоли- 
ратъ, а не опасно болните да 
се ностовятъ при условия да 
оздравеятъ.

Туберкулрзата въ България 
започна своя победенъ х о д ъ 
следъ войните. Войните изто
щиха българския, народъ, пос
тавиха го вь бдизъкъ контактъ 
съ болни на фронта. На почва
та на изтощението започна да 
вирее туберкулозата, к о я т о  
днесъ се е загнездила почти 
въ всички селища на България. 
Така въ Фердинандска околия 
нема случаи отъ туберкулоза 
само въ четири села. Общото 
число на заболели и починали

ши, отъ които умрели 47, безъ 
13 умрели, останали отъ мина
ли години. Имаме една здболЪ- 
ваемость отъ туберкулоза 25 иа 
10,000 души и една смъргность 
5'9 на 10,000 души население. 
Специално за Фердинандъ треб
ва да кажа, че има останали 
отъ минали години 40 души, 
отъ техъ оздравели 20, умре
ли И, оставатъ 9. Презъ 1932 
година заболели 24, умрели 10. 
Всеки трети мъртвецъ въ гр.

Д-ръ Ашеръ Зошззь
з ж б о л е к а р ь

се установи на работа въ града. Кабинета 
3 8 се намира до книжарница „София“.

Давайте рекламите си въ „Наше Сдово“.

йсзкяш пъпка
(Продължение отъ бр. 408)

VI лЪкуване.

1/

Ние видехме въ една о т ъ  
последните статии (брой 407), 
че въ зависимость отъ това да
ли микробите на Давенъ сж 
проникнали или не въ кръвьта 
на болния, лекуването на ан
тракса бива два вида: локално 
и общо.

Върху локалното лекуване 
ние вече говорихме. Нека обаче 
напомниме най-сжщественото и 
допълниме.

Принципътъ на местното л е 
куване е следния: Микробите 
още локализирани на раната* 
касае се да се прес4>катъ пж- 
тищата му съ което да се пре
дотврати проникването му въ 
кръвьта и заразяването й. —  
Способътъ е простъ: Чрезъ из- 
резване или изгаряне или и съ 
двата метода едновременно ми
кробите сж унищожени на са
мото место.

Като се има обаче предвидъ:
1) Че диагнозата на антракса 
въ началото му е практически 
почти невъзможно; 2) Че по- 
страдалиягъ се явява обикнове
но и сравнително късно, то за 
да се предотвратятъ евентуално 
нежелани трагични последствия, 
каквито нашия край наброява 
вече неколко, то практически 
лекарятъ не се задоволява са
мо съ локалното* а веднага при- 
бегва до общо лекуване, което 
ще съставява гръбнака на ра
ботата му.

презъ годината е:
Починали, останали отъ минали години 13.
Заболели отъ белодробна тубер. 162, отъ които умрели 39. 
Заболели отъ лимф. тубер. 9, умрели нема.
Заболели отъ костна тубек. 13, умрели 2.
Заболели отъ перитониална тубер. 10, умрели 3.
Заболели отъ туберкул. менингитъ 3, умрели всички. 
Заболели;отъ кожна туберкулоза 1, остава 1.
Заболели; отъ ставна туберкулоза 3, оставатъ 3,

Или всичко заболели 201 ду- Фердинандъ е туберкулозенъ»
Това е една грамадна смърт- 
ность, надъ кояго обществени
те фактори требва да се за- 
мислятъ и намфрятъ начини за 
премахване. А такива има»

Азъ само повдигамъ завеса
та, за да се види злото.

Отговорните фактори треб
ва да се стреснатъ и направятъ 
онова, което отдавна други гра
дове и страни сж направили.

Д-ръ Н. Григоровъ

Общо лекуване на синята пъпка,
Заболелиятъ индивидъ отъ 

синята пжпка, както впрочемъ 
всички болни отъ заразителни 
болести, се нуждае отъ два ви
да лекуване: 1) Подържане и 
у с и л в а н е  на защитителните 
жизнени сили —- сжщественъ 
факторъ за оздравяване и 2) 
Борба съ заразата.

Подържане и усилване защитител- 
нигЬ сили на организъма.

Почивката въ леглото и ра
ционалната нетоксична градив
на храна съставляватъ двата 
сжществени елемента за укреп
ване на силите.

При много сериозни случаи, 
и особенно при късна диагноза, 
къмъ почивката и хранителния 
режимъ се прибавятъ: подкож
но или рекгално инжектиране 
на изкуственъ серумъ (изотони- 
ченъ разтворъ на готварска соль 
или специална захарь въ дис 
тилирана и стерилизирана вода) 
и вземането на некои лекарст
ва за подържане на сърдцето.

1. Почивката въ леглото е за
дължителна въ продължение 
най малко е д н а  седмица. За 
предпочитане болния требва да 
бжде изолиранъ въ специална 
широка, хигиенична, безъ укра
шения сп я  съ постоянна уме
рена температура (18°—20J)

2. Храната на болния ще бж
де за предпочитане безмесна. 
Нетоксична и рационална, веге
тарианската храна, доставяйки 
всички необходими хранителни 
елементи за подържане силите 
на болния, има то за преимуще
ство предъ месната, че е ли
шена отъ трупни и други отро
ви съ които е богато месото и 
съ кои го трудно се справя бол 
ниягъ оргаяизъмъ.

Всеки случай, приневъзмож- 
ность или при нежелание на 
болния да приложи безмесния 
храните денъ режимъ, желател
но е да се избегва месото на 
обедъ и по никой начинъ да 
не се яде вечерь, като се пред- 
почитатъ най-малко токсичните: 
кокошка, питоменъ заекъ, го 
веждо и се избегва свинско, 
дивешко, мазъ и пр.
(Следва).

Д-ръ Аврайъ Ив. Рапонски
Дипло.чиранъ по хигиена 

и бактериология.

ГОДИШНО СЪБРАНИЕ
Обдото занаятчийско сдру

жение—Фердинандъ на 15 яну
арий 1933 год. се събра на об
що годишно събрание въ ханъ 
„Морава"* съ следния дневенъ 
редъ: v

1) Даване отчетъ на настоя
телството и докладъ на кон
тролната комисия за изтеклата
1932 годинг;

2) Освобождаване отъ отго 
ворность;

3) Избиране на ново настоя
телство и контроленъ съветъ;

4) Гласуване б ю д ж е т а  за
1933 година.

Въ новото настоятелство вли- 
затъ: предсецатель ПаЕелъ Ка
царски, подпредседател** Нейко

И. Добревъ, секретарь Георги 
К. Славянски, касиеръ Тодоръ 
Михайловъ и членове: Тодоръ 
Цаноаъ, Силко Т. Денчевъ и 
Живко Антовъ. Контролна ко
мисия: председатель Згхари А. 
Воденичаровъ, секретарь Иванъ 
П ПаЪгйотовъ и членъ Коста 
Ташковъ — всйчкитЪ отъ Фер
динандъ.

Всички лица на ксито се със- 
тавятъ актове и мислятъ, че не 
сж съставени съгласно закона 
или се взиматъ шри, безъ да 
има за Кск^о, да съобщаватъ 
на контролната комисия за про
верка. Р въ

Платете си абонамента.

ВЕТЕРИНАРНИ ВЕСТИ
" Града ни презъ 1931 год. 

е консумиралъ получено месо 
отъ градската кланица 128,423 
кгр., а пртзъ 1932 гол.—109,252 
кгр. или съ 9171 кгр. въ по- 
малко за 1932 година.

* Въ градската кланица е 
конфискувано, поради опасни 
за човешкото здраве болести 
и пара ;ш у , презъ 1931 год. 89 
кгр. месо и 704 дробове, а презъ 
1932 год. 271 кгр. месо и 975 
дроба отъ разни домашни жи
вотни.

* Приходиг-Ь на общината отъ 
пазаря за животни сж за 1931 
год. 848,429 лв., а презъ 1932 
год. се равняватъ на 555,866 лв. 
или съ 292, 560 л в . въ по-мал
ко за 1932 година.

* Продадени сж на пазаря 
презъ 1931 год. всичко 13 846 
домашни животни безъ птици
те, а презъ 1932 год. — 13.912 
или съ 66 животни въ повече 
за 1952 година.

® Отбелязаната по горе раз
лика въ гриходитФ на община
та се обяснава съ голфмото 
спадание ценитФ на продадени- 
Tt животни въ пазара.

* Въ окол. Ветеринарна лече
бница презъ 1932 год. сж ле
кувани и опериргни всичко 1,865 
животни или съ 196 въ повече 
отколкото 1931 година.

Д ръ Татаровъ»

с. Чедюстница
По случай Христовите празд- 

ници се пол готви пиесата „Брат
ска любоьь“ отъ Кир. Пенковъ 
отъ младежи отъ селото, да се 
изнесе отъ името на читалище
то. Председа елътъ згяви, че 
не позволява да се даде въ са
лона на читалището, което се 
намира подъ едннъ пскривъ съ 
училището, подъ претексъ, че 
това е „комунистическа“ вече
ринка и поиска да с : предста* 
ви разрешение отъ по гернатй 
власть. Писмено се поиска раз* 
решение отъ к>зета. Тсй заяви, 
че не смЪе да разреши, защо- 
то ще бжде глобенъ отъ по- 
горната власть, а и билъ пре* 
дупреденъ отъ нФкакъвъ „стра- 
жаръ.“ Писа се писмо и до 
окол. начелнпдъ и се изпрати 
по нарочепъ човФкъ за отго- 
воръ, а твкъвъ :е не получи, 
като е казано устно, че това е 
работа на кметътъ. Ззяви ни се 
отъ отговорна фактори, че ако 
се даде вечеринката 6f3b над
лежно разделение, ше бжде 
разтурена с.-.-.-дъ това се отпра
ви телегр:мч до прокурора 
Ломъ, за кос го чакаме неговата 
нямЪса: да мъмри отговорните 
лпця. за превишение па власть 
и имъ даде нуждното наказа
ние. Следъ тъ?н дълги митарс
тва на искане, чакане отговори.



Стр. 2. Наше Слово БрАЙ 414.

Г-ца Йорданка Свил. Иванова
И

Г-нъ Иегко Ив. Узуновъ
ще се венчаятъ на 29 того, 10 часа сутриньта, въ 

черквата „Св. св. Кирилъ и Методий“.
Кумува Христо Т. Гавриловъ.

Фердинандъ Фердинандъ

Г-ца Мара Захариева
И

Г-нъ Станиславъ Вариклечковъ
с г о д е н и

Фердинандъ * Фердинандъ

и лр. и като нЬма кой да ни 
ги даде, по настояване и по 
традиция вечеринката се даде. 
Вечерьта учительтъ Р. Тодо- 
ровъ изнесе една кратка, но 
съдържателна сказка за нужда
та отъ борбата противъ алко- 
холизама, като една светла 
струя.на отрезвление, която се 
вниса въ общия потокъ на со- 
циалнните борби, като изтъкна, 
че въ България се падатъ по 
една кръчма на 200 души и че 
това е рекордъ въ света и 10 
милиярда се харчатъ годишно 
за алкохолизъмъ, което физи
чески и духовно погубва бъл
гарската младежъ и я води 
къмъ душевенъ пауперизъмъ. 
Следъ това се изнесе пиесата 
отъ селянчета, отъ които едни 
излизатъ за първъ пать на 
сцената съ нуждния успЪхъ и 
публиката осттна предоволна. 
Направи тягостно впечатление 
на селянигЬ държането на не- 
кои „интелигентни синове“ съ 
средно образование, по отно
шение даването на вечерин
ката, така и съ не посещение
то й. СелянигЬ останаха много 
доволни отъ държането н а 
главния учитель, който съ риксъ 
на своето служебно положение, 
пое всичката отговорность и 
даде пълното си съдействие, 
въпреки не „разрешаването“ да 
се даде вечеринката, а съ при
хода отъ същата се постави 
фондъ „Постройка читалня до 
училището,“ която въ скоро 
времд ще се се построи. Но и 
тукъ се среща пречка, пакъ отъ

председателя на уч. н-во. Нау
чаваме, че се готвятъ пъклени 
планове, клевети всевъзможни 
отъ личности, чужди на култур
но—просветените нужди на се
лото, затова обръщаме внима
нието на по-горната власть да 
бжде бдителна и да не стане 
наивна жертва на клеветници и 
хора потънали въ блатото на 
„българската кална и мръсна 
партизанщина,“кояго вижда въ 
лицето на партията само сред
ство за отмъщение, а не и 
средство за напредъка на село
то. Председателя на учил. на
стоятелство е рапортиранъ на 
лом. учил. инспекторъ подроб
но. Добре е на този рапортъ 
да се обърне по-големо внима
ние. Ние виждаме, че учительтъ 
работи въ полето на народната 
просвета и вънъ отъ училище
то. Той требва да бАде обеди
нително звено на стари и мла
ди, а вместо да му се даде съ
действие, не само че това не 
върши, но и пречи.

На учительтъ Тодоровъ по
желаваме повече куражъ, енту- 
сиазъмъ и вера въ народното 
дело на просветата, да бжде 
полезенъ и на млади и стари, а 
клеветниците и обскурантите 
ще получатъ народного през
рение!

Настоящата дописка се из
праща на в. „Читалищно дело“ 
Вратца и в. „Наше-слово“ Фер
динандъ, съ молба да й дадатъ 
гласносгь, за което имъ пред
варително благодаримъ.

Секр. ч-ще „Развитие“: М.

Туристическата забава
Коледната вечерна з а б а в а ,  

устроена отъ Фердинандските 
туристи, въ красивъ, по турис
тически укичения салонъ, добре 
посетена отъ подвижни, весели 
■—засмени туристки и здрави 
юнаци туристи, напомняше ве
личието на веселата пролетна 
природа, кАдето младите турис
ти, по планинските равнини, 
между вълшебни .дъбрави, се 
смесватъ съ свежите и благоу
ханни, горски цветя, сами цве
тя—се надпреварятъ съ техъ, 
по свежесть и хубость.

И тъй, който имаше щастие
то да ги види, неможеше да 
имъ се нагледа.

Всичките посетители на за
бавата останаха крайно довол
ни, съ пожелание за нова та 
кава.

Забавата се състоеше огъ хо
ра и танци и изсвирени дваху* 
бави номера на цигулка.

За да бАдеше по цветиста 
забавата, добре щеше да бжде, 
ако имаше и поне малко лите
ратурна часть.

Струва ми се, че погрешно 
предимство се даде на европей
ските танци, а не на Народно
то ни кръшно, и хубаво бъл
гарско хоро.

Особено за любителите на 
величествената природа, и бъа 
гарските планини, долини и по
лета, които, когато отиватъ по 
техъ и подъ звуковете на му. 
зиката, хороводната песевь или 
овчарския гъ кавалъ, вЬрвамъ, 
не танци, а гиздаво грациозно, 
кръшно хоро, биха залюляли.

Известно е, че туризъмътъ е 
много цененъ, наученъ и здра- 
вословеиъ спортъ. Да се радва 
на природните красоти, да из
учава нейната флора и фауна,

нейния живогъ, нейните стари
ни, обичаите, за да се възхи
щава отъ нейните живописни 
и плодородни местности, да се 
кАпе и пие бистрата й струйна 
вода, да развива и закалява т е 
лесно и душевно туриста, като 
го поставя посредъ свежия и 
здравъ въздухъ, който е изворъ, 
на ценното човешко здраве.

Туриста требва да обича вси- 
чко що е българско! И хорото 
и песента, и свирката и всичко, 
и да го предпочита предъ чуж
дото.

Зиме туриста по забави, а ле- 
того—на работа и по планини
те, какго казва родната песень: 

„Блаженна Стара-планина, 
-Блаженна гора зелена, 
Никога праздна не стои, 

^Зиме и лете, все пълна:
Зиме е пълна съ овчари, 
Лете—съ млади юнаци,"

Райна Г. Душкова»

Хроника
ЖЕНСКОТО просветно бла- 

готворит. дружество „Грижа" 
съобщава, че срока за получа
ване печелившите томбсУлни 
предмети отъ разиграната том
бола е 28 февруврий т. г. Не
получените предмети до тази 
дата оставатъ въ полза на д то.

ВЛАДИМИРЪ КОРАБОВЪ, 
40 гол., руснякъ и РАНГЕЛЪ 
НИКОЛОВЪ (майсторъ Ран- 
гелъ), 55 г, отъ с. Логовица — 
Радомирско, са намерени на 
23 того умрели въ квартирата 
имъ. Видени са за п:следенъ 
пать на 20 того и то пияни. 
Консатирано е, че лрезънощь-

ГОТВАРСТВО Благодарность
Супа лешници

Приготвя се бульонъ отъ те
лешки или говежди джоланъ 
(може и отъ всека кви к о с т и  
освенъ отъ свински) като изми
тите кости или джоланъ се за
лея гъ съ студена вода и се сла
га на огъня да кипне. Следъ 
кипването отп-Ьнваме и приба
вяме солъ, 1—2 дафинови лис
та, по неколко зърна черъ пи- 
перъ, бахаръ и каранфилъ, и 
по единъ коренъ магданозъ, це
лина и морковъ. После бульона 
ври 3 — 4 часа на тихъ огънъ. 
Най-после се прецежда и къмъ 
тоя бульонъ може да приба- 
вимъ различни прибавки, напр. 
кнедай, кашкавални пастети, 
дробни пастети, лешници, ори
зови топки и др.

ЛЕШНИЦИ.—Замесва се тес
то само огъ едно яйце, щипка 
солъ и брашно колкото поеме. 
Разточваме тънъкъ листь, кой
то сгъваме отъ две и съ на- 
пръстникъ избождаме м а л к и  
кржгчета които пържимъ въ 
дълбокъ съдъ съ много масъ. 
Изпържените добиватъ форма 
на лешници и се прибавятъ въ 
бульна въ момента преди под
насянето.

Задушено печено
Свинско отъ рибицата или 

бута се набучква съ остро нож
че и се набучква съ че с ъ н ъ 
морковъ на резенчета,*черъ пи- 
перъ и вахаръ и се запържва 
съ 1 — 2 — 3 лъжици масъ до 
зачервяване. После се прибавя 
2 чаши вода и се оставя на 
огъня докато месото уври. Пос
ле се изсипва въ тавичка заед
но съ соса и се запича. Подна
ся се съ картофена салата.

КАРТОФЕНА САЛАТА. — 
Сварени, обелени и изстинали 
картофи се нарезватъ на дреб
ни квадратчета, прибавятъ се и 
една шепа дребно нарЪзанъ 
магданозъ, н-Ьколко глави дреб
но нарЪзанъ кромидъ л у к ъ ,  
черъ пиперъ счуканъ по вкусъ, 
солъ и майонеза отъ два жъл
тъка и една кафена чашка чис
то дървено масло и единъ ли- 
монъ (сока). Накрая се прибавя 
още 2 или повече чашки дърве
но масло и се опитва на соль 
и киселина. Ако е нуждно при
бавя се оцетъ.

М.

та се е подпалилъ единъ слам- 
никъ и отъ пушека били заду
шени.

НА 19 ТОГО — Богоявление, 
учениците отъ прогимназията 
въ с. Маданъ, са представили 
пиесата „Воденичарната* отъ 
Ем. п. Димитровъ, много добре 
посетена. По желанието на се
ляните, САщата пиеса е повтор
но изнесена на 21 того.

ВЪ с. БЕЗДЕНИЦА по не
внимание е убита Здравка Спи
ридонова, 19 год., отъ Ас1знъ 
Рангеловъ Мариновъ, 19 'год., 
нейнъ годеникъ. Убиецътъ е 
арестуванъ.

НА 22 ТОГО се е в'Ьнчалъ 
г. Каменъ М. Каменовъ, чинов* 
нккъ Бълг. Земл. Баякасъ Вик
тория Симеонъ Тодорова. На 
младата д в о й к а  пожелаваме 
всичко най-добро.

ИЛИЯ ПОПОВЪ, адвокатъ 
отъ града, ни помоли Да съоб- 
щимъ, че се отказва отъ актив
на дейность като партизанинъ 
на „Демократическия сговоръ 
—, Ал. Цанковъ“ и се оттегля 
на страна отъ политическите 
борби.

КИРИЛЪ ПЕНКОВЪ, учи
тель, ка 22 того, въ салона на 
читалището говори на тема „Су
ха или мокра Америка“. Сказка
та 6 t  много добре посетена

П О Ч И Н А ЛИ СЖ: Георги 
Христовъ Габровлията, на 48 г. 
и Спаса Теофилова Иванова, на 
58 год. Нашите съболезнования 
къмъ опечалените семейстр*.

Учителскиятъ съветъ при прогимназията въ с. Маданъ.из
казва публична благодарность на управителния съветъ на мадан- 
ската кооперация „РАЗВИТИЕ“ за отпуснатата помощь отъ 500 
лева за набавяне учебници на бедни ученици при прогимназията, 

с. Маданъ, 23 януарий 1933 год.
Отъ учителскиятъ съветъ.

Скръбна в е с т ь
Съ дълбока и неутешима скръбь съобщаваме на роднини, 

приятели и познати, че многообичната ни и незабравима съпру* 
га, майка, снаха, дъщеря, сестра и сродница

Презвитера Райна попъ Димитрова
28 год., основна учителка въ с. Маданъ—Фердннандско,

следъ дълго и мАчително боледуване предаде Богу духъ на 19. 
I. 1933 г., въ 2 ч. с., като ни остави вечно да тажимъ за нея.

Богъ да те прости! ВЪчна ти память!
Погребението й се извърши на 20 того въ с. Маданъ.
Оп е ч а л е н и :  съпругъ свещ. Димитръ, синъ Иванъ, све- 

къръ Василъ, свекърва Кана, баща Иванъ, майка Иордана, братъ 
Иосифъ, сестра Пенка. Се ме йс т в а :  Боцеви, Христови и др.

с. Маданъ, 25 януарий 1933 год.

гр. Фердииандъ
ФЕРДИНАНДСКА ТЕЛЕГРАФО-ПОЩЕНСКА ^СТАНЦИЯ.

ОБЯВЛЕНИЕ №  331.
Фердинандската-Телеграфо-Пощенска Станция извес

тява че търси да наеме здание за помещение на станцията за 
времето отъ 1 Априлъ 1933 година до 1 Априлъ 1934 година. 
Зданието требва да има 8—10 стаи, мазе и дворъ.

ЖелающитЪ да дадътъ зданието си подъ наемъ, се 
умоляватъ да дадътъ офертите си въ канцеларията на стан
цията най късно до края на месецъ Февруарий т. г.

Гр. Фердинандъ, 25 Януарий 1933 година.
Отъ Станцията

Митровска Произв. Кооперация „ Т а б а к ъ “
с. Мктровци — Фердннандско

БАЛАНСЪ
на 31 декемврий 1932 година

с м ъ т к и
О б о р о т ъ 0  с т а т ъ ц и

Да дава Да зема Да дава Да зема
I. Активъ .«V  -4/ —

Каса 241783 241670 113
Заеми cty поржч. 15000 15000
Делове Б. Ц. К. Б. 2000 2000
Движими имоти 1155 275 800
Общи доставки 36450 36450
Стоки на консигнац. 521415 262473 258942
Тек. с/и—членове 1264691 50 483229 781462 50

П. Пасивъ
Капиталъ 1000 43000 42000
Резервенъ фондъ 35787 50 35787 ;50Общопол. фондъ 7464 7464
Застрахов. фондъ 8448 8448
Други фондове 9568 9568
Частни лица 36167 44073 ( 7906
Б.Ц.К Б.—лич. кр. 53689! 150677 96988
Б.Ц.К.Б.—варан. кр 682257 1310001 627744
Кожи при Б.Ц.К Б. 258942 258942
Депо на портфеилъ 313732 313732
Комитенти 296913 296913
III. Резултатни сметки ) Щ

Общи разноски 23614 23614:
Лихви 129570 129570
Дивид. на деловете 1638 1 1638
Загуби и печалби 63711 63711 °

Всичко 3684785J50 3684785 50 1094847!50 1094847 50

ВЕДОМОСТЬ
за загубите и печалбите на 31 декемврий 1932 г.

ДЛ ДЯВА да  ЗЕМА

Заплати и възнагр. 
Командировки 
Кредитори 
Наеми
Отопл. и осветление 
Порто и гербъ 
Канцеларски 
Данъци
Погашение имоти 
Печалба

7840
6784

78270
650
40

366
3934
4000
275

27698

Отъ предприятия 
Оть дебитори 
Отъ излрав. грешки

206
129570

81

Всичко 129857 Всичко 129857
Председатели Дим, Антовъ, Счетоаодитель; ц, Геоагнеаъ


