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ВНИМАНИЕ!
Дава се подъ наемъ самостоятелна кжща

срещу Гимназията, хигиенична съ 4 стаи, 2 коридори 
кухня и перална отделно, и геранъ съ хубава вода.

Споразумение:
1-3 Ссманджиковъ— Ловния клубъ.

ЧЕРВЕНЪ ЛУКЪ
отлично качество, на едро и дребно продавамъ на 

ТВЪРДЕ ИЗНОСНА ЦЕНА.

Споразумение:
1—3 Иосифъ Гюровъ, до гарата—Ф ердинандъ.

Добри Немировъ
Днесъ, когато въ много гра

дове и села тъй радостно се 
посреща юбилея на Добри Не
мировъ, ние тукъ, ако не мо- 
жемъ повече нЪщо да напра* 
вимъ, то нека кажемъ няколко 
думи.

Юбилярътъ празднува 50 год. 
отъ рождението си и 30 годиш

фа за духовна и политическа 
свобода, всичко това е припле- 
тено — като хубавъ домашенъ 
ковьоръ съ Пъстри битови сце
ни; следъ освобождението, пър
вите бразди по родната целина, 
започва новъ животъ, обновя- 
ватъ се стари основи, напред
ничавата младежь, която търси

на писателска, обществена дей* отдушникъ на скрита енергия,
ность. Това е истински празд- 
никъ на българската литерату
ра. Не за това, че виновникьтъ 
е авторъ на много романи и по
вести—но Д. Немировъ засили 
реалистичното направление — 
нещо повече, той пренесе на 
родна почва француския нату* 
рализъмъ (Ем. Зола), той създа
де вечни типове, носители на 
велики идеи. Започна съ раз
каза (1912 год.), за да ни изне
надва всека година съ ценни 
творения, като: „Други ятъ“,

жадува за новъ идеалъ, тя се 
вълнува, вглъбява се въ разре
шението на велики проблем :— 
проблемата за социални ом*Ь- 
ни. Ето кжде се проя Неми 
ровъ като обществена ь. Тия 
идеи той майсторски ги е при- 
шгЬлъ съ любовни интриги. И 
третата епоха е войната и бъл 
горската действигелность следъ 
нея („Презъ огъня“). Наистина 
Д. Немировъ още не се е отър- 
валъ напълно отъ романтично- 
сантименталния похватъ, но ние

Бедниягъ Лука“, „ЧовЪкътъ, вярваме, че творбите, които ще 
който беше нищо“, „Делба“, j създаде за бждаще не ще нос- 
„Робъ“, „Кошмаръ“. Но негови- ятътозинедостатъкъ. Впрочемъ,
ятъ здравъ духъ не спре тукъ. 
Той имаше още много нещо да 
каже. Продължи трънливия — 
обсипанъ съ горчивини п&ть,

той се е справялъ съ много 
мъчнотии—най-много съ компо
зицията, която е най-сжществе 
ната страна на романа. Сжщо

разби като съ стоманенъ чукъ така е авторъ на много детски 
обществената скала-спънка, ка- пиески, като насочи правия пдлъ, 
то успеха да го отречатъ като който требва да следватъ на 
пое?ъ. Защото официалната кри шитЪ детски драмописатели. Не

Ф Е Р Д И Н А Н Д С К А . П О П У Л Я Р Н А  Б А Н К А
_________ (КРЕДИТНО КООПЕРАТИВНО СДРУЖЕНИЕ)

ПОКАНА
J45 274

следъ това ще си го смъкнатъ 1 
съ лихвите заедно, отъ и безъ 
това големия гръбъ на българс
кия народъ. Азъ вЪрвамъ, оба
че, че българския народъ, кой
то още не е достигналъ участь- 
та на Франция, познава добре 
приятелите и неприятелите си, 
достойно ще прецени заслуги
те  на почитаемия проф. Порт- 
манъ- и ще го възнагради съ
своето презрение. Българския Управителииятъ съветъ на Фердинандската Популярна Банка, възъ основа
лозарь който продава гроздето на чл. 43 отъ устава и протоколното решение № 5 отъ 18февруарий 1933 г., покан

ва членовете на сжщата да присжтствуватъ на Х1-то РЕДОВНО ОБЩО ГОДИШ
НО СЪБРАНИЕ, което ще се състои на 12 мартъ 1933 г., 8 ч. пр. об., въ салона 
на читалище „Разумъ“ — гр. Фердинандъ, при следния дневенъ редъ:

I. а) Отчетъ на управителния съветъ за дейностьта на Банката презъ 1932 г.;
б) Докладъ на Контролния съветъ;
в) Одобрение баланса и равносметката „Загуби и печалби“ за 1932 год. 

и освобождаване отъ отговорность Управателния и Контролния съвети.
II. Гласуване бюджета на Банката за 1933 година.
III. Даване мандатъ на Управ. съветъ да съставя и приема тарифата на Бан- 

Днесъ и слепите виждатъ и | ката за лихвите, комисионните и таксите, които Банката ще събира и плаща.
7гол й о ЧобщТес’твенс>Пзж^че пи° ' 1V- Даване мандатъ на Управителния и Контролния съвети да избиратъ де-
яниците се раждатъ отъ пия- легати за кооперативните конгреси и конференции презъ 1933 г. 
читЪ, че за вино никой още не V. Одобряване решението на Управителния съветъ, взето на 11 мартъ 1
умрелъ. протоколъ № 8, точка 6, п. 5.

Българския народъ требва да | . VI. Изменение чл. 15 отъ устава на Банката.
та, ВнаЛУ̂ дицЪ1чатаИА т?  сл^ка- Д аване мандатъ на Управителния съветъ да организира нуждните
тегорични: всека* капка алко-1 пански и ДР- инициативи за улеснение на членовете и поминъка на населениет 
холъ трови. Всеки човечъ треб- VIII. Одобряване решението на Управителния съветъ, взето на 16 февру
ва да се огледа около себе си, 1933 година, протоколъ № 3, точка 1, по членуването на Банката въ „Съюза 
за да види хилядите жертвщнародните кооперативни банки“ — София.
отъ много и от малко п^ене, jW  jjj. Одобряване решението на Управителния съветъ. взето на 17 февруз!

по 2 лева вид е  че въздържа
т е л и ^  сж най добрите му при 
ягели, защото само благодзре 
ние на т!зхъ се прокара закона 
за задължителна продажба на 
гроздовъ сокъ въ всички бира
рии, сладчарници, кафенета и 
пр., че въздържателите сж най 
добрите консуматори на гроз
де, безъ да се излага на опас* 
ность здравето и живота.

тика « н Г ъ Т и м Г ^Penlic- И  - Г ^ а ^ о ;  година протоколъ № 4, точка 1, относно осигуровката на служ ащ и^,
ва пълно fiasco. Но Д. Немировъ най-новата „Ева и дяволътъ“ Портманрзски, нито Чранковци, А. Избиране грима действителни членове на Управителния съветъ за три
доказа, наложи се—особено съ доказватъ, че Д. Немировъ е а Да жив-fee трезаенъ и рщ*%р#дини вместо излезлите по редъ: Стефанъ Анастасовъ Стоевъ, Иванъ Павловъ
последнит-fe си романи „Дело т а л а н т ъ  и въ областьта на менъ животъ, Банковски и Нисимъ Яко Иос. Меламедовъ, трима запасни членове за Управител-С-бдмицзтй на виното р сс*д * ^

мида на невежегсвЯТо" на мра-!ния съ?етъ> трима действителни и двама запасни членове за Контролния "съветъ.
ка й заблудата. Презъ тая .сед

№ 9 “ к трагедията „Братя“,
.Първи бразди“, „Презъ огъня 

това е ярка картина на три-

драмата.
Нека му пожелаемъ още дъл

ги дни — все тъй добъръ трез-
т-fe най-характерни епохи; единъ венъ да следва житейскиятъ си 
издълбанъ релиефъ на три пси- j пжть, та 50 годишнината да 
хологични прояви — преди ос- празднуваме по достойно, 
вобождението борбата на есна-1 Хр. НедЪлновъ

Седмица на виното
Живеемъ въ века на изнена- 

дигв.- Всеки день носи все по- 
нови и по чудновати изненади. 
Е го, че доживехме до скандал
ната изненада да се определи 
седмица за пропагандиране кон-

З а  б е л е ж к а  I. Ако по неявяване на законното число членове събранието не се състои на 12 мартъ 
1933 год., то ще се състои на 19 слоция месецъ, сдоция часъ и м-Ьсто, при колкото и да се яватъ членове.

3 а б е л е ж к a II. Всеки членъ има право на единъ гласъ за себе си и да представлява не говече отъ 
двама други членове но пълномощно, обгербвано съ 7 лева марка и заварено отъ Банката; за цельта пълномощи
ята се завЪряватъ най-късно единъ день преди събранието; следъ този срокъ, както и въ деньтъ на събранието, 
пълномощия не се приематъ.

Съгласно чл. 33 т. 8 вс^ки членъ е длъженъ да приежтетвува на общи- 
т!з събрания.

Влизането въ годишното събрание става съ ч л е н с к и  входни к а р т и , кс- 
ито с л у ж а т ъ  и п р и  г л а с у в а н е т о .  ОРАНЖЕВА карта съ право на единъ гласъ; 

КОНГРЕСЪТЪ на Бълг. пти- упълномощения отъ другъ членъ—СИНЯ— съ право на два гласа, и упълномоще-
вие развиващето се освободи' щ Г с Г с ъ а о и и' Тмартъ ниа отъ ЯРУ™ й в а ш  членове -  ЗЕЛЕНА — съ право на три гласа. Вс-Ьки членъ 
телно въздържателно движение, т. г. въ София. тръова да получи членската си входна карта отъ Банката,
не се спиратъ лредъ нищо, за TtAO Ат . 
да възвърнатъ невежеството на НАЗНАЧЕНА е тричленна кс- 
народа и пълнятъ своитЬ каси. мисия въ с. I абровница съ пред-

мица дяволит^ танцуватъ пиру 
ватъ и викатъ честното и трез- 
вомисляще гражданство на сво
ята трапеза.

Надяваме се че, то н-Ьма да 
отиде.

Кирилъ Пенковъ — учитель

седатель: Гаврилъ А. Ганчевъ 
и членове: Видо Вачовъ и Ма- 
ринъ Костздиновъ.

Външни лица не се допущ атъ въ салона, освенъ поканени.
гр. Фердинандъ, 20 февруарий 1933 г.

Секретарь: К. Г. НИКОЛОВЪ. Председатель: ИЛ. РАЙЧЕВЪ.
сумацията на алкохолното вино ТЪ повикаха дори специаленъ 
и то подъ патронажа на Мини-! професоръ Портманъ, за да из- 
стерството на земяедЪлието.:несе нЪколко сказки и да убе- 
Сжшия министеръ, който само ди българския народъ колко 
преди два месеца подписа за-1 вредни сж въздържателите и 
повЪдь за празднуване празд-1 колко полезно е пиенето на ви 
ника на трезвостьта, сжщия кой но. И отъ де, мислите, го ло
то съ съжаление констатираше, викаха? Отъ Финландия, ли отъ ;
че българския народъ се из- Америка! ? Не! Тамъ такива ум- .......
ражда, че се разкайва вследст-! ни глави не се раждатъ. Отъ СпиртнитЪ напитки и оцета вле* 
йие на пиянството, сж(Ция то- пиянска, изродена и сифилис- зе въ СИЛа отъ 22 декемврий м. 
зи г. Министеръ, взель с е г а  тична Франция. Тая Франция, , г> Публик. държ. в. брой 63 отъ
друго министерство, подписва! която вследствие широкошире- 22 ю|ий м г„ а правилника по защо>о“ щ 7 з ^ я т Т  чеТГ'^Гро’ 
сега заповЪдь, за агитация ши- щия се алкохолизъмъ се е из- приложение на закона е публ. тивенъ слу *

• роката консумация на алкохол- родила и въ която на трима държ в> брой 244 отъ 31 го J
но ^вино. Какво противоречие, души, четвъртия е сифиласти- арий Г933 година. Тукъ ще’ объшкмъ вармани-
каквр падение, каква гавра съ чеаъ, тая Франция ни изпраща Целтьта на закона е да по ето на венч<и онези които "ги

а„Н̂ бЪЛ’ ! af  ̂  ^ ч й н о т п в ^ п ж а т е л  доб?и бълг‘,Рск0™ винарство, засега закона, за да знаятъ! държа по-малко отъ' 97, спиртъ Щевия «е тР^бва да има оцетъ
” р Д  Огъ висогата! не отъ nai у бнотовъз държател- която цеЛь се преследва по нЬ своитЬ задължения Оправда нарушителите се глобяватъ до sejie — ДРУГИ Свестни продукти

- /инисгерския кабинетъ да, но движение и дани научи „а колко пжтя. Приложенъ правил- ние за никого не може га бжд , 2,000 лева. Одобрението имъ става отъ спе

Важно за лозари и питнепродовцн
(ИзйЛечснпс отъ Закона за вината, сппртнит-Ь напитка и оцета).

Новиятъ законъ 3ft вината, лсднит-fe щс полагатъ повече
грижи при чистене на еждове- 
rfe, ферментацията и съхране
нието на виното до продажбата, - ™
защого ще знаятъ, че въ про- 6312 на Разваленъ гроздовъ!вентаръ, които да отговарятъ на 

приложение на закона е публ. тивенъ случай не ще може да сокъ> наРУшителитЪ се глобя единъ минимумъ хигиенични ус-
<Т-Т Г«М/ О  А г з л о  0 /1  ,1 О  1 __  ______ J  ^  ”  П а Т Т ,  ГГП К  П О П  Г Р В О  ТТО П О П П Л Ч И

глобяватъ до 5,000 ле., а гроз става cimo въ изключителни го* 
довия сокъ се конфискува. дини и то съ предварително 

§ 18) Гроздовия сокъ требва!разрешение на министерството 
да съдържа най-малко 15 /„ за на землед. и държ. имоти, 
харъ, нарушителите се глобя § 21) къмъ чл. 67. ВинопрО- 
ватъ до 10,000 лв, а Гроздовия давцитетребва да притежаватъ 
сокъ се конфискува. |подходящо винарско помещение

чл. 63 Забранява се продаж или изба съ необходимия ин*

ватъ до 5,000 лева. довия, за да имъ се позволи да
В И Н А. изнасятъ за продааъ произве-

чл. 62) Виното неможе да съ- деното вино. Въ сжщит-в поме*

^ ^ Г к а  народа къмъ пиянство, се напиваме, за да достигнеме 
къмъ  буйнство, израждане и нейната участь. И тр-Ьбва тър- 

[ие. Жалко е, че единъ ми- j жествено- да го посргЬщнеме, са- 
фъ можа да се поведе по мо, че требва да му построиме

чл. 63. Продажбата на явне ^иална комисия, иеизпълнители-
бзлни вина се з-бранява, на се глобяватъ до 5,000 лева.

но, той ще има за резултатъ да че не позмава >аконигЬ*). 
пресече п жт я  на различните д  р р п т п  )ВЪ СОК!
фалшификации, които до сега; . ' R . рушител, се глобяватъ д о '5,000 § 22. къмъ чл. 67. Питейните

I . I , се вършеха отъ страна на не  ̂  ̂ - ьки BjriHeHb екдадъ, лв> а виното се кпнФигк-иия заведения требва ла притежа-
ума и сметките па една група арка о :ъ  човешки кости и че добросъвестни производители пмтиепР°хави: ц », гостилница. 65 Ви-.-д поиготвечи ич ватъ удобна изба за съхранение
алкохолисти и по такъвъ на- репи, отъ труповете на ежед- или ТЪрГ0ЕЦч на различни на с*1аДкаРниЦа»бо32Д«ииница'Мле 1Л‘ ° ‘ ви приготвени из- - УД „--------- ^

г . а п и и ч - Ь  M f P t l T R U  Н Я  В И Н П Т П .  _________  Т- _ ____ __ _ 1 • М П Ц И П Я  1! l / 5 f b p u n  г- т  л  . . . . . .чинъ да изложи престижа си 
като министеръ, водачъ на бъл
гарското племе. Кой повдигна 
въпроса за седмица на винотс? 
Българелия народъ ли, или бъл
гарския лозарь? Не! Това сж 
капиталисти rfe на алкохола, ко
ито живееха и живеятъ отъ по- 
тьта и тр/дътъ на българския 
народъ. Тоя народъ когото те 
султански ограбаатъ, а след то
ва леятъ крокодилски сълзи за 
орисията му. Тия сжщи алко- 
холкапиталисти, чийто сметки

невните жертви на виното, ко 
ето той ще ни учи да пиеме.

---------Vp .; ' “  ......... “ “ кдпнипа и tadiPHP гк  n.» wou ключително или отчасти съ гроз аа виното и необходимия инвек
питки. Той ще се яви въ защи- . . РлЛ  ’ “ яе отъ директни сортове (оте- гаръ, които се прегдеждагь и
та на честния и добросъвсстенъ да ДЪРЖ;1:Ъ т  склаяъ винаги л0 виола ‘и дп Гтое^ва да'нос одобрява!ъ отъ комисия. Други 

ip -вова произволигель, за да го з пази гроздозъсокъ,сжщитЬсждлъж- ят;  ' ‘ д - ,5-^ днпек?нитъ хранителни продукти въ п м ±
натъ си/>ацигЬ, вдовиците, из* отъ нелоялната конкуренция на ни поитавягъ на видно M*fec г  ̂ ‘--------— ----------------- — г
— л  ^      1, хг r jr ттгт  ГТ Т-Т С\ 1 ,  “  * т л  71 ^  ________роденитЬ хилядите жертви на производитедц ™ « вжтре ьъ заведение- S i  n o T o w S T ^ n n o
това вино, което ние до сега ■ всички сяаби, развалени вина, | т0 налписъ Съ едри бу сви „Тукъ т0 се конфискува > Нарушителите се глобяватъ до
не сме умЬели да пиеме. вкиснати, повдигнати, провлече- Н« чл* 9- Забранява се пригото 5,000 лева-

И защо, мислите, идва тоивъ ни и пр. ще бждагъ отстрлчени. да, ъ гло° влението на вино съ прибавкт § къмъ чл. 67. В .ечи  пи-
България? Огъ любовь къмъ отъ кочеумац 1Я. Пигиепрсдаве* « аа захаръ, вода и други веще гнепродавецъ и винопронзвози-
България ли и изстрадалия бъл- цътъ на когото се конфискува D̂ 6 ‘ и  СТВа къмъ -джибр ;те, наруши телъ е длъженъ да притежава
гарски народъ? Гои иде, за да разваленото вино и бжде гло-: *°™ч* 0тъ телите се глобяватъ до И0,000!ревизионна книжка по специа-
си отнесе нЬкое и друго мили- бенъ, ще е по внямателенъ ко 0 J3/ ’ рушителите се лв  ̂ ка 0̂ виното се конфискува ленъ сбр зецъ, бъ която коми-
онче, което нашите алкохолна- гато купува вино огъ складове- *) заКона всеки може да си набави ; Подсилването на г ф о з д о в а  еннте влисватъ задължително
ппталисти ще му дадагъ, а^тЬ или производителите, а пое-|дтъ агрономството. * -та мъсгъ съ захаръ може ад констатираното прн ревъзвчта и



Стр. 2. Наше Слово Брой 418.

Хроникададените пренорлки, неизпъл-1 
нитедоП* ее гл&бяв. до 5,000 лв. [

р А 3 Н И
по о  г. : ВП.СТНИК ЬТЪ ни не излезе

чл. 28. забранява се продиж-j миналата събота поради пре-
бата на ракия, ако съдържа 110;трупана и срочна работа въ пе- 
малко отъ 25°/„ алкохолъ вдру-! , , " ницата ни. Много отъ пред-
V Г Y V > ПЯ О  П П < П  л п  п  n A r v f t n  ТГ /Ч  О  1 1 ( 1 1 1  П  D

До редакцията на Ф е р д и н а н д с к й  П о п у л я р н а  Б а н к а
в. „Наше Слово“

гр. Фердииандъ ОДИШЕ11 Ь БАЛАНСЪ
на 31 декември Н 1932 година

ВЕДОМОСТЬ
аа загубигЬ и иечялбигЬ на 31 леке* рий 1!

шителитЪ се глобяв. до 2,000 лв. назначения за печатъ материалъ 
въ този брой остана за идния.

ФЕРЛИИАНДСКАТА П О 
ПУ Л Я Р  н  А БАНКА обявя 

:ва, че единадесето редовно об- 
: що годишно събрание ще се

чл. 31. Изкуственото боядис 
пане на ракията се забранява, 
нарушителитЬ се глобяватъ до
10.000 лв. като ракията се кон- 
фискува.

^  ^  ^  ^ ^  състои на 12 мар:ъ т. г. 8 ча
чл. 47. РазнитЬ видове о ц е т и с у т р и н ь т а  вт читалищния 

требва да се продавате подъ салонъ. Поканватъ се членове 
тЬхното истинско название и т>ь да се яватъ въ банката и 
произхождение, в и н е н ъ или | получатъ членските си входни 
спиртовъ. Същите требва да карти и отчета. 
бъдагь  достатъчно бистри, не-: ДОВЕЧЕРА, въ салона на чи-
замърсени, безъ оцетни змиор- j талИщето Демократич. сговоръ 
ки, нарушителите се глобяватъ „ Ал. ' 1]анковъ устройва лите- 
до 10,000 лв., а материала се I ратурно-музикадна вечеринка, 
конфискува. яа която ще се изнесе и коме

чл. 50. Забранява се смЬсва- дията „Бай Г'аню на гости въ 
нето на различните видове оце- рь)ичека>«
ти, нарушителите се глобяватъ , п л л й и г т м и ^ п /л т л  п 
до 10,000 лв., като оцета се. ЦИОНИСТИЧЕСКОТО гим 
конфискува иастическо Д-во „М аксои—гр.

чл. 51, Забранява се производ- Фердииандъ, устройва на 11 
ството и продажба: 1) на оцетъ| т- г- въ салона на чита- 
добитъ чрезъ разредяване на} ЛИ1Д^Т0 големъ балъ-маске, j 
оцетни киселини; 2) на оцетъ съ благотворитела цель. Н?и- 
добитъ отъ различни остатъци, хубавата маска ще бъде вре 
както и държането на складъ мирана. 1Це се разиграе и том 
на каквито и да е количества . бола на ценни предмети, 
оцетна киселина у произволи* ВСИЧКИ ВЬРШАЧКОПРИ- 
телите и у продавачи на оцетъ. ТЕЖАТЕЛИ да се яватъ въ Б. 
Нарушителите се глобяватъ до 3. Банка най късно до Юмартъ
10.000 лв,, като фалшифиц. про н. г. за да си направятъ поръч
дукти и непозволени материали ки на варели, които щ^ имъ 
се конфискуватъ. бъдатъ необходими за горивни

чл- 52. Забранява се боядис-, и смазочни материали. Презъ 
ването на разни видове оцети! настоящия вършаченъ сезонъ 
безразлично съ какви бои и ма Б. 3. Банка е възлежила само 
териали, нарушителите се глоб-; на общия съюзъ Б Зем. Коо- 
яватъ до 10,000 лв., а оцета се перации монополното право да 
конфискува. доставлява горивни и смазочни

Като обръщаме вниманието на I материали за вършачките. 
заинтересованите върху по важ- ТЕАТРАЛНАТА трупа при чи- 

I :глтъ постановления на новия галшцето въ с. Маданъ пред-' 
за вината, ние го под» стави иа 12 т. м. драмата „Крй 

ме да ги съблюдаватъ, за: мжтния потокъ“, която, по же- 
Ь бждатъ изненадани отъ ланието на публиката на 15 с. 

глоба или конфискация, м. беше повторена.
.. „ На 5 т. м. бЬше представена

циалисть: Цв. Харалампиевъ отъ уЧеницИГ£ ПрИ прогимнази-
ята пиесата „Дърварътъ и гор- 

У п р г ь к ж и т е л н и я  ската царкиня“ отъ Вера Воя- 
o e 'S 'T b  н а  | джиева, която се изнесе с ъ

д и н а н д с к а т а  -успекъ. •
о у л я р н а  е ;  ОКОЛИЙСКОТО птицевъдно
и з р а б о т и л ъ  п р а - ’1 Д-во въ града има снощи годиш- 
H H / s m s K 'i » ,  п о  к о й - : но събрание. Решенията м / съ  
т о  щ е  с е  © т ж н у с —’ да се отпочне по решителна j 
к а т ъ  п о с м ъ р т н и  | работа за подобрение птицезъд- 
п о м о щ и  з а  ството въ околията. Ще се ис- 1
н а л и  О а н н о в и Ж а  оземляване на дружеството1 
ч л е н о в е ,  С и о р е д ъ ; за построяване модеренъ дру : 
т о п  I жественъ кокошарникъ. Приеха

Д а  с е  г а р а * ' се нови 9 члена, 
в я т ъ  н и к а к в и |  ОБЩИКСКИЯГЪ СЪВЕТЪ е 
в н о с к и  ш м ш  о д -  взелъ решение да започне стро-_ 
р ъ н с к н  о т ъ  j ежа на модерно пазарище. По '
н о в е т Ъ .  дробяости въ идния брой.

Нощесъ на 13 срещу 14 фе
вруарий т. г. въ Фердинандско- 
то околийско управление отъ 
лицейски органи е нанесеиъ те- 
жъкъ побой на секретара иа 
мла южкото^дружество при мла
дежки работнически съюзъ То- 
доръ I {. Тодоровъ — студентъ, 
на секретара на помощната ини- 
циагивна организация за защи
та жертвите на белия тероръ 
Марко Цековъ работникъ зи- 
даръ, на секретара на комите
та иа безработните Пенчо Д. 
Стзмболиевъ работннкъ бояд
жия и на членовете на настоя
телство на работническото син 
дикално дружество при Н. Р.
П. С. Нончо Т. Калугерски пе
чатарски работоикъ и Владо Д, 
Стамболиевъ дърводелски ра
ботникъ. Всички отъ побоя съ. 
съ посинЪли тела и на легло.
На 12 вечерьта е нанесеаъ съ- 
що отъ полицейски органи на 
улицата на дърводелския работ
никъ Мирчо Тимовъ тежъкъ по- i 
бой отъ който е на легло. Отъ 
неколко време побойщата нздъ 
организирани и неорганизирани 
рзвотници въ града съ  станали 
система и далече засенчватъ j 
Готурановщината. Вместо очак
ваната свобода и данъчни об-1 
лекчения нозото правителство 
на блока съ зграрфашистите 
Гичевъ и Компания и техните 
органи провеждатъ систематич
но преследване на борбите на 
трудящите се работници и се
ляни.

Организацията на Р. П., ини- 
циатиивната помощна организа
ция и инициативния комигетъ 
при М Ю. С. въ България про- 
тестиратъ енергично срещу тия 
побоища. Подъ съдъ побойни
ците.

За организацията на Раб Пар., 
секретарь: Н. Алексиевъ.

За иниц, Помощ, организация, 
секретарь: Ц. Тодоровъ.

За иниц. комитетъ на М Ю С, ■ 
Ст. Тодоровъ. и *

ФЕРДИНАНДСКАТА град
ска община е докарала едиц^^* 
породисть държавенъ жребецъ 
отъ конезавода „Климентина“, 
за ксбилитЬ отъ Берковска и 
Фердинандска околии. Жребеца 
се помЬщава въ ветеринарната 
лечебница.
Печатница „ЖИВОТЪ“ — Фердииандъ

АКТИВЪ
Налични средства

1) Каса 61186
Плтсменти

2) Заеми срещу поръчителство 9184064
3) Тек. см4>тки с/у поръчителство 1172953
4) Тек. смЪтки срещу ипотеки 733241
5) Съдебни вземания 1028437
6) Заеми зан. кредитъ 714600
7) Съд- вземания зан. кредитъ 99329

Имобилизирани срТдстоа

8) Имоти — движими 153208
9) Делове Б. Ц. К. Банка и др. 35000

Разни активи

10) Безлихвени сметки 21621
11) Записи за гаранции 219290

Сума на актива 13422929

Комис. и статис. смЬтки

12) Чужди полици за събиране 279692
13) Депозити 2765000

Всичко активъ 16467621
ПАСИВЪ

Собствени средства

1) Д tлoвъ  капиталъ 2486600
2) Резервенъ фондъ 526414
3) Разни фондове 564553
4) Фондъ амортизации 18640

Чужди средства
5) Срочни влогове 827931
6) Детски влогове 961732
7) Спестовни влогове 4716421
8) Безсрочни влогове 470214
9) Влогове за гаранции 330277

Кредити

10) Б. Ц. К* Банка—лич. кредитъ 691043
11) Б. Ц. К. Б анка—зан. кредитъ 799632

Разни пасиви
12) Безлихвени сметки 537255
13) Преводи и акредитиви 176307
14) Удостоверения за гаранции 219290

Приходи
15) Лихви и комисионни 96620

Сума на пасива 13422929

Комис. и статис. сметки
16) СедЗЧти 279692
17) Депозанти 2765000

Всичко пасивъ 16467621
гр. Фердинандъ, 31

четовдитель; К. М. Мечконовт,* ___ ________

ПРИХОДЪ
1 Лихви

1) Отъ заеми с*щу поръчители
2) Огъ тек. сметки с-щу поръч.
3) Отъ тек. сметки с-щу ипотеки
4) Огъ заеми по зан. кредитъ
5) Огъ съдебни вземания
6) Огъ съд. вземания зан. кр.
7) Отъ записи за гаранции
8) Оть тек. сметки при БПК. Б.

II. Комисионни
9) Отъ преводи

10) Отъ инкасо
Ш. Печалби

11) Отъ доставки
12) Отъ разни такси и др.

1068456 
108874 
58049 
76970 

101687 
1111 

32211 
64381

4526
3262

5720
31815

Всичко
РАЗХОДЪ

1. Бюджетни разходи
1) Персоналъ
2) Канцеларски разноски
3) Осветление и отопление
4) Наемъ помещението
5) Командировки
6) Гербъ и порто
7) Данъци
8) Помощи
9; Засед. на чл. отъ Уп. съветъ

10) Засед. на чл. отъ Кон. съветъ
11) Облекло на прислужника
12) Хонораръ по съд. вземания
13) Непредвидени разни

11. Лихви
14) Повърнати лихви
15) Платени лихви на влоговете
16) Капит. лихви на влоговете
17) Капит. лих. на Б.Ц.К.Б. лич. кр.
18) Капит. лих. на Б.Ц.К Б. зан, кр.
19) Отнесени лихви къмъ 1933 г.
20) Разни изправления

III. Данъци
21) Резерв, данъци

IV. Фондове
22) Фондъ амортизации

V. Чиста печалба,
разпределена съгласно чл. 77 отъ 

устава, както следва:

23) 10Vo за резервенъ фондъ
24) 10.
25) Ш „
26) 5„
27) 2 „
28) 5 );
29) 5 *
30) 53 „

културенъ фондъ 
ф. постр. банк. пом. 
възн. на упр. съветъ 
възн. на кон. съветъ 
възн. на служащите 
фондъ застр. служ. 
див. върху дел. кап.

всичко

1557062

285600
35646

7306
18000
8340

10687
37347
22227
10950
3350
1600

13265
28089

7273
36435

508453
10692
67804
96620

927

11854

8027

32659
32657
32657
16328
6531

16328
16328

173082

1557062 

Директоръ: К. Г. Нимоловъ.

П Р Е О Т С Т Ж П В А  С Е  
добре разработенъ деликатесенъ магазинъ.

Споразумение при;
1-3 Димитръ Семерджиевъ —Фердииандъ

ПРОДАВАМЪ
около 1500 кгр. фий, невършенъ, по 

ц е н а  и з н о с н а .
Споразумение:

Прокооъ П. Димитровъ~с, Вирове
I. ■ » - - -  > *-• ----------  -----------^  г  -----  m i v r *  ■ ! „ ,■ ■ ■

АЛЕКСАНДЪРЪ ПЕНЧОВЪ
с. ГориовЦеровене — Фердинандсно

предлага 40,000 резаниди ! i<a4v отд copta Монтикола- 
ЦЕНИ ИЗНОСНИ-.

■,,IIW 1 .. ....................................  1 ■ ' 11'1" ; • * *ГИ" ....................... шш , ,г , «ГЛГ*,П . . .  .

ПОСТОЯНЕНЪ БИРНИКЪ ПРИ ФНРД. ОКОЛ. ДАН1»ЧМО УПРАВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ № 45
Оияштамт. на иптсрссующнгЬ се, че следъ 15 дена отъ обнародване 

настоящето тп> мЪетиня нестникъ „Наше Слово“ щс почне и ще свър
ши на онова число отъ следния мсеецъ, което съотпстствува на датата на 
обнародването въ канцеларията ми въ гр. Фердииандъ продажбата па след
ния недвижима, имотъ, прпнадлежащъ на Савена Горанова Шумкова отъ с. 
Люта —Фердинандсно, за погашение данъцигЬ й къмъ държавата на сума 
1187 лева, съгласно определение подъ № 656 отъ 2. IV, 1933 год. на Лом
ския окржженъ еждъ, а именно: 1) Нива въ райннл па с. Люта, Ферди
нандска околия, м’Ьстностьта „Браннщето“, отъ 10 декари, до съседи: Си. 
Видоловъ, Порданъ Герговъ и отъ две страни ижть. Оценена за 4000 лева. 
Имота е свободспъ отъ всякаква възбрана. -  Продажбата ,шс трае до 5 ч. 
па '27 мартъ 1933 година.

гр. Фердииандъ, 25 февруарий 1933 год.
Постоянен’!, бирникъ: Т. Н. НОВОСЕЛСКИ.

ОБЯВЛЕНИЕ № 46
Обявяпамъ на интересую^игЬ се, че следъ 15 дена отъ обнародване 

настоящето въ мФстния вестник!, „Наше Слопо“ ще почне и ше свърши на 
онова число на следния мсссцъ. което съответствува на датата на обнарод- 
нансто вт, канцеларията ми пъ гр. Фердииандъ продажбата па следния не
движим!, имотъ,' прпнадлежащъ на Минко Видоловъ Димитрова, отъ с. Лю
та -Фердинанде!», за моглшанпе данъцитф му къмъ държавата на сума 
6201 лева, съгласно омредфленне подъ № 662 отъ 3. IV. 1932 год. на Лом
ския окр. слип., а именно: 1) Нпин въ района на с. Люта, Фердинандска 
околия, m’I.ciпостита „Греда" отъ 1U декари, до съседи: Младенъ Велковъ,

Захари Митковъ и Мито Тошковъ. Оценена за 4000 лева; 2) Нива въ са- 
шия районъ, мФстностьта „.Вивагето" отъ 6 декари, до съседи: Русимъ П. 
Владковъ, НА\ТЪ отъ страни п Кръсто Ив. Оризарски. Оценена за 2400 лв. 
Имота е свободспъ отъ net,каква възбрана. — Продажбата шс трае до 5 ч. 
на 27 мартъ 1933 година.

гр. Фердииандъ, 25 февруарий 1933 год,
Постонненъ бирникъ: Т. Н. НОВОСЕЛСКИ.

ОБЯВЛЕНИЕ № 47
Обявяпамъ на интересующитФ се, че сдедъ 15 дена отъ обнародване 

настоящето въ мастния вестиикъ „Наше Слово" ще почне и ще свърши на 
онова число отъ следния мсссцъ. което съответствува на датата на обна
родването въ канцеларията ми въ гр. Фердииандъ продажбата на следния 
недвижнмъ имотъ, прпнадлежащъ на Григоръ Георгиевъ отъ с. Люта — 
Фердинандсно, за погашение данъцит! му къмъ държавата на сума 5460 лв., 
съгласно, определение подъ № 661 отъ 3, IV. 1932 год. на Ломския окръ- 
женъ съдъ, а именно: 1) Нива въ района на с. Люта, Фердинандска око
лия. мФстностьта „Пьрнорака" отъ 7’6 декари, до съседи: Иванъ Къчовъ 
отъ две страни, Квтимъ I еоргиевъ и пъть. Оценена за 3000 лева. — Имота 
с свободспъ отъ всФкаква възбрана, Продажбата ще трае до 5 часа на 
27 мартъ 1933 година.

гр. Фердииандъ, 25 февруарий 1933 год.
ПостойНсмъ бирникъ: Т. Н. НОВОСЕЛСКИ.

ОБЯВЛЕНИЕ № 48
ОбяияваМь иа йнтефесующигЬ се. чс следъ 15 дена отъ обнародване 

настоящето въ мастния нестникъ „Наше Слово“ ще почне и ще свърши 
на онова число Отъ следния мссацъ, noeto съответствува на датата на об
народването въ канцеларията ми въ гр. Фердийандъ продажбата иа след
ния недвижнмъ имотъ, прпнадлежащъ на наследниците на Димитъръ Ив. 
Джурковъ отъ с. Люта—Фердйнандско, за погашение данъците на Дими- 
търъ Ив. Джурковъ кт,мъ държавата на сума 6323 лева. съгласно опреде
ление подъ № 657 отъ 3. IV. 1932 год. на Ломския ©крлжеиъ еждъ, а имен
но: 1) Нива пъ района на с. Люта, Фердинандска околия, местностьта „Ма- 
ковъ връхъ" отъ 6 декари, до съседи: Найденъ Г. Оризарски, Иванъ Бла- 
гоевч. и Киро Спасовъ. Оценена за 2500 лева. — Имота е свободенъ отъ 
пс’Ькаква възбрана. - Продажбата шс трае до 5 ч. на 27 мартъ 1933 г, 

гр. Фердииандъ, 25 февруарий 1933 год.
Постоянен* бирн!гкъ: Т. Н. НОВОСЕЛСКИ.

ОБЯВЛЕНИЕ № 50
Обянявамъ иа интересующитЬ се. че следъ 15 дена отъ обнародване 

настоящето въ местния вестникъ .Наше Слово1 шс почне н шс свърши на 
онова число отъ следния месещ,, което съответствува на датата на обна
родването нь канцеларията ми ль гр, Фердииандъ продажбата на следния 
недвижнмъ имотъ, Прпнадлежащъ иа Демянъ Тодоровъ отъ с. Люта — Фер- 
Динандско, за погашение данъците му къмъ държавата на сума 4231 лева. 
съгласно определение подъ № 655 отъ 3. IV. 1932 год. на Ломския окр. 
еждъ, а именно: I) Нива въ района на с. Люта, Фердинандска околия, мест
н остта „Кялетинъ“ отъ 7 4 декари, до съседи: Тодоръ Поповъ, Кръсто Ел. 
Шошшгь, Томо Г. Главннярскн и Калнстратн Андоновъ. Оценена за 2200 
лева; 2) Нива въ сжщия районъ, месгностьта „Кривуля* отъ 9-4 декари, до 
съседи: Таио Герговъ, Бечо Димитро пъ, Симеонъ Доевъ и Петко Върба- 
пот,. Оценена за 2800 лева. — Имота е свободенъ отъ всекаква възбрана. 
Продажбата ще трае до 5 ч, нд 27 мартъ 1933 година, 

гр. Фердииандъ, 25 февруарий 1933 год.
Постяяненъ бирцик*: Т, Н. НОВОСЕЛСКИ» , 

-.1 т

ОБЯВЛЕНИЕ № 51
Обявявамъ на интересуюшите се, че следъ 15 Дена отъ обнародване 

настоящето въ местния вестникъ „Наше Слово“ ще почне ц ще свърши на 
онова число отъ следния месецъ, което съответствува на датата на обна
родването въ канцеларията ми въ гр, Фердииандъ продажбата на следния 
недвижнмъ имотъ, принадлежашъ на Русинъ П. Владковъ отъ е. Люта -  
Фердйнандско, за погашение данъците му. къмъ държавата на сума* 139*91 л. 
съгласно определение подъ № 660 отъ 3. IV. 1932 год. на Ломския окр 
еждъ, а именно: 1) Нива въ района на с. Люта, Фердинандска околия, въ 
местостьта „Валога“ отъ 24 декари, до съседи: Котеновскн пжть, Спасъ 

I Димитровъ Крнводолски, Георги Костовъ н Мария Ст. Паторска. Оценена 
за 11200 лева. — Имота е свободенъ огъ всекаква възбрана. — Продажба
та ще трае до 5 часа на 27 мартъ 1933 год.

гр. Фердииандъ, 25 февруарий 1933 год.

_____________________________ Постояненъ бирникъ: Т, Н. НОВОСЕЛСКИ,

ОБЯВЛЕНИЕ № 44
Обявявамъ на интересующите се, че следъ 15 дена отъ обнародване 

I настоящето въ местния вестникъ „Наше Слово ще почне л ще свърши щ 
онова ЧИсЛО ОТъ следния Месецъ, което съответствува на датата на обна
родването въ канцеларията ми въ гр. Фердинанд* продажба та на следния 

; недвижнмъ имотъ, прпнадлежащъ на Младенъ Пешовъ отъ с. Люта — Фер- 
дннанлско, за погашение данъцнт* му къмъ държавата на емма 13255 .тз. 
съгласно опрел’каенне подъ № 653 отъ 3. IV. 1932 год. на Ломския окр/я- 
женъ еждъ, а именно: 1) Лозе въ района на с. Люта, Фердинандска око- 

1 лмя, нъ м*стностьта .Монастнрише“ отъ 6 декари, до съседи: пжгь. Алек- 
со Томовъ. Богданъ Стефановъ и Мито П. /Келезковъ. Оценена за 4300 лв., 
2) Нива въ сжшня районъ, местноСтьта „Ка.т.тинъ- отъ 10 декари, 
седи: рФка Огоста, обипшека \rbpa, Петко .Мл. Пешовъ н Костзднь 
Пешовъ. Оценена за 4000 лева; 3) Нива въ сжшня районъ. m* cti 
„Краището“ отъ IG-6 декари, до съседи: Петко Мл. Пешовъ. а огъ де
ни Прогорелска межда. Оценена за 4100 лева. — Имота е свободе! 
всякаква възбрана. — Продажбата ше трае до 5 час;! на 27 мартъ 1 

гр, Фердинандъ. 25 февруарий 1933 гол,
Постояненъ бнрннкъ: Т. Н. HOBOCI

ОБЯВЛЕНИЕ № 49
Обявявамъ на йнтересующнтф се, че следъ 15 дена отъ обнарЯ 5н? 

настоящето въ мастния вестникъ .Наше Слово ще почне ч ще свъо-ш: г  
онова число on* следния месецъ. което съответствува на датата гк/об.чГ- 
родването въ канцеларията ми В’ь гр. Фердинандъ продажбата ;щ следм - 
недвижнмъ имогь. прпнадлежащъ на Зарко Ивановъ огъ с. Люта Фе-гщ- 
нандско. за погашение данъцигЬ му къмъ държавата на ew a 
съгласно определение подъ Mi 659’отъ 3. IV. 1932 год. на* Ломския' окт**- 
женъ С/^дъ, а !!менно. 1) Нива въ района на е. . 1юга. Фердинандсд - око- 
лия, мЪстностьта „Чуй петелъ* отъ 10 декари, до съседи: Тончо т Чптннь 
и отъ страни пжть. Оценена за 4000 лева; 2) Нива въ с. районъ 
„Котеновскн плть“ отъ 9 декари, до съседа: Тончо Т. Златннъ. Днно 
дарски, Иванъ С пасовъ н Кръсто Ив. Оризарски. Оценена за 369 -
3) Нива въ сжшня районъ, мЬствостьта „Лнмчнще* отъ 15 ;еч-юн -о
ССД£щп0НЧ° Марко Стоянипъ- 3«Рко Ивановъ и пжть Огненаза 6000 лева; 4) Шумакъ въ единия районъ, сжщатата мкстость о -  'ч 
карн, до съседи: Тончо Т. Златннъ. Стойко Гороиоиь. Зарко ' Ивановъ- i 
паять. Оценена за ь900 лева. -  Имота е свободенъ отъ всък щвз въ^ощ- 
на. -  Продажбата ще трае до о часа на 27 мартъ 1935 год. ?

i-p. Фердинандъ, 25 февруарий 1935 год.
Постоянен* бнрцикь; Т, Н, НОБОСЕЛСКП. __
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