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се постигне и кеговото по кодосалн* работа, ние го до
у рась
литическо възпитание и ста пълваме, като прибавяме към?.
Обшествената
съвесть средъ
билизиране.
\
посочеинт4 отъ насъ Б инже
То не е само днвсъ, не е три заплати; и въобще от Колкото се отнася кой нери и 149 чиновници, още целокупния български народъ
отъ вчера, ме с*к причина за ричане човешките права на где да се подреди, това ще 2 инженери и 72 чиновници {« силно пекрусена отъ едно
него нито вчерашните се твоя политически против- бжде тема на друга статия. съ 1,600,620 лв. год. запла- нечувано предателство. Маке
ляци, които
управляваха, нит.
ти, вписани въ бюджета на!* <)НСЕата емиграция се силно
нито днешните професори.
Бегпорно, цельта на ста
газкото пристанище, на вълнува. Народш:ятъ предста
•То. 6 като едно внезапно тията ми не е да доказвамъ
чигйто плещи тоже лежатъ витель Илгилизовъ, отъ макехльтване на тежкия валякъ кое е политическо падение,
Пресата е била и ще си неброените въ обясненията донската парламентарна гру
наполитическияпрогресъ, ми но да мога съ тая конста остане на висотата, която и
му 8 крупни работя, които па, е раввилъ пнтерпелация,
навайки по не здравия пжть тация да допринеса нещоза е отредена. Hd маниера на фактически значу се яавър- въ Народ. Събрание, иа 28
на народната ни просвета, опомняне на народа ни.
н'1кои вестникари да см^татъ гавятъ всецело или отчасти т. м., като силпо е порицаль
рйзтланъ върху отслабнало
гражданите
за кжсогледи, или всички отъ 7 инженери и българските полицаи, които
Преди всичко требва да
то-домашно" възпитание на се Сложи убеждението у все- че всички еж, ех кжса память 221 чиновници съ надъ 6 еж. предали на сръбските по
народа*" За това хлътване кой грижданинъ, че полити е обиденъ и иедосгоеиъ, Е. милиона лв. годишпа заплата гранични власти македопчето
допринесоха много светов- ческите групировки сл една тогава, к»къ можелЪ да си и добавъчни. Ако къмъ тази Христо Димитровъ. Последобяешшъ новедението на вар сума се прибавятъ команди ниятъ е пзбегалъ отъ сръб
пата война и общото паде необходимостъ.
ненските ежедневници, конто ровките, веществените раз ския тероръ и пямЪридъ приние, което следва всека на
Тая необходимостъ е е&
навйрно
от/ь голини икономии ходи, процентните възнаграж ютъ при своите братя въ Со
родна катастрофа. Не отъ
наква за всички страни отъ
фия, обаче тукъ билъ задъри
стремежъ
на бързо забогамалка значение ся, и чуж
днешния вшъ,
независпмо тявние, пе правятъ разноски дения отъ изразходваните дър жанъ въ дирекцията на поли
жавни пари аа постройките,
дитгъ приплетени интереси\дали общото управление на
за нови .клигает(а, а си c.iy- разходките съ ремаркьорите цията, отведеиъ па границата
вьрху :на.ща страна, хато1Шраияпш~е взелаф>рма на
жатъ' с% старит'ка'р11Е!ггурни и пр., кратките "колони" на й предаденъ-на- «я>рби.те;.ло.-кръстопЖть на чужди ин управление на по десните
клишета, подт. конто са.мо вестника не ще ги побератъ. следните го раввеждали въ
Шереси, щедро подслаждани или крайно левите течения.
с«'Ьнятъ блудкави текстове ?
Нека обществото ежди, ка вериги по градовете ивъ Ма
съ подкупно злато. Само таПолитическата
принад- Сигурно въ България липскедония и най-сетпн го яверха1 можемъ да си обяснимъ лежностъ на гражданина е натъ добри карикатуристи, ко кво поглъщатъ черноморските ски убили.
често създадени политиски необходимостъ, каквато е е- нто да ее съгласяп. безплат ни пристанища и когато всич
По този случай многовнаположения при явно проти ластичностъта на м/мената но да имъ даватъ карукату- ко трезво днесъ надава гласъ менателнн еж думите изрече
вонародни интереси. Така топка. Тая еластичностъ р и те си, тя за това господата за економии, не е ли крайно ни отъ народ, представитель
време респективните минист
можемъ: да си обяснимъ и\
.
,
при встко притискане, отъ турятъ на изпитание търпе ри да взематъ цветния мо- Ингилнзовъ въ парламента:
гласЬве у демократични по-\която
вина- нието на граждянигв.
ливъ и прегледатъ бюджета „Ние македонците нападах
и да е.страна,
литич. групировки за дикта-\аи maKa'противодейства,
че
И. Ч.
на пристанищата, безъ да об- ме най-много земледелците,
тура, силна ржка, неотго-\щомъ
натиска,
ръщатъ внимание на мъгля обаче въ техно време нито
се
шЛ<1Аи
вите пояснения на г-пъ Б. единъ македонецъ не е преда
варни фактори и др. .
| топтта
си шпазт
ешест.
деш на сърбите*. Знае се,
Книевъ по вестниците.
'За да 'се има представа,!вения видъ и форма. Само
•че въпреки искането па сър
до-каква- степенъ е досттЛедно е по удобно въ пвлити В а р и * » п р и с т г з м и щ в яшшшжштшежшвштшаа
бите да имъ се предадатъ по
нало у насъ политическотохческото свойство (ако мога\
п
х.
С1
списъвъ известни македонци,
• .• :•'......... .
"""^ ooww.wieu (unu миси.1 yj0 п о в о д , ь нзнесенит* данпадение между хилядгшп,\таг.а.
да го переш), че то'- п м н н м „ б й н а в е с т .
)земледелското правителство
фацти, особено отъ последни\може
да се, емпня и май-{ н и м g a Е О Л 0 С а л н о Г 0 п о в и ш е .
съставъ я запла- Селини ни се оплакватъ, че не предаде никого.
гоаини, ще изтъкна само• о-1'сторгдържаеникъ
е тоя, кой-'и ие личния
не получяватъ редовно кореспо
Това предаделство било **•
то ум,ъеприкои налягания,
т и т 4 в ъ пристанището. ин*есобеностипт, съ които есе външни или вжтрешни, коя
нденцията
си,
особено
полити
вършено
отъ висшия българ
н е р ъ Б_ K x i i e M e
излЬалъ
ческите вестници. Отъ много ски полицай Светозаръ Мичаено се сблъскваме.
политичегт група да упот- д а осветлява обшестпото, чрезъ оплаквания чце отбележимъ ед
Цапрцмтръ;
пт елх без
та общата държавна ВОЛОнит4 на «Варненски Но- но. Селянинътъ Илия Станковъ тевъ — иачалпикъ на отдела
Щсднипт,
преследвания
на ртби,
.
политическите противнацирпопка да си.запази форма вини» бр. 1630. отъ 26 т. и , отъ с. Преселци, който е нашъ държавна сигурность въ ди
ЦЩо често повече отъ най- та и качеството.
вато твърди, че сме премъл редовенъ абонзтъ, е получилъ рекцията на полицията, запа
до сега само 1 брой отъ вест
Именно идеална страна е чали вписаното въ извънред ника , въпреки че му се изпра сеш, капитапъ отъ артилери
вулгарните мород.ри, смеята, роденъ въ гр. Попово на
'Щайхц.., полит. противникъ тая, вг която CSK премахна ния бгоджетъ иа държавата аа ща редовно по пощата.
10 Августъ 1891 годппа, свър,_о—Щ-опасецъ отъ всички шпио ти политическите групи и 1911 г.. кхдето се виждало,
ганлъ
военното училище на 16
Въпреки раздадените ордени
ни, и загнездили се чужден оная страна, въ която имай че и тпгав», все въ Верн. При
Августъ
1912 год.
ци, съ явна противонародна ки политически групи, не станище, еж биле още Б ин иа г. г. лекарите отъ дирек
цнвта на народното здраве .за
Задгранич. издание « Сво
умисълъ, Разорение семейст- се борятъ помежду си за женери и 122 чиновници, ос- усърдна и полезна служба" по
бода
или Смъртъ», оргапъ на
еа: даже и на брата си и салоизяждане, а чрезъ взаим- венъ посочените отъ насъ.
случай новата година, меди
В.
М.
Р. 0. сочи Светозаръ
По натнтъкъ инак. Б. Кж- цинската помощь по селата е
'нанасяне побоища на стария но уважение и раоота съпар
Митевъ за ренегатъ, а мжчезанемарена
до
престжлность.
•ви баща отъ сина, само за-\тията си да издигане граж- невъ изнася, че визпранип
. Старягь отъ с Карзюсииъ, ника Хр.'Димитровъ — още
Щото-има друго политиче i денсташостът* п народното отъ насъ сегат<лнъ персоналъ, Варненско, е билъ пркнуденъ да
•една невинна жертва предъ
Ш убеждение... Избегеаке[достойнството, та като о"ж- псецйло или отчасти вършелъ дойде да лекува очитк си при олтаря на многострадална Ма
дружене u ваъкаква работа датъ повикани, било аргъ дьр следнитЬ крупни работя:
„специглнеть" лекарь въ града. кедония.
c* боепъ другарь, съ когото шсавпия арбгтгьръ, било отъ
Строил* пристанищата Ва- Вместо подобрение отъ дадено
* *
*
"w мртл* ей; окопите, сало народа, дауправлтатъ стра сялико. Созополъ и Кгоприя ; то му лекарство той се е почуастпув*лъ по зле. Каква е т*я
Предстоящите,
на 10 Февразширявалъ.
съядавалъ.
във9ащото не,е отъ твойта nap- ната, дамтетъ дазапазятъ
медицина?
руарий
т.
г,,
избори
за общипстанпшншлъ
редъ
работи
въ
мия.
Отнемане мълчаливо благоденствието на . народа
скн
съветници
и
училищни
пристппищйта
Варна
н
Бур]
Нерешително всека оъзмож- и неговата цплость. Въ туй
Селянино, когато си иа настоятели въ градовете пред
ность на политическия тгцнаправление
требва да за- газъ.
нивата
или съ стадото извикаха оживление въ поли
Прп
това
положение
г-нъ
ЩШивникъ да заеме какаа-1 работи целия ни народъ. #
знай,
че
в. „ Ч е р н о м о р с  тическите кржговс.
Кжневъ
волно
или'
неволно
е
ЩиВа е работа, макаръ само\ Това пе се постига само съ
Въ Варна се 'очертават*
пропустналъ
да.
осветли
об
к
а
к
а
м
б
а н а " защищава
Щ единьхлп>5ъ, когато ти и \ пожелание, а требва да се
ществото
за
истинското
число
вече
листи за престоящи коат в о и т е свободи и права.
мащъ и тлъста птеця и две\ еовори въ вешой партценъ
бившъ нар. представитель

ти на едшъ варнещъ

Щорш трибуна.

Селско тегло

Стр.

2
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в. „Черноморска Камбана"

•оа

повече отъ 300 печалби все:
лиции, отъ копто най-мощна Б. Стаичевъ
отъ стопапсйото производство
та ще е четворната коали
на здравъ българинъ
на българското село. Зареди
ция на зелледплци,
занаятСелянииътъ Неделчо Стоя ха се хора и ржчепици подъ
ции, равипали и соц. демо
иовъ Сивриловь, 76 годишенъ, звуците на оркестра и народ
— обидно и смъшно подражание
крати.
отъ с. Инджи-кьой, Варненско,
Тъй продължителната i съ гледно подражаваме иа всичко който има съвършенно здрави ната гайда. Въ салона цареше
Тази листа ще бжде под
една задушевность и гледката
крепена и отъ зеиледйлцнгЬ печалпитв си последствия чуждо, започнахме да издига зжби и на младини с чупилъ по
беше много мила, когато виж
световна
пойна,
аавърши
съ
една
крина
ор-вхи
и
лешзици,
ме по села и градове памятбезъ разлика на крила.
хващЕЙкн
се
на
б|съ,
не
пойни
дахме
«дравигв, весели напе
победители
и
победени.
ни и па «незнайния войнъ»,
ОтценницигЬ отъ вемледйлда го е заболълъ зжбъ,
ти
фигури
на българските се
Победителят^,
или
така
на
бевъ да подозираме, че се са- Преди 20 дни го заболъва 1
ската дружба, конто ех ва
ляни,
какъ
хубаво, кръшно
ричани
съглашеиски
държави,
мооскърбяваме и засенчваме зжбъ, който изважда и т не
*трудовъ блокъ* съ работни
и
кръсиво
изнасяха
народните
замислиха
веднага,
какъ
да
свжпата память на българ гово место му изниква новъ.
ческата партия, водятъ споръ
селски
т
а
н
ц
и
.
Присжстувековечатъ
победнтъ
п
приския войнъ, който се би и Сжщиятъ здравъ българин* е
за местата въ листата. Идеороюмъ
отъ
с.
Ковчасъ
—
ЛовующитЬ
граждани
се любу
добивкитЬ
си
отъ
войната.
мре съ чудоаиа храбрость са
Д08ИГБ па този блокъ народ
зенградско.
ваха
и
възхищаваха
отъ
техъ,
Въ тЬхппгв редове се биха мо за Българските идеали. Въ
ния представитель
Никола
иескривайки
отвръщението
си
Стамболиевъ, адвоката Ди- всички подчинени темъ племе редовете на българските пр
отъ
„
м
о
д
в
р
к
и
т
*
"
.танго.
митръ Янакиевъ и Ангел- на и народи. Т-БХНПГБ армии мий, въ всички войни имаше
Варненския Шнсионъ »м и чарлстонъ, които ие наме
сонъ с» въ сериоани несъгла наподобяваха човешки мена само въоржжени равноправни
сираците
отъ в о й н т е е ку- риха место тукъ.
сия, следъ като подведоха мио жерии, съставени отъ всички български граждани. Въ Бал пенъ за 10.000,000
лв. оть сиАртисти отъ Варнен. град.
зина вемледйлци, за което видове племена и раси—негри канската войпа 1912 г. ние рашкия фопдъ. Зданието е при
самата група ги е дезавоирала, зуави, индо-китайци, мадагас освободихме отъ редовете на годно за назначението си, обаче театръ издекламираха патри
скъсвайки преговоритЬ съ ко« карци, алжирци, австралийци армията българските гражда известни фактори еж се впус отични стихотворения и ху
и пр. По горната причина не ни отъ турска народность и нали съ всички позволени и не- морески. Достойно за отбемунпетигв.
е за чудене, че гЬ издигнаха съ това проявихме благоро- простени средства да го отне- лезваие е патриотичното на
Демократическия Сговоръ е
метъ, като се стремятъ първо
въ органическо раздвоение : 1 " Е Т Л Т Ъ ^знайния
войнъ", денъ жесть, какъвто не проя назално да вмъкнагъ тамъ и строение на селяните въ тази
Въ столиците па помена- виха нито едипъ отъ „високо- «морската учебна часгь", а по вечеринка. Привържениците
едпа листа ще вода сегашния
тите «победители« се издиг културният, иароди на ци степенно да измъхтятъ сираци па „трудовия блокъ"
кметъ г-нъ Н. Поповъ, а дру
наха паметници и монумента вилизованото* сълашение.
те. Верваме, че отговорните! г и Н'Ьмаше никакви, или о*
гата— бившия такъвъ Петръ
фактори за отглеждане сирацк- д 4 л н и екземпляри отъ тЬхъ
лни гробници, бевъ съдържа
Много
скжпи
жертви
дадох
Стояиовъ, който наглежда да
н а х а п 0 КЮШ етата, за
ние, посветени на ^незнайния ме, много гробове оставихме це на загиналите гг'Отечество- 5
се приюти въ д-во «Варнен
то
герои,
ие
ще
допуснатъ
оеж-!*"
»
.
войнъ*.
по Тракия, Македония. Мора
ски Коренякъ», съ «общогражществяването
на
тога
домогва-[Да
изчезнатъ
рано, рано. ...
И прави еж те за себе си, вско и Добруджа, обаче ние
данска листа».
не,
за
да
не
се
предизвика
него-!
Веселието
продължи
до 7
защото вредъ по многото да нгъмаме незнаенъ войнъ, ни дуваието на общественната съ- часа сутриньта.
Демократи и Националълечни и близки фронтове оста то незнаенъ неговъ гробъ. весть.
Либерали не ех. постигнали
Упрввнтелкиятъ съдетъ на
виха гробове на незнайни Всички наши скжпи покойници
споразумение.
воини, ващото въ действите- отъ войните еж знайни воини Б. 3 . Н. Съюзъ се е събралъ
Въ всЬкн случай интересииа 21 т. м въ София и следъ
Морски разкави отъ
лность имаха такива. Те въз до последния солдатъ. Всички двудневна работа е избгалъ но
т4 вя гр. Варна наложително
величиха общите си усилия многобройни гробове по бой во постоянно прзсжтстБие и ре- Петръ А. Шишковъ, 34 стр.
искатъ сплотеностъ въ обще
в култъ«незнайниявойнь» още ните поля, макаръ, газени и шилъ да се свика конгреса иа цена 6 лв. доставя се отъ
ствените сили » предстоящи
и за това, че всичкия този заличавани днесь отъ зли вра на 24-й фгвруарий т. г. въ гр. автора въ София, ул. Гладте избори, а не раадробление,
стонъ № 24.
конгломератъ отъ подвластни гове, ние въ подробности Плевенъ.
Новоизбраното Постоянно приТова е сборниче отъ 6 мно
племена
п
народи,
ако
и
да
внаемъ—не ще ги забравятъ ежетвие се състои отъ: предсеУ иашигк съседи.
го
интересни морски разкази
бе чуждъ на техните нацио-;и поколенията.
датель Калю Маяевъ, съюЮгославянскиятъ кралъ А- пални идеали в. държавни пден,' Ето ващо ние пе можемъ зекъ секоетарь Христо Баевъ, отъ нашия многообещающъ
лександръ е поднесълъ едипъ все таки имъ докараха побе- да имаме памятници на „не»- касиеръ Трифвнъ Кунввъ (сж- морски писатель, авторъ на
щия и редактор* иа сп. „Зем- романите: Пааачнте на фара,.
коледенъ дарь на своят* по да, а кому принадлежи по го найния войнъ".,
лед^лска
редактор* Романътъ па едииъ младъ
даници, като на 6 т. е сус- лемия Д/БЛЬ отз тааи победа
Недавна биде осветенъ въ на съюзнияМисъдь"),
оргвнъ
.Земледелпепдиралъ конституцията и — не знаехаХасково едииъ великолепенъ сао Знаме" Христо Чолаковъ морякъ, Морякъ ш Съ яхта—
публнкувалъ 4 нови закони,
Паметницпте на «кевной намятникъ иа загиналите въ ГиевоТгсъвТигаи п ^ ^ Г н " 1 в с " Е И и з ъ м о р с " н я *™ог%осигуряващи положението му ния войн** въ Парижъ, Ло- войните тамошни граждани. Радолов-ь, Георги Марковъ
Г в л в р И Я убИТИ Д ъ р
иа неограничепъ монархъ— ндонъ, Римъ ежедневно се Пресата по случая оповести, и Димитръ Стояновъ.
maunm М ж ж е — С т а м 
диктаторъ.
ВСИЧКИ здруженн гемледЬлцнб о л и й с к и . Това е кних.
утрупватъ съ цветя и венци че той билъ памятникъ на
посрещатъ
радушно новоизбра л- Л: 4 и б отъ Библиотека
Схщнятъ е павначилъ нови
предъ техъ се прикланятъ «невнайния войнъ»! — Кол
постоянно прнежтетвие
министри, съ министръ пред короновани глави, знаменити кото печално, толкова и сме ното
и очакватъ нетърпеливо кон «Зидари», наливаща въ Пле
седател генералъ Пера Жив- люди и немощни вдовици и шно подражание! Нима има греса, въ който тЪхниятъ кв- венъ подъ редакцията на U.
ковичъ.
вагиналъ войнъ отъ Хасково. лективенъ умъ ще обеждн доб Думановъ, 128 стр., цена 26
сираци . . .
ПървитЬ дни следъ превра
Да. нматъ те — победите или окржга, който да е нез ре всички въпроси и вземе ре-, лева. Много интересна книга
та, сръбското бюро на печата лите незнайни войни и прави наенъ? — Разбира се, че не! шения, които ще поязуватъ зем-която биде конфискувана и
ледЬлския съюзъ, народа и стра
проглуши свъта, че веички еж да увековечаватъ техната
Ето гащо пие можемъ да ната ни.
редактора и подведенъ по за
народи въ кралството на Сър памятъ, но така ли е съ насъ?1 имаме само паметници на Предвндъ важностьта на токона за защита на Държаваби, Хървати и Словенци въз
Ние, копто често тъй безо-| .Знайния Български войиъ". зи конгресь, налага се да взе- та, обаче 11л4вепския Окр.
торжено и удобрнтелпо по
матъ въ него участие не слу- Схдъ освободи автора и par.чайннтЬ и продажни земледЪл-реши разпространяването й.
срещнали тови актъ на краль
ПАВЕЛЪ Х А Г Е Д Й У Ш Ъ
ци, а ветеранитЬ на земледЪлАлександръ, обаче отъ чуж
модерна
кошинчорска
индустрия
ския съюзъ, които само еж въ Скаидгшннятъ бюддата преса узнаваме, че вър
състояние да-избератъ достой/метъ иа Б. Народна
С о ф и я , ул. Венелинъ N° 2. .•
ху хърватския народъ се упно управително тЬло и турятъ Банка и иеговитъ ви
И»работна фини кошничарски мзде.чия по Виенски и Гер
ражняватъ големи насилия и
край на пагубнитЪ братоубн- соки покровители отъ
мански образци. Цени конкурентни.
ствени борби въ съюза.
границите на Югославия, ако
Петръ Чомаковъ, бившъ адмяПРОДАВА па ЕДРО И ДРЪБНО
и да еж затворени, въ Ав
ГолЪма земтеедълска пистраторъ на банката, 19 стр.
стрия еж се отзовали вече до
КРЕВАТНА ФАБРИКА
В е ч е р и н к а биде устроена цена 5 лева. Това е една
ста политически емигранти—
брошура,
иа 26 т. м. въ голЬмпя са- много интересна
хървати. Положението ежедне
лонъ па морското казино въ компетентно и вещо написана,
вно се усложнява.
награена с ъ зладенъ медалъ отъ Горноорехов.
гр. Варна, каквато варненци въ която се изпасятъ потрепанаиръ и златенъ медалъ и д и п л о м ъ
не 6'fexa виждали. Селяни и сающи факти на баснословни
Въ Добруджа положе
отъ Солунския панииръ
селянки отъ околннтЬ села, заплати, съ които се ограбва
нието се ежедневно влошава I С К Л А Д А В а р н а , ул. Габровска 25, до гарата
съ своит-Ь гиздави национални народната пара. Доставя се
га нашит* сънародници.
В и н а г и ТОПЬГАЪ с к л а д ъ о т ъ т а б . ч е к м , м е  премени, изпълваха казиното. отъ автора въ София, ул. ЛюВъпреки обещанията на зе
сингови кревати, пружина, мивки, ш к а ф 
Вечеринката се откри съхнина беиъ Каравеловъ М 21.
млед-Ьлското правителство на
чета и др. мебели.
«Шуми Марица», ивслушапъ
Манну, да тури редъ и saСТОКОВА БОРСА
на крака и съпроводенъ съ
Цени, качество и условия б е з ъ конкуренция,
конность, прнселппцигЬ цин28 Януарий
бурни ржкоплескания, следъ!
цари въ добруджанските бъл
което секретаря на Варнен. Налични продажби
гарски села продължаватъ да
Селс. Око. и-во и членъ па Ечмикъ 5 ваг. по цена 507'50
вилнеятъ, грабятъ, убиватъ и
висшия
съюзенъ съветъ Г « - до 517-50; Ржжь 2 ваг. по цеи»
София—ул.
„Климентина"
№48
срещу
кооператизния
те:-.търъ
бевчестятъ невинните българи
въ зданието на Ж. П. и Т. П. Съюзи има винаги чисти и ев о р - и С т о я о в ъ , съ мно 557.50; Бобъ 1/2 ваг. по цена
въ собственните имъ домове, тини легла, топли бани въ всеки етажъ и отлична прислуга.
го топли слова поздрави при- 2127.50, Кукуруз* 27 ваг. пе це
Всичко това става при мълна 540 до 515 и Сл. семе 700
Отъ съдържателите
су.ствуюшигв и подчерта свет лева.
челивото удобрение и бе»лото бждяще па Б. 3. Н. Съ
действие на ромъпеките ад
Срючш продажби .
юзъ. Следъ това биде ивевиРекламите
чрезъ
в.
„
Ч
е
р
И
OJVLOpcka*
министративни власти.
Знмявца
165 това по 612 ДО
ренъ «Землед^лсЕня Маршъ»
63250
лева,
Ечмикъ 90 тона по
г\ а Д б a U а " постигатъ назначението си* изслушанъ тоже на крака. 515 лева и Сл.
семе 15 тоиа.ио
! Имаше устроена томбола съ 705 лева.
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