щина IX.
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Цена 1 л .
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K s s x s o „ЗРажак-свЕз
Само два д н и — С м б о т а и Неделя
Последниягь филмъ на трагично загиналата
красавица ЕВЛ МДЙ)
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(Фледермаусъ)
Споредъ опер. подъ сжщото име отъ Иоханъ Щраусъ. Участвуватъ сжщо: Симпатичната Лня де Путти,
елегантния Хари Лидтко и загадъчния Ернстъ Хофианъ

БЬНЯМЕНТЪ: за година 300 л~<^мГГГ ттяяЛ.лпт
6 месеца 160 л., за 3 месеца 80 л

Вечерни 810 ч. Дневни: Сжбота 3'/ л неделя 3 н 5 ч

щлл

. Телефонъ 398

ОБЯВЛЕНИЯ: търговски 1 л. кв. см.
^фициал. 1-50 л. кв. cm., прие. 1 л. дума

НД Д а л а т а въ София.
щмщт т м-ръ Колфевъ РДЗТУРЯКЕ
Коиорото

)ОФИЯ, 18 окт. М-рътъ тересуватъ страната ни.
Делото по убийството
|външ. работи г. Кал„Мисля, че не е не
\ь, който участвува ка- скромно, ако констатира мъ, Новн законодателни избори Опо
П. Петкввъ.
зицията въ сговора
бълг. делегатъ въ по че тя 6i> предметъ на об
СОФИЯ, 18 окт. Днесъ
вята сесия на Общ. на що внимание и симпатии.
София.
18
окт.
За
свиква
преди
обЪдъ д ръ Тодоровъ
здите и обходи Парижъ Благоприятната атмосфера нето конгреса на демокр. сгодаде
своитг
показания. Той
мъ, въ последния грааъ въ О. на Нар. спомогна за воръ за 26 т- м. се прпвятъ
констатира,
че
львата ржДеретата си съ Мусоли- щастливото разрешение на големя приготовления. Но из
ка
на
подежднмия
Каркал>
се яви предъ група жу- единъ важенъ за насъ въп глежда, че въ конгреса народ
шевъ
е
повече
развита
отъ
|1исти и направи- след- росъ: уреждане еждбата на ници и прогросистн щесештъ
дясната
и
следователно
той
4
b изявления:
българските" малцинства , въ опозиция и надали конгрее
стролялъ
съ
лавата
ржка.
Връшамъ се доволенъ както у насъ, така и въ сътъ ще може да работи Ка
Прокурорътъ следъ като
хубавото дело, което Гърдия.
марата ще се отнрне на 28 т- направи анализа на показа
ьрши току що закрила„Следъ закриване на О. м-, но предъ вндъ явилнтЪ се нията на свидетелите и
:е сесия на Об. на на- на Нар. азъ направихъ по раздори и несъгласия въ със
всички данни ПОДЬЛОТО ка
ите. То гледа съ спо- сещения въ Парижъ и Римъ тавляващите сговора партии,
за, чо поддържа обвинени
твие на бждащето и и намерихъ не само търже- ноито изглежда не ще го под- ето като не намира смегочакване на по-добри ственъ приемъ, но напълно държатъ, то тя едва л i ще чающи вината обстоятел
за всички народи.
разбирателство въ управ- заседава два месеци.
ства и иска наказание на
ази год. сесия на Об. ЛЯЮЩИГБ кржгове на двта'Всредъ тукашните поли- обвиняемия по чл, 247 ал.
Нар. се откри при до- те столици по жизнените тически кржгове се емтата, 2 отъ наказ законъ т. е.
неспокойна атмосфера. интереси на България и
смърть.
Ъмиятъ въпросъ за раз едно удобрение политика че с л е д ъ 2 месеца ще иГражданскиятъ ищецъ
жаването занимаваше та на българския кабинетъ маме нови законодателни д-ръ Миховъ поддържа, че
избори.
егатигБ на всички на- на г. проф. Цанкова.
за честьта на правителство
Въ тази смисъль е даи и всички очакваха да,Намъ ни са заяви найто и за честьта на Бълга
ще може да се направи сърдечно: продължавайте дено нареждане и до Со- рия. Той отрича, щото то
•до за разрешението му. по сжшия пжть па управ фийската община, която правителството да в инспи
Както Ви е известно, лявате вашата страна, за
требва до тогава ла бжде рирало убийството на Пет
ията прие ^ д и н ъ дого- да бжде тя елементъ на
кова и че Физически убиъ за взаимна зашита мира, на сигурностьта и готова съ списъците на ецг е Каркалашевъ, което
малцинствата, който 6 t бждете уверени, че ше и- избирателите в ъ столи- той извършилъ по лична
:етъ отъ разнитв страни. мате нашата пълна под цата.
подбуда. Той иска приложе
рългарската делегация крепа въ вашето дело.
Народняцигв нар, пред- ния на закона съ всичката
живо участие въ засе Усилията ви не ще бждатъ ставители щ е л и да се обя- my строгость къмъ под
1ията на О. на Нар. и не на пусто и вие ше имате вятъ въ опозиция на пра- съдимия.
>пусна да си каже ду пълната ни зашита, защо
вителството и то едва ли
Следъ обедъ продължи
а, както въ отделните то ние ценимъ скъпите
х
а
речить на гражданските
ЩБЛО^
да
има
партии,
на
ции, така и въ общите i услуги на България за за
е н а р н и заседания по!мазване днешната цивили които да се опре въ пар
ламента.
чки въпроси, които ин-!зация."

адрашша

дьнность

на земледЪлците.
)ОФНЯ, 18 окт. Освенъ
ументите, които предапресата по конспирарта на
запграничното
дставителство на зем•влекия съюзъ, днесъ
ите пе штатъ заловено
о тайно окржжно о т ъ
:та Тоаоровъ, подъ псевимъ Боянъ, съ което се
атъ наставления к а к ъ
вхзобновятъ свръзкитЬ
Дружбите по межпу си.
околийските центрове
ъ задграничното пред| вителство.

(

[Турска подводна
Флота.

на Флота с ъ най модерни
подводници. Таз* компания
е имала свои грамадни з а :
води в ъ Швейцария, Холан
дия и Дания.
Ако Турция приемела то
ва предложение, тя въ про
дължение само на ньколко месеци щ£ла да разпо
лага съ една истинска под
водна Флота

Бунтове въ червената а р ш .
Букурсщъ 18 окт. Съоб
щават ъ отъ Москва: спо
редъ
сведения, получени
огъ разни части на съвет
ска Русия въ много гарни
зони отъ червената армия
еж избухнали бунтове. Пра
вителството взема бързи
м&ркн за потушаването имъ

Чаришъ 18 окт. В-къ„ Ма'•ь" съобщава: една гер 3 ] Д И Р Щ Н О Ш Ш бОИ
ака компания е направи- приготвени по Лайхнерова ме
првдлошение на Турция
тода и театраленъ крепъ.
и
построя една подвод- При Д. Дииитровъ, Каналска 57

Сръбската кабинетна крива
СОФИЯ, 18 окт. Съобщаватъ отъ Б е л г р а д ъ : Остав
ката на кабинета Давидовичъ се посрещна съ не
доволство отъ блокирани
т е партии.
Радичевци заявяватъ, че
правителството не е треб
вало да подаде оставка, за
що- се е ползувало с ъ до
верието на кабинета.
Белградските в-ци коментиратъ, че оставката е
подадена, за да може да
се състави единъ по-широ
ко коалиционенъ кабинетъ
Очаква се кризата да бж'
ае разрешена ло 22 т. м.

Нибелунгитгь
ИДЛТЪ?!

между

Англия и Турция.

Парижъ, 17 окт. Съобшавать о т ъ Ангора: по гра
ницата на Иракъ положе
нието си осгава сжщото.
Янглийски аероплани продължаватъ да летятъ надъ
Иракъ и да обстрелватъ
селища и гарнизони.

Та?нъ договоръ
между Италия и с ъ в . Русия
Варшава, 16 окт. Съобщаватъ
отъ Москва:
'
„Рускиятъ .«омисориятъ на
външ. работи публикува едно
съобщение за да заблуди тур
ското правителство, което би
ло подведено отъ некои аген
ти или отъ правителството на
една съседна държава, че има
ло било сключенъ таенъ до
говоръ между Италия и съвет
ските републики за една обща
акция на балканите и специ
ално противъ Турция.
Комисарията декларира, че
документа отъ 12 май т. г. и
подписанъ о т ъ г. Юриевъ,

ищци И защитата на Карка
лашевъ.

PZH

по Витошкия комун. шгресъ.
Прншш&.
- СОФИЯ, 18 окт. Днеоъ с е
приключи разглеждане де
лото по тайния комунисти»
чески конгресъ в ъ Витоша
презъ това лЪто.
'
Сждътъ произнесе след-.
ката праежда: оежжда Ставри Косговъ на 2 г. строгъ
тъмниченъ затворъ и да
заплати 3 0 хил. лева на
хазната
Георги Петровъ
отъ Видинъ оежжда задоч-„
но на 10 г. строгъ тъмни-Г
ченъ затворъ н триста хи
ляди лева въ полза на държ.
съкровище Другите обвиняме еж напълно оправдани.

/IDJOTO

Днесъ за поолвденъ пжть

w

п^ъвъ спортенъ Американски сензац. ФИЛМЪ W,

съветския посланникъ въ Римг,
отъ г. Беренсъ, морското съ
ветско аташе въ Англия и оть
бившия генералъ Гутаръ, е
единъ фалшивъ документъ.
Никакъвъ таенъ договоръ нее билъ подписванъ между с ъ 
ветите и Италия, особено отъ
Беренсъ и Гуторъ, които не еж
си напущали постовете и ня
еж имали възможность да подпишатъ такъвъ договоръ'.

ЗеммдьлцйП противъ
единния Фронтъ.
СОФИЯ, 18 окт. Постоян
ното приежтетвие на Зем*
леделския съюзъ о т ъ ул.
„Врабча" започна заседа
нията си. Най-главните въп
роси, съ които щ е се за
нимае, еж: противъ един
ния фронтъ и противъ еми!рантското преставителство на Землеа. с ъ ю з ъ ' в ъ
чужбина.
Решения о щ е не еж
взети
• .
- ,,

.Сълза и csrtx*

въ нойто прочутия атлвтъ лордт, K. АЛДИНИ поразява зрителя съ сво
ята ловиссть и пъргавость и издига непренгенатъ смЪхъ съ красиви
Ни-прг-кво
Начало въ 3, 4 и пол. 6, 8 и 9 и пол, ч. в.
ИМИ-И-К НИ

на дежурния

СОФИЯ, 18 окт. Вчера
продължи разглеждане д е 
лото на Дежурния, извест
ния апашъ, което буди го-^
л е м ъ интересъ, Установи
се, че той е ограбилъ 15
милиона лева в ъ долари,
напалеони, бълг. банкноти
и др. Присждата щ е бжде
четена вероятно в ъ понеделникъ.

1 чино Прошекъ
^

е л о т о

. Стъ утре
по н е д tut нииъ
отдавна очайваиа
Ужасната'.-л>:
смърть
съ Алла Назимова

стр £

©рой 70

£%|»ненскн Новннк..
•

ш

S

Цветантг Коланджиевъ - Плевенъ-

•
и

Тенераленъ представитель за България на" фабри-~
ката Хайнрихъ ЛанцъМанхаймъ; търси сериоз*
ни и опитни представители «а Варненска околия за
продажба на самоходни: вжршачки Л Л Н Ц Ъ съ
нафтовъ,„моторъ БУЛДОГЪ. Интересуващите да се
отнесать на горния "адресь по възможность веднага.'

1

I

V Затворшо стопанство.

•
ПораДй'гйЗСблванв преотстжпвятъ добре
реномирано го каФене-

(въ*ул?. ;,ДрагЬмвнъ", ср*е'щу евангелската4-; черква)
Съ целия му инвентаръ при най-износна цена.
Споразумение въ самото кафене ' ДкМрМеНТоМабКнЪ"•6—10

Цгр|(Ьвн0^настоятелотво при старата църква^
• Успение: Пр1светая Богородица.

Об5гв"±с"ега:а2±"е' \М -LOS : i гр. Варна, 16 Октомври 1924.
Настоятелството обявява, чй на 30 Октомврий т. г. въ
Варненското Окржжно Финансово Управление, въ 10 часа
преди пладне,' ще* се произйедЪ втори твргъ съдено наддавание а отдаванието подъ наемъ • следнигв църковни имоти,
за едйнъ перйодъ отъ две години, а именно:
1) Църковната кжща въ. I участъкъ, улица „Св. Мари
на" Ха 31;
2) Църковната- кжща въ Г участъкъ, улица „Св.: /Vraнасъ" № 11.
Първоначална ц-вна отъ която ще почне наддаванието,
ще определи тържната* комисия.
Залогъ 10 на сто върху първоначалната Цена.
3) За продаванието на "92"'парчета мряморни плочи, раз
ни величини, находяЩи се въ двора на църквата „Св. Бого
родици". Първоначална" цена на -всйчкитЪ плочи е 12>000 лева.
Залогъ за участие въ търга 10°/0 върху определената цена.
, Поемните условия могатъ да се видятъ въ църковната
юнц&ШрШ
въ*работното време, а въ деня на търга—въ Фи
нансовото1 управление.
Председатель: Свещеникъ Пресвйтеръ-Йорд. Светославовъ.

Варненска. ОкрДжна Постоянна Коршсия*

Обявление

1

№ 3633
гр. Варна, 23 октомври 1924 г.
На 3 ноемврий т. г., въ Варненското окржжно фи
нансово управление отъ 14 до 16 ч. ще се-произведе търгъ
съ тайна конкуренция за отдаване на наематель зеленчуко
вите градини въ окржжното стопанство „Св. Константинъ"
огъ 120 декара' и'80 декара въместностьта „Патладжанлъкъ"
за срокъ отъ 2 години, считанъ отъ деньтъ на сключване
договора до 15 IX 1926 тЪдина.
Наема е фиксиранъ 400 л. на декаръ годишно.
Наддаването-ще стане върху процента отъ печалба
та отъ "градинйгЬ, 'която Наемательтъ ще даде на окржга.
•;•;.
Залогъ за правбучастие въ търга се изисква 10 на
сто върху първоначалната цена на общото количество дека
ри, за който се наддава, пресм-втнатЬ" тю 400 л. на декарьвъ
банково удостоверение отъ българската Нарбд или Земл. банки
Чл. 125 отъ закона за Б. О. П. е задължителенъ
за конкурентите.
Нейдавайето 'може ,да бжде-'Ьбщо-за--двете -гради
ни й по отделно за, всвка:една отъ тЪхъ.
Тържните книжа могатъ да се видятъ всеки присжтственъ день и.часъ въ канцеларията на Постоян. комисия.
Всички разноски по произвеждане търга еж за
сметка на наемателя.
Председатель: М. Бояджиев*.
за Секретарь: Ив Поповъ.
Варненска Окръжна Постоянна Комисия.

•N» 3866
гр. Варна, 18 октомврий 1924 г.
Комисията обявява за знание, че длъжностьта
Кьопрю-кьойски участъковъ ветеринаренъ фелдшеръ
(Провадийско) е вакантна.
Кандидатите, желаещи да взематъ торнята плъжность, да подацатъ заявленията си съ нужпнитЪ до
кументи до комисията.
1__1
Отъ комисията.

Печатница Гутенбергь — Варна.

Заседанията на двете ко
мисии. Сждбата ьа едко-милкониото здание. Кому ще
остане то?
Преди-ьгвколко дни изнесох
ме едно обстоятелствено опи
сание за Варненското затворно стопанство. Ние изказахме
искрено възторга си отъ едно
похвално, дело, което щеше
да се увенчае съ още по-гол%мъ успехъ, като на открито
вънъ отъ града щ-вше да се
построи новъ<затворъ съ единъ
кредитъ отъ отъ 5 милиоа ле
ва, отпуснати отъ министерст
вото на вжтр. министерсвто.4
ТЕЗИ дни, обаче, по причи
на че отпуснатото общинско
место за затворно стопанство
"•отъ бивш. Т. П, С. било спор
но, пристигна еднакомисия отъ
София, състояща се отъ:, на
чалника на углавото отделение
при M'BOTO на правоеждието,
г. Яврамовъ,. инспект. • по зат
ворил стопанства, п Калъпчиевъ
и държавния- архитектъ Русевъ,
която съвместно, съ. тукашната
комисия; състояща се отъ: кме
та . г. Стояновъ, прокурора г.
Чавдаровъ, арх.; Гиневъ., Д-ръ
Нстаржиеаъ и директора на
затвора г. Илиевъ, . разгледа
въпроса. .' '
Сжщностьта на работата'се
състои въ следното: бивщата
Т."Р. С е сгрешила,! като * е
отпуснала това место въ чер
тата на града за ,-затворно сто
панство.
Следъ дълги разисквания въп
роса биде отнесенъ и въ об
щинския съветъ и въ оконча
телна форма се реши:
Досегашното затворно стопанство се отстжпва заедно съ зда
нието, костуващо 1 милионъ
лева,'на Варненската община,
която въ замена на това дава
за сжщата цель: постройка окр.
затворъ и обзавеждане затвор
но стопанство - 30(5 декара отъ
полето задъ „новите гробища"
по посока къмъ лозята и Паша• кйой.
И тъй общината ще стане
стопанинъ на едно,здание, кос
туващо 1 милионъ лева и съ
едно стопанство отъ 200 дека
ра земя.

Пе" перото
СОФИЯ, 18 окт, Главното
комисарство по прехраната
не е забранявало на об
щините да прибегватъ до
услугите на популярните
банки, кооперациите и ча
стните лица по уреждане
прехраната на населението
Главното комисарство иска
щото т е да бждатъ помо
щни органи, а не ръково
дители по прехраната, ка
кто некои сбщини еж на
правили.
Има комисари, които еж
првхвърлили изиело сво
и т е длъжности върху по
пулярните банки, коопе
рации и частни лица. Това
главното комисарство стро
го забранява. Участието на
последните като помощ
ници по прехраната е до
бре дошло.

Кредитъ на ОЬшанцнть.
СОФИЯ 18 окт; Бежанци
те. настанени въ Бълга
ри» чакатъ отпускане на
кредита, предвиденъ и гласуванъ по-рано. Мнозин
ството отъ Т-БХЪ еж започ
нали строежи на кжщи,
кредита се е привършилъ,
а кжщитЬ стоятъ недостроени Зимата наближа-

•
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ва и нешастнигв б е ж а н  1лагане за сметь презъ гоан^
'ните. 1 9 2 0 - 9 2 1 , 1921-.Ж,
ци ще останатъ пакъ безъ 1.-22-923 и 1923-924; r o i ' g
подслонъ Очаква се тЬзи готови и се държа.тъ на;ра3;;
дни представители на б е  положение на заинтересувани^
жанците да направятъ но въ бюрото за общинските Щ,;
Въ Срокъ до 15 ноемврИ|]
ви постжпки предъ прави лози.
всички еж длъжни да деп%
телството по този въпросъ. ратъ своите възражения от^|'
но разм-fepa на Ьблагаиията
Предъ конгреса на Демокр. Следъ тая дата почва :прйну;
дителното събиране на въпрос.
сговоръ.
нит*; налози безъ да ce'fej.
матъ
подъ внимание предявя;
СОФИЯ, 18 окт.
Отъ
по
ваниге молби за намалгниею
нелелникъ 20 т. м- щ е поч
ИМЪ.
'' *
не заседанията си изпълГ-нь
Стояновг:
дир.
на Зещ,
нителния: комитетъ на де
банка
въ
града
ни
се,
завър|
мократическия .с г о р о р.ъ.
отъ отпускъ и тези днл почв{
Той ще разгледа редица отново работа.
""-" въпроси свързани с ъ все
Кино Прошввт, днесъ за ад.
ки учрелителенъ конгресъ
следенъ пжть ще представи *
на партиите Най-капитал ригииалниятъ и извънррр
ния въпросъ е: к а к ъ да интересенъ спортенъ ' фйЦ
стане сливането на влез „Между земята и небето", кб^
л и т е в ъ сговора партии и едновременно поразява зрте
какво представителство да ля съ' см-Ьлосгьта и ловкост^
прочутия спортисть Пощ
имъ се даде въ конгреса. на,
К. Млдини и го привежда si
весело настроение съ" красив
кй-про-кво.
'! ' : ^

Апаши; пзиудвачн,,

гара Каспичанъ 18 окт.
Преди, н-Ькрлко дни Шерифъ
Соени Мех медовъ отъ с Гамукчи, Шуменско закаралъ бобъ
и го продал ь на гара Каспи
чанъ за 4 хиляди л. На връ
щане между гара Каспичанъ
и Нови. пазаръ го настигатъ
две лица, които носели обра
ботени кожи.
' Те му оставили кожите, сре
щу 4 хил. лева, та въ Няви
Пазаръ ще му върнатъ. паритЪ, .Обаче,още на.края' на гра
да, скочили отъ колата и избегали.
Благодарение на, б.ързитв
полицейски мерки .изнудааяите
биватъ задовени.; Те г се. йменуватъ Иванъ. Балкански и.Йв.
Жековъ, първия родомъ отъ
Добричъ, а втория отъ г усе.
Цонковъ.

НиБЕДУНГИТ^нд^ТЪ?!

Изнудения русинъПреди неколко дни проку
рорската власть въ града ни
залавя двама агенти, отъ общ.
безопасность въ изнудване.
Те еж искали 5 хиляди лева
Отъ русина Йв. Макаровъ, дърводелецъ на добричекото шо
се, за да му издадатъ лична
карта. Пазарлъка се свърши
съ посредничеството на единъ
бившъ ст. стражарь, като русинътъ е далъ хиляда лева, 1
полица за други хиляда лева и
да направи по, единъ. гардеробъ
на двамата.
Заловените еж въ затвора и
имъ е искана по 40 хил. лева
гаранция.

Пристигна вчера въ града ни
бившия м-ръ г. генералъ С Савовъ и днесъ ще приежтетвува
на събранието на демократите
въ клуба имъ.
Приготовлява се усилено сцена
та въ зала „Съединение", каго
еж бракувани старите деко
рации и сменени съ нови. Ос
ветлението сжщо се приготов
лява споредъ новата сценична
обстановка. Пребоядисани еж
всички столове въ партера. Ве
роятно въ-ежбота ще се открие
общ. театъръ.
Преяосътъ на сольга въ стра
ната ще става занапредъ чрезъ
заповеди, издавани отъреспекакциз
n S
™ Управления,
поотделно за всЪка една праК8.

В

Регулационни. Споредъ нов»
удобренъ регулационенъ плащ
на парцелите при гарата; ф
щу фасадата на последната!
определя площадъ образуван
отъ пресичането на улицт
„Царибродска" и „Девня"йв|
се нарича „ Площадъ »т
борса".
. Пристигнаха професорит4 о?
Търг. академия ; г г. В, Дода
ски и О. Яндерсенъ пофе« \
нати, на гарата отъ^ pektof :
и представители на Камврат! s
Онакза се, да, пристигне; J
дни въ града ни.по инспек|1
въ свръзка съ размера кащ
статираните заразителни^
левания за засилване^ "Щ
тарните мерки и карантина
контролъ началникътъ наj
фекциозните болести въ ст|
цата г. Д-ръ Голосмановъ;*'
! 'ристигнаха параходи »|
ла" подъ италиянско знаме]
160 т. стоки и „Явйемора*!
130 т. стоки. Днесъ товар*
зърнени храни "и варива"
износъ.
Занонътъ за тюТюнитЬ пр«
ви>кда големи глоби за ней
ларирането му. Отъ респекй
ното место уведомяватъ ,вс«
ки производители, на тющ
да посочатъ доброволно Щ
тите недекларирани колиЧй
ва тютюнъ, които * иматъ t
къвъ, за да избегнатъ пре
вижданите големи глоби..'-.:;
Въ Цариградт. се появили»
ви случаи заболели отъ,ч|
По тая ' причина карантинЦ
надзоръ спрямо всички пЩ
ци, идящи отъ ЦариградъИ
се засили.
Ьългарскит% търговци, №
желаятъ да влезатъ въ сврка съ търговци въ Солуиъ»
пъкъ еж на пжть да склкзч»
търговски сделки за внос*й
износъ, предварително мог?
да искатъ сведения отъ на»
то консулство за кредите1?
собностьта на тамошни^ "
говци. Такива сведения $ е1 §
се даватъ при първо ис«Ч'
Пристигна идящъ отъ, ™Г
съ пжтници и 30 тона Щ
парах. „Варна".
Съгласно новия лравили
чо пристанищната служба
говцитЬ освобождаващи г°.;
ми партиди стоки и по
вено желание отъ супалй»
освобождаватъ отъЗ W30™
На Хамбургското тържи^|
редъ последните сведен?'
ната на яйцата за парче
стигнала 1 7 - 1 8 златни Ж
га срещу 11 з. п. въ w??'4
на т. м. ' ' • ••
.Ц

Жито 786 л„ ечмик-ь!
с ъ о Е я °бЩИНСН0 У п Р а в ^ние мисиръ 450 л., овес* *
съоощава, че списъците на бобъ 955 лв„ ржжъ V
гражданите подлежащи на об- фий 530 л. за 100 кгр-

