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консvмпцнятп нn месо въ Хпс-1
ково nрезъ месецъ ноемвоия

Споредъ официалнитt све-
дения на общинската ветери-
нарна служба презъ н. ноеи-
врий т. г, вь общинската кла·
ницв еж заклани животни и
отъ гвхъ добито месо, както
следва:
Воnове 95 получено месо 1 ?.245 нгр.
Крави 93 10,221
Тепета 156 9,251
Бивоnи 14 2,216 •
Биволици 24 3,395 •
Маnачета 51 З,42?
Овни 60 939 •
Овци 1,232 16,2?5 •
f\rнета 1 ·11 •
Пърчове 2 51 •

I
Кози 17 301 •
Ярета 4 52 •
Свине 159 15,0?2 •

111ра<ете 2 31 •

1

Всичко 1910 • 76,482 •
или съ 16,062 кгр. въ по-мап-
но отъ м·цъ окгомврий.

IУретда Ре.цакц. Комитетъ
I

Излиза всtна ежбата fотrов. редакторъ: Р. Николовъl

Хр. ?ЪР.:О?Ъ . l
Жената--мойкn оонuвитепка на живота(По телефона отъ нашия специапенъ нореспондентъ} .!Всички реформатори отъ

I

не можеше дJ1 не приветствува

11•иецътъ ип Кировъ? Партияиит? имоти
[пъпбонага древность до внесъ тия блаrород?и стремежи. Тя

JU D
J

мечтаятъ за обноаа на живота. очаква да б;4\е сжщо впрег-
OIIIЬ 10 uа11ски rене11а11ь ще бждатъ конфискувани Koral!'o народитt ' се отбиятъ нвта въ г e..:fA-e яса на нова

Лондон ъ 14. /\о\осковскит\; София, 15. Въ днешния брой' отъ правия пжть: когато пжти- Б ъ л 1· а ри,,? не само чрезъ
вестници съобщвватъ, че Лео- на ,Държавенъ вестникъ" е: щата имъ се кръстосатъ, и детеражцвне, отппепввне и

нидъ Никопаеаъ, убиеца на публикувана наредбата-законъ когато идеигв се обезценятъ; възпитение н:, утрешни граж-
Кировъ, биль синъ на царския за конфискацията на всички когато егоизма се въздигне до двни, ьо и npi;JIO въ съзпвва-
генерапъ Нинолвевъ. партийни имущества които ста- i божество; когато границата не пленъ за ?здиrане държав-

1.

НП НОЯ-НИЗСКИ ЦеНК 1
Сnедъ октомврийската рево· ватъ държавна собственость, между доброто и злото се но- nравови1 •и купгуренъ Кирилъ Д. Пушковъ

I

пюция генерапъ Николаевъ Това се отнася за паргийнигв махне; когато майчинството и хранъ, н а к т'jiJ и за неговото ул. Преспавъ М: 11
постжпилъ на служба у бол· имоти, чис?ящи се като такива. бащинството се обезценятъ; изnъннени?, гэгрвждане. _ХА С К O 8 0 _
шевикнгв. Обаче при нвмска- до 14 юнии 1934 год, , когато пресгжпнссгьта вземе Българката никога, въ про- 5-20
та окупация въ р у с и я той Всички отчуждавания следъ небивали размtри - то г а в а аължение на нвкове, не е иг-
билъ лринуденъ да иэбtrа въ тая дата на подобни имоти се· се заговорва силно за обновв.! норирепа и ,н'·ма да игнорира!.:-------------•
Ямбурrъ. През ъ Н19 год, считатъ за анулирани. Въедно-, Оnититt да се обнови ж,1Вота. 0 с н о ват .а Гна обществения
бi;логвардейцнтt превзематъ иесеченъ срокъ тръбва да бж-, ще осганатъ суетни, ако роди-' животъ _ сеиейството, Бъл- j ДРА В А ХРПИП СВМО ПРИ

греае и rенералъ Николаевъ датъ декларирани предъ спе-
,
телката, крепигелкага на сжщия гврката е бил!! и ще б ж де 1111181111

6НЛЪ рвзсгрелянъ ОТЪ твхъ. циалната КОМИСИЯ ВСИЧКИ nap-1 СТОИ пренебрегната, о гчужце- пазигелне на· органическото •

111

иаводиатаСледъ убийството на стария тийни имоти отъ лицата които
I
на, не впр()rнат11 въ културнс- бе:,смъртие -;1 продължението

I

·
: 8 р

rенераnъ, с и н ъ т ъ Леомндъ r:.Ji,. ги стопаниСВаJJи.
1
то строителство. на рода. Тя .еJвt.чната жрица, веrето11-Никоnаевъ nостжпиnъ на сnуж· Всички npaaa на собственость, Европа се мжчи 11ъ пред• която бди АН?е угасне огъня 1

:

;
I'•-

ба у бопwеанК11тt и напрввипъ ще се доказватъ само чрезъ смъртна а r о н и я и търси t1д рода и f1лt! ето .. -
roro,rl;мa кариера. редовm1 вотариапви документи, средств11 за възмо!Ьfl!iе, за 36 да отr,п а, възпита дос-

; 8 CTHJIИIHU/ц)ндонъ 14. На убиеца на На лицата които :цокаж?тъ възраждане. Отъ тукъ еж раз· ю.iни гражда?и и гражданки, ?------------,...!l<ировъ- Леонидъ Ннкоnаевъ писменно вземанията си К'»11Ъ

I

нитt о п и ти на политицитi; българката· ""l' майка т р t,6 8 а I\к, Ято е още живъ, е nреляна иавестни партии -ще се удов- 311 повече ре.в.ость. и щаст?-.е ДII бжде виооf<0·интелиrентн11. 11 ·телнето на •
кр1,ВЬ, СЪ Н8Аежд11, че 4\е ?tетворятъ ИСКIНипа 31 СМ'5ТКа В'Ь ЖИВОТ!!. . дll жадува ТТОЗНflНИе , , • CaMf> к n nможе да проrово"j,и и направи на дадевии партиенъ WllilOTъ. Исторнчески_ятъ м.11Жъ, въ так• TSI ще може ца б ж де HPИIID д• УШКОВЪ
лризн11ни11 въ връзка с:ъ убиЯ• IOUYIЧectnl moro.dJl...•tll9 своята с:лi;nота, не разбира, достоенъ л.ж.iеводитепь наството на Кировъ. Снnиn му

I
fOMЪIII И.(. t (. ,. че roil пол5'ч111111 р?ность рожОиn си.обаче еж оrслебнаnи, Титулеtку .

и Руж.,ttн ?А _, 1, подъ ?Рдцето IOI маика с?; Бълrаркеп,, t< ? 51 т O се е!•· l'Rllle 8 jl в о.а а' а ·1

. Мс?сква че манната е ссно11а на с?меи- самор11зnъна11в за .аец11та, коя;
I

.
iJt1 JII' U Букурещ-ь 14. К"ЬМ'Ь края,на ството, ж Р н ц а на вi;чния то е отговорна·з11 тtхния npor- •

·t1IC,OЧJ11D1U\ 481 ОIНЧП 1м•ЦЪ яну11рнй 1935 го.в., Тиtу- оrънь; че тя е славетв на ЖИ• ресъ, издигане, сьв1,ршенство,, и всичrиDОМ?офво;?ги
за

t'ЬDJIW ' леску ще н11nр1111и официвnно вотв - и я Нl'Норира, обезцени, ще трi;бвв кслектиено 1111

София 15. Утре, Дирекцията
I посещение въ Москва. о т д а л е ч и ·отъ обществения намi;ри най·пЬввилн1:1я nжть

I

Поправя всi;квкви гласове
на Обновата устройва 81, цi;ла• !

По сжщоrо врем:е в1, Мое· живстъ. Политически, духовенъ з11 възпитание ?11 рожбитt си. SO XOIIJIIKIIJI II dlH!ИDMDIIIIKK
те страна нвдъ 400 лубщ1чни' кв11 ще бжде и турски,? м ръ кутуренъ животъ - 11сичио Майкиrt; ще 11аложатъ они,? I Лрн кай-износни цени
?брания, no з11дъnже11не. Въ ! н11 на вънwннтt работи Т-ев- това е било и е дt.ло нв MJl'.Жll. п,11тищв n-o ко1\то ще трt.бва 1-----··-------•
Харманли ytpe ще rовор1;1 нвj4j)ик1;, Руждм бей. Отъ тукъ е онвя хл(!Аин?t, с1у· да еървятъ деJАатв ммъ,.?а да

I Х р О Н 11 К 11\публично С'lо6роние щефътъ Титулеску ще от и 4 е въ дени·на въ иултур11та. стигн11.,.ъ. пс-б1Jже " ric-6eз-
1

·

н11 17роl!!!rа11дат11 г. йоu.ф;., 111р-ьзк11 .съ 11ежн11 политичеснв Отбл•ьснат11та отъ абщест- опасно до цельто . . .
1.

,ПОЛУ·?М се въ редв1щю1та в·/Робевъ. _сnоrодба ме ж д.У Р9мъния н вения животъ жене ocлtn-k и Бълrарката I майка, която .Здравна n р о св i; т в? бр. 21

11че•11ата ваканция· С. С. С. Р.
. онhмt. Тя неможеше дв бJl'.де толиозъ много е теrлила отъ съ следното с ъ д ъ р ща ни е;7 Un Cnopтuo ·с'L•раиие nжтеводнтеnь, обновиrель t.111 фан?ичнет11 nекостн11 парти·

i
1. Еднв обществена :Я31111. -

SIIIIOЧII оrъ ZJ ,. м. DODDII -· п uu живота . . . 311НЩИН8, ще трtбва да аъэ·
1

Д·ръ Ив. Капниловъ. 2. Обл-вк-
ПDе6uоuа11еrе Сп. клубъ •.Бъlirария-' съоб, Даването Лpl!!!II нв женоr_11 nита рожбата сн въ духъ HII лото. - Д-ръ п. ц о н че II ъ.

София 15. Въ връзкас·ьвсе- щвва на всички членове, че ощенееиэдиrанеличностьтан. тоnерантностJитърnимость13. Туберкулозата и самоизлt-
•бщото ?ребронване на uace- утре 9·30 ч. преди об"l;дъ, ще Нужни еж години, десетил-tтия, Българкета - майка ще тр:!;б· куването. <t. Мжтна nикочь. JI

лението 111 31 XII т. r. въ кое- има Общо годишно събра· дори в-I.кове, за де се получи 116 д11 възпита утрешни rpaж-j5. Какво извърши Рокфелеро-
то ще бждатъ ангажирани и рие sъ Хаск. см. rимназия при новъ ,-?ирогледъ у м н. ж II дани, кпито де бmiroroвtят'k. 111ат11 фондация за оздравяване·
JIСИчки учите.nн по села и гра· дневенъ редъ: .

спрямо жената, за. да се из- предъ обществото, ца се стре· ! то и стопвнскот? повдиrвие
.i;o.ae, вчер;1 министерството на 1. даване ?т·?т??? на старото дигне личностьта и, за да мо· м11тъ не да нвмаляватъ общи, I на Петри,жн? краи. - Д-ръ К.
просвt.та?а издаде нареждане

I

настоятелство. ·

• .
же тя да вnияе върху об- тt блага, да rи крадатъ, а да.I Марковъ. 6, Беседи върху за·

С:J!Оредъ което ученицитt отъ ?· Избиране ново таково. ществення животъ, върху кул· ги пазятъ, да rи увеличаватъ.
I
разнит\; болести. V.- д·ръ Ив.

всички училища nъ страната ще З. Разни. - турата · · · Българката - м II й к а ще; Бойковски. 7. Разни. 8. Поща
бждатъ разпуснати отъ 21 т. Прнсжтствието на в t 11 ч ки Българката сжщо отъ в-!;ко· работи за обща солндарность,

·
9. Книжнина

JL като учнтелит·t у•rаствуващи членове е задължително. На в? е б и л а отдалечена отъ за миръ, единение на всичкfl Rдресъ София бул. Е в л о r и
въ бреброяването ще останатъ сжщата дата ве-?ерьта ще има всtка общественость, политика членове на обществото, за да Георгиевъ № 96.
по мtстата си до 10-й януарнй вечеринка въ бирария .Здраве" и култур'а. Опита на боrоми· се премахнатъ стр11шнитt. враж- Получи се въ реда1щията
1935 год. ТАКА ЧЕ, УЧЕБНА- 1-1 Отъ клуба :!Итt да издиrнатъ б1,лгарката ди, измами, подлости - . к ни r ат а .Разкази на маши-
ТА ВАКАНЦИЯ ЩЕ ЗАПОЧ- оилъ осуетенъ отъ хората на егоизъмъ - тия антисоциалliи i ниста" отъ Влад. Харизановъ,
НЕ ОТЪ 21 дЕКЕМВРИЙ т. -Винаги на складъ- вехтия заветъ, отъ служители· антиетични, аt?типравни и анти·/ наш:, отличенъ сътрудни1<ъ.
г. И ЩЕ ТРАЕ ДО 10 ЯНУА-

Периишки ===--
rt на пакостния мирогледъ за държавни качества. Тя ще вне-,въ единъ ОТЪ близкитt брое•

РИЙ ИДУЩАТА ГОДИНА. духовното неравенство на мжжа се с в о ето творчество, искре-, ве на „Хасковски rласъ" ще

съб"ПНИЯ ХПСКО СКО
и жената. ность, нюбовь въ издиrащето

I
дадемъ нритически отзивъ за

11 ВЪ 8 вжrпища Въ народната по е з и я, - се държавно и к у л тур но к ни r ат а. "Разкази на маши·
Утре Обновата усrройва съб-

. --= мждрость е изразена трагедията здание. 1 ниста" се доставя и отъ реда?<·
р11ния РЪ следнитt села: I-BO И 11-ро кач. на българката, като' съпруга и Велика с л O ж на и много·? цията на „Хасковски гласъ"

с. Кн. Rnександровъ - Кр. 111 СУХИ JIЖ&UBH Д'ЬРВА ? майка, като човt1<ъ, Граждан- странна ? ролята на бълrар• срещу 15 лв. .Сивриевъ; с. с. Гължбецъ и Виненъ ОUЕТЪ 70 и др. скота и църковно право узако· ката - жена, _ майка и граж- Театралната зад р у r а
IКозлецъ - с. Кисьовъ; с. с.

Приемnтъ сепоvжч.идоставки нили това гледище за ж:ната дан1<а, затова трtбва тя да се „Светосnавъ Добревъ" готви8 0 ден ъ и Черноrорово -
Търсете лри фирмата и още повече унизили неината толерира, почита и да се нап- усиленq п и е с ат а .Е Д Н RК. Елмазовъ; с. Татарево - личность. Пови1<ъ за личtiость рави всичко за да бжде изд11r- СРЕЩА ПОДЪ MOCTR" коятоI\, l<остакевъ; с. Спахиево - о. днrеnовъ i с-ие и човtщина, отъ с т р а н а на ната на висота, за да изпъл-. се и грее СЪ грам?денъ успtхъж. Желtзовъ; с. с. Добричъ и Кантора: Шакановъ жената - майка у насъ се liИ достойно своята възвишена I

въ „Неродния театъръ".
Крумъ - Р. М. Ивановъ; I прави едва въ новото време. мисия - обновата на живота-J дружеството на запаснитtСъотвеrнигs общински кме-

I Българката, 1<оято отъ годи• r, офицери уренща утре - 9 ч.тове и тtхннтt замtстници да Мебелигt еж другари въ ни ратува за издигане на лич- 8UЖHD НОНфереНЦИЯ ПО ПРеu·
,·

зараньта, въ салона на офи-рвзrnасятъ събр11нията КОИТО ЖИВОТа lia човtна I ностьта си, за прtко участие РОЯВПНеТО 8Ъ Xfi[ff080 церrкото събрание беседа наще се откриятъ точно въ Направете вашия кжтъ ую- въ градежа на родната нултура Въ u т O р ни•< ъ, - 18 т. м.,. тема .Медицината и народно·10 ч. пр. обtдъ съ изпtване тенъ--като се обърнете къмъ трtбоаше съ снръбь да l<OH· 9 часа сутриньта въ салона на I то вtрване". Ще говори д-ръили изсвирване на химн 8 11ебелnnтп РОООТИЛННЦП стаrира, че ВСИЧl<И бълrарС!(И гр!IДСl<ИЯ театъръ ще се състои м. Дечевъ. Поканватъ се r. r.„Шуми Марица". L .,изк"сТВО'' 1!i!:i:1 упровниц11, които се кичеха важна 1<онференци-я на агентъ· зап. офицери И подофицери

р
61 • а,, U ?,ъ опозиция съ прогресивни контрольоритt и агентъ-преб· да присжтствуватъ.

1·tt ОСОВО хиrиеио която напълно ще задо- мисли и възгледи, които обеща- роителитt по преброяването Общинското управление
(Из р а ж да не и борбата волн вашия внусъ и из-

I

ваха да направятъ всичко за на насеnението на 31 де1<, т. r. съобщава, че всич1<и младежи,
срещу него. Законнтъ на работи художествено и издигане на 11< е н скат а л?,,ч- Присжтствието на в с и ч ки родени презъ 1915 г., трtбва
наследств: ностьта и np.) чисто нашата поржчна. , ность-щомъ вземахQ власrьта преброители и контрольори, да се явятъ въ общината, стая

I
На т„я тема отъ името

·
на Изработка съ гарантирани въ ржц<rтt: си, не само забра- назначени въ гр. Хас1<ово, е № 5, за да се разпишатъ въ

д·во .Възраждане", r•ца Иван• сухи материали отъ бръсть, вяха обещанието си, но и съз- задължително, " сжщо 1-1 при· облагателtiия списъкъ за
во-,ка Михайлова, ще изнесе пуб· букъ, орt.хъ и всички видо- натепно избi;rваха да ги спом- сжтствието на всички ония, енния данъкъ най-1<ъсно до 31

лично научеliъ рефератъ, утре, ве фурнири ватъ. Всич1<и и с н а н и я на които еж се записали добро- януарий 1935 r. Съ себе си
10 и пол. Ч, преди обtдъ, въ на ИЗi\ОСi\И це11и шената - българка се оставя- волно за преброяването въ всtки младежъ трi;бва да но·,веrетариянск11та гостилница. Само при 1:Sаснлъ Гюлевъ ха въ архивата на забравата. бившия Мастан11ийс1<и окржrъ. си: 1. Кръщелно свидетелство,

Входъ свободенъ за всички! Ц. Симеонъ № 1 Хасково 1:!0ватв власть заяви на 19 Конференцията ще 6 ж де 2. Уволнителнитt билети на
.

маи, че иде да погребе много рж1<011одена отъ специаленъ по•rолtмитt си братя, ако има
УТРЕ, 9 часа преди обtдъ .х ? я n V w к о i.i о n соди я·

1

отживtлици на миналото, да делеrатъ, изпратенъ отъ Глав· та?ива и ако еж служили, 3.,въ Гр11дС1<ня театъръ д•вото на Т11я дни тевтъръ ,Одеонъ" освободи >Низнения общественъ ната Дирекция на статистиката, Военно-инвалидна пенсионн11
лросвътнитt служители въ гра· прожектира фил?1в .Хайдушка орrанизъмъ отъ разни догми, който ще даде и нео5ходими- книжка, ако получаватъ пен-1
дв устройва общо учителско рапсо11ия"•11зnълне1-1ъ съ п1iсни, които nре<Jатъ за правовия и тt упжтвания и нареждания сия и 4. Чуждитt поданици да·
събрание. при худож. посrановк11 нуnтуренъ напредък. Българката въ връзка съ преброяването. носятъ паспортитt, си.

Най-новото днесъ f\ТЕЛИЕ
ЗR

ВСИЧКИ ВИДОВЕ
кпvчvнови и мета11ичесни-ПЕЧl\ти-

ПЕЧАТ/1 ЗА ВОСЫ<Ъ

изработ?аа всички часТ14 на
• nвшvшн "ашк11 g
Тън cжщOf(IIJIQORIIH eиhJK

Театралната заnруга „Светославъ ДобреЕ!,Ъ", - гр. Хасково ше п р е n стави днесъ 8 часа вечерьта

„CDHKИTD ПА fР'ВХА"• •------------Пиеса въ З nействия отъ ИВ. БНЛКRНОВЪ. Нед·!:;ля д.невно 4 часа. Цени народни------------

Ннкола Марчевъ
адвоkатъ

нtNa да прнеNа на НNення сн день 1-1

Iтеатъръ нР О Я П Ъ"
р Открива тия дни своя кинемотоrрафъ р

съ най-художествения филмъ на нвше време Q
? 11СРАЖЕИИЕТD• я
Л Монументална милионна суперпродукция Л
ъ съ Аниаоеnnа и Шарnъ воае ъI о-? np емиерп1 II!;\ чакваите тържественната••

Театъръ „ОДЕОНЪ''
IО l====О=т=ъ=д==н=ес=ъ=д=о=t=б=.Х=I=l.=н=ед=i;=л=я====
QПР?ДСТf\ВЯ

?ХАЙD?ШКА РАПСОПИR?
п
Е

д
Е

СЪ Нf\НСИ БРОУНЪ - ХАРИ ВЕЛКМАНЪ0 ОТЬ ЛОНДОНСКRТА ОПЕРР.. 0
н nюбовь! Романтико! лвижеиие! в о п и и хпяnvшкн Нntсни! нvзикп! изvмнтеnнн прикnючеШtя!

Красота! ХDМОРЪ! &ntсънъt ъСАЛОНR ДОБРЕ ОТОПЛЕНЪ
Начаnо: Вечерно 8 часа. Дневно сжбота и

недъля 4 ч11са съ доглеждане 1-1
lъ

•Търговски тевтери•
иаи-rоп,мъ ИЗВОР\ В'Ь КИИЖDРИИЦII

.Па м я но въ
Фото „НОВО ИЗКУСТВО" If. . .

?
. ё::;;общ11в11 на почитаемитi; r р а ж д а н и, че

снабди ателието си съ необходимнтt елентрнчески
приспособления и апарати за

1еиовощио фатоrрафкраие
Клиента ще се снабJJи nрезъ есtко и некво

да е време съ снимка - ко11то no своята изиска·
ност1,, преци:,ность и финесъ ще задоволи н на11-
изт.нчения акусъ.

I
С1> почить: СЖБИ МИХI\ЙЛОВЪ

· до аптека Барfiоло•ъ·- Хаскоао 1-0 -

„Собственъ Домъ•
Раздаде въ 140 рвзд111111не 10,440,000 лева, а до cer11

е раздалъ 100 милиона лв. беэлихвенъ
эаемъ

Бездомницн. Rреди да се запн?filТе в. кое10 И .цв е
сnестително дружество, no рано запитайте колко и но-
му tж раздапи з11емъ, изучете условията на всички cne-

I

сти.телни дру>нества и тогаеа се запишР.те въ това ко·
ето е най-сигурно.

' 3П све11екия ПРИ DПВU'Ь AнreJDBЪ и С·ие
Кантора ШАХАНОВЪ2-2

П,v,теки и килимчета
Голtмъ изборъ отъ· ПЖТЕКИ И КИЛИМЧЕТf\ за-

предъ легла и антретата и нержждаемитi; ножове
ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЩЕ НRМоРИТЕ ПРИ

2-2 Венко .пимовъ. сrьнnаvь-Хпскоао

XflCKOBCKO ОКОЛИЙСКО УПРRВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ № 12922
Хас1<0вс1<ото Околийско Управление обявява на r. r.

rражданитt., че то се нуждае и търс11 да 1-1аеме отъ 1 Яну•
арий 1935 rод (3) три удобни помtщения за Околийско
управление и за полиц. участъци:

а) Въ центъра на rр11да по?1tщение за Околийско Yn•
равление състояще се отъ 7-8 стаи, знмникъ или барt1<'1
за дърва и въглища, полуетащъ за арх1-1ва, 2-3 стаи или
цtло помtщение за жилище· на стражата и аресrъ.

б) Въ изто?ната часть на града помtщение за 1-ви
центргленъ полицейски участъ1<ъ, състоящъ се отъ 7-8 стаи.
зимtiикъ или барака и аресrь.

в) Въ западната часть на града п:,мещею1е за 11-ри по•
лицейски участъкъ състоящъ се отъ 4-5 стаи, зи?1никъ ини
барака и арестъ.

r) Конюшна за конетt на конната стража съ нввесъ за
кабриолета, са?1анлъкъ и една стая за стражата.

Зданият? ще се наематъ отъ 1·й Януарнй 1935 год до
31 Декемврий 1935 година.

Поканватъ се ония господа граждани, които иматъ
такива сгради за отдаване подъ наемъ най-късно до 25 Де·
кемврий н. r. да представятъ своитt предложения въ Хас.
ковското Околийско Упра1тение.

Всички разноски по наемане на здаtiията н публикуване
на настоящето еж за смi;тка на наемателитt.

rp. Хасково, 7. XII. 1934 rоц.
Окол, Управитель: Д. Петевъ

Секретврь: Уэуиовъ
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