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Митнишка война
Системата на покровител

ствени мита, която Англия 
въведе, за да ограничи вно
са на чужди произведения 
въ страната, на пръвъ пог- 
ледъ е едйнъ фактъ, който 
не представлява особенъ ин- 
тересъ. Това, обаче, е при
видно^ ГОЛ'ЙМИ'ГЬ СЪОИТИЯ СЪ 
последици на незначителни 
нагледъ причини. Въ същ- 
ность—протекционизма не е 
освенъ- последната, може би 
агонизираща, проява на една 
остаряла икономическа сис
тема, която n6t  ранена на 
20 августъ 1914 г.“, европ» 
война (П. Льовелъ, спис. „Vo- 
lante“) — капитализма. Една 
икономическа система, която 
не донесе на света нищо, 
освенъ безкрайни редици отъ 
безименни гробове и безко- 
неченъ. низъ отъ д н и  на 
гладъ, мизерия и бедствия. 
Протекционизма — т о в а  
е основата, върху която по- 
чиватъ всички възможни меж
дународни усложнения. Бор
ба за дебушета— за пазари, 
мистичния лостъ, който съ
бужда заспалия механизъмъ 
на вс-Ька война!

На английският.ъ протек* 
ционизъмъ, който нанася чув- 
ствителенъ ударъ върху сто
панските интереси на С. А».

С. Щати, Франция, Холандия, 
Белгия, Испания, Италия, 
Германия и Япония, съ кои
то тя търгува, се отговаря 
(Франция и С. А. С. Щати) 
и ще се отговори (Германия, 
Белгия и Япония) съ съща- 
та м-Ьрка. Международните 
търговски интереси се бо- 
рятъ, дезорганизиратъ. Пос
ледствията? Въ дрезгавина- - 
та на днешното преситено 
съ неизвестности време рас
те с м ъ т н и я  признакъ на 
едйнъ големъ и трудно из* 
гладимъ конфликтъ—иконо
мическия. Конфликъ, който 
винаги е намиралъ своето 
най-преко разрешение по пъ- 
тя на въоръжената интер- 
венция.Войната—това е един
ственото средство, съ което 
капитализма ликвидира сво
ите икономически дрязги. 
Протекционизма е новата ико
номическа авантюра на ка
питализма, която води све
та къмъ кръвьта на едйнъ 
новъ 2 августъ 1914 г.

„А новата война, казва го- 
лемиятъ h-Ьмски писателъ 
Хайнрихъ Манъ, ще бъде 
последната въ историята на 
човечеството, по простата 
причина, че следъ нея не ще 
има съ кого да се воюва“.

Любомиръ Мариновъ*

Цена 1 левъ.
тя В^В^ШВВШеШ

искренъ българинъ.
Както виждашъ „Щраусе“, 

ние не сме виновни за извър
шените убийства презъ време 
на сговористкия режимъ. Ние, 
сдружените земледелци, ис* 
крено съжаляьаме за дадените 
жертви и отъ ваша страна, 
макаръ и сравнително да съ 
много по-малочислени.

И едните и другите съ 
жертва на сговористкия режим, 
който дойде посредъ нощь. 
И това е имеио целата пред-

въ човешкия организъмъ. Така сто пренебрегва правилното по^гав1̂ а на всички нещастия
наиримеръ както слЬпото черво упражняване, както на външ- с л Й И' тяя пятя
така и отрастжка му подър- нит* така и на «треш днт*  оР- нужна тая дата
жатъ храносмилателния про- гани, а това не може да бъде отъ малки и големи?
цесъ, като въздействатъ малко безъ значение за храносмила-  ̂ р Стамболийски е
или много на нишестето, целу- телния процесъ. познатъ съ т р Г  поетически

и даже белтъчттЬве- Освенъ това то се храни съ Р KQm0 се
щества. Апендикса отъ своя богата концентрирана, твърде ’ П̂ , нигп+ пи ЦР

ИЗДАТЕЛЬ - С ГОПАНИН Ь: 
ГР. АЯОСТОЛОЗЪ.

Ui Ь с ь и л  UU1 d i d  к и я ц о п I  р - ц д а л а ,  п т „ ПЯЧНИ СГИъЛИ Чб С Ъ
страна пъкъ билъ гнездо за по- хранителна, но бедна отъ ба- анархисти Р Ето това
лезни чревни бактерии и въ ласть храна, най-добриятъ ре- д^  жертвите от
противовесъ отъ

това 
преди 9

А п е н д и ц и т ъ т ъ ,
болесть на цлвилизацията

на киселините гулаторъ на храносмилателния 
разлагане на чревното съдър- каналъ. Такъвъ баласть остава 1 д ж '_  слелъ 9 юний 
жание отделя алкална секреция. отъ грубата, естествената хра- не
При това тая последната съ- на, зеленчуцигЬ и плодовете, ли десеткй хиляди п0
държа некакъвъ хормонъ, кой- неща, които у цивилизованото ц еоната дата 9 юиий донел 
то помага за перисталтиката въ чов-Ьчество служатъ повечето £едастия за ‘ българския 
дебелото черво. като десерт* отколкото като тя не ли ■

Апендицитътъ се явява ту храна. ВмЪсто това за съжале- ни съ ч е *  воалъ? 
усложнение на възпалението ние днесъ се предпочита ме- не С£ ли и черни
на сл-Ьпто черво, ту като само- сото, къмъ което човЪшкия ор- заб % вдовици и
стоятелно такова. Споредъ спе- ганизъмъ не може безъ такива ? Земята ни се покри
циялиститъ болестьта се среща или онакива последствия да се 1 безкрЪсТНИ гробове. Защо? 
въ повечето случаи презь 15-30 приспособи. При това днесъ 3ащото V bgBalney да се свали 
годишна взрасть, вероятно за- храната се приготовлява на- атаг власть иа зеМлед-Ьл-
щото презъ това време апен- право за стомаха, така щото £ правнтество, което въ
дикса достига нав-гол*ма дъл- устата яикакъ или слабо и въз- Q * своя ъ и ми.
жина. Тъкмо това дава възмож- действа, а това не може да не председатели Ал. Стам-
ность за развитието на болесть- се отрази на храносмилателния болий£кн Ерезъ 1918 год„ спа. 
та при причинигЬ, които посоч- процесъ. България отъ погромъ.
ва медецината. Като такива Въооще апендицита прелета- м  £  покойникъ Ал. Стам-
приематъ се ч у ж д и т ъ тЪла влява една отъ болестите на 6олйискР патриарха На земле- 
(зърна отъ плодове, косми, кос- цивилизацията. Това потвърж- ^  ’ дви£ е1£ е, войника на
тички и др.), вкаменелитЬ кол- дава факта, че отъ апендицитъ "  той д е  си остане най-
кото дренки извержепия и ми- страда гъ само хората. Тая бо- * * Z7 и ли.Чность въ 
кробит*, които се наииратъвъ лесть се среща между из- ® й политическа иск?
оперирания органъ. За всичко точните народи десеть пъти в Евоопа .....................
това благоприятства нецелесъо- по редко отколкото между ев- Р ^  и поли-
бразния животъ и специално ропейцлгЬ, по-често у по-бога- J f ^ р“ ичина 
храната на цивилизованото чо- титъ отколкото у по-бедните, Твор реф0рматоръ и бо- 
в^ ество* а кат0 изключение у тия, у ко- ^  народни правдини!

То врди отъ нужда или не- ито преобладава растителния F св-Ьтчо име велико 
вежество нецелесъобразенъ жи- режимъ въ противовестъ на „ 5» ’ " * г ‘ ‘ '
вотъ и това малко или много мЪсния такъвъ рекламиранъ 0ъ нужна неговаи
се отразява върху функциитЪ отъ цивилизацията. ‘ RP тая черна
на организма. Така напр. циви- Въ тоя духъ пише оерлин- латар . 
лизованото чов-Ьчество води ския професоръ Шьоненбер- д tT , Вке го убнхте. неговия 
повечето седящъ животъ, което геръ въ двутомния си трудъ, а не^наенъ гробУ т̂ ъ Нейде 
спомага за хронически запекъ по-подробно се разисква въп- й Славовица, е неговата 
и слаба перисталтика на чер- роса въ преведената на бъл- Г̂ лг0та, _, Той жив^е въ сър.

на-
f Едва ли н-Ькой би отрекълъ бежни престъпления и темъ и слаоа перисталтика на чер- роса въ преведената
придобивкит-ь на цивилизацията, подобни, отъ друга страна пъкъ вата, а това не може да бъде гарски книжка подъ горното на народа който ие 
обаче кой ли пъкъ не би по- излишество — преяждане, из- безъ влияние за храносмила- заглавие , на руски лЬкарь Д-ръ HQ

Заплакала е гората 
И на гората листето,
Мъже по черни угари, 
Вдовици съ черни забратки; 
Заплакали сж полята 
И на полята тревата 
Селяци отъ занданит-Ь 
Сираци по мегданитЬ.
Заради Стамболъ войвода.
k % I * * '

Кажи „Щраусе“ какво дру-

в-Ьрвалъ, че тя донесе и носн раждане въ храната, облеклото телния каналъ респективно С. 0. Перперъ.
много болести, като апендицита, и жилището, изнежване, безд-fe- слЬпото черво съ отрастъкъ.
кариеса, диабета, подаграта, ту- лие, интелектуални и други Отъ друга страна пъкъ слабо Д-ръ Меламедовъ
беркулозата. рака и пр. T-fe съ  престъпления и пр. пр. Това, използва чистия въздухъ и че- ш» d.
следствие пренебрегване, зао- в’едно липсата на здравна 1 1 1 1  1
бикаляне и даже нарушение за- просв-Ьта още отъ училището, U о  п г т п А \ ; м м а <в fi S l n o \ / A V ‘
конит-Ь на човЪшката природа, съ  главнит-Ь причини за пред- 3 [JU jIV ifilrS
Тия именно закони малко или разположението на хората къмъ п « ю - ттт „ т. u
много иредставляватъпредметъ болести, за болестит-Ь имъ и г- ^  на в‘ »НаР°Денъ „Щраусъ пита: „Кои гони
на хигиената, която за гол-Ьмо даже израждането имъ въ вс-Ь- Рдасъ" госп°Динъ „Щраусъ“ българскит-Ь граждани по I ор-
съжаление съвременното обще- ко отнощение. ни въ клинъ> ни въ ръкавъ, се но-Ор-Ьховскит-fe лозя и дъб-
ство често не поставя на зае- I Сега на въпроса. Апендипи- м* чи д,а отговаРя на ста- нишкит-Ь полета“? Отговарямъ: ............  0
луженото м-Ьсто. тътъ не е нищо друго освенъ T̂ Ta «Нашит^ отговори“, по- г-нъ Буровъ, който на народ- го ни донесе черната ■ Дата^ У

Обществото не представлява заболЬване на апендикса, дълга м^ стеда въ в> «Наше Слово“, няшката сбирка въ София презъ юнии, освенъ jO,UUL) жертв*..
нищо друго освенъ съвокуп- 8-10 сантиметрова търбичка, кат0 се СЪРДИ> че не МУ е от- 1922 год» каза: ДЦе направимъ Селскй боДИЛЪ
ностьта отъ по-малко или по- подобающа на дъждовно чет> Г0В0Рен0 съ „конкретни факти“, една сбирка въ Търново, друга
много хора, свързани чрезъ съ- вейче, прикрепено за сл-Ьпото ^  тая xУ^aвa  ̂ ^и го мажешъ въ Пловдивъ и ако е нужно — d . Р» По наша вина горния
трудничество въ борбата за черво. По отношение цельта каль> а тод казва, че това е презъ трупове ще минемъ и отговоръ излиза съ закъснение.
съществуване. Тая последната иа това. последното съ неговия ^ ожа Р°сиЧа- И такова дебе- пакъ властьта ще вземемъ‘4 1 ■ .........*.............. '
се е развиДа до това положе- отрастъкъ, апендикса, н-Ьма лоочде—3ДРаве му кажи! По кататъкъ „Щраусъ“ ре- ЛЮТИ КЛЕТВИ“
ние, което;наричаме цивилиза- още нищо положително. При* «Щраусъ съ извъртвания ди имена на избити граждани 11
ция. Благодарение на нея днесъ ема се, че апендикса предста- °™ инава зададените му въп- презъ сговористкия режимъ. на сцената въ с. Габровница 
човечеството; завладе не само влява остатъкъ отъ по раншни роспи,.кау°1Твоставя нови‘ Ние скърбимъ „Щраусе" по* А к о  една А м ер ика може
земята, водата, но' и въздуха, периоди на развитие и сега не Добре! щ е  дамъ отговори! вече отъ тебе за техъ. Ние да се гордее съ откривателя
като цели :Въобще да намали щринасялъ никаквя полза по- Доблестенъ съмъ да призная извикваме: Богъ да прости и Едисонъ ако една Англия мо*
човешкия друдъ до минимумъ вече за телото» Ето защо въ доволството си отъ „Щраусъ"*, наши и ваши; те  всички съ  ^  да се гордее съ Шекспири
и увеличи човешките блага до Англия и Съединените щати че той отстъпи отъ първото българи» Но въ същото време Германия__ съ Гьоте, Русия-*
максимумъ» Това е почти пости- б'Ьше на мода да се подлагатъ си гледище, и се съгласява съ сваляме шапка и казваме: Про* съ Достоевски и Толстой, ако
гнато, обаче, за благоденствие на операция и здрави, за да се насъ, какво не е престъпно, клети навеки ония, които изби- България може и требва да
на членовете на обществото, избегне заболеването отъ апен- ак° учителя принадлежи къмъ ваха и наши и ваши. Чумата се гордее съ това, че е майка
особено сега и дума неможе дицитъ, което тъй често се тая или оная политическа ор- да ги умори. Черната земя да на безсмъртните Ботевъ, Лев-
да става. Причината, за това, за среща тамъ. Обаче напосле- ганизация» Това за успокоение ги закрие» Проклети да бъ- ски Каравелозъ, СлавеЙковъ,
съжаление е у самото общес- дъкъ явяватъ се противници на иа учителите отъ с. Вълкова- датъ ония, които по друмища Вазовъ и др» то градътъ Фер-
тво. Вместо да подеме борбата това безразборно подлагане на Слатина, които по рано „Щра- и кръстопътища избиваха» Про* динандъ требва аа се гордее
за идеала: „Трудъ споредъ спо- операция и препоръчватъ всич- усъ“ клеветеше, че били сдру* клети да съ  и ония, които съ това, че отъ редовете на
собностите и благата споредъ ко възможно за задържане на жени земледелци» По рано черквата „Св» Неделя" запали* неговите жители произлиза
нуждите“ съвременното общес- апендикса, тъй като отстраня- „прокажени", а сега „светла ха. Трижъ проклети и оний, днешниятъ артпетъ лри народ-
тво търпи болшинството да ването му не е безразлично за струя“. които изъ арести извличаха, ння театъръ и авторъ на мног®
работи прекосилено за едно ни- организма. По нататъкъ „Щраусъ" се съ ножове убиваха и живи хо- драми г. Ст. Савовъ.
щожно малцинство. До скоро физиолозите съ  сърдииказва,ченеисъдеклара-- Ра въ пещи гореха! Така къл- Наредъ съ всичко това, оба*

Като резултатъ отъ тази сис- гледали на апендикса, понеже ции да се прави учителя парти- He!Vie Rne> сдружените земле- це, жителите га с. Габровница
тема на разпределение труда и е рудиментаренъ, атрофирани занинъ. Та кой казва „Щраусе" делци, и отъ сърце жалиме требва да се гордеятъ съ
благата имаме днесъ отъ една органъ, като излишенъ, па да- противното?! Кажи има ли не- За наши и ваши, защото съ учителския псрсояалъ назна-
страна мизерия — недояли, не- же вреденъ, лишенъ отъ все- кой да е изнасилили некого всички българи. ченъ въ селото имъ, въ души-
дооблечени, недоспали, изто- каква функция, обаче, напосле- да подава Декларация? Ти мно- Ти, драги „Щраусъ", ако си тЬ на които дълбоко е засед-
щени, па даже гладни, голи и дъкъ пробива си пъть тенден* го добре знаеш ь, че нема, ама искренъ, произнеси тая молит- нала амбицията да .просвеща»
боси, нехигиенични жилища и цията да се третира, като ор- искашъ да си чешашъ езика, ва въ в. „Народенъ Гдасъ“. ватъ не само малките, а и
работилници» безработица неиз- ранъ» който играе важна ролц като паспаливъ воденичари Тогава ще те призная^ че сц възрастната Е т ^ ч е  на 1$ I
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Ндше Слрдо

О т ъ  п о н е д Ъ  л н и к ъ

и ХАРИ ПИЛЪ въ

о д зем н и я  СВЪТЪ
ГОВОРЯЩЬ И МУЗИКАЛЕНЪ ФИЛМЪ

н. г. въ салона на училището 
те  съ усггЬхъ изнесоха драма
та „Люти клетви“.

.Въ зависимости отъ артис- 
тическите способности на учас
твуващите беха раздадени и 
разучени ролите. Отъ мъжки- 
те  роли много-хубаво играха: 
мъжътъ на Стойна — дедо 
Видьо, дедо Иванъ Злочести, 
отъ устата на когото бликаха 
слова, заставящи зрителя да се 
отвърщава отъ типовете като 
Васко. Следъ това идва дедо 
Никола, а най-слабо играеше 
Васко, защото въ нея роля има 
голема душевна борба, която 
играещия неможа да преживее. 
Отъ жените, много-хубаво 
играеше Стойна, а по-слабо 
Малена и първата любовница 
на Васко, съ която той се бе 
подигралъ, заради което тя го- 
убива. Надъ всичко, обаче, стое
ше оня който изнесе ролята на 
козарчето—Манолъ. Той е чо- 
гЬкъ съ големи артистически 
способности, които, ако прите
жаващия ги продължава да 
работи надъ техъ, да не пре
увелича, ще се доближи до 
автора на драмата. Прочие съ 
две думи казано, драмата бе 
добре изнесена и не остава 
нищо друго освенъ изказване
то на искренни благодарности 
отъ стра на посетителите къмъ 
учителите. М. БАЛТОВЪ

„Културни прояви“ гара Бойчиновци Г-ца Екатерина Г. Петрова
Покрай многото „културни 

прояви“ отъ младежко естество, 
които се проявяватъ въ града 
ни, не може да не се подчер
тае и следното:

Напоследъкъ се отбелезва 
едно особено увлечение на 
младежьта въ дневни „журове“ 
и нощни забави, въ които ве
селия взематъ живо участие и 
ученички отъ местните учили
ща. Плодъ на тия „културни“ 
сборища не е малъкъ минусъ 
за възпитанието на нашата 
младежь.

i Печалното е, обаче, че ини
циатори на тия младежки жу
рове съ  лица, които требва 
най-много да държатъ сметка 
върху отношенията на нашата 
учаща се младежь, защото то
ва съ  хора, които заематъ 
отговорна държавна служба.

До колкото се научаваме 
живо участие взематъ и не- 
кои млади сили (чиновници) 
отъ една голема банка (Б. 3. Б.) 
въ града ни.

Привличаме вниманието на 
господина управителя на тая 
банка, който, както чуваме, 
особено много държалъ на мо
рала на своя многоброенъ пер- 
соналъ,

* Гражданинъ.

На 7. II. т. г. въ училищ
ната сграда на гара Бойчи
новци, по инициативата на 
директора на прогимназията 
г-нъ Шивачевъ, се у с т р о и  
среща между учителите и 
родителите на децата отъ 
прогимназията и основното 
училище.

Въ беседата си г. Шива
чевъ изтъкна нуждата отъ 
дружни усилия между роди
тели и учители, та по такъвъ 
начинъ да се даде на детето 
по добро възпитание, което 
дете въ последствие да ста
не добъръ гражданинъ, по- 
лезенъ за себе си и за об
ществото. Съ подходящи за 
цельта примери, на велики 
мъже педагози, доказа нуж
дата отъ добро възпитание.

Говори също и г-ца Само
ковска, която препоръча по- 
стояненъ надзоръ върху де
тето за по добрия му успехъ 
въ учението.

Нуждата отъ такива бесе
ди е не съмнено голема и 
въ това отношение госпо- 
динъ Шивачевъ заслужава 
похвала.

Дано тази беседа не е 
последна.

I .  Тошевъ

— и —

КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ К Р О С В ^ Т А "  — с. ЛЕХЧЕВО

Г-нъ Гаврилъ Н. Поповъ
СЕ ВЕНЧАХА НА 14 ТОГО ВЪ с. ГРОМШИНЪ.

с. Кобилякъ (Фердинандско) с. М.-Кутловица

С к р ъ б н а  в е с т ь
Съобщаваме на всички роднини, приятели и познати, 

че нашата мила и непрежалима съпруга, майка, снаха и пр.

Паликсена Г. Бокиловска
25 годишна

се помина на 11 того, 2 часа следъ обедъ, въ Алексан- 
дровската болница — София.

Погребението й се извърши на 12 того, 2 ч. сл. об. 
Б о гъ  д а  я  прости!

Отъ опечаяенигЬ.

Р о ш н п  р т П р и т е ж а в а м ъ  38 декари 
i D a m m j  L ь и и щ е м и е .  земя, селище 3 декари,
къща, яхъръ, кошове за кукурузъ и жито, лозе 5 декари. 
Всичко се намира въ района на с. Мала-Кутловица. Но 
имамъ и 12,000 лева дългъ къмъ Земледелската банка и 
данъци. Оня, който желае да издържа менъ и бабичката, и 
следъ смъртьта ни да получи горния имотъ, да се отнесе 
лично до менъ: Митъръ Илиевъ Петровъ, 73 г., с. М.-Кутловица.

БАЛАНСЪ

БОЛНИЦАТА НА
Д-ръ Т. АТАНАСОВЪ

(специалистъ хирургъ)

приема на лечение лежащи и за 
операции болни. 1-5

съставенъ на 31 декемврий 1931 година

Наименование на сметките
ОБОРОТЪ ОСТАТЪЦИ

Да дава j Да зема Активъ j Пасивъ

Каса 2466385 ! 2421493 44892 j
Движими и недвиж. имоти 12304 : 1230 11074 i
Общи доставки (стоки) 1112898 : 927479 185419 ;
Общи продажби 2032957 ! 1728992 303965 j
Дебитори (длъжници) 94428 i 50317 44111 1
ДФловъ капиталъ 32690 32690
Членски вноски 9019 9019
Резервенъ фондъ 11008 11088
Фондъ общепол. начинания 6608 i 6608
Разни фондове 52865 52865
Срочни влогове 30105 1 30105
Безсрочни влогове 41990 i 84484 42494
Кредитори 1500506 j 1521560 21054
Бълг. Земл. Банка 8000 i 8000
Производители 457002 j 679774 ! 222772
Разни активи 612446 1 141004 471442 i
Разни пасиви 42115 j 674403 j 632288
Печалби и загуби 243989 j 243989 j

Всичко 8625020 | 8625020 1060903 j 1060903

ВЕДОМОСТЬ
за  загубите и печалбите на 31 декемврий 1931 година

ЗАГУБИ
Наименование разходитЪ Сума ПЕЧАЛБИ

Наименование приходите Сума

Лихви на влоговете 2313 Печ. отъ общи доставки 161048
Заплата на персонала 33040 Печ. отъ общи продажби 30411
Делегатски 3606 Разни 27500
Канцеларски, осветление 2100 Отъ • изправление грешки 25030
Загуби отъ стоки 49866
Отъ изправление грешки 21530
Признати фири на стоки 12553
Разни 52900

Чиста печалба 66081 лева,
която се разпределя:

Къмъ резервенъ фондъ 6608
Къмъ ф. общепол. начин. 6608
Къме разни фондове 46257
За възн. на управ, еъветъ 3304
За дивид. на консумац. 3304

Всичко 243989 Всичко 243989

С. Лехчево, 31 декемврий 1931 год.
Председател»; Цв* ЦвЪтновъ, Кцс^-Ъдово^итель: Т, Георгиева
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ЛЕХЧЕВСКА ПОПУЛЯРНА BATIK А

БАЛАНСЪ
съставен на 31 декемврий 1931 година.

С м е т к и ОБОРОТЪ САЛДО
Дебитъ Кредитъ Дебитъ Кредитъ

Каса 1 315453 267707 47746
Капиталъ I 52600 52600
Резервенъ фондъ 3450 3450
Безсроченъ влогъ 14382 166266 151884
Спестовенъ влогъ 23 6523 6500
Заеми срещу поръчители 151600 103400 48200
Учредителни разносен 7498 1500 5998
Движими и недвиж. имоти 1890 38 1852
Общи разноски 13684 2806 10878 . 1
Стоки 171502 46614 124888
Кореспонденти 23107 23107
Лихви и комисионни 1253 5650 4397
Лихви и комисионни за 32 г. 430 430
Общи разноски за 932 г. 2806 2806 j

Всичко 680091
|

680091 242368 242368 j
ВЕДОМОСТЬ

за  загубите и печалбите на 31 декем врий 1931 t

РАЗХОДЪ Сума ПРИХОДЪ Сума

Заплати 7200 Лихви отъ заеми 5650
Канцеларски 693 Загуба 6481
Отопление и осветление 173
Наемъ 1000
Разни 274
Учредит. разноски 1500
Движ. и недвиж. имоти 38
Лихви на безср. влогъ 592
Лихви на спест. влогъ 231
Повърната лихви 430

Всйчко 12131 Всичко 12131
с. Лехчево, 31 Декемврий 1931 г.

Председатели Никола Илиевъ, Счетоводители |в .  П, Димитров*


