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Яриховъ-адбокатъ
}{о6аче$ъ—медикъ

X Капитахобъ— аВВокатЛ

- основшдь п. П.

тшштъ е ж е д н е в е н ъ ннформационенъ вестникъ

•tlunl

Годишенъ абонам©в?ъ 600 лей

Цена 3 лей

Elisabeta" Ш 9 %1 11 Bazargic

ШНЧЕВЪ

За чужбина 1000 лей

На добъръ часъ....

Отъизввстно

време

откакто

Ромънските официални власти се готвятъ НЦН1Б1IEKE И ill
Следейки дебатите чава на десегъ милиона.
да
отпразднуватъ
по извънредно тържественъ шш
uliteii об.
конгреса на маджар Скромни граждани СА
ласШп
и
около
Дъмбовица
начинъ
50
годишнината
отъ
анексирането
на
се
ка миноритарна па- я основали, скромно сж
на
държавната
хазна
се наизненада ме го- р а б о т е л и и въ случай верна Добруджа къмъ Ромъния.
мгъриха въ една изба и мно
Радостьта и ентусиазма на* ромънците е го депутати
юто значение, което на нужда сж се притии
йетролисти
мнсго
лесно обяснимъ и верваме, че тържества смпниха
салоннитгь
с и
рватъ първит* хора чали въ помощъ н а
та
ще
бждатъ
особено
грандиозни.
Наистина,
50
дрехи
с
ъ
затворническия
всеки
нашъ
селянинъ
и
тая партия на фигодини' представлява тъ половинъ в е к ъ господст халатъ, като че ли йовлтьнсовитй институти. гражданьнъ.
коха Подире си още
много
До6ре би било, отъ во, което не може да се отмине безъ да бжде хорица, а най- вече бирница..
;8ски унгареиъ, се всеко село поне по-не* отпразднувано .
И
докато
паркета
ли тукъ, требва да колко селянина да заи йолицията
отъ
Букурещъ
влага економиите пишатъ по-неколко ак
св занииаватъ
съ откривани
ето на йетролисти,
у насъ
ю въ унгарските ба- ции, т а у т р е при нуж
удариха
само
по
бирници.
[, защото въ случай да да не ходятъ п р и
Сйасовскиятъ
бирникъ,
нужда само
о т ъ безбожните
лихвари,
Томеску
и
гаргалъшки1хъ биха могли да се които
ятъ, едва сега
отрезняха
по-престжпенъ
въ
затвора
и
се
чудяШъ
какъ
даватъ за помощь.
начинъ ги ограбватъ, а
така
въ
разстояние
само
Изгубихъ единъ портфьоилъ еъ важни доку
Ш действително, у н - да се о б ъ р н а т ъ къмъ
на нгъколко години
достиг
менти
въ
гр,
Ба*лр,*кжикъ.
т
а
я
н
а
ш
а
банка,
к?ято
наха
до
йочетното
,новъ
юЬцитЪ иматъ мощни
мила&иеръ
^х
.
.
ще
имъ
отпуска
пари
Шофьорски
карнетъ,
уволнителенъ
билетъ
минансови институти,
Но старото
си е ста
и а които се уповаватъ съ поносими лихви и (ливретъ) и др. книжа заедно съ една сума отъ ро.
Тгь, хора
II ъ борбите имъ за ед безъ да ги съсипва на 3000 лей.
та ся били, досШ.оини* и
срока, ако н е сж въ
ffifl по-добро бждаще.
Тозъ, който го е намерилъ да си спре отъ завъртгьли... какъ? Това не
м; А ние какво имаме? състояние да платятъ, сумата 1000 лей и останалите пари заедно съ е работа на всички. То е
и е дадено само на
Сой отъ насъ се е з а - защото имъ се дава документите да ги изпрати чрезъ анонимно пи тайна
ойредгьлено
число хора....
\i исдилъ за създаване- новъ срокъ.
Ала напоследъкъ,
как
смо до редакцията.
Ние можемъ да се на
i го на една мощна на
то се вижда, тгь сж спе
челили и свой
йодръжатеродна добруджанска ба- дяваме само на самите
ли
.
.
.
Единъ
примпръ
безъ
насъ
и
само
чрезъ
са
нка, въ която дасъсреиме:
'цоточимъ всичките си м и т е насъ ще можемъ
економии, да я подър да ое съвземемъ.
Една акция струва
жане отъ все сърце,
!
за да ни по- 500 лей.
j Държа и тя въ случай
Всеки
нашъ селя
И нужда?
нинъ поне по-една да ОтВОриКъСалаМДЖИЙНИЦа на у Л . Р е ж е л е Каролъ
ЛКой каквото посегне з а п и ш е - к а п к а по кап № 42'
срещу книжарницата на Върбзнъ
(У насъ да направи въ ка виръ става и така
Рздиловъ.Къдетоще'намерите постоянно най-добро
'основата му влага без постепено ще образу
божната спекула и да- ваме една здрава кре- «ачественъсаламъ отъ Сибиу, саламъ, Кренвиш,
^ измамата. Затова постъ за опора, която костица и др.
ихдаме наченки, които ще бжде наша, защото
Моля посетете за уверение.
" требвало да ж и в е - и п а р и т е сж наши.
Съ почитъ
десетилетия, грохНие желаемъ да 6жподъ погрешения- демъ чути и съвета ни
та на ржководителите да се вземе п р е д ъ
За копанъ на лозе ав
имъ.
видъ.
торизация
не се иска, дп>до?.
Затова, гледайки на
—„Тъй
ама, онзи?...
По тоя начинъ ще
предъка на една местна нанссемъ смъртоносенъ
А онзи, Шака ее гово
банчица— БждащносШь
ри, че и пари йочналъ да да
Снована о т ъ
наши ударъ на кожодерите
ва йодъ
лихвица....
които с ж
II
фаждани и подържана л и х в а р и ,
Дано
йо-скоричко
и
т> т6хъ,това до голе най големото зло з а
нему пожелаятъ
на,добъръ
нашето местно населе
ма сгепенъ
сг
чаеъ\
ни радва,
ние.
П. К-ски
Въ нея сж
По случай закриването на сезона НАМАЛИ
вложени
"зключително капитали
на °бричани. ОсноваТ^°с™Л
т о " а и - У Д - вода, б а й ,
на
Чети „6м%~
Луксозна
обстановка. Резъ 1895 година
асансьоръ.
йЛачаленъ капиталъ
хътъ яа
Прислуга точна и окуратна1,000
—
лева, уувели
е на
% ) 0 0 - д н е с ъ капина банката се уве
5
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Йонко Болевъ

от
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Четете и разпро

странявайте в-къ
„Еурнеръ"
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ЙОРДАНЪ

Д-ръ Георги Ст. Костовъ
Авушеръ епвца&лизмранъ въ
Раждания, боле сти по же ната, кърмаче та.
Извършва В С И Ч К И акушарски
кологически опе рации.
§t

F

Vasile Alexaudri No 18
фр сарафската чешма)

и гине -

D o s . № 40161928
de cultura §1 de.
Jurnal № 5948 an.ume specificate maist

•

С Т Р Д Т Ш Ъ

r

.

pana la concurer.^a sin
lor de bani ce nubi\i
R I В U N A L U L bitori datoreaza credito
ret In baza actulut d
1928 Octombrie 8

Предъ менъ е първата I
книга стихове—Ведикин пе<
т ъ к ъ на младия и многообе
Avand In vedere ce
щаващъ поетъ Йерданъ Стра rerea facuta de,Вапса U
тиевъ. Разглеждамъ я вни
nirea cu sedul in Balcic
мателно: въ нея е събралъ
str.
Mircea eel Butrun
една незначителна часть отъ
своето творчество. А то е, M .48, reprezenHta prin
въпреки младостьта му, доста Stoiu Dumitrof
si Ivan
значително и разнообразно. . SlmJcnof prin petitja in
Стратиевъ е дебютирал
registrar ia № 18346J928
презъ 1917 година въ спи
санието „Общъ подемъ" и prin care cer sa ве ordo
после, "поредомъ е сътруд ne sechestrarea venituri
ничилъ в ъ списанията „Лис lor mosiei C alfa Kioi din
топадъ ,
Демократически comuna Duranlar proprie
прогледъ" и Златорсгъ". отъ
fatea debitorilor Stoianca
пързи пжть обръща
внима
нието на литературните кри Bonciu Puvlof si Dr Va
тици, които влагатъ големи sile Boncef, ambii cu do
надежди въ него. Тукъ той miciliul ales ?n Bazargic
напечатва • неколко
цикъла str. Matei Basarab № 18
стихове, които сж цеценъ
raosie ce consta din cir
принооъ за новата българска
ca
668 hectare teren de
поезия.
cultura
si de pasune cu
,
Превелъ е „Орлето" пи
еса отъ Едмонъ
Ровтанъ. toate acaretele existente
„Севилския бръснаринъ" £и §i care mosie era de cir
„Хфиановите
приказки"— ca 847 h). inveclnata cu:
опери, които се представиха
La Nord cu Me mis Mu
въ народния театъръ.
Работ^лъ е въ Софий stafa din saturOrta C uiu
ските вестници ,,Пряпорецъ" su, Halil Hagi Iomer din
„Напредъ" и Демократичес satul Araclar,
Dumitru
ки сговоръ".
Понастоящемъ Va!ef Popof din satul E
заема виденъ пость въ една
Dam
легация и работи
усърдно temeli, La est cu
Gavrilof,
Stani
Nedef,
lor
въ правеждание на стихот
Pctar Iovef,
ворения на найвидвитъ" ро dan lovef,
мънски поети. Наскоро ще Stefan H>gi Mateef, Ior
издаде втора книга стихове. dan lovef Bonciu
Nencf
Иорданъ Стратиевъ е
^i
Dam
Gavrilov
toti
din
прекаралягвдйа голФ.ма часть
izlazul
отъ детинството си въ доб satul Duranlar si
руджанското градче Балчик satului Durfcnlar, La Sud
Той обича ясния
добруд cu Petre lovef, Stefan Ha
жански небосклонъ, безкрай gi Mateef, Gheorghe Io
ните златни полета и бур
vef, Stefan H. Mateef,
ното
ЧерноМоре.
Всичко
това е ярко отразено въ най Staniu Nedef; Dimu Iva
nof, Petar lovef si Staniu
новите му стихове.
и

я

ч

r

— * *т
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tribunal
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lacest
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autent
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jY° 5951925inscris
№ 2C |925 si tnvestit #
formula
executorie
№ 122" 927.
Se va cita datonji
cul in judecata pentru ц
ua de 18 Octombrie 192
Se vor face f o i a i
tStUe prevuzute de ада
481 pf. civ. рип gieia
cestui bibunal la statu
ta partii
j
Dat in camera de consUitf
B

Завчера, на 17 т. м. ствующи подпад;ха въ
любителите на< театрал подходящите с и роли.
(s s) D. Savulescu
ното! искустзо отъ града Притеснението на некей,
(s s) R. Frumu?anut
ни, подъ режисьорство както и липсата иа пози
Grefier
fss) Vodtnci&ro
то на гнъ Василъ Бач и реплики губеха се въ
варовъ, представиха три ансамбла на играта и ц е 
R O M A N I A
актнага ксмедия наКарло лото действие продължа
Grefa Tribur.alului;
Голдони, .^Жестокия Бла ва безъ да губя отъ цЬ
Caliacra
• |
го детель" въ новия кано лостьта си.
Rrezenta copie Hindi
театъръ „Вгнеция".
До сега, когато играта
conform^
cu origmalulЩ
Преди да спомена за иг на любителкше, въ коя
lat
in
dosarul
acestui tri
рата на любителите в да е пиеса беше некакъ
bunal № 4016|928, se le
изнасянето на комедията, по необхватна, даже на
galizeaza de noi §i ш
нека ми ее ПОЗЕО/Ш да мъста и слаба, този пжть
meaza a se publica in
кажа една—две думи за те надминаха всекакзо
ziarul
„C urier".
ония наши съграждани, очакване и заслужиха о
които ни упрекнаха нв собенно внимание. Най
Grefier
колкр ПАТИ, какво, че
силно изпъкна гца Ка
.. lndisciLabil
ние съ хвалбите си, т. е. ровз; следъ нея следватъ
• 1928 Octombrie. 17"
съ хзалебнитъ' ся статии гците
Алтъколачевз,
отивала сме много" да Петрова и др...
лечъ".
Изобщо целата игра
Може дае било така. се изнесе безупречно.
Жестътъ на насьрдче
Салонътъ беше при
воденица,.съ хубава по
ниегокогато то е за пълиенъ.
стройка, 2 камъка,, еди
душевно и цели издига
Съ представянето на
ниятъ французки, дру
нето на известни лица „Жестокиятъ
благоде
гиятъ мЪстенъ, ,еврш и
или идеи,.които сж. въз тель" открива се зимн Докато въ първите си сти Nedef toti din satul Du буратъ, съ. градина 6
могнали до известна стг иятъ сезонъ на театрал хотворни опити с е намерва ranlar, La Vest cu Gan хект. и 6 хект. , необра
пенъ да се изтръгнатъ. ните представления въ ше подъ СИЛЕО чуждо вли ciu C alincof si sat Iapla
ботена земя, находящи
яние и бъше ч у ж д ъ за род
отъ лапите на убийст града ни. Н^е
повече ната земя, възпявайки разни gea.
се до село Кара Муратъ.
венната и окръжаваща см з отъ уаереии, че бж» пиера, маскирани дами и ба
RvSnd In vederea сй Условия, и споразумение
делничнос^ь—не познава дащата дейность на гру лни тържества, въ последно creditoarea Bahca Uni/ea
граници. Т е работятъ, пата млади а р т ю ш ще време се вслуша в ъ гласа cere urmarirea veniiuri Иванъ Н%де лковъ.
жертватъ се—требва и се развие въ сжщото на на живота и вс&кой неговъ lor mosiei de mai sus In
ул. .Виитбрулъ" J№ 32
стихъ ее превърна въ от
ние да 'пожертваме...
правление, както за. на кровение и изпозедъ еа вси baza actului de tranzactje
Базарджикъ
autentificat de acest tri
Съ изнасянето на„Же предъ, имайки щедрата чки ни.
bunal sub № 595|925 si
стокия благодггель" ние подкрепа на гражданст
Щ а напечатаме въ вестни
подбератъ и ка ни негови стих. които яс inscris sub № 20,925 ?i
бЬхме изправени предъ вото ще
exe Д-ръПетдаГворгЕШ
факта, че имаме вече о хибави пиеси.
но ще подчертаятъ тая ни inves'iit cu formula
мисъль.
cutorie
!a
№
122:927.
ния любители—ратници
Не се съмнявамеочак
въ полето на театрално ваме
-ЯвашевъVazand si dispozi
Той се вглежда въ народ
изкуство, които съ пъл
П. Кски ните бедствия, вижда немо tjunile art. 477—481 si Завършилъ образование^
но праао можемъ да. ги
тията ка своит* братя и urm. pr. civila.
то си по обща ,мгдицйна
възпява кървавия ужасъ на
наречр.мъ артисти.
гладните
тълпи.
Но
той
е
въ Австрия. .
D I S P U N E ;
И така, младите наши Шш
з е м л е т р е с е още чуждъ за широките на
артисти съ последното
Admite cererea de
Уреди м е ш и н ш шМродни маси. Едва въ послед
си представление отъ 17
ните стихове на сбирката му fat^a si
нетъ
не ул ШтШщШ>
т. м, доволно отплатиха я и я в ъ Б ъ л г а р и я е отразено отъ части ехото
, Deleaga C orpul Por 47 п дома  ва й в и н»
на окръжаващия ни животъ.
щедросьга на своите съ
tareilor de pe langii a 'ШШЪ (срещу консвли
граждани и широкопол
София 18. Въ Плов Стратиевъ е още младъ. cest tribunal ca la staru ерството) гдето прави
чертаха за сетеяъ пжть дивъ и .околностьта, Тепърва той ще ни дари съ inta parfii interesate sa химически анализи и из
саоате а р т й с г ш и спо вчера се е почувствува зрелите плодове на своята aplice un sechestru asu следване съ микроскопъ.
творческа миеълъ и вдъхно
собности.
ло малки трусове. Жер вение. Няе имаме пълно ос pra veniturilor mc§iei C al
Консултации презъ це
Още при откриването тви\ нпмало. Цгьлото нование да се надяваме, че fa Kioi ccmuna Duranlar лия д е н ь , неделя до
i u завесата твърдо по население изплашено от втората му книга стихове proprietatea
debitorilor обедъ, а среда следъ
личава вещата ржка на предишнот.о катастро която е вече готова га пе Stoianca Bonciu Paviof §i обедъ, безплатенъ кои
чатъ, ще бжде любимото че Dr Vasile Bonctf
режисьара, който май фално
ambii султъ за бедните.
землеШресение, тиво
на широките народни
сторсн^%>*зньщва цела се намирало въ ианика
cu
domiciliul
ales
in
Ba
маси. които ще вкдятъ въ
та игра отъ в чалото до и отъ страхъ даже не неговото лице певецътъ на zargic str. Matei Basarab
края съ едк . умела ве влизали въ кжщята си. многострадалната ни земя. № 18, mosie ce consta —аюини
щина. %mS^KH дей
din circa 668 ha. teren
:

в

1

Николай

Даровъ

ига ко
Комясията за възпи- ски и социални въпроси
ание и пропаганда, по- имаше да се занимаваме
1дя. голъмъ интересъ, тоже съ доста въпроси,
ойто проявйватъ къмъ но интереса къмъ нейни
ейнит-b работи особен- те заседания бе заееню английския и америк ченъ
отъ стопанската
ански съюзи за 0 . Н , конференция, която сждаша да се занимава съ юза за О. Н, организирiHoro-въпроси, ..целящи ваше за 4—6 октомврий.
фопагандйрането на и- За тая последната кон
т за 0., Н., въ ши- ференция българскиятъ
юкн сръди, особено въ съюзъ бе избралъ три
пиеща, и университети, доклада, както и едно
юсрЪдствомъ. печата, кк- изложение на стопанско
I, радиво и прочи пр., то положение на Бълга
възпитателното значе рия, които требваше да
те на тази пропаганда. бждатъ раздадени н а
Презъ изтеклата годи- всички делегати, броятъ
режду другото, благо, на които бе оиовестенъ
вревие инициативата на за около 150 души.
шийеките и американ
На дневенъ редъ въ
ка съюзи, и на шедри комисията
фагурираше
(зрители,-бъха органи- и стопанското положение
ирани чрезъ конкурсъ на България. Българска
ипендии за
та делегация, обаче, на
здежи, които да изу- мери за полезно да се
итъ вь{Женева дейнос- отложи тоя въпросъ ва
ьта на 0. Н. Такава ед- следзащата сесия, когато
ia стипендия бе отпус- заемътъ за стопанското
ита и за единъ българ въстановяване ще бжде
ки младежъ, които пре- вече сключенъ, резулта
гоя въ Женева ц-вли тите отъ неговото из
и месеца. Комисията е ползуване щ е бждатъ
'«шила за напредъ да вече на лице, и ще мо
i даде по-големо раз же да се следва за вли
рие на тази инициати- янието, което той ще
Я Решено е да се уре- да е уяражнилъ върху
ш стипендии и за жу р- стопанското развитие на
№сти, които да могатъ страната. Като поиска от
•Зпосетятъ Женева за лагането въпрос?, бъл
• |роучване организацията гарската делегация, обаче,
| Функционирането на изказа благодарность ка
О. Н. и на всички лица,
Особенно голямо вни- които сж съдействували
>|
е отдадено на про- да се разреши наШългардвраве идеята на О. рия сключването иа заемъ
стопанско
\ ь ср^дигв на . уча- за нейното
№ се младежъ, и въ възстановяване и за оотношение въ Ко- кончателаото стабилизи
fвята СА станали об- ране на нейната валута.
учи разисквания и сж Тя посочи сжшо и че
т взети решения от- благоприятния вотъ на
o засилване иа бж- 0. Н., дадеиъ следъ ед
уи-дейаос1ь.
но основно проучване
ммнсията по стопан положението на стравата
в

1Cli

• Ганюкакто всЬкога само едно не разбираше.
— ™ » i u m . i m u i a 1ами едпи i | °зи отъ време на време го пращаше да иде
• Разходи, въ
Европа. Дали доброто му|миn

p u u . v .

T

т

к....

А кажемъ ти Ганю, оно харно е в ъ Европа...
I > Да сумъ на твое мъсто
,
наистина, той ако бЪше на Ганьоввто мъ* ^миналъ дори и в ъ патагонскигв пампаси.
Ганю дълбоко се размисляше и гледашъ,
тежко, тежко въздъхналъ.
.'е, и азъ да нъмамъ „кукя", катотеОв....
, -"ь и другиятъ започваха да се смъятъ.... 'ЗДедонецътъ се смееше, че ако не днесъ,
V* Ще накара Ганю да тръгне и з ъ Европа
> години, а „кукята му нз него ще остане,
7 е „не лесно Ганю се лжже току така да
?
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Но
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XI

-проклетъ д е н ь " , както се изразяваДобруджански, б-вше начумеренъ, ядоД1злия Д 6 Н Ь
i>W
Р
Р
ДУ ' •
се обиждаше. Но^този . п ж т ь ,
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н

е

П
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Въ влака, на пжть за
Белградъ гръцкиятъ ми
нистеръ - председатель
Венизелосъ е далъ на
белградските вестника
ри изявления, въ които
между другото казаль:
— Както въ Парижъ .и
Лондонъ отидехъ за да
обясня значението на
пакта подписенъ съ г.
Мусолини, така идвамъ
и тукъ, за да сторя сжщото
Ще бжда мно
го щастливъ, ако дойдемъ. до крайно g спо
разумение п о всички
въпроси, които ни делеха, и сключи.мъ единъ
пактъ за приятелство
на възможно най ши
рока основа........
Съжалявамъ, но за
подробностите не мога
нищо да ви кажа, пре
ди да говоря съ ваши
т е държавници. Н и е

можемъ да дадемъ на
югославянската търго
вия презъ Солунъ вси
чки възможни улесне
ния, що може да си по
мислите. А вие, о т ъ
своя страна, недейте да
изнасяте каквито и да
било искания, които би
ха могли да*нн ощетятъ.
И когато ви кежа, че
нещо може да бжде,
ще бжде, а когато ви
кажа. че не може, т р е 
бва да проучите отгово
ра ми, да се замислите
върху него съ големо
доверие и приятелска
благосклонность. И ако
тава стане,
уверенъ
съмъ,че ще ме разбере
те и въ края на краища
та ще бждете доволни,
както и ние.
—Работите ли за по
дписване -пактъ н съ
другите балкански дър
жави?
—Сжщото желая да
постигна и съ България
и съ другите бивши не
приятелски земи. Н а
несъ, както и на всич
ки е потребенъ миръ,
дълъгъ миръ и ние се
трудимъ да го оежществимъ.
—А какво мислите за
България? •
Ние й протягаме рж
ка и казвеме й: ела при
насъ..Азъ мисля, че у
васъ има сжщото раз
положение къмъ нея.
Съ сжщкте намерения
ще пристжпимъ и къмъ
Турция. Вечно не мо
жемъ да се биемъ, ни
то да се караме съ вси
чки. Требва да се потрудимъ да изчезнатъ
всички ония незгоди,
които ни делеха.
—Мислите ли да взе
мете починъ за сбли
жение с ъ България?
—Да, мисля. Защо
не, когато требва да
дойдемъ до разбирател
ство? Ние не сме длъж
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К о

ни, е едно доказателство,
че сж. на лице елементи
те за нейното оконча
телно възстановяване.
Унгарския делегатъ г.
Д е Пайкертъ пожела въстановяването на Бълга*
рия да стане възможно
по-скоро и предложи що
то комисията да се при
съедини къмъ благодар
ностите изказани отъ
българската
делегация
к ъ м ъ 0. Н. и къмъ
всички, който сж съдей
ствували за благоприят
ното гласуване на заема.
Предложението на ун
гарския делегатъ бе при
ето отъ всички съ ржкоплескания.
Въ вчерашната уеодна
статия на същото место,
в ъ заглавието думата
„Парижката", да се чете:
„Пражката".

и

н

и

т

0

м а

висота да поднасятъ цв-Ьтя и панделки.
Ала кой каквото ще да каже, Ганю Добруд
жански б-вше щ е д ъ р ъ и благодеятель. Д а ж е често
правеше такива подарения, щото и самъ се чудедеше следъ това и се смаеше, че е надминалъ
„скжперницигв" европейци
X.

Ганю Добруджански, както казахъ, често се
преструваше на ударенъ. Иначе х и т ъ р ъ б-вше, но
р-Ьдко хитруваше. Не ше и съмнение и тая черта
той бъ- наследилъ отъ Ганю Балкански презъ дъл
гото си пжтуване изъ Европа.
Но тогава б-вше друго. Тогава той се преви
ваше отъ см-вхъ, а сега—отъ мжка и ядъ. Та как
во смешно имаше, тогава, че Балкански хитро бъизмамилъ хазайката и не платиха за Ц-БЛЪ месецъ?
Нищо. Но при все това Ганю умираше да се см-fee.
Но той се смаеше за ум-влата хитрина н а
Балкански и на простодушната глупава хазайка,
която вярваше на бращолевенията на Балкански.
A f сега бт>ше съвсемъ друго: нито мязаще на евро
пейско, нито да хитрува, нито пъкъ да махне рЖ-

ни (и ще го сторимъ)
да дадемъ на България
търговски J излазъ н а
Б е л о море.Защото, най

после, всека държава,
която има море, е длъ
жна да осигури достжпа до него за всички,
които ее нуждзятъ отъ
него.
Берлинъ, 18 Октом
врий. Съобщаватъ отъ
Атина: Турското прави
телство покани чрезъ
гръцкия пълномощенъ
министеръ въ Ангора г.
Венезолосъ д а отиде
отъ Белградъ направо
аъ Ангора, за да прего
варя съ турското прави
телство по, уреждането
на спорните
въпроси?

По случай изселване
продавамъ целия с и
имотъ, с ъ с т о я щ ъ с е о т ъ :
1 К/кща съ дворно
место отъ 4 дек. и до
машни мобили.
6 хект- земя освобо
дена отъ комисията и
земледелски инвентаръ
Споразумение цусловия

Иванъ Гатевъ
с. Малко Чамурлий

Явна бпагодзрность
Благодаря сърдечно
на г-еъ коменданта на
пожарникарите
поручинъ Захарин, който
бързо изгаси подпале
ните дърва въ бояджийницата ми на ул.
»И Куза" № 15,съ ски
та отъ 15 иожарникари
и които отърваха мно
го чужди платове.
Сщщо поздравявамъ
и кмета на града ни
Г нъ Станкулеску з а
доставените нови ав
томатични помпи, които
действатъ ефикасно.
Съ отлично почитание,

Гаячо Господиновъ

Зжболеяарсвн

мШжъ

М. Мнтрани
Имамъ честь да съоб»
ща на почитаемата кли
ентела, че пряместихъ
зжболекарския си каби
нетъ отъ ул. Режина
Елисабета на ул. Нягое
Басарабъ, жгълъ съ ул.
„Кроникарулъ Уреке№ 1
въ кжщата на Г-нъ Шуга
Бенароя до земледелския
консилератъ.
Приемни часове все
ки денъ отг 8-12 и следъ
сб. отъ 2—6. ч.

О Г Ш К В Я М Е т е ни, KSKTO е олучаятъ
съ: жена му и сестра му
ЗК атолите отъ с. Гар на Христо Ивановъ Дойван ь, Дуросторски окр., чиновъ, жената иа ТоG& отправили следното доръ Г. Цонковъ' жена
Оплакване до окрж.жаия та на Василъ ОбретеноЕъ
управитель, същевремен г-ца Таиаса Василе Флоно разпращайки не&олво ру, жената на Драганъ
преписа до мннистерст» К. Драгановъ, който повата и столичните вест.: настсящемъ е избегналъ
Г-нъ управителю,Долу въ съседното село Каподпис, жители отъ село дигьой, отъ страхъ.
Гарзанъ (Ciora) Дурос
7) . Гуляятъ и кападторски окръгъ съ почи атъ въ кръчмата стре
тание Ви "донасяме за ляйки на залпове, съ
знание следното:
това като правятъ трево
„Въ време отъ четири га, че с ъ били нападна
месеца, откакто СА дош ти огъ бългаски бандити.
ла КОЛОНИСТИ!е македо
8) Презъ нощьта на
нци въ нашата община, 1 Септемвркй н. г. чу
пострадахме и страдаме, пиха джам. на проз. аа об
като сме подложени есъ щинския секрегарь, чия
кидневно на побоища; за го жена още се намира всички случаи донесохме ше въ родилни болки,
за знание д о висшата и дадоха тревога, че бъ
власть, сбаче до днесъ лгарите СЪ Гй СЧуПИЛИ".
не получихме никакъвъ
9) ГЬезъ нощьта на
отговоръ, ннто пъкъ се 30
Септемврий двама
е удовлгтйорило поне въ въоръжени
колонисти
известна степенъ поло македонци отаватъ въ
жението ни. А напротивь дом.* нз Георги М. Гай
престъпленията и наси дгровъ и следъ като по
лията отъ день ва день, чукала на вратата да от
се умножаватъ,икоито ни вори, счупили я. Гайда
накараха да нап^авимъ ровъ отъ страхъ, сгретова оплакване, поднасяй лялъ е презъ прозореца,
ки Вя за знание долуиз- кзто мислилъ, че ще ги
ложеното:
изплаши, но македонци
1) . Ежедневно сме би т е започнали и. т е да
Гайдаровъ
ти и малтретирани отъ стрелятъ.
днесъ
отъ
страхъ
е изтъхъ безъ да имаме ни
бегаль
въ
едно
съсед
каква вина.
2) . Ежедневно, както но село.
насъ, така и добитъка ни
10) . Сгроителкиятъ у
употребяватъ като чйлищенъ комиге1ъ въ
погледна роби: да имъ нашето село започна пооремъ, сЬемъ, на анга стр явакето на едно го
ря и др. безъ да ни за- лвмо училище. Обаче,
както споменахме по-го
платятъ.
3) Обраха ни лозятг. ре, че т употребяватъ
4) ЖИВ-БЯТЪ въ соб каго роби, не можемъ
с т в е н и т е ни домове и да продължаваме п с с ф о
фактически т е съ стопа яването и вследствие на
което постройката оста
ни.
на
недовършена.
5) Взеха ни бъчвите
за вода да са турятъ
21). В ь отговоръ на
туршия и виното добито нашите легални преду
отъ нашите лозя.
преждения и забележки
6) . Заплашзатъ, а най получаваме о т ъ
техъ
вгче жените и дъщери следните отговори:
ЕДНО

М

И

Ш

И

Кино ЖОДЕРНЪ
„Червените
буква

4

Съ. Л и л и н ъ Гисъ и
Ларсъ Хзнцсеонъ.
я

Всеки день свири воения
оркестъръ.

КИНО

БРМПЩРУ

„ИАТЪ И
Б

.4*

В Ъ „люйовь
ii б а р у т ъ '
4

харес мерки за предотвратя
ване
тия
волности,
ва такз,х.айде въ Бъл» беззакония и неразбира
гария* и пр.
телства.
Това го искаме, това
О г ъ всичкото това го е наше законно право!
реизложено и отъ т е х Преписи отъ настоя
а ю е закани и заплаш
щето
с ъ | изпратени
вания много ясно личи,
до властите и пресата.
че т е правятъ ВСИЧКО
Молимъ приемете на
възможно и употребя
шите почитания и у в е 
ватъ всички средства да
се разбегаме, оставайки рения."
Следватъ подписите
всичките ни имущества
на
всички жители отъ
и да заминемъ вь Бъл
гарванската
община на че
гария.
ло съ кмета и общин
Г-нъ Управителю,
ския съветъ.
Сме равноправни граж
дани на нашето отечест
во, синовете ни служатъ
въ редовете на роман И Белгия признава Ал
ската армия, всички да бания за кралство.
нъци, държавни и к бпннски сме изплатили
Берлинъ 19 Белгийс
още презъ Я1уьрий, под- кото правителство
очинязамг се, изпълнява фициално е
признало
ме всички задължения новата държавна фор
безъ никакво ропта ние, ма въ Албания,
както
като преданни ромьнски и провъзгласяването на
подавьцм, и
най до Ахмедъ Зогу за кралъ
бри
изпълнители
и на Албанците.
почитатели на законите.
Требва ли да се оставимъ да ни се гаврятъ Я р и с т и г а м е т о н а
съ кашата часть, имотъ г«нъ Е м и л ъ Ж и ~
не

„RKO

В И

1

и ЖЙЕОТЪЯНЙМЗ нке

не

заслужзваме да бъдсмъ
з?щьтена -отъ същите
закони на'страната, K J H го гарантирай свобода
та на 18 милиона на
род ъ?
Г-нъ Управителю,
Конституцията, както
и
вСйЧай
закони ка
страната абсолютно ни
къде не правятъ разли
ка
между
поданици
а на-фотавъ, повеляазтъ
да бъдатъ равни предъ
техъ безъ разлика на
езикъ, вера и пр. А
тъкмо кие сме, отъ тол
кова години, поставени
въ беззаконие и само
бгззякониг. Ето затова
ние апелираме къмъ васъ,
като най високо лице Б Ъ
нашия окръгъ, да вземе
те всички необходими

ство и които ще сШанатъ въ единъ денъ, остава на разположение
то, на бюрото на пар
тията.
Както се узнава, та
зи грандиозна манифе
стация е била така
организирана, щото да
тата да съвйада точ
но съ деня на йадането на правителството,
Сньтъ въ България
София 10. Темпера
турата
йосшоянно е
къмъ намаление. Пла
нинските върхове сж по
белели оГйъ снегъ.
На много ио високи
места
е валяло
снегъ.

Известявамъ
на почитаемата си кли
ентела че се завърнахъ
и започаамъ отново да

р а б о т я въ

зъболекар

ския си кабинетъ въ
улица Режеле Каролъ
№

96.

уванъ
Г-нъ Емиль Жиуанъ,
главвиятъ директоръ по
обещетенията отъ вой
ната, върналъ се е отъ
Берлинъ,
където
бе
учйствувалъ въ прегевор я т е съ германската де
легация.
Той е предстзвилъ на
г-нъ Вантила Братияну
рдивъ обстсенъ рапортъ
върху векчки транш ирани въпроси до сега.

Райна Кабакчиева
ПОДрШМЪ

кжща

с ъ 5 стаи, дюкянъ на жгълъ, ;
съ дворно мъсто отъ 900 ,
кв. м., съ кладенецъ, нахо ,
дящи се въ улица „Ласкзръ •
Катаржиу" №33 Базарджикъ близо до бившето училище
.Славейковъ".
Сжщо
продавамъ и ,
1600 кв. м. мъсто за лозе,'
близо до градската болница
Себсгвенникъ
Д Е Н Ю ДИМИТРОВЪ
горния адрееъ.

72т Ьхъсъбраноя
на н а ц . д ъ р а н
партия
г

Димитъръ М. Табаковъ . j
Определянето
датата
72 техъ събр. на нацио- ПРОДАВА
КЖЩАТА
налъ църанисткат.а пар си иа улица „Реджеле
Каролъ" № 66..
тия въ различните гра
Базарджикъ
дове отъ целото
крал
;;
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ка и каже: „знамъ ги азъ тия работи".
Защото
ужъ щъха да го питатъ дали ще приеме в ъ дома
си—само за нъколко време—новите съселяни до
шли нъкой изъ влахията, нъкой отъ Македония —
току тъ- се настаниха въ кжщата му (и то въ гост
ната му стая) така, каточе и вчера все заедно сж
живъли. И както Ганю самия се изразяваше, че
едва ли се прибира лъ „въ кожата с и
о т ъ
я д ъ " една сутринъ подрани много рано ядосанъ—
огънь Бъше подранилъ и новиятъ му съжитель.
Ганю влиза-излиза влиза - излиза, най-после
се реши:
—Добро утро, селски?... Какъ си!...
—Маке—отговори този—я не сумъ селски . . .
Па, не щ ъ ш ъ ли, намуси се.
Ганю разбра веднага, че го обиди, поизкашли се и рече да позаглади казаното.
—А? Отъ Жзкедония ли? Та, тъй кажи бе,
македонски? И го тупна по рамото приятелски, но
доста силничко.
—А че и а з ъ съмъ билъ въ Македония. Т а
малко диви свини ли съмъ трепалъ тамъ пв ония

чукари? Е-хъ, та хубава е вашата Македония...
И т ъ се сприятелиха. Т ъ се сприятелиха ощ<
повече, че и той б ъ ш е ходилъ в ъ Европа, дажг
е прескочилъ за малко време и в ъ Америка,' П
малко повече знаеше о г ъ Ганю.
Май, това твърде не изнасяше на Ганю, но а;;,
преструваше „че знае и ги разбира тия рабо*
ти". Но и последния ке оставаше
„п о
долу",
Види ли н-вкое петле, или кокошка,
току предч
Ганю замахне
съ гегата си и х о п ъ
въ тен
джерата.
-•-„Сжщо като нашето петле отъ Македония-,,
рече и прибира.
—Е—е, Македонски, това вече не е нито го'
европейски, нито по нашенски ....Хичъ, тазгодишна'
а ти дойде миналата година....
Но, отъ дума на дума Ганювото петленце за;
минаваше к ъ м ъ
Европа, заедно съ гвхнип
приказки и възпоменания и се разделяха нъкак',1
доволни, доволни: Ганю съ мисъльта, че е изхег'
дилъ по-гол-вми градове, но съ скрита ядъ а то;:
съ тлъстото петленце
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