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C u toale acestea în cei doui
N cari vor urma dupa punerea
F vigoare a prezentului tratat,
Feste persoane vor putea decla
înaiutea autoritâtilor romane
c o m p é t e n t e din tara lor de reçe
wntâ câ renunja' la nationalitatea
tfornànâ §i ele vor înceta din a
l ^ moment de a mai fi consi
s t e ca supusi români. In pri
ta aceasta, declaratjunea bàr
!°atului se va considéra câ atra
r Pe a femeei, iar aceea a pâ
t a
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Економическата проблема и полшческото
положение.

rin{ilor pe a copiilor în vârstà
de mai рир!п de 18 ani.
Art. 5. — Romania se obligâ
sà nu aducâ nici o piedicâ exer
citjului dreptului de optiune pre
vâzut în tratatele încheiate sau
care urmeazâ sâ fie încheiate de
puterile aliale si asociate cu Au
st.ia, Ungaria sau Bulgaria sj
îngâduind celor interesafi sà do
bândeascà sau nu nationalitatea
românâ.
Art. 6. — Nationalitatea româ
nâ va fi dobânditâ de plin drept
prin simplul fapt al nastereii pe
teritoriul roman, de orice per
soanà care nu poate prin na
stere învoacâ vreo altâ nationa
lité.
Art. 7. — Romania se obligâ
a recunoâ§te ca supusi români,
de plin drept si fârâ nici o for
malitate, pe evreii locuind în
toate teritoriile României §i cari
nu s'ar putea folosi de n.ci o
altâ nationalitate.
Art. 8. — Toti snpuçi români
vor fi egali înaintea legei çi se
vor bucura de acelea§i dreptun
civile si politice fârâ deosebire
de rasa, de limbâ sau de reli
giune.
Deosebirea de religiune, de
credintâ sau de confesiune va
trebui sâ nu pâgubeascâ pe nici
un supus roman în ceea prive§te
folosinta drepturilor civile si po
litice, în special pentru adrniterea
în slujbe publiée, functjuni §i
onorun sau întru extreitarea di
feritelor profesiuni si industrii.
Nu se va impune nici o res
tric{iune contra liberei întrebuin
tari pentru orice supus roman a
unei limbi oarecare, fie în relatj
unile private sau de comert, fie
în materie de religiune, de pre
sâ sau de publicajiuni de orice
naturâ, fie în adunârile publice.
Cu toatâ stabilirea • de câtre
guvernul romfn a unei hmbi
oficiale, se vor ac rda înlesniri
cuvenite supusjlor români dse
altâ limbâ decât cea românâ. pen
tru întrebuinjarea l.mbei lor fie
oral, fie îfi scris înaintea tribuna
lelor.
Art. 9, — Supusii remâni a
partinând minoritajilor etnice, de
religiune sau de limba, se vor
bucura de aceias, tratament si
de aceleasi garantii de drept si
de fapt ca §i ceilalti supu§i ro
mâni. Vor avea mai aies drept
égal de a înfiinta, de a condu
ce §i de a contrôla, pe proprie
cheltuialâ, institutjuni de binefa
cere, religioase sau sociale, sco
li §i alte stabilimente de edu
catiune, cu dreptul de a între
buinta în mod liber limba lor
în ele si de asi exercita liber
religiuBea lor.
Art. 10 — In materie de în
vâtâmânt public, guvernul roman
va acorda, în oraçele si jude{ele
unde locueçte o propose consi
derabilâ de supusj români de altâ
limbâ decât]!. românâ, înlesniri po
trivite spre a asigura ca în §co
lile primare instructiunea sâ fie
data în limba lor proprie copii
lor acestor supusi români. Acea
sta stipulatiune nu va împiedica
T
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Minoritatea esie o parfe
din populafiunea Statului,
deosebitâ de aceea care ior
meazâ majoritatea lui prin
nafionalitate, limbâ^ j a s â sau
religiune.
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Art. 1 — Romania se obligâ
ca stipulatjunile cuprinse în Art.
2 — 8 din prezentul capitol sâ
fie recunoscute ca legi fundamen
tale astfel câ nici o lege, nici
un regulament §i nici un act
oficial sâ nu fie în contrazîcere
sau în opozitjune cu aceste sti
pulatjuni §i ca nici o lege, nici
un regulament si nici un act o
ficlal sà nu aibâ precâdere fatâ
tde ele.
Art. 2. — Romania se obligâ
sâ acorde tuturor locuitorilor fârâ
lieosebire de naçtere, de napo
plitate, de limbâ, de rasa sau
de religiune, deplina §i întreaga
fprotecîiune a vietii sj libertâpï
lor.
Art. 3. — Romania recunoa§te
ca supusi romani de plin drept
§i iàrâ nici o altâ formalitate ori
ce persoanà domiciliatà la data
punerii în vigoare a prezentului
tratat, în cuprinsul teritoriului
integral al României inclusiv te
ritoriile ce
i au fost atribuite
prin tratatele de pace eu Austria,
Ungaria §i Bulgaria, sau terito
riile ce vor putea sâ i fie atribu
ite, afarà de eazul când zisâ
persoanà s'ar putea prevala de
altâ najionalitate decât cea au
striacâ, ungurâ sau buigarâ.
Cu toate acestea, supusji au
striaci, unguri sau bulgari în
yârstà de mai mult de 18 ani,
ior avea facultatea, în conditiu
lie prevâzute prin zisele tratate,
jfô opteze pentru orice altâ natj
onalitate lear fi deschisà. Opp'u
nea bârbatului va atrage pe ace
ea a femeei §i optiunea pàrin
|or va atrage pe a copiilor în
vârstà mai mica de 18 ani.
Persoanele care au exercitat
dreptul de optjune de mai sus
vor trebui î n cele 12 luni care
vor urma sà §i strâmute$domici
liul î n StatuI pentru care vor fi
optât în afarâ de dispozi{iunile
contrarii aie tratatelor de pare cu
Austria, Ungaria §i Bulgaria. Ele
vor fi libère sà§i pâstreze bunu
rile imobiliare ce au pe teritoriul
roman. Ele î§i vor putea duce
bunurile mobile de orice fel.
Pentru aceasta '"nu lise vaimpu
pe nici o taxa de esire.
Ait. 4.— Romania iecunoa§te
|ca supusi romani, de plin drept
?' fârâ nici o altâ formalitate,
Persoanele de nationalitate aust
riacà, ungarâ sau buigarâ care
|au nàscut pe teritoriile cedate
României prin tratatul de pace
Pi Austria Ungaria §i Bulgaria
jiln pârintii cari au domiciliât
jacolo eu toate câ, la data pu
perii î n vigoare a prezentului
ftatat, ele propriu zis nu locuiau
^colo.

До поч. Варненска Градска
Библиотека
Варна
Bulgaria

Известно е, че страната ни се огъва подъ тежестьта
на голъмата економическа и стопанствена криза, която така
поразяюща се отрази върху всички клонове на индустрия,
промишленость и земеделие. Правителствениятъ
апаратъ
прави големи усилия за да изведе страната къмъ едно по
добрение. Катастрофалниятъ ударъ, който получи земеделието,
следствие на спадането цените на зърнените храни, особено
много допринесе за съвземането на отговорните фактори, ко
ито по всЬкакъвъ начинъ търсятъ изхода отъ това тежко
положение. Економическата комисия, която непрекжснато
заседава въ министерството на вжтрешнигЬ работи и рабо
ти за повишението на ценигЬ на зърнени храни *въ страна
та, още не даде никакъвъ резултатъ. Другите държави, сж
що засегнати отъ чуждата конкуренция по световните па
зари, направиха всичко възможно и до голъма степенъ под
помогнаха на своето земеделие, като гласуваха редъ бюд
жети за закупването на хранигЬ на своите земеделци на
цена равна на тая, която се предлага въ чужбина. Много
естествено, съ товй не може да се премахне окончателно
конкуренцията. Но съ това се дойде на помощъ на земе
делеца, който беще изгубилъ равновесието си.
Економическата комисия, както и самото правителст
во сериозно сж .^оижени и полагатъ максимумъ усилия
да създадатъ една реална подкрепа на земеделеца. Обаче
времето бърже минава и немаме на лице нищо реализира
но. Това накара многото земеделци да сеятъ толкова, кол
кото имъ налага първата необходимость. Обаче протакането
инициативата за подобрението и насърдчението на нашия
земеделецъ даде место на важни политически сжбития,
които ако и да не сж се разразили още въ действителность,
нема да бжде далечъ деня, когато ще наложатъ своето.
Ржководителите на либералската партия имено тунъ
намериха едно широко поле за бврба. Въ своите митинги,
събрания и конференциите успешно спекулиратъ съ това
създадено положение и всичката вина стоварватъ върху
правителството.
Че либералите, ако предположимъ да взематъ упра
влението, съ нищо нема да подобрятъ положението и че
ни наймалко нема да намалятъ кризата, е фактъ неспоримъ.
Въ всеки случай, тежката економическа проблема,
която надвеси страната ни предъ пропастьта на мизерията,
не може да се разреши съ Политическите машинации на
тая или оная политическа партия. Либералите търсятъ да
уязвятъ днешните управници; т е х ъ не ги интересува тол
кова економическото и стопанско положение, отколкото, са
мо да се докопатъ до властьта.
При това, предприетите економии още не сж дали
никакъвъ резултатъ. Сумата която се търси отъ тия еконо
мии, ако може да се оежществи, действително ще имаме
едно облекчение. Но и тукъ борбата на опозицията, поде
та противъ правителството ще окаже своето влияние и ние,
вместо едно подобрение на економии, стопанства и фи
нансии, ще имаме едно политическо гонение на власть, което
ще ни хвърли още подалечъ по пжтя за едно нормализиране.

Б. Елкинъ

ризата въ Германия

Коя е причината на хроничес
ките дефицити въ германския
държавенъ бюджетъ? Скжпо ко
стува навърно за страната, по
мощьта, раздавана на грамадното
число безработни. Но има и дру
га посжществена
причина на
тия дефицити; ГБХЪ не веднажъ
е посочвалъ въ своитъ отчети
бившия репарациОненъ
агентъ,
Паркеръ Жилбертъ. Това е раз
точителностьта.
Разточителность
на държавата, ОТДБЛНИГБ държа

ви, градове, комуни. ВСБКИ, кой
т о е билъ п р е з ъ последнигЪ г о 
дини въ Германия, е видт>лъ
въ
какъвъ .размЪръ с ж
подобрени
т у к ъ желБЗнопжтнигЬ линии, ав
томобилните с ъ о б щ е н и я , пощата,
какво е направено за санитарно
то д е л о , за народните развлече
ния, за спорта. При тОва
често
не се е спазвала границата, от
деляща нуждното и полезното,
отъ
н е н у ж н о т о и безполезния
t

разкошъ, Следвайки примера

на
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Небето се намръщи и заплис
ка студенъ' дъждъ. По улицитЪ
се движатъ кервани каруци на
товарени съ дърва и колкото
пжти човЪкъ ги погледне, невол
но се самозабравя и мисли, че
още утре ще завЪе фъртуна,
виелица и енътъ ще покрие на
вредъ.
Блазя на богатигв — миСли
си бай Ненко, свилъ се въ скж
сания си балтонъ — и съ осо
бено любопитство следи коя ка
руца пълна съ дърва предъ коя
блажена врата ще се спре. Но
бай Ненко е радостенъ и дово
ленъ, ако може тъй да се рече.
Като никога той има въ джоба
си нЬколкО хиледи лей, получе
ни отъ една щастлива
далавера,
но нЬма спокойствие. НЬщо го
дърпа, бута, не го оставя на
мира, не му се стой въ кжщи,
но не му се стои и въ кафене
то или кръчмата. Отива въ кж
щи, връща се въ кафенето, пакъ
отива, пакъ се връща, заобикаля
улиците и все шумоли банкноти
тЪ въ джоба съ едната си ржка.
—Не, тъй то не може — ма
ха съ ржка бай Ненко и отива
въ кжщи — Тр^бвя да се о т 
платя. Човвщина е. Утре йакъ.
Да сж живи приятелигЬ.
Седналъ до прозореца бай Нен
ко брои паритъ и разпределя:
—500 срещу заема—и ги сла
га въ горния джебъ на джилет
ката си. — 500 на касапина —и
тъхъ ги слага въ сжщия джобъ.
—500 срещу онзиднешния за
емъ и ГБХЪ ги слага въ сжщия
джобъ— 500 на
фурнаджията
и около 500 на бакалина и гвхъ
JH слага въ сжщия джебъ. На
мене оставатъ 1000. Какво става
съ толкова пари? Какво мога да
купя? Нищо.
Излиза бай Ненко
заобикаля
една улица, две, влиза въ кафе
нето, излиза, отива въ кръчмата
и пакъ излиза и наново се опж
тва къмъ дома си и [мисли:
—Какво става съ 1000 лей? —
И съ едннь решителенъ жестъ
измъква банкнотитfe отъ горния
джебъ на жилетката си, слага
ги внимателно при своигв
1000
лей и дума.
—Все едно, че съмъ ги из
платилъ. Азъ да съмъ живъ и
здравъ. На кого съмъ изялъ до
сега паритъ?
Ще ги изплатя!
Ама кога. Знамъ ли? Сега дър
ва тръбватъ, а не пари!
И свилъ се на Ъ, бай Ненко
спръ първигв три каруци дър
ва, каточе ли и вчера все по
три каруци е купува лъ.
i
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държавата, самоуправителнигЬ те
ла сж развили разкошъ, не сж.
ществуващъ въ другите страни
на Европа.
Но и това не е всичко. Най
страшната болесть на Германия,
въ последните години — това е
неестествено
големото
възрас
тване заплатите на служещите
на държавата, окржзигв и общи
ните. Тази чиновническа
инфла
ция е взела размери,
представ
ляващи сериозна — не само фи
нансова— опасность. Началникътъ
на държавния контролъ Земишъ
изпълняващъ длъжностьта
,ко
мисарь на спестовностьта" е ре
визиралъ недавна Мекленбургъ и
установилъ, че 24.6 иа сто Отъ

.ЕДИНСТВО"

TRATATUL PENTRU OCROTIREA MINORIT. jRpecmyèaxu

мла
дежи, еъ Силистра.

(Urmare din pagina l a )
guvernul roman de a face obli
gator învâ{âmântului limbei ro
mane în zisele §coli.
In orasele si judejele unde lo
cueste o proporfie& considerabià
de supusi romani î ç a r i apartin
minoritàtilor etnice;%e religiune
sau de limba, se va" asigura a
cestor minoritâti o parte echita
bilâ la folosinja si împârtirea
sumelor ce ar putea fi atribuite
din fondurile publiée prin buge
tul Statului, budgetele municipa
le sau altele, pentru scopurile
de educatjune, de religiune, sau
de caritate.
Art. 11. — Romania primeste
sà dea, sub controlul Statului
roman, comunitâjilor Secuilor §i
si Saçilor din Transilvania, au
tonomia localâ în ceeace priveste
chestiunile religioase si scolarp.
Art. 12. — Romania consimte
ca în mâsura în care stipulafiu
nile articolelor précédente ating
persoane care apartin minoritâfi
lor de rasa, de rel giune sau de
limbà, aceste stipulajiuni sâ con
stitue obliga{iuni de interes in
ternational si sà fie puse sub
garanjia Societâ^ii natiunilor. —
Ele nu vor putea fi modificate
fâra consimtâmântul majoritàtii
consiliului Societâdi natiunilor.
Statele Unite ale Americei,
Imperiul britanic, Fran{a, Italia
si Japonia se obligâ sâ nu refu
zc consimjâmântul lor la orice

БЕЗПРИЧИННО
битъ младежъ
Жителътъ отъ с. Екисчя,
Никола Т. Пенковъ е доне
сълъ до знанието на гнъ пре
фекта
следния
скандаленъ
случай ;
, Н а 9 н. г. когато синъ му
Т о д о р ъ се връщалъ отъ село
Кадиево, заедно съ група се
ляни, на пжтя биватъ посре
щнати о т ъ капорала Брънзу
лецу Николае отъ жандарме
рийския пость Екисчя, който
го е взелъ на сила и го е за
творилъ в ъ мазата на поста
в ъ сжщото село. Тукъ той би
ва заплашванъ съ смърть и
битъ жестоко до като изгуби
съзнание.
Никола Т. Пенковъ не поз
нава причините за това же
стоко отнасяне, но изтъква в ъ
оплакванието си, че въпросния
капоралъ постояно преследвалъ
синъ му, за гдето последния
отказалъ билъ да му даде 10
килограма вино и една патка.
За тоя случай той му се за
канилъ, че седемь пжти ЦГБЛЪ
да плати съ кожата си!
И другъ пжть капоралътъ
Николае се,опиталъ да бие и
арестува синъ '~ му, обаче би
валъ възпрелятствуванъ отъ
колонисти и селяни.
Случаятъ е д о н е с е н ъ до зна
нието на г. префектз,и верваме
да се взематъ необходимите
мерки за обуздаването на тоя
самозабравилъ се жандармъ.

modificare a ziselor articole,
care ar fi aprobatâ în forma eu
venitâ de o majoritate a consi
liului Societâjii natiunilor.
Romania consimte ca fiecare
membru al consiliului Societajii
natiunilor sà aibâ dreptul de a
semnala atentiunii consiliului o
rice infractiune sau primejdie de
infractiune la oricare din aceste
obligatjuni, si ca consiliul sâ po
atà procéda în asa chip §i sâ
dea orice instructiuni ce ar pà
rea mai nimerite §i mai eficace,
dupa împrejuràri,
Romania consimte ca în cas
de divergenjâ de opinie asupra
unor chestiuni de drept sau de
fapl cu privire la aceste articole,
între guvernul roman si una din
principalele puteri aliate si aso
ciate sau oricare altâ putere, ca
re ar fi membrâ în consiliul So
cietatii natiunilor, aceasta di
vergenjâ sâ fie conslderatâ ca
un diferend cu caracter inter
national conform cu termenii
articolului 14 din pactul Socie
tatii natiunilor. Romania con
simte ca orice diferend de acest
fel dacâ ceilaltâ parte o cere,
sâ fie deferit Gurfii permanente
de justifie internafionalâ.
Deci
zia C urtii permanente va fi fâra
apel si va avea aceiaçi putere
si valoare ca si o deciziune data
în virtutea articolului 13 din
pact.

Около ш пионската

афера.

Колко души ще бждатъ
садени
Главната сигуранция, съ пъл
ното съдействие на военото
прокурорство работятъ вече
за приключването следствието
по шпионската афера.
Както ни с ъ о б щ а в а т ъ о т ъ
Букурещъ предъ воения с ж д ъ
ще бждатъ изправени 78—80
души обвинени Понастоящемъ
се намиратъ 35 души арестува
ни в ъ коменданството на жан
дармерията. Други двадесеть
души ще бждатъ еждени в ъ
липса, а други 15—20 души,
на които виновностьта е о т ъ
маловаженъ характеръ, ще се
явятъ в ъ ежда свободни.
Предполага се до няколко
дена да бждатъ приключени
всички формалности, Аресту
ваните 35 души ще бждатъ
отведени в ъ Жилавския за
творъ,
Сжщо се предполага, че т о 
ва ДБЛО нема да бжде разгле
дано преди два месеца и по
ловина, по причина че военно
то прокурорство требвало да
направи нови изследвания и
д а съставя нови актове.
Главната сигуранция съоб
щава, че много лица аресту
вани и доказани че не сж ви
новни били освободени и че
ните единъ о т ъ арестуваните
не билъ обявилъ гладна стач
ка.

Споредъ извесШията
които
Получаваме отъ Силистра, та
мошните органи на полици
ята Проявили особено усърдие
съ безпричинното
арестуване
на десятки младежи— всички
малолетни,
задържани
вече
Повече отъ десеть дни.
Причините
за тия арести
никой не знае, ко се предпола
га, че шгь сж извършени по
съмчечие, че ужъ арестувани
те сж пръскали нп>какви неле
гални позиви.
Разкарвани
били и много
други граждани.
Както ни съобщаватъ
аре
стуваната? бали
подложени
на редъ мжчения и Побоища.
Имало е бити деца,
които
притежавала медицински сви
детелства, отъ който се уста
новява на
какви'малтретира
ния били
подложени.
Всичко това дълбоко е въз
мутило силистренското граж
данство, което йо наизвестни
йричини, още не е
найравило
нуждните постжйки до висши
те компетентни власти. Това
говори твърде лошо за сили
сшренци.
Ако, действиШелно тия мла
дежи сж обвинени и
противъ
тгьхната виновность има ре
ални улики,
то еждебнитп)
власти имаШъ думата, но йо
никакъвъ начинъ т/ъ не мо
гаШъ да бждатъ малтретира
ни въ избитгь на полицията,
БояШъ и
малтретиранията
сж, изключени ошъ ромънски
тп> закони, Правосждието има
думаша\

Градъ въ Черно море
Водолазигв на експеди
цията на московския архи
ологиченъ институтъ която
прави разкопки близо до
Севастопалъ сж открили
на дъното на Черно море
на около 50 километра за
падно отъ Севастополъ и
на разстояние 80 м. отъ
бръта останкитв на древ
ния градъ Херсонесъ. Раз
валинитв на голЪмигв град
ски здания отстояли 30—50
м. подъ водата.
Главния площадъ въ сре
дата на града се виж
далъ ясно презъ водата.
Града е заобиколенъ съ
стена отъ древенъ гръцки
стилъ. Сградигв сж. отъ
IV ввкъ преди Христа. Не
се знае кога е потъналъ
тоя градъ въ морето.

Чети и разпро.
странявай вкъ
„Единство"

Ctp 2

1У
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Фалиралиятъ парцалъ „Бу
чумулъ" подъ ржководството
на лихварина Кола Г. Чумети,
наново се изтапанчи на сцена
та. Първо требва да отбеле
жимъ, че тоя лиегъ съ нищо
друго не се занимава освенъ
съ долни сквернословия по
адресъ на г. г. К. Ангелеску,
държавенъ подсекретаръ при
министерството на вжтрешните
работи, на С. Николенку, пре
фекта на окржга ни и на ц е 
лото българско население —
всички свеждащи се подъ е
динъ о б щ ъ знаменателъ съ
перото на лихварина Чумети.

закона за първоначалното л
жавно образование, лихвари.
fia
Чомети възклицава :

„Тая койшо ежееосмп,.
лили да протестираШъ з
потъйкванеШо на едц I
законъ, тргьбва да бядащ
поставени предъ алтернц.
Шивата : България ц
Старото кралство'
а

Нь

й11

Чумети се възмущава отъ
дързосгьта на едни българи 4
които законно искатъ прило! m
жението на единъ законъ
сипе о г ъ н ъ и жупелъ! 1
решително иска : българите
да идатъ в ъ България. Той | w
пита кжде се намираме !
0
Въ в с е к и случай не се на:
мираме нито в ъ гръцка или 0
сръбска Македония, за да бд.
демъ подведени подъ ножа ц
револвера
на чуметовската %%
конституция.
0
й

Споредъ калпавите фило
софски теории на тоя госпо
динъ, пропити с ъ фалшиво
патриотарски духъ, в ъ нова
Добруджа не требвало Да сж
ществува нито единъ иноро
децъ. освенъ тия отъ негово
то потекло — цинцарите. Ис
тинските ромънци лихварина
Чумети ги мрази, защото били
много сниеходителни или п ъ к ъ
намира в ъ родославието имъ
нещичко българско ! Затова
той не хвали з в е р с к о т о убий
ство на своите съплеменици
отъ с. Черковна, силистренско
кждето геройски изпраздниха
револверите си срещу мирните
колонисти о т ъ старото кралст
во, живущи в ъ сжщото село
отнемайки живота на двама
невинни ко/.онисти, но и не ги
оежжда в ъ своя листъ. Защото
това е свързано пакъ с ъ т е х
ния „националенъ" героизмъ,
проповедзанъ
о т ъ Чумети.
Герои сж и герои т р е б в а да
умратъ, ама стреляйки противъ
жени и деца, това не важи.
По въпроса за потъпкането

Намираме се в ъ една право à
ва държава, чиито закони по
читаме и изпълняваме, Нами
раме се подъ скиптъра на ро.
мънската Конституция, която Bi
гарантира живота, имота и сво
бодата на всички свои подани. m
ци о т ъ какъвто да сж произ
х о д ъ или в е р а !
0

„България или Старото км
лство"? Н о нека прибавимъ| fid
Македония. Тогава всеки щ te
своето место, г. Чумети:
Първо, лихварите, смути»
л и т е и провокаторите, следъ |W
т е х ъ всичките имъ орждияц
сателити, заедно с ъ геройски
т е си подв13и и слава/

Dosarul 842 1923 n o

m

R O M A N I A

Corpul P o r t à r e i l o r Tribunalului Caliacra

Publicatiune de Vânzare No. 7915

1930 Noembrie 5
In baza adresei Dlui preçedinte al Tribunalului C aliacra
№ 39479 I 930 se aduce la cunostinta générale cà în ziua de
20 Noembrie 1930 incepând de la ora 10 §i jum. dimineata îna
inte se va vinde cu licitatie publicâ în comuna Vasilevo satul
Ionusciular, Judetul C aliacra, averea mobiliarâ a debitorului Ghe
no Zdravcef, din satul Ionuscilar comuna Vasilevo Jude{ul C ali
m
acra, compusa din urmâtoarele :
1) Doi cai negri, etatea ca 5 ani fie care 2) una carujâ
sistema Dobrogea, 3) 3 oi diferite semne, 4) Un mel.
н
Aceasta pentru despàgubirea creditorului Ivan P. Ivanof
din Bazargic cu suma de lei 15.000 capital cu procente legale
cheltueli de judecata plus cheltueli de urmàrire §i executare ce
are a primi de la numitul debitor în baza cârtei de judecata №
1127|928 învestita cu titlulexecutor;jv°197|930 pronuntatâ de Judecâ
toria Ocolului Mixt Bazargic.
Vânzarea se va face pe bani gâta.
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Приема болни отъ 9—12 и отъ 2  6

ВСЕКИ

день. ул. „Принчипгса Мария" 74
всичкото чиновничество на тая
малка държавица нема никаква
работа. Заплатите и пенсиите на
германската чиновническа армия
сж непоносими не само за единъ
бюджетъ като германския, но и
за единъ пОсиленъ бюджетъ.
За примвръ ще укажа, че разхо
да по възнаграждаване личния
съставъ по германската жел%з
ница е 66 на сто Отъ пълня раз
ходенъ бюджетъ; по тъхъ само
разхода по ПЪНСИИГБ възлиза на
482 милиона марки и е 11 на
сто отъ разходния бюджетъ. (До
войната тоя разходъ е билъ 114
милиона марки — увеличенъ е
323 (0).
Ето другъ прнмЬръ — при
мъръ не отъ стопанско ведом
ство, а Отъ чисто политическо,
отъ министерството на външни
те работи. Разходния боджетъ

на това министерство за тази
година възлиза на 62 милиона
марка (до войната — 21 мили
она марки). Депутатътъ Фрай
тагъЮринхъФенъ,
докладчикъ
на бюджетопроекта на това ми
нистерство е изложилъ интерес
ни сравнителни цифри. За минис
терство на външнит* работи хар
чатъ:
Германия
62 мил. марки
Англия
49 „
,,
Франция
36 „
„
Италия
17 „
„
Германия харчи за своето ми
нистерство на външните работи
съ 27 на сто повече Отъ Англия
и съ 72 на сто повече отъ Фран
ция. Може'би този фактъ да
има обяснението си освенъ въ
разточителството и въ други 0
снования. Но по силит!> на Гер
мания ли сж. тия разходи?
Въ 1928 г. за заплати и пен
1

сии, безъ помощьта за безрабо
тните, републиката, отделните
държави и общините сж израз
ходвали грамадната сума отъ 15
милиарда марки. Въобще по пре
сметането на конюктурния ин
ститутъ разходния бюджетъ на
държавата, заедно съ разходни
те бюджети на другите публич
но — правни органи за 1928 г.
е възлизалъ на 21 милиардъ мар
ки т. е. почти 31 на сто отъ
целия народенъ доходъ, (ако
къмъ това се прибавятъ разхо
дите на частните стопанства, а
така сжщо бюджетътъ на желе
зниците и други публично прав
ни стопанствени предприятия, ще
излезе, че отъ органите на вла
стьта се консумира половината
народенъ доходъ.
Може ли такова управление
да не свърши съ финансова без
изходность?
;

î

(до горната църква)
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Водега

„ К Р И О Т А Л Ъ
Продавамъ цЪ/шч си инвентаръ на л жала, по причя
на, че ми изгача срока, сжщо ^стрлдамъ отъ
ревматизъмъ, които не ми поззолявать
да раблтя повече тази бранша
Локала

може да

— УСЛОВИЯ

се предприеме наново.

ПРИЕМЧИВИ
Справка

ГЕОРГИ

Tip.
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^яНОРИТАРНО ДВИЖЕНИЕ

ПОСТОЯННАТА

1ПЮС/1ЗД£НЪ

комисия при 0. й. почти съставено ?...
„ fit единъ особенъ

ари

нася малцинствения въ
йоосъ всека година предъ
Ч> Женевъ* е застжпено VI комисик, тогава поне
б*д<
^ЩнениеШо на г нъ Дръ е осигурена публичность Ла
РнКлиамъ Мартинъ, въ ко на въйроса.
\ Що се казва :
При все това Мартинъ
W Известно е поощрени
*ава oМо
на малцинствата за отива много далеко като
f
приема, че V/ комисия би
бълirapi\шавянето на една по»
могла
да изйълни сжща
Щщоянна малцинствена ко
та
функция
както една
* Щ сия йо вида на ман
постоянна комисия, коя
ibîi №
 Заин
то
въ различни случаи и
1я, ТОЙ" ересованишгь
държави
въ
всеко
време може да
'ме! '|в«зга отхвърляха
тая
бжде
на
разйоложение
за
се емисия, защото не била
предвидена въ
мирните разглеждане.
ь\ Сговори. При все това се
Английски отзивъ
ет^ '
< чест
що на
малцинствата
Г олемите
лондонски
та
' донгькжде осжщеШви и вестници, които изобщо
«кон?!
/яака, кая Шо да малко сж ги интересовали
«. Ha» i и не се верваше.
споровете около малцин
ствените въпроси, даватъ
f 5Й заседанието за мал
ю т а и ! инсШвените въпроси отъ сега едно дълго обяснение
)и пода ® комисия,дебатите на по дебатите въ Женева
сж npoi ю/яо сж бяла продължи В къ ^Times' дава глас
\АШ
и на които сж ность на дълги известия,
разглежда
отъ
1рото к щс&тствували
Бриянъ, които
ъбтЖнешъ,
Маринковичъ, различни гледни точки.
всъкнШосгЗ» Апони, Мота и др. Малко по обекШивенъ е
Мор
\шлъ поставенъ и тоя десностоящиятъ
I
нингъ
постъ".
Той
пъкъ
щщьпросъ. Тукъ
немците
п, ат казали своето мнение смета това за правилно
орад сж настоявали за
раз и подема изнесеното отъ
геройп шение тъй като
всека другите вестници: Очеби
ia/
1дина е бивалъ повдигнатъ ющо е че француското
троса въ тая комисия правителство се ойасява
ШЕШШ
винаги се отбегвало да отъ възможностьта на
оплакване
I 84213! >
Р
>
^О едно елзаско
предъ
О.
И.
Бриянъ
каза
Ъстоятелство а найвече
че
Франция
не
е
очаквала
lliatra
налагатъ на
О. И. да направи тия
915 I комисия да си каже на
сйраведливости,
каквито
торитетната дума".
сж станали.
ui Caliaï Р°
У ^
пише
1 улийскиятъ вкъ „Ман
Възможно е да е йраво
îinealaio теръ Гуардианъ* след когото се приеме за та
Ievo siii Шо : Какъ взема всичко
кова съ разрешението на
orulaiftща Вилиамъ Мартинъ,
Франция, на тоя който
ideîulCi
[ц
арави
заслужава сйраведливоШь
j шсШво остава съ сжщи Сигурно е обаче, че го за
J намерения — да от'
служава всеки..
^^Чосъ къмъ вкъ

Журнилъ

МШФЕСТАЩГА
Ромънски заемъ отъ Ин
sa либералите въ Клужъ тернационалната Банка.
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РЕЗУЛТАТА ОТЪ ИЗБОРИТЕ
ВЪ

АВСТРИЯ

Виена, На 10 т. м. избор
р]комисии публикуваха офи
илния резултатъ на законо
иелнигЪ избори, произведени
4$ т. м. Резултатите сж.
КДНИГБ:

1 жСоциалъдемократи  72 ман
D Ira, предъ 71 отъ предшест
Трщия парламентъ,
всЬки Християнскисоциалисти  66
[ндата, предъ 7 3 отъ пред
явения парламентъ.
Блокът ь на бившиятъ кан
Рръ Шоберъ, който групир
 1 0 | три партии — 14 мандата.
I Организацията на хайматъ
Рнь, въ който Хаймвера е
^идатиралъ безъ^християнс
Щ социалисти  8 мандата.
рЬзи резултати сж пълни
Представляватъ всичко 165
ярШТ
отъ новия парламентъ.
[Крайнитв групировки, ко
|висти и националисти, со
Вдата

| 0

ЧАСТ)

циалисти, хитлеристи не сж
взели нито единъ мандатъ.
Социалъдемократите
сж
спечелили единъ новъ мандатъ
в ъ Виена и сж запазили по
ложението си въ провинцията.
Между избраните се нами
ратъ водителите на всички
парламентарни партии.
Предъ избрания парламентъ
отъ 1927 год., въ новия пар
ламентъ социалистите пече
лятъ единъ новъ мандатъ, а
бсички буржуазни партии заед
но губятъ единъ мандатъ.

Земетресение въ Галацъ
Г а л а ц ъ 12. Н а 11 т. м.
с у т р и н ь т а в ъ 8 часа се п >
чувствува доста силно з е 
метресение, което трая 5
секунда и причини повре
д и на некой з д а н и я .

Кино „Сплендидъ

Миналата неделя въ Клужъ
либералската партия е свикала
големо публично събрание и
направила шумна манифеста
ция. Участвуаали сж почти
всички лидери на партията.
Говорили сж г. г. Винтила Бра
тияну, Дука Лапедату и много
други.
Следъ като остро се е раз
критикувало управлзнието на
националъцъраниститъ, при
чините на кризата и други го
леми въпроси, въ своята пла
менна речь, г. Тътъреску е
говорилъ и за малцинствата,
което на кратко ние дължимъ
да поднесемъ на нашите ьита
тели :
„Надъ мирните договори
господствува нашиятъ миро
любивъ духъ, правда и толе
рантность. Повтаряме, че ние
отговаряме на отмжщението съ
желанието за
побратимяване
а на неправдите — съ всички
основателни права. Отъ мал
цинствата не искаме освенъ
уважение и човещина. Не въ
Л. Н. требва да отиватъ мал
цинствата, но предъ ромън
ското съзнание".
Огнените слова на либера
лите относно кризата, еконо
мическото и финансово поло
жение на страната, изведнажъ
се обърнали на сапунени ме
хури предъ
многобройните
слушатели отъ Клужъ, бол
шинството миноритари.
Известно е че либералите
иматъ твърде ограничени сим
патии отъ страна на малцин
ствата. Това т е знаятъ и се
въздържатъ вече да обещаватъ
златни планини и въздушни
кули.

ромънски училища
бъ jRnôaxun
ЛТирана
12.
ромън
ските училища бъ JTJI
бания, които беха за»
крити бъ 1927 год.днесъ
били изкарани подъ тоя
режимъ и нанобо преда
дени на ромънските
об
щестба. l/чилищата до
ри почнали да функцио\
ниратъ, бидейки напъл,
мо подъ
администрация
та на съотбетнитЬ ро
мънски
общестба
оть
уЧлбания.
Жоба
разпореждание
на албанското
прави
телство
предизвикало
радость
средъ
всички
албански граждани
отъ
ромънски
произходъ.

Германия признава но
вото бразилско прави
телство.
Берлинъ 12. Германско
то правителство решило да
признае новото бразилско
правителство. Гермзнски
ятъ пълномощенъ мини
стеръ въ Рио де Жанейро
билъ натоваренъ да съоб
щи на бразилския пръвъ
министеръ решението на
своето правителство.

ските задължения въ Па
рижъ, че Турция е въ не
възможность да изпълни
клаузите на договора склю
ченъ въ Парижъ за из
плащането на своите за
дължения.

Женева 12. НБКОИ чуж
да вестнипи, които съоб
щиха че Интернационална
та ьаика на задълженията Дава се подъ наемъ хотелъ
„ К А Р О Л Ъ "
щъла да отпусне известни
Уж.
„ Е л и с а в е т а " Л ? 10
заеми на много държави,
— Добричъ —
за подпомагане на земеде
на ЦБЛО или по отделно
лието, швейцарската теле
на апартаменти.
графна агенция съобщава,
Споразумение
стопанина
ул. „Редж. К а р з л ъ " 82
че това съобщение е било
4—4
преувеличено, защото съ 639
вета на Банката е решилъ
да
отпусне заеми само
Кжде?— В ъ
У
на Полша, Ромъния и Че спортното Д  в о „ Г Л О 
к а
хославия.
рИЯ*'
Ф ?  Тамъ има
образцова чистота, строго
спредеаенъ
редь,
аку
Конференцията въ
ратна прислуга и гардеробъ.
Всеки посггителъ бияа при
БЬлградъ 12. На 10 т. ятелски приетъ безъ раз
м. въ министерството на лика дали е членъ яа двото
вънкашнитъ работи се от
кри конференцията на де
Посетете за уверение!
легатите натоварени съ ор
ганизирането на износа на
зърнеяигв храни на пет
тЬхъ държави, а имено
ВНИМАНИЕ !
Полша, Ромъния, България
Искайте отъ
всички
Унгария и Югославия.
манифактурни магази
Конференцията заседава
ни прочутите англий
сутринь и следъ объдъ и
ски хасета
продължи
разискванията
Ж А Б А
върху въпроса за рациона
М А Р К А
лизирането на износа на
зърнените храни.
к л

б а

н

а

н а

Намалението но петрояннтЪ
произведения въ Америка.
НюЙзркъ 12 Институ
та на американския пет
ролъ свикалъ въ Вашин
тонъ събрание, въ който
да се разисква отношение
то, чрезъ което да се на
мали производството на
петрола съ 100,000 барилз
на день.
Сжщо било поставено
на разискване въпроса за
ограничението на петрол
ния износъ отъ държави
цата Венецуела.

Безработицата въ Ро
мъния.

Съобщение
Съобщавамъ на ингере
сующите се, че открихъ
паркетъ въ гората Арабад
жий до с. Баракларъ и про
давам ь дърва на дубЛеСТерЪ
и на декаръ на найизностни
цени. Имамъ и дърва слу
жащи и за материалъ.

Слави Ятанасовъ
623

104

Здравка Вл. Ханджиева
Ул Л К Бритяну" 26"Добрнть
Завършила висше стопан
ско училище въ Яшъ. Сае
циалистка
по
доленъ
отделъ — мжжки, женски,
детски и всички видове бе
льо, филета, различни ажури
бродерии. Пижама за /гЬ
тенъ и зименъ сезони, мж
жки горни ризи и пр. пр.

Министерството на тру
да потвърждава, че днесъ
за днесъ числото на без
работните въ цела Ромъ
ния възлизало на 40,000
души. Всички съобщения
Изпълнява акуратно, бър
въ печата за големата ци
зо
и на цени достжпни за
фра на безработните не
асекого.
отдоваряла на истината,
тъй като никой не билъ
625
въ състояние да даде една
точна цифра въ това на
съ двор
правление.
но место
отъ
300360
кв.
м.
находя
Турция не може да из
що се въ ул. Стефанъ челъ
плаща задълженията си Маре—до Ромънското тър
говско училище.
Днгора 12. Огъ добре
Споразумение ПРИ:
осаедомени източници се
Dr.
Stefan
Ivanov avocat
съобщаеа,
че
турското
Bazargic Str. Reg. C arol 50
правителство потвърдило
предъ съвета на отоман
10—2
598

ТРОЙКА"

СЪ СТЕНЕА РАЗИНЪ (ШЕТОВЪ) ОЛГА ЧЕХОВА И ЕЛЕНА СТЕЛСЪ
Съ
с п е ц и а ле н ъ х о р ъ

Не създавайте нови разходи ва администрацията на вестника.
К И Н О ХРОНИКА.
. Т Р О Й К А *
Отъ днесъ 13 т. м. кино
„Сплендидъ" ще прожетира
многоочаквания филмъ „Трой
ка".
Този филмъ,5третиращъ сю
жети изъ руския жнвотъ ни
представя широките руски сте
пи съ гЬхнигЬ страшни снаж
ни виелици и борбата на чо
века както съ стихиите на при
родата, така и съ з в е р о в е т е —
глутници вълци.
„Тройка" който е произвелъ
истински фурорти в ъ европей
ските екрани е реализиранъ
съ участието на артистите съ
световна известность, като Ше
товъ [Стенка Разинъ), Олга Че
хова и Елена Стелсъ.
Филмътъ е придруженъ съ
специаленъ хоръ.
„Тройка" ще се прожектира
четвъртъкъ, петъкъ, сжбота и
неделя.
А в а н т ю р и с т ъ

т

Днесъ, утре петъкъ, сжбота
и неделя, кино „Модернъ" ще
прожектира
интересниятъ
филмъ, изъ съвремения свет
ски животъ „Авантюристътъ".
Реализирането на този вели
колепенъ филмъ се дължи на
една отъ найпрочутигЬ фил
мови кжщи и представлява по
следната дума на филмовото
изкуство. Въ главните роли на
тоя пленителенъ филмъ ще ви
димъ любимецътъ на екрана,
Иванъ Петровичъ и незамени
мата кинозвезда Бригита Хилмъ
която неотдавна видехме в ъ
ролята на Нина Петровна.
„Авантюристътъ" има за сю
жетъ съвременното общество
и представлява дълбока соци
ална драма.

— Вчера 11 ноемврий
б/ъ деньтъ на
мира—два
надесеШъ години,
откак
то се сключи европейския
миръ следъ
общоевропей
ската чо втика касайница.
Въ другитп,
държави
Шоя денъ бп> ошпраздну
ванъ съ голгъми тържест
ва.

• — H i 10, I I и 12 т. м.
въ грани ни се състоя го
дишната ~ редовна пзстир
ска конферекцир, въ при
сжтствиеш на всички све
щеници отъ окржга ни.
Конференцията се зани
ма съ въпроса за тайнст
вото на брака и борбата
съ конкубйнажа и бъ* прет
седателствувзьа ОаЪ епар
хиалния делегатъ, притои
рея Изнеску.
По тся случай се извър
ши и осв"Вщението на но
вата камбанария при маст
ната кате рална черква, ко

ято има широка читалня
[въ която се се.стся ксн
ференцьяга) канцелария и
специална стая за приютя

ване на свещеници, дошли
отъ провинцията.
Единъ отъ главнитв и
нициатори за издигането
на тая камбанария е мЪст
ния протоерей Паулъ Доб
реску.
Вчера, на обЬдъ въ честь
на конференциаритв се да
де банкетъ въ ресторанта
на г. Пипери въ.
— Огъ ново придошли
те колонисти македонци,
около 80 семейства ще бж
датъ оземлени въ гр. Бзл
чикъ (Барръ 6siuv]
—Приятно ни е да съсб
щммъ, че нзшиятъ отли
ченъ приятелъ г. Йорданъ
Д. Биржаровъ, адзокатъ,
се е сгодилъ за симпати
чната госп.жила отъ гра
да ни, Любка C r P y c K j e a .
Честито!
—Директорътъ на Kgно „Модернъ" \\ Жанъ
Гея ни моли да съ бщимъ,
че Кеворкь Назариянъ не
е умр^впъ въ киното, а е
падналъ отъ ударъ въ сър
цето и пренесенъ въ дома
си е починалъ.
 Прг дседательяъ
н а
Камарата г. Hi.чо Попъ е
заявил о предъ журналис
тите, че парламентарната
сесия нгвла да трае до, 13
мартъ и презъ това време
щелъ да бжде прокаранъ
и закона за етническигв
малцинства, както и рефор
мата относно придобива
нето на рсмънско подш
ство.
—Комедията „ГУЬлиоке
рътъ" отъ Йорданъ Иов
ковъ, третира изключител
но сценки изъ живота на
добришкигв жители отъ
недалечното минало. Тукъ
сж познати местности, ло
кали и лица, които още
живвятъ между насъ.
„Мялионерътъ" на ско
ро ще бжде поставенъ на
добришката сцена отъ теа
тралната любителска трупа
при мвстното Б. К. О.

ВНИМАНИЕ!

Посетеше за

МАГАЗИНЪ „КОДАКЪ'

Георги Врабовъ
Площада

УЛ. „ П Р И Н Ч И П Е С А И Л Я Н А " № 4
Д О Б ^ х х ^ а с ъ 

увпрение.

Пъчей"22

630
5

5

д

е

ПРОДАВА СЕ

к

лозе съ 160 корена
кански пръчки въ

амери
лозята

а

р

а

.Пиаца Пъчей JW 19
( в ъ входа на бившата поща)
Въ които се продаваше исключително фотографиS
чески апарати отъ прочутата фабрика „КОДАКЪ",
се откри и парфюмериенъ отдЬлъ съ различни ] о д е 
ЗЕ^ОЛСОНЗИГ, ф и н н и с а п у н и , гга/р.
ф ю м и , п у д р и , п а с т и Згх З л у . О а
" и п р . отъ всички реномирани у насъ фабрики.

Щни умйрени-рекламни

.Газибаба" (бостанъ  блт
ларъ)
Собственост на
Илля Янковъ
Сп ;разум?ние
603

638

10Ю

редакцията.
15—14

Н. I , К0»&ВД&РХВЪ 1.13

Съобщение

Кжща основана въ 1861 год.
Желающи

имоти

д а купуватъ

София

въ България,

Bfl40

да се отнесатъ до

Миневъ въ, У

Л

»

Л Л Е К

Пристигнаха многоочакванит*
ЗА С Е З О Н А



сандровска * J é 588 —
Шуменъ,
който
върши
покупки — продажби на
земедвЛски

имоти—

ВЪЛНЕНИ

Продгдватъ се «
и

ПЛАТОВЕ

Най-голймъ изборъ при най-низки дени
цени специални за добруджанци.

без

ПпаТКО за купувач .

Царь Earn© 10 до църквата Св, Вякола mpl,
7 г : и

с

о

д а т з а т г ь зпсезд !,
HSLе з Е Ъ 60 хект. обработвае
ми земи, находящи в ъ земли
щето х х а , с .
ч е р н о о 
к о в О ,
3

Споразумение

Магазинъ „ПАРИЗЦЯНЪ''

Киро Назъровъ

1

уя. Пр, Феиниаияъ № Юб-к/овъ M1Я

0 ооооооооооооооо о О ооооообоооооо о О

i

:Б01БЕЗЪ

ВПРШЪ:1

КОЛОРИТЪ ГДРШМРШ §

о

V

оо

Всекакви вълнени и о
g памучни бои отъ прочу о
g та швейцарска фабрика о
0 —ще намерите само при: v

1

Ив. П Смоковъ

о

ул. Прин. Мирчеа № 8 о

о
<

(до Пачевия ханъ)
ДОБРИЧЪ

4

одврнъ „А

ХРИСТО П. КАПИТАНОВЪ
— адвокатъ —

Т ь й като и с к г м ъ да л и 
к в и д и р а м ъ в и д н а ж ъ за в и 
наги
с ъ търговията
съ
< б т ш в а м ь на
почитаемата
ci клиентела, че п р а в я р з з 
пр д а ж б ( на н< й е в т е н и ц е 
ни.

о
о
û

— £}ciku абохатъ ха 0<lD>0<31>0<>OCCiOI>0<C>0<3C>0<![>0
б. „бдихсшбо"
mpiéôa
съвестно да изпълхи сбоя
Дава се подъ на
дългъ къмъ
редакцията
емъ
ханъ, удобенъ за
ха бестхика,
като
си
изплати
абохамехта, кръчма и хотелъ (биьшъ
близо
тъй както
тая
после „Ханулъ Ромънь ^
дхата бъ течехие ха це до борсата и пазаря.
ла годиха е
изпълхила
Споразумение при стопанина
сбоя дългъ, като му го
е изпращала
хайредоб
A U T K O СТ. Ингчпизовъ
хо. Едничката
подкрепа
(Депозитъ на бензинъ^)
и подръжка ха
бестхи
ка е
абохомехта.
Добричъ

if

ШЕВ

ВАЖНО!

С ь о б щ а в а м ъ на почитаемата сн клиентела отъ гра
да и окржгг, че по случай настжпающия ЕСЕНЕНЪ
и З И М Е Н Ъ ,СЕЗОНИ, снабдихъ както магазина
• така и клона си съ
И З В Ъ Н Р Е Д Н О Г О Л Ъ М Ъ АСОРТИМЕНТЪ ОТЪ
М Ъ С Т Н И и ФИННИ АНГЛИЙСКИ ПЛАТОВЕ
Мжжки и детски ГОТОВИ ДРЕХИ — всички ви
Шдове костюми, Пардесюга, деми Балтони, черни
Балтони, Раглани, Кожени палта, Тренчъкортури,
Полушубкн, Детски пардесюта, плетени Джелетки,
разни цели ризи, сукнени шапки, Каскети, Чорапи
и г о л е м ъ и з б о р ъ на Вратовръзки.

Ik

I
Я
I
Й

—Извънредно голЪмъ изборъ на Дамски Жекети—
la като сукна, каша, каракюлъ, велюръ, кадифе, ко
So прина, лутро, кожени дълги и кжси Жекети и мно
В го други фантазе жекети съ извънредно ЕЛЕГАН
ТНИ К О Ж Е Н И ЯКИ, които ще задоволятъ и най
иегънчения дамски вкусъ.
я
Въ магазина се продаватъ едиНСТВвНИТЪ ЩШШ
ШШШ H Ш0Ш0ЯН
своята елегантность,
8^
N качество и цена конкуриратъ всички други.
81— Главенъ представителъ за Базарджикъ, Балчикъ и
Каварна Н. Касабовъ.
Само за сезона ще продавамъ съ съвършено
635
намалени цени.
С ъ почитание : Н.
КАСАБОВЪ

Р

к

о

и

т

о

п

0

В А Н Т Ю Р И С Т Ъ Т Ъ "

СЪ БРИГИТА ХЕЛМЪ И ИВАНЪ МОЖУКИНЪ

