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ДНЕВНИ ИЙВРОСИ. '

хали

—Алба—Юлия, Алба—
Юлия— това се носеше
отъ уста на уста, отъ
Оня день въ гр 'дския Общински съветъ кръчма на кръчма, отъ ка
Найпосле следъ то че на кмета и особено
лкова дълги опити за нз ОЗннниския съветъ. са повдигна въпроса за постройката На гргдски фене, на кафене и колкото
разтурянието на Град Съзетниците сж госпо хали. Няма з а що да говоримъ за необходимость се йовтаряше ошъ народа,
деветъ йжти йовече се пи
ския Общински Съветъ, дари да решазатъ как та отъ подобни хали, защото е достатъчно В С Е  шеха въ вестнициШгь, Ко
последния следъ изби вото си щатъ. Огъ тяхъ КИ гражданинъда заобиколи касапските колибки гато наближи денътъ на
ранието на новия кметъ се изисква сериозно от въ центъра на града за да се увери в ъ истин събранието и делегатите
г н ъ Станкулеску, можа насяния с ъ поетата з а  ското престъпление, което се върши отъ страна отъ всички краища на кра
лството Шотеглиха къмъ
да се свика и да се за дача. Трябватъ дела, а на общината спрямо цялото гражданство.
„обетованата земя" съ све
нимае съ тъй кргща не еконсмисване на па
Днешните касапски дюкянчета, сж прлу щеницитгь и музикитгъ на
щите нужди на нзшия ри.. Да се сключатъ за сругени колибки, мръсни, тесня и задушни, из  чело, разбира се и бай
гредъ.
еми еко трябва, на най воръ на всевъзможни болести. Когато община Иванъ Добруджанеца не за
Сега съвета о т ъ необходимите нужди на та ьехае за здравието на гражданите, какво ос късня. Сложи въ йъстрата
си торба цгьлъ самунъ, дос
никого не се счита за града да бъдатъ удов тава за останалите спекуланти. Общината си 'за статъчно глави лукъ и че
растуренъ, даже и гнъ летворени. Това е вър тваря очите предъ отвратителната картина, как сънъ, йарче прп>сно сирене,
Окръжния управитель, ховния дългъ на общи вото предстааляватъ нейните колибки, защото нарами to йрезъ рамо, йре
който тъй много упор нските ни съветници и съ тяхъ тя безбожно спекулира, като ги дава кръсти се и тръгна.
Следъ дълго пжтуване
сгааще, аа_расъурями.ето те тря б.аа до сто й н о да подъ наемь на неимоверно високи цени, които
му, е доволенъ отъ и з  го испълнятъ. Какви сж за година на колиба достига k до ТОО.000 лей. ту съ каруца,ту съ а&то
шу съ влака, ту
бора на новия кметъ и пъкъ нуждите на града, По тоя начинъ, самата Общиня, която у ж ъ ра мобилъ,
йешъ той едва фтаса въ
е обещалъ, че не щсъ
е редици статии ще ги тува повидамому за поефпняванието на живота, АлбаЮлия, кждето, още не
прави повече пречки. изложимъ в ъ нашия допринася най много за поскъпванието му и то елгьзъль отъ вагона глава
,До сегашните бор вестникъ, КЕТО същевре найвече за широките народни маси. Тия тъйта му се замая, а йредъ
би между общината и мено предлагаме коло високи наеми сж единъ нзвънреденъ ксевенъ йремреженитгъ му очи вси
чко се мп>ркаше, като че
Окръж. Управление са ните на вестника на дачъгь, кой го. се събара отъ гражданите.
ли ее люлгье и движи. На
мо полза не допринесо т и я граждани, които
Затова, когато Дръ ДйМитрйеаъ, общин родъ, йъплачъ, шумъ, глъчъ,
ха. Вече сме в ъ месецъ иматъ да се исказватъ ски съветникъ, стана изразитвль на цялото граж пгьсни, музика, ура—нгьщо
Май,
а общината в с е по градските ни работи. данстзо, като дгмостратиаио »ая»и, че време е три пжти повече оШъГеор
гевденскач сборъ въ Кавар
няма редовенъ бюджетъ.
да са престане с ь немарлив то ота»сяки« с ъ ненскатя кория, само че,
Едва следъ 10 дни, о т 
здравието на цяль сяиаъ градь и да се пристъ тукъ нгьмаше нито шекер
ново ще се езика съве
—Вь
ежбота, сутриньта пи в днага къмъ посгройквт» иа грлдеки халн, джии, нито шербетчаи.
та за да глз.сува  бюг гнъ Виржилъ Маджару е като, ако няма средства нека Общината сключи
Отъ еутринь до вечеръ,
па и цгълата нощь града
жеть. Много естествено, далъ на г^нъ Хиоти, мини необходимия заемъ.
стера на палата, решение
че злините о т ъ това то оШр АлбаЮлия на Нац.
Проектира се, постройка на нова касапски гърмеше ошъ нейрестанни
ура. Не малкФ отъ други
печално състояние на Цар. Партия.
дюкянчета. Една бе^емгелеиа работа, когато е тгь вика и бай Иванъ
работите сж бзгранич
Идущата седмица ви очев;;дн\ че усилията на всички ни тряева да
На другия день, кога
' ни. Никаква сериозна сочайшето Регенсшво ще бъдатъ васочени къмъ постройка на хали; ако то се качи на влака съ пра
едилитарна работа не е йокани на ауденция Юлиу трябва'ла се сключи даже единъ 10 мили^ненъ зна Шврба въ Яояса, той
разисквашъ за
почувстува, Ч1 му отнеха
започната. Че така сто Маниу—да
„новото йоложение' създа з°*емъ. Халите сами ще платятъ тоя заемъ. И з  100 оки тгъжесть отъ гър
ятъ работите, в ъ никой дено следъ събранието оШъбра се специална комисия, която да се занимае ба му....
случай не може мъ да уп АлбаЮлия.
съ т« я аъпросъ. Да видкмъ какво ще реши.
Той
Пристигна: Още
рекнемъ постояното при
далечъ еелениШ/ъ съйарти
зани го посрещнаха.
съствие, което в ъ гра
Писма
изъ
Франция
Бай Иванъ, клекна до
ниците на възможность
проси—мисля, че не би
харианя,
поодъхна си и
та направи всичко как
било излишно ако напо йочна:
вото можеше да се н а 
мня ял читателя некой
—Макаръ още либера
прави. Особено неумо
отъ по външните поли лите да сж на влаешь, но
рните усилия на гнъ
тичевка сжбития — стана Алба Юлия падна.... това
помощникъ к?;ета З о
ли
въ Фрвнция слътгь беше найважното ..... На
В ь момента на ч е  обстойно на познавание
родъ, народъ, народъ, тол
графовъ трябз» да б ъ тенето на тия редове, на работите в ъ Ф р а н 11 Май 1924 год.—дена 'кова
много народъ имаше,
датъ правилно оценени вЪрзамъ читателя на ция—който еамо човекъ на избиране но току що щото игла да хвърлишъ
отъ гражданството. Гнъ вкъ Куриеръ да е есве живуш;ъ тукъ зсрЬдъ разтурената камери, коя
Зографовъ е като единъ дом. нъ за окончателни вихъра на интензивния то ва пръвъ пжть въ а ленъ финансовъ крахъ
истински баща на града т е резултати отъ фрвн. политически фразцузки налиатЬ на френската който бевъ малко щеше
и веичко кое го
беше избори. Ако T i малко св животъ—може отъ чаети история—видЬ едно сил да доведе разорените па
спорадъ салите му на различаватъ отъ т и да
но болшинство на леви рижки тгьлпи въ луксоз
я познава.
прави за доброто на предвидени в ъ вдпнъ
парти0:
радикали ните вели на Palais Bou
Кои сж интамвите т е
^ ра да. Рядко сж. хора отъ последнитъ броеве причхни които обоснова (х е р и о )J социалисти rbons, д в е коствуващи
г тъй всеотдадени на слу на в  к ъ Кураеръ отъ ха успеха на десницата (Ълюмъ). Какви беха по скжпо на Френския на
жбата за общественото гнъ редактора на гоя
и разочарованието на следствията на две го родъ войни въ Сирия и
благо.
вестникъ—то нека ми е тъй наречения Картелъ дишното техно управле Мароко—и но въ всичко
Зз напредъ, отго позволено да го упрекна на левите партии? З а ние? Мисля, че т е е& това пълно политическо
(следва 2ра стр.)
ворностьта пада найве в ъ преждевременно и не да отговоря на тия в ъ  | всекиму известни: п ъ
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Положението н а
земледелието въ Ромъ
ния:'—Споредъ послед
нигв сведения тазгодиш
ната реколта въ Ромъ
ния ще бжде подъ срЪд
ната, което, въ случай
че се окаже така, ще
създаде сериозно поло
жение въ Ромъния за
сега, когато петролнигв
залежи, поради положе
нието на СВБТОВНИЯ пе
троленъ пазаръ, не мо
гатъ да подкршятъ стра
ната, както въ нормално
време. Засвтата площь
презъ миналата есень еъ
пшеница, ржжь и рапи
ца е малко подоле отъ
предшествуващата годи
на, докато тази засвта
съ ечмикъ е малко по
голъма. Предварителни
т е цифри въ хектари
сж: пшеница 2,824,898
срешу 2,836,636; ржжь
—253,220 срещу 259,206;
рапица — 32,995 срещу
36,949 и ечмикъ—109897
срещу 100,770 за пред
шествуващата година. За
нещастие, както се съоб
щава

СТРАНИ

Още една лоша реколта
въ Ромъния сл.дъ ми
налогодишната ще се
отрази върху
нашия
износъ и върху стабил
ностьта ка лея твърде
злл

тамъ до края на памуч
ния сезонъ.
УНГАРИЯ

Подчисаната Мара Г. Иорд. Калинкова
изкаввамъ гол4м*та си благодарнооть отъ мое
име и отъ името на двете си дт.ца къмг
осигурителното д во НАЦИОНАЛА (Представи,
тель гнъ Г. Атанасовъ) ва дето ми изплата
стохиляди леи (100,000) ва която сума 6ime
осигуренъ
покойния
ми въпругъ. , Прочее
осигурявайте при „Национала", ващото ивплаща
най добре.
Мара Г. Калинкова
С Дуранларъ

поради лошото. време
презъ зимата значителна
часть отъ ПОСЕВЙТБ тръб
ва да се засвзатъ отно
во, а презъ студовегв
нрезъ мцъ Мартъ про
лътнигЬ посЬви не сж
могло да се започнатъ.

АУврки за засилване
пласмента на земледъл
скигв произведения. Съ
ЮГОСЛАВИЯ общаватъ отъ Будапеща,
че унгарското правител
Основаване на мел ство възнамерява да уч
ничарски карШелъ въ Ю реди въ разнитв държа
гославия.— Съобщаватъ ви служби за пласиране
о т | ъ Загребъ: Между на унгарските земледъл
югославянекигв мелнича ски произведения. Спо
ри се водятъ преговори редъ сегашнитъ съобще
за сключването на дого нвя  първата подобна
ьз:«^
Варна
воръ за картелъ. Най служба ще бжде откри
СИ шие дрехи само
въ Н А Й — Г ( Щ |
напредъ ще бждатъ уста та въ Прага още презъ
М О Т О КРОЯЧЕСКО АТЕЛИЕ
новени еднообразни ус месецъ мартъ. Сяоредъ
„БЕРЛИН1
ловия за продажба. Пре досеггшнитъ нареждания
говорите сж вече доста тази служба ще бжде
ул. Малка Преславска № 21 площада
напреднали и се разеи подчинена на унгарско H i
,градината предъ хотелъ| „ЛОНДОНЪ"
ватъ благоприятно.
то министерство на зем
И З Р А Б О Т В А Т Ъ С Е 1НАи—ЕЛЕГАНТН
леделието.и ще действува
К О С Т Ю М И С А М О З А 8 ЧАСА. "
Споредъ съобщени като представитель н а
Разполага съ най богатъ взворъ отъ
ята на нвкой чужди ве това. министерство в ъ
най модерни англйски платове.
стници, Югослааянското Прага и на първо мвсто
Изработка безупречна,
задоволяваща
правителство е решило ще проучва ВЪЗМОЖНОС
найПрейенциозния вкусъ.
да увелича вносното ми Т И Т Е и изгледигв за пла
смента
на
зърненитъ
хра
то върху всички видове
Модно крояческо отелие
ни И земледълскитв про
браш«а.
магазинъ Р , Е Е Р Л | Щ Ъ ^ _
ЗемледЪлскиятъ ек изведения и ще спомЕта
Н и к о л а М. Н и к о л о в ъ
спертъ на Югославянско на интересите на унгар
ския
износъ.
Въ
унгар
ул. Малка Преславска
№21
то правителство—Сор
кевичъ е отишълъ въ ските аграрни кржгове
Кайро още въ началото се очзквать отъ дсйно
на мартъ съ цель да стьта на тази служба зна
Ооигорявайте п
р
о
т
и
в
изучи условията на еги чителни резултати. Следъ
при с
т
а
р
о
т
ъ двв
петския гамучнъ па учредяването н а тази г з р а д у ш к а
заръ и обработването на служба въ Прага презъ „ А Г Р И К О Л А ' * .
памука. Той щЬль далътото ще бжде учреде
Агентъ Георги Стойковъ
ПОСЕТИ и вжтрешностьта на втора такава въ Бер
лунъ.
срешу депозита на Г. Пачевъ.
на Египетъ и да остане

демораливиране на стр*
вата—която види и импо
вантни революционен про
цесии по парижвиттз бу
леварди отъ рода на тия
устроени при пренасяне
тл&нитй останки на три
буна на Франция Jean
Joures въ Пантеона. При
наличностьта на тия теж
ки сж.бития—шефа ва
кабинета—Херйо— пра
вейки компромисъ съ
своит*в политически убеж
дения—направи предло
жения нредъ игралия
толкова колосална роль
въ найновата френска
история—Поанкарз — ва
конституиране на единъ
националенъ кабинетъ—
нарвченъ: L е Cab'net
union national.
Благодарение на взе

тигв на бързо финансо
ви м^рки—народа подзй
вири въ франко, всички
избягали капитали въ
странство прЪзь врЬмв
на кривата
започнаха
да св завржщать, вън
шно политическо поло»
жение се закрепи съ
договорите отъ Locarno и
Thyori; вжтрешно рево
люционния жаръ на ма
сите се малко пооспокои
и така при тия условия
се почна
кампанията
за избиране на новата
френска камара. При то
ва положение на нища
та, реаултата не можеше
освенъ да бждЬ благо
приятенъ за Поанкаре,
който подъ етикета на
Union National вгрупира
всички умерени републи

цшгшш сють

кани. Пропагандата бе
ше една отъ найинтере
снитъ—особенно тая ра
звита отъ крайната дес
ница, вкъ L'Echo de Pa
ris съ своите фанатизи
рани отъ патриотско чув
ство, групирани въ тъй
наречента „Jeunes Patrio
te".
Усилията 6ixs насо
чени въ сжрдцето на ко
мунизиа, червеното па
рижко банлио. Което въ
по първата камара ияпра
ти повече отъ 20 депу
тати. Борбите бЬха ед
ни отъ найожвсточеви
тЬ, въ събранията про
тиворечията се допущаха
не р&дко пжти свърш
ващи въ кървави после
дици за присътствуващи
тъ\ Двете противополож

ни младежки организа
ции: десни Jeuness Ра
triote, лева Jeuness Со
muniste водиха борбата
между си съ найгосЬмо
озлобение на духовете
Ако резултата в а десни
цата въ провинцията и
града Парижъ бЬха оси
гурени, тоя въ банлиото
беше
проблематиченъ:
тукъ стоеха единъ сре
щу други найвидните
представители на двете
крайни
течения; така
напр. въ Версаилъ цита
делата на всЬиввестния
на всички Andrei Marty
— комунисть — стоеше
редакторъ на в къ Liber
te,Camill? единъ отъ ше
фовете на патриотите;
въ друга една часть на
банлиото единъ
о т ъ

стжлповетъ на вомунФ
ма: Voillant Couturie 6^
ше битъ отъ единъ ва
пасенъ

полковник К0<

мандувагцъ прйзъ вр*^

на войната,
ескадрила на аероплав'1
l'escadrile des Cygoffl
Резултатите д4йствит<|
но б"£ха изненада
муннстите, тубящ&Щ
отъ най силните свог
8 и ц и и въ чисто раби
ческитfe квартали, а*
но съ техъ
се въ парламента огЬ|
дители о т ъ величиНч
на Marty, Voilant,Gaifl)J
пу и пр. Но ако •сяЛр
та 6ime жастовга 8»
муниститй, не по
б4ше и за социалист
които макаръ вапазв*
(следва 3та стр)
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CTP. III.

пролъть Южна Сърбия.
Тъ сж. виновни, за това
и ние ще ги превлечемъ
nt дъ отговорность. Ние
ще изнесемъ цътия об
в.шителенъ материалъ,за
София, 13,Нощесъ да избътатъ.
къмъ 3 ч. предъ врата
Директора на бан щото по е добре ние да
адвокати
та на грамадното здание ката Губиделниковъ за r j изнесемъ, отколкото
да го изнесе Мусолини
н а търговската банка питанъ, заявилъ че не
Срещу сждилището до градския часовникъ
която е срещу Ромън може да си обясни атен въ първата европейска
—БАЗАРДЖИКЪ—
ската легация експлоди| татътъ съ нищо, но пре конференция, която вече
ра една адска машина предполага, че това е се подготвя.
Економия! Економия! Економия!
поставена отъ неизвест една конспиративна, ак
ни лица.
ция организирана срещу Р е п а р а ц и о н н и 
Брзшно на швейцарски земпедепецъ.
банкигв
изобщо.
Адската машина е
ятъ въпросъ
Съобщавамъ на почитаемата си клиентела, за
била поставена въ пра
Атентата въ Търго
О
Б
Щ
О ЗНАНИЕ, че ремонтирахъ въ НАЙУСЪ
здното пространство ме вската банка
направи
СОФИЯ Л З . Добре
ВЕРШЕНСТВУВАНЪ
ВИДЪ МЕЛНИЦАТА СИ,
жду едната колона и много Т А Ж Н О впечатле осведоменигв
кржгове
отъ найреномиранигв
стената.
ние всредъ всички среди. твърдятъ, че България като добавихъ е д н и
економически
швейцарски
валцове, подъ
Взрива е билъ при
Обстоятелството, че нЬма да прави постжпки
чиненъ отъ перокселине атентаторитъ сж избрали за отлагане репарацитъ прочутата техника на инж. Едуардъ НбппЦьо
на шашка, възпламенена именно търговската бан а ще предостави на ОН рихъ.
Земледелци, АКО ИСКАТЕ ЕКОНОМИЯ И
посредствомъ фитилъ.
ка, която е една о т ъ и репарационната коми
ДОБРОКАЧВСТВЕННО
БРАШНО, мелете при
сия
да
направи
това.
Разрушенията с ж найсилнитъ банки, по
Мелница „КАЛФА" с. Али Анифе.
много ГОЛБМИ. Грамад к а з в а м е атентата има
Сега се знае съ поло
нитв колони сж разне политически характеръ. жителноетъ, че по ини
Съ почитъ
битени отъ основи, о т 
София, !3 За щастие циатива на междусъюз
ФЕОДАТЪ ФЕОДАТОВЪ
къртени сж голъми к ъ  ром. пълном. мръ не "е ническата комисия в ъ
сове'
репарационигв
билъ въ легацията и поСофия,
Голъмата
входна този начинъ е избътналъ плащания, които следва
ърата е била откъртена една тревожна нощь
ше да се направятъ на Коста Ив. Стояновъ
и хлътнала навжтре.
Самата демонстрация скоро, ще бждать от
Дългогодишенъ ОПИ П р о д а в а м ъ камн
Площада предъ баа сочи,че това е резултатъ ложени.
онета „ФОРДЪ"
ката е покритъ съ късо отъ недоволство, което
Б ъ л г а р с к о т о ТВЯЪ МеШИНЪ; специали
ве стъкла отъ прозорци. сжществува въ известни правителство ще направи сть по трактори и авто ВЪ ОТЛИЧНОсъстоякие
Изплащаве: МНОГО
Всички стъкла на ромъ среди за малката щедро постжпки
за отлагане мобили съобщавамъ на
гда
земледЪлцигв,
ЧЕ
ЛЕКИ УСЛОВИЯ.
нската легация сж пре сть на банкигв и на
репарациитъ
покжснб,
ИЗВЪРШВАМЪ
ГОЩ
_Сиоразумение
върнати на соль, Черче други
заможни лица. когато вногкигБ станатъ
РАЛНИ
РЕПАРАЦИИ
ветата н а прозорцитв Арестувани сж няколко поголъми презъ след
Христо С т ф н о в ъ
отъ фасадата на легаци лица, които даватъ по ващитъ години Сегаш на всички видове трак
Ателиеръ.
ята сж хлътнали навжтре. казания само по отноше ните вноски не сж тъй тори, отъ каквато да е
Всички околни к ж  ние външната страна на голвми и ако българското марка.
Димитхръ М. Табаковъ
Работа гарантирана
щи и здания сж сжщо събитието.
правителство
направи
Сжщо търся съдру
Собственото си ПРА
пострадали. П розорцитв
сега постжпки за отлага
жникъ
съ
капиталъ
за
З
Д
Н О МЪСТО отъ 2500
на банката сж до единъ Сензационни изявле не, сетне, когато вноскитъ
направа
на
единъ
ГА
метра
на уца „Домна
изпотрошени.
Печат
се увеличатъ не ще има
ния иа Радичъ.
ницата на Стойковъ е
куражъ да иска още Р А Ж Ъ СЪ' ГАРАНТИ Кяжна" № 1. при грани
РАНИ ДОХОДИ.
ци: Ханджи Герги, Кръ
пострадала сериозно.
София, 13 Въ една едно отлагане.
стю Славовъ, глуха уца
Споразумение
Адската машина е речь Радичъ е заявилъ
За сега правителството
и болнична уца ПАР
str.
„Radu
Cel
Mare"
16
била възпламенена с ъ че Корошецъ и Букиче» щеискасамо увеличението
ЦЕЛИРА И ПРОДАВА
Bazargic
фитилъ, който билъ д о  вичъ сж виновни задето на външния заемъ съ
Н А ЧАСТИ. На лицето
ста дълъгъ, за да мо
сега се говори, че може 1,000,000,000 лв.
3
парцела и вжтре 2.
гатъ самигв атентатори да загубимъ още тази

БОРИОЪ д. п о п о в ъ

ЮРДАНЪ БЕРЖАРОВЪ
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всички свои места в ъ ба на лъъо, ба на дйсно
Сжщо така и ради повволено да го въведе
Камара, но въ лицето на а бъл. пог^борка казва калите следствие н а въ една избирателна се
бития тъхенъ
вождъ, какъвъ е резултата в ъ своето двуеличие, губятъ кция, каквито имахъ слу
Leon видчи свои личности ка чая да наблюдавамъ: Та
Leon Blum, биватъ обез такъвъ случай:
главени ва пръзъ п/бла Blum можеше да бжде то; Chautemps истинския кава сем плота въ гласу
та парламентарна сесия. избранъ всекжде, кжде т е х е н ь шефъ, Bonnet ването, но найглавното
Действително, както се то поискаше, но той по бившъ министъръ и др. такава евобрда, щото се
произнасяше тая варанъ жела тъкмо сектора к ь
В ь замема ва това питашъ дали се нами
»Le Populair",
техния д^то кандидатираше апо десницата вижда всички рашъ по нвбори ила в ъ
органъ, това е срамъ ва стола на фр. комунизмъ свои видни членове из некакво си празнично
нацията и демокрацията Jaqu Duc'os. "Ивхода на брани и вънъ отъ това тържество. Нека се н а 
такъвъ единъ политиче борбата вависеше о т ъ цела плеяда о т ъ нова деемъ и в'скоро време и
ски мъжъ д а остане членовете на умерените сили идватъ да подмла у насъ да се вж.веде
вънъ отъ нар ла мента въ които Blum имаше дятъ редоветй на пар тоя редъ на нещата.
макаръ социалистите да пълна въра, че ще го
тията. За да си предста
Колкоте се отнася
подкрепятъ въ борбата вятъ читателите на в. Ку до душевното състояняе
иматъ право, но т £ бе
ратъ плода на своята срещу D uclos, но горчиво риеръ какво означаватъ на тълпата в ъ очаква
двойнствена
политика: се ивмаме.
фр. ивбори нека ми ение на резултатите, ще
1

ВИНО Б Р А Г А Д Й Р У

напомня, че грамадния
площадъ „D e L'opere"
ср&щу редакцията на
L/Echo de Paris, се т р е 
сеше подъ ввуците на
Марсилввата, при разгла
сяването чрезъ
Haute
pareur, на приидащите
резултати отъ всички
краища на Франция до
кжсно време презъ но
щьта.

Д Н Е С Ъ ;

W
В Е С Е Л А К.ОТАЛ:Е:ДИ:ЯС
V големи части

Мзбта я ш ч е .
Китайски обичзй,

Вь Китай има мно
го странни

обичаи.

Когато някой момъкъ се сгода,
първаШа
му работа
е да съста
ви сйисъкъ на
нещаст
ните казалири,
които
сж изкали
ръката
на
почитаемата
му
годе
ница цли които
сж се
възхищавали
на
красо
тата й и сж биле
пре
небрегнати.
Следъ като
състави
списъка,
той
отива отъ
гражданинъ
на
гражданинъ
и съ
списъка въ ръка
доказва
своето превъзходство
и
достойнство

Въ Китай

никога

лялъ е

продължиШелено
силенъ
дъждъ ' придруженъ съ градъ.
Много
градъ е падналъ
по се
лата
Г аргалъкъ,
Г еоре
и околностьта,
покри
вайки земята
съ единъ
пласть
отъ
о к о л о
12—15 см.
дебелина.
—Ош- неколко
де
на Полицейските
влас
ти оть града
ни
опе
рираха
редь
арестува
ния на лица, които нп>
матъ
легитимационни
карти. Обръщаме
вни
манието
на граждани и
селени да си
набавятъ
такива отъ
респектив
ните имъ общини.

— Умоляватъ
г-да

абонатите

почти
момъкътъ
нап
тературното
раво не се обеснява
съ
госпожицата,
която „ПОЛЕ", които
некоя
смята за своя избрани получили

ца.

Той избира

ее

дакцията
изпрати

Я

«И»

й7

9

«s
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Ще намерите чо
рапчета за всички ви
дове лампи

съ много

НПМ9ЛВНН ЦеНИ при кни

—Научаваме се,, че
жарницата на РДфД.
сж се построявали ба
раки въ центъра на граИ Л Ъ СТЕФАНОВ!
da безъ нуждното прз
Копринени чорап
воление на общината.
Дали г нъ новия кметъ
чета зе лампи „Petroима сведения за тая
своеволия. И ако има,
защо не взема
необхо
— 2 5
L
B
I П
А
Р
Ч
Е
—
димите мерки? Впрочемъ, ще почакаме мал
кухненски прибори отъ
ко и ще съобщимъ по В С И Ч К И
дробности.
аломиниумъ цт>ОИ И З В Ъ Е ф в Д Н О намалени
t

—Представлението
„Високиятъ
Смяхъ се отлага за
идущата събота вечеръ.
Прихода отъ това пре
ставление ще бъде въ
Полза за пострадалите
отъ землетресението въ
България.

на ли на пиесата

списание
не сж
книж

прате ка, да съобщатъ въ ре

ници, и то не до щас
тливата
избраница,
а
до нейните
блиски,
и
Мака гаПочваШъ
прегоиориШе
Най-малко
се
преговаря
около 3 месе
ца. Ако се дойде
до
споразумение,
нали
се
прави
пазарщкъ?
— поуважаема
госпожица
няма отколкото
избра
ницата
му, ако ли, не-

не ще направи зле, ако
не се спира само на ед
но преставление, а дава
преставления, и въ дру
гите добруджански гра
дове, като въ Силистра,
Балчикъ, Каварна.

за да имъ се

своевременно.

и

— Вь къшлата
на
—Общинския- бютбившия
калиакренски
гласу
депутатъ
Г. П. Докто жетъ още не е
ровъ се е случилъ
единъ ват. Едва сега ще се
печаленъ
инцидентъ. праща на съветниците

Някое си шефче

на ко- по-единъ екземпляръ

лонисти,
безъ да
пити
никого си, забива
плуга
въ най-добрата
зимни
Докторовъ,
дай Боже, не стане ра- ца на г-нъ
която
стигнала
до
ботата,
исмислятъ
се
Поясъ
'и
изорава
цяла
най-гениални
козни
и
нива.
Нещастния
подмятки
за да се же та
стопанинъ
който
е
гне по-остро.
И това е
бягалъ"при
компетен
Правило.
тните власти за съдей
Въ Китай тия, ко ствие, г-нъ шефчеШо на
ито вече сж се
сгодили колониалите,
който из
или ще се
сгодяватъ глежда
да е билъ
гоиматъ обичая да се йри- лямъ бабаитинъ,
е изо
криватъ
до
последния ралъ 30 хектара
избуя
моментъ,
като
-непрес ла зимница
и я
засява
танно говорятъ
за чу съ
мисиръ.
ждите отношения.
Го
Спучаятъ е оШневорятъ, въпреки и мла
сенъ
до съдебните
след
ди, Като истински
наствени
власти.
шенски
махалажъойки.
Тоя е най
сигурния

за

За ангро специални цт>НИ И уСЛОВЯЯ

—Отъ 1 до 12 Май,
П Р О Д А В а
аъ града ни сж зарегис книжарницата на Р А Ф А И Л Ъ
трирани 29 раждания, 24
умр-вли, 1 свадба и единъ НОВЪ Б А З А Р Д Ж И К Ъ
рззаодъ.
—Въ сжбота вечерь
та заминаха г-нъ Цонкп
Пенковъ и Бъля—деле
гирани отъ мъстното земледелска камара, д а
присъствувагъ на голя
мо о земледелско и ин
дустриалио изложение в ь
Прага. ,

СТЕФА

1К

Най идеалния препаратъ

n

h

ПРАХЪ С Ъ КОЙТО ВСБКИ МОЖЕ САШ
ДА СИ БОЯДИСВА съ всички аиътеаа вс*
какъвъ платъ или дреха, О Т Ъ ПАМУКЪ ВЪЛ
НА или КОПРИНА.
Намира се въ всички
бакали.

Главенъ представител*
П. КОНСТАНТИНОВА

Продавамъ три лозя

срещу

хотелъ

Регалъ.

вечерьта 2-тъ се намиратъ на сре
\2
т.
м
въ
градъ
Кава дния пкть, а трегото^ до ИСКАЙТЕ само придворната и-незаменима пвГ
сторили
пазарлъка
и че
рна,
Черковния
Хоръ, кариеритъ- на камъни.
ще се годятъ.
подъ
раководството
на
Б И Р А
Вь едното лозе иа>а качество
Така е въ Китай,

знакъ, че те

вече

сж

—Събота

да го изучатъ.

1

no-музика
Пен големъ
орехъ.
а какъ е у нашенско ще учителя
чо
Пее$ъ
ще
даде
единъ
Споразумение
кажемъследующия
пътъ.
концертъ
и
оперетката

НКДЕЖДИГГЪ

Сави Г ^ о р г Е е в а

Марокския Бей.

Добре би било, та
зи
инициатива
д а
придобие
гражданстзе-

ностъ. Напримеръ. лю

— Въ дена на 10 бителската
Май, следъ обедъ ва- българското

трупа при
общество

шосето за Варна

която,е фабрикувана при богати в^иродии У
еловия и к о н к у р и р а

фабрики

Ч е т е т е в-къ
„КУРНЕРЪ"

всички

ДРУ {,
Г,

въ царството.

Главенъ представитель

[ Срещу хотелъ

за окр. Калиакр^

„Пачевъ"

