ГОДИНА II
Дирещоненъ номктетъТеодоръ Тошевъ, Т. ПриХОВЪ, Е. НИКОЛОВЪ—адвокати
Cumitetul de direc|ie
Т. To§ef, Т. Prihof, Е. Nicoloj | |
advoca{i

14 Аяршгъ 1928

БРОЙ-302

Адвокати: Теодоръ Тошевъ, Тинк
Пойовъ, Енчо Николовъ, Хр. П. Кайипг
Д-ръ Cm. Ивановъ, Евг. Бачеварова—/
МЕДИЦИ: Д-ръ Д. Иовачевъ, Д-р
ЕКОИОМИСТИ: П. Лоловъ, П. ,.%:
евъ, С, Петровъ:
i-^n.
РАЗНИ ПРОФЕСИИ: Р. Бешсовъ, Аo
Кросневъ, Н, I аврааловъ, Хр. Цок ->въ, К. Ка.
мовъ.
:

и.

Главенъ Редакторъ
Сом П • t l t d • е е d a е t I е
Хр. П. Капатановъ
AVOCATl
: Teodor To§ef, T. Priho , В P-pof, E.xiu Nicolof.
0СН08ДТШ . Л. П. СТННЧЕВЪ
Hr.
P.
Capitanof,
1. Berjarof D-r St lvano' Zag. Ba' cevarova—Ri
адвоката
zova. MEDICI: D-r Novaceff. D-r В.tena"- ECONOMISTI: P.
Lolof, P. Atanasof, A. Andreef, S. Petrof, Dir.F RQFESIUNI:R.Be§
Независим» ежедвевекъ икфоршционенъ вестникъ
cof, M. Stefanof 11. Crosnef N. Gavrilof. Hr. Toncoi, C. Calincof,
CURIERUL: ziar independent de infformafiuni
Годишенъ абонамент ъ 600 лей
За чужбина 1000 лей
"Prlncipesa Elisabeta" № 9 §i 11 Bazargic
Цена 3 лей
З а щ о искаме

училища?

Нке искаме училища, гдето децата на роСтефанъ Радичъ, иска окованъ въ вери мънските граждани отъ български произходъ да
учать на най-понятния темъ езикъ — матерния,
смелия водителъ на хар-ги да умре.
ватския народъ,. отново
А македонците не Ние искаме товз, защото е най-елементарного и
подига въпроса за едно иекатъ много нещо: ис-естествено човешко право. Защото и ромънците,
немедлено сближение ме катъ преславените У- било арделянци, било басарзбенци, било маке
жду двата братски наро йлсонови принципи на донци или тия отъ тимошката долина, СА иска
ди—България и Сърбия, самоопределението да ли, настоявали сж и СА се борили, децата имъ
Преди няколко де се йриложаШъ и спря да учатъ на матерния имъ езикъ. Нима, това ко
на е говорилъ въ дал- мо тяхъ. Иекатъ да си ето те сж смятали свое право ще ни го отрепатинския градъ Спала имагь свое автономно кътъ сега намъ? Где остава логиката и последото, гдето остро крити- уяравление, да престане ватлелвостьта тогав;?
Както ние претендираме и настояваме да
кувалъ антиславянската безмилостното имъ из
молитика на белградско требление отъ страна на ни се позволи да отворимъ училища на българ
то правителство и под- разбеснелите се сръбски ското малцинство, съ същото основание и право
черталъ, че единствено шовинисти, да вкусятъ и претендиратъ и населяващите около 30 села бъл
то спасение на Югосла те отъ спокоенъ и сво- гарски граждани отъ ромънски произходъ отъ
вия е бързото сближе боде.чъ животъ следъ Видинския окръгъ. Въ мотивите на искането си
ние съ славянските дър 600 годишно непрестано отправено къмъ йътарскою- а^ъ^^наш те исказватъ следните интересни мисли, които СА И
жави и на първо място робство.
наши:
съ България и Русия.
И тогава, когато се
И действително, съ- даде естественото право
-,,По причина че нашит! деца въ дома
всемъ би се заздравило на македонския народъ, говорятъ матерния,са езикъ,губятъ много го
положението "На Балканисамъ да си нарежда съд
те, ака би могло да се бините, пътять е съвър дини на халосъ само да изучатъ официалния
реализира това тъй же шено откритъ за сбли езикъ, защото техните умствени способности,
лано отъ Радичъ ебли- жение между българи и неподпомогкати отъ новите познания, не се
жение.Това се желае ис сърби,—
крено и отъ българския И ще се създаде мно развиватъ. Ако овученивто се извършва на
народъ. Желае се, но го мечтана конфедерациа матерния имъ езикъ, тогава и официалния есамо при едно условие: на южно славянкките на зикъ би могълъ да се изучи По-лесно и по до
веднажъ за винаги да роди отъ Балканския по- бре".
Това СА само една малка извадка отъ об
се ликвидира съ въпроса луостровъ, която ще бъ
ширните
мотиви за предаванието на матерния еза Македония.
де най-сигурната гаран
Единъ нещастенъ ция не само за мира на зикъ. Повтарямъ, ние напълно си ги присвоя
народъ, който
у- Балканите, но и на цяла ваме и ще ги изложимъ обширно въ най-скоро
време.
бийственотj безпристрас Европа.
тие на Европа, смело и
Хр. JT. }(.
Хр. л. X.
открито заявява, че не

НОЕТО ЖГЪЛЧЕ

Политика и сметка

Бай Добри е голямъ
йолитиканъ. На два Пъти
до сега въ Букурещъ на кон
гресъ е ходилъ, безъ да му
мигне окото изговаря до
ста отчетливо думите:
жосъ, сж тръяска, рушине,
шоболанъ и темъ подобни.
Бай Добра беше аоедно време авересканъ. Ка
ра я година-две, до като
единъ адвакатъ йоргисШъ
1
го раздумва, обещалъ му е,
че сигуръ ще дойдатъ на
власть а че ще го найрави
1
селски кметъ.
И Бай Добри стана
Йоргистъ.
Чудонещо.етояЙ-гарасйравя
ми еднъжъ Бай Добри, та
кава брада не съмъ виждалъ, а умъ, като бръсначъ..
Цапъ тия влашките нега
разбирамъ, но хората ми
казватъ, че на французите
джувайъ давалъ. И Бай
Добра зацъка оШъ очудвание.
Но отъ няколко дни
Бай Добри все ме обикаля.
•—Момче, крийте отъ
насъ старите, но не прави
те харно; стари сме, ама
дяволи сме си. Дочувамъ,
че българска йартия щели
сте да йравите, а, йравичката ма кажи?
—Ако народа желае
това, отвръщамъ, а Шо мо
же да стане. Ама ти, ба
ли се зайисалъ въ нея? •
—Азъ, Баювото, отъ
българите не се деля, но
йоШрайте малко, още^ месецъ-два, може йъкъ Йорга
да дойде, нали ще е язъкъ
ако испусна кметството,а?
То ще стане белла, и не
дойде ли, тогава ще прамки
термини
(рициново
вимъ и наша партия.
щественото
мнение
и
да
Г\ т. Пав. Псповъ
—Но това e вече дре
масло!^,
предавайки
имъ
насърдчавамъ
посредст
Около една „музикална критика
сметкажийство, а
видъ на едно обективно веното, .. въоаразявалъ бнаво
ти
старъ
пръвъ човекъ
„О толъ о семъ а бопьше о ничемъ"
схващане на онова що есъмъ си че правя обще- отъ селото,итъй^даразсъж
Считайки моята ста и късно вече, върху от- критика и изкуство, но ственость! Не съмъ об- даваШъ
тия отъ брой 295 на в говорътъ на г-нъ Hob за негово нещастие яв щественикъ, нито си въ— Политиканство а
„Куриеръ" относно ко by на горепомепатата ми ната злонамернос-.ь про образявамъ, че н-Ькой сметкажийство, то е все
едно, тамъ отъ гдето пад
нцерта на хорътъ подъ статия поместена в ъ зира при вевки опитъ може да бжде такъвъ не,
диригенството на г-нъ брой 271. Не мисля съ да определи Т-БХНИГБ по благоволението на г. бри.тамъ е а Бае ти До
Пенчо Пеевъ поводъ на това да правя честь на отношения къмъ гаша- Hobby, но нито съмъ ' И Бай Добри се зат
„многоколони дисерта автора на отговорътъ, та действителность.
съгласенъ да се прикри- ека самодоволно
t

На моитъ уводни ватъ ИСТЙНСКИГБ отно
ции,, върху критиката и нито да създавамъ новъ
}{адеждихъ
ивкуството, добивайки прецедентъ на разяри. бележки за дейноста на шения на известни лич
видъ на .музикални ра- Туй което пиша тукъ е г. П. Пъевъ, като муви ности къмъ оная широ
впри съ явната тенден да потвърдя огце ве кантъ, въ мииалитъ- го ка публика отъ народа, П. Пъевъ е |работилъ и
ция да се ваблуди обще днажъ онова, което той, дини и по нистоящемъ.г. къмъ която имено Г Бработи още повече днесъ
ственото мнение и въп авторътъ, тъй предна Hobby има дързоста да хранятъ презрението, не усърдно и съзнателно^въ
реки нежеланието мя дамерено се помъчи да о- предписва явна предна- жели да предпазватъ ес полето на нашето музи
се 8анимавамъ съ лични- бори, васланяйки своята меречость, т. е., че съто-тетическото й възпита кално Д"Бло fa твърдя го
т-Ь мнения на този или некомпетентность подъ ва съмъ цъ-лилъ да съз- ние отъ покушение на и сега), мисля че доказоня доморасалъ критикъ една върволица отъ сте- дамъ шумъ около една непосредственото.
вамъ съ доводи, изхож
гце се повърна, макаръ риотпиичнифразисъ гро- личноеть, да заблудя об-| Ако азъ твърдя, че дащи отъ положителни

cm п
но облагание, което е ед
I
на днжма: десетата чаеть
На много износни цени и условия бихте
по въпроса за проверката на недвижимата отъ преходите, било въ
пари, било по-някога въ си набавили следующия почти Н О В Г Ь
и
селска собственость. Отговоръ на Т. Тошевъ натура. Само общините в а п а в е н ъ г а п Е Е в е ^ т а з р ъ
правятъ изключение и 1 Гарнитура вършачка съ апаратъ и истъри
притежаватъ ва винаги сачка „Рамсонъ" 7—8
Но Г-нъ Т. Тошевъ дне по-същата причина горите и пасбищата, кои
1. Гарнитура вършачка 8—10 „Клайтонъ*
не се сърди само на тия,-всичките юристи, които то нищо не плащатъ".
3. Жетварки.
които той мисличе муна- е имала България до
Тая извадка я на2. Самовързачки.
тякватъ за някакво еи Апрялъ 1920 год., защо- мерваме на 404 страни
1. Редова сеялка за тракторъ съ сачове.
неиспълнение на дългътъ тото презъ тЬва време, ца въ книгата на г-нъ
2. Файтона и J кабриолетъ.
си предъ местното насе ето, въ това отношение, •I. Д. Лоней озаглавена
1. Мисиротрошачка съ две гърла,
ление. Той се нахвърля какво пише г-нъ д-ръ Т. „България отъ вчера и
1.
Тракторъ.
и надъ други предпола Р. Теодоровъ въ предго днесъ", напечатана отъ
Плугове,
каруци, хамути, валяци и др
гаеми виновници за от вора на книгата си „Пра книжарницата Хашетъ земледелски потреби.
криването на въпроса за вото надъ недвижимата & с-ие в ъ Парижъ
проверката на крепост собственость въ Бълга презъ 1907 година.
Споразумение
ните актове. Критикува рия":
Авторътъ ни казва
П е т ъ р ъ
Н и к о л о в ъ
тия отъ София, че не
— „Ттрябва да зая въ предговора на 4 стра
Хотелъ Калиакра—Бившъ Джемадинъ
сж. се потрудили да ос вя, че въ българската ница, че съ огледъ за
ветлятъ г-нъ Еуженъ За литература
не сееписа- написванието на книгата
мфирилу, презъ времето ло нищо систематично
е билъ поканенъ отъ
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
когато пребиваше въ Co и изчерпателното по еи
г-нъ
мииистра
на
търго
фия за изучванието на топ въпросъ. За шова вияга да замине веднага
По случай светлите празници, съобщавамъ
поземления въпросъ. 14 моя трудъ, като. пръвъ за Балканите, Даже, като за знание,че доставкхъ и пустнахъ въ продажба,
ето какво казва противъ ойитъ въ това направ «Мото" на книгата е по с ъ много намалени ц е е и луксозни
тяхъ:
ление, далечъ не може ставилъ: „Трябва да сим- брашна, специално за
К О В у н А Ц И
—„ Бидейки г-нъ За- да блое съ претенциите патизирашъ за да разби въ торбички и на едро и дребно отъ прочутата
мфиролу въ София, ни на изчерйателенъ".
рашъ",
мелница 1>АДИ ВЕШКОВЪ.
кой не се е позаинтереГ-нъ Тошевъ би мо
Л. Дьо Лоней въ
Сжщо ще намерите разнокачествени бра
сувалъ да го попиШа за гълъ да си отправи стре своя трудъ се показва шна за хлебъ, специално приготвени брашна за
що е дошелъ, каква цель лите и противъ българ за единъ добъръ прия- хлебъ, специално приготвени брашна за землеПреследваше съ неговото ския министеръ и про тель на българите и съ лци,—трици и ермекъ.
отивание тамъ, когато тивъ всички тия, които искрени намерения да
Моля преди да си купите посете за уверение.
се работеше въ архивите сж накарали ^единъ до накара западняците да
Съ почитъ
на Народното събрание.. бре познатъ 'публкциеть обич*атъг и уважаватъ
.... Никой не се зае да чуждеиецъ да пише сле тоя народъ отъ невеже
МИХАИЛЪ НИКОЛОВЪ
го опъти въ тежката дното:
ствените Балкани.
задача съ която се на
— „ Три четвърти
Сведенията които бившъ касиеръ въ мелницата на Ради Бешковъ,
гърби, да допринесе не отъ населението въ Бъл сведующите кръгове сж уЛица Раховеи 29, срещу турския клубъ, доханъ
що за осветлението на гария сж вемледелци. Ре дали въ 1906 година на „Шейтаиъ чекичъ»—Базарджикъ.
тия ^извънредно затъ- аеимътъ на собственость филобългарина Л. Дьо
мвни и оспорвани въй- та, който датира до го Лоней въ София, по-отpocu тъй както той ляма степенъ отъ турско ношенке на недвижима
Б р а ш н а р о к и
с к л а д ъ
самия се изказва Ьъ сво време е достатъчно осо- та селска собственость
Александър Н а й д е н о в ъ
ята книга Еволющия- бенъ. Теоретически, пъ- въ тогавашна България
Базарджикъ ул. „Добруджа" № 4 до пощата
та на селската недви ленъ собственикъ H I зе не вярвамъ че сж отъ
Въ склада ми се намиратъ винаги големи
жима собШвдностъ въ мята е държавата; фак естество да разсърдятъ
количества всички качества БРАШНЯ на
България,
публикувана тическия собственикъ ва въ 1928 година колега
н а й - и в н о о н и гу&вхх
въ Ш9 година".
конно не е освенъ единъ та Тошевъ.
Приготовлявамъ специаленъ типъ домаш
Г-нъ Тошевъ би веченъ и наследственъ
(Ще следва)
ни БРЯШНА за нуждите на чифлици и стопан
могълъ да отиде и по- чифликчия; неговия даства. далечъ.
нъкъ фактиче^и се пред
А. Н. ПИНЕТА
Земледелци, продайте си храните и си ку
Би могълъ да напа- ставя ивравенъ чреаъ ед
пете отъ мене брашно, и ще намерите по добра
сметка.
ятъ приносъ на негоза въ музикалните заложби но е проявилъ достатъч
та дейность на музи на нашата младежъ и- но такива на мрзикаленъ Посетете склада за уверение/
канта къмъ нашия кул менно заради положи оргакизаторъ— педагогъ
туренъ подемъ. Мене не телните му способности! и диригеитъ. Това не
ме интересува дичноста А г-нъ Hobby има сме- ще докажа азъ, нито ще
П. Пъевъ; не меинтере лоетьта да обвинява то отрече д р у г и я т ъ Съобщавамъ на почитаемата си клиентела, че за
суаа неговата физионо зи младежъ въ несамо- съ праздни д у м и , с в е т л и г в п р а з н и ц и п р и с т и г н а х а
мия, — не определямъ стоятелность?
а го доказватъ положи
ми гол^мъ а с о р т и м е н т ъ отъ
азъ неговите способнос
Не, тважаемий! Тия телните резултати на не-^
ти отъ неговия външенъ млади хора не сж се съ говата дейность. Или си ДАМСКИ, МЪЖКИ и ДЕТСКИ
видъ, отъ дългата коса брали около дйрягеитЪтъ мисли авторътъ, че тик
о б у щ а , отъ н а й - п р о ч у т и т е
ими нервни жестикула за неговите черни очи;- млади хора се сьбиратъ
ции Туй което е ин не и за некакви лични да четатъ дисертации по
тересно, туй което тръб облаги или други спеку Салоната етикеция? Или
Сентисъ, Турупъ и Рекордъ
ва да признае не за се лативни цели, каквито че те възнамеряватъ да
По с л у ч а ! празнициттЬбе си, не и за г-на Ho въ сжщность вашата стакатъ организатори на
bby, а за широката пу критика преследва. П. танцувзлни вечеринки,
блика, — то е, ье него Пеевъ не е проявилъ о- чай—соарета и курсове
Петъръ Гераеимъ
вата дейность е намери ше хипнотизатсрски спо по модерни такци ли?..
ла щастлисиятъ ртгласъ собности, за да омайва, Не!
срещу градския часовникъ
(следва)
«

;

ai

х

Въ кино „МОДЕРНЪ"

По случай
ВИЛИКЪ-ДЕНЬ
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Доставихъ една ефтина

е

!

партида

отъ

дини, но пъкъ въ заме- мъжки и дЪтсяи дШи> както и ученически униформи
на ще употребятъ най- отъ най хубави ЦВЪТОВЕ и КАЧЕСТВА, кои
Бившия началникь величена отъ въздушни големи усилия за мо то
продавамъ на низки цп>ни. Желающитп? да
на Райхсвера ген. фонъ те сили.
дернизирането на арми се облекатъ
хубаво и ефтино да заповгьдатъ
Сектъ, е държалъ тия
Споредъ ген. Фонъ ята и въздигането въ въ МАГАЗИНА ми и ще се уверятъ.—
дни въ Берлинъ, предъ Сектъ, най добрите мир техническо отношение.
Осзенъ това доставихъ и нови серии
членовете на „германс новременни войски сж
Вь настоящата го о т ъ Т Т Т А П К И , « О ^ П Г Д А . и
кото здружекие о т ъ ония, които сж съставе дина сумите по издър-П Л А Т О В Е които тоже продввамъ
1914 г / една конферен ни отъ професионални жката на войската ще
ция върху темата: „Вой войници и по възмож- възлизатъ на 750 мили на износни цени.—
Не изпускайте случая!
ската и бждащата война. ность отъ доброволци. она златни рубли.
Ген. Фонъ Сектъ е Огъ голема важность е
Василъ Станевъ
казалъ,. ч е бждащата телесното и просветно о- Новото звмйетресение
Магазинъ Пияца—Пъчей (шадрафана]
война ще започне съ на бразование на младежьвъ Смирна.
падението на въздушни- та. Държавата требва да
тъ флоти. Обектива на обърне най голямо вни
Цариградъ 12. Едно ХЕРМАНЪ А. ЦИФЕРМАНЪ
това нападение нъма да мание на това.
ново
землетресеяие стана
бждатъ голЪмитъ градо
За въоржжението, въ Смирна и областьта
За настжпващия сезонъ на постройки туве и големите индуст сшо едно разрешение Дурбали, което е произверихъ въ
продажба ДЪРВЕНИ МАТЕРИАЛИ съ
риални центрове, но възсе вижда на гея. Фонъ ло истинска катастрофа. цени, които
биятъ ВСБКАКВА КОНКУРЕНЦИЯдушната флота на неп Секаъ възможно: да се Повиче отъ 2000 кжщи
Дъски
за подкеремиди mf
1275
риятеля. Само следъ у- определи типа на срж-биле до основчте раз
Чойлитури
отъ
8
м.
1250
нишожаването н а тая жието и да се взематъ
Целото населе
Ду рама (тъмплария)
2500
флота ще започнатъ а- предварителни мерки за рушени.
ние
е
въ
ужасъ.
Чити
\375
таките срещу големите масовото фабрикуване
Срещу
гаранции
правя
ГОЛЪМИ
УЛЕ
натрупвания на войски, въ случай на нужда, ка
СНЕНИЯ
ЗА
ИЗПЛАЩАНЕТО.
„Тимесъ**
за
вътрешно
военни складове и пр.. то се осигури доставка
Посетете за уверение
Започната офансива на та на първичните мате то положение на Ровъздушните флоти ще риали и по отношение
мъния.
ХЕРМАНЪ А. ЦИФЕРМАНЪ
бжде последвана и раз на индустрията за бър
вита отъ сухопжтните зото гфем-шаване отъ
Лшдонъ 12. Вест
Складь на дървенъ материалъ
сили. Въ мирно време мирновременно произ никъ „Тимесъ" печати
Шосето за Кюстенджа.
требва да се обърне го- водство къмъ военно. на уводно место една
Базарджикъ
лемо внимание за под Това е по «износно от статия за вжтрешлото
готовката на тия сили. колкото складирането на положение на Римъния.
Въ бждещата война ще големи количества орж- Вестника пише, че пръс Земледйлска Синдикална Банка Базарджикъ.
играятъ решителна роля жия, които могатъ да натите слухове въ стран
Доставя всекакъвъ видъ ЗЕМЛЕДЪЛСи малките армии. Но се откажатъ въ реши ство за едно предстоя
те требва да бждатъ телния час негодни пора ща вълнение сж преуве КИ МАШИНИ, мотори, батози, трактори, ма
добре въоржженп. Тех-ди стнали въ последствия личени и не отговарятъ сла за трактори американски, редови сеялки
ната мощъ ще бжде у- усъаърщенстаувания.
на истината. Вестникътъ съ дискови-лжжична система, жетварки Прос
подчертава-, че общест ти, вързачки и за трактори триори, дараци,
веното мнение не било мисиро-троша чки.
Помпи за вода; дълбочина до 80 ме
Юлия на каквато и цена развулнувано отъ много
Алба-Юлия!
време,
нито
пъкъ
сжщетра Лекарстьо противъ МИТИЛЯПредседателя на На- Д е. Каквито и сж опи ствува некакъвъ призСтимуленти срещу ГЛАВНЯТА.
ционалъ-Царанйстката па ти сж употрибяватъ зз накъ на революционно
ртия, запитанъ отъ единъ осуетяването му,ще бж движение.
ЛОЗОВИ ПРЪЧКИ.
журналисть относно съб датъ напраздно.
ранието въ Ялба-Юлия,
l^axkama.
Събранието, което Българо-гръцкото
отговорилъ:
„СъбраниеШо отъ ще стане въ Алба-Ю
сближение
Алба Юлия, навгьрно не лия е залегнало вече
Лондонъ 12. Гръцсе йозволява,отъ страхъ
п Л У Х б О Р И Я "
въ
душата
на
народа
и
киятъ министеръ на вънда не би искочи на сце
Най идеалния препаратъ
ната смгъшното, което той го искв на вейка кашните дела, г-нъ Михалакопулесъ днег.ъ е ПРАХЪ СЪ КОЙТО ВСВКИ МОЖЕ СДМЪ
нито общественото мне цъна.
пристигналъ въ Атина
ние, Ще може да му по
пречи, нито йъкъ ние Русия решила да моидящъ отъ Италия. Не-ДА СИ БОЯДИСВА съ всички цветове все
кои съобщения на вест какъвъ платъ или дреха, ОТЪ ПАМУКЪ ВЪЛ
ще можемъ да му се
дернизира
войската
си.
ниците се потвържда- НА или КОПРИНА.
противопоставимъ.
Москва 12 Въ едно ватъ, че Гърция възна
Въ последните три
Намира се въ всички бакали.
дена. се срещнахъ съ събрание на военните, мерявала да сключи съ
мнозина партийни пред комисаря на войната г. България единъ приятел
Главенъ представитепъ
водители оть Трансилва Ворошиловъ, заявилъ, чески договоръ и такъвъ
ния, коихо най-настойчи ефектива на червената арбитражеиъ съ Бълга
П. КОНСТАНШОВЪ
во искатъ свикването на армия не ще се увеличи рия, по подобие съ тая
срещу хотелъ Регалъ.
събранието отъ Алба- въ растояния на 5. го- на Ромъния.
•i'ip „Comermla". iv. L>. imocot & Uno. Загатне
В я а д а щ а т а
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Срещу хотелъ „Пачевъ"

А

К У Р И Е Р Ъ"

СТР. IV

Члигв на „КУРИЕРЪ Николае Предеску зами Балабановъ, а така сжщо
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
на миналата ношь за род и rца В. Радулова,членъ
ния си градъ—Слатина. сждия на смъсения сждъ.
Слонъ и мъмкче
Съобщаваме на почитаемата си клиентела
Следъ
като
привър
че
съ
свормируването
на бившата «^»аор13Г.
(по Крилова)
ши
разпититъ
на
свиде
—
Говори
се,
ч
е
:ь£а
»
О
в
.
Г
е
о
р
г и " въ акционерното
Край Трибунала слонъ
телят^
въ
София,
съста
следъ
Великъдень
щъла
Дво,
за
напредъ
подъ
ръководството на м а 
пръхтеше,
Той бгьше дебелъ, старъ
да тръгне една военна ва на сжда ще продъл й о т о р ъ охтецжзсалзЕзсотъ ще
Големо, мало тамъ комисия изъ окржга ни жи заседанията си въ изработваме особено шаеци и аби, ПЛЙТОВв
търчеше,
Плслдивъ на 14 т. м.
Да гледа каШо на даръ.по закупван на коне за
армията.
Следъ привършва за балтони, спортни и н а й финни
Не щтшъ ли йсе, на
Същевременно щ е нето на работата си го КаМГарНИ такива и то отъ чистаВЪЛНа.
котенце йодобно,
Отъ Джума дотърча,се раздаватъ награди за стигв ще пссетятъ забе
Тъй като првзъ пролетьта ще се ирепос
Озжби се, загърчи седобре отгледание коне. лежителностигв въ Со трояватъ ново здание, ще бжде инталирана сжщо
на него злобно,
фия и Пловдивъ.
Залая, заквича.
една модерна п а р н а бояджийница
—До
2
0
Априлъ
щНалгьгай дрипите
съ цилиндрично пресоване (скенджа). Къмъ мок
си, псе умразно, българскитъ власти не Итапиянски парламен рата апретура инсталирахме ДЦ2 ТППШЦЙ. изклю
Каза му скоклестий взематъ никакви паша
тари въ БудаПеща чително за чаена работа. Р а б о т а Г а 
хрътъ; портни такси. Отъ пър
р а н т и р а н е и вмъсто да чакате по
— Не се зжби, не се ви Май до 16 Октом
БудаПеща 12. Една цвли месеци овалването на платовете си, Вий
дърли напразно
За смгъхъ не ставай врий сжщо пакъ не ще група отъ 60 души ита имате възможность въ нъколко дни да получите
на светътъ,се взематъ «никакви так лиянски прламентари ще
—Защо ли ти тъйси, понеже се открива пристигнатъ на 17 т м. шаека готовъ, изваленъ и скенджованъ.
Не забравяйте че бояджийницата се ржково
дрънкашъ се напразно,
морския баненъ сезонъ въ БудаПеща. Тъ щеди отъ
дългогодишниятъ майсторъ специалисть:
Или* искашъ и т и въ Варна.
бждатъ предводени от и Д и м и т ъ р ъ
йрътъР„
Г - у д о ю ъ
Варненския градски талиянския министеръ ка
Отвърна паленце съ
Бившъ
собственикъ
на
фабриката
и бояд
тонъ умразно, кметъ гнъ Никола По благоустройствата гнъ
На пргъдвидливий
повъ полага особени ста Феделе и министера на жийницата до гарата е Колю Скорчевите дюгени.
хрътъ. рания и за промеждутъ колониитъ гнъ Федерзо
Н е си губете времето!
— Съсъ язика на }Ка ка отъ 20 априлъ до 1
В
С
Б К С Й желаюшъ може да замени вълната
ни.
наДарка,
май
пакъ
да
не
се
съби
си
съ
шаекъ
или прежда въ клона на фабриката
И оня н а , Джонъ
Парламента отъ Бу
ратъ
пашапортни
такси.
Булъ,
даПеща правя особени Бившото мвстона фабриката е улица РежелеКа
Макаръ йрекарвахъ съ
приготовления за гвхно ролъ. Елате, вижте, проверете и направете една
мо в'йарка,
то посрещане, които ще малка поръчка. Ний вярваме, че ше задоволи
Катъ слонъ съмъ се Житието тържище
предстоятъ въ Унгария напълно нашата клиентела и тя и за въ бждаще
надулъ,
Д
Н
Е
С
Ъ
ще ни удостоява съ своигв поржчки.
10— 15 дена.
Ехъ, имамъ чело отъ
два йръста, Ечемикъ 6.20—6.40
Съобщаваме сжщо,"че фабриката закупва
Чухъ и ,Simplicitas.'„
малки и големи количества на
Мисиръ
600—6.20
Но азъ тъй съмъ
Замница 7000800 Давамъ подъ наемъ при най добри условия.
здравъ в'кръста,
Fabrics de postav
За туй все съмъ въвъ
екстазъ"!
или ПРОДАВАМЪ ВО
—„Вижъ ти го лаешъ Итапобъпгарскиятъ Д Е Н И Ц А
име
Bazargic
а слонътъ
нающа
се
ЧАХМАЛИИ
и
арбитраженъ
сждъ.
Не иска да те знае,
5 хектара нива удобна
Нито пъкъ чува твоя
за
лай".
Итало— българския ГРАДИНА, намира
ща се^подъ село Карапе
—„Та и азь туй го смъсенъ арбитр а ж е н ъ
гоня. сждъ ще заседава днесъ литъ.
Срещу хотелъ Пачевъ
Защото знамъ,
Сжщевременно
про
в
ъ
С
о
ф
и
я
,
а
Че безъ ойастность,
депОвитъ отъ:
безъ йовреда;на 14 и 15 въ Пловдивъ.давамъ мъсто за Ъ^ЛЕх.
:
щ
а
срещу
ГРАДИ
Ще мина за юнакъ Сждътъ ще се занимае
Единственигв най прочути плугове
голгьмъ'. съ разглеждането |на Ц НАТА, въ градъ Базард
А хъртътъ го йечално
с в и н я
ЖИКЪ.
гледа, дъла, които сж заведени
Мисиротрошачки съ 1 и 2 гърла, Култива
Интересующитъ да тори,
И каза му: „Полайго, отъ италиански подани
Боруни, Сеялки, Жетварки, Резервенни
милий мой. ци срещу българската се отнесътъ до гнъ
части,
Шевни машини, Рала за мисиръ, Циг
Бжди юнакъ и йо дадържава.
Щерю Кировъ ул. Дечи
ли,
Циментъ,
Водопроводни тръби съ при
лечко отъ него сшой".
Утре 13 т. м., въ 11 балъ № 11,
Hamlet
надлежноститъ
имъ, Гпоздей, Синджири за
и половина часа ще при
кладеници, Желязо грубо и обработено,
БАЗАРДЖИКЪ.
стигнатъ членоветъ ка
Дърводелски
тезгяхи, Технически инструмен
сжда. Тв сж: г. Солдати,
ти,
Боии,
Безири
ипр. пр.
председатель, г. Албери
Емеши
марка
глиганъ
за тракторни плугове
—На третия день чи, председатель на Бо Дръ Д. Г. Новачевъ Оливеръ и тигръ.
на Великъдень отъ ме лон с к ия апелативенъ
Плугове съ 2 иЗбразди за трактори.
стната Земледелска Ка сждъ. Като арбитри на Медицински кабинетъ.
мара ще се раздаватъ смъсения сждъ ще бж ул. Режеле Каролъ №
д t л ц и
черничевигв и рдзнитъ датъ г. Ло Бианко, аге
видове овощни дръвче нтъ н а италианското 33 (главната улица) въ
Внимавайгв добре върху марката на
та на тия, които сж за правителство и г. Патро дома на Лука Ангеловъ. плуга, пазете се отъ фалшиви и имитирана
писани и предварително ни, члень на Римския
марки, търсете само истинската
окр. сждъ. Като агентъ Приема болни отъ Bfj
дали капаро.
отъ страна на българско
—По случай празни то правителство е прис ШШНЙ заразитлнии
™
ГДИГАНЪ
цигЬ гнъ субпрефекта тигналъ вече г. Никола В8вдитан болести
1
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Б . Ш и б и л е в ъ & В . З а р ъ в с к и
готови дрехи,
О

Т

купони
Ъ

отъ платове

20 на сто
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