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френската Банка при
стигнали

Вь неделя вечерьта
Следъ много прере во,
очаква свое съ ЕкспресъОриентъ сж
[ания, савещания и за то осжществяване въ го пристигнали въ столица
^седание на второ отда дините на далечното бж та г, г. Карл Ристъ под
шне на тьргъ прокарва даще.
губернатора на френ
|{1еЦна електрическата инс
Но найвече отъ ската Банка придруженъ
алация въ града ни, днес всичко въ крайно мизерно отъ Воггятъ, който зае
рше изправени
почти положение се намиратъ ме една важно место въ
тредъ свършенъ фактъ. крайните квартали на института на емисиите на
мЛова осветление на гра града ни, за които нито фр. Република.
да ни ще коства при единъ до днесъ не се
Гнъ Ристъ е про
близително четири ми е ногрижилъ, нито даже фесоръ по политическа
диона лей сума, която е надникналъ.
економия докторати ?въ
ie прикрие само една
Базарджикъ съ еле Парижкия | юридически
тъ належащите нужди, крическо осветление въ факултетъ за доктора^
Т е биде посрещна
.каквато отдавна требва леследната дума на мо I
йте да се реализира. Но дернизирането не може, ти отъ г. г. Винтила Бра
_веднажъ~
има да забули въ своята све тня»а Дем, Бугжяну и
ме електричество, трвбва тлина кальта на своите Викторъ Антонеску.
Гнъ Ристъ не бла
|да ииаме и добри пави улици, които едва ли
говолил
да даде никакаи
рани улици, канализация сл проходими въ случай
декларация на предста
!—предстои ни и Цнайва на дъждъ.
вителите
на npeeatfa.
^жното — вода.
Занемареностьта къмъ
Вчера
сутриньта въ
При
наличностьта пжтища, съобщения и у
рна толкова хиледно на лици въ нашия край е 10 часа гнъ Ристъ имв
селение, найвече отъ найочебиющъ недоста една продалжителна сре
I всичко се чувствува не тъкъ, който найхарак ща съ г. г. Винтила Бра
I обходимостьта отъ вода. терно показва за грижата тияну и Дем Бурияну.
Оставката на
Едно време се проектир каквато налагатъ ржково
ваше прокарването на дчите
Титулеску
фактори
за
Алмалийската вода. Това разхубяваването на тоя
Огъ ангуража на ми
нистеръ ^председателя се
се забрави или по пра градъ.
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г

;

Н ш ш дуия за състоянието но нашето земледелско
стопанство.
Следъ
разорителната | немск. автор, в ъ областьта на
война характерно за народ земледелието
професоръ
ното ни стопанстао е, че т о Rocmer, който казва,: «Зе
преживява "кризиси в ъ вси мледелието е коренътъ на
чките си почти
отрасли. държавионо дърво, Цветътъ
Най
листата, па даже и стъблото
чувствително обече о т ъ да изсъхнатъ, щ о м ъ се за
всички отрасли е засегнато пази коренътъ дървото м о 
земледелието.
же наново да се подмлади;
Нашата страна е преди но тамъ кждето е повре
всичко земледелско и като денъ коренътъ, изсъхва щя
такава земледелското сто лото д ъ р в о " .
панство съ право може д а
Ако казаното се отна
се 'счиаа темелътъ — н а й ся за всички страни в ъ о б щ е ,
здравата основа, върху коя малкомного
земледелски,
то се градятъ икономически то щ е се^отнася за нашата
ятъ и социаленъ прогресъ, страна, тоя афоризъмъ има
а съ това °и всички блага силата на законъ. З а да с е
на страната ни. И ние сме убедимъ в ъ това не е необ
свидетели на факта, к а к ъ ходимо д а познаваме ико
гибелно се отразява запа номическото положение на
дането н а земледелското цялата стран,а а достатъчно
производство в ъ р х у всички е да вземемъ за примеръ
други отрасли на стопан това на нашиятъ край, като
ството ни.
чисто землзделски центъръ.
Зависимостьта на съ Благодарение на редица и 
стоянието на народното сто кономически
и
социални
панство на всяка страна, аномалии, работите за п о 
°тъ състоянието на земледе добрението на земледелието
лието е особено конкретно далечъ не сж вървели в ъ
изразена в ъ афоризма на
т е

/

ДНЕВНИ НДБРОСКИ

ку отказалъ да сй по
Критикари.
даде оставката
взе
У насъ всичко се кри
майки
единъ отпу
скъ само отъ два мца. тикува и всички критику
Гнъ Титулеску по ватъ. Новъ йредметъ на кри
настоящемъ отсжствува тикарство fc йо улици, ка
отъ столицата.
фенета и кръчми,
създаде
недавна

изнесенаша

йиеса

Приготовленията на
, Чиута" отъ
театралната
любителска трупа При мес
националъ.цараниститЪ тното Българско общество.

Гнъ Ионъ Михала
И само се услушайше:
ке вчера е балъ въ сто нП)Мало ансамблъ", ,нгъма
лицата. По тоя случай той ло режисироека",
нпмало
е ималъ дълги свижда замисълъ, па ако щете ,ми
и
ния съ много националъ сълъ „умисълъ ,зламисълъ,
много други
Чоршъмисли"
царанистки водители и с все на окумуши и баш* кри
Юулиу Маниу, вземайки тици. . . . И продължават*,
редъ решения предъ вид горгъщятъ се, ржкомахатъ,
наближаване
свиквано преййратъ се за доброто
изнасяне на дра
то на националъцарани имилошото
и комедии, за артмети
Ския парламентъ.— *  и артистки,
кой билъ и
я

и

и

в

Манифеста на Лабурис- не билъ

въ ,ролята
си'
и йр. пр. безъ да си даватъ
ни за йетакъ смгьтна за
иить.
условията и
средствата,
Лондонъ 9. Вчера е йри каквито нашитгъ лю
билъ публикуванъ избо бители, въ крайно йоложе
ни, не йо силитгь имъ уси
рния манифестъ на ла лия,
едва усппватъ
да из
буристката партия. Съ несатъ нпкоя йиеса, било
тоя манифвсть се иска тя мъчно {или лесно из
национализиране на минпълнима.

нит е земледелческите про
изведения, и транспорта,
Сжщо се иска най широ
ка автономна администра
ция за Шотландия.

Азъ бихъ говорилъ мно
го въ това отношения на
„наше критикарство
но
ще се огранича само сънгь
колно думи, които впрвам,
достатъчно да осветлятъ
,критическите умове* на
критикари:
уиисонъ с ъ темпа на време добре истинското положение. нашите
Той
внае,
че
безъ
земледе
то, като резултатъ на което
' Преди всичко, ние нп>
се явиха остри икономичес лецътъ не може да диша мамв нито артисти,, нито
кризи найвече в ъ послед или с ъ други думи казано, театъръ, а само едно йох
ните години. Кой не вижда че неговото благосъстояние вално
стремление
къмъ
на какво дереже е д о ш ъ л ъ чисто и просто функция на театралното искуство, йо'
нашиятъ земледелецъ,
че това на 1емледелецътъ. То дето отъ нгъколцина са
той е запаоналъ, и продъл ва положение именно нала моотвержени борци, които
жава да запада непрестанно, га, щото всичките усилия съ тежъкъ трудъ едва пре
бавно но сигурно и че това на културата да се съсредо одолявате
мъчнотиите
западане се отразява гибелно точатъ за подобрение сжд йри всгько тгьхно
начи
вжрху общото икономичес бата на земледелското ни нание по тая йосока. Да се
ко положение на нашата стопанство. Иначе сме из критикува, ли да се гово
провинция? Кому сж чужди губени, неизбежна е ката ри за единъ или другъ да
песимизъмътъ и отчаянието, строфата в ъ нашиятъ ико ли е билъ въ „ролята си"
които сж овладали не само номически животъ.
или не, това далечъ не е
наш я т ъ земледелецъ, а и
Селянинътъ,
колкото работа на този, който не
поголямата частъ о т ъ не и невежа да е започва да йознава самитгь обстоятел
зеиледелското
население, съзнава изсточника на с в о  ства при каквито
Шго се
като ги тласкатъ къмъ неиз ятъ отпадакъ — примитив чвяватъ на сцената, за
вестно. бждаще и тровятъ ната система на експлоати щото да излезешъ на ба
духа имъ съ безнадежностъ? ране на земята и неговата зарджишката сцена следъ
Ясно е следователно, непросветеностъ ,въ коопе като си ковялъ и чукалъ—
кулиси—цгьлъ
дело и други да правишъ
че земледелското стопанство ративното
день, и да си
натоварень
у насъ заема онова място лридобивли на културата.
на зртлос
в ъ икономическиятъ ни ж и 
Д а , сжзнава, започналъ съ йодготовка
вотъ, както коренътъ в ъ е отдавна да съвнава, но тенъ изйитъ, което ти от
боязливо се свива в ъ че нема всичкото време, па
дървото.
рупката
си нямайки смелос камо ли и време за репе
Нашиятъ еснафъ—тър
тьта
да
направи
крачка на тиции—много, даже е пре
говци, занаятчии и др., безъ
глуйаво да се занимава съ
да познава ^законитъ на предъ, предъ страха да не това, което не
познава
стопанствената и политичео изгуби и това което има и не знае.
при
единъ
т
а
к
ъ
в
ъ
жестъ.
ка икономия схваща £много
и

Пакта за обезо
ръжаваното

силенъ, което и пречеше
и било, особено въ ]
да бъде напълно свобод
водина. По предпоЦ
на. Нзлишенъ патооъ,
нията на специалист!
—к о й т о в ъ всвки
Парижъ 9. Една те само Воеводина
На 7 Юлий, събота Ленъ психологъ, чете ка другъ свучай, съ изклю леграма отъ Лондонъ съ има за експортъ щ
вечерьта в ъ салона на то по книга въ душитъ чение на настоящия за обшава, че френското и отъ 20 милиона кей!
„Модврнъ", българската на Карменъ и Октавъ, ел у н: в а ръкошгБСкание. Английско правителства ла зърнени храни, ]
гимназия, съ участие на тъй е същевремено и
взаимно изучавали^ про
Сжщо и реколт!
групата театрални лю нетактиченъ,
Една приятна ивне- екта на Келогъ. Франция на захарното цвекло]
глупавъ,
бители подъ ръковод дори
неспособенъ да нада. Леля Анта игра и Англия желаели да га- ла извънредно богат!
ството на г-нъ В. Б ъ ч мисли
и
разсъждава хубаво, дори много ху рантиратъ
ангажимента
варовъ, изнеса преведе здраво. Гордата, само баво. Малката срамежли си предъ Лигата на НаТърсенето Hates
ната отъ ромънски „ ЧУ стоятелната съ твърдъ ва шестокласница. Нищо родигв.
ТА"—пиеса въ 3 дей характеръ Карменъ, е напрегнато,
пресилено,
Ауторизиранит-b кржЛондонъ 9. отъ
ствия отъ Викторъ Ионъ по-скоро |безхарактерна. напротивъ,! всичко въ гово отъ „Фароисъ О- гебай телеграфирай ),
Попа. Салона бъ добре Какво по голъмо мало нея вървеше нормално фисъ" биле убедени, че рускиятъ параходъ,
посетенъ и пр. и пр. З а душие! Следъ вестьта за свободно, просто и ис тоя съюзъ ще се оеж- синъ" напредвалъ у
изнесеното, играта на' пропиляното отъ Анта кренно. Толкова
8аду> ществи.
шно и сега се нами
артистите, постановката, наследство, тутакси се шевность и истина блиг
на 17 мили растоя]
ще се спремъ понататъкъ. самоубива Забрява ли каше въ нейнитъ репли МжчнотиигЬ около отъ Носъ Платенъ. 1
Две думи ва Чута и Карменъ, че вънъ отъ ки. Едно хубаво начало,
Авйаторъть Рам
заема.
превода й;
венчай богатства, й ост което не тръбва освенъ
ни изследвалъ незац
Пиесата далечъ не тава едно друго—обичьг да се поощрява.
В. „Курентулъ" нитЪ м-ъста на остров!
е вавършена като идея й та къмъ Октавъ? Или
Серуа и Носъ Нордк
пише:
и вамисълък Още повече това чувство отстжпя на
Асенъ Мартевъ—
„Една частна телегра безъ да намъри, HHKL
като настроение. Може онова—предъ богатства Октавъ—единъ добъръ ма отъ снощи съобща следа отъ Амундсенъ
да се допусне че самия та.
артистъ отъ които ние ва, че ромънскиятъ за
преводачЪ при превеж
По нататъкъ.
очаквамеизвънредно емъ отъ 80 милиона до
дането, ва Да улесни • т.
Д-ръ Мику (В. Бъч- много.
лари, преговаряиъ с ъ
е., да приспбсоби пиеса варовъ^ бъше истински
франко- ПРОДАВА СЕ АВ
ОстаналитЬ: Взйня, финансовата
та на Добричска
сцена ДОКТОрЪ, ОТЗКИВ"БЛЪ сщ
американска
група
Блеръ МОБИЛЪ „ШЕВРОЛ
е опростилъ или ивхвър- останалъ
отъ доброто Мучану, Ема, М-мъ Маку отъ Америка се натъкналъ
почти 'новъ.
лилъ,' дори променилъ старо време. Едничъкъ бъха сносни. Общо зето, н а
н
о
в
и
сериозни
иввестнй моменти, \ което той внасяше жизненость, пиесата се изнесе сносно. мъчнотии, изникнали в ъ
уронва толкова отъ пре- подвижность, пъргавина Сценвровката бъ добра. последния моментъ.
хваленитъ качества на и въ бездруго монотон- Само въ пиесата не ли
Понеже горната ^те
Чута. Твърде възможно нитъ и пресилени дей чеше ЙИКЗКЪКЪ ensembles
леграма
е предадена лаи самия авторъ да е сгре•- ствия. Безъ него пиеса Всъки о т ъ актьоритЬ
конически
и до стягане
глйЛъ;" Най-важното: въ та би била нищо. Все влагаше въ ролята си
пиеоата не сж очертани пакъ: той попадна на свой вкусъ и .разбира то на вестника не,, се Д-ръ Пяскюлмевъ
никакви характери. Еди пълно въ ролята си, но ния, т. е., играеше тъй потвърждава, предаваме
Честь ми е да
нствения по"сполучливъ, личеше ясно, че тая ро както < му допада. Единъ го подъ резерва."
на почитаемата си м
по нввавършенъ обравъ, ля далечъ не му подхо голъмъ недостатт>къ,който з а въ бждъще е же- Американската финансо ентела, че
Д р ъ Мииу, също не е ждаше.
_ си катог
ивдържанъ
напълно.
Карменъ. [г. Петро ж е л а т е л и а да не се пов ва група не ще участ
таря.
|
снабдихъ
съ всач:
41
Напр.," той говори на ед ва)—бъше върно схва
вува
при
сключването
необходими ННСШЙ
на ужасна непростител- нала ролята, си, дори из
за най-модерно лев
Иванъ X. Василевъ
на заема.
на проза, на която и падна въ тона, което е
ване на ЩЩ Щ
най-разсеяння лекарь не отъ
голъмо вначение.
Правителсвенитъ^пре
би говорилъ, той ее явя Само че наплива на чу
чеснн болееш..,
дположения и планове Съ настоящето си из»
ва тънъкъ проницате- вствата й бъ прекалено
вчера претърпяха новъ тявамъ, че правя анал»
И съ сломенъ духъ той спода се замислятъ по-се висота.
крахъ и разочарования.
8 а сифиДио
само въздиша и ; б р ъ ч к а риозно върху тоя въпросъ,
Да бждатъ сугурни т о  Отъ добри чуждестрани на кръвьта по изведа
потно, чело, като единствена да впрегнатъ вскички в ъ з  гава, че и тия с ъ ^нечисти
метода МеШк е
национал!,
утеха намира въ наивната м о ж н и фактори, Цкоито мо души" изпратени да си чи- източници,
си молитва: „Дано Господъ гатъ да допринесътъ за спа стятъ душите в ъ чистшища цараниската партия се нау
годаде„. Е наивенъ и кон- сението на тоя изворъ на далечъ отъ тяхъ, ще се ра- чава, че американската
на ин«:
сервативенъ — две големи блага-земледелското| ни сто дватъ. искрено, защото и
сующи
финнасова
група,
която
пречки з а неговиятъ про- панство, като дадътъ тла- сж отрасли по тия полета,
гресъ. 4eje консервативенъ, съкъ на неговото производ оросявани отъ потьта на представлява най сериоз отпуснахъ въ npon
неотдавайки се лесно на ство. Да подбератъ 'елемен технияте близси в ъ минало нйяааортъИ не пгЬла да
модерното експлоатиране Се ти,, които те намиратъ че то, оросявани и по настоя- участвува въ сключване
, К У З Л при cenoji
дължи преди всичко на ли сж. съ „чисти души" и спо щемъ отъ сжщите.
то
на
ромънския
зеамъ.
сандрия (Капакли) и
псата на местни и Система собни да
сеятъ култура
тични опити, на които ' да всредъ земледелските маси.
М. Захариевъ.
то се намира вършя
се базира. Това го имено Акъ не намиратъ такива
/,
.
инж.. агр
издънки, дърва за то
Оправдава, защото трябва
Колко злаТО е купиЛа не и липови.
достатъчно, да си подготвятъ
да се знае че кога, имити
1

1

Ш

1

Й

но само незабавно, защото
раме рационално, в ъ никбя
времето лети съ шемотната
друга отрасълъ не рискува
ме т ъ й много, както в ъ зе бързина на прогреса на съ
временната 'култура, а ние
мледелието.
едва се влачимъ, като кро
Следователно изспъква кодили по сухо, и неусетно
нуждата
отъ
ржководни оставаме назадъ. Да побър
фактори,' коитода му пока- зать, защото цветътъ, ли
жатъ" истинскиятъ и '<най- стата и клонете у насъ сж
кратъкъ пжть на неговото изсъхнали, стъблото и то е
спасение, които обаче пред заленяло, така,и че коренътъ
варително трябва д а | спе- е вастрашенъ.
челятъ неговото доверие.
Нека впрочемъ тия рж
Такива имаме, иай-вече око ' ководни фактори в ъ нашето
ло земледелската
камара, земледелие заематъ "достои-.
чиято задача е да служи но местата си, поверени имъ
като ластъ за подигане на отъ народа, и • го издиземледелието. Нека тия г о  гнатъ на подобающата
м^
;

Франция отъ Америка.

ВАРНА за КУРОРТА Щ
Дава се подъ наемъ
•самостоятелни: I етажъ
о т ъ 3 стаи и кухня в ъ
най-хигиеничната часть
на града — задъ Т ъ р 
говската Академия.
Предпочита се ,изцъло
за нъколко семейства
Може и по отделно при
умеренъ наемъ
Споразумение при:
Г. Б^ЧАБАНОВЪ

ул. Царь Воряс.-ь U7
•BA.VHA

Парижъ?, 9 О г ъ Н ю Иоркъ съобщаватъ че
Франция до сега е купи
ла отъ|Съединенит-Б Д ъ р
жави з а 312 милиона
долари злато.

Реколтата в ъ
Югославия.

Споразумение на ю

СЯ ч

подъ темъ ой
200 до 400 ад

за по дълъгъ cpoi
Споразумение

Дананлъ Ш4

Б-Блгр?дъ ^9. Тази
годишната реколта в ъ
цЬгга Югославия обеща срещу банка ,'Индт
вала по вече отъ когато
рия и Номерцъ*

F №ШШ H I ВШЖШ

Известната карнацария

ските партии, като да
ва възможность да fee —
99
задоволяван»' и най го
открива лЬтното си заведение по Булевардъ Слив
ница № 31, кадето в ъ всъко едно време на д е 
лемите
желания
на
ре
Pit
ня ще намърите най здрава и питатетна храна
Правителството въ остав та да стане отъ хърват дица сръбски |професи
на конкурентни цени съ малка спирка голъма
ски
политикъ и евро онални политици, дипло
ка,
почивка, Презъ цълия день закуски на скара.
•Вчера с е получи пейски държавникъ, как мати и въобще обще
Долгу о к ъ п о т и я т а 3 дио^а.
следната телеграма н'а то иматъ амбиция за ственици, който станаха
к<
„Авала" отъ Белградъ: това хората, които пра истински виртуози з а
Съ
почитание
.,Чичо
\
Вследствие на одо вятъ голема политика, използуване *на всичко,
ш
L бренигв вчера отъ ради като съ единъ големъ коото дава държавата,
I калната и демократичес жестъ покаже, на [какво като такава. За това ра оооо"
ка групи резолюции, съ е спосебенъ,—този въп дикалите и демократите, оооо
в а р
вь
„' които се иска образува просъ ^ще се разреши подпомогнати '^фактичес
тия
дни.
Щастието
или
ки
отъ
|целото
сръбско
, нето на едно широко
на
.. концетрационно прави нещастието на Ст. Радичъ обществено мнение, с ъ
П Т ш и ш & Я К н к о л щ о в ъ
I телсгво, мянистерскиятъ е въ .това, че той фак зжби и нокти* |?ще бра
ул. Преславска 23
," съветъ, които се "събра тически има възможностъ нятъ сегашната система.
да
насочи
положението
Това
требва
да
се
има
.Голъмъ
изборъ
о т ъ манифактурни стоки, платове
тази сутринь, реши да
за костюми, рокли и манта, копринени платове,
къмъ
борба
или
къмъ
предъ
видъ,
за
да
се
! подаде оставката
с и.
персийски килими. ГОТОВИ ДАМСКИ МАНТА.
избегне^опастностьта отъ
; Министъръ^ председате споразумение."
.
— Ц Е Н И КОНКУРЕНТНИ —
Съ почитание: МАГАЗ. „ Л Е Б Е Д Ъ " !
льтъ г. Вукичевичъ се Недоверието на хърва сиренските гласове, като
тия
отъ
Шумадия,
та
яви въ двореца и по
тите
да се приеме съ успехъ
несе на краля колектив
В.
„
О
б
з
о р ъ* борбата, която радикали
ната оставка на прави
г о с т и ЗЕЕСЬ Югг]р:о:£1
g
телството, съставено на пише, на уводно место: и демократи * ще поде
Квартири
за
сезона
при
агенция
|
„Истинските наме матъ безпощадно, за да
23 февруарий т. г. следъ
сегашната
«О :ЕС О ВЬ sa: ъ* •
кризата, която избухна рения на сръбските по звдържатъ
хегемонистична
система".
литически
фактори
твър
на 2 февруарий вслед
|
ул Драгоманъ, до протестанската църква
В. Одйекъ йише:
ствие оставката на демо де ясно осветляватъ си
С Т Ъ БЮРОТО |
„При днешното [по
кратическите ^министри. стематическата и необи
кновено остра кампания, ложение, когато целата
Сърбите хвалятъ Радичъ
сред
която сега се води срещу в в а с т ь л ¥всичт
888SgS888gg
Ъ. „Самоуправа " Св. Прибичевичъ. Съ ства на властьта сж въ
88888888
на сръбските
на уводно место п о м е  щевремено радикалският ржцете
партии,
повече
отъ оче
на
]}арха
ства статия подъ загла печатъ не може да се
жахци
вие: „Какво мисли Ст. нахвали на Ст. Радичъ видно> е, ,че•' за да се
Радичъ" В ъ статията, за неговото мждро дър дойде до взаимно спо
Въ Р е с т о р а н т ъ Б и р а р и я
разумение и разбира
между другото, се казва: жане.
„Начело на £селско
Колко е мило и лю телство, нужно е сръб
демократическата коали безно това отъ страна ските партии искрено и
открихъ на Булевардъ Сливница Л> 27 главната алея в а!
морската градина при изрядна чистота, прислуга бърва шЛ
ция, или по право на на радикалите и демо на fдело да покажЕтъ.
акуратна, владеюща европейски езици. Ще намерите вай \
хърватския народъ се кратите! Ч о з е к ъ би се че желаятъ и хърватите
здрава и питателна храна, студени и топли закуски, ле с
дена бира и чистя мйстнн натурални напитки.
намира г. Степанъ Ра разплакалъ отъ толкозъ да дойдатъ до'това по
Г
о
твата първоклаоенъ 1
дичъ, който има съвсемъ любов ь къмъ хърватите. ложение въ държавата,
Спомнете си винаги ва съдтржателя Василъ Поповъ |
изключително положение Обаче десетгодишниятъ което имъ се дължи, а
и не го забравяйте тъй като както и въ миналото е готовъ |
винаги да ви услужи като вашъ съгражданинъ Добруджанец й
въ сравнение съ шефо опатъ, ако нема и нещо това може да стане са
Ако сте ме забравили попитайте се' единъ другъ и си g
вете на другите партии. друго, е д статъченъ, за мо съ ревизията на кон
' спомнете.
|
На него хърватскиятъ да разберемъ, че всичко ституцията. Ние мислимъ,
Съ почитание: |
народъ глед?, като на това е празна лжжа и че може много лесно да
св ж идоль, и това съ измама, впрочемъ доста се постигне взаимно раз
здтвт ед ло изключително прозрачни, за да се раз бирателство, но само ако
сърбите се откажатъ
гшоженяеза Ст. Радичъ, тури С. Д коалиция,
пъляо съ честь и слава
„Въ всеки случай отъ хегемонията и да
У хързатите, но и пълно за конституцията сж да датъ на хърватите това,
сь отговорность за това, дени и потежки жертви което имъ се пада.
което щенаправи Радичъ и отъ тия, които падна
В. „Хърватски листъ
въ името на хърватска ха въ Скупщината; за [3 VII] пише на уводно
та честь на народа... И това конституцията треб место:
днесъ настана
единъ ва да се запази на в с е 
„Отъ всички лагери
критически
моментъ ка цена,"—така е зая се заявява, че сегашното
следъ една серия отъ вилъ единъ демократи положение не може да
грешки, извършени и чески лидеръ. Така ми се удържи и че ^требва
отъ самия Ст. Радичъ. слятъ фактически всачки да се извърши значи
Ако радикалната и сръбски политически фак телна промена. Чува се
Другите партии протег тори. Само политически вече, че всички партии
Срещу Хотелъ Пачевъ
нашето
натъ на Ст". Радича из те дилетанти могатъ да сж възприели
становище,
какво
само
ренна £и лоялна ржка допускатъ, че радикали
за примирение и сътру те и демократите като съ федерацията ще на
дничество, ако това пре цело доброволно биха стане миръ въ държава
дложение даде гаранции могли де се откажатъ та, както и материаленъ
В А Р
Н А
въ хората и в ъ про отъ своите намерения и и културенъ напредъкъ..
ОБУЩАРСКИ
грамата, положението на крайни цели. Сегашната Не "се касае вече за пре
МАГАЗИНЪ
Ст. Радичъ ще бжде система найдобре га стижа на отделните пар
ВЬ
JL
М
ВЬ
много деликатно и сери рантира и пълната сръб тии, а з а жизнените
ул. Царь Борисъ 14
Винаги разни модни обувки в ъ голъмъ изборъ.
озно. . . Дали fC r. Ра ска хегемония, фактичес нужди на хърватския на
Изработватъ
се по поржчка при „ПАЛМА"
родъ..
ки
|неограничената
пар
дичъ ще има разумъ,
сила и здравъ равсждъкъ тийна олигархия на сръб
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Единственъ най добре асор
тиранъ депозитъ отъ резер
ви за всички системи жетвар
ки и вързачки^

к

:

и

•

Въ недгъля вечерьта
замина за Букурещъ суб
префекта на окржга ни,
г'нъ Йиколае Предеску.

околностьта биле напа
днати отъ скакалци.
Мерките взети отъ
население за техното
унищожение много мж
чно се прилагали, тъй
като те сж найадали
на цели облаци.

find rotunda; 6] un pat de
fier; 7] Cinci scaune de lemn;
8) una caruti sistema Dob
rogean; 9] una masjna de cu
sut de manfi l i t . J. №
8051318; 10] doua cufara ma
ri, din care unu captujit cu
tabla §i 11] trei presuri de
lana v3rgate ca de 2 metri
lungime pe 1 m, §i jumatate
lajime.
Aceasta pentru despa
gubirea creditoarei casa de
credit a "Agricultorilor din
Bazargic cu sumele de bani
ce are a primi fn baza titlu
lui executor № 428|928 al
jud. Ocolului Mix Bazargic
plus chelfuelile de urmSrire
licita{ia va fi publica §i seva
{ine cu bani gata.

. f ВАЖНО З А ПОСЕТИТЕЛИТЪ
ДОБРУДЖАНЦИ НА КУРОРТА ВАРщ

ХОТЕЛЪ^ОРЕЛЪ*'
Въ центъра на града близо д о морската част
пристанището и гарата; по случай сезона р он
тиранъ и мобилиранъ с ъ вежлива предупредим
на прислуга при абсолютна строга фамилиарность"
Поканватъ се почитаемитв посетители да го п
сещаватъ.
°"
Ь

еМ

—Фирмите, които
конкурираха при второ
— Поеди
неколко
то надаване на търга
I
за електрическото ос дена въ с. Горно Кадиево
следния
ветление на града ни, се е случило
постигайки едно съгла скандаленъ случай'.
сие, отстжпвайки бли
Селените Рашко
зо до 4 милиона, взело Георгевъ и Трендафилъ
се е решението, щото Чобанъ Георегвъ отдав
да се изпрати една де на сж търсели случай
P1NC OVKI
легация въ Букурещъ да да се скарватъ, за не
Portarel, M . RaJulescu
предсавятъ
офертите кои минали разправии.
на единъ експертъ, кои
Онзи денъ, когато
en gros s i detail In Bazargic, Galea Coi
то да ги изследва отъ жената на Тр. Чобанъ
stantei In rund cu cimitirul Eroilor unde se gase
O
техническа
стра н а, Георгевъ минавала йредъ
In totdeuna toatt PRODUSELE PETROLIFEfcj
следъ което найкъсно двора на Рашко Геор
Ca: Petror Dublu Raffinal, Benzinj
c S Я
до единъ месецъ ще се чевъ, жената на Послед
u$oara
Pentru automobile, Benzfna grts
те н В O
започнатъ работите. ния излиза йредъ нея и
den^turata,
Mofiorina denaturala pi
са
У O
)
й Cu X
o
започва
да
я
бие.
При
в
cura
$i
toafte
ULC IMILE NINERALE ci
Делегация се със
я ч
0 <
S3
с
в
Я
X
C
P
preturile cele mai avanfiajoase si serviciul coi
тои отъ кмета на гра стига мъжъ й, който
B (ceа.
в вfi
O
S
S
U
stiincios
Depozitul esfte deschis la orice on
я
4
да ни гнъ Станкулеску на свои редъ набива я
o a <
я oас
и помощникъкмета гнъ още пожестоко.
COs 4 c
u
so 4
Цанковъ.
На нейните вико
<u 5 4
C н
—Презъ
краткото ве приШигва мжжъ и
fiZ
и <
u то H
Съобщение!
Съобщение!
2 u
си пребиваване тукъ,мла Тр. Чобанъ Теоргевъ »и
o •6с*
ft =
е
мияшъ художникъ гнъ обърналъ вниманието на
fi е U
Стариятъ петролистъ Пинковичъ е отворилъ
о
Георги Урумовъ, който побойника за нахалнос
M ^ в
a.
големъ
дейозитъ, на едро и дребно въ Базар
приготовлява
своята та му сйремо една без
u
S
В
жикъ
на
„C alea C onstantei" по реда на „Воея
изложба, която ще да защитна
жена, обаче E
с
и Mo,
H
Е
НИТБ гробища" в ъ който ВИНАГИ
се наиир
(X
s SЕ
3
де тукъ и въ Букурещъ тоя последния се нах,
O
1
310
°
2
s
приема да изработва и върля отгоре, му. сваля
всички петролна произведения, * ПЕТРОЛ!
2чя
частни портрети.
го на земята и йочва
ДУ6ЛУ РАФИНИРАНЪ, ЛЕКЪ БЕНЗИНЪЗИ
В e( m
Желающи да се от да скача отгоре му.
автомобили, Т Е Ж Ъ К Ъ Б Е Н З И Н Ъ ДЕНАТУРЙ
JSo.fi
несатъ до редакцията.
Лнесъ мжжъ и же~
РАНЪ, МОТОРИНА [нафтъ) ПЪКУРА(катряи
X ЕЮ
#|
—Местното списа на се намиратъ въ ед
и всички видове Ш£Ш:
ние за литература и но доста ойасно състо
ЦЪНИ—НАЙУМЪРЕНИ
културенъ жив от ъ яние следствие тоя жес
Ж%
Ш
йонеже токъ побдй.
Депозита е отворенъ ВИНАГИ
доста закъсня съ изли
Тр. Чобанъ [Георги
зането на 1\ книжка евъ е беденъ работникъ.
йо независящи йричини
отъ редакцията, то на
ROMANIA
на \4 т. м. ще се пу Corpul Port. Trib. C aliacra
М А Ш И Н И
снатъ въ продажза 11 и
Publicatiune.'de
vanzare
\2 книжки съ извънред
но богатъ материалъ.
* № 509.8 I 1928 Iulie 7
ВЪ Р 3 А 1 К И
— „Добруджанци"—
In baza adresei Dlui
е заглавието на нуве Judecatora al Ocolului M i x
лите, сложени
подъ Bazargic № 11014|928, se
печатъ, отъ гнъ Я. X. publica spre cuno§tiinja gene
Ж Е Т В А РК И
Яневъ. Те, предимно из rals ca In ziua 17 Iulie 1928
хождатъ отъ битовия incepSnd de la ora 10 jdimi
neafa Inainte se va vinde In
животъ на истинския piaja ora§ului Balcic averea
добруджанецъ и пред mobiliara a debitorului Alexe
ставлявашъ цененъ йри Temelcof, din com. ^asoviceni
при
Сихди1(М
носъ къмъ бедната на jud. C aliacra compusa" din ur
ша литература
отъ matoarele: 1] Trei cai unu
negru de 4 ani, unu alb de
ната
Jfaxfa
тоя край.
13 ani §i unu siv de 15 ani;
се чифлик
—Печатница ,Ко 2) Trei epe, una neagra, de
^азарджиЬ
2 ani," una sivg de 7 ani §i
подъ на
мерчиала" търси уче una alba lnschisu de 7 ant.
емъ, о т ъ
никъпечатаръ.
3) Doi noateni, unu negru §i

ANUNT=ANUNT
¥echiul pefmllsf

o

н

И

L A NZ

unu rosje avand fie care саЧе
—гПрезъ последните un
an etate; 4) Doua" bivoli{e
дни общините
Кара negre, din care una cu vi£el
Омеръ, Мурфатларъ и ' 5) doua mese de lemn una

200 до 300 хектара.
Споразумение Редакцията

ачатъ между Глория-Добричъ и
хъръ-Силистра завърши 3 на 3
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