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ДобруджанскигЬ селлн! ЖИВОТА ВИО БРУДЖА

ние законната забрана д а с е
\щ\въ настоящата ужасна па
продаватъ зърнени храни пре
рична и економична криза, за
д и четири месеци о т ъ приби
^{модавцитЪ не искащи да зна
рането имъ, бързатъ с ъ въз
ятъ за отрудените селяни,
бързагь да секвестиратъ и д а мутителна безчоловЬчность д а
ги продаватъ.
•7 Ьодавагь на нищожни
цени
Сякашъ, че за тия господа
едничката имъ надежда— тая
не сжществуватъ закони, кои
111 годишната реколта.
" ' При извънредно
т е ж к и т е то сж длъжни и т ъ д а почи
лихви длъжниците И т а ятатъ и испълняватъ.
година сж въ невъзможность
А в ъ това отношение членъ
да платятъ всецъло дългове
11 отъ новия законъ за при
нудителните продажби е ясенъ
и категорнченъ; той повелява:
Разбира се, лихварите зае
....,модавци
и спекулативните
—
„Лрихг/дителхата
2 банкови институции и не ис пюодажба ха зър чехите
катъ да знаятъ з а това теж
храни ха
производите
•Д^ко положение на добруджан
ли mi хе може да се из
ския селянинъ.
бъошба преди четири ме
У I Найнизката лихва е о т ъ 24 сеца отъ дехътъ ха при
*на сто и то много ръдко, е
âupaxuemo ха тия хра
динъ видъ помилость приема
хив.
на. Всички банки б е з ъ и з к л ю 
Т о в а  в а ж и и за гажирани
адие,
било нашенски или чу
ТБ отъ порано храни.
')Р' жди лихварствуватъ и спекули
Въ тия четири месеца с е
гь съ 2 4 — 3 0 — 3 6 на сто, предполага, *че селянитв щ е
когато" се присмътне и ад могатъ да намърятъ подобра
окатския хонораръ и разно
цена, а не на безценица, д а
[тfe по гаранционитъ акто
имъ се отнематъ храните как
, лихвата се качва и много то до сега правеха спекулан
високо.
титЬ, свикнали с ъ задкулисни
Самия тоя фактъ на т ъ йнатъкмявания.
Ьисоки лихви представя една
*
стематическа
съсипия з а
Ние на времето подигнахме
бруджанския
българинъ.
тревогата
за необходимость
Той е въ невъзможность да*
та оШъ единъ добруджан
справя с ъ тия л и х в и . ' /
ски финансовъ инстиШуШъ
За колониста мисли д ъ р 
mm
за ефШенъ народенъ дъл
авата.
ъш
госроченъ кредиШъ.
За добруджанския
бълга
Но тая великолепна идея
ринъ никой не мисли.
10;
се
изкористи и използва, безъ
I Ако не се взематъ своевре
потиснатите подъ
тежкото
Ьно мърки и безбожните
Го
бреме
добруджански
селяни
мхви не се намалятъ макси
да
почувстватъ
каквото
и да
иумъ до 16 на сто, избавле
било
облекчение.
]J} (нието отъ това положение е
Г р е ш к и т е на миналото пона
«мислимо, а окончателния
стоящемъ
скжпо се изплащатъ.
неминуемъ.
Но щ е продължаваме ли да
крачимъ по стария пжть н а
Плъзнали сж. заемодавците
съсипничество и опропастява
на общо основание секве
»!i р«иратъ и изваждатъ на пуб ние на добруджанските селя
ни, или реално ще с е зами
% рчна проданъ зърненитъ хра
слимъ д а имъ с е притечемъ
на селените.
Найвече нашенците сж. о на помощь?
Ето тежкия въпросъ, на ко
йбено ревностни и жестоки.
Нито отъ молби, нито о т ъ
йто неминуемо, в ъ найскоро
Увещания разбиратъ.
време щ е тръбва да [се отго
Алчностьта е убила чове
ри.
чната, но затова п ъ к ъ селя
Х Р . П. К А П И Т А Н О В Ъ
бялто*
сж окончатетно отчаяни
ожесточени.
Скандалната афера с ъ тъй Английска воена ескадра
въ ромънски води.
ъла КАПОТО И неплодно жито ги
>№сява. Спекулата с ъ него
Кюстенджа 15. За 19 т.
Юстигна застрашителни раз
м. се очаква пристигането
кри.
на аиглиЙската т воена ес
] Налага се една мощна и
кадра въ кюстендженско
сериозна интервенция,
инъкъ
40^^
заграбятъ даже и ризите то пристанище, състояща
се отъ единъ броненосецъ
M селяните.
ц е

600 лей
300 лей
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ЗаемоДавцитъ и бирниците
безъ

W взематъ подъ внима

и два контраторпильора,
часть отъ английската сре
диземномсрска флота.

Една молитва

АТЙКЙТа СРЕЩУ КАЛ И Д КРЕНСКИЯ ОКР УПРАВИТЕЛЬ

Господи, йомилуй насъ пра
веднитп,, защото гргьшнитп, и
Както е известно, новопридшолитъ и з ъ Македония
безъ това сж гргъшни и сж йжт
цинцари само себе си сметатъ за патриоти. Всички остана
ници за ада, а гдето ще си гу
ли истински ромънци, било ч е си лЬли кръвьта при Мъръ бишъ времето да ги вкарашъ
въ иравия йжть,
благослови
шещи, било заемащи отговорни и важни държавни постове
насъ и гледай си работата въ
щомъ не имъ съдействатъ да заграбватъ нещастния
отру
великото царство твое на бра
денъ народъ, ги нападатъ с ъ найобидни
епитети, като не
тство равенство и свобода.
закжсняватъ д а минатъ и  к ъ м ъ д ъ л а — атентата срещу
Прибири и раята са, особено
бирниците,
финансови
аген
министра К. Ангелеску.
ти и комисии, во главе съ фи
Сжщата комедия понастоящемъ се разиграва около
нансовия министеръ и ги сло
личностьта на почитаемия ни Калиакренски О к р . Управи
жи отъ деснаШа си
страна,
тель, видния юристъ и общественъ деецъ г  н ъ Симионъ
за да мирясатъ, миряса и на
Николенко.
рода, защото така ако йродъл 
жава да се събира
„кесарево
Както бъше и съ г. K. Ангелеску преди атентата —
тона кесаря" работата е яайра
гвхната заслепена шовинистична преса го нарича украйне
шикъи на земята и на небето
нецъ, предатель, билъ въ служба у германското военно на
Защошо, йравото да кажемъ,
чалство, отвратителенъ човешки видъ и т. н. все в ъ тоя ако бждемъ повикани йредъ ве
духъ.
лемудрения
Ти сждъ като сви
детели—когато му дойде вре
Първо мъсто в ъ тоя сатанински вой държи разбира
се позорътъ на нашия в е к ъ , парцалътъ
„ Б у ч у м у л ъ " , с ъ мето—хичъ да не Ти е криво
на душата, че ще даваме ян
познатия лихваринъ и спекулантинъ на чело — Кола Чу
лъшъ йоказания. Законите Ти
мети и неколцината византийци около него. Искатъ да под
на зеннта не се испълняватъ.
готвятъ отчасти общественото мнение, д а въоржжатъ рж
Освенъ, че който има две ризи
ката на нъкой престжпникъ и се справятъ и с ъ Кал. Окр. не дава едната на бедния, но
се мжчи да вземе и скжсаната
Управитель, тъй както се мамеха, че ще могатъ да се спра
му отъ гърба, защото закони
в я т ъ с ъ гнъ К.Ангелеску,
те на земята никакъ не уи
дисватъ съ тия на небето.
Х в а н а т и з а ушитЬ
На когото кажешъ, „Боже
Но изглежда, че гнъ Симионъ Николенко
не се Господи, на какво йрилича шо
ва", веднага ти отговаря най
шегува.
безбожно,
иди и ме дай йодъ
Найпосле в ъ Ромъния има правосждие, което може
сждъ . Чу ватъ ли дедо I осйо
да постави на заслуженото мъсто самозабравилите се кле
ди, какъ найраздно
произнасят
името Ти?
ветници.
Ето защо, когато
Твоите
Гнъ С. Николенко е депозиралъ в ъ местното про
сждии ще комплектиратъ де
курорство оплаквание противъ парцалътъ „Бучумулъ".
лата на грешните чеда стъ
Клеветниците, когато бждатъ хванати з а ухото и
земята, да си отварятъ на
домъкнати предъ прокурора, тогава ще се види, кои с ж четири очите и много много
да не се церемонятъ,
защото
тия тъмни личности,
гледашъ, че некоч едепсисъ фи
Новата тактика
нансова комисия се е вмъкна
Д о като отъ една страна нападатъ гнъ Калиакрен
ла въ рая, обложила
когото
срещне, а следъ техъ и бирни
ския Окр. Управитель и всички добри и честни
истински
ците гледашъ секвестирали и
ромънци, отъ друга страна започнаха д а възхваляватъ гнъ
задигали паршакешите на ар
В. Горски, председатель на Окр. постояна комисия.
хангели и светии, та сетне,
Едничката цель на тая юдинска тактика е да поро
ако нематъ работа.нека пра
вятъ айели и йараайели.
д я т ъ конфликтъ между тия двама
доблести
държавни
Санкимъ, искаме да кажемъ,
служители.
че тукъ на земята
сШаватъ
Ако успъятъ, много естествено е, че щ е ликуватъ,
такива работи,
че на не
защото ще видятъ до скорошните добри приятели д а се бето ли нема да стане, още
по вече че тамъ нема и стра
хванатъ гуша за т у ш а .
жари}!...
Но все не ни се ще да повърваме, ч е г. В. Горски
ще се поддаде на поставената му примка.
Френскить воени маневри
Но хвалебствата, които му се отправятъ сж една
и

внушителна съблазънъ . . .
к о я о н и о т и т * о т ъ Старото
1«.Х>а.л:от^о р е а г и р а т ъ
Всички колонисти отъ Старото Кралство, които сво
евремено дръзнаха д а протестиратъ противъ
балканския
менталитетъ и действия на новите ни съжители днесъ сж
обиждани на всека стжпка, таксувани като предатели и
продажници и т. н.
Т а к ъ в ъ е случая с ъ доблестния борецъ и честенъ
общественикъ Сава Маринъ, такъвъ е случая с ъ смелия
Киркулеску и въобще с ъ всички добри и истински ромън
ци отъ Старото Кралство.
Но досегашната пасивность у регаценитЬ е прекж
сната с ъ твърдото решение да реагиратъ противъ самоза
бравилите се цинцари, които даже не сж си отбили воен
ната служба в ъ Ромъния.
Отправени с ж нови протести и се иска анкета, ко
ято да провери актите на тия, на които ромънската д ъ р 
жава с ъ готовностъ даде щедро земи. . . .

въ Плпить.

Парижъ 15 Въ началото
на месецъ септември въ
АЛПИТЕ ще станатъ голе
ми маневри. Числото на
войските които ще^ учас
свуватъ възлизатъ*на о
коло 6 0 , 0 0 0 души. Манев
рата ще трае 10 дена, въ
която
ще участвува
лично и воения министеръ
Мажино.
Съобщенията за отменя
ването на маневрите отъ
Лорана се опровергават.
Въпросните воени мане
ври на Франция ще бж
дат едни отъ найголЪмигб
и внушитемни такива отъ
войната насамъ.

Глшломното облаган
Съ поскжпкаието на жи
Еота, чрезъ изкуственото
поскжпване на индустриал
ните произведения, трвбзп
ше да се създадать у насъ ди
вашките бюджети. Държа
ва га има нужда отъ пари
за заплати и материали.
Съ поскжпаането на мате
риалите, държавата треб
ваше да харчи позече за
добиването имъ и въ сжщо
то време да увеличава за
платите на чиновниците.
Така се постигна днгш
ниятъ бюджетъ, който ни
какъ не отговаря иа пла
тежната сила на държавата.
А главнага държавна пла
тежна сила съставлява зе
меделието. То, представля
вайки 8 0 ° | о отъ населението
и на гърба на неговите
приходи покриватъ се при
ходите на всичко друго.

тътъ се приключваше съ
една сума около 500—550
милиона лей въ злато.
Даесъ, когато държавата
е два пжти и половина по
голема бюджегътъ й тре
ва да достигне наймалко
цифрата 1350 златни лей.
Но, бюджетите отъ после
дните три години, съ вси
чките автономни реджии и
пр. се възкачаха кржгло на
60 милиарда книжни лей,
или i860 милиона златни
лей. Тоза означава, чз на
ционалната економия е при
нудена да плаща сега крж
гло 50 |о повече за бюджет,
отколкото
въ 1914 г.
когато държавата беше по
богата.
9

Реорганизирането ва мастната

ЕРАЖВИТЪ въ mm
Защо не се звлавятъ кродцнт!.
С . Мансърово, Кражбите В. Василаке отново зае пос
въ нашето село сж неща та си я кражбите наново
найобикновени. Преди на се зачестиха, Каквото оста
стжпвзнето на реколтата се не на полето вечерь, коло
крадяха свини, агнета, коко нистиге го прибирать, а
шки и други работи, а съ найвече обраните бобища
започването на жетвата за изчезватъ като по чудо. О
почнаха да изчезватъ отъ плакванията до шефа не
нивите бобищата и други матъ НЙКЙКЪВЪ ргзултаТъ.
посеви, като нито единъ кра
Следъ като въ нашата
децъ не биде заловенъ.
мера не остане какво да се
Селенит е сериозно загри краде, кражбите се преме
жени 01Ъ това положение стиха въ кокардженската ме
направиха колективно опла ра. На 12 т. м. отъ нивата
кване и искаха анкета. И на Стоянъ Дамовъ ззди
действително, министерство гатъ 2 каруци бобъ. На
то имъ уважи искането и сутриньта стопанина тръгва
анкетата пристигна на чело по следите на каруцата и
съ г. маиоръ Въдеску. За се отзовава въ кжщата на
големо очудване, анкетата колониста Василе Война
доказа, че нито едно оплак отъ Мансърово и съобщава
ване отъ страна на селяни на шефа. Отива шефа, кон
те до респективниягъ шеф статира кражбата, направя
не било взето подъ внима и формалностите безъ да
ние. Отъ тукъ е справедли бутне крадеца и заминава,
вото Еаключение на селяни дори като не посмелъ да се
те, че шефз В. Василаке намеси, когато презъ време
не е чуждъ на тия злостор на обиска колониста жесто
ства. Следъ заминаването ко набилъ синътъ на Сто
на анкетата и ш?фа замина янъ Димовъ,
на 1 месеченъ отпускъ.
А това е единъ фактъ,
Презъ неговото отежтетане,
който
дява съмнението, че
колкото време беше заме
шефа
отлично
знае автори
стенъ сь другъ, не се от !
те
на
станалите
кражби.
беляза нито една кражба.
Питаме, какви мерки щ е
Но на 1 авгусгъ шефа взематъ шшшите власти?

ХРИСТО П. К А П И Т А Щ ? "
— адвокатъ —

полиция
Както е известно, разбойни
ците, които само на 5 кило
метра отъ града спръха
40
каруци и обраха 90 души, още
не сж заловени, въпреки че
изминаха неколко дни, но все
на безполезни дирения.
Споредъ
некои,
веднага
следъ обира, к р а д ц и т е сж се
отеглили и скрили в ъ градъ
Добричъ; днесъ всички сж у
вЪрени, че нападателите се на
миратъ още в ъ града.
Способностьта и кадърность
та на вевяа една полиция се
мври съ бързината, съ която
залавя злосторниците
Отъ положителенъ източник
се научаваме, че гнъ Калиак
ренския Окр. Управитель, алар
миранъ отъ страшния обиръ
надъ 90 души селяни и отъ
незалавянието до сега на раз
бойниците, е направилъ една
внезапна ревизия на местната
полиция.
Гнъ Окр. Управитель е ос
таналъ крайно недоволенъ отъ
състоянието, в ъ което е наме
рилъ органите на полицията.
Въ ц е л и я градъ, гдето сж
поставени да пазятъ 13 стра
жари, е намврилъ на
пость

Много естествено, че тая
извънм4рка отговорносгъ
помогна въ шаржа разме
ри за опропасгяването на
земеделието и нз всичко
друго. Държавата надзема
годяшао, най мзлко, 500
милиона злато, шш 16 ми
лиарда лей книжни пари
позече, отколкото ' требва
да вземе, имайки предъ
видъ платежната сила на само двама.
земеделието въ страната.
Това, разбира

Земеделците обаче тес
но сж свързани съ цените
иа зърнените храни, които
отъ свся страна сж въ
пълна зависимость и свър
зани сь световните пазари*
Цените на зърнените хра
ни въ световните пазари
запазиха нивото на цените
отъ 1914 г., обаче у насъ
Б. Р. Горната статия взе
те беха намалени по при
маме
отъ втората книжка
чини многото видове такси.
Може да се каже, че отъ на „Ешномическа пробле
тия причини платежната си ма", оть проф. Ем. Анто
ла на държавата не е по неску и Марин ь И. Стано
го/тЪма,
пропорционално йу, издание на библиотеката
взето, отъ тая на 1914 г. „Ляга противъ лихварство
Съ всичкото това, облага то" кояш третира въпро
нията у насъ сж единъ сите за днешното осирома»
пжть и половина повече шаване на страната, причк
отколкото преда войната, ните и др. отъ които пос
когато държавата бешо по ледователно ще предаваме
откжслеци въ идущите
богата.
брсйозе на нашия вестникъ.
Преди войнат?, бюдже

[Е

се, го е раз
тревожило извънредно много
и той е решилъ да вземе се
риозни мерки за реоргаНизир
ването на това подведомствено
нему учреждение.
Гнъ Окр. Управитель желае
честьта, живота и имота на
всички граждани в ъ ВСЕКО ед
но време да бждатъ гаранти
рани. Той, крито денонощно е
обикалялъ селата, изходил ъ
пжть около 5,800 клм. и е
организиралъ селската поли
ция и жандармерийски посто
ве, сега ще положи необходи
мото старание и за градската
ни полиция, i
Всички тия грижи гнъ С.
Николенко ги полага в ъ единъ
периодъ на време, когато е
въ отпуска.
Неуморенъ
и ревностенъ
както всекога, ние му поже
лаваме и в ъ топа направление
пъленъ успехъ.

УЛ. „ П Р И Н Ч И П Е С А И Л Я Н А " № i
— Д О Б Р И Ч Ъ —
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Corpul P o r t à r e i l o r Tribunalului Calla
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Publicatiune de vânzare No. 5227
1930 August 14

In baza adresei Dlui Presedinte al Trib г н
№ 29062 I 39, se aduce la cunostinta generalà cà în
"
20
August
1930, începând delà ora 10 dimineata j •*
se vavinde cu licitajie publicâ în piaja Pàcei din Bazargic
rea mobiliarâ proprietatea debitorului Iusmen Emurla din'в '
zargicâ str. Zimnici M
17 jud. C aliacra, rompus* }'
urmâtoarele: 1) automobil marca C hevrolet vechi în star
functiune purtând № 621 C onstanta oficial.
Aceasta pentru despàgubirea
credit firma т„и
& C omp. din Bazargic jud. C aliacra, cu suma de l i ?.800
capital, lei 600 cheltueli de judecata, plus procente si
de
urmàrire,
datorate în baza titlui executor Na 1132 l o o N
uc
u u u a u i b , u a w i a i c i n u d ^ a iiiiui executor JNs 1132 I 2Q
carte de judecata'Aft 484 j 30 a Judecâtoriei Mixt ЪшпЕ*Ъ
Vânzarea seva face pe banigatà.
Portarel,
,c
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ВАЖНО 30 Жйщ
ХАЗМОНАЙ H. ХАЗМОНАЙ
Съобщавамъ за общо знание и особено на г. г. земедълцигЬ Oil
окржга нн, че открихъ .

ДШОЗИФЪ Ш

Ш1,

БЕНЗИНЪ И тш ШШ НИНЕРДЯНН НДСЯЙ ПО» Фиш

O. M. I. R.

КЛОНЪ НА ДВО O f i c i u l M i n i e r Roman ОТЪ БУКУРЕЩЪ
Депозита се намира ПО ШОСЕТО ЗА КЮСТЕНДЖА на бивша.
та панаирска мЬсиость. .
Имайки предвидъ, че доставямъ стокитъ си отъ пръвъ нсточ
никъ, почитаемата ми клиентела може да бжде увърЗна, че Щ
бжде услужена винаги съ найдобровянеетвени стоки и HI H»S
износни цени.
Господа зедедълцитъ ще намърятъ при менъ всички възиовд
УЛЕСНЕНИЯ въпреки кризата, осланяйки се на връзкигв, конто
сжществуватъ между насъ вслествие търговията ми съ храни.
Съ отлично почитание
ХАЗМОНАЙ
Н. ХАЗМОНкЙ
Ж И T А Р Ъ
„Площадъ „Пъчей" 31

ХХ8ГЕ> к о м е д и и т е

но бйрннадсшЪ о б л з г а ш
Освенъ явниятъ бирнически
тероръ в ъ градове и села,
който постигна върха на бе
зумието,
облаганията
ста
ватъ по т а к ъ в ъ начинъ, що
то в с е к и единъ съвестенъ чо
в е к ъ не може освенъ да се
възмути.
Ветърната мелница на Ко
ста Атанасовъ отъ с. Шабла,
която работи на месеца в е д 
н а ж ъ и не може да мели ос
венъ ярма за свините, е обло
жена съ 900
лей „чифра а
фачере". Тази мелницата едва
задоволява н у ж д и т е на до
битъка на трите к ж щ и на К.
Атанасовъ.
. Моторната мелница отъ сж
щото село, която отъ петь ме
сеца не работи, защото разхо
д и т е и сж три пжти по го
л е м и отъ приходите, била
обложена съ 13.000 лей. Мел
ницата има два камъка : еди
ния за ярма, а другия
за
брашно, когато п ъ к ъ мелници
с ъ 6 валса плащатъ пакъ
толкова.
#

Облагане и управия!

Георги Т. Бешковъ
Съобщаеа

на почитаемата си клиеьтела,
ЗАПОЧНА ДП

ч е следъ едномесеченъ ремонть

работи като на голямата мелница мелисамо чиста зимница а на малката емкъ-р/шъ
-зимница.

ЧИСТЪ АНГЛИЙСКИ

пристигна при
559

Д Р А Г Н И КОСТАДИНОВЪ
Д О Б Р И Ч Ъ

о
Оттоворенъ

штш

штш

Р е д а к т о р ъ : АТ. ЦВЪТКОВЪ

Tip.nComerc iala " lv. J). Smotof &• Co. BaZargte—

ЩНОРПТАРНО ДВИЖЕНИЕ.

mmm

i un

1

mum

mmm

БЕЗЪ ОТЕЧЕСТВО

«"UHli

Д*лг* се налага « Европа и на O. Н.
пейското федериране и желаното
Въ сп. „Еки е Коменти" (Римъ
сътрудничество е трудно, за да
юлий) г. В. Мантегаца пише :
не кажемъ невъзможно, докато
Въпросътъ се касае до наро
не бждатъ поправени тия неправ
дностните малцинства; в*чниятъ ди; т. е, дотогава, докато не се
въпросъ, който ^смущава спокой
замисли онова ревизиране на до
ствието на Европа и който и де
говорите, на което сепротивопо
ри днесъ още е главната пречка
ставятъ победителите, за които
спъваща осжществуването на ми
ненакърнимостьта на тия договори
ролюбивата инициатива на Брианъ.
е станала догма.
Цифрата 35 милиона, посочена Отъ
Представената на г. Макдоналдъ
Международния комитетъ, £който
петиция е подписана отъ 68 де
се занимава съ тоя въпросъ, и
отъ английските депутати, които
путати отъ разни партии; струва
представиха на своето правител
ни се, че въ предстоящото събра
ство една петиция за да го пока
ние на O. Н. британската делега
нятъ да повдигне въпроса за за ция не ще може да не държи
крилата на малцинствата въ пред
сметка за тая петиция. Преди да
стоящето събрание на O. Н., мо
дойде на власть, Макдоналдъ на
же да е малко преувеличена. Но
неколко пжти манифестира свое
че въ Европа има едно население
то
очудване отъ становището на
>do отъ много и много милиони хора,
O.
Н.,
което винаги е отбегвало
15|; които могатъ да се считатъ като
за износъ предъ събранието про
ц безъ отечество, защото сж откж
тестите на народностните малцин
снатн отъ своето отечество вслед
ic ствие на мирните договори и за ства, дори когато, както е случая
съ българите отъ Македония, на
щото сж подложени подъ чужди
чина по който се угнетяватъ на
гнетъ, това е безсъмнено, както е
помня
турското потисничество, и
безсъмнено, че това обстоятелст
то влошено, Въ своята петиция
во е една постоянна причина на
68те депутати напомнятъ това не
смущение, преди всичко, понеже
що.
Съ резервите на много От
държавите, къмъ които сж били
говори,
дадени на Бриановия ме
присъединени тия населения, не
морандумъ, закрилата на народ
уважаватъ гвхното право да си
ностните малцинства—единъ дълг,
служатъ съ собствения си езикъ,
отъ който O. Н. сз е откопчвало
да си иматъ свои училища, и счи
до сега—става днесъ единъ въ
татъ като престжпление национа
лното имъ самочувствие. |Естест
просъ Отъ найголема актюелностъ
и отъ найголема важность, по
rid вено е следователно, че отгова
ряйки на меморандума на г. Брианъ, неже въ връзка съ всичките дру
държавите победени въ войната, ги въпроси: разоржжение, ревизи
отъ която тия населения сж били ране невъ договорите и европей
откжснати за да бждатъ поставе
ско федериране, които безпокоятъ
ни подъ господството на победи правителствата и общественото
телите, помрачаватъ тоя въпросъ, мнение.
давайки да се разбере, че евро
н

f

Отчаянията протестъ на

добрксшгй търговци, занаятчии и производители.
щаме. Мнозина отъ насъ затвори
Едно внушително число ха
дюкените си, а мнозина, които
Шърго8ци,занаяшчии ипрои едвамъ се крепимъ, сме секвести
зводители отъ града ни сж рани отъ финансовите органи.
отйравали едно колектив Преживеваме едни отъ ?найтеж
но оплакване  протестъ до кигЬ години. За насъ никой не
мисли и никой не ни дава каква
ЬшшсШра на финансии да
е ПОМОЩЬ.
Щп>, изтъквайки въ черни
Сега ни се искатъ други данъ
краски
отчаянето ци, които представляватъ ужаса
роложение и безбожно и на опропастяването ни.
Безъ да сме повикани, безъ да
ШшоноШо имъ облагане
бждемъ
разпитани, обложени сме
typxy таксата, така на
съ грамадни суми върху „чифра
тена за луксъ {чифра де афачере" и върху произведенията
фнере).
ни, възъ основа на закона за лу
Търговци, занаятчии и ксъ и .чифра де афачере".
Това ново поголовно облагане,
производители сж обложе
заедно съ преките данъци, пред
Щ съ невъзможни при днеш ставляватъ пълното наше разоре
Щпп> обстоятелства за ние. Повече не можемъ да пона
Цицания облагания, безъ сяме тия несправедливи облагания.
Съобщавайки Ви това ни без
w бждатъ поканени, нито
щь питани. Този проце надежно положение, Ви молимъ
да благоволите и £да назначите
пи, на финансовитгъ орга една анкетна комисия, която ще
Ш ч комисии не може да констатира, че несправедливо сме
W меме за друго,
освенъ обложени и погрешно сме минати
>в буквалното и йоскоро въ категориите предвиждащи въ
ЩоШо опропастяване на чл. 9 отъ закона за облаганията
на лукса и пр. пр.
Щншшь търговци, зана
Следватъ подписите на по
Щчш а
производители, вече отъ 508 души.
to и безъ това сж при
№*ЦЦ да затварят дюгя*
Реколтата въ Русия,
си отъ день на день,
Берлинъ 15 Огъ Москва
можейки да покриватъ
съобщаватъ : Даннигв пу
!Р« и найналежащитп>
бликувани отъ официално
f нужди и разноски.
то дружество на търговията
съ зърнените храни въ
Протеста до министра
Русия, потвърждаватъ, че
Господинъ министре,
резултата на реколтата е
Долуподписаните търгоци, за билъ слабъ. Планътъ на
' '"'чии и дребни производители
реколтата презъ
месецъ
Р. Добричъ, идваме предъ
юлий реализиралъ *само
да се оплачемъ и Ви молимъ
следното:
38.6
на сто . , юлскиять
ta
комисиите по
пданъ въ Украйна реали
«К"[
данъците по
зиралъ 19.4 на сш, а тоя
4
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у в е л и ч а в а т ъ

ьначинъ, щото сме изправени
невъзможность да
пла

яяватъ въ потъпкване на
конституционитъ
права.
Въл^^ението е толкова сил
но, щото отъ моментъ на
Отношенията между Ту моментъ се очаква избух
ването на революцията,
рция н Персия прияте. Председлелътъ Иригенъ,
кой го се е рздззлъ на об
лени
щи симпатии отъ страна на
Опровержението на турското птзлото населен ле е изгу
правнтелегво
билъ всЬка почва и йвма
никаква
за преиз
Шриградъ 15. Телегра биранетонадежда
му.
фната агенция на турското
правителство публикува ед
но комюнике, чрезъ което
категорачески споевгргана Д-ръБоясадаръ Яяакевъ

въ Кавкззъ 67.2 на сто.

\С\\
Кои ще предегавпяватъ
Ромъния въ Женева.
Решено било, че Ромъ
ния да бжде представена
въ септемврийската сесия
на O. H въ Женева отъ
г, г, Миронеску, Титулес
ку и Маджару, като главни
членове на делегацията.

Оеждени бивши гръцки
министри.
Атина 15 Специалната
комисия при Сената е о
еждила г. г. Пангалосъ и
и Танталидесъ, бивши ми
нистри, по на четири ме
сеца затворъ и 500 драх
ми глоба.

Чуждитъ държави и въл
ненията въ Китай.
Лондонъ 15 Понастоя
щемъ въ Ханковъсе нами
рали 43 чуждя военни па
раходи. Тази флота пуснала
котва въ китайжитв води
съ целъ да гарантира сигур
ностьта на чуждитъ пода
ници въ Китай. Ханковъ
се намира предъ опасность
та да бжде нападнатъ отъ
комунисти. Правителството
на националистите е взело
извънредно строги мврки
за предотвратяване нз вев
какви нападения.

Около идването
но г Титулеску BV Р о м ш я
КОМЕНТАРИИТЕ
Напоследъкъ всички поли
тически кржгове в ъ страната,
както и печата живо се за
нимава т ъ с ъ пребиваването на
г. Титулеску ром. пълномощенъ
министъръ в ъ Лондонъ, в ъ
страната и с ъ срещите му в ъ
Синая съ Краля и държавни
т е мжже.
Правителст вените вестници
и з т ъ к в а т ъ,
ч е
идването на г, Титулеску в ъ
кралството е имало за цель
уяснението на нъкой важни
финансови въпроси, по които
ромънското правителство има
ло
известни
ангажаменти.
Други нъкои вестници пустна
ха версията, че срещитъ на г.
Титулеску били
в ъ тъсна
връзка с ь въпроса какво, че
ромънското правителство било
получило
напоследъкъ отъ
много места
обезпокоителни
новини относно намерението
на съветска Русия, г.оято въз
намерявала да обяви война на
Ромъния! О т ъ тукъ изхожда
и предметния слухъ с р е д ъ
населението за една евентуал
на мобилизация. Вкъ „Аде
в ъ р у л ъ " постави в ъ такава
светлина този въпросъ, който
правителството опровергава с ъ
специално комунюке.
Чуждестранната преса най
различно коментира идването
на г. Титулеску в ъ Ромъния,
на първо м^сто като изтъква
че той билъ дошелъ да сът
рудничи уреждането на раз
водния въпросъ на Краля с ъ
Кралицата предъ видъ коро

нясването иа Н. В. Каролъ II.

слуховегв

за ТЯГОСТНИТЕ

отношения между Турция
и Персия. Отношенията ме
жду дветЬ държави бали
приятелска, а фактътъ че
турското правителство би
ло взело строги мЪрки за
преследването иа кюрдски
те чети окою граяицитв,
не вдъхвали никаква опас
ность за скжеванета на при
ятелските отношения меж
ду дветъ съседни държави.

Страшна ролера въ Двганистанъ

Съобщава на почитаема'
та си клиентела, че следъ
едно годишяо спецяалазя
ране въ първата Берлин
ска Университетска Клини
ка, при професоръ Гехайи
ратъ Хчсь, по вътрешни
болести и радаология,
завърна и установи

се
въ

МЕДИЦИНСКИЯ СИ КА
БИНЕТЪ, ул. Режеле Ка
ролъ № 37, кждето прие
ма бзлял по стомашни,
сърдечни, бъбречни и гръ
дни болести. За опредвле
ние болестьта прави а
нализа на кръвьта, урина
стомашния сокъ, храчки и
дръ Разполага съ рентеге
нтовъ апаратъ и електроте
рапия.

Кабулъ 15 Въ много мЪс
та отъ Авганистанъ вър
лувала страшната епиде
мия холера,която до днесъ
покосила живота на 8,000
души. 60 на сто отъ на
селението на гр. Канда
харъ пострадали отъ тая Дава се подъ наемъ
страшна болесть. а оста
налото насиление се е из Магазия за храня до га
рата.
Вмвсгимость 40
селило.
воганз. Езтянъ
наемъ
за 1 година.
Споразумение

ВЪ СТРАНАТА
жзса, д о л а р и т *

Глодъ н~революция

ул.

„Рг. Ferdinand' 12

Bazargic
Като последствие на стра
шната суша, която почти е
компроментирала цялата ре
а
колта въ Северна Амерька,
започнал > е да се чувству
ва доста осезателно липса конструкция масивна съ
та на съестнйтв продукти
отъ първа необходимость, 6 стаи, нладенецъ и ма
Настоящата годишаа ре за 800 кв. м._ дворъ за
колта е една отъ най едно съ постройката.
слабигв отъ 25 години на
За споразумение :
самъ въ Америка. Въ мно
го държавици бедното на
селение бяло лишено отъ yfl. f ,Vâ5ileflle*andru" 30
хлЪбъ,
— ДОБРИЧЪ — ,
Количеството на унищо
женитв храня отъ 1 августъ
до дпесъ, по првчина иа ка МАШИНА ХАРМАНКА
тастрофалната сушз, възли С Ъ Л О К О М О Б И Л Ъ 1 2
зало иа 100 милиона buch КОНСКИ СИЛИ в ъ отлично

ШР01Ш&

els, (единъ buchels—27 216 състояние търси место за
K'irp.j
вършидба. З а сведения при

На скоро пздналитЬ дъж
дове не допринесли ника
ква полза. Метеоролигйчес
китЪ обсерватори предви
ждали продължението на
сушата.
В ь житнктъ* тържища
ценитв продължзвали да
се покачвзтъ.

СТЕФАНЪ Н И К О Л О В Ъ
ханъ — Балканъ
(ЙОНЪ
ЖЕОРЖЕСКУ)

544

33

ПРОДАВА СЕ единъ ло
комобилъ 10 кон. сили мар
ка „КЛАЙТОНЪ ШУТЛЕР
БуенссъЛйрссъ. Поло справка:
жението на представителя
Александъръ Авезовъ
Иригенъ станоло критичес
ко по причина усилената 512 Добричъ 15—3
пропаганда на многобройни
народни представители, ко
ПРОДАВА СЕ роялъ(съ
ито решително се обявили
противъ диктаторскитъ на кжса опашка) въ отлично
мврения на председателя. състояние.
Справка редакцията.
54 членове ка аржентин
ския парламентъ сж публи
кували една
декларация
Чети вкъ
противъ правителството и
„Единство"
председателя, като гообви

ТЪ ВЪ

АНЪКЪ HI H
Германия
( с п е ц и а л н а

к о р о с п О в г д е н ц и я )

Берлинъ 9 августъ
Въ свръзка съ балансиране
бюджетътъ
на
Германската
Република и намиране на нови
доходни източници за покри
ване германскитв разходи на
държавата и за
подпомагане
на безработните,
кабинетътъ
Д  р ъ Брюнингъ се видъ зас
тавенъ д а прекара нови да
нъчни облагания, които засъ
гатъ изключително
ергените
и въобще 'неожененитв
гер
мански граждани и граждан
ки.
Твърде характерно е, че за
прокарването на тая нова да
нъчна реформа дадоха своето
съдействие и нъкой
силни
парламентарни групи, които не
участвуватъ въ широко коа
лиционниятъ кабинетъ на Д  р ъ
Брюнингъ.
По новиятъ законъ, неоже
ненитъ, надъ 30
годишната
си възрасть, ще се облагатъ
съ 5 процента върху дохода,
при което още първата годи
на се предвижда едно постж
пление отъ три и половина
милиарда лева годишно. При
облагане на неженените данъ
коплатци, освенъ ергените, а
именно разведени и овдовели

Спортъ.
Фудболната Областна Ко
мисия отъ^град* ни, покан
ва всички любители арби
три да се представятъ въ
седалището на Комисията,
находящо се на ул. „Пр.
Фердинандъ" 101, презъ
кое да е време на деня.
Цельта е стъкмяването
на необходимите списъци
на любители арбитри предъ
видъ
официалното
имъ признаване за такива.
Местното спортно дство
„Вихъръ" е направило не
обходимите постжпки пред
съответните власти за раз
решение на единъ мачъ въ
г. Варна съ тамошното сп.
дстао „Ботевъ".

съ и безъ деца, се прави ед
на разлика в ъ смисълъ, че за
т е х ъ се предвижда
единъ
ексистенцъ минимумъ до 2 х.
марки годишенъ доходъ, при
три деца. Ония данъкоплатци
които иматъ помалко отъ 3
деца, при поменатия
доходъ,
ще се облагатъ съответно с ъ
количеството на децата, като
при четири деца ще се осво
бождаватъ отъ тоя данъкъ.
Ергените ще се облагатъ на
общо основание, в ъ пропорция
съ дохода или заплатата, ко
ято получаватъ, при което в ъ
некой случай пропорцията на
облагането достига
даже до
25 на сто отъ дохода.
Споредъ една наредба на
Министерството на Финансиите
прилагането на тоя д а н ъ к ъ
ще започне отъ 1 септемврий
т. г., който ще се събира е
жемесечно отъ заплатите на
чиновниците
или отъ надни
ците на неоженените работни
ци. По тоя начинъ до голема
степень се опростява работата
на органите на
финансовото
министерство, което в ъ случая
изпълнява само една контрол
на функция.

Дръ

Саидъ Мтхмедъ, Пожарътъ
билъ погасенъ отт съседи
и полицейските власти.
За забелязване е, че мно
гославената Рйвиера Сре
бристий брегь—Балчикъ,
за чкето разхубавяване се
похарчиха толкова милиони,
нема поне една сакйчяа отъ
пожарна команда!

—На 14 т. м. въ с. Фьн
дъьлаи избухналъ големъ
пожаръ, който ьъ едно
скоро време унищожилъ
чифлихътъ на уИурать Ос
манъ. З^губипе сж значи
телни. Предъ вадъ страха
отъ разаространение на
огъня селяните поискали
помощъ отъ градската по
жарна команда, която при
стигнала следъ погасяването
на пожара.
—Срокътъ
опредЬлехъ
за смехяЗахето
ха S и
20 jreuoSumi
âaxkxomu
съ металически
мохети
изтича ха 1 септембрий
х. г. Следъ тая
дата
тия âaxkxomu
ще пре
стахатъ
да
циркули
ратъ. Смехябахето
имъ
стада бъ цехтралата
ха
${ациохалхата
ромфа
хка бъ Сукг/рещъ,
както
и бъ бсичките и клохо
бе отъ
пробихцията.

И Хрнстовъ

гани.
По всичко изглежда, че...
слабо познаваме светия ка
лердаръ!
—На много места въ ок
ржга вършидбата е къмъ
своето привъошване. Това
се дължи на времето, което
продължава да благоприят
ствува.
—Ултраm овиннстическа
та преса огъ столицата, на
чело съ Ординя, коменти
райки перипетиите по д е 
лото на атентатора Беза и
Кодряну, продължава сво
ята жлъчна кампания про
тивъ всичко българско въ
Кадрилатера.
.Въ последнше си два
последователни броя Орди
ня дава дълги и препълне
ни съ блудкави невероят
ности статии, които нематъ
и капка сериозность.
Ще се повърнемъ.

 Ценитгъ въ мгъстноШо
жиШно тържище, въ срав
нение съ вчерашните
днесъ
дж по слаби.

Зимница
2,204,20
Ржжь
2,002,30
Царевица
3,00 3,40
Ечемикъ
1,902,25
Овесъ
1,802,00
Бобъ
9,0010,00
Рапица
3,60420
Замиа рапица 4,307,30
Дива рапица 2,502,80
Леща
4,304,30
Грахъ
4,00 4,55
ШВЕИЦАРСКИТЪ АНА
ЛИНОВИ БОИ требва да
проникнатъ въ всеки домъ
и хижа. Сзмо те могатъ
да задоволятъ и вайизтън
чения вкусъ, понеже каче
ството, което притежавзтъ
е на много повисоко стжпа
ло, сравнително съ другите
такива.
Побързайте да си наба
вите. Представшелъ
за
Добруджа ИВ Д СМОКОВЪ'

—Селяните отъ селата
ул. „Принч. Мирчя" № 8
— Съобщаватъ ни отъ Гйорманъ, Еяидже Хайдар
Силистра, че по причина Сарж»меше и Симеоново,
на продължителната суша, който внесоха попълнените
предимно въ силистренско, формуляри
за отваряне
реколтата на царевицата би български училища, и по
Собствените си дю«
ла почти компроментирана. една или друга причина не
кени^ въ центъра на гра
Царевичната реколта и сж могли да донесатъ общи
въ КуртъБунарско било те заявление, заедно съ вни да. Улица „Режина Е л и много слаба.
сането на първите, се умо сабета" № 25-27
ляват за поскорошнте им
Споразумение редакцията
—Вчера, по случай пра връчвания, тъй като сро
здника св. Богородица всич кътъ е на изтичане.
ки магазини и дюкяни би
доха по заповедь затворе
—На 13 августъ въ гр.
ни къмъ 11 часа преди о Балчикъ е изгоряла до ос
Чети вкъ
бедъ, когато това се съоб нови кжщата на Омеръ
щи отъ полицейските ор
„Единство'

ПРОДАВАМЪ

ино „МО ДЕРНЪ"

днееъ предеатвя

J-РЪ ПЕЙЧО ПОПОВЪ
МЕДЕЦИНСКИ КАБИНЕТЪ
„М. Еминеску" 5(до бившата сигуранодя)

ул.

Праема
болни по акушерство,
решни болести.

Цимитъ

гинекология и вят
494
15—f

Циментъ

ПРВСЕНЪ

Постоянно въ добрвшкит* фабрич.
ни депозити.

ВЛЕКСВНДЪРЪ АНДРЕЕВЪ и №. щ.
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ъ

д о х о д а

Плетачната машина ДУБИЕДЪ, прочута въ
целъ сьетъ по своята солидность е благодатъ
за всеко семейство. Работейки подъ стреха въ
кжщи у Взсъ, съ машината ДУБИЕДЪ ще из
плетете топли вълнени дрехи за ВСИЧКИ членове
на семейството и ше можите да си осигурите
добра печалба съ лекъ и приятенъ трудъ.
Съ плетачната машина

никога нема да бждите изложени на
при днешната криза.
Побързайте да си купите плетачна машина
ДУБИЕДЪ, която щг Ви донесе радость въ кжщи
Големи улеснения при изплащането на поголъ
мата часть отъ стойностьта на машината.
Сведения и каталози се изяращатъ при
първо поискване.
Складъ и представителство на машините ДУБИЕДЪ

БРАТЯ

АБАДЖИЕВИ

•улс.
О й т у а ъ "
Б у к у р е щ ъ
п

541

QSS
5—2

Д  Р Ъ ЯВ. Ч Ш Т Р Л В К б Е В
Приемаболни ВСБКО време по вжтрешни,
детски и венирически болести.
а
'srjji. „Т1х>. ^Е>ех>дахххАЕ[Дх> 271
(срещу железарския магазинъ ка Из. Димитровъ)
545

Ю6
m m

Е

Ш

НИКОЛА'м. николовъ
ул.

—ВАРНА—
„М. Преславска* № 21

Изработва безукеризнено по последната дума
на изкуството найелегантни и модерни мжжки
и дамски костюми, пардюсета, манта, балтони
и др.

т^==

ТолЬмъ склад ъ =^=ê

На вълнени, английски, германски и бьларски
фини платове.
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Четете в-къ „
„ТАЦЬТЪ 11

ВЕЛИКОЛЕПЕНЪ Ф ИЛМЪ В Ъ 10 ЧАСТИ

