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я и н u мъ штт Розпорем
Въпроса за земит£ и колонизацията въ
Нова Добруджа

законъ за принудитепнить продажби на недви
жими^ имоти и на зърненить храни.

На курортъ.

Като всички хора тръгнахъ
Следъ атентата срещу г. се отхвърли това тежко
на
курортъ и то башъ въ йо
Ангелеску, единъ отъ чле бреме отъ мвстното насе
Вследствие на острата стопанска, финансова и еконо
недгьлникъ зеръ Презъ другитгь
новетъ на правителството ление, источникъ на посто . мическа криза, много добри стопани се видъха принудени
дни на седмицата не ми върви
Маниу, кой го се почувству яни крамоли и кървави да правятъ заеми за посрещание нуждитъ си.
еъ различните
предприя
тия. Стига рекохъ да ме на
« ва задълженъ да говори схвади.
Но понеже спекулацията и алчностьта на лихваритъ
ричатъ комитаджия,
иреден
! бъше мра на Земеделието
Втори с л у ч а й въ . е извънредно голъма, стопанитъ биваха принудени да пра
тистъ, комунистъ и незнамъ
«) и Държавнитв Имоти гнъ който г. Михалаке е пот вятъ заеми с ъ извънредни лихви (банковитъ лихви сж. 3 0 —
още
какъвъ
хората
I Йонъ Михалаке.
отъ редакциите на столич
върдилъ казаното въ въ 5 0 на сто) и понеже общата криза вмъсто да се подобри,
ните меки канапета. Нека ме
Безсъмаение върху него просното
и н т е р в ю , непрекжснато се влошаваше и влошава, то длъжниците не
падаше моралната отгевор въ партийния конгресъ на можеха и не могатъ да изплатятъ задълженията си на оп видятъ и на Плажа въ Бал
чикъ та да ме нарекатъ и
ность, като шефъ на мини Нац.църанистката партия _редъленитъ срокове за плащание,. което води неминуемо
„курортистъ" за да си дамъ
следъ себе си принудително съдебно преследвание за у
стерството, който изработи въ окржга Мусчелъ.
и азъ йоголема
важность,
довлетворението на заемодателя.
йа може би ще се заПозная съ
изменението въ закона за
ншого отъ техъ, зеръ не е
Говорейки по въпроса
Нова Добруджа, да дока
При извънреднитъ лихви дългътъ непрекжснато се
за чудене найримеръ
некой
за
Н.
Добруджа
гнъ
Ми
же неоснователностьта на
увеличава, Д В И Ж И М И Т Е вещи продадени сж недостатъчни да
отъ редакторите на „Ординя"
мотива, който призовава халаке е билъ прекъснатъ покриятъ задължението, следователно, изваждатъ се на да е дошълъ въ Балчикъ да
отъ НБКОЙ си Василе Диа публична проданъ недвижимитъ имоти.
атентатора.
изчислява за колко
минути
манди,
учителъ
отъ
куцо
ще
изкачатъ
или
слезашъ
ко
По тоя начинъ в ъ всички почти окржжни чсждилища
Гнъ Михалаке не се е
мишаджиите
Баиръбаши.
влашкото
училище
въ
Би
отъ Ромъния всЬки день се продаваха на публична про
задоволилъ съ една пасив
Речено и свършено. Качвамъ
данъ десетки недвижими имоти.
на отбрана, отхвърляйки толя.
се на автомобила и Шръгвамъ.
Вследствие на голямата парична криза не се явяваха
безосйователнитъ нападе
Гнъ Михалаке веднага
Минахъ неколко села и сти
ния по адресъ на прави е сумиралъ господина, да желающи да купуватъ и цвътущи стопанства се продаваха
гамъ наБаиръбаши.
Тамъстра
телството. Той е взелъ ед изкаже своето гледище по на безценица, бидейки купувани в ъ повечето случай отъ
жаръ спира
автомобила,
— Имашъ лиЧ —йита Шой
но решително становище постъпката на Беза, какво нагласени отъ заемодателя наддавачи.
шофьора.
Това положение не можеше да продължи.
съ твърдо намврение да знае и какъ разбира въпро
Последния
отговори отри
Недоволствата всъки день растъха. Образува се мощна
разсве всички заблужде ситЬ за земитъ и колони
цателно.
ния, които владвятъ въ зацията въ Н. Добруджа. „Лига противъ"'лихварството", която непрекъснато Се бори
— Какво ? зайитахъ азъ
ромънското обществено мне Куцовлашкия интелектуалъ и дига аларма за пропастьта която зее и в ъ която рис
шофьора — Курортисти.
— Стопъ. Пита ли ме пре
ние, по трънливия въпросъ следъ като осъдилъ по куваме да загинемъ всички. Самото правителство се стрес
ди
да отговоришъ ? Азъ тука
на
и
се
замисли
за
намиране
средства
за
облекчение
по
за земитъ и колонизацията стъпката на Беза, по дру
курортистъ
ли съмъ или луко
въ Кадрилатера.
гигв въпроси е изказалъ ложението на длъжницитъ.
ва глава? Повикай
стражара,
Като временна мърка презъ последната парламентарна
Въ едно интервю на сто редъ нелепости и показалъ
запиши ми името... продължи
йжтя\..
личния вестникъ „Адевъ пълно непознаване на по сесия се внесе единъ законопроектъ за „Обобщението
на
нгькой
разпореждания
относно
йринудишелното
Слизайки на Площада зайи
рулъ", гнъ Михалаке пра ложението.
тахъ
за баните.
изпълнение",
гласуванъ
и
на
11
юлий
публикуванъ
в
ъ
ви едно обстойно разгле
Кои
бани, до казиното или
Вземайки
позодъ
отъ
Държавния вестникъ, с ъ това придобивайки силата на за
ждане и изложение на алар
до
палата?
—тия тия гдето
това
г.
Михалаке,
е
напра
конъ.
мирания въпросъ за земи
ходятъ... искамъ да кажа...
вилъ една пълна и точна
За да осветлимъ многото заинтересувани
длъжници,
тъ въ Нова Добруджа.
Следъ кашо ме Погледна по
характеристика на всички ние ще разгледаме и разтълкуваме разпорежданията на но питаниятъ отъ главата до
Ценното за васъ въ това
ония, които безъ да поз вия законъ за принудителното сждебно събирание на взе петите и видя
раздраните
изложение е пълното пот
ми и неколкократно
зашива
наватъ същностьта на въ манкитъ.
върждение и признание на
ни
икърйени
джобове
на
йан
просите, позволяватъ си да
гнъ Михалаке, че факти
талона
скжсаното оръфано
Оценката
н
а
недвижи
алармиратъ общественото
йалШо веднага го отсече и ми
чески, положението на ко
мия и м о т ъ
мнение въ страната, съ це
каза че за Предпочитане сж.
лонизацията и стария за
ли съвършено чужди на
баните до йалаШа защото
Всъки
единъ
заемодатель
е
д
л
ъ
ж
е
н
ъ
в
ъ
заявлението
конъ за провьрка на нед
тамъ било хем...
йохубаво
доброто и разумното раз си за преследвание на недвижимия имотъ на длъжника да
| вижимитъ полски имоти
хемъ...
немало
да
ми
коству
решение на едни меропри покажеприблизителната действителна стойность на изваж
* отъ 1924 год. си оставатъ
ва....скжйо.
ятия отъ капиталенъ соци дания на публична проданъ недвижимъ имотъ. Ако сж по
Безъ да мисля
много
" въ своята основа непокът
аленъ характеръ.
вече
недвижими
имоти,
длъженъ
е
да
стори
това
поот
йуснахъ
се
йо
стръмнината
нати и че тоя законъ не
и ето ме на йлажа.
дълно за" всъки единъ имотъ. Така показаната
стойность
претърпява никаква съще
Мвстното добруджанско на имота ще бжде отбелязана както в ъ поканата за пла
Първи когото видяхъ тамъ
ствена промъяа, освенъ мал население, ако до днесъ е
бе попътъ отъ близко
едно
село съ целоШо си домочадие.
ки допълнения много отъ мъмало мотиви да благода щание, която при преследванието на недвижими имоти се
казва командаментъ, така сжщо и в ъ ойредълението на Окр.
— Bun a dimin eata Dom... и
щ които идватъ да засилятъ ри за ивщо на г. Михала
Сждъ, съ което заповъдва принудителното испълнение.
йродължи благословията
вър
строгостьта на стария за ке, особено по прилагането
ху
раята
си.
Показванието на дейстаителната стойность на недви
конъ.
и измвнението на закона
жимия имотъ е едно основно нововъведение.
Ще се случи нещо'съ
менъ
fll Ако може да се говори за Н. Добруджа, както и
и тукъ си помислихъ
азъ и
Въ закона за гражданското сждопроизводство се пред
за евентуални ползи ибла по колонизацията, а иапро
безъ да му мисля въ неколко
^ годетелствувания казалъ г. тивъ е имало безбройни вижда командамента да съдържа само преписъ отъ испъл
секунди само бехъ вече въ во
дата между Пъстрия и раз
Михалаке, т в сж. въ полза случаи иа оплаквания и нителния листъ, покани за плащание и известявание, че ако
не плати, ще се продадъть тия и тия недвижими имоти.
нообразенъ
светъ. Следъ мал
| на държавата и колонисти протести, днесъ намира, че
ко излезохъ, йакъ влезохъ и
Споредъ новото измънение се иска да се включи в ъ
гЬ, отколкото за мастното е случая да изкаже на г. командамента непременно и действителна стойность на недв.
йакъ излезохъ и йакъ влезохъ
министра своята благодар
население.
и пакъ
излезохъ...
имотъ.
Това йродължи
целия
день,
ность и платоническо задо
0 По въпроса заколониза
като забравихъ
даже и да
волство, идващъ да разсъе
Вагдо с е и с к а опред^ле
V чаята, следъ като призна
обедвамъ.
съ своитв декларации за
ни© н а с т о й н о с т ь т а
/г голъмиятъ приносъ отъ
Вечерьта Приятелъ ме по
блуждението, което владfee
кани
у дома си.
страна на мастното населе
Смисъла на направеното нововъведение е отъ голъмо
въ ромънското обществено
Въ
леглото
почувсшвувахъ,
ние, което казва гнъ Ми
мнение, по положението въ значение.
че телото ми гори. Презъ но
халаке, отъ 5 години държи
Съ показванието на действителната стойность на недв.
щьта усещахъ вече болки по
Кадрилатера и констатира,
ъ жилищата си и изхран
имотъ ще се избътватъ изненадитъ и спекулитъ, които д о
кожата
и на
благоутробие
че е единъ отъ малкото
сега се отбелязваха при публичнитъ продажби. Имоти, ко
а хилядитв колонистки се
Шо си а на сутриньта не
ромънски държавни мъже
можахъ да облека ризата си.
ито .имаха голъма стойность се купуваха на нищожни цъни.
мейства, правителството по
имащи ясна представа на
Не счетохъ за нужно вече
лага вай голвми грижи и
Ако заемодателя опредъли стойность много помалка
нъчцата въ Ю. Добруджа.
да отида на плажа за да не
"ериални средства, за да
отъ действителната, длъжникътъ в ъ срокъ отъ 8 дни отъ
се срещна съ ошчето, оШка
1
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Кжде се намираме?
На 31 юлий 1930 цгъли
4 часа йодиръ обгьдъ беха
п а з е н и
око
ло 15 селяни отъ с. Са
раджа, Опанченска общи
на йредъ правителствения
комисариатъ за колониза
цията.
Научаваме се, че тгьзи
хора сж вземали съ кон
тракти отъ публиченъ
Шъргъ отъ Финансовото
Управление 81 хектари, и
изплатили напълно кири
ята.
Днесъ, следъ като сж
платили и положили не
посиленъ трудъ, средства,
нгькакви си колонисти ма
кедонци искали да загра
бятъ реколмаШа на гото
во като заплатели само
кирията.
Властите сж въ тече»
ние на всичко това.
Питаме, какви
мерки
сж се взела за зайазвание
на законните
права на
добруджанските
селяни
Не ни ли се отговори, ще
изнесемъ пълни и изнена
дващи подробности.

Об$силъ шева си!
Преди неколко дена жи
телите на с. Преселенци
били потресени отъ едно
жестоко и зверско пре
стъпление, което се е ра
зиграло така.
колонистътъ Ница И.
Маринъ огдавна е ималъ
любовни сношения съ една
своя сънародница отъ сж
щото село.
Понеже той е ималъ поето
янни свади съ жена си,
коята узнала похожденията
на мжжа си, Ница И. Ма
ринъ намисля да я убие и
следъ това да се ожени ЗЙ
любовницата си.
Преди неколко дни Ни
ца устройва безпричинно
единъ семеенъ скандалъ,
връхлетява върху безащк
тната си жена, удушава я,
а за да прикрие ужасното
си престжпление, окача я
на вжжето и не закженява
да оповести на съседите
си че жена му се е само»
обесила.
Обаче властите разкри
ватъ престжплението и уби
ецътъ арестуватъ.

Франция купува злато
отъ Америка.
Ню Йоркъ 1 августъ
Покупките на злато отъ
страна на Франция на аме
риканската пияца се умно
жаватъ. Параходътъ „Аки
тания" е отпжтувалъ за
Франция сь 5 милиона
долара злато.
захъ се отъ курорта,
като
йредйочетохъ да се върна йакъ
на предишното
си мгьсто и
зайея старата
си тъсень.
Туй курорта не било
дадено
и шо за всекиго, макаръ и съ
мнго йари.
3. Д.

—ДОБРУЖАНЦИ, ОБРЪЩАЙ
ГЬ ГРЪБЪ И ПРЕЗРЕТЕ ДОНОС
НИЦИТЕ ТЪ СЖ БУРЕНИ ВЪ ДО
БРУЖАНСКАТА НИВА, КОИТО
ТРЪБВА ДА БЖДАТЪ ОПЛЕВЕ
НИ И ИЗХВЪРЛЕНИ НА БУ
НИЩЕТО.

определението на Окр. С ж д ъ или оть • :ъо6щаванието на
командамента, в ъ случай ч е е недоволен ь о т ъ направената
отъ заемодателя оценка има право показвайки
действител
ната стойность на недвижимия имотъ да дека отъ ежда
назначаванието на едно или повече вещи .лица за оценя
ванието на имота.
Ако заемодателя
приеме за добра
показаната о т ъ
длъжника оценка, експертизата не ще се състои.
Въ случай, че заемодателя е недоволенъ отъ направе
ната отъ вещото лице оценка има право в ъ срокъ отъ 8
дни, отъ влаганието на доклада, д а иска контра експертиза.
Сждътъ следъ изслушванието на страните ще опре
дели стойностьта на недв. имотъ в ъ з ъ основа на доклада
на вещото лице, вземайки предъ видъ и каквито и да би
ло други обстоятелства.
Всички тия разпореждания сж вложени в ъ новия за
конъ, длъжниците за д а не б ж д а т ъ ощетявани
побезми
лостенъ начинъ, както с ъ редки
изключения ставаше д о
сега.

здахгъ с т а в а пуб,шичната
продаш^ь ?
Публичната проданъ ще с е състои за всеки единъ не
движимъ имотъ по отделно, а не к а к т о беше до сега общо.
Сумата отъ която ще започнатъ наддаванието ще бж
де тая определена отъ ежда намалена с ъ 25 на сто или
оть тая определена или удобрена отъ заемодателя с ъ сж
щото намаление: тая сума щ е б ж д е
показана в ъ обявле
нията за продажба.
Намалява се стойностьта с ъ 25 на сто имайки с е
предъ видъ, че наддавателите
отъ тая сума на горе щ е
наддаватъ.
Ако не се получи така определената сума,
наддава
нието ще се отложи з а срокъ, който не може д а бжде
пократъкъ отъ 30 дни.
Сумата отъ която ще започне наддаванието ще бжде
тая определена при първото наддавание, само че, намалена
съ 10 на сто.
Подъ така определената сума не може д а се продава
недв. иматъ.

П р о д а ж б а н а в"ьрнени
храни.
Новия законъ съдържа още едно о т ъ особено големо
значение нововъведение.
Д о тоя законъ зърнените храни с е секвестираха и
продаваха като всека една обикновена движима вещь.
Знае се, че цените на з ъ р н е н и т е храни непрекженато
се изменятъ; следователно, требва да с е следи внимателно
пазарната цена и при удобна цена да се извършва, продаж
бата. А точно това е невъзможно при принудителните про
дажби. Независимо пазарната цена, определя се единъ фа
таленъ срокъ, в ъ който неминуемо се извършва продажба
та, д а ж е ако пазарната цена е извънредно ниска.
Когато се има предвидъ, че при публичните
продаж
би всЬкога се добива цена пониска отъ пазарната, за все
киго става ясно, че зърнените храни на селяните се про
даваха на безценица.
За да се избегне това тъй осезателно ощетявание на
интересите на производителите на зърнени храни, в ъ но
вия законъ се разпорежда, че принудителната продажба на
зърнените храни на производителите не ще може да се
състои освенъ четири месеца следъ овърщаванието на хра
ната.
Сжщото се отнася и до преследваните посеви. Посеви
за напредъ не ще могатъ д а се продаватъ, а само получе
чените отъ т е х ъ зърнени храни и то като се спазва сро
кътъ отъ четири месеци отъ момента на вършитбата.

Добро начало
Съ прокарването на принципите вложени в ъ горе
упоменатия законъ, ромънското правителство, което се кре
пи предимно на безрезервната подкрепа на широките сел
ски маси, пристжпя къмъ едно добро начало.
Селския т р у д ъ и селското производство, което е най
ефтино платено, е в ъ сжщото време и найбезмилостно
ограбвано и използвано отъ алчни лихвари.
Вследствие на кризата и ненормалните времена п р и 
дошле непосредствено следъ войната почти всички
селски
стопанства отежаха с ъ тежки задължения.
Селските економии се заграбиха и разпиляха;
т е стопанства сж предъ гибелъ.

селски

Нуждна е чувствителната намеса и подкрепа на дър
жавата. Требва държавата да създаде специаленъ финан
совъ институтъ, нещо подобно на Държавна
Земеделска
Банка, която да плати задълженията на селяните, като^имъ
отпуска дългосрочни заеми съ малки лихви, та по тоя на
чинъ да се спаси това което още може да се спасява.
Д ъ л г ъ се налага н„ тъй нареченото националъселско
правителство да види нуждата отъ подкрепа и да подкре
пи тъй онеправданите и непрекженато ограбвани селяни.
ХР.

П. КАПИТАНОВЪ

m
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вио

ОТКРИ МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТЪ

„
м Емянеску"
5(до бившата
сигуранция)
Приема
болни
по акушерство,
гинекология
и
494
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ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА £Q
ЩЕ НАМЪРЯТЪ

ЕЛЕГАНТНИ

В Ъ М О Д Е Р Н И ФАСОНИ О Т Ъ ПЪР
ВОКАЧЕСТВЕНИ М А Т Е Р И А Л И СЪ
Г Р И Ж Л И В А ЧИСТА ИЗРАБОТКА
ЕДИНСТВЕНО ВЪ

ДРЕХАРНИЦА

|

„ С Т И Б А "
УЛ.

„ П И Р О Т С К А " № 10
— НА —

Братя П. Баеви
Магазина на ПЛАТОВЕ
на слщата фирма, сжщо наул.
„Пиротска" M 16 (жгъла на
„Царъ Борисъ")
разполага съ големъ изборъ
НА ИЗНОСНИ ЦЕНИ

В А Р Н А

m il ЧЕРНО i
Найкрасивия морски курортъ
въ югоизточна Европа
НАЙМОДЕРНИ БАНСКИ

СЪОРЖЖЕНИЯ

СТУДЕНИ и ТОПЛИ МОРСКИ

шт

Е & H Ш

*уь първокласенъ ресторанта и
дансигъ на открито

^Красиви околности. Разходки и екскурзии по cyxoj
ri по море до близките околности както и Цзриград|

Г 0Л Ъ MИ
МУЗИКАЛНИ ТЪРЖЕСТВА

i;

|СЪ УЧАСТИЕТО НАНАЙВИДНИТЪ АРТИСТИ|

Условия на живота найизносни
. Отъ 15 Юний до 15 Септемврий летовници^
ке ползуватъ съ 25 на сто намаление по Б. Д. Щ
|Увеселителни влакове съ 50 на сто намаление!
|презъ Юлий и Августъ.
Бюрото за летовници при общината разполагай
| с ъ пъленъ списъкъ на картите и настанява №
^товници безплатно, безъ комисиона.
Отнасяйте се за всичко при бюрото, което
Едава безплатно всички сведения.
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Стр. 3

„ЕЦИНиТбО"
^рнПРИТАРНО ДВИЖЕНИЕ.

чудовищност

о т ъ мнОго т р у д ъ
„Нойе Фрзйе Пресе" пре ня законни предписания за
дава следната телеграма отъ закрила на малцинствата,
Лондонъ: Въ последното могатъ да смутятъ само
заседание на междупарга отношенията между мал
ментарния съюзъ шзейцар цинство и мнозинство.
скиятъ представителъ Щу Намеквайки ясно за Унга
деръ даде едно кжсо обяс рия, Тиля заяви, че макаръ
нение яа предложенията за и държавите да сж задъл
подобрение закрилата на жени да закрилятъ малцин
малцинствата, които пред ствата, държавного мно
ложения бъхч представени зинство е въ правото си
на конференцията
йодъ да иска международна за
формата на три резолюции. крила срещу пропагандата
Първата резолюция иска на омраза на некоя съсед
сключването на единъ до на държава, която заплаш
говоръ между всички дър ва да смути отношенията
жави за еднаква закрила между малцинството и дър
на малцинствата. Втората жавната целость.
резолюция подканя да се
Чешкиятъ парламента
създаде въ всички страни
ристъ
Брусовски се обяви
съ малцинства една парикет
съгласенъ
съ принципите
на служба, която да раз
на
закрила
на малцинства
следва оплакванията на мал
цинствата, за да се стигне та но заяви, че найщаст
по тоя пжть до облекчение ливото разрешение на въп
дейностьта на съвета О.Н. роса за малцинствата се
Третата резолюция иска въ крие въ това — както е
всички страни мнозинство направило успешно чехо
то и малцинството да се словашко — малцинства
радеатъ на еднакви поли та да действатъ дейно въ
тически, културни и сто управлението на държавата.
Линдхаленъ (Швеция) пред
пански права.
стави две допълнителни
Лукашъ (Унгария) поис предложения: 1. Следъ по
ка създаването на постоя дписването на Келоговия
ненъ органъ на O. Н. за пяктъ междупарламентарни
разследване на оплакванията ягъ съюзъ требва да взе
ла малцинствата публич ме почти границите, които
ность при разглеждането сж теглени много набързо
на всички оплаквания на въ договорите за миръ да
|\ малцинствата и закрила на се ревизиратъ и 2 да се
r изразителите на тжжбите разгледа въпросътъ, какъ
; на малцинствата срещу по въ интереса на световния
литическия и стопански на миръ, могатъ да се осиго
тискъ на правителството рятъ правата нз извъневро
на съответната държава, пейските мнозинства, които
Ромънецътъ Тилеа се изка се управляватъ отъ евро
I за въ начало за закрила пейски малцинства.
на малцинствата, но заяви,
Отъ името на германска
че основните положения
та
делегация Хайле заяви,
\ на реферата не могатъ да
\ се прилага!ъ схематически, че не смета днешния мо
S тъй като въ страни, които ментъ за згоденъ за рази*
I— както Ромъния напри скване въпросътъ за реви
зия на границите.
|м^ръ иматъ вечеЦобшир

и

=

П й М Ш А БОРБА ВЪ
Носенето но оржжие, коми и боксове се жШт

II!

^Специална кореспонденция)

D

Берлинъ 25 юлий

I Въ свръзка съ предсто
ящата
изборна борба въ
DC)
Германия, правителството
рема найсериозни мерки

i предотвратявание на
••вкакви кръвопролития и
и оснгурявание на реда
[ИЙри изпълнението найвис
.„дорятъ дългъ нагермански
w Jfe граждани. Въ тия избо
)и, които ще бждатъ про
ведени на 14 септемврий
' г. като найжестоки про
1ВНЙЦИ се очертаватъ два
jrepa, а именно на край
на левица — комунисти
» и тоя на националъсо
к° ралистите на чело на Хит
Ръ и Хугенбергъ. Пред
^ # Д ъ на това че националъ
ярРЬциалистите разчитатъ на
грамадно увеличе
iS^№o
т е на техните мандати
||||омунистиге организиратъ
I №°Р*жеви нападения на
\Ч * "йните събрания, при ко
1

е

г

е

ито и отъ двете сррани с
даватъ излишни жертви.
Освенъ съ националъ со
циалистите, комунистичес
ката партия води една оже
сточена борба и съ остана'
лите партии на реда, въ
която чрезъ разтурване на
техните събрания, тя се
мжчи да ги уязви.
Съ цель за премахвание
на нсвкакви кървави стъл
кновения, правителството
издаде специална наредба,
която по силата на параг
рафъ 48 оть конституция
та има санкцията на законъ
и споредъ която найстро
го се забранява носенето
не само на всвкакъвъ видъ
оржжие, но даже на ками
и боксове и пр. За нару
шителите на тая наредба
се предвиждатъ тежки на
казания, до три години
тъмниченъ затворъ.

Всеки които желае да

движения
HQ 1 ЙЗГУСТЪ

Притежаваме единъ екземпляръ отъ една публикация,
Както в с Б ч а год., Ком.
която придаваме подоло, носяща дата 16 юлий т. г„ скри
п а р т и я въ Съветска Русия,
пена съ печата на 7 Пчеларовско бирничество и подписана
организира ия 1 Двуггъ,
отъ единъ, изглежда, крайно двятеленъ бирникъ.
чр?зъ
комунистическите
Това е единъ ръдакъ екземпляръ, който може да
гтзгттйи в ъ разните страни
прави интересъ в ъ литературата на фискалния животъ в ъ
кззттняте д в и ж е н и я и а
Ромъния и неоспоримо доказателство за състоянието на
гнтацчи въ знакъ и а со
финансовото управление в ъ страната, както и за менталите
лмдзрность м е ж д у комуни
та на неговигв служащи.
етическите дзижения въ
Констатирано и общо доказано е, че фискалните
зсички страни.
органи на държавата не сж в ъ състояние да проникнатъ
Съветска Русия смета
въ духътъ на времето и да разбератъ деликатностьта на
тия манифестации к то ед
службата, която изпълняватъ а напротивъ търсятъ и съз
на репетиция на големата
даватъ случаи усилващи недоволството с р е д ъ данъкоплат
световна революция. Следъ
ците в ъ страната, изнемогващи подъ бремето на непоноси
успеха на Сталина на Кон
мите даждия.
гресътъ въ Москоаа, изра
Събирането на данъците тръбва да става з ъ изку
зителъ на крайниягъ ко^
ство, което поне привидно да задоволява данъкоплатеца.
мунизъмъ, тая година се
Безогледното и брутално изпълнение на служебните обяза
дава особенно значение на
ности отъ страна на държавните органи,
независимо отъ
тия манифестации.
материалния резултатъ, допринасятъ твърде много за под
Правителствата на всич
копаване престижа на държавата и основите на съвремен
ки държави сж взели стро
ния строй.
ги мерки за предотвратя
Следъ като и липсва законната форма авторътъ на
ване на евентуални между
тая публикация идва да обиди данъкоплатците в ъ района
особици. Отъ Франция,
на това бирничество, наричайки ги съ зли намгьрения
Германия н Австрия сж
по отношение на плащанияШо са. Ние искаме гнъ екстернирани геного съм
нителни лица чужденци,
бирника да ни посочи единъ другъ окржгъ в ъ Велика Ро
Правителството^у насъ е
мъния, в ъ който данъкоплатците да с ж поредовни, отъ
натоварило гнъ проф. Ка
тия в ъ Калиакра. Интересна би била листата на данъко
дере главенъ секретаръ на
платците, останали длъжни отъ 3—4 години да ги видимъ
Вътрешното" Министерство
кои сж т е !
който
лично да ржководи
Питаме гнъ финансовия администраторъ, да ни от
запазването на реда въ
говори, солидаризира ли се с ъ своя подчиненъ и удобрява
страната.
ли неговиятъ начинъ на действие, следъ което и двамата
Извършени сж много
да посочатъ изворътъ отъ гдето населението би вземало
бройни
аресги въ столица
средства за изплащане на данъците,
преди да е прибрало
та както и въ провинцията
реколтата си.
|* измежду водителите на
Ето текста на самата публикация:
L

публикация
16 юлий 1930 год.
Съйбщавамъ за знание на всички данъкоплатци, че започвайки отъ днесъ lft 1.7 т. г. поставихъ секвестъръ върху цълата
реколта намираща се по полето, нъмайки право никой да я вдига, докато не си изплати данъците за миналата и настоящата години.
Тая мърка е взета по причина, че презъ всички години данъкоплатците бидейки съ зли намерения, продаватъ реколтата
си безъ да платятъ данъцитъ си къмъ държавата.
Като последствие, въ мерата, на селото Хашлъджакьой поставихъ да се грижатъ за секвестрите лицата: Г. Д. Томану, С .
Кариносъ, Леонъ Ст. П аску, Н. Добрицой, Т. Г. Стоянъ, конто да
Ви спиратъ да си не дигате реколтата отъ полето
Данъкоплатците ще се представятъ въ бирничеството и след
като си платятъ данъците ще получатъ разрешение, което ще
представятъ на пазачите да имъ освободятъ реколтата.
Бирникъ: не се чете
-

Комунистическата Партия.
Въ нашия градъ полици
ята е взела известни мер
ки целящи запазване ре
дът ъ. Изъ града беха раз
пръснати манифести на
ромънски и български
езикъ, съ известно на
всички ни отъ много го
дини, шаблонно и банално
Съдържание, за борба про
тивъ съвременния строй.
Събитията на вевкжде
се посрещатъ"; хладнокръв
но безъ особенна загри
женость.

енъ часъ

Економическата кон фе
ренция между Сърбия и
Ромъния*

ирестоящ а скжсването на
4.
вржзките м.*жду
двегь
държави, ако съветската
Берлинъ 1
а&гуетъ . пропаганда въ Америка не
Съобщаватъ стъ Ню И<рк, престане.
че американски, е митни
чески власти сж забрани,
ли влизането аъ пристани
щето на Ню Иоркъ на дру
ги 32 "сметски параходи,
наг^варзни съ *стоки отъ
Сждьбния следовател ь,
Рускя.
Стакеску, следъ разследва
Държизния
сеиргтзръ. нето на многобройни сви
Лссманъ е згяв$ лъ, че едетели, е у:пелъ да открие
носи оржжие, кама или печатницата, гдето е печй
боьсъ за лична охрана, тенъ манифеста на студенти
требза да се , тнесе за раз •гвкуцовласи, както автора
решаване до респективни!е на тоя манифестъ който е
полицейски власти, които бйяъ студеятътъ «уцовлзхъ
ако иамерятъ зз нуждчо, Гидз.
могатъ да дадътъ или ©т Задържания
свидетелъ
кажатъ издаванието на по Деламетра, въху
когото
добно разрешение. Въпро кмаша съмнение че знае
сната наредба съдържа и за подготвянето ьа атента
други запрсщения оъ саръз та, е отказалъ участието си
ка сь предетоящше избо както и да даде качви да е
ри, като нанр. забранявагъ пречзърителни сведения. •'.
се демонстрации съ uàpmïï
Следствието по атентата
на уньфирма безъ разлика
продължазл
на всички партии.

На 30 м. м. четвъртъкъ,
е била открита въ Синая
економическата конферен
ция между Ромъния и
Югославия. Следъ пости
гнатото политическо раз
бирателство, чрез Малката
Антанта, двете
съюзни
държави полагатъ големи
усилия за хармониране на
економическите си интере
си и се стремятъ къмъ
едно сътрудничество за
разрешенията на големата
аграрна криза.
Едно принципално раз
бирателство се получи въ
предшествующата аграрна
конференция въ Букурещъ

,|ркит1 на Америка
противи Русия.

Германия

КомуиистическитЪ

Во атентата върху
гнъ Ангелеску.

Д«Ро И. XpHCTQB?»

35 год. отъ смърть
т а н а Стамболовъ.
На 31 юлий се навършва
35 години отъ смърьта на
покойния български д ъ р 
жавенъ мжжъ гн Стефанъ
Стамболовъ, който на тая
дата въ 1895 год. беше
съсеченъ средъ бълъ денъ
въ София.

.ЕДИНСТВО

Кога асша срока за по
даване па декларациите.
Споредъ закона за до
пълнение Закона за Нова
Добруджа тридесеть днев
ния срокъ за подаване на
декларации
започва оШъ
денъШъ на промолгирванеШо на закона, коеШо ста
на на 4 юлий.
Но законатъ се публи
кува въ Държавния вест
никъ на 7 юлий.
Споредъ
Конституция
та никой законъ не влиза
въ законна сила освенъ отъ
момента на обнародване
то му въ Държавния вес
тникъ.
Какъ е възможно
сро
кътъ за подаване деклара
ции да започне отъ 4 юлий, когато законътъ не
е билъ още обнародват
следователно нгъмалъ е и
законна сила.
Споредъ нашето мнение
могатъ да се подаватъ
декларации до 7 Авгусшъ
включително.
Но за всгьки случай не
ка селянитгъ бързатъ и до
4 юлий абсолютно всгьки
единъ да си подаде декла
рацията, безъ което за
винаги губи своята земя.
•
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Изчезналъ бирникъ

Г

житно тържище, да вземе
—Популярния Универ.
сериозни мерки, за да не ситетъ „Сребристия и,
се позволяватъ
никакви рътъ" урежда голъма е
зделки извънъ района на скурзия съ автомобили
житната борса, понеже из до гр. Варна.
вестни търговци,
презъ
Наскоро ще съобщи^
жение
отъ
държавитъ,
тъй
като
последните
дни
на
малкото
подробности
по тая ец.
Това лъто въ много страни с я
въ това дъло сж заинтересовани
повишение на храните, с ъ скурзия.
нападнали прелетни скакалци, кои
почти всички държави.
то сж причинили въ нъкой мъсизлезли по краищата на
Издаденъ е един!
та голъми опустошения на хра
града
да
причакватъ
ид
апелъ
къмъ гражданитЯ
Ч а ш ш ъ т ъ ш ЦЪЛЙЙ Шъ
ните. И у насъ нъкой краища
ващите
съ
храни
селяни
и
на
местния
адвокатъ, ИоJ
не сж пощадени отъ тия страш
Напоследъкъ въ Германия е
да
се
спазарятъ
съ
техъ
еску—Ника, приканващ
ни опустошители. И ако тия аф билъ изложенъ единъ необикнопреди да с ъ узнали пос
рикански прелетни скакалци (ши- венъ часовникъ, който показва
публично
събраниб
стоцерска грегария) сж. най-гроз
едновремено колко е часа въ раз- ледните цените.
което ще се състои в\
ния бичъ на човъчеството, и ако нигъ краища на света. Цифербла
Местната Търговска Ка неделя 3 ввгустъ т. г, щ
отъ памти въка тия животни сж
та е подъленъ на 24 часа отъ
мара
въ чийто ведомство ч. пр. пладне въ "^сапощ
причинявали гладъ и неволя въ
които 12 показватъ часоветъ
вляза
житната борса, да на на тетъръ „Сплендидъ
много земи отъ северна Индия
презъ деня а 12 тия презъ но
до Мароко и отъ Нилската до
прави отъ своя страна нуИнициативата за
щьта. Върху сжщиятъ циферблатъ
това
лина до Карпатските планини, при
е картата на цълото земно къл
ждното по тоя въпросъ.
събрание е взета отъ Гру.
всичко това пакъ биологията имъ
бо и по голъмитъ градове. За всъ
не е добре проучена, въпръки
—Съобщаватъ нн о т ъ Вар па гражданя въ отговор
ки градъ има по една малка стретова, че мнозина сж писали за
мка, а две голъми стрелки прина че приготовленията за му на повикътъ на Н. В. Кр"
тъхъ. Едва сега Ф. С . Боденхайвеждатъ въ движение всички ос
зикалните тържества сж и з  ля, който въ последни]
меръ, Г. Франкелъ, К. Райхъ и
се
танали стрелки.
вънредно усилени, полагайки си манифестъ къмъ стра. ре:
Н. Сегалъ, чрезъ грижливи про
Единъ погледъ само е достаната каза; „Искамъ иЩОто
се най-голъми грижи з а блъсучвания въ лобараториигБ и мно
тъченъ, за да установи човъкъ
всички безъ разлика на iff
гобройни опити сж сполучили да
кавото изнасяне на това р ъ колко е часа въ опредъленъ мо
политически
обиждец
внесатъ нъщо свътло въ тайнст
ментъ въ разнитъ градове на зе
дко по рода си празненство
вения животъ на тия скакалци.
вера и народность да щ
мното кълбо. Циферблата е така
предметъ на общо
възхище
Тия изследователи на първо мъсдадатъ най-широката t,
устроенъ, че оная часть въ която
ние в ъ миналите години.
то сж проучили, коя е причина
въ надено време е нощь остава
по
подкрепа, за преус
та на голъмото размножаване на
тъмна, а другата половина свътто
на
страната".
—В ъ редакцията ни
тия скакалци, като сж търсъли
ла. Това е отъ особено значение
—Въ местната полици сп
коя температура и каква влага
постъпватъ
многобройни
за радиослушателитъ.
приятствуватъ на такова силно
запитвания отъ страна, с ъ задържани по случай
Приспособенъ е така, че всъки
размножаване. Най благоприятна
августъ, НБКОЛЩ
часовникаръ да може да го на на селяни, които се инте* първи
температура за размножаване на
прави, поради което и свътовния
лица
усъмнени
като щ
рисуватъ д а знаятъ дали
скакалцитъ е 30°, а влага 101
часовникъ ще намъри бързо и
комасацията и кадастъра! върженици на комуни*
на сто, т. е. скакалцитъ се размношироко разпространение. Часов
движение I)
жаватъ съ милиони, само ако въ
ще бждатъ
превъртени тическото
ника дава времето на Хелзингвреме на снасянето на яйцата
насъ.
още тая есень. Въ поло-t
фордъ, Гнинвичъ, Берлинъ, Буевалятъ изобилно дъждове и вре
носъ Аресъ, Санъ Франциско,
жение сме да съобщимъ
мето е топло. При топлина отъ
Ню-Йоркъ, Токио, Батавия и пр. по тоя въпросъ, че него
ЗОо развитието на ЛИЧИНКИТЕ на
ЗАГУБЕНО,
скакалеца трае 30 деня. Скакалевото окончателно разре
Женско
конче, стрит
цътъ живъе една година, а презъ
шение и прилагане не ще
това време женската може да
може да се извърши въ 2 годишно, косъмъ:
снася два пжти отъ 40 до 100
такъвъ кратъкъ периодъ червенъ. Който го
яйца. Когато се повиши темпера
отъ време. Вейки селя да съобщи на стойант
турата, скакалцитъ ставатъ пому Д. АШанасовъ, с.Нщ
подвижни. Когато температурата
—Председателя на Кали- нинъ спокойно да си под баларъ
ерпзщу примщ
прескочи 3 4 , тогава тъ се приакренския Окръжен! Съ готвя работите з а бъда- възнаграждение.
готвятъ за пжть. Скакалцитъ въ
ветъ, запасниятъ полков- щата есенна и пролетна
това време образув.атъ такива го
542
лъми ята, че просто омайватъ
никъ Горски, е билъ по- сеитби.
човъка. До колкото се простира
виканъ по служебни рабо
пОгдедътъ,в:ичко се покрива съ
ти въ Букурещъ, за гдъто
скакалци допрени единъ до дру
е и отпътувалъ на 31 м.м.
ги, които се движатъ безъ умо

Каварна — Сензацията
на деня въ града е, без
следното изчезване на бир
ника Влздимиръ Миховъ.
Миналата събота Миховъ
е заминалъ за градъ Ман
гали, отъ гдето до день
диешенъ не се е завърналъ
Касата както и всичките
му книжа намиращи се въ
канцнларията му, сж запе
чатани отъ властьта, която
води следствието по това
мистериозно изчезване.
Бирникътъ Миховъ ми
налата седмица е внесълъ
около 300.000 лей въ фи
нансовото управление, сума
инкасирана отъ данъко
платците.
При заминаването заМамгаля той е взелъ месечни
те платежни книжки нз
чиновниците отъ Каварнсското бирничесгво и както
се предполага, изтегли лъ е
сумата —заплатите на чи
новниците, възлизаща на
около 25 хиляди лей — и
станалъ невидимъ.

Предполага се Миховъ
да е злоупотребилъ и съ
други суми, което следва
да установи следствената
власть.
Неговото изчезване е
предметъ на най-разнообра
зни коментарии средъ каварненци — събитие твър
де р-вдко за малкияЦи битъ
градецъ Каварна.
ПРОДАВА СЕ единъ локомобилъ 10 кон. сили мар
ка „КЛАЙТОНЪ ШУТЛЕР
справка:
Александъръ Авезовъ
512 Добричъ 15—3

И З Ъ НАУКАТА И ЖИВОТА.

ЗАГАТНАТА ВА 1ЛШПТБ
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ра по цъли дри. Тъ се катерятъ
по хълмове, минаватъ долове,
увиратъ се по най-тъснитъ и
стръмни клисури, нищо не заоби
калятъ и напредватъ
направо
къмъ непозната цель. Гжстината
на ятата се мъни на различни
мъста, когато лазятъ по стръмнинитъ притискатъ се едни до
други и образуватъ нъщо като
подвижни тОпки. МладитЬ личин
ки пжтуватъ отдълно и никога
не се притискатъ като възрастнитъ въ гжсти, редове. Голъмитъ
ята се събиратъ въ по-гОлъми
стада, които се движатъ в ь ре
дове широки по нъколко деци
метра, а помежду отдълнитъ го
лъми стада оставатъ по нъколко
сантиметра праздни разстояния,
на които нъма нито единъ скакалецъ. Такива ята се движатъ по
лека напредъ, ако не имъ се изпречва нищо, тъ лазятъ или пристжпватъ а ако има малка преч
ка, тъ я прескачатъ. Само. когато
около пладне се повдигне доста
температурата тогава младитъ ли
чинки само скачатъ и то бързо.
Тазгодишното нещастие на ска
калцитъ
обещава
д а н и
даде нови наблюдения за тъхния
животъ. Първата задача на нау
ката е да намъри главната при
чина за силното размножаване
на скакалцитъ и причинитъ, кои
то каратъ тия маси да предприематъ пжтувания по далечни не
познати земи. Сжщо битръбвало
да се намърятъ сръдства, за да
се унищожатъ тия милиони сжщества още въ зародиша, за да се
опазятъ отъ повреди милионитъ
засъти ниви градини и горитъ.
Разрешението на тия задачи ще
е възможно, само ако се образу
ва за това международно сдру
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— Осветлението на ули
ците въ града ни напосле
дъкъ е доста занимарено.
Разните частни електричес
ки узини, които иматъ за
дължението да осветляватъ
некой отъ по главните
улици, имащи двигателите
си развалени или на поп
равка, оставатъ града ни въ
пъленъ мракъ. Така нап
римеръ главната
улица,
„Пр, Фердинандъ" отъ из
вестно време никакъ не се
осветлява.
t

— Цените ва зърнените
храни, а особенно тая на
ечмика, съ претърпели ед
но чувствително спадане,
което стига до 4—5 хиля
ди лей на вагонъ. Произ
водителните и търговските
кръгове въ страната с ъ
сериозно загрижени.
— Бюрото Кирилъ Са
пунджиевъ на ул. „Принч.
Фердинандъ" извършва бан
кови преводи за странство,
предимно България, при
наи-износенъ курсъ и бър
за служба. Банкови корес
понденти чрезъ
Генерал
ната Банка" въ всички кра
и ща на България.

Георги Т. Бешковъ
ВавардшикЪ;

Съобщава на почитаемата си клиентела,
че следъ едномесеченъ ремонтъ ЗВПОЧШИ

—Обръщаме внимание на
управлението на местното

1
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работи като на голямата-мелница мели са
мо чиста зимница а на малката смЬсъ-рмь] съо
-зимница.
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Изработва безукоризнено по последната дума ill
на изкуството най-елегантни и модерни^мхжки лозе
и дамски костюми, пардюсета, манта,
и др.
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ТолЪмъ складъ

На вълнени, английски, германски и бъларски
фини платове.
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