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ПОЛОЖЕНИЕТО

ВОЙНАТА ВЪ КИТАЙ

Въ Франция отново мини
ст*р*председателя е ултра
националиста Тардьо. Неговия
принцип* е: ако искаш* мир*,
готвя се за война. И действи
телно, Тардьо въоржжава до
вжби френския народ* и под
готвя почвата за нЪкоя воен
на авантюра, която не е из
ключена, • * отговор* на кате
горичния отказ* на Германия
да плаща репарации.
Въ Франция следъ месецъ
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ще се произведат* нови з а 
конодателни иаборн, които ще
покажат* действителната во
ля на француския народ*.

*
Сжщо и въ Германия се
води ожесточена борба меж
д у националъсоциалиститв и
лоумвренитв партии.
Кадрите се подготвятъ за
решително сражение по слу
чай близкия избор* на пред
седатель на германската ре
публика.
Хинденбург* и Хитлер*, тия
сж двамата шампиони, които
изразяват», първия — умъре
ностьта и благоразумието, вто
рия—смвлостьта и крайните
действия.
От* избирането на единия
или другия ще се види дей
ствителната воля на герман
ския народ*.
« А к о победи Хитлер*, неиз
бежни сж усложнения, които
могат* да доведат* и до о
пасни стълкновения.

*
Конференцията по обезорж
жаването на нар щ и т * е е
динъ фарсъ; представителите
на разните държави се над
преварват* въ красноречие и
надхнтрявание.
Не се е дошло и не ще
се дойде до никакви практи
чески резултати.
Кървавия конфликт*
в*
Далечния изток* е найсил
ното доказателство, че надъ
разни пактове, договори и
споразумения на книга, стои
неумолимата воля и неизбеж
ното право на посилния.
Стария светъ и старите по
рядки съ нищо не се измъ
чили.

А

Н

И

ШШ1
Я

НА МЪСТНАТА ТЪРГОВСКА КАМАРА

Въ бюлетина на местната
Търговска Камара, четемъ съ
голъмо задоволство
енергич
ната постжпка на председате
ля на Камарата г. Панаитес
ку, отправено д о г. миннетра
на финаисиигв, в* която се
изтъква мизерното положение
на търговци и еснафи от*
града ни. Тукъ се обръща
вниманието на г. миннетра да
вземе необходимите мерки,
щото фискалните органи, пре
ди да лостжпят* към* опре
деляне на данъчното облага
не, де проучат* материалното

ТРУПОВЕТЪ HÉ УБИТИТЪ
СЕ РАЗЛ&ГАТЪ
От* Шанхай f съобщават*,
че сраженията между японци
т е и китайците, въпреки про
тивното време, ародължавали
с * ожесточение.* Китайските
войски доброволно се оттег
лили от* местностьта Кянгвай
по причина, че труповете на
убитигв се разд гали и имало
голема onacTHOci ь ва избух
ване на епидем |я.
Убитите
сж повечето графдани паднали
из*
улицктв Фтъ бомбите
хвърлени от* японските аеро
плани.
f
След* оттеглянето иа ки
тайците, японците веднага на
стжпили и заелф всички пра
здни позиции. Японците про
дължават*
д а | дебаркират*
нови войски. I

[

3

400 лей
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ЗА^ СТРАНСТВО .

800
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JtfctAko безгрижие!.
Въ селата всичко е въ редъ!
Липсваше свътлина — и за една
вечеръ, предъ всъка селска КА
щурка"'замъждука фенерче и пу
сталитъ селски сокаци феерично
се освътлиха. ^Илюминация! Въ
знакъ на протесть, противъ на
рушението на свъщенната тъмни
на, единственно завиха селскит*
псета, но и тъ млъкнаха, поми
риха се съ положението...
Въ града фенеритъ не се па
лятъ. И да се палятъ, тъ сж на
раздалечъ — на всъки жгълъ.
А въ селата —обратното. Презъ
три кжщички — фенеръ! И го
рятъ отъ вечерь до сутринь...
Една лунна вечерь, по бялна
лия като сребро енъгъ, връща
се дъдо Кжнчо отъ кръчмата за

дома си. Той е пиянъ. Свъти лу
ната, свътятъ и селскитъ фенери,
но той залита като въ тъмнина...
Току предъ самия вратникъ, на
лита върху блюстителя на реда—
господинъ шефа, който му се
стресва;
— Д*до кжнчо, ващо не го
ри твоя фенеръ?
Залита дъдо Кжнчо, похига
глава, заглежда се и вижда, че
наистина неговия фенеръ не гори.
Забравили децата. Виновенъ ли е?
— Моятъ фенеръ?..— запелте
чи дъдО Кжнчо — Ето го! Ви
|дишъ ли? Свъти надъ цълата
земя...
И той СПОКОЙНО ПОСОЧИ кьмъ
луната...

Проектираното дейность
НА НОВИЯ Д 0 Б Р И Ч Ш 1 КМЕТЪ Г. 0KT МОШЕСКУ
РАЗХУБАВЯВАНЕТО НА ГР ДОБРИЧЪ

ц е н и т * . щъъшж1
Т Ф Х Р а Ш ^ А Д А П
Съобщават* отъ Галацъ и
Браила, че презъ последно
време се зарегистрирало ново
спадане въ цените на зърне
ните храни. Така, цената на
царевицата е спаднала съ 500
лей на вагон*.
По тая причина пристига
нията отново се намалили.

ГОЛШАЗЙМАиБУРИ
ВЪ ЦЪЛАТА^СТРАНА
Букурещ* 2—Почти в* ц е 
лата страна владее голема
зима н вилнеят* снежни бу
ри. На много места телефон
ните, телеграфни и пжтни
съобщения сж прекженати.
Влаковете продължаватъ да
пристигат* съ големи закжс
нения.

ЧУЖДИ журналисти въ
Бесарабия

Кишиневъ 2. — Въ Ола
нещи,
кждето 6txa избити
положение на данъкоплатеца
40 души молдованци отъ
и следъ това да се произна
руските погранични войни
сят* съ каква сума да го об
ци, пристигнаха много чу
лагат*. Понататъкъ, г. Панаи
ждестранни журналисти.

теску препоржчва, щото всеки
един* данъкоплатец*, в * срок*
от*
20 дни отъ получаване
то на „ процесъвербала ", да
направи нуждния апелъ про
тив* облагането.
Известно е, че облаганията
се вършат* • * много случаи,
несправедливо. Днес* матери
алното положение на търгов
ци, еснафи и занаятчии е по
вече отъ плачевно. 1 т о защо,

.
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By Далечния изтокъ вой
ната между Япония и Китай
| взема все поожесточенн pas
|м*рн.
Китайците сж отстжпилн
I доброволно
единъ
150.000
§ градъ, разрушен* д о основи,
понеже отъ хиледктв разлага
й к и се трупове сж се зарази
ли водата, атмосферата и хо
рата.
Китайските генерали всегла
сно заявяватъ, че 450 мили
ониятъ китайски народъ не ще
j* престане да се бори, до като
има японски ботушъ въ Ки
тай.
\
Следователно,
сме предъ
I една национална граничеща
; сь фанатизма война, чийто
I изходъ никой не може да
? предвиди.
Въ сжщото време съветска
I Русия се готви. Болшевишки
* тв агенти сноват* между на
\ гладнелитв и огчаянн китайци
I и имъ обещават* райски гра
Т дини. И в* това отношение,
f нного основателни сж опасе
I нията на Съединените щати
— Китай болшевизирали се,
прочетени сж дните на бур
жуавния строй. А това съв
сем* не е изключено.
*

Ждинт. брой 3 дуй

налага се преди всичко да
се проучи това положение и
съгласно с* него да се опре
дели данъка.. Защото днесъ
да изплатиш* данъка си, бук
вално означава — да прода
деш* найнеобходимото или да
се простиш* с* ,търговията"
от*
която едва изкарваш*
наежщвия,

Особенни грижи е обещал*
за разхубавяването на окол
ностите на града,
ГазиБаба
и пр., залесяване и прокарва
не на ален, за разширяване
на градската градина, подър
жането на училищата и мо
дернизиране помещението на
общинското управление. Изло
жил* е проекта за основава
нето на единъ новъ кварталъ
задъ южната гара за чинов
ниците
и демобилизирани
т е и преди всичко, найголе
На първо место г. Октави мо внимание отдалъ за кана
ян*
Мошеску е поставил* за лизирането и електрифицира
цель да отчужди кжщигв по нето на града.
шосето ул, „Марку Аурелиу"
Съ една дума, според* и
за да бжде то в* права ли зявленията на г. Окт. Моше
ния,
тъй като понастоящем* ску, нуждите за разхубавява
то
представлява
е д н и * нето на гр. Добрич*
напъл
къс* и опасен* завой къмъ но ще бждатъ удовлетворени,
Балчик*, кждето има най го за което никак* не се съм
лемо движение. Сжщото е няваме, стига доброто жела
предначертал* и аа силист ние да бжде пжтеводитель на
ренското шосе. Отчуждаване новия ни кмет*.
то на кжщигв ще става по
Пожелаваме
пълен* ус
взаимно съгласие.
пех*.
Новият* добричеки кметъ,
калиакренският* н а р о д е н *
представители, г. Октавиян*
Мошеску, добре познат* меж
ду нас* като журналистъ, ли
тератор* и един* от* дейци
т е за издигането на гр. Бал
чик*, интервюиранъ от* ди
ректора на събрата ни вкъ
.Нова Добруджа", г. Жеко
Киновъ, е направил* ценни
изявления за бждещата си
дейность като кмет* на гр.
Добрич*.

И в Ъ

ПОЛИТИЧЕСКИЯ

ж и в о т ъ

Въ последно време полити/ прокарването на три закони:
ческият* ни живот* наново земеделските зад*лжения,^мо
влиза в * сферата на неизве нопола за спирта и реорга
стното. Колко време това по низирането на авиацията. Ос
ложение ще трае, никой не вен* тия законопроекти има
може да предвиди.
да се прокарат* още много
Понастоящем* правителст второстепенни, но н гв всич
вото усилено се приготвя за ки сж отъ економичсЬш м
характера. А
края на сесията. Преувелича бюджетарен*
ва се предположението, че такава една дейность—навод
правителството ще може да нение от* законопроекти —
привърши проектираната си не може да се приключи до
дейность и ще м о ж е
да 15 март*.
закрие парламентарната сесия
Парламента ще заседава це
на 1S март*. Дори никой отъ
правителствените членове не лия месец*. Даже от* днес*
мислн,че сесията може да се зак ще почне да заседава два пж
рие иа гериата дата. Предстои ти на день.
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 адвокатъ

Какъ мислятъ
ДА СПАСЯТЪ ДЛЪЖНИКА И КРЕДИТОРА

Първа категория — на ко
ито задълженията сж вече за
изпълнение на сждебния при
ставъ, за т е х ъ се предвижда
най дълга разсрочка в ъ пла
щането и наймалъкъ процентъ
на плащане.
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У нашенско съпрузитъ, които
Въ последния брой нл бю
Втора категория — на к о  се развеждатъ се мразятъ смър
ито
дълговете
с
ж
вече
изис
летина
на местната Търговска
тно; на което и кюше да се ви
Т в казватъ :
•
—„Всичко това и маогоброй
•куеми
и
процедурата
по
тбх
камара,
четемъ следните ка-.Ş
дятъ,
неизбежна
е'опасностьта
отъ
«Селяни, занаятчии, търгов
ни други съображения налагатъ
ното събиране е вече започ
стълкновение. Често u t ла махла несени интересни цифри, които *
ци, индустриалци, банкери, ра не една слепа,
емпирична
нала и т в получаватъ облекче или градъ е свидетель на бурни
ботници, чиновници, пенсионе реформена
дейность, върху
сочатъ колко килограма месо;
нията
предвидени за първата
CMtuiHH или печални сцени, които
ри и т. н. — всички искатъ
основата на раздразнения отъ
категория.
като студенъ душъ възвръщатъ е консумнралъ гр. Добрич^
бързи и смели реформи. Нъщо гакъвто и да сж произходъ,
Трета
категория
—
на
кои
въ действителностьта преувлече презъ 1931 год. Так?, били
повече! Нъкои сериозни орга
която при найдобри желания,
то пасива надминава актива. ния кандидатъ аа женитба.
ни, пъкъ и големи обществе може да доведе до безпжтища
заклани :
Въ
тая категория влизатъ
Въ това отношение американ
ници и политици искатъ, чисто или до влошаване на положе
на тяжеогь 91.380 к',-1
671 вол*
всички длъжници, независимо ците сж за блазосване.
и просто, безъ особени, даже нието. Никога не требва Д1 се
. 37JM „ I
6
*
2
к
р
а
в
и
отъ изпълнителната форма, в ъ
— Жено, имашъ ли НЕЩО про 436 бикове
никакви, проучвания съ свет забравя, че всека сериозна
84.880 , . f
която
сж
влезли
техните
за
тивъ развеждането ни?
кавична бързина да се при
86.200 À
реформа, която се прави съ
2130 телета
дължения, за гвхъ се пред
76.400 A
— Приятно ми е да удовлет
172 биволи
готвятъ и гласуватъ радикал
цель за премахване причините
20.340
113 биволици „
вижда найсжществоенто обле
ворявамъ малкитЬ ти желани я.
ни закони".
на едно лошо обществено съ
3.860 J
4
8
м
а
л
а
ч
е
т
а
„
кчение:
правото
имъ
да
искатъ
Съмъ на разположение^за разводъ. 7410 овце и коч.„
„Нъма никакво съмнение, стояние, прилича на операция,
133.880 ,
по
сждебенъ
редъ
намаление
Така
се
случило
и
съ
прочутата
216.825 A
23036 агн. иарота
че се налагатъ решителни ре за която сж необходими ц е л ъ
кино звезда Норма Талмаджъ.
12.618 „]
701 кови и нхрч.
форми, че т в требва да се редъ предпоставки: точяо у на задълженията си — една
институция подобна на кон
83820
762 свини „
Адвокати^ на съпрузи^ уре
преведатъ часъ поскоро. Но становяване на болестьта, под
6.020
дили паричните въпроси, а Норма, 301 прасенца „
готвяне на болника, ц е л ъ редъ кордата на търговците. Това
това, което е вьрно, истина е
намаляване
на
задълженията
прелестната и хубава Норма Тал
други технически средства и
сжщо, че тия реформи трЪбва
Или всичко 37.091 глави
маджъ, дарила съпруга Си съ една
найпосле, една спокойиачев на длъжника ложе да става,
безусловно да доведатъ до
на
обща тяжесть 821.925 кгр1|
топла екзотична целувка.
реално облекчение на широ ръста ржка, ржководена отъ разбира се, при налкчностьта
на
известни
условия
и
проце
Мжжътъ се разчуствувалъ и
хладнокръвень
ките народни маси, че т е немилостиво
попиталъ,— Мила женице, преди
умъ. Въ всичко това има и дура, която има за цель о т ъ
требва да се проведатъ по
една страна да осигури въз
развода съмъ гОтОвъ да удовле
линията на една широка про едно сжществено условие: —
можностьта
на
длъжника
да
творя всвко твое желание.
готовностьта
на
болния
да
у
Пппшяиг
'

гресивна . демократична кон
получи облекчението, а ьтъ
[adustria şi Comerţj
— Едничко е, отвърнала Норма, ЩШЪ
цепция. Това разбиране, обаче, държи ц е л ъ редъ ограничения
друга — „да отстрани злоу да отпжтуваме въ вояжъ до ди
и страдания".
съвсемъ не значи, че требва
Dobrogean"—Добричъ.
потребленията, като запазва
ворцъ за Парижъ, гдето да заве
да се правятъ реформи за у
яНуждата, прочие, отъ сме
справедливите
интереси
на
демъ дълото, а ние до произна
года, о т ъ лицемерие или д е  ли реформи е очевидна. Про
Справка—редакцията.
кредиторите .
сянието на сжда да си пoживteмъ
магогия, защото такива рефор
веждането имъ се налага съ
Тамъ заговорватъ вече, за* заедно за последенъ пжть.
ми ще доведатъ в ъ найскоро железни необходимосшь и най
време до нови поопасни ра голЪма спешность. Но шаянамаление на данъчното бреме
Речено — сторено.
— О т ъ 1 мартъ н. г*
зочарования".
Де такова предложение Отъ
съдбоносна реформенна дей съобразно съ намаление дохо
софийските
вци ще се'
дите
на
земеделеца
—
стопа
HtKOfl м^тенъ съпруг ь?
ность не требва да б.пде
•Абсолютно погрешно е раз
нин*;
за
унифицирането
на
да
продават
ь
бРОЯ
4 Ае8.0 №
Но американците всичко вър
слейа, случайна и безъ да е
бирането, че с ъ реформите,
нъчните
закони,
като
остане
шатъ
по
американски.
ясенъ
нейния
край".
5
йвЙ
както
беше
до сега. 1
които се налагатъ требва вед
само единь данъкъ — прогре
нага, о т * днесъ до утре, да
Това т е казватъ. А какво
сивно подходния; за намиране
се променятъ пречките и да
вършатъ ?
пазари за земеделските про
тръгне по медъ и масло. Този
Министра на земеделието е изведения, и найсетне, създа
механически възгледъ, който
приготвилъ законопроектъ за
ване единъ реаленъ бюджетъ,
движи нещата в ъ безвъздуш закрила на земеделеца стопа
много помалъКъ отъ сегашния.
но пространство и прави уда
нинъ, възприетъ в ъ следните
Тъй казватъ, стъкмяватъ за
ри в ъ въздуха е, или детска
положения отъ министерския
конопроекти
и проектиратъ
 А Д В О Т*. А. Т Ъ —
илюзия, или умишлена дейно
съветъ:
нашите
южни
съседи— бълга
сть за злолоставяне на прави
Всички дългове на земедел
София, ул. „Славянска" 21
рите, довчерашни наши братя.
телство и държава ".
ци! естопани се намаляватъ
Кой
върви
У
по
истинския
„Независимо о т ъ това той е съ 30 на сто, като тоя про
центъ остава за сметка на З е  пжть — т е или ние, — дали
обективно фалшивъ, защото
трьбва да се държи на д о в ъ 
меделската
банка, която в ъ
н е . е съобразенъ съ фактичес
нието между длъжника и кре
случая се притича на помощь,
кото състояние на нещата и
дитора, на кредита и пр. —
и на длъжникъ и на кредиторъ.
съотношението на обществе
бждещето ще покаже.
ните сили о т ъ
г л е д н а
Предвижда се и конкордатъ
точка международна и вжт между кредитори и длъжници,
F r a n C t t Z ă (conversaţie,
решна. Лишена отъ зрелостна
подъ гаранцията на Земед
и ясна представа за нашия
банка, при следни i t разсрочки: literatura, gramatica) predă
стопански и социаленъ битъ и
1. За дългове до 15 х. лева
profesor liceul bulgar.
неговата декласираность, па
— разсрочка 3 години;
A se adresa: prof. В. Schae
разитизъмъ и корупция, забра
2. Дългове до SO х. лева —
o s t
fer, str. M . Eminescu 8
вяки и неговата огромна зави
5 години;
ве
симость отъ международния
kmm тп
[«°и Реации,
3. Дългове до 100 х. лева
Примести Писалището си ва ул. „Пр. Иляиа"
факторъ и специално финан
— 8 години.
до ъкрхжното управление, между йисалищршо
ф])ШМ1 mU
литература,
совия капиталъ, предъ който
Лихвата ще бжде 8 на сто. граматика] преподава у ч и 
на адвоката Василиу и бившата редакция на
се прекланятъ и найголемите
А министра на пракосждие
вкъ „Ново Едпнстбо"
тель отъ Бълг. Гилназия.
държави — привърженици на
то е стъкмилъ законопроектъ
реформите чудеса, обикновено
Справка: Б. Щеферъ,
за облекчението на длъжници
наливатъ вода в ъ воденицата
т е в ъ който се предвиждатъ
учитель, ул. М. Еминеску 8
на ония, срещу които крещятъ. три категории такива :
Tipografie
Come ciaia"
Bazargic
55
а к ц И
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Н. П. НИКОЛАЕВЪ

( и дома на пок. Теодоръ Теодоровъ)

БОРИСЪ Д . П O П ОВЪ I I

r

M

о т ъ п р о ф . Д. Д О Б Р Е В Ъ
(председатель института на заклетите експертъсчетоводители)
Устоите на съвременния на
родостопански животъ се гра
дягь на хармоничното съгласу
ване стопанскитв отношения на
базата на солидарни координи
рани усилия, на базата на сто
панската взаимносгь. Запазва
нето дееспособносгьта на от
делното Стопанство се диктува
не само отъ личния интересъ
на стопанина, но, преди всич
ко, отъ обществените стонанс
ки интереси, защото всвко раз
стройство в ъ сферата на от
делното стопанство се чувству
ва и като едно болезнено'на
рушение въ общото равновесие
на народното стопанство. От
делното стопанство живее и се
развива по една . определена
законосъобразност»., която, ако

бжде нарушена, ще има за не
избеженъ резултатъ подкопа
ване основите и предпоставки
т е за самото негово сжществу
ване.

ползвуването яа чужди сред
ства по пжтя на различните
кредитни форми,—по пжтя на
прекия стоковъ кредитъ или
коствено чрезъ посредничест
вото на кредитните институти.
Всички поголеми инвестиции
на капитали в ъ частни и обще
ствени стопанства не биха били
възможни безъ използвуването
на свободни чужди средства
по пжтя на кредита.

Стопанската зависимость и
Стопанското значение на чуж
солидарность между отделните
дия кредитенъ
капиталъ се
стопанства днесъ се обуславя
изразява не само в ъ неговото
от* вжтрешните и международ
непосредствено
продуктивно
ни разменни отношения, нами
въздействие, но и ь ъ самата
ращи своето отражение на
му ролъ на факторъ за под
самияпазаръ. Тазизависимость, силване стопанския капацитегъ
обаче, сгава толкова погвсна
и рентабилность и на самия
и органическа, колкото повече
собсгаень капиталъ иа стопа
въ (сновата на тия разменни
нина.
отношения се^преплитатъ и чи
По дълготрайното и непре
сто кредитни отношения. При
кжснато използване на чужти
съвременната организация на
средства в ъ всеко стопанство
кредита, днесъ почти нс сжще
се дължи, в ъ основата си, на
ствува вече огд&лно стопанство, (>ня притокь о т ь свободни ка
което ди не разчита и на и з  питали, който се излжчза изъ

недрата на широката народна
спестовность.
Така поставени, въ непосред
ствена взаимность, собствения
и чуждия капитали в ъ отдел
ното стопанство сж в ъ поло
жение на пълна солидарность,
отговаряща на интересите на
техните носители, защото, как
то сжществуването на собстве
ния капиталъ се обуслява о т ъ
продуктивното му подставяне
чрезъ чуждия капиталъ, вло
женъ в ъ едно чуждо стопнаство
ще запази своята рентабилно
сть само чрезъ запазване жиз
нените сили на стопанството
длъжникъ.
Разделянето на общия капи
талъ на собствзнъ и чуждъ
нема непосредствено стопанско
значение за самото стопанство.
Това разделяне, обаче, е о т ъ
сжществено значение за опре
деляне частноправните отноше
ния ме.чду сгопанствотодяъж
никъ и неговите кредигори.
Юридическата природа на чуж

дия капиталъ се изразява въ
обща сума на фиксираните по
в и д ъ и платимость задължеЖ!
ния, която, следъ, изтичане на
определени срокове ще :рвбеа
да се погаси чрезъ определяне^
на платежни средства отъ соб
ственото разполагаемо имуще
ство иа стопанствотодлъжникъЩ
За да с е запази хармонично
то съгласуване в ъ позициите
на собствения и чуждъ капи:
тали, безусловно необходимо е/,
щото презъ периода на npH.e;
мането и обратното отправление;
на чуждчя капиталъ (дългове!
т е ) да се пази базата на еква
валентностьта, т. е. базата н*Щ
еднаквата реална (покупателна)?]
стойность на парите, чрез*
които сс превежда чуждия ка*
питалъ. Насгжпи ли колебли
вость в ъ реалната сгойность
на паричния маещабъ, неме#
лено изчезва и солидарность!*
въ позициите на собствения'^
чуждия капитали. При пониже^
ние (обезценяване следстаие!
v
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ЖИВОТА НА

МАЛЦИНСТВАТА

Нови нЪмски масово
Истинските
демокра Шъй каШо тамъ населе
тични и народни органи нието, по всичко изглеж
щации, които желаятъ да да, йомалко се интересу
ядатъ винаги въ конта ва отъ политическия жи
неуме
Шъ съ народа, койШо се вотъ, по причини
ЪжчаШъ винаги да пред стно да се изложаШъ. Но
национална
тавяШъ, имаШъ за цель немската
)а бждаШъ винаги въ кон партия, която има свои
и чийто
пакШъ съ него. При на подразделения
пето и да е опитъ на членове сж отъ найраз
професии
и
хзборъ, винаги тия орга нообразни
подруга
низации се стремятъ да класи е малко
си отъ
:ждатъ внимателни и въ програмата
•о.щото се може посече унгарската. Въ нейните
•орсктни къмъ избирать основи лежи демокраШич
шШ/ъ си. При всеко из нияШъ духъ, който при
ършване на некое по  влича всичко що е нем
фупно дело отъ страна ско.
ia избраниците изхожда
ЕШо защо, всекидневно
ци отъ тия организации, четемъ въ миноритарната
пия последните
се за преса за чести събрания
)ьлжаватъ да даватъ от и отчети на
избраници
чеШъ освенъ Предъ органи те, които даватъ отчетъ
зацията отъ чието име на ония, отъ чиито сре
Ьк излъзли още и публи да сж излезли.
чно йредъ всички избира
У насъ отъ 13 години
Нели.
не стана ниШо единъ по
Такива Партийни орга добенъ отчетъ, пито пъкъ
низации има и въ Ромъ* се заговори за
некакво
чия. Но ссеенъ ромънски допитване.
йолиШичесш Партии има
Винаги и всекога се е
малцинствени
такива. правило онова, което сж
За унгарската
чисто диктували инШересиШе на
Национална партия, коя оня,
който е избранъ, а
\о е повече тежко бур» не ония които го изби
азна, нема да говоримъ, ратъ.

СЪВЕТСКА РУСИ Я и
БЕСАРАБСКИЯ

ВЪПРОСЪ

Търговски договоръ меж
ду Франция и Италия

На 27 м. м. вечерьта въкино

Парижъ 2. — Френската театъръ „Сплендидъ", тетарална
преса изтъква възможно та трупа при Б. К. О.—Добричъ
стьта за сключването на представи двуактната комедия
единъ търговски договоръ „Службогонци' отъ Ив. ВазОвъ.
между Франция и "Италия. Службогонци, това е вечната
история на всички, които бЬгатъ
Веднажъ сключенъ тоя до отъ тежка работа или остана
говоръ очакваната митни ли гладни, искатъ да се наета
ческа война между двете нятъ на благодатната държавна
съседки се смета за от трапеза.
Съ две думи, това е съдържа
странена.

нието.
Изнасянето на поменатата ко
медия
б*ше надъ Очакванията ни.
Франция и Англия предъ
Службогонци е найдобре на
к о н ф е » щ ш о за внзовжжава несената пиеса Отъ всички до
сега представени отъ поменатата
него
трупа.
И това е лесно обяснимо: ко
Парижъ 2. Гнъ Тардьо,
който замина въ Женева, медията лесно^достхпна, само въ
две действия и написана на е
има продължително свиж аикъ бливъкъ до народния и кой •
дане съ английския по то по само себе си възбужда

сланикъ, съ когото сж. го СМБХЪ.
Найпосле, театралната трупа
ворили за становището на
при
Б. К. О. е на правия пжть;
двете държави въ Конфе
дава пиеси по силата и по въз
ренцията по разоръжава можностьта си.
нето.
Защото, въ световната литера

Агенция „Радоръ" съобща
ва отъ Женева, че съветски
ят* комисар* г. Литвиновъ
направйлъ важчи
изявления
по отношенията между Русия
и Ромъния, осо 5СННО по беса
р а б с к и я въпросъ. Гнъ Лит
виновъ билъ
интервюиран*
огь полския журналист* г. М.
I Войдилъ; комуто заявилъ:
» Русия п р е д ю ж и на Ромъ
ния, че териториалният* в ъ 

прос* между д в е т в държави
да не се повдига в * прегово
рит*
и ^че
за
неговото
разрешение "не ще
сепри
б з г н е к * м * насилие. Но това
не значи, добазилъ г. Лигви
нов*, че Съветите ся. сжгла
сни с * присъединението на Бе
сарабия къмъ Ромъния или да
признаят* р. Н и с т ъ р * за гра
ница. Ако Ромъния преследва
цельта, по п р ъ к * или косвен*
и

Рио де Жанейро 2. —
Следъ големиятъ мигингъ
на радикалната партия изъ
улиците станаха сериозни
сблъсквания. Има убити и
много ранени,
Печатарските работници
обявиха стачка.

Заседанието на стопанс
ката делегация при
правителството
Стопанската
делегация
при правителството завче
ра е свикала събрание въ
въ която сж участвували
болшинството отъ минист
рите начело съ г. К. Ар
жетояну. На дневенъ редъ
сж поставени едни отъ най
важните въпроси отъ сто
панственъ характеръ.

1

начин*, да подържа
своето
становище по бесарабския въ
прос*—такъвъ договоръ ни
кога нвма да се сключи. Съ
ветите —продължил* г. Лит
в и н о в * — нема да подпишат*
договор*, чрез* който да се
откажат* о т * Бесарабия. Но
ние сме готови заявил* той,
да влезем* в * приятелски
връзки с * Ромъния чрез* t
д и й * договор*, в * който да
не се помене за т о я 'въпрос*.
Съ тая резерва
преговорите
ни съ Ромъния могат* да бж
д а г ъ подновени Всекога*.
След* това г. * Литвинов*
заявил*, Русия не би започ
нала преговори с * Полша, ако
знаела, че резултата имъ за
виси отъ становището H I дру
г и т е държави.
Тия предложения
на съ
ветския комисаръ обстойно и
съ големъ интерес* се рази
скват* в ъ РСИЧКИ политиче
ски среди.

ШШШШЖШШШШШ Ш&. У . ШШШШЪШ
§

шшош

Улични безредия въ Рио
де ЗЙвнейро

Чети 6*къ „J{o6o
£дияст6о*' ч

тура има силни пиеси, като Кинъ, Въ Римъ е валйкъ снагъ
Коварство и любовъ и т*мъ по
Римъ 24 — Въ Римъ е
добни, но ний ще се простира
ме споредъ чергата си, инакъ, падналъ снегъ на дебелина
найпотресающата трагедия би 2030 см., какъвто никога
Събудила нездържанъ смъхъ и не е запомнено. ^Снежната
обратното, комедията би ни въз виелица продължава.
будила жалъ до сълзи.
Това требва добре да се съз
нае, инакъ' киксоветъ сж неиз
бежни.
Въ Службогонци участвуваха
найдобрите сили на трупата:
Гца Лилия Д. Атанасова, гжа
Ст. Бъчварова, гца Ив. МутафО
ва, гжа Величкова, Сава Еневъ,
Ат. Цвътковъ, Ат. БъчварОвъ,
Ат. Кондуровъ, Иванъ Ковачевъ,
Ст. Ловчевъ, Кямилевъ и въ глав
ната роля (Квасниковъ) Янъ X.
Яневъ, който замести внезапно
липсвалия титуляръ Георги Сара
фовъ и за общо доволство игра
найдобре и до голема степень
yentxa на Службогонци .не му се
дължи.
Попадна въ тонъ, мимики и
положения, които допаднаха на
публиката, която до
насита
се см*.
Всички участващи изпълниха OCMYDA,YHJULlONCA BA
задоволително ролите си и за If] U N Aii A, H Е ВР/ЧЛ1U U MT
служено получиха щедрите въз
торзи и ржкоплескания на пу !J PERMAMURHUMT SOAKU
бликата.

TLPEDNAZBA OMR NP-

уроци по пияно,
по програмата
на консерваторията.
КОСТА ТОДОРОВЪ
ул. Реж.• Каролъ" 133 bis

— Купувамъ акции на
„ Banca Industria şi Comerţ
Dobrogean" — Добричъ.
Справка—редакцията.

п

инфлация) стой юстьта на пари
чния
масщаС ъ стопанинътъ
длъжникъ се облагопрьятствува
въ ущърбъ па носителя на
Чуждия капитглъ (кредиторътъ)
Собствения капиталъ става аг
ресииенъ по отношение на
чуждия капиталъ; той използва
годния случ!Й да се дебараси
ра отъ него, като го изтласква
стъ собствената си сфера чрезъ
номинално неизменния пари
чечъ маешабъ в ъ п р е к и нама
лилата му реална
стойность
(îioiainalismej. Номинализма в ъ
кредитните отношения донесе
презь инфлационния периодъ
неизь ери ми опустошения въ па
ричния и кредитенъ(финансовъ)
капиталъ. Повече отъ полови
ната стъ този капиталъ биде
безвъзмездно п р и с в о е н ъ , отъ
стопаните д л ъ ж н и ц и в ъ
ущърб ь ла обладателите на
паричнчя(кредитенъ] капиталъ
—иред.!мяо дребните спесители
Кжсогледи
държавници и
общественици, в ъ своята без
помощпость, се утешаваха с ъ

мисъльта, че настжпилото, сле
дствие на инфлацията, масово
превръщане на капитали отъ
еднИ обществени слоеве в ъ
други не се е отразило върху
цЬлостьта на националния ка
питалъ, защото, ако кредито
рите сж изгубили, длъжници
т е пъкъ спечелили. Забравя се
обаче, че с ъ това масово пре
сушаване на националния па
риченъ контролъ, се отслаби
за дълго време народостопан
ската дееспособносгъ в ъ ней
ната целЪсть.
Въ последното време, каточе
ли наблюдаваме една обратна
тенденция в ъ взаимоотноше
нията между
собствения и
чуждия капиталъ в ъ стопанст
вото. Следствие общата сто
панска депресия, ограниченость
в ъ пласментните възможности
и понижени цени на земедел
ското производство, земедел
ските стопанетва, а отчасти и
занаятчийските, сж в ъ едно
затруднение
да
посрещатъ
своите задължения и справед

ливо •пледиратъ за известни
облекчения. Т&зи облекчения,
обаче, което е найхарактерно
не се търсятъ по пжтя на доб
ре разбраните взаимни интере
си между длъжници и креди
тори. По внушение*отъ извест
ни среди се подържа твърде
погрешното схващане, какво
причината за утекченото поло
жение на стопанинадлъжникъ
се дьлжи на настжпилото по
качване реалната стойность на
паричния ма щабъ, което поста
вяло длъжника в ъ невъзмож
ность да изплаща задължения
та си. Това твърдение не оз
начава нищо друго, освенъ
откриване на новъ Щфронтъ
срещу кредитния париченъ ка
питалъ. Собствения капиталъ,
по аналогия на инфлационния
периодъ, отърси отново да се
дебарасира отъ несгодите, к о 
ито му причинява повръщане
то на заетия чуждъ капиталъ,
само че вече по другъ пжть—
чрезъ редуциране на първона
чалния му размер*, т. е. по

пжтя на дефлацията.
Поддържа се неверната ми
съль, че следствие спадането
на цените, реалната стойность
на парите се е увеличила, съ
изгледи на едно повисоко
стабилизирана нивото на па
ричния маещабъ. Въ сжщность,
обаче, имаме само едни пони
жени цени и то само на земе
делческите произведения, след
ствие неблагоприятната с в е 
товна стопанска конюнгтура.
Едно по общо процентно на
маление на задълженията би
било отчасти обяснимо само
при е w o затвърдено повише
но ниво на паричния мае
щабъ. Въ действителность, о
баче, не само че такова фак
тически не сжществува, но
ние се намираме и подъ по
стоянната угроза на едно но
во разколебаване на нацио
налната монета, следствие не
благоприятния ни платеженъ
балансъ. Увеличената покупа
телна сила на нашия лезъ е
само привидна и то едностран

чиво само по отношение на
селскостопанскигв произведе
ния.
Следователно, тезата за у
величениг реалната  стойность
на паричния ни маещабъ т р е 
бва изцйло да се отхвърли,
като несъстоятелна и не мо
же да служи като аргументъ
за едно процентно намаление
на задълженията.
Никой не може да отрече
истината, че известни стопан
ски среди требва да полу
чатъ известни облекчения и
улеснения за своите задълже
ния. Това облекчение, обаче,
не може да се иска по пжтя
на едно шаблонно общо~нама
ление на дълговете за опре
делени категории стопанства.
Това би било стопански ~аб
сурдъ: облекчението може да
се търси само на базата на
индивидуалното, конкретното,
изследване размера, произхо
да и характера на задължени
ята в ъ отделните кредитни
отношения между длъжници и

стопдненв

колоня

Суданското трева и

FERITI-VA DE IMITATIUNI !
Singurul . D I P " o r i g i n i ! este . D I P TREI CAPETE'
Reprezentant pentru Caliacra
,

N. MARGULIES
Требва д а се подчертае
още едно качество на оу
двнхата, а именно, че та
ве ее страхува отъ граду
шката. Бдно, че въ пери
ода на градушвиаНЬ тя е
въ повечето олуЧан малка
м не страда много, а дру
го, че я голина да е, уби
та отъ градушка, тя не
пропада, а бърво нараства
пакъ, по силно братн м
дава, макаръ и по нивко,
но ватова погльсто и по
меко ейно. Напротивъ, вси
чки нави, повредени силно
отъ градушка или напъл
но унищожени отъ нея,
требва веднага да ce sace
ватъ съ суданка, ващото
та не се страхува отъ къ
сния посевъ, а и малката
влага, останала отъ гра
душката, ще е достатъчно
да ооагури успйшния рас
тежъ и пъденъ добивъ. Ос
тава още да ое каже, че
суданката може д а се сее
въ омеоъ оъ бобови расте
ния и то предимно оъ соя.
Такава ом£сь увеличава
качеството на е й н о т о и го
прави извънредно храни
телно, като богато на бел
тъкъ, а отъ друга етрана
повишава вначитвдно и ко
личеството на сеното, к о 
ето отига д о 1.000 кгр. на
деваръ.
Въ България суданката
е внесена п о чаотня ини
циатива, и то съ големи
н&чнотиин превъ 1927 г.
отъ Южна Руоня и отъ
Гернания. Презъ схщата
година тя бйше п о с 4 т а на
20 най ва семе. Веднага
едедъ посева падна дъждъ
н д о нейното покосаване
вече немаше нито една ка
пка вадежъ. Суданката отъ
Русиа отлично ое развива
ше и стигна да 220 си.
височина, ваедно съ метли
цитв. Въ края на августъ
тя беше пожъната иувър
шана и д а д 110 кгр. се
ме и бдяво 600 кгр. слама
иа дек«ръ. Другъ беше
резудтатътъ отъ немското
семе, т о даде доста рвдъкъ
посевъ « презъ горещо и

 str. .VasileAlexandri 25'

сухо време спираше рас
П а в е т е о е о т ъ изуизстггщхасяс !
тежа си. Напротивъ, ота
Единствения истински . Д И П Ъ " е „ Д И П Ъ с „ Т Р И ГЛАВИ*
вата му, следъ падналите
ПРВДСТАВИТНЛЪ ЗА КАЛ. ОКРАГЪ
дъждове отлично растеше
ул. „Василе Александри" M 25 — Добричъ
и достигаше на височина
до 70—80 см., когато мо
Р. Г. М и н д е н ъ , Б у к у р е щ ъ I „ К а л я В и к т о р и я " S 3. Гла
харътъ, посетъ до нея ед*
в е н ъ п р е д с т . н а с в е т о в н и т е у в и н и C o p e r M c . D ou
g a l l & R o b e r t s o n , L t d . о т ъ Б е р к х а м с т е д ъ [Англия].
вамъ отиг.шв до 20 ом. ви
ВСИЧКИ зоотехнически артиколи, насекомоунищожите
сочина.
ли за овощарство, хортикулт ура и зеленчуци, дезинфек
Тави рявлика е лесно о
тиранг, синъ камъкъ.
бяонима. Ивглежда, че се
мето ввето отъ Германия,
като районъ относително
съ поумеренъ и новла
че селяните не изпълнява
женъ кдиматъ, отъ данни
ли заповедъта имъ.
повече нагодени ва таки
Много селяни били даде
ва климатически условия,
ни
подъ съдъ. Има оплак
напротивъ, руското семе
— Отъ вчера целата вания.
произхожда отъ райони о железопътна линия Меджи*
ще пооуии отъ нашия и дия—Добричъ е изчистена
— Много граждани се
още погорещи и е най отъ снега. Треновете о т ъ оплакватъ отъ начина, кой
много приспособено къмъ вчера пристигатъ редовно. то финансовите власти уп~
нашите условия. Сжщата
Пътуването за провинци ражняватъ при събирана на
картина се наблюдаваше и ята става само с ь шейна данъците. Налага се повече
превъ 1929 год. въ депото и кола.
човещина. Обръщаме вни
край Самоковъ при испит
манието на висшите финан
ването на семена отъ ц£дъ
— Оплакватъ се много сови власти.
редъ треви. Френските се
граждани отъ изпълнител
— Да изплатишъ абона
мена винаги се окаваха ните органи на финансовата
много поподходящи отъ власть въ града, че бирни мента си за вкъ .Ново
немските. Това покавва, ците и техни агенти прис Единство" значи—да изпъл curuDeHb лЬКь nopmufc
колко предпавдиви требва тъпвали къмъ секвестиране нишъ единъ виешъ дългъ
да бждемъ при въвеждане и задигане вещите на да къмъ себе си и къмъ бли
то на нови растения отно нъкоплатците, безъ пред жния!
сно качеството и произхо варително да имъ връчватъ
— Купувамъ акции отъ
да на семената му, а отъ законните сомации.
дво „Миръ", — справка
друга страна, колко рабо
Обръщаме вниманието на
редакцията.
та предстои на
респективните власти.
селекционерите
изобщо,
сдедъ сполучлива селекция
— Въ бюлетина на мест
суданката може да изи
грае много по годена ро ната Търговска Камара,
к о н к у р е н ц и я
|
дя, отколкото можемъ да брой 4 отъ 29 февруаий
н. г. четемъ:
предполагаме.
Д
ъ
р
в
е
н
и
я
о к л а д
„Никой нема право да
купува и продава зърнени
храни по улиците, кръчми
те, ханищатаи др. Всички
(Бившъ НАУМЪ
ГИКЯ)
ПТИЦЕВЖДЦИ ]
покупкопродажби ще ста
в ъ Б а з я р д ж и к ъ у л . „Гривица" M 4, до Южната гара
Продава се машина за ватъ въ житното тържище,
люпене на пилета система кждето с ъ афиширани офи
Съобщавамъ на почитаемата публика, че
Висксуе, както и апаратъ циалните цени. Тия които
по причина на напредналия сезонъ и на парична
та криза, решихъ да намаля цените на дървата
за отглеждането имъ сис не се съобразяватъ съ гор
ното,
ще
бъдатъ
глобени*
за горене, подъ максималните цени определени
сема Standard.

ВАНЧУ ПАПИ

Справка: Дръ Б, Гоедодияовъ
55

ТЪРСЯ ДА КУПЯ на
ново или вехта бричка съ
две колелета.
Справка редакцията

съ общинска наредба:

— Отъ известно време
селяните с ъ задължени да
палятъ фенери предъ к ъ 
щите си. По тоя случай
въ много места селските
власти
злоупотребявали
съ това нареждане, като
умишленно съставяли глоби,

090 бани 1 кгр сухи джбови н гвбровн дърва
0 75 бани 1 кгр. габърови дърва,
сечени презъ
септемвркн 1931 год.
Цените се подразбиратъ за дърва резани,
на место в ъ депозита.
Не купувайте сурови дърва о т ъ тези, ко
ито се продаватъ с ъ каруци; винаги ще бждите
измамени по качество, а особено по количество.
Купете, сравнете и ще се уверите!

кредитори, на базата на инди
видуалната финансова и сто
панска дееспособность на длъ
жникъ и крелиторъ. При дне
шната
комплицираность в ъ
кредитните отношения много
малко стопански еденици сж
само длъжници иди кредито
ри, а позечето С А едновре
менно и длъжници и кредито
ри. Понятна става сложность
та и деликатностьта на про
блемата и колко внимателно
ще требва да се процедира за
нейното разрешение.
Всеко истинско облегчение
което може да бжде оправда
но и стопански поносимо, ле
жи обосновано в ъ стопанска
та дееспособность едновреме
нно на длъжника и кредитора.
Когато се търси облегчение на
длъжника, требва да се щади
и закриля не помалко и ин

тереса на кредитора. Само то
гава ще се постжпи държав
нически и ще се действува
за насаждането на стопански
и политически миръ в ъ стра
ната, когато се държи сметка
за всестранните и разновидни
интереси на целия народ*, ко
гато се подържа равновесие и
хармония между всички сто
пански фактори в ъ страната,
ОСНОВИТЕ
на които се под
хранватъ отъ българската на
родна способность.
За определение степеньта и
характера на облегчението ще
требва да бждатъ натоварени
найкомпетентните финансово
стопански и еждебни органи,
които, съ вещото съдейсткио
иа експертъсчетоводителя, ще
дадатъ обективна преценка за
податнитв сили и платежоспо
с о б н о с т т а на длъжника и осе

зателностьта за едно искано
облегчение, в ъ съотношение
съ дееспособностьта и на са
мите негови кредитори.

ло,



не търпя никаква конкуренция —
Съ почитание:

Нека се знае, че стопанства,
които сами ставатъ жертва на
своите увлечения в ъ безог
ледното си използуване на чу
жди средства, не могатъ да
иматъ моралното основание за
каквито и да било облегчения.
Стопанския паразитизъмъ не
требва в ъ никой случай да се
насърдчава.
Хармонията в ъ стопанските
отношения ще се възстанови
само на почвата на добре раз
браните взаимни интереси ме
жду длъжници и кредитори,
на почвата на една здрава на
ционална кредитна система,
основана на едно
безспирно
публично доверие.

Продавамъ по*евтино о т ъ кждето и да би
стока найдоброкачествена.

Д-ръ Т. Г ; ХАНДЖИЕВЪ
ЛремЬсти медицинския си кабихетъ
ха ул. „Jtp. Мляха № / (бг здахието
ха бибшата редакция
ха б. бдихстбо)
Приема

ши

болни

лрегь

вс%ко

време

