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СТРАШНОТО НИЩО!
Столичниять печатъ отново
си припомни за нова Добруд
жа. Дниверсулъ" предава ut
лн съобщения, а „Вииторулъ",
, 1 .Курентулъ"—подъ една или
друга форма, но различни по
фондъ, защото основата е
лхжа — последователно по
твърждават*. Комити, пушки
I бомби; дори и бомби отъ
старо време — съ фнтиль! И
схщо като въ приказките.
Тукъ се появяватъ, тамъ се
/роявяватъ н за мигъ, окри
ляни Отъ тъмнината, нвбът
ватъ задъ граница... Чуде
сеаъ сюжетъ sa романъ и
драма.
Не знаеиъ на какво се
дължи враждебностьта на тия
аестницн къмъ мъстното на
селение н какво искатъ отъ
рап. Разбираме да се отбе
еяаватъ факти, но да бждатъ
та тендеиц йозтнго преда ва ни
I заради единъ „комитаджия"
тЪлн го или не го видвли,
да се поставя подъ единъ
маменателъ цблото българ
ско население отъ нова Доб
руджа, това не разбираме н
аЪрваме, че самия тоя кой
то ги драска, надали би си
далъ точна смЬтка.
Сензационалното, което съ
общаватъ тия вестнини не с
вито по границата, нито по
.сбшнрнитв" добруджански
гори, които отдавна сж уни
щожени. Сензационалното н
страшното е въ салата — въ

О д у ч а я т ъ

тия села, въ които само пре
ди иЪколко години процъвтя
ваше земеделското нстопанст
во. Днесъ въ техъ е пустота
и жаль, нЪмотия и мизерия.
Нивите лустеятъ, селяните се
изселватъ — животътъ хаточе
ли е адъ и непоносимъ. Гине
добруджанското село. И кол
ко е смвшно да обвиняваме
умиргющия въ бунтъ и коми
таджийство!
Необходима е една вестни
карска анкета. Защото кон
статиранията на стопанската
ии разруха, отчаянието и на
летелите ни беда, верваме да
валичатъ сензационалните на
строения
на т и я коре
спонденти. Иначе и въ гроба
те ще продължаватъ да ви
кичатъ съ страшви имена и
оржжия.
Но тукъ тр*бвя да се ваг
'~M4fCHTVH~B«m
тивни власти, които да тър
сятъ начина и да сложатъ
край на това положение —
да опровЬргаятъ най малко,
лжжите пуснати по нгшъ гд
ресъ, защото управници и на
селение
еднакво лошо сме
представени предъ широкото
обществено мнение.
Не сме толкова лоши, ни
то толкова страшна, за как
вито тъй евтино ни прода
ватъ на едро шзвинистически
те вестници.
И ние имаме чест* и доб
лест ь.

ть
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НАРОДЪТЪ ЩЕ ИМА МНОГО ПАРИ
Въ всички политически крж
тове се коментира напущане
то ucг.Юнианъ на Националъ
Вранастката партия. Въпре
И изявленията на г. Юяи
»иъ, че и за на предъ ще ос
тане ^въ партиятг, споредъ
•ационалъцъранисткиятъ офм
Чяоаъ, той е изолиранъ н отъ
Центъра и отъ партията. При
Юв» г. Юнианъ води прего
аорн съ политически групи
ровки, които сж противни на
аационалъцърянистката пар
ти. „Лулта" пише, че нац.
йранистката плргия доказала
йодирането на г. Юнианъ.
Политиката на г. Юнианъ
le се одобрява и отъ либе
рала и отъ нео либерали. Гнъ
Юаканъ иска да се пуснатъ
boii пари въ обръщение, да

ефтинее парата — нека, как
то се казва „инфлация*. На
родътъ ще има много пари и
ще си изплати задълженията
безъ никакви финансови мер
ки, безъ конверия.
Това е отчасти и политиката
на водителя на църаниегквта
партия, г. дръ Лулу. Днесъ,
обаче, тая политика стрего се
оежжда и отъ страна на пра
вителството и оть страна на
опозиционните партии. Гнъ
Юнианъ нема да отстжпи.
вероятно е, да образува но
ва политическа фракция.
Въ всеки случай, очакваме
изненади; вжтрешнкятъ ви по
литически жнвотъ понастоя
щем > не с лишенъ отъ инте
рзсъ.

ежеенебникъ
in/armaţiune

Отгваедсйъ peg. I В. ДРйПЕОВЪ"

Б Ъ Л Г А Р И Я И РУСИЯ
щ о
т ъ р г у в а т ъ
Съветски търговски представа
теяи въ София

}Яалко безгрижие!.
За петий пжть се дава новъ
Срокъ за вписване на търговски
те фирми. Когато прочетяхме
това ci общение, тръгнахме за
една малка анкета.
И какво.

Вчера рано сутриньта — раз
правятъ живущите граждани до
пожарната команда — тъкмо ко
гато автополивачкитъ излъзли да
поливатъ улиците, небето се на
мръщило и заваляло дъждъ.

Букурещъ.— На 5 т. м. въ
София е пристигналъ съвет
скнятъ търговски представи
Не намърихме търговци. Мах
тель, г. Шамисъ, който се нали си фирмигв и като че ли И небето се възмутило Отъ
представилъ на министри на нарочно фалирали...
добришкия прахъ...
съобщенията г. Костурковъ.
Срещата е въ връзка съ
дост$вкигЬ, които ще се на
правятъ за България отъ Ру
сия.
Шамисъ е лестгвилъ усло
И M и
я
вие да се забрани зарегист
УНИШОЖЕНИЕ
НА
ЦИВИЛИЗАЦИЯТА
рира нето на марката „Сърпъ
и чукъ" отъ частни лица, за
ГОЛЪМИ ДЪРЖАВНИЦИ ЗА ХИМИЧЕСКАТА ВОЙНА
щото било установено, че съ
тази марка много се експлоа
Найужасното и найстраш порно големи блага на чове
тирала.
ното, което цивилизованото чеството, същевременно носи
човечество не може да си и най големото ало. Химиче
представи още, по случай е ските наторявания, които пра
ОТРОВЕНЕ в о й н и ц и
жедневиитв открития въ хи вятъ плодородни и найиеоб
работваемите ниви, могатъ мно
Яшъ 7. —Войниците отъ 2S мическите лаборатории, е то
го лесно да се сбърнатъ на
ва,
че
едва
близка
война
съ
BACejfâwws.i юмийч iсладъ оби«
убийствени елементи. Т о я
чайния обвдъ, почузетвували участието на химическите ла
взрив», който прекопава зе
се зле. Въпреки взетите бьрзи боратории за кратко време ще
мята и отваря тунели, може
помете
всичко
въ
дадена
не
медецински мерки 40 войни
да разскжева телата на жени
ци сериозно si бол* ли и били приятелска стран?, ако по
и деца. Тия молекули, които
следната
не
притежава
спосо
пренесени въ болницата, а
въ медицината иматъ голема
бите
за
отбрана.
единъ умрЬлъ. Отравянето се
полза,
може да се обърнатъ на
Въ заседанието на 11 ятъ
дължи на развалена храна.
смъртоносна отрова на заду
Воените власти анкетиратъ Международенъ химически ин
шливн газове".
дустрналенъ
конгрес*,
свиканъ
случая.
въ Праг*, при закриването му
Големите държавници от
преди няколко дни, француе
лично
знаятъ, какво ще спо
Р о м ъ н о  р у с к и т з прегово киятъ мйнястеръ на въздухо лети човечеството въ случай
плаването, г. Пенлеве, с про
ри въ Ж в н е в а
изнесалъ голема и съдържа на една евентуална война и
телна речь. Изтъквайки зна при все това оптимистично и
Сиециалниятъ пратеннкъ на чението на химията, г. Пен безъ желание пристжпятъ къмъ
вкъ Димкняца" въ Жене
леве е казалъ, между друго разглеждане въпроса п) обе
ва, съобщава, че г. Литвиновъ то и следното:
зоржжаванете, защото имено
се очаквалъ да пристигне най
Химията принасяйки без тукъ, интересите се оплитатъ.
кжено до 10 дни. Едва тога
ва ще се разбере каква е по
следната дума на московско
то правителство по въпроса
НЕДОВОЛСТВАТА СЛЕДЪ
за сключването на договора
за ненападение съ Ромъния.
КОМАСИРАНЕТО
Отъ добре осведомените
кржгове се научава, че въ
Оплакваният!! на селяннто не се взвматъ подъ вяомакпе
преговорите между двете дър
жави е настжпило известно
Предаването комасираните ! По последния случаи има
съгласие.
земи още продължава. Въ ниI много оплакване. Дори има
кои села недоволствата сж I селяни, които сж заминали въ
общи. Нивите сж разпределе ! Букурещъ, при министра на
80 милиона глоба
ни по единъ крайно неспра земеделието, кждето взели
Букурещъ—Министерството шедливъ начинг: некжде пло положителна резолюция, но
на финаасиит*, следъ напра дородните ниви с « оставени {тукъ отговорните власти не
вената анкета, е наложило 10 само на колонистяте; другаде 'обръщали никакво внимание.
милиона лей глоба на дружест планирането е въ резъкъ
вото, което изкопава тунела ущърбъ на болшинството се
Телиу. Пре ..приятието е на гер ляни; на трето мвего— отго Изменението н а конвер
манската—фирма Бергеръ отъ ворните фактори сгъкмкчи сията ще бжде г л а с у в а н о
Берлинъ, която въ продълже плана по желанието на некол
Букурещъ— Следъ обстой
ние на 6 години не е плаща цина и пр. пр.
ната
речь на финансовия ми
ло никакъвъ индустрналенъ
Причините за това положе
нистеръ,
г. Миронеску, проек
данъкъ.
ние сж различни, но главно
Сжщо, обвинява се н данъч се състоятъ въ неафиширане тътъ за изменение на конвер
ната комисия отъ Брашовъ, то плана на комасирането и сията е взето подъ внимание
която калифицирала дството оставяне въ безпоследствие и най кжено въ утрешното
заседание ще бжде гласувавъ.
като необлагаемо.
направените контестацнн.

но модерната

г

.ново

КАКЪ БЪЛГАРИЯ
.Закона ва облекчение на
длъжниците"
се прилага
спрвмо всички имащи достове
рна (официялня) дата задъл
жения, независимо o тъ техния
характеръ, сжществующи до
1 I. 1931 г., като ако тия
задължения ие надминаватъ
сумата отъ 200,000 лева и ако
паеивътъ на длъжника над
минава актива, то последния
може да поиска сждебно у
раждане (ликвидация) на дъл
говвт», обМч е, срещу предста
вяне достатъчно обезпеУеиие
иа к|
п т о само
Въ бмесечно срокъ о т ъ де
ия на ежкона. Следователно,
закова né е Създадеяьсамо за
определена категория длъж
ници (земеделци, търговци,
или други), а за всички въоб
ще такива, безъ
разлика
на твхиото занятие или про
фесия. Сжщо той не изключва
огъ своите облаги и чуждите
поданици
нито
пъкъ ги свързва хъ характера
иа "задълженията (напр. да
бждатъ те земледелски).
Изключватъ се отъ разпо
режданията на закона вземан
ките на Българската Народна
Банка, Българската Земеделска
Банка и Българската Ипоте
карна Банка, а сжщо и взема
нията на наемни работници и
занаятчии за извършени отъ
твхъ работи, както и за дъл
гове до 1000 лева за доставе
ни на кредитъ стоки.
Делата по тая ликвидация
се гледатъ отъ мировия сждия,
съ право на апелативно обжал
ване предъ окржжния еждъ,
кждето едноличенъ еждъ раз
глежда делото, ако дълга не е
повече отъ 30,600 лева. Каса
ционна инстанция нема по
такива дела, нито пъкъ се
предвижда заплащане адво
катско
възнаграждение по
гвхъ. Найкжсн© въ 15дневенъ
срокъ отъ получаване иа мол
бата се насрочва делото по
което не се допуща никакво
отлагане: всички доказателства
требва да бждатъ представени
хо първото но делото засе
дание като и отъ посочените
свидетели са допущатъ еамо
ония, които сж на лице.
За да се докаже, че се иде
дя са подпомогне затруднения
длъжникъ въ критичния за
него номентъ:
1] Още съ първия си членъ
закона постановява, щото все
ки длъжникъ по изпълнител
ното 'производство може да
поиска спирането ия изпълне
нието от което се постановява
еждията язпжлнителъ ако до
единъ день преди последния
день на публичната проданъ
(а въ България продажбата на
недвижимите имоти по прину
дителенъ редъ трае 31 день)
на движимо или недвижи
мото
имущество
внесе
10'/» отъ длъжимата отъ него
по всички предявени изпълни
телни листове суми и се задъл
жи писменно да внася на еж
дията изпълнитель: въ края на
първата година отъ тая внос
ка 10V» и въ края на всеко
6месечие следъ втората внос
ка по 10»/» отъ сжщата сума.
2) Съ чл. 30 разпорежда относ
но висящите въ еждилищата
производства по угвърдяване
публична продажба, като дава
правото на длъжника да упраж
ни даденото му погоре право
на спиране до свършване на
тия производства въ инстан
цията въ к о я т о
се
намиратъ >при влазяяето иа
закопа в ь силя.

Стр.

единство

говете, длъжникътъ
подъ
страхъ на сжщата погорна
наказателна итгознрность, не
може да прави никакви из
плащания, а направените та
кива се считатъ по право ни
щожни и подложатъ на по
Бъ първия случай, какте и връщане.
Сждътъ се произнася по ис
въ тоя, ако длъжника не плати
пвкоя отъ тия вноски, изпъл кането на длъжника възъ ос
нението по молбата на некои нова на съвокупната оценка
отъ ищците по изпълнението на всички данни, както по взе
се продължава безъ да може манията, така и по размера
длъжника да поиска ново спи който требва да се плети на
длъжника, съ означение начи
раиие.
3) А съ чл. 6 се дава правото на на изпълнението и вида на
на длъжниците, въ продълже обезпечението, Намалението на
ние на една година отъ вли дълга не може да надминава
зане въ сила на закона да мо 30 на сто. По искане на не
гатъ Дя искатъ да изкупятъ кои отъ кредиторите,или ако
продадените имъ на публи самъ нам вра за нуждно сж
ченъ търгъ недвижими имоти дътъ може да назначи едно
следъ 1 1 1929 г., а не пора или три вещи лица, които да
но, ако продажбата е станала дадатъ заключение относно
на цена пониска отъ полови имотното състояние на длъж
ната отъ действителната стой ника, освенъ това, ако некой
ность на имота и при условие, отъ кредиторите поиска, длъж
че третите лица еж придоби никътъ требва да п о л о ж и
ли правата си преди 1 III 1932 клетва, че той при найголе
г. Правото на това изкупува мо старание и по найпъленъ
не се пресрочва следъ една начинъ, е посочилъ имотното
година атъ влизането въ сила си състояние.
Всички кредитори се трети
иа закона (до 26 IV 1933 г.)
Задълженията
изплащане ратъ напълно еднакво, ос
то на които е било спрено венъ тия, чието вземания
съгласно тоя законъ се полз даватъ право на предпочи
ватъ съ правото на пре п о  телно удовлетворение, пра
чтителното
удовлетворение вата на които се запавватъ.
Задълженията на длъжника
спремо възникналите такива
следъ спиране на изпълнени къмъ съпругата му, възходя
щите му и низходящите му
ето.
роднини,
роднините му по
Въ молбата си за сждебно
то уреждане на дълговете, сребърна линия.до четвърьта
ако длъжника не посочи: 1) степень и по сваторство до
всичките си движими и недви трета сгепень се считатъ за
жими имоти, 2) занаятието си, недействителни, освенъ а к о
годината на започването му, сж установени съ документи
условията на практикуването носяши заверена дата и ако
му и доходностьта му, 3) при се отнасятъ до време, не по
чините, които сж го застави кжено отъ fpir години преди
ли да иска еждебното уреж датата на молбата за сждебно
дане на дълговете и какво уреждане.
може да плати; 4) всичките
(следва)
си вземания, спорни и беспор
ни съ точно указание на име
Ж.
Жошебъ
то, презимето и местожител
ството
на длъжниците; 5)
всичките си задължения, съ
точно указание на името, пре М а л ц и н с т в е н и я т * въпрос
зимето и местожителството на
кредиторите; 6) дали презъ в а р а з и с к в а н е въ 0 . Н .
годината, предшествующа пода
ването на молбата е правилъ
Женева — На б т. м.
дарения, сключвалъ възмездни започна се разглеждането
или безвъзмездни сделки съ
своите изходящи, възходящи, на малцинствениятъ въп
сьпругъ, брагя, сестри и тех росъ въ политическата ко
ните изходящи; 7) видътъ на мисия на Обществото на
обезпечението съ което ще народите. Щ е бждатъ раз
гарантира изпълнението на о исквани главни ; трите о п 
пределенитЪ отъ ежда задъл
жения; 8) посочване Всички лаквания на поляцитв о т ъ
доказателства и адресите на Опелнъ и въпросътъ на
свидетелите, или не приложи: българските малцинства.
1) удостоверение отъ данъч
ната власть отъ подадените
отъ него за последните годи
ни данъчни декларации; 2) у З А
ПРОДАНЪ
достоверение отъ съответното
занаятчийско или префесионал отъ Юсеинъ х. Аметъ : една
но сдружение, или отъ тър кжща, 700 кв. м. дворъ съ
говско индустриалната Камара кладенецъ. Кжщата се състои
за размерите и доходите на отъ 4 стаи, едно кафене и 8
занаятието си както и за на м. оборъ.
чина на ржководението му —
Сгр?дите съ местото се на
молбата за сждебно урежда миратъ въ ул, „Мъгурели" 14
не на дълговетгь се поеряща. [до табаната)
Ако длъ^никътъ, съ цель
Справка въ бръснарницата
да намали своята платежно
способность въ вреда на кре
на ЮРДАНЪ ИВАНОВЪ ул.
диторите, отчужди, повреди
или унищожи имотите си или .Режина Елисавета" №
сь сжщата цель, съ сжщото
60
15—87.
наказание се наказва и онзи,
който обремвни имота съ из
мислени дългове, наказва се
ПРОДАВА
СЕ
съ строг ъ тъмниченъ затворъ
до 3 години, като губи и
всички права на облекчение кжща, съ 6 стаи, 700 кв.
по тоя законъ, съ цель да по м. дворъ и 3 дюкяна, на
влияе за благоприятното раз ходяши се на ул. .Маке
решение на молбата му за сж дония № 18.
дебно уреждане на дълговете,
Справка и условия
измисли, въздаде или си по
служи съ лжжливи данни. До
ВЕЛИКА ПЕТКОВА
като трае производството за
горкия адросъ
Сждебното уреждане на дъл

2

ВЪ БЪЛГАРСКИЯ Ш Ъ

Въ София сж пристигнали на скоро г.г. Ви
дерзонъ и Хиршлеръ, членове на управителния
съветъ на наЙголемата световна фирма за зър
нени храни „Бунге".
Тази фирма има свои клонове въ целия светъ.
Англия, Франция, Италия, Гърция, Холандия, Се
верна и Южна Америка, Австралия, Китай и пр:
Найглавната работа на фирмата сж зърне
ните храни, но тя има отдели за тютюнъ, ко
лониалъ, каучукъ'и др.
Двамата господа правятъ посещение на Съю
за на популярните банки и дво „Задруга" при
съюза на поп. банки, които представляватъ та
зи фирма въ България.
Отъ две години тази фирма играе голема
роля въ износа на бълг. зърнени храни и се
CMtia за голема придобивка, че тя е заинтере
сована за България.
Гнъ Видерзонъ, който е главенъ директоръ
на концерна въ Лондонъ и председатель на у
правителния съветъ на двото за Европа, е зетъ
на Бунге, основатель и главенъ акционеръ на
фирмата.
С ж щ а т а к ж щ а и м а к л о н ъ з а в ъ Ромъния
в ъ гр. Б р а и л а ,
фирмата

а пъкъ въ

н а п и я окржгъ

п р е д с т а в л я в а гнъ

П. Д ИИИТРИАД ИСЪ
отъ гр. Балчикъ

съ

разклонения

Д о б р и ч ъ , у л . П р . Иляна №

б

9

в ъ гр,

г р . Кавар

на и r a p n i t К а с ъ м ъ и ^Сарманъ.
Фирмата закупва

всички

в и д о в е житни

герани.

1-РЪ ИВ.
Приема болни презъ всеко време по
вжтрешни детски и венерически

болести

въ медицинскиятъ си кабинетъ
.ОПЕРА H ЦЕИ"
№ 1 (до ханъ
9
Бояджиолу).

на ул.
Балканъ

Д  р ъ
ул.

С Т .

П Ю С К Ю Л И Е В Ъ

.Принчипеса Мария" № 44, Добричъ
(до черквата .св. Троица")

Приема болни презъ

Христо

УЛ

всбко

вреие
20/Р

){апитано6ъ

АДВОКАТЪ
Улица

в

Принч.

Иляна"

— ДОБРИЧЪ

№5

—

Ш Л И О Ш Ш "

HPOTft HR МйЛЦИИаРгУГА

олцинствениятъ въпросъ

I
i
I

Третото Балканска
Б ъ л г а р и я ххо

Обществото на
наро
им.
То
сжществува
ь дълги
години—ведна
следъ европейската вой
, Тамъ
разгяеждатъ
кого въпроси оШъ които
ка разрешаваШъ,
други
авяшъ на йоловина раз
мени, а ШреШи сж на
оизвола на сждбата...
%

Винаги на това
место
билъ слаганъ
на
раз
яждане и
малцинстве
шяШъ въйросъ.
Повдигат
билъ отъ
заинтересова
ни държава и
подкрепят
тъ други. И тая година
Ц1 бжде или йоскоро
е
оженъ вече въ дневния
дь.

Обществото на народи
те, за да вдъхне
доверие
въ малцинствата,
които
отъ день на день губяШъ,
такова
отъ него, треб
ва да се вслуша и въ гла
совете
на 40
милиона
малцинства
и
промени
поне начина на разглеж
дането на
малцинствени
те въпроси.
Оплаквания,
петиции
предъ О. И. тая
година
има доста и то отъ най
смелите още отъ добре ор
ганизирани
малцинства.
Да се не мисли, че ра
ботите
на другите та
кива сж въ редъ и затова
мълчатъ.

Едни ще искатъ
призна
Ако всеки членъ ошъ 0.
те на некой
малцинст
ii.
си йредстиви
само за
ia като етнически
мал
народно
цинства, за да
могатъ моментъ, че е
стно
малцинство
лесно
цмъ сега нататъкъ да се
защо не
обособятъ, а ония, органи би си обяснилъ
зираните вече, искатъ про ма петиции отъ всички
шение на
процедурата малцинства.
Не допуща
io подаването на
пети ме въ сградата на О. И.
циите. Ще ожде
повдиг» да се намиратъ хора, кои
нйШъ сжщо въпроса,
дали то не биха могли да си
Мака наречените
, три
представятъ що значи да
Мй\_д_а_ разглеждашъ
при
си етническо
малцинство.
шанеШо на
петициите
ии да се формира
„по
Точно за това
требва
стоянна
малцинственна да се даде единъ
начинъ
комисия", за която
отъ
на процедура попе
тамъ,
дълги години се говора и
който
да
отговаря
найъл
m жалость до сега не се
но на духа на времето и
формира.
желанията
на малцинст
По причина,
че пета вата.
ците се приематъ
само
Шь „Шримата ,
много
малцинствени петиции сж Р о м ъ в с к в а е р о п л а в в въ
останали неразгледани,
а
други и неизвестни.
Точ
Полша
но за това единъ виденъ
йнглийски членъ отъ ко
Варшава 7—Вчера с л е з 
мисията при O. Н. пов ли въ местностьта Залукце
дигна въпроса за
йосто
Долна три ромънски аеро
мна комасая*, кждето да плани. Т е се загубили и
могатъ да взематъ уча били принудени да слезатъ,
щие повече, а даже и за т ъ й като свършили бен
интересовани
страни.
зина.
и
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U КАРИКАТУРИСТА
Златевъ сияеше. Той се рад
ваше като дете на хилядото
лева, които получи отъ една
редакция за нъколкото свои
карикатури. Колко прагове бе
изтрилъ, за да търси да прие
матъ нъкжде рисунките му!
Най«после намериха се хора
да оценятъ таланта му. Те го
поздравиха. И му дадоха чер
вената банкнота, на която не
можеше да се нагледа, дър
жеше я въ ржце и обръщаше
ту отсамъ, ту оттатъкъ.
Почука се на вратата.
Влъзь!
Но ведна а Златевъ се 5<до
са загдето изрече тая дума.
На вратата се показа хазайка
та му, а подиръ нея единъ ад
вокатъ и сждията изпълни
тмь Аудожнккътъ побледне.
И една мисъль го завладе.
какъ да скрие хиляда ркатя.
г

— Заповедайте, влезте. Мал
ко е студено, но нищо. Знамт,
защо сте дошли. За съжале
ние, въ тоя моментъ отгоре
си пари немамъ...
— Но кога ще имате, най
после?
— Времената лоши. Работа
нЬма.
Златевъ бе вече смачкалъ
хилядарката въ ржката си, по
елъ бе парче отъ вестникъ,
осука нервно хилядарката въ
него и го хвърли въ коша до
масата. Где ще се сети сждия
та да си пъха н са въ коша
за непотребните х.ртии?
— Но въ най скоро време,
продължи художникътъ, ще
мога да ви внеса сумата. Що
е 1000 лева? За единъ худож
никъ това е нищожна сума.
Една—две рисунки и толкозъ.
А има вече почитатели на моя

На 18 т. м. е определено
да се открие третата Балкан
ска конференция въъукурещъ.
Въ тая конференция нема да
участвува България. Тя не
участвува, защото найболни
ятъ въпросъ, който трови по
настоящемъ организма на бал
канските държави—малцинст
вения въпросъ— не фигурира
въ дневния й редъ. Освенъ
това, взетите решения въ
първитв две конференции не
бидоха изпълнени. България
искаше първо те да бждатъ
приведени въ изпълнение и
вгоро, въ третата Балканска
конференция, въпросътъ на
малцинствата трева да бжде
сложенъ ребромъ на зелената
маса.
Трудно е реализуемо едно
помирение, разбирвтелстюто и
единение между балканските
държави, до като те лиша
ватъ чуждите етнически еле
менти въ пределите иа гра
ниците ен отъ найелемента

у ч а с т в у в а

рните права. Така че въ тая
конференция, ако участвующи
те държави, имаха искреното
желание да ваботятъ аа сбли
жение, непремено щвха да
поставятъ въ дневния си редъ
и въпроса за малцинствата.
Защото, нека не .се аабравя,
че въ Букурещъ, въ конфе
ренцията между другите ра
ботя, сложени сж на дневенъ
редъ и следните неколко
точки: създаване институтъ за
исторически изследвания, из
работаание учебникъ по исто
рия
на цивилизацията на
балканските народи; издаване
произведенията на балканските
писатели; балкански филмъ;
балкански митнически съюзъ
балканска земеделска камара;

T L P E D N A Z B A O M R NP
ОС M Y DA, Y HJ ULLOKC A BA,
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балкански конференции по съ
общенията, санитарното и ве
тернарното дело и пр. пр.
Както виждаме, дневниятъ
редъ е богатъ—>нещо като въ
Обществото на народите...

Д а

ce

прочете!

К у п у в а ч и на Я н а л и н о в и
бои,
Донася ми се до знание, че
некои търговци огъ града, про
давачи на аналинови бои, по
най безсраменъ начинъ с е
мъчатъ да ви заблуждавате
като изтъкватъ че продавани
те отъ техъ бои биле сжщитЪ
швейцарските които продавамъ
азъ.
За сетенъ пжть дължа да
Ви обърна вниманието че:
Прочутяй

П О С / 1 С А € ! Т Ъ

Ч А С Т Ь

Р о ж д е в в я т ъ девь в а

леди души, отъ които по
вечето жени. Демонстран
тите нападнали респектив
Берлинъ 7 — По случай ната община и искали да
рождения день на предсе имъ се осигури ежедневно
дателя на германската ре то препитание.
публи а, Хинденбургъ, по
лучило се 22.000 подаръци Д ъ л г ъ т ъ s a яовф еревцвя
отъ всички краища на Гер
мания. Голема частъ отъ т а по р а з о р ж ж а в А в е т о
тия подаръци били подаре
ни на болниците и благо
Женева 7 — Ржководни
творителните дружества. ятъ комитетъ на светов
Хивдеввургъ

ната конференция на лиги
в а п а д а т ъ т е за O. Н. • гласувалъ
в д в а общива въ Ловдовъ резолюция относно въпроса
по разоржжаването, щото
Лондонъ 7—Въ северния конференцията по разорж
кварталъ на Лондонъ, вче жаването да се меси по
ра има голема демонстра всекакъвъ начинъ 8а разо
ция на безработните, кои ржжаването на коя да е
то наброяваха неколко хи държава.
Безработната

шве&царскв

Д  в и бог
Се продаватъ въ градъ Базар
джикъ, само въ магазина ми
находя щъ се на :
Ул.
Пр. Мирчя Но 21
до кафене „Владимирещи" сре
щу хана Пачевъ
Съ
почитание
Ж 2>. Смокобъ
ПРОДАВАМЪ
СОБСТВЕНАТА си КЖЩА
(до самата болница) съ 2 стаи,
салонъ, фурна, оборъ за 8 ко
ня, съ 1000 кв. м. дворно ме
сто. Нова постройка. Условия
износни.
Споразумение
ТОМА П. МАРИНОВЪ
ул.

„Газибава" М> 514

5—1

ДАВА

СЕ

П О Д Ъ

Н А Е М Ъ кжщавъ цен
талантъ!,..
— Да, както виждашъ! Но търа на града, състояща
Сждията го прекжсна:
добре ги смахнахъ/И Златевъ се отъ 2 стаи.
— Оставете това; дайте да разказа историята съ хилядар
видимъ, дали нема нЪщо по ката. И се сме отъ все сърдце.
Справка редакцията
ценно да опишемъ.
— Хайде сега да вземемъ
— Има, какъ да нкма? Ето парите, да ги развалимъ, па
кревата, шкафа, масата, сто найпърво да отидемъ въ го
ла... само че всичко е на ха стилницата да се нахранимъ
богато.
зайката.
— Да, то е всичко мое, по — И ти всичко ще платишъ?
твърди хазайката.
— Разбира се.
— Нямате ли отгоре си не Влезоха вь стаята. Хазайка
каква скъпоценност ь?
та бе използувала случая да
—Ще имамъ, какъ нЪма да почисти. Тя бе сбрала всички ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
имамъ; но въ бждеще време, книжни кжсове отъ коша, хвър
въ близко време; сега още лила ги б£ше въ печката и
не... Знайте, азъ просто скър те горъха.
бя, че е требввло да се кач
Златевъ вид1> коша празен».
вате чакъ на тоя тавански е
— Какво сте сторили, ха
тажъ за такава малка сума; зайке?
азъ самъ ще я донеса вер
— Пометохъ, като всеки
вайте ми...
день.'
— Но въ коша имаше цен
Неканенитъ гости си изле
зоха. Художникътъ ги изпра ность, голема ценность!
— Че отъ где да знамъ?
ти до стълбите. Отъ съседна
с и п ю е н ъ лжь riDomu&>:
Доста време требваше пос
та стая изкочи единъ неговъ
ле дг се мине, докато друга
другаръ:
— Пакъ любезно посеще рьтъ се убеди, че Златевъ не
е полуделъ
ние, а?

Жцршвт{

ПО бЪЛИЯ CBtTb
оггипалмо съдебно
РЕШЕНИЕ
Едиъ професионаленъ про
с%къ въ гр, Дебреценъ. Унга
рия, съ ампутиранъ кракъ из
губилъ и другия си кракъ,
кайго му билъ отрЪзанъ отъ
трамвай. Той завелъ искъ сре
щу трамвайното дружество.
Първоначалната съдебна инс
танция отхвърлила иска по
следния оргиналснъ мотивъ:
— Вземайки подъ внимание,
че просенето до нещастния
случай е съставлявало източ
никъ за препитание на ищеца,
сждътъ намира, че изгубването
на твория кракъ може само
да облекчи добиването на
средства за животъ и че по
тоя начаинъ положението му
само ще се подобри.
ПРАСЕНИЯ ВЪ РОЛЯТА НА
ПЕЛЕНАЧЕТА
На австроунгарската грани
ца е открито едно мошеничес
ко предприятие за контрабанд
но пренасяне на малки прасен
ца. Тия последните се купували
въ Унгария, приспивали ги съ
алкохолъ, увивали ги въ пе
ланюг и специални жени—кър
мапки преминавали съ тЪхъ
границата. Едно прасенце, не
добре алкоаолизирано, се раз
квичало.въ прегръдките на
„майка" си и издало делото
предприятие.

— Съобщава се за по
следенъ пжть, че срокътъ
за получаването на изби
рателните карти [карнети
т е ] изтича. Ония, които не
сж ги взели, да се явятъ
въ Общината и ги полу
чатъ. Следъ изтичането
на срока—има още 4 дни—
не взелите картите си, ще
бждутъ глобени.
— Новиятъ ързъ влакъ
Букурещъ—Добричъ, пу
снатъ
въй движение о т ъ
2 т. м., заминава отъ се
верната гара въ 4 ч. сут
риньта и пристига въ Б у 
курещъ въ 10.15 ч. преди
о б е д ъ . Отъ Букурещъ за
минава въ 6 [18] ч. вечерь
та и пристига тукъ въ
12.20 часа.
— Срокътъ за вписва
нето на търговските фир
ми отново се продължава
до 31 декемврий н. г.
— Днесъ, когато въ мно
го села комасирането е
свършенъ фактъ, изникна
ли много недоволства отъ
начина на комасирането.
Въ това отношение оплак
ванията и контестациите
се зачестиха.
— Споредъ сведенията
ни отъ селата царевична
та реколта била на при
вършване. Голема часть
отъ царевицата обаче би
ла унищожена отъ »'доби
тъка.
— Не на всвкжде е ва
лялъ
онзидешниятъ д ь 

Тонъ

ТЪПКОСТИТЪ НА АНГЛИЙС
КИЯ ПРОТОКОЛЪ
Въ английските дипломати
чески канцеларии е възник
налъ много важенъ церемони
аленъ въпросъ за формата на
началните и крайни думи, ко
ито требва да улотребяватъ
английските държавни мжже
въ преписката си съ Гайди.
Този щекотливъ въпросъ е
възникналь по вина на самия
Гайди, който не е могглъ да
свикне съ законите на церемо
нията. Уведомявайки микистра
по работите на Индия за сво
ето намерение да почне глад
на стачка, която ще завърши
само съ смъртьта му, Ганди е
почналъ писмото си съ думите:
„Драги съръ Сатуелъ" и го е
завърщилъ съ: „искренно пре
данниятъ Ви Ганди".
Когато пише на Макдоналда,
Ганди си служи съ още по
малко официаленъ езикъ. Съ
общавайки на мръпредседа
теля новината за своята стачка,
Ганди се е об ьрналъ съ думи
те; „Скъпи друже" и злвър
шилъ съ фамилиарния иоз
дравъ: „Вашиятъ старъ прия
тель Ганди".
Следъ едно съвещание съ
вещите лица по церемонияла,
Макдоналдъ решилъ също да
отстъпи отъ строгия протоколъ
и отговорилъ на Ганди съ ду
мите: „Скъпи ми приятелю
Ганди", като се подписалъ:
„Вашиятъ искрено преданъ
Макдоналдъ".

ждъ. Нуждата отъ влага
въ целиятъ окрж.гъ е го
лема.
—Лозарскиятъ комитетъ
предупреждава за после
денъ пжть неизплатилчте
пждарщиката лозари
да
се издължатъ найкжсно
до 22 октомврий, т ъ й като
на 23 е. м. з почва гроздо
бера и неизплатилите пж
дарщината нема да б ж 
датъ допуснати да дигнатъ
реколтати си. Изключение
никому не ще се прави.
Изплащането става при
касиера Илия Колевъ, въ
Земед. синдикатъ, до ха
на
на Дим. Ангеловъ,
или направо на секторните
пждари.
— Житното
тържище
зимница 380525; р ь ж ъ Зоо
34о; царевица 15о16о; ече
микъ 2оо22о; овезъ 18о
21о; бобъ 1 5 > 2 2 о ; рапица
32о34о;
просо 14о15о;
фий ЗЗоЗбо.
Какго виждаме цените
на зърнерите храни сж
къмъ повишение. Присти
ганията сж оживени. Пове
че се продава ечемикъ и
овезъ.
2>ръ Jî. С. Салби пра
ви вегькакъвъ видъ опера
ции на носъ, очи,
гърло,
у ига и уста.
Приема аеши день.
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, „ГОЛШТО РАЗВЛЕЧЕНИЕ"
Вечерно: отъ 7 и пол. часа

Дневно: от ь 5 часа сл. обедъ
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„ МЖЕЛйХЪ ТЕ ЕД НА HI
Дневно: отъ 5 часа сл. обедъ

СЪОБЩЕНИЕ
Бившиятъ ханъ Дурбвлийски
отново
започна
про
дажбата на спиртни напитки
въ кръчмата, наета о т ъ
КОЛЮ Ш Е С Т А К О В Ъ
Намиратъ се всекакви видове
спиртни нааитки: натурални
бели и черни вина— отъ соб
ствените лозя, цуйка и джиб
ра — безъ всекакъвъ смесъ.
Тезгехтаръ Василъ Русевъ
Дурбалийски, който до скоро
беше такъвъ въ собствената
си кръчма въ града.
Добре обзаведена кухня отъ
ЯНИ МАРИНОВЪ Каварналия
та, винаги прЬсни и подбрани
ястиета.
Цени общодостжпни.
Прислуга бърза, багажа еъ
хана гарантиранъ.
Съ почитание
КОЛЮ ШЕСТАКОВЪ

ЗАГУБЕНА

Е

отъ двора една 3 годишна чер
веносива (чилеста) кобила съ
десното ухо разцепено и пред
ните крака съвсемъ малко
схваната.
Който знае нещо за нея и
съобщи на стопанина ще по
лучи д о б р о
възнаграж
дение.
Стопанинъ
КОСЮ ИВАНОВЪ
с. Мусубей
общ. Каралий
5—2

ПРОДАВА

СЕ

1) . Едно праздно мЬсто отъ
1 дехаръ (бивше лозе) до
новопоароен&та държавна бол
ница. Става за постройка на
къща.
2) . Една нива отъ 1»/ хек
тара
включена сега въ
лозята „Гази бгба", иа износ
на цена.
Справка редакцията
в

З А ПРОДАНЪ î
к*
съ 5 стаи, салонъ дворъ
около 2 о о . кв. метра на
ул. „Александри" 6.
Споавкаредакцията
64
6— 3
щ а

— Печатница
„Комер
чиала" търси две момче
та за
ученицисловосла
гатели.
ПогМяптчв
ведяага,

кино

it

Вечерно: о т ъ 7 и пол. часа

m
Dos. Trib. No. 1971 I 931
Dos. Corp. №. 584 I 931
ROMANIA
Tribunalul J u d e ţ u l u i C a l i a c r a
Publicafiune de v â n z a r e № 4157
1932 Octombrie 5
Pentru îndestularea creditoarei s. anonimă pe acţiuni .VII M
TORUL" din or. B azargic, strada Regele Carol № 96, cu suma
de lei 722,900 (şapte sute două zeci două mii şi nouă sute), ce
reprezintă capital şi procentele convenţionale de 24*/» pe an pani
la data de 31 Decembrie 1930, conform contractului de impur
mut în cont curent garantat cu ipotecă, autentificat de Tribunalul
Caliacra la 9 Noembrie 1928 şl extrasului de cont curent aflat
la dosar şi în plus dobânzile legale conform legei contra cametei
din 1931 până la complecta achitare, plus 50,000 lei cheltueli de
urmărire şi onorar de avocat, ce are a primi delà debitorul ei
Costa A. Pacef, comerciant din B azargic, strada Pr. Mircea No 24
jude(ul
Caliacra,
autentificat
de Tribunalul Caliacra la
No. 1538 I 1928, înscris la No. 153 | 1928 şi învestit cu formula
executorie la No. 245 | 1931.—
Acest Tribunal în urmă cererii sua numitei creditoare făcută
prin petijiunea Înregistrată Ia No. 26316 | 1931, a dispus scoa
terea în vânzarea prm licitaţia publică în pretoriul acestui Tribu
nal a averei imobiliare proprietatea sus numitului debitor, urmă
rită prin comandamentul No. 3497 | 1931 al corpului de Portărei
de pe lângă acest Tribunal transcris de grefa acestui Tri
bunal sub No.87 I 1931, care avere după descrierea făcută de
agentul respectiv conform art. 503 pr. civilă are următoarea
situaţiunea:
l). Una casă de locuit, situată în or. B azargic, str. Pr. Mir
cea No. 24, construcţie solidă 4in cărămidă pe soclu de piatră,
acoperită cu ţîglă, având subsol şi etaj cu 2 camere în mărime
de 4 I 4 m. una cameră de 2 | 3 m., una cămara de 3.50 f'3 m.
una sală mărime de 6.50 j 2 m. şi un antreu mărime de2 | 1.50
m., la subsol,două camere în mărime de 3 | 5 m., două camere
mărime de 2 | 3 m., una de mărime 3 50 j 4 m. şi o sail mări
me de в I 2.50 m. la etaj cu comunicaţie interioară prin subsol
şi exterioară, în pod este amenajată o sală mare de 6>/i | 2 m.
Una bucătărie construcţie din piatră щ cărămidă osebit de casă
având o singură cameră în mărime # 4 I 4 m. Curte şi grădină
împreuna cu locul construit de 40в m. p., pe care se mai află
şi • făntănă cu apă localnică, împr. cu gard, jumătate zidit cu pi
atră şi jum. cu stacheji de brad, învecinată cu; Moşt. Def. Tudora
Ganuzlieva, restul propnetăîi debitorului, lordanca C Paceva şi
str. Pr. Mircea.—
Vânzarea şi adjudecarea acestui imobil va avea loc în pre
toriul Trib. C a l i a c r a în ziua de 3 Noembrie 1932
conform
jnrnalul Tribunalului № 8598 | 932 începând de
là ora 9 dimineaţa înainte iar licitaţia şi strigările vor începe
delà suma de lei 525.000 [cinci sute două zeci cinci mii).
Din referatul grefei respective reese că asupra imobilului,
scos în vânzare nu mai există alte sarcini.
Sunt somaţi toţi acei care ar pretinde vre un drept de chi
ne sau arendă ipotecă sau privilegiu să arate acestui tribunal
pretenţiunile lor mai înainte de ziua adjudecaţiunei, aceasta sub
pedeapsa de a nu li se mai ţine în seamă.
Preşedinte D. SAVULESCU
Portărel I. RADULESCU

Др* А- В А Н Е В Ъ
Ж е н с к и волеста — С & ф ш с ъ
Приема болни всеки день
ул.„Режеле Каролъ '
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