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Добруджанския селянинъ
е превърналъ на една мноо търпелива и безропотна
дойна крава, на която разни
кърлежи, пиявици и смокове
^изсмукватъпоследните ж и з н е 
ни сокове.
ЦЪла армия отъ готованов' YJH и кожодери е легнала на
лусталия му гръбъ и доуни^щожава и последните му с ъ
Щ грижа и св-Ьтость скътвани
економии.
" * Като изключимъ
разните
[.банкови институти, нашенски
. и чужди, безбожните лихвари,
* спекуланти и неизбежните
Ц брици, даже и тия, които
иматъ предназначението д а му
шагатъ, го тормозятъ и р а з сшатъ безъ да спазватъ постановленията на ромънските

1
6 й- * . • • • •

303 ЛеЙ

Независима еженднеИв!^^!
Редактира

J

Шштт

ЙВОТд

Ш

пристжпва къмъ принудително
събирание.
Есенни мотиви
Кооперациите и популярни
3 гоблача се, разхлада се,
те банки о т ъ нашия край
ЖитедитЕ на Добруджа иматъ само едвошелазавгь
вгьтъръ а
затънцуваха
безъ да спазватъ постановле
вие: да се унищожатъ ведиаягь за винаги опасните
вихрушка изъ улици и мегдани.
разбойнически
нападения.
нията на закона за коопера
Свършихме съ всички: благо
Държавата е длъжна да обезпечи живота и имо
циите (чл. 136, 137, 138)
та на всички граждани, безъ съвършено никаква
получно се разправихме съ аг
разлика и при всякакви обстоятелства.
упълномощяватъ
бирниците
рономи, шефове, йримари, тър
В-КЪ „ЛУПТА"-29 VIII. 990
говци, бирници, агенти и йр. йр.
да секвестиратъ и продаватъ
Столичниятъ
в-къ
„Лупта",
ставайки
изразителъ
на
хора
на насъ неприятели, за
имотите на длъжниците си и
претнахме сега ржкави, за да
едничкото
желание
Иа
добруджанското
население,
се
про
по тоя начинъ вършатъ единъ
йосрещнемъ есеньта. Но дя
виква, че на всвка цена требва да се постави край на тъй
непростимъ тормозъ надъ не
волъ да го зене, да се[боришъ
честите и дръзки разбойнически нападения.
съ природните душмани не е
щастните селяни.
За добруджанци е безразлично отъ каква народность
лесна работа. Нито
заявле
Много естествено е, че има
ние идва да направишъ, нито
сж разбойниците, кого нападатъ, кжде се меркатъ, с ъ
средства за противодействие,
йгкъ да искатъ интервенция
какви дрехи сж облечени, с ъ какви пушки с ж въоржжени,
чл, 139 отъ зак. за коопера
та на некой. дейутатъ или
дали се кичатъ с ъ епитетите на некакви си революционни
сенаторъ, или пъкъ да разчициите ни посочва пжтя на
организации, които съвършено сж чужди и пренебрегвани
шашъ на Приятелството си
контестациите, но колко гуо т ъ добруджанци — целокупното българско
малцинство
съ Префекта, Оставете друго
бение на време и на средства
то, но чиновниците отъ неотъ Ромъния желае властьта на всека цена да разчисти
сж необходими, за д а се при
беШо и отъ рушвеШъ не раз
Добруджа отъ разбойнически банди.
биратъ!
нуди една подобна институция
Само добруджанския селянинъ знае колко е патилъ
да следва закония пжть !
и колко пати и по настоящемъ отъ безумията на тия банди.
Hal Гледашъ се заредили
ВСЕКИ длъжникъ, гарантинъ
йьляигпгь каруци сь дърва. ЗаЦ е л о едно население е подъ непрекжснато съмнение,
Думата е за разните селски
или трето лице за каквато и
обикаляшъ пашашъ,
разпитнадзоръ, тормозъ, своеволия, разкарвания и арести.
кооперации и популярни банки, да било сума може да напра
вашъ, никой не Ше йита кой
Последното нападзние надъ г. Горски хвърли в ъ
си и що си, ами — имашъ ли
които работятъ с ъ средства
ви контестация предъ съответ
тревога всички околни на местопроизшествието села, имаше
пари? Ехъ, йари. Като че ли
отпуснати и гарантирани о т ъ ното мирово сждилище в ъ
когато дедо Господъ е сьтвои има непрекжснати обиски, разпити, проверки и почти
държавата и чиято единстве срокъ о т ъ 10 дни о т ъ връчрилъ свеШа казалъ е да бжде
фактическо военно положение.
на сммгьль на сжществувание ванието н а процесъ-вербала
пари} Казалъ е да бжде све
Всичко това спира обикновения ходъ ка живота и
действителната подкрепа на
тлина. И станало
светлина.
за секвестъръ. Третите лица
населението е подъ една непрекжсната угроза.
Ако
имаше
тогава
поне
единъ
селяните.
могатъ д а правятъ контестаЗатова имено, добруджанци желаятъ да се разчисвестникар* и да ту кажеше:
ции и д о деня на продаж тятъ всички беззаконници, разбойници и други смутители,
Понеже закона за коопера—Госюди, твоята
светли
бата
на секвестираните вещи. които преди всичко причиняватъ незаличими следи на мир
J диите имъ дава широко поле
на
безъ
йари
ще
принуди
хо
Действувайки
така
коопера
гарантирвание и бързо съ
ното, работливо и лоялно наше население.
рата дя се разбунтуватъ. Ка
шие на земанкитз имъ, циите \и популярните банки,
жи да бжде пари]
Необходимостьта отъ смутители
jiort не само че безразборно вместо да бждатъ едно облек
Но има известни фактори, на които имъ сж абсо
Ето защо днесъ никой не
използватъ отъ това в ъ чение за широките селски маотива на черква да се моли
лютно
необходими
смутители
на
обществения
редъ,
треб
преследвание
селянина, н о с и - с ж напротивъ, едно тежко
за йари, ами всички легатъ и
вал» имъ разбойнически нападения, поява на така кржстеиного често злоупотребяватъ бреме.
cmaeami и искатъ животъ и
ните „комитаджии" или некакви си „революционери".
здраве.
» минаватъ надъ закона.
Хр- П- Штжъ
Тия среди — това сж предимно заслепени шови
Превърнали с ж се на лихОще отъ тогава, се е почунисти, специално създадени за тормозъ дружества и смърт
ирски кантори и на сждебни
ОБЩИНСКИ ДЕР^ ни бълтароядци, които даватъ и биха дали мило и драго, сствувала нужадата отъ ве
стникари, които въ Последст
само и само да се докаже, че добруджанци
подкопаватъ
•1•пристави, купуватъ полици и
ТОВЕ
I нагърбватъ съ събирание
вие толкова много се разпло
държавните устои,
че д о б р у д ж а н ц и
сж
диха. Сега да беше началото
'и сумите било свои или чу„комитаджии" или .революционери". Това имъ е необхо
Ако сждимъ дейностьта на на
на сътворението на света я?
ВД, повтаряме безъ спазване
шит* народоизбрани общинари по димо и служи за повече гонене и издевателства надъ мир
Щехме да искаме, да искаме,
[.йкоинит-Ь постановления.
изявленията, които правятъ въ
ните и лоялни ромънски граждани отъ български произходъ.
до като на никого други ни
Закона за кооперациите КОЛОНИТЕ на букурещскитъ вест
Само така може да се обясни грижата, която полащо не останеше отъ благата
А вително имъ дава въз ници, тръбва да заключимъ, че гатъ д а си набавятъ печати на некакви си несжществующи
въ
градъ
Добричъ
е
земенъ
рай,
на
земята !
можность да преследватъ зе а по улиците тече медъ и масло. Добруд. Рев. Организации или д а поставятъ хора да пръслките, си било по обикно
катъ позиви, с ъ революционно съдържание, не служащи на
Блаженъ градъ !..
вени пжть предвиденъ в ъ
Сякашъ, че Ц Е Л И Я градь, но добруджанци освенъ за поводъ за арести, побой, разтакваЩЖданстШа процедура, най-вече крайните квартали не ния и прогонвания изъ родния край.
il ило" по извънредния пжть, тънатъ въ съвършенъ кобенъ и
[Продължава на 2-ра стр.)
адски мракъ ; сякашъ всичко това
{редвиденъ в ъ закона за
не насърдчава разбойниците да
Ущние и преследвание действатъ несмущавани отъ нико
тичниш
земанки, но го ; сякашъ презъ времз на дъждъ
N може да стане само ако съ стотици улици не се превръчески мълчи, а споредъ букуре почитатели на законите на стра
Цълата букурещска преса отъ
•манката е установена чрезъ щатъ на смрадно блато и ставатъ
непроходими,
сякашъ
не
се
заду
щскитъ
вестници нъмало е съ ната.
нъколко
дни
отново
е
гръмнала:
г° сждебно решение, или шаваме отъ прахулякъ, даже и
вършено нито едно веществено
— пакъ загризаха изподранитъ
тела г
Но разбира се, нищо не пречи
единъ авШенШичгмъ когато си правимъ нощната раз
доказателство противъ тритъ ацарвули да добруджанци.
на заслепено - шовинистическата
|® > или чрезъ единъ акШъ ходка въ градската градина, ся
Кое е дало поводъ за тия ка- рестувани личности.
преса отъ Букурещъ; да бесува,
кашъ най-после имаме електриче
писа изпъшителенъ
Главната вина, която се пре
харак
нибалски нападки ?
да сънува страшни кОмплоти и
ска инсталация, снабдени сме съ
писвала на г-нъ Върбановъ, е би
и дори да нарича арестуваните
—
Силистренската
полиция
съ
достаттчно вода, канализацията е
ла че си е позволилъ лукса да
ту комунисти, ту иридентисти,
Полицата не влиза в ъ т и я свършенъ фактъ и т. н., все въ право или безъ право още не
се поразходи това лъто изъ Гер
ту националисти и т. н. объркваначина на установявание тоя духъ, — та седнали сме са знаемъ — е арестувала г-нъ Вър- мания и. България, подобна вина ние съвършено на понятията.
бановъ,
родомъ
отъ
Силистра,
ми да хвалимъ и прехвалваме и да
имали идругитъ двама младежко
•ианката. Следователно, една
си плетемъ саморъчно венци за адвокатствующъ въ гр. Кюстенджа
Изглежда е требвало комплОтъ
операция или популярна несъществуващи заслуги и дъла. по убеждения върлъ комунистъ, разпалени другар
и
на всека цена се е с ъ з д а л ъ .
Ако всичко това е така, много
Ч за да може да установи
Истината е открита предъ насъ ведно съ още двама студента,
естествено арестуването е неос
*ttHa своя земанка по поНо защо пъкъ требва да страи ние я казваме велегласно на Дочка Калинкова, родомъ отъ нователно и затворенитъ безъ
гр.
Добричъ
и
Д.
Ганевъ,
за да може принуди- цълото гражданство : - въ добричдатъ
невинни добруджанци и д а
право или по-причина само на
разправятъ родомъ отъ България,
^ да я събере, необходимо ската община бабешки се действа.
се
черни
по н а й - б е з с ъ в е с т е н ъ и
политическите имъ убеждения,
сжщо разправятъ по убеждения
Прочутата предизборна програ
^.заведе обикновено д е л о
пъкленъ
начинъ
мирното и лоял
тръбва
веднага
да
бждатъ
осво
f Редъ съответните сждилища ма се сложи подъ хасъра, разби комунисти.
бодени.
но
и
абсолютно
с ъ н и щ о непроНие се заинтересувахме предъ
ра се, до предъ новите общински
Това
въ
случая,
когато
сили
о следъ вземанието н а избори.
съответнитъ органи за повода на
винено добруджанско население?
J
стренските власти сж ревностни
арестуването, но полицията стоителния листъ може д а
Печално, но е фактъ...
[е

Разбойническите нападения да престанатъ
веднажъ за вшнаги
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ЗВТЕЯ

Добруджа

по който ще се йЗзъишя споредъ ш ш г р . щтпъ
Съобщгнно на С д р р ш ш на ощетен!в §ълг щ ю Mm
_JH№

Сдружението на ощетените
говори, че приема да купи
отъ южна Добруджа съобща
имота по предложените усло
ва на всички притежатели на
вия.
недвижими селски имоти (по
Следъ изтичане срока пред
крити и непокрити стежания)
виденъ отъ закона в ъ който
намиращи се в ъ Южна Доб
държавата е длъжна да отго
руджа :
вори, ако лицата не получатъ
Чл. 15 отъ закона за до
никакво съобщение, те > сж
пълнение на закона за орга
свободни да продаватъ имо
низиране нова (южна) Добруд
т и т е на когото и да било, но
жа задължава всички жители
само по условията, по които
на нова (южна) Добруджа, с ж . предложили на държавата
които с ж емигрирали следъ
и цената, безъ да иматъ пра
28 юний 1913 г., тия които
во да ги изменятъ.
Срокътъ
сж се отказали отъ румън
въ който притежателите с ж
ското поданство, т и я които
длъжни д а продадътъ на ча
като не сж ромънци или рб
стни лица следъ изричния или
мънски поданици, не ж и в е я т ъ
мълчаливъ отказъ на държа
въ нова Добруджа, или в ъ о вата да купи, е шестмесеченъ.
станалата часть на Ромъния,
Следъ изтичане на тоя срокъ,
и не имъ сж били приложени
заинтересованите, ако не с ж
всички разпоредби на аграр
продали, подлежатъ отново на
ния законъ за експроприиране
с ж щ и т е формалности. Требва
т. е. да е издадено решение,
да се предложи за продажба
да е определена цената и да
на държавата,
действително
е платена,
да предложатъ притежаваното пространство.
на държавата за продажба
Ако притежатели на имоти
своите селски имоти, покрити
и непокрити, в ъ срокъ отъ 3 отъ категорията, указани о т ъ
чл. 15, не направятъ предло
месеца отъ датата на публи
жение за продажба в ъ пред
куване закона в ъ ром. държа
венъ вестникъ, т. е. д о 7 ок писания о т ъ закона С Р О К Ъ
Д О 7 О К Т О М В Р И Й т. год.,
томврий 1930 г. включително.
следъ
тази дата имотите ми
Формата за офериране на
наватъ в ъ собственость на
държавата, както и за опре
държавата, съгласно членъ 16
д е л я н е и плащане цената с ж
отъ сжщия законъ, по силата
тия, указани в ъ чл. 52 отъ
на решенията на администра
закона за аграрната реформа
отъ 17 юлий 1921 г. и чл. тивни комисии, предвидени отъ
аграрния законъ. В ъ такъвъ
81 отъ правилника на сжщия
случай цената и начинътъ на
законъ отъ 27 юлий 1922 г.,
плащането се определятъ отъ
именно :
Всеки собственикъ е д л ъ 
с ж щ и т е комисии по нормите
ж е н ъ да отправи посредствомъ
на аграрния законъ, по н а 
корпусътъ на портареите при
чинъ сжществено понеблаго
който и да било
окржженъ
приятенъ за собствениците.
с ж д ъ в ъ Ромъния, едно съоб
Въ предложението за про
щение (нотификаре) до дър
дажба, собствениците с ж длъ
жавата, представлявана о т ъ
жни д а укажатъ точно место
Министерството на земедели
жителството си, гдето да имъ
ето и държавните имоти, с ъ
се съобщи резултата, съгласно
което да предложи за проданъ
закона, иначе
съобщенията
своите имоти, като за тая
ще се извършатъ съ публику
цель посочи точно имотите,
ване в ъ държавенъ вкъ.
съ название граници, размери
При определяне цената, соб
местонахождение (село, община
ствениците следва да се съо
окржгъ), цената по която ги
бразятъ с ъ пазарните
цени,
предлага на държавата и усло
за да не осуетятъ
ликвиди
вията на плащане стойностьта,
рането.
като посочи и юридическото
основание, по силата на което
ги притежава. Документите и
плановете на имотите ще бж
датъ представени впоследствие
в ъ едномесеченъ срокъ о т ъ
датата, когато държавата от
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КИТАЙСКИЯ КВАРТАЛЪ, Л А Й М Х А У С Ъ
( П р о д ъ л ж е н и е о т ъ миналия б р о й )

Едно широко авеню, малко осслонова кость, дава изгледа на
ветено и съ мизеренъ изгледъ:
антична мждрость. Т е приказватъ
Уестъ Индия Дакъ Родъ. Ниски,
не малки групи, шепнейки. Като че.
схлупе-.ш кжщи. Надъ плоските
ли никой не ни бе забелязалъ,
покриви бледи силуети на парано всички кжси погледи следяха
ходни кумини, мачти, електричесдвамата високи езичника.......
 *
'
'
ки кранове за дигане на тяжести Г  ••: .
напомнятъ че тамъ, съвсемъ блиДа тръгниме по Пенифилдъ,
зко сж. грамадните докове съ це- тесната улица, която води за плолия техенъ пъстъръ пристанищенъ
щада Амой, населенъ изключителнародъ. Тукъ започва Лондонския
но Отъ китайски фамилии. Въ'
Кина—Тоунъ......
сумрака още повече китайки, сеНапускаме червения трамвай и
риозни, мълчаливи. Защо сж се
ето ни между една странно мълустановили въ тоя. зловещъ Лачалива тълпа отъ кжси здравеняймхаусъ, построенъ Отъ окаяни,
ци, съ вълнени каскети и износепрогнили кжщи, мръсни колиби,
ни палта, чиито плоска, съ очи кждето Темза и,при най-незначи-Като запетайки, маска отъ стара
телния мотивъ изпраща смрадли!

Затова, нека се знае отъ всеки единъ добруджански
българинъ, че всеки единъ подобенъ позивъ или револю
ционно перчение е д е л о на опасни агентъ — провокатори,
платени или неплатени, които целятъ българското население
отъ Ромъния д а бжде извадено извънъ законите и подло
жено на мжчения.
Имайки това предъ видъ, ние лесно си обесняваме,
защо д о сега абсолютно нито единъ злосторникъ о т ь рода
на тъй кръстените ,, революционерът „комитаджия" или
„разбойникъ" не е залоненъ.
Но ние все се надеваме, че властьта щ е си отвори
очите и ще положи максимумъ усилия, за да изкорени
изобщо разбойничеството отъ нещастна Добруджа.
Това е повелителната воля на добруджанските бъл
гари, които с ж горещи партизани на реда, спокойствието и
закониостьта

Кражбит4 въ
селата
Разбира се, това не е коми.
таджийство, а просто вземан^
на чужди работи, така нар .
чено дребна работа. За такищ
дребни работи правятъ всичщ
формалности, подвеждатъ под
сждебна
отговорность, като
крадеца с е оставя на спокой.
ствие, до като единъ хубавъ
день биде изправень
сждебната скамейка.
е

зу»

га
и
ра;

г

(

е
ре/
йю
jiai
ста

В ъ с. Хамзаларъ отъ изве
стно време курниците благо
0
получно се изпразвали, агне
тата изчезвали, отъ двороветв
0
се губили разни работи и,,,
чал
никой нищо не виделъ, не
нас
чулъ, не знае. На 19 т. ,
л
ит
8техъ овце на бедняка Илия
Р13ВДШ1Я Й о ш щ й т о m щ г в д н т Б
3
Николовъ тръгватъ къмъ така
ватъ
да
ги
разтоварваШъ.
б
а
ч
Подигнатиятъ отъ насъ въ
наречената колонистка улица
Митрлни,
просъ около безредията въ Магазинера,
и... изчезватъ.
1

селяни н а

м

спада йо 2 клр. дара на
чувалъ, въпреки протеста
Колонистите Александру îfo
на моите хора. Въ това Константинъ и Маринъ н. бни
време пристига г. Дим Щ е р е Албика, като виждатъ цип
Поповъ, делегата на Зем.безстопанствените овце, вка сво<
Камара и съставя нужния рватъ ги в ъ двора, хващать акп
ги, още на часа едната овца
F
актъ.
заклаватъ,
а
другите
7
качвай
Но когато отивамъ да
та31
си получа
париШе, ето на каруцата и идватъ въ До. ДО
какво се случа: Единиятъ бричъ д а г и продаватъ. При »,
ми каруцаръ,
колониста стигатъ в ъ село пияни и ci
Георге Флоря, продава бо пълна дамаджана съ вино,
ба на свое име, както е Обаче тая кражба се разкри
правилъ и другъ пжть и ва. Стопанинътъ съобщава на
ми е еръщалъ парите. За властьта, която действително
тази каруца парите не констатирала кражбата и със
ми даватъ, тъй като тя тавила н у ж д н и т е актове, като
била на Георге Флоря, въ не побутнала крадците.
преки че тая г. търговци
Селяните само се питан,
много добре знаятъ че бо
дали сжщото щеше да се на
ба е мой. Искаха ми удос прави, ако т а я ~кражба'Т>$ше
товерение отъ общината, направена отъ некой нашъ
„ Господинъ редакторе,
предсШавихъ имъ. Искаха селянинъ ?
Долуподйисаниятъ Иванъ
да го заверя въ Зем. Ка
Митевъ, [имеШо ми подпи
мара и това
найравихъ.
шеше съ големи
букви/
Требвало да се завери и дарата на чуззлигв „по
отъ с. Мансърово, Ви мо*
въ Търг. Камара  и това търговски обичай" продъл
ля да поместите
това
изтлнихъ. Найпосле, след жава, фзктъ е че мострата
писмо въ колоните на по
като изтлнихъ
всичките се взема, както се е взема
читаемия
Ви вестникъ,
тия
формалности,
г. г. ло и фактъ е, че селянина ства
оШъ което цела
Добруд
търговците
ми
казаха, лъжатъ и го ограбзатъ. По Унга
жа да види какъ, насъ се
че , който много зчаелъ ка такъвъ начинъ, г. г. търгов 41 п
лпните, ни разкарватъ г.
то мене и се оплаквалъ на щ п е целятъ да парализи етер:
г. търговците,
като ни
Зем. Камара тъй му се рат:, селянина, дори когато ниет(
метатъ за зеленъ хай
падало. Следъ толкова раз иска да се оплаква или ко въ д
веръ и не ни зачитатъ
карвания—въ село, Зем. игато претендира своето пра наро.
дори за хора.
Търговската камари
едва во.
за дг
Натоварихъ четири ка си получихъ парите съ го
А
въ
това
направление
руца бобъ и ги изпратихъ лема караница и скандалъ.
съ моите хора на. борса И то благодарение интер Зт. Камзра, както и Тър.
та. ЧетириШехъ каруци венцията на г. секретаря Камара требаа да вземан чено
биватъ пазарени отъ тър на Търг. Камара.
найстроги мерки.
шбер
говеца Леонъ Меламедъ и
Съ почитание,
тръгватъ да ги разтовар
Не
Иванъ Митевъ.
вате, обаче следъ
като
освен
изреждатъ три
магазин,
Всекакви коментари отъ
по
едва на четвъртата на наша страна сж. излишни.
Ун
миратъ местото и поч Фактъ е че спадането иа
въ

МЕСТНОТО тържище, особе
но за даването на мостра
и спадане дзрзта на чува
лятв, намери добъръ от
ззукъ средъ селяците, но
сжщевремено накара некой
оть търговците да се оз
л бятъ до такава стеаснъ,
щото безцелно да разкар
ва тъ селянина продавачъ
с о й клиентъ. За да не се
спущаме въ подробности,
тукъ ще предадемъ изце
ло писмото на единъ селя
нинъ, който sa продадени
т е четири каруци бобъ
ôvлъ разкарвакъ точно че
тири дена, „за да се научи
на апълъ m много много
да не фялософствува" Ето
а самото писмо:'

Чети вкъ
„Единство'

вата си мъгла?/.. Отъ любовь —
най-често, защото, между бандата играещи на улицата деца, много редко се срещатъ ония феерични китайски бебета, коити
мязатъ на писани кукли; почти
всичките сж метисти или метистки. Китайците сж отлични мжже
за белите жени но страшно ревниви.
Фирмите сж съ непонятни знаци. Въ лошо осветените витрини
се виждатъ пръчици за яденеОтъ обикновенъ черенъ абаносъ,
или чемширъ, чаши chop sueys
изпъстрени лъжици, пакети съ
истински чай. Казватъ, че по начина по който сж наредени тия
домашни потреби въ витрината
показватъ какво може да се купи тайно въ магазина. Въпреки
ветъра миризмата е характерна
и напомня веднага крайните квартали на Шанкхай или Кантонъ;

пържена юрдечка въ лой, шОушйу, риби черва на яхния заедно
съ изпаренията на тиня, които
идатъ оть Темза... Каква тишина!
ЧОВБКЪ мисли, че се намира, въ
двора на некой азиатски храмъ.
Даже децата играятъ мълчаливо.
Докато Уайтчапелъ е крещящия,
веселъ Ориентъ, безъ скрити мисли, Лаймхаусъ е безшумния мистериозен* ориентъ, пъленъ съ
Опасно мълчание

ли всекОга да бждатъ въ
чуда
отношения. Много прозорци
забрадени отъ вжтре съ чер| ,^
платно. Защо?.... Сжщата
инте
то въ Пенифилдъ; често когак ЕДНО
спре ветъра, тя се смесва и А Друг
ризмата на кипящъ опиумъ. С4
«
'одко
(

r

№ мо

щата тишина, но тукъ е
зрителна, боимъ се, щяп
хваща, вземами я за примка.
Метиетки, съ прегракнали щ
сове, боядисани които за щЩ
ната на некой музикъхалъ, Щ.
Да тръгниме по другата крива за1ъ
въ
една
съвсС улица: Ди Кейзиуей Офъ Лайм- черна кжща отъ кждето
Т1
хаусъ. Тя е още по страшна. носови и задушевни акорди 4. Р
Групите китайци съ пъхнати въ непознати въ Европа струнни*,
жобовете ржце и наведени глави, струменти. Двама индийци
изглеждаха да иматъ малко се- ми и трима кжеи малайци," т^**
мейни грижи. Надъ низката врата изглеждаше да иматъ ' затък*^ Щ
отъ бронзъ стои повече или повъ пояса си ками, ги слеяЩ ^
малко благотворителното китайс- блъскайки се да минатъ нае* .;<)
ко дружество, но съ което, увъ- съ т е
прага
Охъ, яо А %
рявамъ ви, китайците биха жела- каручка съ плодове лежи чов^ >
№

;
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В Ш Ш А ПРАВАТА IIРАЗНИТЪ В А Р И Ш ! ПРИ 01
Иашнствекяя въпросъ между Уягоркя и Ромъния
Балканско Л о х щ о

Въ Букурещъ е сбразуваиа една .немска ли
га за 0. НД която служи
и за разбирателство на
различните народности.
Секретаръ на тая лига
е г. X. Плзтнерь, главния
редакторъ на в. „Зибинбюргишъ дойченъ тагеблатъ", който въ една своя
статия поменатия вест
никъ казва така :.
, Дейность"; а на тази
лига още въ самото на
чало бе посрещната съ
насмешка отъ много по
литически среди.
За големо очудване обаче на тия присмквачи,
дейностьта на тая лига
имъ показа и не само на
тйхъ, а и на много подо
бни темъ неверующи, че
лигата не само че има
своето значение, а и свой
активъ.
Растящето значение на
тази лига е едно потвър
ждение за верностъта на
думите на Напалеона:

отношенията на тези две
съседни държави.

й ш с ш а бшянсна кон

Шшт

Въ в. „Лдевърулъ" на
мираме една статия озаг
лавена ..Балканско Локар
но" въ която се казва:
Има повече отъ 30 г.
откакто
политическите
личности на Балканския
полуостровъ
проповедватъ тая идея. При все
това не можа до сега да
се осжществи. Вместо
Балканска федерация из
бухна войната отъ 19121д13 год.

Световната война пъкъ
разлюти още повече от
ношенията на балкански
т е държави. Най важната
точка за едно „Балканско
Локарно', е въпросътъ за
малцинствата, който е
колкото сериозенъ тол
кова и опасенъ за поли
тическите среди на Бал
СвгътъШъ може да се канския полуостробъ.
управлява съ Шопоее или
*
чрезъ идеи, но идеишгъ сж
Парижкия кореспон
най силни.
дентъ на гръцкия в-къ
иственнятъ въпросъ меж „Етносъ** ето какво каз
ва за обясненията дадени
ду У К Г 6 9 Й Я и Ромънни.
отъ Папанастасиу
въ
Парижкиятъ в къ „ТеПШ" j октомврийската конферен
дава гласность на „едчо ция на балканските дър
писмо отъ Унгария' съ жави :
-заглавие ,,Унгаро-Ромън
ските отношения" въ ко
„Папанастасиу, бившъ
ето се заключава така.
министъръ председателъ
Унгарското обществено и единъ отъ най ревност
мнение следи съ голема ните организатори на
напрегнатость приготов Атинската
конференция
лението на ромънското мисли че първиятъ етапъ
правителство за изработ за пжть къмъ едно еди
ването закона -за малцин нение, на балканските
ствата. На всички въ държави е да се сполучи
Унгария е вече известно, свикването на конферен
че подсекретаря на мини ции въ Атина.
стерството на просвеще
Политически — както
нието г. Гица Попъ е билъ и малцинствени въпроси
въ държави населени съ да не се разглеждатъ въ
народностни малцинства, никой случай".
за да проучи въпроса от
Тая рецепта на г-нъ
носно тия последните.
Папанастасиу значи на
Въ Унгария се надяватъ български, чешене на ези
че новиятъ законъ за мал ци или дрънъ, дрънъ...
цинствата ще има найлибераленъ духъ.
—Ако искате да улесни
Не остава друго нищо, те издаването на в. „ЕДОЕосвенъ да се надяваме да crso" платете си абонамен
се подобри положението та веднага въ редакцията,
"а унгарското малцинст- която се намира на Шадревъ Ромъния, както и фана.
1
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«ь чудно положение. Спи!.... УвЪрявамъ ви че спи, не се спирайШ Въ Лаймхаусъ, ноше, всЪкой
te интересува за себе си
Сме
» едно китайско пристанище, а
Другаде, и сЬнката заличава
няколкото подробности които
биха могли да побъркатъ на въ
зражението
и е

Вие съжелявате, казвате, че сте
оставили по мой съветъ рево
лвера въ хотела?
Но това що,
страхъ на нЬкое нападение
, или просто искате да влевъ нвкое отъ тия жилища
° кждето се чува такава злоИа музика и кждето сноватъ
ч>Дпазливо сенки?
Никаква
Цпасность тукъ, напраздно толмного страхъ. Но преди
не напускайте улицата!
итайнитъ не обичатъ да имъ се
Си
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С и ч к о

бъркатъ въ работите и удовол
ствията, най-вече когато се отна
ся до фонъ-танъ, опиумъ или
други подобни; техното неудо
волствие рискува често да вземе
една друга буйна форма!....

ВЪчно агронома
Въкару!

S"Ю € / !

H босганитЬ m ш я ш Ъ

Г~нъ Миронеску прикраля.

Новъ атентатъ въ
Калкута.

СъобщаЕатъ ни оть Бу
курещъ, че миниСтърътъ
на вънкашните работи г.
Миронеску щ-влъ да се за
върне въ страната по же
ланието на Суверана, който
изязилъ желанието да се
срещне съ г. Миронеску
преди той да иде въ Же
нева.

Лондонъ 29 Вчера преди
обедъ билъ извършенъ
трети атентатъ въ Калкута,
кждето единъ непознатъ е
хзърлияъ една бомба въ
градоначалството.
Единъ
полицистъ и трима индийци
били тежко ранени.

- а едно правителство
Презанъ?

презъ Ромъния

Въ политическите среди
оживено се говори за евентуалностьта отъ съставяне
то на едно лравителст.ю
Презанъ, което ще поеме
управлението следъ замина
ването на правителството
Маниу. Говори се, че въ
това направление сж. дали
своето съгласие г.г. Юлиу
Маниу, Дука, Аржентояяу,
д-ръ Лупу, Г. Братияну и
Октавиянъ Гога.

Арестуването на адвока
та Върбановъ,

Царъ Борисъ минава
Букурещските вестници
съобщаватъ. че царъ Бо
рисъ, на П/Кть за Герма
ния, кждето щът1ъ да п о 
сети Сестра си, щЪаъ да
мине презъ Ромъния ин
когнито. Царь
Борисъ
вчера е приегигналъ съ
автомобилъ въ Русе, миналъ въ Гюргево, кждето
се качидъ на трена за
Букурещъ.

Смъртнитв приежди ВЪ
Русия
Парижъ 29. Отъ Моск
ва съобщаватъ, че десеть
души били застреляни,
обвинени въ злоупотреб
ление на държавни пари.

Щомъ балчишкиятъ областенъ агрономъ Въкару е
ка
залъ или заповедълъ всичко е
свършено. Носителите на не
говата заповедь или обещания
не се церемонятъ: навлизать
взематъ, нравягъ, струватъ и
не искатъ да знаятъ нито за
нареждания,нито за заповедите
на горното началство. Този агрономъ е най-големия врагъ
на селяните.
Противъ
него,
може би, сж. отправени съ хнледи оплаквания, но всички сж
останали въ
безпоследствие,
отъ което селяните
еждятъ,
че той е пълновластенъ господаръ на всичките ниви въ по
верената му область,
Наследниците на К о ю Петковъ отъ с. Амзаларъ
още
презъ 1926 г. сж предали припадающите ниви на държава
та. Преди неколко дена
при
т е х ъ се представя колониста
Барбу Иоакимъ, по заповвдь
но горепосочения агрономъ, и
слага ржка на близо 5 хект.
готовъ бостанъ, като сжщински господаръ безъ да обръща
внимание на тия, които сж го
обработили, посели и положи
ли толкова трудъ. Той дори е
заплашилъ истинските собстве
ници, че ако посмеятъ да вле*
затъ в ъ бостана, щЪлъ да ги
застреля, тъй като агентъ на
агронома ималъ това право!

Кюстенджа 29. Следъ
разследването и изслушва
нето на зсичпи свидетели,
пзркетъть вра окржжчия Аграрната конференция
кюсгендженски сждъ на 26
т. м. е потвърдалъ маида»
въ Варшава
Случаятъ е донесенъ до знани
тите за арестуването ва
ето на Зем.консил. Ноколко та
Ейршвва 29. Вчера, въ кива случаи сж донесени до
адвоката Върбановъ, на
студентката Т, Калииковаи министерството на земе знанието на конеилиеръ и пре
делието се събрали деле фектъ?. Сякашъ в ъ окржга ни
студента Д. Ганев*.
гациите на интернацио нема но висша власть отъ тоя
На втория день 1-вата налната аграрна конфенсекция при сжщия трибу- ц«я, колкото сж пристиг на агронота Въкару. И до ко
налъ е потвърдила манда нали. Последните три де га ще продължаватъ да толетите. Т е били арестувани легации се очакватъ за риратъ тия мръсни д е л а на
тоя самозабравилъ се селски
въ централния затворъ.
днесъ.
золумджия?Кжде е законостьта

Пекингъ бомбардиранъ
отъ аероплани.
Парижъ 29 Отъ Пекингъ
съобщаватъ, че вчера надъ
града сж прелетели неколко
аероплани отъ армията на
националистите и сж мина
ли -йа низко разстояние
надъ квартала кждето квартирували войските на проти
вниците. Те сж пуснали
много бомби на северната
часть на този кварталъ,
обаче до тоя моментъ липсватъ данните за убитите,
ранените и повредите.

предпазливость;
да
тръгниме j
презъ Уайтъ Стрийтъ за Блякуолъ |
тунелъ. Тамъ, тъмнината и тиши
ната сж още по мъртвешки. . . .
Единъ дребен ь дъждъ захвана да
роси... Единъ край на запаленъ
фитилъ, една фирма надъ логема
Преувеличени сж Опасностите
дървена врата. Азъ похлопвамъ.
на Лаймхаусъ; все пакъ не сж
Едно шише се отваря, после вра
измислени като тия на Уайтчапелъ. тата, тъй като най-сетне си до
Прочемъ сж въ зависимостъ мно
шълъ веднажъ.... Ето ни въ единъ
го отъ вързаните параходи на
китайски ресторантъ, Низка опу
дока. Установеното китайско на
шена зала, украсена съ червени
селение е мирно и тихо. Но ко
дракони стени. Около 15 китайци
гато некой дошълъ въ надвечеслезли днесъ от ъпарахода, сж
рието отъ Океания параходъ из
се надвесили надъ чиниите си.
хвърли въ Лаймхаусъ банда мо
Като че ли подъ пръчката на нЪряци, жадни за най-обикновени
кой
вълшебникъ, веднага следъ
развлечения ..... е лошо за евро
j
нашето
влизане, настжпи пълна
пееца който мисли че е проста
тишина и неподвижность, пръчи
работа да влезе въ подобна кж
ците за ядене престанаха да
ща и да се намеси между груби
хващатъ отъ дъното на чашите
те здравеняци отъ друга раса/.
фидето и бамбуковите пъпки.
Все пакъ, да направиме тая не-

КотвстроФояно спадане на це
HHrt ия з ъ р н е н а ш н н въ
Австрия н У н ю я

в ъ тая страна? Не мислятъ, ли,
че тия беззакония на тоя аг
рономъ ще
изкаратъ отъ не
търпение ощетените селяни. и
тогава к а к ъ ще назоватъ тая
саморазпра?

Будапеща 29. Въ жит
нитй тържища отъ Буда
пеща и Виена цените на
зърнените храни претър
пели катастрофално спа
дане, което причинило ис
тинска паника средъ тър
говския светъ. Това спа
дане се отдавало, на пър
ва ржка, на получените
неблагоприятни съобще
ния отъ Ливерпулската
борса.

Лондонъ 29. Отъ Пешеваръ съобщаватъ, че въ
областьта около северната
граница владеело абсолют
но затишие и не били
отбелязани никакви разбун
тувания следъ Нахлуванията
на афризките племена.

Прекжснати беха всички жестове.
Само въ кривата цепнатина на
очите светеха зениците и ни
следяха съ погледъ. Али Шангъ,
дебелия мой приятель ме позна.
Некога, бехъ далъ на единъ отъ
неговите племяници, ролъ въ
единъ филмъ. Той направи единъ
знакъ и като че ли съ сжщата
вълшебна пръчица, погледите се
у:тремиха пакъ къмъ паниците'
пръчиците започнаха отново ра
ботата си

Но скоро миризмата ни накара и
кжения часъ ни послужи за претексть да излеземъ отново на
пресния и влаженъ въздухъ по
Брунсвайкъ Родъ.
Тукъ изведнажъ една галопада
отъ бегълци и полицаи, които ги
преследваха.,.. НЬколко изстрела...
Безъ съмнение, некой контрабан
дисти сж. се спречкали съ аген
тите отъ Темзенската бригада.
Инцидентъ, безъ
значение за
Естъ Индъ

Тукъ има и метистки и малки
бели жени. Морала на Лаймхаусъ
не е тоя на спасителната армия
нито тоя който налагатъ закони
те! Още повече, когато параходътъ ви тръгва следъ пегнадесеть дни
Безсмислено и опасно е да се
намесватъ. Даже полицията—Скочландъ Уардъ, никога не се меси.

Въ Индия

СПОКОЙНО,

Joseph Renaud.

Продйватъ се въ С. Кар, -

Дурмушъ 30 хектара земя
по 10,000 л«й хектара.

Справка Редакция;а.
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действуватъ заедно съсед

Corpul

ските власти.
Атанасъ Ангеловъ отъ с.
Кираметъ, който ималъ да
дава на лихзарите цинцари
Д. Паликаре и др. негови
ортаця, билъ арестуванъ
отъ карг пчанския шефъ,
Еие, и до днесъ още не е
освободенъ.
Неговото арестуване е
станало по поостата причи
на, че не искалъ да дава
15 пжти повече лихва на
тия лихвари цинцари, кои
то заповвдали на шефа,
или пакъ по орташки, да го
арестува.
Случаятъ е донесенъ до
зчанието на г, префекта.

Tribunalului Caliacra

Publicatiune de vânzare No. 5139
1930 August 9

програма е отлична, но сжщо та
Pentru indestularea creditorului Ivan Petrof, comerciant
Щомъ така искате, така да бж
din Bazargic, eu suma de lei 37000. capital cu procente legale
де. Но позволете ни на всъка кава и тая на Мус. Макд.на Бриянъ
на Маниу, на Примоде Ривера, как
de 12 la suta pe an delà 19 Noembrie §1 30 Decembrie 192G
ваша псувня да отговоримъ съ
pana la achitare, lei WOO cheltueli de j u d e c a t a
pru
подобаваща монета. На нашето то беше и пр. пр. диктатори и
недиктатори, въ чиито „мъдри
c h e l t u e l i
de u r m à r i r e
ce are
lua de!a
„еветчийство", действително така
debitorul sau Vladimir Gheoghief, zis Vladun Gheoghief, actul
ако намирате, д o c у ш ъ схо изложения" се чете „миръ и лю
mente domiciliât in orasul Bazargic pe baza cârtei de J.udecata
жда вашето шарлатакство, на на бовъ, демократичость и свобода
cu № 316 din 1927 pronuntatâ de Judecetoria Ocolului Mixt
шето „смирено животно", вашето братство и равенство' и какви
Bazargic, învestita cu titlui executor la M 91 din 1927.
—усмирено вече лихварско жи ли не щешъ драсканици фигури
Acest Tribunal in urma cererei numitului creditor, înre
вотно, а на нашитъ „дервиши, ращи само на книга както и ва
jistrat la № 33183 din 1929, adresata Dlui Presedinte al Tribu
вашитъ бивши такива ! Безъ до шите сега безкрайни, но бездън
ни умйдавания какъ да се оправи
nalului Caliacra prin jurnalul cu № 9393 din 1929 a dispus
качение, нали ?
scoaterea In vânzare eu licitatia publicâ in pretoriul acestui Tii
Сега да постжпимъ къмъ въп света !
Но дали българската минори
bunal a averei imobiliare proprietary debitorului Vladimir Ghe
роса принципално, или както вие
тарна партия е найголемата ви
orghief, care avère dupa descrierea facuta de dI portarel I . Râdu
казвате принсипно. ,
новница
за
това
страшно
и
отча
lescu depe lânga acest Tribunal, are urmatoarea situatiunea:
Никога „Единство" не е пох
1. O casa de locuit construite din chirpici, pe soclu de
валявалъ и не е възвеличавалъ яно положение ? Наистина, спо
редъ вашите послания — един
piatra acoperita cu olane. având 5 camere de locuit §i cerdac hi
делата на некой лихваринъ или
чорбаджия и никжде въ колони ствено тя. Но пакъ споредъ васъ
fata.
. .
те му не е казано богатия да тя не сжществува! Тогава що за
2.
Un
grajd
mic
pentru
4
vite,
constructie
dm chirpici
—Силистренци сж. започ
ограбва бедния, както вие на все фалирала буржуазна логика ?
acoperit
cu
olane.
Ами за какви цинцарски , бан
ки редъ въ вашия вестникъ на
Ambele constructn pe un antreu, in suprafaja de Circu
ди
вие разправяте, когато на нали своята театрална дей»
стоятелно
потвърдявате това.
ность. Любителската теат
втората
колона
ги
нападате
така
300
m.
p. împrejuit cu gard de chirpici pe seclu de piatra, aco
Действително, добруджанските
жестоко,
че
измжчвали
отрудне
рална
трупа
при
тамкашно
perita
cu
olane situate i n satul Baraclar, Judetul Caliacra, în е
маси се намйратъ подъ единъ
ното
население,
когато
и
rfe
сж
то
Б
.
K.
О.
е
открила
се
vecini:
din
doua pàrji drumuri, moçtenitori Tengi A l i §i Bileal
непоносимъ економически и сто
изгонени зона сч. пиесата Топазъ.
Regep.
пански гнетъ — това ние го ка трижъ поотрудени,
захме преди още да се пръкне отъ свооте Огнища и оставено
Vânzarea §i adjudecarea acestor imobile vor avea loc in
При
изпълнението |на
вашата „Н.Дума—но защо пъкъ на произвола на сждбата въ тая
pretoriul
Tribunalului Calicra, i n ziua de 25 Septembrie 1930,
пиесата се отличили осо
ние да сме точно тия, коию сме пуста Добруджа? Или ще каже
începând
delà
ora 1 (13) Inainte, termen fixât de Tribunal în ur
леели крокодилски сълзи, а вие те, че т е сж орждия на буржу бенов г. г. Е. Тагаровъ,
ma
cererei
creditorului
fâcut prin petijia Inrejistrata la № 1718
азнята ? Тогава защо се мусите, Бояджиевъ, Маьродиновъ,
точно тия, които наистина съчу
(1930), iar licitatia §i strigàrile vor începe de lei 40000 arâtat de
когато
на
тия
бездомници
имъ
стваувате жално и умилно ? За,
Г. Язъджиевъ и гцигв
creditor.
какви пълни джобове разправяте дадоха нищожни некакви 10 хект., Генчева и Кралева.
отнемайки
отъ
20—30
илй
50техъ
Dupa cum rezultâ din referatul Dlui grefier respeciiv,
въ миналото, когато тъкмо тога
отъ
местния
селянинъ!
Нали
бра
reese
cà
asupra îmobililor scoase în vânzare nu mai exista alte
ва вашите джобове беха натежа
sarcini
. .'
—Научаваме се, че по
ли, хемъ съ тогавашна тежка ва тство и равенство ?
Когато
аие
ще
свикате
вашия
Sunt
somatj
toti
aceia
care
ar
pretmde
vreun drept de
причина на послвдкигв ня
люта, която решително се про
общъ
Добр.
конгресъ
безъ
раз
çhirie
privilegi,
sau
ipoteca
asupra
imobilelor
scoase
vânzare
тивопоставяше и на първоклас
колко разбойнически на 4e mai sus sa arâte acestui Tribunal preren{iunile lor în
mai înain
ните нощни локали изключая лика на народность — безъ да
падения извършени въ се
te de ziua adjudecatii sub pedeapsa de a nu l i se mai tine în
останалите дневни за разни апе се интересувате отъ „цвета ма
лата, местната префектура
кожата
му
и
езика
на
който
го
ративи? Ами за какви моментни
Preçedinte
Portarul
да раз
настроения на безпаричие разпра вори" — тогава втжлпете на тия възнамерявала
(Indiscifrabil)
Râdulesc
вяте пакъ въ минало време, ко цинцари да се откажатъ отъ да даде оржжие на селските
гато въ сжщность — по всичко деното имъ, защото ние безъ 50 секции.
така изглежда —вие изпадате въ или 40 хект. не можемъ да жи
подобни настроения ? Нимв кога веемъ и пакъ проповедвайте ва
—Считаме за нашъ дългъ
то бъхте буржуа, тогава време шето евангелие!..
Подписаниягь изказвамъ благодарността си къмъ
Вие
можете
да
проповедвате
да припомнимъ на всички
ната беха други, а сега като про
осигурителното дво „NAT10NALAU  прсдсгаватель
летарий пакъ други ? Или това е вашите идеи, това ни радва. Но селяни,
койго продаватъ
бай Ганювщината въ васъ : долу оставете и другите да вършатъ зърнени храни, да не даватъ
г нъ Г. А т а н а с о в ъ — за дето ми за
своето. Както вие поставяте сво
—горе Стамболовъ ?
доволи напълно прйгърпеаата загуба оть i радебитвЕ
ето така на високо, тъй сжщо и повече отъ 1 клг. зърно
Оставете миналото, защото то
на и ма я ИЗПЛАТИ ПРЕДВАРИТЕЛНО на сума
е страшно, за васъ. А колкото, другите поставятъ своето на тъх за мостра и да искатъ спа
254,970 лей. Прочее, О013СГ»"УЖ>я:В«Е1Тв
че сме се престрували на ибра на висота. Защото споредъ васъ, дането дарата на чувалите,
имъбашии предъ „зейналата про освенъ вашата идея фиксъ всички толкова, колкото дойдатъ
се при г. Г. Атанасовъ.
останали сж нищо и никакво. А на тегло следъ ката се пре
пасть" — молимъ питаме васъ—
Августъ 1930 г,
какво да правимъ? Да се зачис това значи, че отъ сега още теглятъ празни.
показвате
вашите
диктаторски.
.
.
лимъ въ редовете на C. Р. Б. ?
Таково е нареждането на
Дали тогава изведнажъ ще из въжделения.
е. Царь Борнсъ—33
А
това
е
найголемата
пречка,
министерството
на търго
чезне тая пропасть! На това вие
която ви предгражда пжтя къмъ вията и индустрията!
574
никога не сте отговорили. Наве
рно и вие се приструвате — по ония маси, за които вие толкова
много разправяте и отъ които
некога — ударени въ главата.
и н т е р е о н о ! ~ ГгдятереонО
—Мнозина шабленци сж
телкова много сте далечъ. А. М.
Действително вашата партийна
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Генчо В. Холевичъ

отправили молбаискане до
министера на земеделието,
Ревизията на догово
да имъ се отпуснатъ необ
рите е възможна
ходимите места за отглежда
Френскиятъ вкъ „Котидиенъ"
не иа пчели, по модеренъ
на уводно место се занимава съ
— Въ последно време, начинъ.
въпроса за ревизия на договори
откакто започнахме да из
те и пише, между другото :
Шабленци се надяватъ,
„Нема договори, които да се насяме кражбите в ъ р ш е н и
че
г. министра ще
имъ
пОлзуватъ съ привилегията да вь б о р с а т а , редакцията ни
бждатъ вечни. Обаче не би има б у к в а л н о е наводнена о т ъ уважи молбата.
ло политическа стабилность. ако оплаквания на селяни. Оп
— Умоляватъ се господа
се допусне, че договорите, които лакватъ ни се, че търгов
•абонатите
на в. .Единство"
се сключиха отъ името на наро
ците
пакъ
ги
лъжели,
да»
дите, могатъ да бждатъ оспор
да побързатъ съ изплаща
вани вънъ отъ абсолютните по рата яе се спадала, както не на абонамента.
становления на международното е определено, вземало се
Изплащането по възмо
право. Договорите Отъ 1919 год. много пари за разни марки
не задоволиха победителите и и др. които, не сж законни. жность да става въ редак
цията за да не правимъ
победените, но ние решихме чо
Иванъ Гйнкоаъ отъ с. • злишни разноски.
вешки следъ големата европей
ска катастрофа, че не требва да
Пъндъклай бяаа проигранъ
има победители и победени. Ако отъ търговецъхъ Ованесъ
Германия прибегне до оржжие, Рушаииянъ. Когато ощете
ще бжде осждена Отъ всички на
роди. Обаче тя може да изпол ниятъ селянинъ заобико Гопъмъ оказионъ !
зува средствата, за които говори ли лъ всички учреждения и Поради бързо заминаване
изрично чл. 19 отъ устава на О. успелъ да кзвоюаа краде
Н.: „Събранието може,отъ време н о т о , търговецътъ пакъ му въ твърде кжсъ срокъ —
навреме, да поканва членовете на прихьзналъ известна сума продаватъ се на съвсемъ
O. Н. да прегледатъ отново до
износни цени: 1 пияно, герм.
говорите, които биха останали и му казалъ, че „останали марка, 1 спзлня, 1 съвър
неприложими, както и междуна те пари да иде да ги взе
родни положения, подържането ме
отъ секретаря на шено новъ бюфетъ, маши
на за готвене, детско кре
на които би застрашило светов Търг. Камара!"
ния миръ".
ватче и разни кдщни и
Иматъ думата г. г. отъ кухненски потреби.
Нека, прочее, Германия внесе Търговската Камара.
искането си въ Женева. Ако съ
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Споразумение:

— Лихварите въ селата

Кино „МОЕРИЪ"

ул.иРеджина Елисавета" Н«13

днесъ и утре ще представи

БУЕУРЕЩЯ!

Съобщава на заинтересованите, че по причина на
кризата намали цените и прокара

ЗАМЪНА В Ъ НАТУРА | !

•

бранието се съгласи, Полша ще
защити правата си".

Hi

Б А К А Л И , Х Л Ъ Б А Р И , Г Р А Д И Н А Р И , КАСАПИ,
ОБУЩАРИ,
М А Н И Ф А К Т У Р И С Т И и др.

производители
които иматъ нужда д а си направятъ с ъ нашъ
платъ или техенъ, М Ж Ж К И , Д А М С К И и ДЕТСКИ
дрехи не щ е дава пари а само стока с ъ която
разполага.
К Е Р Е С Т Е Д Ж И И , Т У Х Л А Р И , К А М Ъ Н А Р И ДЪР
В О Д Ъ Л Ц И , които иматъ нужда за дрехи отъ
нашъ платъ или неговъ платъ, ще му се услужи
безъ да плаща нито стотинка, съ условие ще ми
даде материали, отъ които имамъ нужда не по
рано отъ 1931, 32 може и 33 год.
Съ почитание ;

ш
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