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Б е ш е публично достояние,
че между [. настоятелите на
Б. К. О. имаше големи недо
разумения, които често с е
израждаха в ъ неприлични
свади. Напраздно апелирахме
за братско разбирателство, за
разумностъ и търпимостъ.
Имаше ..настоятели, които
систематически
бойкотираха
събранията, и ние знаетяъ
случаи, когато сж. се издард;
ли петь последователни го
кани за събрания на настоя
телигв и поради липса на
болшинство не състояли се.
Други членове нарочно сж.
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ОТГОВОРЕНЪ РЕДАКТОРЪ

ДПИДСЪ

лапшумие!
Контролната
комисия на
Българското Културно Обще
ство  Добричъ, следъ като
отбелязва печалния
фактъ,
че повечето отъ членовете
на настоятелството сж влезли
въ оставка, било по силата
на чл. 18 отъ устава, било
по подавание направо остав
ка, взема разумното решение
да се свика за 21 т. м. и з 
вънредно общо събрание на
всички членове, предъ които
старото настоятелство да с е
отчете и да се пристжпи къмъ
избиранието на ново настоя
телство.

I

бремеххитЬ
хедо
ехия, бсички добруд жахски
оългари сме братя
и сбързахи
съ едхакба сждба. 3>а удушимъ
у себе си умразата
и желахи
ето за мястъ и да дадемъ кле*
шба, че ще работимъ
едихъ за
бсички и бсички за едихъ.
ari

ЦВЪТКОВЪ

Рекдамн по споразумение
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отсжствали, за да избътнатъ
едно навременно отчитание на
Откриването на парламента засили
политическите
общи пари.
разпри
между
отделните
партии.
Големата
либерална
^пар
Цялата тяжестъ се стовар
тия
е
на
разлагане,
а
управляющата
националъцъранистка
ваше само върху нъкой на
партия, вероятно, следъ гласуването на бюджета ще сложи
стоятели,
които денонощно
своя мандатъ, което значи, че ще имаме наскоро избори.
работеха за Б К. О.
Това положение не може Доказателство за това имаме: оповестените конгреси и
събрания на разните партии въ поголемите градове поло
ше да продължи повече.
Гражданството не избира жително говорятъ въ тая смисъль.
настоятели, за да проявяватъ
детински капризи, лични ам
биции и страсти, а съ упо
Ние добруджанците, сме далечъ отъ политическите
рита, съвместна работа да
разпри
развили се в ъ центъра. Разпръснати в ъ разните
бдятъ за благото на местни
партии
ние
представляваме, и то само въ дадено време,
те наши училища.
разменна стойность на политическата спекула; въ политичес
Затова именно, ние, които
кия
пазаръ търгуватъ съ нашите ефтини гласове, следъ
си наложихме строго мълча
което
пъкъ т е губятъ и нищожната си цена. Така беше
ние по работите около Б.К.О.
до
днесъ.
Требва ли така да бжде и въ бждеще?
—Добричъ, днесъ
напълно
оправдаваме добрия жестъ на
контролната комисия, която
Претоварени съ тежки и примамни обещания ние
изправя настоятелитъ
предъ
дадохме,
колкото силите ни помагатъ, ценни и неоспорими
строгата критика на общото
заслуги
на
всички партии. Въ замена нищо не получихме.
съСрание.
Наймного
се
надавахме въ настоящата управляюща партия,
Гражданството на 21
т.
въ чиито редове се числягъ почти 90 "/« отъ българското
м. ще има да си каже теж
д о б р у . г к а с о л е н и е . Зз товч езддетеяетвувягь• ютЬхъ
ката дума за всички ненз
избраници, български депутати и сенатори.
пълнили напълно дълга си и
ще посочи новитЬ настоятели,
И, въпреки, че имахме петь пратеници въ Парла
които требва да бждатъ въп
мента, нашето положение не се измени; ние продължихме
лощение на гражданските доб
и продължаваме да бждемъ политическа .разменна монета
бродетели,
въ ржцете на политическите партии.

}{.

Ъаробъ

DO i i l i l i ВЪПРОСЪ il
КОЛОНИСТИТФ
на големи неприятности, по
Може би наймного да сме
простата причина, че ^колони
писали по тоя въпросъ, който
заторската политика въ ^нова
причини наймного неприятно
Добруджа започна на грешни
сти между местните жители и
начала и продължава по сж
колонистите и при все това,
щия пжть.
виждаме да не се взематъ
А, време е вече да се тури
никакви мерки.
край на жилищния въпросъ,
Напоследъкъ пристигналите
нови колонисти, тоже сж нас който както казахме, е една
танени в ъ кжщята на местни отъ големите причини за не
доволствата и неприятностите
те жители в ъ селата, отъ ко
въ нашия край.
ито мнозина не сж си освобо
дили стаите отъ старите коло
нисти, които въпреки многото
K. М. Георгиевъ—Виена
обещания, още продължаватъ
да обитаватъ в ъ чуждите кжщи
Колонистите пристигнали се
га—въ началото
на зимата,
Целата световна преса про
много е естествено, не могатъ
дължава
да се занимава с ъ
да се оставятъ вънъ, подъ от
историческите
изявления на
крито небе. Но затова пъкъ ни
Мусолини, свързани |великоле
наймалко не сж виновни се
пно съ праздненегвата на фа.
ляните, които понасятъ всич
шистите по поводъ годишни
ната на „Марша къмъ Р и м ъ ,
ките тяжести на г. г. коло
низаторите в ъ тоя край. Тази
„Нашата политика за реви
зия на договорите се стреми
тЬхна колонизаторска политика
е крайно неуместна. Т я секъмъ осуетяването на войната,
едно огромно спестяване на
свежда до тамъ щото б е з ъ редъ
нова война. Тази ревизия на
докараните колонисти се из
мирните договори не е пре
правятъ предъ невъзможностъ димно
италиянски интересъ,
но,
на
първо
место, европей
I — н е м а т ъ жилища, а тамъ кж
ски
интересъ,
или по право,
дето ги настаняватъ въ чуж
мировъ. Тя не е некаква аб
дите кжщи, ощетяватъ самите
сурдна и неосжществима ра
собственици. Така £ н е " както
бота по отиошенг:е възможно
колониститъ, сжщо така и ме
стьта за една ревизия, как
то я предвижда Обществото
стните жители се подхвърлятъ

За да се изтръгнемъ отъ това положение ние тре
бва да се отърсимъ вече о т ъ техното иго. Защото, нацио
налъ църанистката партия, която б е една отъ найдемокра
тичните и една отъ наймного обещаващите, щомъ прене
брегна нашите найелементарни и осветени отъ законите
права — скандалния въпросъ з а училищата — коя друга
партия е въ състояние поне да се услуша въ нашия гласъ?
Повече отъ всекога днесъ ни се налага
опомняне
и отрезвление. Имаме всички условия, имаме законите на
наша страна, имаме и дълъгъ опитъ — да се обединимъ
въ наша собствена миноритарна партия, да стегнемъ ре
довете, и като другите миноритарни партии, крепко д а
работимъ за извоюване правата ни.
Наближаватъ избори!

1ЛАТБТЕ Ш АБОНАМЕНТА !
I
на народите. Безсмислено е
само твърдението относно не
засегаемостьта на договорите".
По големата часть отъ ци
вилизования светъ се смее вече
надъ комнчкостьта на викове
т е за незасегаемостьта на
„мирните» • договори, които
между това непрестанно би
ватъ нарушавани. Понастоя
щемъ, дори вече и в ъ Фран
ция се увеличава числото на
онези политици, които считатъ
грандиозните успехи на Хит
леръ въ Райха, като съвсемъ
яонятенъ протестъ срещу не
приемливите постановления на
Версайлския
диктатъ. Д р ъ
Шахтъ, бившиятъ преде еда
телъ на Райхсбаккъ, постигна
значителни резултати съ акци

Jp
Отечество любезно...
Единъ македОнО-цинцаринъ и
единъ добруджанецъ, добри приятели, хвалятъ своигЬ родни мъста и вевки по-отдълно въздиша
и ахка по красотигв на Отечеството си.
Македоно-цинцарина унесено
разправя:
—Тая страна за живъене ли
е? Равна, равна, нито сЬнка, нито гора, нито балканъ. Ходишъ
ходишъ, сякашъ все на едно мЪсто стоишъ. А у насъ, е-хе, у
насъ като речешъ да погледнешъ
върха на планината, калпака ти
ще падне. Ония ми ти сънчести
гори, стръмнини и урви, Ония
ми ти скали и чукари, а по тъхъ
като плъзнали ония ми ти витороги кози, ехъ, да ти е драго
да ги гледашъ. Та и нЪма да се
нагледашъ?
Добруджанецътъ изслушва го
до край и започва:
— Какво можешъ да вземашъ
отъ ГОЛИТБ скали? Я вижъ:
ниви, нивички, държавни, общински, селски, частни. Я вижъ само какъ сж. комасирани—сжщо
като на гергефъ! А като свЪтне
ня ;.цАл*т ,Л">:'' M

Слъцме

та като завте и оня ми ти вЪтъръ, та като се раззеленеятъ
ония ми ти ниви, като се развълнувать, па като тръгнатъ по
тъхъ вашигЬ... крави и волове,
па като ревнатъ по ГБХЪ И нашите... магарета,— да видишъ
тогава и ти...
Но добруджанецътъ като всеки добруджанецъ много скоро
се разпалва и започва ентусиазиранъ да декламира, втълпената
въ главата му още Отъ детинство поезия:
— Ахъ, отечество любезно,
колко арно си ти, анджакъ...отъ
твоята убость файда н-вма вече
за менъ...
—НюЙоркъ 12. Вчера цени
те въ НюЙорската борса от
ново зарегистрираха едно \ ка
тастрофално спадане, което по
своя размеръ надминава всич
ки досегашни такива. Въ бор
сата и търговските 'кржгове
владее небивала паника.

ята си в ъ Съединените щати, ция,™ за да не бжде единъ
кждето успе да обясни необ день изненадана и неподго
ходимостьта отъ една стопан твена, когато, въпреки упори
ска ревизия на версайлеките тостьта на пазителите на
постановления. Обаче Италия „Версаилъ", „Сенъ Жерменъ",
се намеси и допълни: „Това „Ньой" и "Трианонъ", реви
не е достатъчно; ако се дозията да стане неотразима, по
стигне до ревизия, тогава не велителна и неумолима, предъ
може да става дума освенъ видъ върховнитъ интереси за
за обща ревизия*. Ето, и фре запазването на мира.
нски депутати, като младиятъ
Лордъ Ротърмеръ, съ 'своя
Коти, почватъ да проповъд та колосална преса казва по
ватъ ревизията! Херве не само настоящемъ съвсемъ открито
не се смущава отъ шовинис на Франция и нейните васали
тичните протести, но продъл че сж изгубени, ако не прес
жава съ още по голема фре танатъ найпосле на ревизията,
незия да агитира за корекция колкото и тежка да имъ се
на лъжливите мирни догово вижда тази наложителна опе
ри, подъ които личи и под рация, И много още царе на
писа на Тардьо, мръ прези световния журнализъмъ дома
дентътъ
на Франция. Но, зватъ неизбежностьта на ре
единъ другъ отъ сегашните визионизма, вече само поради
министри въ Парижъ, Флан нетърпимото положение в ъ
денъ, работи макаръ и пред Югославия. Това се писа и по
пазливо, надъ известни зада втори пакъ веднажъ напосле
чи, които се налагатъ на Фран дъкъ въ „N ew Statesman".

За повишението на па
спортните так си

ЙОВКОВЪ
Литературниятъ талантъ на
Йорданъ Йовковъ изгрв вър
ху кървавите полета на Марсъ
и въпреки товакакъвъ стра
ненъ парадоксъ!—въ творчест
вото на малцина български пи
сатели има толкова много ху
маность и викъ за правда, кол
кото въ военните разкази на
този галенъ синъ на Марсъ.
Разказите на Йорданъ Йовков
сж яръкъ протестъ срещу стра^
шното безмислие на войната
и могжща пътень на равнините
на смълчаните валози и на ве
черните светлини. Защото Йор
данъ Йовковъ по темпераментъ
писателски натюрелъ,
кон
сепции и творческо възсъзда
ване е истински синъ на равна
Добруджа. Ето защо започналъ
своя литературенъ дебютъ с ъ
военни сюжети, той неусетно
премина къмъ художествено
възсъздаване бита на нашето
село; изпълненъ съ толкова
драматични конфликти. И тукъ
той е въ стихията си! Надаренъ
съ богата творческа интуиция,
Йовковъ даде въ широки, пое

Отъ два дена въ града ни
тични линии трагизма на бъл
се носи слухътъ за увеличе
гарското село и тъмната, зага
нието на паспортните такси, за
дъчна песенъ на равнините.
които л е к ж д е дори се твърди,
Така, въ продължение на де
сеть години той успъ да заеме
че билъ вече приложенъ и че
едн,о отъ първите мъста изме
на паспортъ за 6 месеца тре
жду българските белетристи и
затвърди свозто име на голъмъ бвало да с е плаща 10.000 лей'
и пр. пр.
разказвачъ. Съ драмата Албена
и комедията си Милионерътъ
Въ това отношение дължимъ
Йор. -Црт^рв^ дебютира и въ д а дадемъ следните осветле
областьта'*!!* драматичното из
ния:
куство. Милионерътъ е една
Въ последното заседание на
комедия въ гоголевски стилъ
бюджетарната комисия въ 5та
съ живъ усетъ за нашата про
нинциална действителностъ и
секция на камарата, се е съоб
съ несъмнени художествени е
щило, че презъ настоящата
лементи;една сочна, актюелна
седмица
щЪло да се внесе
пиеса, която е ценно указание
единъ
завюнопроектъ,
които
за новите творчески възмож
ности, които ' многостранния предвиждалъ увеличение на
талантъ на Йовковъ обещава.
паспортните такси i за шесть
месеца 8.000 лей, а за една
Тази вечерь, 9 ч. в ъ кино
година 10.000 лей.
театъръ .Сплендидъ" комеди
Съобщението дори било от
ята „Милионерътъ" ще бжде
хвърлено.
Приготвениятъ про
поставена на сцената отъ лю
ектъ,
както
се потвърждава,
бителската театрална трупа при
Б. К, О.
съ внисането му на разискване
ще посрещне енергичния про
тестъ на болшинсвото.
Съобщавайки това столични
ИМОТИТЕ те весцяици се изказватъ про
тивъ това увеличение и въ
своите коментари съ право от
белязвал», че по такъвъ начинъ
Ромъния се огражда съ Ки
тайски стени.
Столичните вестници съ по
И безъ друго, приложение
следна дата предаватъ изявле
то на тоя проектозаконъ е не
нието на българския министеръ
мислимо.
на вънкашните работи, г. Бу
ровъ, относно секвестъра върху
имотите на българските пода
ПРОБЛЕМАТВ О К О Л О
ници въ Ромъния.
;

Економичеокия жи Секвестра върху
вотъ въ Добруджа на българск ите подани
ци въ Ромъния
Кокошадство н винарство
Отъ край време въ Добруд
жа кокошарството и яйчарст
вото представляватъ една отъ
дребните и незначителни кло
нове на земеделските ни про
изведения. Дори и днесъ съ
техъ се занимаватъ само же
ните и децата на нашите зе
МРЯЬЛНИ и то .между другото",
позволява сво
Съ техъ т в
„натура"; амбу
JÎJtSvb, който пж
•а, продава сто
ty яйца и кскош
до градовете
села HUDirb яйца и кокошки
за проданъ, когато има пазаръ
и парите получени отъ про
дажбата имъ служатъ за кжщ
ни разноски на жените.
Въ Добруджа нема крупно
кокошарство и яйчарство. Тър
говците, които ги събиратъ
отъ селата и ги изпращатъ
въ странство или въ градове
т е отъ вжтрешностьта не мо
гатъ да се ззематъ дори за
представители на тоя клонъ отъ
стопанската ни култура. •
Ние имаме богати условия
за развитието на кокошарство
и яйчарството. Но немаме нито
една ферма, нито пъкъ некое
търговско предприятие което
да се занимава съ това доход
но производство.
Направените опити въ това
направление, тукъ—тамъ, по
една или друга причини, сж
пропаднали.
Кокошарството и яйчарство
то, рационално обзаведзни, мо
гътъ да бждатъ източници на
добъръ приходъ.
Нашиятъ земледелецъ има
всички условия да развие въ

Прочутиятъ публицистъ | W i c 
kham Steed, некогашенъ го
лемъ противникъ на Хабсбург
ската монархия и приятель на
сърбите, пише сега, че Хаб
сбургската монархия е .целъ
рай за^славянските народи въ
сравнение съ положението на
несръбските племена въ гра
ниците на Югославия.
А Лойдъ Джоржъ, който
отдавна се разкая за участие
то си при изработването на
парижките диктати, е съгла
сенъ напълно сега съ акцията
на Хитлеръ въ Германия —
срещу Версайлъ —както и съ
Мусолини, въ чийто органъ
.Popolo d.Italia" се казва из
рично, че държането на Фран
ция и нейните трабанти ще
;

Гнъ Буровъ билъ заявилъ,
че следъ обнародването закона
за ратифицирането на съгла
сието отъ Хага, чрезъ което
с е е установило условията за
премахването на секвестъра на
ложенъ отъ ромънската държа
ва върху имотите на българ
ските поданици,—българското
правителство щело да внесе
първата вноска отъ 55 мили
она лей въ найскоро време.
Остатъка на сумата, до 110
милиона щела да бжде изпла
тена въ срокъ предвиденъ отъ
Хагската конвенция.
Въпросътъ по секвестъра
върху имотите на българските
поданици въ Ромъния, споренъ
между дветв съседни държави
споредъ изявленията на мини
стрите и отъ двете страни,
днесъ има всичките изгледи
да бжде разрешенъ и ликвиди
ранъ.

стопанството си тая култура.
Има страни, като България,
които иматъ найголемъ износъ
на яйца и домашни птици.

доведе постепенно д о образу
ването на една срещуположна
група отъ държави.
Въ друга една статия въ
„ Popolô d'Italia" се поставя
въпроса: „Правото на сигур
ность една изключителна при
вилегия на Франция ли е, не
е ли то жизненъ въпросъ за
всички държави? Мирните до
говори не се сключиха за да
се^осждятъ известни страни
на смъоть. Сигурность за всич
ките! Франция е пречка за
обезоржжението, единствената
пречка, и с ъ политиката си
на интриги и насилие ще до
кара войната". Лойдъ Джоржъ
предвижда вече въ неколко
десятки мирови вестници, ед
на образуваща се коалиция

зърнените

к

а

а

€1

Повече отъ половината Отъ членов^]
Управителното тЪло на Българското Култу :|
щество отъ гр. Добричъ, съгласно чл. uti
устава влизайки въ оставка, поканватъ се
редовни членове на Обществото на годищ
ние въ недвпя 21 Декемзрий 1930 г. 9
1
риньта, въ помъ щението на българската
Ц
гимназия отъ ул. М. Еминеску, жхълъ съ у„
ческу и ул. Антонъ Панъ споредъ чл.31 огь
съ дневенъ редъ :
1) Отчетъ за дейностьта на управии
тЪло отъ м. мартъ 1930 до 21 декемврий ,
2) Рапортъ на контролната комисия.
3) Гласуване бюджета за 1930 и 1931
4) Подаване оставката на управително,,:
ло и контролната комисия.
5) Избиране ново управително тЪпо
тролна комисия.
Добричъ, Ю декемврий 1930 г,
Рн

Но

Ч А С А

т

Председатель, Д-ръ Д
Ст. Петровъ
Из. Драгневъ
Д. Каябашевъ

Контролна комисия:

На тия к оито к ашлятъ, к оито храча:
и на ония чийто били дробове сж зараза
Причинява имъ облекчение и бързо
оздравяване, сиропътъ противъ ка
шлицата, оня който прави чудеса
и съ приятенъ вкусъ

храни.

Министрътъ на земеделието,
г. Tvsa^îi capy, които живо се
интересува отъ проблемата на
нашите земеделски произве
дения, е решилъ да свика ед
на голема конференция за 20
т. м. въ Букурещъ, въ седа
лището на „Сдружението на
зем. Камари*.
Въ тая конференция сж по
канени 35 души отъ предста
вителите на окржжните земе
делски камари. Ще присжтст
вуватъ и представителите на
зем. Камари, които иматъ въ
окржга си повече отъ 35000
хект. засята площь. Конферен
цията ще бжде председателст
вувана отъ г. В. Маджару.
По тоя случай ще се изра
боти една практическа програ
ма за рационализирането на
земеделските култури и за
повишение на цените имъ.

Това лекарство с ъ д ъ р ж а всички медика)!
ти съ сигурно действие разтворени въ единъ и
сенъ малцовъ сиропъ, Медикаментите сж пре:
ржчани о г ъ всички лекари на света противъ;
болести. Когато се употребява редовно S1ROMA
„ С И Р О М А Л Т Ъ " х р а ч к и т е се т о п я т и с е изхвър.1
лесно. Хремата и кашлицата изчезватъ, желание
за ядене се в ъ з в р ъ щ а . Лицето се освежава и си
т е се п о в р ъ щ а т ъ .
Това полезно и ефтино лекарство се на«|
ра в ъ всички дрогерии и аптеки.
87

о д е г |

Прздавамъ целия си инвентаръ на локала, ш
на, че ми изгича срока, сжщо страдамъ
ревматизъмъ, което не ми позволява
да работя повече тази бранша
Локала

Чети и разпро
странявай вкъ
„Единство"
отъ сили срещу хегемонията
на Франция и заключава: „По
литиката на Франция сплотя
ва Италия съ Русия въ една
съвместна акция съ Герма
ния".
Срещата на Гранди съ Лит
виновъ въ Милано се счита
изобщо, като
знаменателна;
нейното значение не е само
отъ икономически характеръ,
а сжщо и още повече, отъ
политически. Сенки отъ исто
рическите
коалиции срещу
френския империализъмъ се
появяватъ ка европейския хо
ризонтъ. Само ревизията може
да ги разсее.

може

да

се предприеме н ан ^

— УСЛОВИЯ

ПРИЕМЧИВИ 

Спрабка

съдържателя

к остшинов

ГЕОРГИ

МАГАЗИНЪ „КОДАЩ
Пиаца Пъчей

19

(въ входа на бившата поща)
Въ които се продаваше исключително фотогр!
чески апарати отъ прочутата фабрика „КОМ
се откри и парфюмериенъ отделъ съ различни d

к о л : о н и , ф х х н н и с а п у н и ,Щ
ф ю м и , п у
п а с т и 8 » &f ]
д

и

р

И

|

n j p . отъ всички реномирани у насъ §Щ

ЦЕНИ

уайрени-рек ламнв

r

Tipografia „Come cîâla"

ВДИША
ВЪ
различни държави
, Ш 2 остана закона за мал

цинствата?

кждето
дейностьта на
евреите да се е Показала
противодържавническй.
Напротивъ, имаме
много
примери, кждето евреите
сж показали,
че сж При
вързани
напълно
къмъ
българската
държава и
работятъ
въ Полза на
България '.

ïlOC/ICACICb

ЧАСЪ

Проблемата за обезо- Емигрирането въ Америка
забранено.
ржжаването.

1

Нуждающшъ се отъ иа
карване на документи, ау
торизации, внисане на за!
вления, поржчки и инфор
мации отъ какъвъ да
характеръ въ Букурещъ д
се отнесатъ до БЛОГОИ УЗУНОВ
когото ще намъритъ въ р«
джията на Колю Ангелов
(срещу бившата берария н
Взнгелг)

Вашингтонъ 12. Емнгра
Женева 12. Въ послед
Подъ това заглавие
на
ционата
комисия е приела
ното заседание на .подготви
мираме
поместени
ь
нг 
телната комисия по обезз направеното предложение
колко думи
въ „ Presse
ржжаването, германската и отъ страна на сенатора
Wochenschau" кждето се
руска
делегация се произ Реедъ, което окончателно
казва: „Разясненията
въ
несли
противъ конвенцията. забраняза емигрирането въ
конгреса на
Унгарската
Америка въ продължение
селска партия
намериха
Въ Испания стачката на две години.
една кжща от
отзвукъ въ [пресата. Де
мократичниятъ вкъ „Аде
продължава.
две стаи и двор
н
а
ц
и
о
н
а
л
н
о
Г>а
Смъртьта
на
сина
върулъ" и органа на гнъ
400 кз. м. и една машчн
в енство
Мадридъ 12. Въ Вален
Маниу „Патрия*
взематъ
на
Танди
плетачка .ДУБИЕТЪ" №5 | 5
Въ немстятъ
вестникъ ция общата стачка продъл
положението,
че конгреса
Справка :
Лондонъ 12. Отъ Бом
въ своите критики
не е „Deutscher Volksblatt" е жава. Магазинитв предъ
известие страхъ отъ нападение сж. бай съобщаватъ, че синътъ
разсъждавалъ
Правилно. поместено едно
Георги Симеонов
на
единъ
завърналъ
се се затворени. Стачницигв сж на Ганди, на 16 год. въз
Унгарците
требва да из
пжтникъ, разрушили бариеригв по расть, е починалъ въ зат
катъ осъществяването
на га отъ Дания
.Силистренска" 110
другото улицитв, поставени за уре вора следъ 60 дена гладна
миноритарната
си
клау въ което между
за както тя се Предста се казва: Въ Дания от гулирването на движението. стачка. Вестьта за негова
ви вь АлбаЮлия.
Прави ношенията не сж тъй ка Нападнати били фурнигв, та смърть е произвела не
европейски които се охранявали съ бивало лошз впечатление
телството
требва да кто въ много
Преподават уроци
държави.
Въпросътъ
се силни войскови отделения. срвдъ индийцигв, "особено
внесе
законопроекта
за
Общата
стачка
се
е
раз*
сръдъ
националистите.
по пияно.
Условия
малцинствения
статутъ, отнася тамъ за два висо
простряла
и
въ
околнигв
ко
културни
народи,
кои
твърде
приемливи.
колкото си може
Поско
поголе градове.
Желаущи
да с е
ро въ Парламента,
както то не Познаватъ
отъ тая за
отнесътъ на адресъ :
то реши и постанови въ ма борба
чове
Сждбата на Раковски
АлбаЮлия
въ 1918 год. световниятъ миръ,
Берлинъ 12. По причи
щината,
образованието
и
Сталпнъ
го заточва по далечъ на на внезапното истудя
за да не поставя
народ •
Букурещъ 12. Съобща ване на времето и голъмия
постните
малцинства Правдата. Сждбата ги е
ул. -Ст Челъ Hope №14
принудила
да
живеятъ
ватъ
отъ Москаа, че бив падналъ енъть по плани
винаги въ напрегнато
от
(до Търговското училище^
наедно.
Държавата
не шиятъ съветски комиеаръ.
шение".
гр. Добричъ
гледа на
малцинствата българинътъ д ръ Кр. Ра ните, германските мете ре
652
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Либералите
като противна
сила; а ковски, който бв интерни ологисти предсказватъ за
настоящата
година
много
:.„ о б е щ а в а т ъ . , ,
като грижливи
защитни ранъ въ центрачна Русия,
голъма зима.
не представалъ и тамъ да
По случай
либералски* ци.
Рускиятъ патриаргсъ
Въ
своята пропаганда
ятъ конгресъ
въ Черно
„ЕКСПЛОЗИИ НА Н А Ц И О  води
КЖДв?—
У а
противъ режима на дикта Петъръ умр%лъ на за
вицъ, кждето
бившиятъ
Н А Л Н И Т Е УМРАЗИ"
спортното
„ГЛ0
тора Сталинъ. По изкането
либералски мръ Дука е
точение.
Вь
ноемврийскиятъ на Г. П. У. Раковски е
рид
"на
кафг.
Тамъ
m
произнесълъ речь,
букуре
брой на
малцинстгеното бялъ изпратенъ въ една
образцова
чистота,
стрп!
Лондонъ 1. Вестникъ „Мо
щскиятъ немски
вестникъ
списание„Nation und Staad" твърде^отдалечена область рнингъ постъ" съобщава о т ъ спредвле^ъ редъ,
аку„
„Bu'<arester Tageblatt" коз
(националносшь
и държа на Сибиръ, за да бжде на добре информирано мъсто, че ратна прислуга и гардероб'
ва следното: » Звучи
като
ва) дава
гласность ре правенъ напълно безопа рускиятъ патриархъ Петъръ. Всвчи посетителъ бива пр
музика...
дактора на
йоменатото
глава на руската черква, е йтелски приетъ безъ ра;
Подобни
осигуровки и списание, Ф. фонъ Юк сенъ.
умрълъ
на заточение въ Сибиръ лика дали е членъ на двот
обещания
малцинствата скюлъ една статия, въ
Той
вилъ
заточенъ още преди
Ново
земетресение
въ
сж получавали
отъ всич която се занимава съ из
петь
години,
защото не е при
ки партии, които сж гле никналите
Посетете за увЪренис
Турция.
напоследъкъ
знавалъ
властьта
на
съветска
дали да се докопатъ до народностни у мрази: Ек
Ангора 12. На 10 т. м.Русия.
управлението.
сплозиите
на национал въ мъстностьта Ерзичжасъ
Ако
националъцърани ните умрази
които въ
стката
партия,
поради Последните месеци се ра е станело силно земетре
известни Причини и подъ звиха въ Галиция, Истрия сение, което причинило ог
ромни човвшки и матери
свечливостьта винаги оста Прага,
F орна
Силезия, ални жертви, Понеже вев
вя малцинствените
въп Позенъ
и въ помалъкъ
IIpeM'feCTH медицинския
си кабинетъ в*
роси на заденъ планъ, по мащабъ и въ други експо какво съобщение било пре
кженато,
липсватъ
подро
ул. „Думбрава Рошие"
думите
на гнъ Дука се нентни горящи
пунктове бностите.
подразбира,
че за тояза национална борба раз
(подъ II мир. еждилище, х а н ъ Киро А т а н а с о в ъ )
страхъ немало
вече ну движиха сжщинското по
Прави химически анализи, микроскопически из
Италия построява военни
жда. Законътъ
требвало ложение на европейеките
следвания и пр.
параходи за Русия.
да се прокара.
Хубава народностни
малцинства.
629 ПРИЕМА БОЛНИ ЦЪЛИЯ ДЕНЬ. / 0  5
въдица за спечелване на
Особенно ироническа е
Парижъ 12. Вестникъ
привърженици.
Само че сждбата на тия,
чиито „Интрасижанъ*
съобщава,
либералите
ако забра тази кървава
случаиноШь че следъ сключената кон
вятъ поведението си спре требваше да отстжпи на
венция между Литвиновъ
мо малцинствата,
тия тъмната и пъклена, му
IxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxH
и Гранд и ь ъ Милано, въ
последните
не тъй лесно зика
на
„победители италиянскигв корабострои
забраватъ.
Паренъ
каша те" на Брииндъ
Бенешъ, телници започнали да по
духа...
Залески,
Михалакополосъ строяватъ много военни
Водна мелница съ 2 камъка француски,
бъ Женева,
въ дебатите параходи,
предназначени
еврика,
бурато, машина за чистене и др.
на O. H върху
въпроса за сьветска Русия. Съгла
ВългариЯ
намираща
се въ село Енимахле, Арнауткьой
за малцинствата.
За по сно сключената конвенция,
ска
община,
Добришка околия.
Възъ основа
повдигане ясно техното
твърдение въ Италия се очаквало при
то отъ некои
национа не може да се вземе за стигането на много руски
О п о р а а Умение :
листически среди, въпросъ щото националната
Про инжинери, които щели да
противъ евреите,
софий блема взета
Наследници* Х А Д Ж И ДИМИТРОВИ
основно е взематъ живо участие при
скиятъ вкъ „Миръ '^ ето отдавна
разрешена "
(БИВШЪ ХЛНЪ ДЖАМАДИНЪ)
построяването на тия па
какво пише: „Евреише въ
3—1
раходи, следъ което тв
650
България сж всички
лоя
щели да предприематъ на
f
Чети вкъ
лни и на пълно Придаде
S><4ggggxxxxxxxXXXXXXXXXXXXk
правата на корабостроител
ни къмъ държавата. Не
ници въ Русия.
„ЕДИНСТВО"
ма нито единъ
случай
1

Продава се

Гм Еванш Дръ
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Д-Р* П . П О Я Л И Я *

ДАВА СЕ ПОДЪ НАЕМЪ
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« Р И Д С К И Н Ъ "
Въ началото допълнителни изгледи Свадбата на Царъ Борисъ III

y»

.ЕДИ.ЙСТВО'

—Довечера, 9 часа, въ
кинотеатъръ „Сплендидъ"
любителската
театрална
трупа при Б. К. О. ще
представи комедията „Ми
лионерътъ" отъ Йорданъ
Йовковъ.
Въ неделя дневно за
учащите съ намалени це
ни.
Следъ объ-дъ — билети
при касата на театъра,

(бюфета на градската гра
дина) при дневенъ редъ:
1. Огчетъ
на ксмитета
за дейностьта презъ 1930
г. 2).Изменение състава на
комитета и избиране но
ви членове и 3). Разни.

никъ — София.

—Чешмата до банята и
долната, отъ време на вре
ме съвсемъ
пресъхватъ.
Въ зам-вна на това пъкъ
циганките, които носятъ
вода купували отъ банята
кофа вода за 1 лей и про
давали по 2 лей.
Има оплаквания. Надлеж
ните власти да обърнатъ
нуждното внимание.
—Учениците отъ мъстната българска гимназия
усилено подготвятъ своя
коледарски хоръ подъ рж
ководството на учителя по
музика, г. Величковъ.

—Цялата филмова лен
та по тържествата на свад
бата на българсккя Царь
Борисъ I I I . въ Италия и
България се прожектирва
въ к но „Модернъ".

—МЪстното сп. дружес
тво „Юлитеръ" съобща
ва на членовете си, че об
щото годишно събрание
на д-ството ще се състои
въ понед-влиикъ 15 декем
врий 1930 г. 7 часа вече
рьта, въ клуба на д-ството

—Като ехо на полити
ческите
разногласия въ
столицата, въ селата дори
сж започнали своите аги
тации партийаите агитато
ри. Златните кули въ До
бруджа пакъ почнаха да
се строятъ!...

—Днесъ излиза втория
брой на вестникъ „Ренащеря"
(Възраждане) съ
съобщение, че третия брой
половината ще се редакти|
ра на български езикъ.
—Умоляватъ се всички
които сж взели прочетни
книги отъ библиотеката на
Б. К. О. да ги повърнатъ
въ най-скоро време.
—Подъ печатъ е стен
ния 'календарь
на в-къ
„Единство".

Д-РЪ СТ.

1) една к ж щ а двуетажна, горе
3 стаи е д и н ъ с а л о н ъ и долу 3
стаи 1 с а л о н ъ . 2) Е д н а к ж щ а
о т ъ 3 стаи, едно а н т р е и маза.
3) Кжща о т ъ 3 с т а и , 1 антре
—Получи се въ редак 4) Една к ж щ а 4 с т а и , 1 антре
цията сп.: „Архивъ на ми с ъ праздно м е с т о 500 к в . м.,
на Перникъ" кн. 2 год. I I . постройка 3926 г о д . П р о д а в а т ъ
всички ааедно и л и по-отдел
—издание на Мини Пер- се
но. Цена изкостнл за в с е к и г о .

—За еждбата на конфи
скуваните книжа и вестни
ци отъ страна на местната
сигуранция — конфиску
вани преди близо 3 месе
ца отъ редакцията — аб
солютно нищо не знаемь.
Не знаемъ дали се води
„следствие" по гвхъ и да
ли не сж забравени н-Ъчжде въ праха.
Въ ВСЕКИ случай, тър
сеното теле подъ вола не
се намери.

—Катедралниятъ хоръ,
подъ диригенството на г.
Бъчваровъ, който ще даде
своя концертъ на втория
день на Коледа, усилено
прави репетиции.
Програмата е разнообра
зна. Правятъ впечатление
избраните народни песни.

Продан

Споразумение

—Въпреки многото оплаквание отъ страна на ^ра
жданите по осветлението
на улиците, въ които фе
нерите никога не се палятъ,
до днесъ не сж. взети ни
какви мерки.
Дългъ се налага на г. г.
сбщинаритъ- да взематъ
нужднигв мЪрки.

—Въ единъ отъ близ
—}(а бреме
изплатен
ките, бройове ще изнесемъ абонаментъ,
представ
подробно въпроса за се лява двойна даде на под
квестъра върху имотите крепа!
на българскитъ поданици
1

день. ул. „Приачапеса Мария" 74
(до горната църква)

Ю-з

642

При

ул. „ Л а с к а р ъ Катарджиу" 11
(срешу общината)
645
2—1

въ вдздйско-мошинско-пернншка котловина
ДавА се. подъ наемъ

Минитъ- произвеждатъ следнитъ качества пресети щ
лища, за които сж въ сила следнигЬ цени въ лева
единъ тонъ франко вагонъ мишле :

О Т Ъ 1 ЯНУАРИЙ 1931 г.

НОРМАЛНИ ЦЕНИ

Д Ю Г Е Н Ъ н а х о д я щ ъ се на
улица

„Кежеле

№ 7 срещу

1-вО кач., едри вжглища отъ 40
м. м. нагоре
И-ро качество, сръдни вжглища
отъ 16 до 40 м. м. .
Ш-то качество, дребни вжглища
Отъ 6 до 16 м. м. .
Пляка

Каролъ"

берария

Из.

Поповъ «(бившъ Албертъ
Митрани).
Споразумение :
X- Ш 1 Ю II- ДИМИТРОВЪ

Ц е н и аа

(бившъ ханъ Д ж а м а д и н ъ )
5-5
165

Съобщавамъ, че ПРИМЪСТИХЪ магазина си
на ул. „Пр. Мирча" m 32
—до х а к ъ Чамурлийски,
кждето продължавмъ раз
продажбата на манифак
турни стоки при ц^ни
извънредно намалени.

Еню Юрдановъ
654

10—9

«ЗОЗЗСЦ :
II
III

р

470

450 il н

400

380

360

230
120

210
120

fiCK

износъ

Сл

качество (едри)
36)
качество (средни)
. . .
. . .
зов Vj
качество (дребни)
щ
За изнесените повече отъ 4000 тона годишщ
H
прави се намаление 5»/, отъ горнигв цени върху ць
I
лото изнесено количество.
Поржчкитъ се правятъ съ писмо до МИНИГБ, BI
което се показва количеството на вжглищата, както i1er;
точния адресъ, а стойностьта се внася въ клоновете i
агентуригЬ на Б. Н. Банка за смътка на „ПЕРНИКЪ се

Отъ управлението на мннить

И
й
N
й

СТЕФАНЪ СТ.
—

В

ГРА1В!

АДВОКАТЪ —

П О Д Ъ Г Р А Д С К И Я ЧАСОВНИКЪ
гр.

ДОБРИЧЪ

ЕФТЕНА СТОКА — Б Ъ Р З А ПРОДАЖБА

О

„ПРОГРЕСУЛЪ"
ФАБРИКА

И Р А Ф И Н А Р И Я Н А Р А С Т И Т . МАСЛА

S

Съобщение

10ИТ

485

I.
II.
III.

|пенсионната книJ жка под. № 9562
на децата Пена та Киро Ди
митрова отъ с. Мансърово.
Умолява се този който я
намери да я донесе въ ре
дакцията на в. „Единство"
срещу добро възнагражде
ние.
628
5—1

въ Ромъния.
—Понастоящемъ
едно
о т ъ
най-посещаваните
житни тържища въ окрж
га ни е борсата на гара
Касъмъ. Въ
останалите
житни тържища, както и
въ местното, пристигания
та сж. много слаби.
Цените на зърнените
храни вариратъ на сжщо
то ниво, безъ никаква на
дежда за едно покачване.

Приема болни отъ 9—12 и отъ 2—6 вс^к

ЯТърговци—Золгакини,
|
Съобщавамъ за всеобщо знание на r. r Р
търговци и домакини, че ОТВОриХЪ ДШЗ^П "
X за разпродажба на производството на фг г
си
и бриката ми, срещу хотелъ „Добруджа" yi *
tu „Пр. Фгрдинандъ" № 151 кждето ще намерг »
те винаги,
пресни двойнорафинирани i
филтрирате слънчогледови и рапичви масла]
1И

т

\йШ
Ш на
интересующитй,
ч е
се о т к р и п а р к е т ъ п р и
село В е л и - ф а к ъ (гората
н а Д - р ъ Попеску,) д ъ р в а
Само д ж б ъ \(М. Е Ш Е)
с т а в а т ъ и за м а т е р и а л ъ .
-ЦЕНИ

ДОСТЪПНИ—

649
-

10 8
-• ^

=

=

±

РАФИНИРАНИТЕ МЖ7Ш
ме търпятъ конкуренция
нито
чества, нито по цена.

Продава се само па едро тъ 10 кгр
Сь

-•-

Четете бестпикъ
„€дихст$о"

по ка

646

почитание;
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;
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[за
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ДАМЯНЪ ГЕОРГИЕВА w
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_ ДОБРИЧЪ
по
ЕФТЕНА СТОКА — Б Ъ Р З А ПРОДАЖБ^
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» Любимецътъ m Негово

