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Отговорен* p e l - 1 П. ЖРДГАНОВЪ

Добричъ безъ Шъ ?
КОНФЕРЕНЦИЯТА ПО
РАЗОРЪЖАВАНЕТО
ОТЛОЖЕНА

Презъ последната седмица,
мелничарите които продоволствуватъ града с ъ брашно, сж
купували зимница на цена о т ъ
300 до 320 лей 100 кгр. В ъ
житното тържище се е продаMi!WHMţfc^325~ лей. .Ако
търговцитъ яакатъ , благопри 
ятенъ" пазаръ и купуватъ Ко
гато искатъ, мелниците с ж
принудени да купуватъ всеки
день, защото единственно те
продоволствуватъ
града с ъ
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Преди всичко требва да под
чертаем важносгьта на въпроса
който е особенно характеренъ
за насъ, които живЪемъ -въ
житницата Добруджа Добричъ,
като центъръ на земеделието,
кждето се складиратъ и о т ъ
кждето се изнасятъ ежегодно
съ стотици вагона зърнени
храни, консумира скжпъ и
долнокачественъ х л е б ъ . За да
бждемъ разбрани и за д а дадемъ една ясна представа на
читателя, ние ще приведемъ
известни данни, о т ъ които на
гледно ще констатираме при
чините" диктуващи отъ една
страна селянина да продава
житото си на безценица, о т ъ
друга мелничарската индуст
рия да страда и отъ. трета,
гражданите да консумиратъ
долнокачественъ хлебъ.
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покачи на 7—8 лей или спад
не на 1—150 лей?).
А и често сме бивали сви
детели, когато брашното се
продава под нормираната цена!
Добричъ консумира ежедне
вно приблизително 15.000 кгр.
браШно. Значи всеки день
мелничарите требва да купу
ватъ съответното количество
зимница. Съгласно нормиров
ката на Общината мелнича
рьтъ е принуденъ да търси
ефтина храна. Това значи—той
като найваженъ покупчикъда
бие цената на зимницата. О т ъ
тукъ, както виждаме
става
ясно, че Общината в ъ жела
нието си да дава ефтинъ х л е б ъ
на гражданите, по единъ кос
венъ начинъ причинява спа
дането на цените на зимница
та на дребния производитель
— селянинъ, който се явява
в ъ случая като единственъ и
найтежко
пострадавщъ. И
обратното: мелничарите, па*
зейки интересите си и при
държайки се o нормировката

ГОЛЪМИТЪ НАДЕЖДИ!
Огъ Женева съобщаватъ,
че при заминаването си, пред
седательтъ на Конференцията
г. Хендерсонъ, е свикалъ за
9 априлъ съвета иа Конфе
ренцията да приготви подго
твителните работи за откри
ването на Конференцията, кое
то ще стане на* Л1 априлъ.
По тоя случай, • целия евро
пейски печатъ ее занимае* съ
успехътъ на Конференцията
и верва въ надеждата, че ра
зоржжаването è фактъ свър
шенъ... Почти всички държа
ви съобщили колко оржжие
притежаватъ
дб колко мо
гатъ да ги наваля 1ъ. O ста
ватъ висящи Щкой национал
ни въпроси, K ufiţo не вдъхва
ли голема загрИженость

даватъ, долнокачествено браш
П о с л е д к ^ о ^ а с е д а ш е 'било
но, като по такъвъ начинъ се
изправяме предъ поразителния
посветено за моралното раао
фактъ, че: йроизводительтъ— ржжение.

земедгълеиъ продава храната
си на нищожна цена, а граж
данина — консумира лошъ
брашно. Следователно, мел и долнокачественъ хллбъ. Ето ФИНАНСОВИ ОБЛЕКЧЕ
важното, което требва д а
ничаришгь се явявашъ първи
купувачи и като такива до знаемъ,
НИЯ за МАЛКИТЕ
гоЛпма стейень играятъ най Така поставенъ въпроса ви
голгъмата роля въ повишение
ДЪРЖАВИ
ждаме какъ се ощетява селя
то на ценитгь на хранитгь вънина
и
к
а
к
ъ
едрата
мелничар
мгъстното жиШно тържище;
ска индустрия се намира в ъ

мннтеп

J/lanko безгрижие!.

Когато и л и дъждъ, или сега, ятъ.
когато снътътъ се топи, изъ на Така, една почтена дама, тък
шит* павирани улици има сръдно мо отърсваше ржкава си, случай
15 см. кал. Камиони, автомобили но се опръла o единъ минувлчъ
и файтони, съкашъ нлаватъ изъ съ изцапани .дрехи, делата биде
кальта... ВъпрЬки модернезиране Опръскана съ каль. Целиятъ й
то ни (имаме тротуари, павирани плюшенъ жакетъ, веднага измъни
улици, добре постлани шосета въ цвъта си. Възмутена, тя се обръ
града) нъма да се избавимъ отъ ща къмъ единъ минувачъ :
кальта.
— Моля ви се, това не е ла
Щомъ се зададе нвкой авто скандалъ? И току да заплаче.
мобил ь съ поголяма бързина,
забележете, всички минувачи по
— Не госпожо—възразява ми
тротоарите се залепватъ o сте нувача — никакъвъ скандалъ !
ните и обръщатъ гръбъ. Ако се Калъ! Калъ въ улицитъ, каль по
Опръскал, по гърба, лицата да тротоарите, каль въ душитЪ t
имъ еж чисти... А шофьора и Каленъ е векътъ, каленъ е жи
господата въ автомобила се смъ вотътъ...

КАКВО СТАВА ВЪ ШЙГОЖК1
Вкъ „Пробуда" отъ Сили гората. Никой не е могълъ да
стра, въ,броя си отъ / 6 пим. твърди подобно~нещо, защо*
ни Зредлага единъ случай, който ие* е могълъда приведе ни
то красноречиво говори за Покакви докавателсгва за това,а
ложението на селянина отъ
селеннте все още сж толкова
съседния окрягъ.
честни хора, че смЪтатъ аа
Ние го Предаваме дословно:смъртенъ грехъ да се кле

ветятъ. Следъ това сж бити
всички найжесгоко, бита е и
СЕЛО КДРДДЖАДТЪ
жената на Вълчо Ивановъ, но
„На 23 януарий т, г. колони никой не казва онова, което
ста македонецъ Стоилъ Шапе искатъ тези. които разлед
ри отишълъ да краде дърва ватъ.
отъ местностьта „Бахчалъкъ*.
Едничкиятъ Халимъ Ала Мус
Върналъ се в ъ селото, той р а з 
танъ,
който Служи като noue
казалъ, че в и д е л ъ в ъ гората
съ други думи казано, едрата
Флнансовиятъ комитетъ при
щникъ
на горския Драганъ
едно
безизходно
положение.
бандити, които му взели цър
мелничарска индустрия днесъ
О.Н. ималъ извънредно съб
Железковъ
излезе да свиде
(Не
говоримъ
за
дребните
вули i е и 20 лей. Шефа б ъ р з о
е въ състояние да повиши или
тел
ствува,
че
е виделъ банди
мелничари,
чиито
положение
е
рание
въ
Парижъ,
който
ра
събира потера о т ъ колонисти
понижи цените на храните,
тите
и
нему
поржчали
да ка
повече
отъ
плачевно).
македонци
добре
въоржжени
зисквалъ възможностьта, да
водима о т ъ своите интереси.
же
на
Драгана
да
имъ
при
Въ
момента
узнаваме,
че
и българи с ъ праздни ржце и
Но да минемъ к ъ м ъ цельта:
ли не може да се дадатъ из
готви
ядене.
Дали
той
ж
а
ра
мелничарите противопоставяй
тръгватъ да гонятъ бандити
вестни облекчения на некои
Съгласно нормировката на
ки се на дадената о т ъ Общи
те. Назлизатъ в ъ гората и до ви това съ чиста съвесть, ялш
малки държави, които се на
местното Общинско управле
ната нормировка, ще преста
Стигатъ сечището, на което ра срещу обещано повишение въ
ние за настоящия месецъ, бра
натъ да даватъ брашно, тъй
миратъ въ затруднено финан
ботятъ българи о т ъ нашето службата, това не знаемъ ние
шното има следната цена :
като губятъ по 5—6000 лей на
село
и отъ Кючарбунаръ. Гор въ село, но гузното му дър
сово положение. Тия облекче
второ качество с ъ 65 °/ —3.65
вагонъ. В ъ т а к ъ в ъ случай в е 
ския стражаръ Д р а г а н ъ Ж е  жание къмъ близките на Дра
ния се състоятъ въ прекжсва
лей; първо качество (луксъ)
роятно е да немаме хлебъ. Но
лезковъ съ неколко души о т ъ гана следъ това, което напра
нето
плицането
за
известно
съ 10% — 5 лей и триците
понеже тоя въпросъ е о т ъ
селото позакт снели на сечиш ви, ми дава основание да пред
време
на
следвоените
задъл
съ 22°/ — 1 лей. Безразлично
жизнено значение, в ъ идущия
тето и тамъ ги свари шефа, полагамъ лошото sa него.
на каква цена се купува зим
брой ще излЪземъ с ъ пооб
който води потерата и ги а
жения. Взематъ се предвидъ
Следъ това Драганъ е билъ
рестува.
Докараха ги в ъ село
ницата, брашното требва да
ширни данни, изтъквайки р а з 
проучените положения въ да
подложенъ на изтезания, как
и до поста ги наредиха на 10
се продава на горните цени
личието в ъ това отношение
дени държава.
метра далечъ единъ отъ дру вито може да измисли жесто
презъ целия този месецъ. (Ами
между общинаригв и мелни
ги, като поставиха^часовой да костьта и следъ като изнемо
въ разстояние на тия 30 дни
чарите и п р е к о пострадавши
щелъ н не могълъ да се вла
ги пази да не си говорятъ.
ако цената на зимницата се
т е — селяни и граждани.
д е е , съгласилъ се да признае
т)ва, което му искали.
Между арестуваните е из
правена край поста и жената
Следъ това освободиха всич
на Вълчо Ивановъ, защото ки, а Драгана и помощника
Въ завчерашпото заседание
още в ъ гората шефа го е уда му Халимъ откараха въ Сили
на Камара бесарабските на
рилъ с ъ приклада на пушката стра. Въ затвора е Драганъ
родни представители
отново си в ъ гърдите неколко пжти повече отъ месецъ и не се
шш
шшшшттшшшш
и той избегалъ, та вместо не знае д о кога ще остане тамъ
подигнали въпроса за поло
го жена му е требвало да от за обвинение, за което нема
жението
въ
тая
провинция,
требления презъ 1931 год.,
Големъ шумъ произвежда
говаря за закъснението му на никакви доказателства.
изтъквайки документално не
конто възлнзатъ на скромна
публикуваната статия въ мино
работа в ъ сечищтето. Три дни
Страшни дий и нощи ире
та сума 19.749.998.151 лей ! правдите и безаконияга вър
рнтарния вкъ „Форверцъ" отъ
и три нощи тези хора сж д ъ р  живехме ние всички въ село
шени отъ отговорни и неот
жани вънъ на открито и на при водене на предварителното
Тая статистика била аъкмена
Черновиц, а после в. Курентулъ
четвъртия день по заповедъ следствие".
говорни
фактори.
Бесарабски
отъ единъ читатель, които
въ която се дават навършените
на единъ джандармски офи
те
избраници
развиватъ
трес
събралъ всички случай на зло
злоупотребения съ държавни
церъ, който мина презъ село
Селянинъ
кава дейность въ парламента.
употребление на държавни и
и обществени пари само въ
то, се започна разследването
обществени пари презъ 1931
разстояние на една година.
имъ.
год. извършени отъ разни чи
Така, споредъ статията оза
О г ъ разследваните искали
новници и силни ва деня,
приблизително 20 милиарда
главена „Една статистика безъ
Чети Вкъ ,J{o6o
да признаятъ, че Драганъ Ж е 
публикувани въ вестниците.
лей1 Адържавниятъ бюджетъ
коментарии" се
изброяаатъ
л е з к о в ъ ималъ връзки с ъ бан
Значи
злоупотребени сж
е 30 милиарда лей,
официално откритите злоупо
€динст$о"
дити и имъ носилъ ядене в ъ
0

0
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Д-РЪ СЛ, ХРИСТОРЯ-МОМОРЯ

Мойкято и бждещето
Въ стремежа си да популя
ризирамъ принципите на съв
ременната медицина, хигиена
и профилактика (предпазване
отъ заразителните болести) на
село, ще водя въ редица ста
тии съ васъ, селянки майки, бе
седи, но не съ теоритически
разсжждения и о т ъ академи
ческа стойность, а съ практи
чески наставления огъ общъ и
частенъ здравенъ
характеръ,
които да бждатъ
разбирани
отъ всекиго, независимо отъ
неговото образование и инте
лигентности
Искамъ да разкрия правила
та на найлесно достжпната за
всекиго наука за хигиената,
незнанието на които, или пре
небрежението к ъ м ъ техъ, во
ди к ъ м ъ болести, недъзи и
нравствено разлагане.
Какви свежи и приятни утри
ни имате вие в ъ китните ва
ши селца, съ малки бъли к ж 
щички, разположени в ъ равни
ната,
обградени
съ широки градини и дворо
ве, заляни отъ животворните
слънчеви лжчи и полъхвани
отъ благодатенъ и чистъ въз
духъ !
Каква сладостна тишина ви
обкржжава и колко естест
венъ близо до природата е
вашия животъ. Вие сте далечъ
отъ интензивния и напрегнатъ
животъ на града, отъ нечистия
и пъленъ съ димъ изпарения
въздухъ, отъ лишенията, кои
то понася гражданина, за да
се обгради съ лукса, който
разнежва позече тъпото, отъ
празните часове изживени в ъ
забави, които отнематъ бла
годатния сънъ и отпочивката
на отрудения отъ дневните
грижи и работа организъмъ.
Искамъ да покажа условията
за единъ истински полезенъ,
здравенъ животъ, който прави
здраво гвлото, бодъръ духа,
веселъ нрава и ясна и спокой
на мисъльта.
Верно е, че здравното по
вдигане на единъ народъ или
общество е в ъ зависимость
отъ стопанското му и еконо
мическо положение, но днесъ
вие конто сами произвеждате
благата, що земята ни дава,
имате съ вашия трудъ всичко
що природата ни дарява, и
сте далечъ отъ мизерията и
лишенията въ града, можете
при съзнание и добро жела
ние да си устроите единъ
здравенъ животъ, който ще
развие у вашите деца воля
къмъ здравеопазване, щ е из
корени лошите навици и при

вички у т е х ъ и ги научи на
умереносгь.въздържанке и ред ь
Ще ги научи, че чистиятъ въз
духъ, изрядната чистота в ъ
храната, облеклото и твлото,
обилното слънце, физическите
упражнения, сж главните ус
ловия за запазване здравето,
безъ което чужди сж всички
блага на живота.
Въ моите беседи съ васъ,
азъ ще ви изложа последици
т е и вредата отъ алкохолизма
и венерическите болести, кои
то могатъ и требва да се ле
кувай», колкото по скоро, тол
кова подобре; ще ви науча
какъ да пазите васъ и ваши
т е деца отъ заразителните
болести, а веднажъ явили се
да прилагате всички мерки, на
които лекаря ще ви научи, ка
то му указвате пълно съдей
ствие, а не да ги укривате и
спомагате така за разпростра
няването имъ.
Искамъ да съзнаете, че да
създаде животъ може само
онзи, който нема пороци, не
дъзи и който е излекувалъ
венерическата болесть, ако е
страдалъ отъ такава, защото
това сжщество, което създаде
той, ше бжде единъ нещаст
никъ, единъ веченъ укоръ за
него, извикващъ едно тягост
но чувство на съжаление у
околните и допринасящъ само
вреда на обществото.
Да знайте още, че болестьта
е едно лошо предупреждение,
че човекъ не е изпълнилъне
кое правило нл хигиената и
условията, които сж необхо
дими за неговия организъмъ,
а не едно неизбежно зло.
Писано било, казвате вие.
Това сж суеверия и предраз
сждаци, които не само угнегя
ватъ мисъльта и живота ви,
но насаждатъ здравно невеже •
ство — найлошия врагъ на
здравето, безъ което не бих
те имали стремежи и труда
ви не би билъ ползотворенъ.
Често лекаря напуска дома
ви, следъ като е далъ нужд
ните наставления и предписа
ния, но вие се гледате смуте
ни и не знаете какъ да ги
изпълните.
Другъ пжть, при внезапенъ
— бързъ случай и забавянето
на лекаря, който требва н е 
кога да измине километри за
да дойде при васъ, вие се лу
тате около болния и не може
те и съ най дребното да му
помогнете. А още почесто вие
не изпълнявате съветите и
предписанията на лекаря, за
щото не сте проникнати отъ

НАШЕ ИНТЕРВ Ю

АЛ. БАЛАБАНОВЪ
Видния литературенъ деецъ и
професоръ отъ Софийския уни
верскитетъ г. Александъръ Бала
бановъ е отреденъ за представи
тель на българите въ Берлинъ и
Ваймаръ за Гьотевите тържества
по случай 100 годишнината отъ
смъртьта му
Изборътъ не е могълъ да бж
де пйспОлучливъ, защото г. Ал*
Балабановъ не само, че е единъ
отъ найдобрите познавачи на
Гьоте, но още въ 1906 год. пре
веде Сполучливо въ стихове про
чутото творение ,Фаусть" и по
тоя начинъ го прави достжпно
за българското общество.
На пжть за Берлинъ г. Ал. Ба
лабановъ минава презъ Добруд

жа и понеже тренътъ се спира
за два часа въ Добричъ, имахме
честьта да го имаме за гостенинъ
макаръ за късо време.
Гнъ Ал. Балабановъ никога не
е билъ вь Добричъ, но пакъ ве
днага, като изъ земята се явиха
стари добри приятели, съ кОитО
смогна да чукне чаша съ старо
вино, а той си обича винцето...
— „Знаете, Оплаква се г. про
фесорътъ, тия официални търже
ства просто ме убиватъ. Съ ча
сове човекъ требва да стои из
правенъ като дърво и да слуша
и понася словоизлиянията на раз
ни СлОвООхОтливи гОСпОдинОвци.
Че като пОчнатъ, не свършватъ.
И банкетите, едничкото съблаз

Скакалци

Г 0 6 П 0 Д 1 JS05IPZ !

Ние си мислихме, че само по
нашенско сж тъй много развъде
ни „скакалците", но съ виждане
комедията „Скакалци" отъ Л. Н.
Костовъ се убедихме, че и въ
България ги е наспорилъ Господъ.
„Скакалци", т. е. рушветчиитЪ
унищожаватъ всичко що имъ се
изпречи предъ Очи. Те сж без
милостни въ вземание на подаръ
ци или въ случай на отказъ, въ
нанасяне на злини.
Ако работите въ Ромъния или
България Отиватъ така зле, това
найвече се дължи на скакалците
рушветчии.
Те сж алфата и омегата на
Съвременния строй. Безъ тЬхъ
никаква „здвлчица" не става.
А кой може да си представи
буржуазно общество безъ здвл
чици, аферки, гешефти, измами и
кражби!

Не пропускайте случая за насаждането на а
мерикански лозя. Обърнатите ви и готови места,
старите ви неамерикански изкоренявайте в ъ дво
рищата на кжщите си и асми, садете., това само
ви позволява новия законъ отъ м. г. Не амери
канските лозя ще бждатъ унищожени.
За тая цель в ъ фермата^на°запасния офицеръ
Д. Ганевъ в ъ село Куруджакиой (Бранковяно) има
в ъ разсадъ, в ъ големо количестзо 2 годишни ра
нсзреещи, приспособени к ъ м ъ нашата суха доб
руджанска почва американски лозови пръчки. Ва
дя гъ се при покупката имъ. Не купувайте отъ
пазаря, кой знае, кога вадени, сухи и незнанайни
пръчки.
е* ш ш е к н о s
Шасла Наполеон ъ
АфузъАли
МискетъОтонелъ
Ч а п а де Перла
Равекия Червена
Ш а с л а Доре
Фурма
Зейнелъ
Фетяска
Де л а р о з ъ

Държавните прихода
Информационният* бюле
тинъ на Ромънската Народна
Банка дава интересни цифри
за постжпленията въ държав
ната хазна отъ 1927 до 1932
год., отъ които всеки
единъ
може да сжди за финансово
то ни положение презъ тия
години. Така:
Отъ митниците сж постж
пили презъ \927 год.—9.243
милиона лей; въ 1928 год.—
6.900 милиона лей; въ 1929
год. 5.722 милиона лей, в ъ
1930 год. — 4.309 милиона
лей и въ 1931 год. — 2.515
милиона лей.
Отъ косвени данъци: въ
1927 г.—14J939 милиона лей;
въ 1928 г . — 1 0 . 9 9 7 милиона
лей; в ъ 1929 г.—10.762 ми
лиона лей; въ 1930 год. —
9.659 милиона лей н въ 1931
год. — 7.118 милиона лей.
Общи
постжпления:
въ
1927 г . — 3 5 . 6 3 7 милиона лей;
въ 1928 г.  32.681 милиона;
въ 1929 г. 35.727 милиона;
въ 1930 г.—83.434 милиона
и в ъ 1931 год. 26.635 ми
лиона лей.
съзнанието за гвхната необ
ходим ость и полза. Азъ искамъ
въ моите беседи съ васъ да
ви кажа много работи, които
не знаете, други които знаете
и не спазвате, да ви науча да
живвете здравенъ животъ, за
да бждите единъ по^ощенъ
персоналъ на лекаря в ъ б о р 
бата съ б. лестите, знаейки, че
едно здраво поколение само е
найценния залогъ за преуспе
ването и светлото бждеще на
единъ народъ.

нително нещо въ тържествата,
не ми сж присърдце. Човекъ не
може да се поотпусне и да ти
се пие съ мерка ще пиешъ, не
мОжешъ, тъй не да се поотпус
нешъ.
Въ София е друго нещо, ко
гато седнешъ на кефъ, че до зо
ри, никой за нищо сметка не ти
държи".
— То и у насъ е сжщото, за
дева го старъ приятель, само че
ние кОга запОчнеиъ, три дни и
три нощи не прекжсваме.
— Ами че азъ такива хора
търся, смее се Балабановъ; то
гава на вржщане, поне единъ пО
добенъ кефъ ще му ударимъ.
—Какво нОвО Отъ София, гнъ
префесоре?
— Всичко по старому; хората
ги мързи да мислятъ и за това
на всека една стжпка по една
глупость извършвать. Страхъ ни
е да си напънемъ мозъка и за

I
I

^
»

При покупката на повече о т ъ 1000 лози се
прави 10 i.a сто отстжпка. Има и специални гроз
да и пръчки за хасми.

О т ъ

Ф е р м а т а

АМЕРИКАНСКИ ОБЛАГОРОДЕНИ
л.- [ o s e
Съ силно развити леторасти u корени
I Шасла Бермидерн № 41в съ димятъ 4.50 л. пръчка
2 HOHTUROIO съ димятъ, памидъ сензо 4.50 л. пръчка
Резници, Шасла Берландери № 41 в и Монтикола
добре отгледани 0.50 лей пръчка, се намиратъ за
проданъ в ъ разсадника на

К. Дойчевъ с Варене—Бадтавсо
12—12

"

НАЦИОЙАЛ

£1Ц0ШЯНН0 ПЛАША

Подписания гъ изказвамъ благодарностьта си
къмъ осигурителното дво ,NAŢIO NALA" — пред
ставитель гнъ Г . А т а н а о о в ъ , за дето
ми задоволи напьлно претърпената загуба отъ по*
жара на бзкалските ми стоки, като ми изплати
114.342 лей. Прочее, О О И Г у р Я Ï « М Й Р Г е с е Ц
само при „NAŢIONALA" — представитель гнъ
Г. Атанасовъ.
J
19 Февруарий 1932 год
Базарджикъ

Петъръ И. Опъдчепоа!

гр. Добричъ,

.Calea Constantei"

Щ
•Л

lip. „Comercial ii" B a z a r g i c
това я караме отъ днесъ за утре. помръдна — една отъ друга ritt
А въ звмена на това и въ пра хубави, по стройни, по мили r
вителствени среди, и въ театрал по съблазнителни.
Това Сж ми изпОведвали «
ни, и въ писателски, и въ вест
никарски, въобще между всички чужди дипломати, литератори и
среди, интриги, интриги, интриги... художници.
Само че ние Отъ скрОмнОсй
Зеръ безработицата се увели
чаватъ, а кафене .Роялъ" е От или отъ снобизъмъ, хвалимъ вСС
ворило широки порти за всички. още чужденките и въздишам
парижанки, берлинчанкк или
— Какъ е женския светъ у по
васъ? Пита приятеля смеейки се. виенчанки..."
Трети звънецъ удари и г. Ба
— Господа, казва Балабановъ,
да ви изповедамъ чистосърдечно, лабановъ се прибра въ вагона «
софиянки по красота днесъ за старателно намести тритв кшш!
днесъ биятъ рекордъ. Билъ съмъ старо кехлибарено вино.
— Не ви знамъ жените, каза
въ Берлинъ, Лондонъ, Парижъ,
Римъ, па и въ Букурещъ, пОз духовития профиръ, но мез«т*
навалъ съмъ и познавамъ жени и винцето, мога да ви ги похвю
— И друго имаме за хвалак
Отъ равни среди и категории, но
и за оплаквание, но до пхти, м
като софиянки нигде нема.
Поспри се на кюшето срещу връщание!
— Обещавамъ, господа, доана>
сладкарница Царь Освободитель
къмъ надвечерь и гледай, нито дание!
— До виждание.
кино, нито театъръ, нито конфе
ренции, не могатъ те отклони и
Хр. JÏ, J(anumaxoi\

Op. S

,11030 ЕДИНСТВО
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МАЛЦИНСТВАТА

оно зо ма лцинството
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Свикнали сме да се оплак
Ромъно- съветските пре
ваме, да йлачемъ, да обвиня
ваме, да хукаме и какво ли
ЗА ДУ НАВСКАТА К0ИФЕговори
не да аравимъ и измисляме
ДЕРНЦИЯ
•нного години се никога нема да бжде\ Ето Но адресь на нашия окржгъ или
Всичк i столични
вестници
година вече и нито дума Шака наречения Кадрилатеръ.
доа биса по тоя въ
Това
е
една
ойашата
лмжа.
Понастоящемъ особенъ ин предаватъ
съобщението на
i. Много мастило се по тоя въпросъ. А друга
казватъ, че Шавали терес* представлява въ всич агенция „Р,<дор~ *, ксето оп
toil, а наймного кан де не е така. Въ Литва, Нгькои
кражби, че имало голгъми да
малцинствата лавери, че била область на ки политически и стопански ровергава възобаоаязането на
за депутати и кждето
щра си изтъркаха известно време беха подъ тъмнотата ипр. Пр., работи, среди въпроса за оежществя преговорите въ Женева меж
да обещават*, не тормоза на известни шо които официалнаШа ста ването на Дунавската конфе ду Ромъния и Рускя отъ г.
прокарашъ щомъ винисШически среди, днесъ тистика на в. Форверцъ" дерация. Той е разискванъ въ Титул:ску, чрезъ посредниче
да опровгъргае. Щомъ всички държави. Действител ството на г. Залески.
its на власть. Ид.ш виждаме голе чиятъ шансъ идва
„Форверцъ* опровгьргава съ но, федерализирането на край
ЦоШаваха правител да бжде йрокаранъ законъ статистиката, опровергаваме
но закона н е за малцинствата. Закопа и ние. Нгьма кражби, нтьма дунавските държави на ико Останките на Вавилон
е внесьнъ въ парламента, далавери, нтьма малавери! Въномическа почва е отъ голе
Мщощенъ бп> презъ гласуват на първо чете сйисака на „Форверцъ" има ма важность. Понастоящемъ
ската ктда
изброени
десятки
имена
за
усилено
се
преговаря
между
науправлението на не и препратенъ на спе крадени пари презъ /931 год,
Съобщаватъ отъ Лон
щаль  църанистите, циалната комисия, която възлизащи на скромната су великите сили Чехославия и
naja държавенъ йодсе съ значително болшинст мица деветнадесеть милиар Унгария. Въ установяването донъ, че английската ар
Щ и единъ отъ хо во, съ подкрепата на ле да седемстотинь четириде на принципалния планъ Ромъ хеологическа мисия, която
вь Ромъния, който вите партии, е удобренъ» сеть малиона(\) лей (за кои ния не участвува.
е предприела редъ разкоп*
то говориш» на друго мгъсто
яма найдобре мал
Сега остава да мине на на
ки въ Арабия, е открила
вестника), отъ които име
исШениШе въпроса, Г.второ четене презъ
йар на нгьма нишо едно отъ Кад Преговорите межд? Бъл
останките на Вавилонска
\m,.h отиде въ стра ламента, когато и ще рилатера. Долу, долу хули
гария
и
Ромъния
за
за
та кула.
, телени съ малцин сШане ясно дали ще бж телитгь, долу ония които об
винявате Кадрилатера е све
дълженията
щйпроучи законода де прокаранъ или не.
земя, Ханаанска земя,
%Шата по тия въй Но тоя
законопроеШъ щена
Конверсията въ Юго
населенъ сь мирни, тихи, и
Гка ' самото мп>сто, е балъ внесенъ въ парла Почтени хора и оШъ сега, кой Съобщаватъ отъ Буку
славия
шбяда. Отиде гнъ мента отъ немски депу то заговори за далавери да рещъ, че ромъьското пра
вителство
е
започнало
да
Щвьрна се и не напра татъ и напълно подкрепе се изврати право на бесил
преговаря съ българското
Белградъ 21. — Завчера
ката\
ща'за прокарването но оШъ целата левица.
правителство за задълже правителството внесе въ
ъЩона. Настжаи пра
Браво, южна Добруджа I
У насъ отъ толкова вре
нията на България къмъ Камарата проекта за кон
сШвена криза, a no ме се говори за единъ по
Ромъния на сума 55 ми
версията на земеделските
ii Парламентарна. добенъ законъ, а малцин
лиона
лей. Както е извест
Dosar M 109 I 931
обещания, кол ствените
депутата
не
но България следваше да задължения.
щгьшъ. Декларации смеятъ данайравятъ то
ROMANIA
внесе горната сума на 23 ^ С ж щ и я т ъ день билъ гла
а жички партизани, ва, да не би да бждатъ
априлъ н. г.
Corpul Portăreilor Trib. Caliacra
суванъ закона за устано
щза закона за мал обвинена въ нещо.
Българското правителст вяването на новия режимъ
ама, биваха йод
во
било съгласно да прие на зърнените храни. Съ
Potlicatlniie di viaziri Ho. 1123
Требва, обаче, да се на
съ тлъсти чер
ме
ромънско го
предложе този законъ премахва се
прави нещо,
да се при
изборите,
монополътъ за покупко
ние,
но
следъ
изтичането
1932
Martie
17
Щ; йодсекретарст стжпи крачка напредъ, за
продажбите
въ вжтрешно
срока
на
мораториума
Ху
W>m малцинствата и щото „докато мждрите се
In Baza adresei dlui Prese
стьта
на
страната^
хитрите dinte al Tribunalului Caliacra в ъ р ъ .
mm помислиха, че и намждруватъ,
m ако не стане, вече ще се нахитруватъ** .
2 11.631 I 932 se aduce la cu

ОКОЛО ВЪПРОСА
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U ЖИВОТА
ЕДИНЪ ВИСШЪ СТОПАНСКИ СЪВЕТЪ
Стомвското положение на
р ш п диктува редъ обсто*
[писгва ва вземане на мерки,
\mù п рамките на възмо
• мото да облекча гъ живота.
Между законите огь спъшевъ
арактеръ, които следва да се
гисуватъ презъ настоящата
прдаментарна сесия, се на
пра « проектозакона аа съ
здаването ва единъ виешъ
оооавски съветъ при прави
«дивото. Решението е взето
лауденциитв на г. г. Йорга
а Аржетояну при
Суверана.
Споредъ проекта въ този съ
ветъ ще влизать министрите

на стопанските отдели,
бив
ш и т е финансови министри, по
двама отъ всека политическа
партия и представителят* на
банките и г о л е м и т е индуст
рии. Така съставенъ тоя виешъ
съветъ, както правителството,
така и законодателите
ще
искатъ неговото мнение
по
всички въпроси отъ стопански
характеръ.
Столичната преса коменти
райки тоя въпросъ, верва че
съ създаването на висшия съ
вет», животътъ значително ще
поевтинее.

Ново продължение на пар Австрия България и Гър
шентарната сесия
ция и Финансовия коми
Министрътъ на финан
сиите, г. Аржетояну, зав
чера билъ приетъ на ау
денция отъ Суверана.
Гнъ министра изтъкна лъ
Ьредъ Краля, необходимо
стьта отъ продължение на
парламентарната сесия и
следъ 1 апрнлъ, понеже е
имало още много проекто
закони, които непременно
требвало да бждатъ гла
сувани сега.

тетъ при 0. Н.
Парижъ 21.— На 18 т.
м. финансовиятъ комитетъ
прл O. Н., който заседава
въ Парижъ, е разисквалъ
финансовото положение въ
държавите Австрия, Бъл
гария и Гърция, Въ сжщо
то заседание се е конста
тирало, че финансовото по
ложение на Унгария не
търпи агЬшность.

noştinţă generală că în ziua de
1 Aprilie 1932 incepând delà ora
10 dimineaţa înainte se va vin
de Cu licitaţie publică în peaţa
Păcii din or. Bazargic, averea
mobiliară proprietatea debitoru
lui Radi D. Semof din oraşul
Bazargic, compusă din următoa
rele:

1) Un pat de fier în tăblii
vopsit marou; 2) Un pat de lemn
în tăblii vopsit marou; 3) Una
masă rotundă de lemn de brad;
4] Un scrin cu un sertar şi du
lap; 5) Una oglindă mărime 80 |
40 cm.; 6) Una cuvertură de pat
vărgată roş cu ciucuri; 7) Două
perne de pat cu fete albe; 8)
Una maşină simplu de secerat;
9) Un cazan de aramă capacita
te 60 kgr.; 10) Una scoarţă de
lână din două foi roşu şi negru;
11) Un preş de iarpe vopsit ro
şu şi negru; 12) Una faţă de ma
să cu vergi galbene şi albăstrie;
13) Două cuverturi de pat; 14)
Una căldare de aramă pentru
apă.
Această pentru despăgubirea
creditorului Sul iman Hagi Dur
sun cu suma de lei 6624 capi
tal cu procente legale până la
achitare, lei 600 cheltueli de ju
decată plus cheltueli de urmă
rire şi executare ce are a pri
mi în baza cărţei de judecată
cambială № 733 | 1930 a jude
cătoriei mixte Bazargic învestită
cu titlul executor la JVs
| 1930

БЛЯГОДАРНОСТЬ
Изказвамъ големата си бла
годар.юсть към гна Петко Ги
невъ оть с. Шабла, предста
витель на новите първокаче
ственяи швейцарски бои, безъ
витриолъ, както и еннилката
която продава и която боя
дисва съ студена вода за 5
минути.
О т ь горните бои и синилка
купих ь и употребихъ вече на
неколко ПАТИ отъ различните
имъ цветове и се уверихъ, че
сж. много хубави, трайни и не
променви.
•
III <£Ш'
|Щ
За тозч ги лрепоржчвамъ на
всички приятели и нуждающи
се да
купятъ само отъ т е х ъ
и да ги уиогребять и в е р з а м ъ T L P E D N A Z B A O M R N P 
че ще си принесатъ двояка
OCMYDA.YKJUJLONCA BA
полза, икономична и естетична.
Съ почитание

Г. Василевъ, с. Шабла

ПТИЦЕВЖДЦИ !
Продава се машина за
люпене на пилета система
Bdskey, както и апаратъ
за отглеждането имъ сне
сем.;
„Standar".

Справка: Д-ръ В, ГОСПОДЕИОВЪ
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Vânzarea se va face pe bani
gata.
Şef Portărel Gh. Stănculescu

уроци по пияно,

Dp

по програмата
на консерваторията.

ПЛАТИ C I

lf2 U N AM A, H Е ВРАЛ1U U MT
UPEBMAMURHUMT SOAKU

ул.

К0СТП ТОДОРОВЪ
Реж. Каролъ" 133 bis

щ

сигиоень лЪКъ гюотийЪ:
и ¥рипъ.

.ново влиисчво*
СТОПАНСКА

Стр.1

долоня

FERIŢI»VA DE IMITATIUNI !
Singurul ,DIP" original este .DIP TREI CAPETE*
Reprezentant pentru

Превъ последните годи и загиване ловите и дей
ни, въ нввои втвота о т д 4 д  ствува благотворно при ло
ни а нейде повече, правти ви страдащи отъ жълте
иуватъ и ревитба яа дъл ница.
ги плодни пръчки, но то
Изкараните превъ лето
ва ее е вършило и ое вър то фяливи отъ дълг«та
ши почти отъ всички—то пръчка даватъ плодь, а
ва сами вядЪхмо иа много отъ късата служатъ еа за
места, напълно бевъ зна местване презъ оледующа
ние н бевсиотвмно, което е та година. Именно п р и
докарало и докарва немал следуюшата ревитба ста
ко довя до преждевременно рата плодна пръчка ое вв
похабяване. Поради туй, резва издъно, а 'съ двете
намираме ва полевно да ка пръчки върху чепчето се
жемъ неколко думи ва го поот&пва, както първата
раовначената ревгпба, ва година т. е. погорната ое re pentru ziua de 22 Martie 1932.
щото некой ое м&чгатъ да реже еа плодъ, а по дол
Predinte (es) Maior Duchûrn
я прилагатъ, но лошо и с ъ ната на два пжти еа ре
(ss) D. Arsov
пагубни последствия и за верва.
a*
a ,, (ts) I . Kitzeneger
Membra . J
щото отъ н&колко системи
ва дълга рвватба на дося
(se) H. Chirpician
та, тави е една отъ най
леоно приложимата • по Delà Comis. Oisîritioail de м м
Asociaţie Bazargic
левннтв.
Преди всичко, който ис
ка да прилага тави р4шт Proces-Verbal № 17
— Театралната
трупа
ва, требва да внае и се
Martie 15 1932
при
българското
благотво
ржководи отъ следното:
рително дво „Благоде
Prezenţi Dnii Maior Duchorn
1. Специално подхожда
телка*
отъ гр. Силистра
preşedinte,
Dumitru
Arsov,
loan
и ое препоржчва ва буйно
Kitzeneger,
Vasile
Vlaef
şi
Hacic
посети
града
ни и даде че
раотящите приоадници и Chirpician membrii.
тири
представления
съ пие
еа сортове, които искать
1) . Se citeşte şi aprobi pro
сите
.Скакалци"
и
.Де°
дълга ревитбя, ва да да cesulverbal al şedinţei prece
тето на улицата" (Недо
ватъ редовно и достатъч dente.
мЬрче].
2)
.
Se
ia
act
de
adresa
№
112
но плодъ ;
a Ligii de Sud şi se va comu
За сетекъ пжть се убе
2. Дължината не плод nica
c i în cuprinsul districtului дихме въ високия художе
ната пръчка, която ое ос nistru nu avem nici o persoană
ственъ уровенъ на помена
тавя—и то винаги оамо по exclusă pe viaţi din F.R.F.A.
3]. Se vor invita grupările s i тата силистренска трупа,
една на лова — вавиои отъ
силата
на ловите под ne recomande câte 1—2 medici която подъ вещото р ъ к о 
ложки и а рвсвднвка на menbrii ai grupărilor, cari do водство на режисьора и
resc s i lucreze în folosul spor артиста г, Тзгаровъ . за
почвите ',
tului, oficiend în calitate de me
в. Въ слабите почви в dici federali pe lângă districtul служено пожена блестящи
при небуйнораотящихе ло nostru, spre a l i se confirma car успехи.
Тия посещения сл\ не са
ви не бива да се арвлвга ; netele de legitimare respective.
4) . Se va atrage atenţiunea
мо
желателни, но и необ
4. Въ силните почви и grupărilor că în conformitate cu
ходими
за подоброто вза
при буйнит* сортове при Regulamentul general de admi
имно
упознаване
между
ложението на тази резит
nistraţie, numai preşedinţii de
ба се преустановява щомъ grupări sunt reprezentanţi lega добричеките и силистрен
се вабележи отслабването li faţă de district, celelalte per ски българи.
urmează a avea delegaţie
Ще се повърнемъ.
инъ, одедъ което ое при soane
scrisă din partea grupării din
лага кжоа ревитба.
care face parte, contrar nu vom
— На 20 т. м., неделя,
ţine seamă de expunerile lor.
Саиата резитба ое на 5) . Se ia act de expunerea въ катедралната черква се
вършва по следния начинъ: D lui H. Chirpician casierul Dis извърши покръстването на
За първата година иа trictului asupra venitului net re единъ турчинъ. Актътъ се
приложението й се избира alizat cu ocazia balului dat de извърши по всички/търже
Н8Й*нивкото (найдолното) district la 6 Februarie a c. şi se ствени правила въ подо
va face venit suma de lei 1572,
рамо [ разклонение] на все beneficiul net.
бенъ случай. Присжтству
ка лова, од.одъ което едно
внушително число
6) . Se ia act de cererea dlui ва
годашната пръчка, стояща Eugen Boldur corespondent al граждани и гражданки.
ziarului „Curentul" pentru jud.
повисоко [ погоре] се ив
Новопокръстениятъ прие
р*8ва на дълго [ дължина Caliacra şi se va înainta Biuro името Никулай ТудоръДо
ului Federal spre a decide în
та зависи отъ горепосоче privinţa
брожяну. Кръстници беха
eliberării cuvenitei le
ното] ва плодъ, а по низка gitimaţii.
г. г. полк. Болинтиняну,
та — само ва две пъакв;
началникъ на местния гар
7) . Se ia act de cererea jucă
другите рамена са иврез
низонъ, Т. Еремия, дирек
torului
Vahram Ohiulbechian
ватъ издъно, & не както (Gloria) prin care face cunoscut торъ на Окръжното управ
правягъ почти всички — că a demisionat din societatea ление и Скрибанъ.
оотавятъ и техъ и ги ре „Gloria" şi se va înainta Biuro
жатъ редовно ва плодь?! ului Federal spre a decide.
— Не само селяни, но и
8) Se ia act de adresa Ligei
Образуваните отъ това ие 
граждани се оплакватъ отъ
рязвано рани се шшавватъ de Sud prin care ne dă instruc нередовното получаване на
ţiuni asupra perceperei taxelor
съ 30'/ овъ рдзтвиръ отъ federale, etc. şi se va avea în кореспонденцията. Много
велбнъ камъкъ, който е по vedere.
писма не се получаватъ.
левеаъ въ две отношения
9) . Se convoacă toţi domnii
Обръщаме вниманието на
—улесняпа и ускорява 8 В  preşedinţi de grupări, în perso пощенските власти.
оъхването на р а н и т е , вато ană, pentru şedinţă din 22 Mar
предпавз* отъ варазяване tie a. c.
— Научаваме се, че не
es)

(

V
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Caliacra

N. MARGULIES  str. .Vasile Alexandri 25'
П а з е т е o o о т ъ и м и т а ц и я t
Единствения истински „ Д И П Ъ " е „ Д И П Ъ с „ Т Р И Г Л А В И ' 1

ПРКДОТАВИТНЛЪ 8А КАЛ. ОКРЖГЪ
ул. .Василе Александра" M 25 — Добричъ
Р. Г. М и н д е н ъ , Б у к у р е щ ъ I „ К а л я В и к т о р и я " S3. Гла
в е н ъ п р е д с т . н а с в е т о в н и т е у з и н и C o p e r Mc. Dou
g a l l & R o b e r t s o n , L t d . о т ъ Б е р к х а м с т е д ъ [Англия].
ВСИЧКИ зоотехнически артиколи, насекомоунищожите
ли за овощарство, хортикул!ура и зеленчуци, дезинфек
тиране, синъ камъкъ.

кои отъ арестуваните пре
?! В Н И М А Н И Е I?!
ди неколко дни въ с. Кьо
БЪРЗА ПРОДАЖБА'
селеръ и после освободени
тукъ, за които съобщихме
1]Едка кжща съ_400'|
въ миналия брой, били та м. на два етажа, 8 ста
ка жестоко бити, щото би удобни за живеене.
ли принудени да искатъ
лекарска помощь.
2) 4 магазин за xpai
каменна постройка, noKpi
— Би било добре, ако съ европейски керемиди.
общинските власти обър Всичко солидно noci
натъ внимание на шофьо ено, продажба на цена м
рите да се съобразятъ съ го износна.
нареждането съ каква бър
Интересуващите да
зина да каратъ автомоби отправятъ за справка
лите изъ града.
ул. „Грйгоре Александр
ку„ 35 и ул. „Раховей"
гдето /Сл\ и сградите.

праздно место около 150
кв. м. до кафенето на Бра
тоевъ.
Плата cz абоватхш
Справка редакцията

Т.

Д-ръ

Jîpexticmu
ха ул. Яр.
ха еибшата
щ

ХАНДЖИЕВЪ
медецихския
си кадинетг
Мляха № 1 (&г здахието
редакция ха 6. бдихстбо)

Приема болни п р е з ъ в с в к о

8

време

m

въ вшвйско-мошшко пернишко котловина
Мините произвеждатъ следните качества пресети
вжглища, за които сж в ъ сила следните цени въ
НОРМАЛНИ ЦЕНИ
I
1во кач., едри вжглища отъ
40 м. м. на горе .
Про качество, средни вжглища
отъ 16 до 40 м. м.
Што качество дребни вжглища
отъ 6 до 16 м. м.
Пляка
Ц о к ш

о о ж и :
II
Ш

440

420

400

360

340

320

200
120

180
120

160
12

в аи в н о о ъ . .

I. качество (едри)
.
.
.
.
33
II. качество (средни)
.
.
.
.
270
III. качество (дребни)
.
.
130
За изнесените позече огъ 4000 тона годишно
прави се намаление 5 на сто о т ъ горните цени
върху целото изнесено количество.
Поржчките се правятъ съ писмо до минитв,
въ което се показва количеството на вжглища га<
както и точния адресъ, а сгойностьта се внася въ
клоновете и агентурите на Б. H Банка за сметка
на . П Е Р Н И К Ъ " .

10) . Se fixează şedinţa viitoa

шо „Спле дрдъ"„з А Г А д
•ЩЛШРП" „П*ТЯ Е КРАС^ВЪ"

