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Ещжето въ дефицитъ
Ршнссвиятъ докладъ ня
«ия съветиикъ при
одаата Банка, г. Рожеръ
т,
разтревожи всички
невени съ грижите иа
|ржнното кормило.
(В* доклада се изтъква яс
;че до сега, т. е. за пър
седемь месеца сж били
тжшми въ държавното сж
•яще\ 8.108 милиона, а
(одаани 11.541, следо
пно помалко 3.433 ми
м. Срадно месечните по
кваевия сж 1.158, а pas
la 1.649, следователно все
месен* «е явява едннъ де
нят* *в» 491 милион», или
R90 половинъ милиардъ.
том състояние на рабо
продължи до края на
йдиит, ше имаме дефицигъ
6 милиарда.

,

На разходи месечни 1.649
милиони требва да се на
правятъ икономии 500 мили
они, съ други думи, требва
да се реже въ живо месо.
И тия икономии би треб
вало веднага да аапочнатъ,
не се ли оежществятъ, ката
строфата е неизбежна.
Като първа мерка се пред
вижда ково намаление на чи
новническите заплати, нови
уволненгя на чиновници, за
кривание на поголемата часть
отъ паразитарните институ
ции, като търговските и зе
меделски камари, автономни
те режии, часть отъ легации
те и консулствата и найвече
ще се направятъ спестявания
оть веществени и покупвани
ето на материали.

Мнозина далновидни дър
жавници се съмняват* въ
възможностьта да"" "се' реализи
кономии
ратъ икономии месечно отъ
Загова, правителството е 500 милиона, и тогава, неиз
ДОвено да вземе сериозни бежно предъ насъ се иапречва
кврки я да предотврати пъл необходимостьта отъ инфлация,
hlm фшансовъ и бюджетенъ т. е. поефгияяване на лея, съ
IIMZV
което по само себе си ще бж
i Когато се оставятъ на стра датъ намалени всички чинов
щЬъншнитЬ заеми, които нически заплати, държавата
око продължаватъ агонията ще пусне въ обргщанке нови
M инфлацията, която спо 40 милиарда лей и по тоя
$Ьдъ ивкои сведущи лица не начинъ ще се отбележи едно
!Мвауемо ще придойде, но по ново стопанкко оживление.
Но още сме съ надеждата,
чвено, едничкото средство sa
[|№иновесяваие на бюджета че икономиите ще се оежще
ствятъ.
'Ш икономиите.
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Букурещъ Ф Имаме 1 ок
томврий и пардаментътъ след
ва да разреша между други
те еще два надени въпроса :
конверсията hV юридическото
ликвидиране. 4»ио за проекта
по конверсията сж записани,
до сега, 71 ор>тори, отъ кое
то следва да te ваключг, че
извънредната н парламентарна
сесия, ще продължи прибли
зително толко!*, клкото тра
ятъ и обиквовенните.

О Ш Ш И Ц Т !
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Бългврк! н съветска Рдсия
Вкъ ^Адевтрулъ" отъ 3
т. м, хреникирва: — „Наско
ро заминала въ Русия една
делепгция отъ български ин
дустриалци, де да проучи ус
л0вя*ят1Гзя в^сбяовяване im
търговските отношения между
двете дърави. Понастоящемъ
делегацията се е върнала въ
София, кждето е била приета
отъ мкнистеръпредседателя,
комуто направила обстойно
изложение за положението въ
Русия. Делегацията потвърди
ла ползата, която ще се кма
съ възобновяването на търго
вията съ съветите, но мини
стеръпредседательтъ е изтък
на лъ, че не може да се гово
ри sa търговски преговори,
докато предварително не се
подематъ дипломатическите от
ношения между двете дър
жави*.

Земеделците отъ селата, за да взематъ, и още сме живи.
изплатятъ данъцитfc, били прину
*
дени да продадатъ всичкия си
Запитанъ
единъ
селянинъ как
запасъ отъ храни: семе и зим
во
ново
има
въ
село,
отгово
нина...
рилъ:
Сжщигв земеделци, за да за
сЬятъ нивитв си, чакатъ да имъ — Тя, селската, ти я остави,
се раздаде зимница за семе; дру ами политиката пакъ се обърка, а?
ги — търсятъ Отъ село въ село
Нашиятъ селянинъ много пове
брашно за храна.
че е загриженъ за външната по
Картината е ясна: съ едната литика, отколкото за своето по
ржка ни даватъ, съ другата — ложение.

ОСТАВКАТА НА Ш ТНТШК

ПРАВИТЕЛСТВОТО И ПОЛОЖЕНИЕТО
Оставката на г. Н. Титу тулеску. Веднага следъ това
леску б е неочаквана изнена г. Титулеску е подалъ остав
да sa всички кржгове. Тя ката си. Ромънското прави
раздвижи целия дипломати телство, въ тия преговори, не
чески и политически апаратъ. смета да разисква бесараб
Отъ ежбота, правителство ския въпросъ.
то е въ притежание текста
Случаятъ Титулеску услож
на изявлението за Доставката
ня
вжтрещаиягь политически
на г. Титулеску. Причините
редъ.
Съвдаватъ се вече две
31 о с т а в к а на пър
вия"
рбмъъскя държавнииъ, течения — две крила. Пра
известни сж вече на всички. вителството се намира въ
Правителството е уважило ис крайно трудно положение. Не
кането на Русия да води пре е изключена възможностьта
ки преговори съ г. Лятвиновъ, отъ нови изненади, дори отъ
противъ желанието на г. Ти по важен* характер*.

СъбиронмонъцитЪ
НАСЕЛЕНИЕТО ОГОЛЕНО. БИРНИШЛТЪ СЕ НАДАГАТЪ

Нашият* данъкоплатец* ни ното си зърно, за да изпла
кога не е попадал* въ токо тят* на бирниците. В* шаб
ва тежко и безизходно поло леиско бяло сжщото. Фискал
жение, както днесъ. Бнрнвци ните органи не кмъ давали
те заплашват* и се налагатъ възможностьта да търсят* па
по едияъ такъвъ начин*, що ри. Изплащането ставало на
то данъкоплатеца е прину часа.
КОНФЕРЕНЦИЯТА ПО РАЗОРЪЖАВАНЕТО
З а д ъ л ж и т е л н и часове
При това положение ето
ден* да продаде пособията си
кжде
сме изправени: селяни
отъ
първа
необходкмость
и
; Почти общъ е възгласътъ ще може и безъ Италия! То Пв ббСвДН Вв ОСНОВНИТв" 9Ш«Щ*
храната си, оставена за семе теземеделци чакатъ да взе
m чуждия печатъ, че реше гава разоръжаването следва
мат* отъ Земеделската Кама
и зимнина.
нето на Германия оконча да реализиратъ самО до зж
МинистрьШъ на просве
Въ каварненско, цвли села ра зимница ва сеяе, а бирни
телно да се оттегли отъ кон би въоръжените Франция и щението, г. йреф}: Густи,
— потиснати отъ фискалните ците обира гъ и последното
далъ нареждане до всички
ференцията по сбезоржжава Англия.
власти — сж продали послед останало зърно.
училища въ
кралството,
вето, ще има тежки иослед
Неуспехът* на конферен
щото на седмица
по е
СП1Я върху европейската и
цията на първо место ще ус
данъ часъ вмпето
грама
•Вйтовиа политика. Защото,
ложни франкогерманския кон
тика
да
се
въведа
тъ
че П а д а т ъ т ъ в а Обществото Б Е З Р Й Б О Т И Ц В Т А
Л излизането на Германия,
фликт*, а може да прлчини и
тения — свободни беседн в а Н а р о д и т е обстредвавъ
която ще действува на своя
въ C Btîa
отеглянето на Америка. За —игри, декламации
и пр.
гймва, лята се, каква полза
щото Америка е склонна вече пр..
Женева 1—Днес* към* 19
Женева 1. — Статистиката
приложими отъ 11ро
me яма вече конференцията
да мисли, че европейските на отделение на горе.
часа,
срещу
палата
на
Обще
за
безработицата въ целия
по сбезоржжаванетс? Тая кон
роди никога не могатъ да се
ството
на
народите,
по
направ
светъ,
публикувано от* Меж
ференция има емнсъль и си
споразумеятъ и че европей
Цельта на Шова ново ление залата на 4та комисия дународното бюро на труда,
» до тогава, до когато вели
привикването кждето се намираха около 100 в* течение на последните три
ското единение е сънъ. Въ въведение е
urfc сили иматъ едно съгла
правилно да се говори и дуни», едно лице откри револ месеци, посочва едно общо
Европа мирътъ е далеч*.
сие и желание да се обезо
реална Подготовка за гим веренъ огън*. Атентаторът* отежаване на липса иа ра
Ч*Х1Т». А съ оттеглянето на
Европейските държави не назията.
веднага бе заловен*. Той за бота, сравнително положение
Гериавяя, конференцията гу матъ никекво доверие една
явил*,
че е билъ унгарец*. то през* сжщото време ми
Сжщиятъ въпросъ не
би практическата си стойно
налата година.
въ друга, като вевка една давна б е повдигнатъ въ Жертви нема,
сть.
Атентатътъ
произведа
мисли, че тя е способна на нашия вестнгкъ, въ стати
Ако се каже, че може безъ
особеве
впечатление
въ всички
ята
„Нашата
речь
и
на
<рмм1я — топва може и всичко и че безъ нея нищо
оредя.
шит* училища."
Ц Русия, а елвдъ време не Отава.
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Свещ. Козма Ив. Георгиевъ

Бележки зо житното
ТЪРЖИЩЕ 0Ъ ГР СИЛИСТРА

Въ турско време, преди да
има житно тържище въ Сили
стра, продажбата и покупката
е ставала въ селата. Купувача
тамъ е отивалъ, тамъ се па
зарилъ и тамъ е складираль
храните, отъ гдето после би
лн донасяни направо на при
станището и натоварвани на
корабите предназначени въ
повечето случаи за Цариградъ.
Покжсно, презъ времето на
Ибрахимъ паша [1850—1865 г.),
е било направено опитъ отъ
нвкой си Дионисий Иподимо
топулъ, да се основе туг.ъ
търговска кжща за жита, оба
че тя скоро била з а к р и т а
вследствие на една несполука
съ една голема пратка на ца
ревица, предназначена за Мар
силия, която потънала въ мо
рето. Огъ после самите ки
раджии купували житата отъ
земеделците и на кервани ги
пренасяли въ Силистра. Те сж
имали даже и свои шефове
наричани .керванъ башии". Те
влизали въ споразумение съ
купувача.
Идеята за откриване на житно
тържище, подъ управлението
иа общината, за пръвъ пжть
се появила презъ 1883—1584
г. Двама отъ тогавашните си
листренски търговци, Вениа
минъ Варсонъ и Атанасъ Си
дери се заели съ износа на
местните житд и поради дей
ностьта и чеСшостьта каквато
проявила, те сполучили да до
биятъ голема известность не
' само въ Браила,. който и днесъ
се счита за центъръ на жит
ния пазарь, но и въ странст
во, Тъй че съ право може да
се каже, че те сж подготвили
почза за откриването на бор
сата. Следъ като той билъ
уреденъ, явили се и други
фирми, каквато_е била оная
на Маркусъ Пинкасъ, Майеръ
Афталионъ, покжсно на Драй
фуса и др., които доста мно
го спомогнали за повдигането
цените на житото.
До тогава земеделеца е\про
давалъ произведението си, тъй
да се квже, повече на доверие,
иа
д о б р а т а
воля
която ие редко е липсва
ла у купувача. Ето защо жит
ното тържище, като [мвсто
гдето те не биле досушъ изо
ставени на произвола, гдето
има и повече наддавачи (кон
куренти^, гдето се упражнява
и известенъ контролъ, било
отъ заведующите борсата, би
ло отъ лица облечени съ по
висши права и власть, ивобщо
като место гдето земеделеца

МЩНШВШЯТЬ ВЪПРОСЪ. Ба;
RaHCfeaîa Ш ф ( Р е № ЯНа
НЗНИТаНяб

Огъ Букурещъ съсбщ*ватъ
може да се добере до една
на
„Kronstaedter Zeitung":
действителна стойность на про
Балканската
конференция коя
изведенията си —се явява ка
то факторъ, отъ първостепе то требва да се състои на 17
на важность и значение въ до 23 октомврийвъ Букурещъ
икономическия му и сгопански изглежда че ще се отложи.
животъ.
До 1913 г. житното тържи Оть Ссфия идващите съобще
ще въ гр. Силистра е дейст ния потвърдждиатъ отлагане
вувало подъ управлението на то на конференцията или по
общината следъ което е по скоро неприежетвието на Бъл
паднало подъ влиянието и гария въ нея по причина, че
надзора на търговската кама
ра въ Кюстенджа, която чрезъ не сж турени въ изпълнение
особенъ делегатъ е упражня взетите въ миналогодишната
вала своето право. Едва въ конференция решения относно
1924 г. тукъ се създаде спе народностните малцинства.
циаленъ институтъ съ сжщото
Тогава се е решило прави
това име, подъ ведомството и
телствата
на Балканските дър
грижата на който всецело ми
на
житното тържище въ жави да направят* крачка за
нашия окржгъ. Но требваше едно уреждание на малцинст
да се помисли и за поната веният* въпрос*. Напротив*
тъшната негова участь. И ето сега малцинственият* въпросъ
че само по себе се наложи
мисъльта за подобрение и на нито е сложен* в* дневният*
местото потребно за тая цель. ред*.
До сега то се намираше на
При все становището на
изтокъ, до самите стени на България букурещките управ
града, тесно, кално, твърде ляющи среди твърдят*, че
неприятно за съседите, но
неудобно и за селяните, за конференцията ще се състои
щото понекога се набиратъ Ром*нският* комитет* е по
толкоиа много коля, щото тв чти ;
изпратил* поканите.
сж принудени да спиратъ да Дневният* ред* ще бжде въ
лечъ, вънъ отъ определената просътъ за взаимното култур
зона, между новопостроените
кжщи и до кжсно да ' чакатъ. но опознаване на Балканските
А това не можеше да мине народи н други.
даромъ нито за едните, нито
за другите.
По тоя начинъ премества
нето и окончателното урежда нада.
Новото житно тържище е
не на обора, макаръ и зами
построено
малко поаататъкъ
слено отъ порано, се явява
отъ
старото,
все въ сжщото
като едно крупно дело нани
не действующата Силистрен направление и е именувано въ
ска камара, която ни дава до чесгь ла Негово Величество
статъчно основание да верва Каролъ II. Той заема едно про
ме, че тя и за напредъ ще се странство отъ 320 крачки на
въодушевлява отъ доброто же длъжъ и 150 на ширъ. Ме
лание да работи за иконо стото е равно, павирано, по
мическото и стопанско повди крито съ пясъкъ и оградено
гане на окржга. Това благо съ пармаклъкъ. Ведно съ по
родно и полезно дело тя го стройките около него то ко
завърши на 26 септ. нает. год. ствува 600.000 лей, отъ които
чрезъ направеното по тоя слу пелоаината е дала общината.
чай молебствие. Следъ това го Презъ тоя день въ него при
вориха за значението на тоя стигнаха 750 каруци натоваре
актъ, секретара на канарата ни съ неколко вида земедел
Георге Димитриу, окржжния ски произведения, цените на
управитель, кмета и други 4 които беха както с л е д в а :
лица, Нека да добавя, че гнъ бобъ отъ 2534 лей, ръжъ 44,
окр. управитель Ал. Тарчики просо 22, ечемикъ 23, зимни
усъ, въ речьта си между дру ца 65, леща 48 и фий 50 Пред
гото каза и това, че силист седатель на камарата е Му
ренския окржгъ е единъ отъ шонъ Леви,
найдобре уредените съ шосе
та. А това за насъ, които сме
свикнали да слушаме, че бъл Чети
6къ
tapumib нищо не сл направи
ли, беше една приятна изне „Ф{обо
единство"

ни уста стояха, въздишайки,
предъ ведрото, което се пъл
неше тъй бавно.
На вратата жената удари
едно отъ децата и веднага от
прави яростьта си и страхътъ
о т ъ Д.л:ф^>©д1» В о л ф е н щ а й и ъ
си срещу чужденеца, който не
надейно се изправи п р е д ъ
техъ.
Карлъ Мооръ каза найпос
Вечерьта той забеляза цель
Главатарьтъ съчувствено по
ле на разбойниците. Спом та на странното си скитане —
пита:
Какъ се поминувашъ?
ня мъ сн, че бехъ говорилъ съ черната кебилз, гдето щеше
Беднякътъ посочи къмъ го
единъ:беднякъ, който има еди да намери Иуда, когото самъ
сподарския замъкъ на отсрещ
надесеть деца. Обявена е на си избра.
ния хълмъ и къмъ дрипите
града хилядо луидора за онзи,
на прегърбеното си тело.
Както
некога
братъ
му,
тъй
който предаде големия раз
и сега този на драго сърдце
— Тогава иди и ме предай
бойникъ на властьта. На тоя щеше да го предаде. Човеци,
на
властьта. Азъ съмъ раз
беднякъ може да се помогне. човеци! мислеше си Мооръ,
бойникътъ Мооръ. Отведи ме
Съ този нланъ иа ума си неверни, лицемерни крокодил въ кулата и те ще ти платятъ
той се отдалечи, а разбойни ски изчадия, техните очи сж наградчта, а мене ще турятъ
ците гледаха втренчено по вода, сърдцата имъ—камъкъ. на колелото и ще ме обесятъ.
Кавгата на майката заиемв;
диръ изгубения си главатар*,
Той завари бедния земедь
който бързо изчезна въ Бо лець, че издойва пусгалата си мжжътъ помълча малко очу
хемските гори.
коза, а купъ деца съ отворе денъ, а после каза: Господи

Шилеровите разбойници

яотаявшъ шш на
п р е с е н ъ цкментъ, разни постни и бла
ж н и б о и , с у р о в о и и з р а б о т е н о жеп%«
зо,
плугове „ Р у д Сакъ"
е
побед^мч п ) работа, здравина и качество,
ще намерите въ магазина на
К и И Т 0

[панаирската

ж

Н

улица)

®хштт

m m
Д  р ъ
ул.

с
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П Ю С К Ю Л И Е В Ъ

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

Приема болни презъ вс^ко

вреие
2019
1

Приема болни презъ всеко време по

t

в ж т р е ш е и д е т с к и и венерически

болести

въ медицинсккятъ си кабинетъ
„ОПЕРАHЦЕИ* № 1 (до ханъ
109
Бояджиолу).

на ул.
Балканъ

5 S
Х р и с т о

J(.

J{anumoHo6b

А Д в 0 H А ТЪ
У.'/uita „Принч.

Иляна*

— ДОБРИЧЪ

БОРИСЪ

№5

—

ПОПОВЪ

—А Д В О К А Т ъ —
ул. „Пр. Иляна* [въ уличката до Префек
турата, до писалището на адвоката Василиу]

не, вие се мамите; азъ не при да заживее между хората.
ем а мъ наградата!
Огъ дълбоката му ргзми
После той прибави, че му е съль го разбуди обсадата ва
добре известно, какъ Мооръ полицаите, които ненадейно
винаги се е застжпвалъ за уг се нахвърляха върху му отъ
нетените и че е готовъ дори околни!е храсталаци.
да даде подслонъ на преслед
Жената на бедняка, о т *
вания.
Значи, патетичниятъ планъ женска присметливость, тайно
на главатаря б е осуетенъ. Мъл оть мжжа си, 6Бше повикала
комъ Мооръ се оттегли въ властьта и съ удоволствие при
гората и като стигна една мал бра наградата.
ка поляна, полегна на земята.
Въ вериги слазяше главата
Душата му, която току що бе рьтъ къмъ града, къмъмЬсто
ше решена да мре, б е паьъ то, гдето щвше да бжде на
възбудена и смутеаа, — той
днесъ б"е виделъ човека въ каззпъ. И пакъ би могълт>
той да си помисли и да каже:,
друго осветление.
Човеци, човвци,или сега: Же
Той се радваше и сжщевре ни, жени!
менно страдаше; той не е треб
вало да се изпълва съ отчая
Но той се боеше предъ своя
ние за доброто и не бнраше та смърть пакъ горчиво Д
да сгаад [шб^йчикъ; ето, ще обобщава; неговата последна
си струва труда, може би, какъ въздишка бе; Амалия.
а

Стр.
ЙОТЯ Hfl МАЛЦИНСТВАТА

НА ЛИТВА й ЛАТВИЯ
имаше държа ви въ
Ш, въ които м
а лцинсе ползвува ха
съ
голгъми
привилегии,
m бгьха ЛиШва и а
Л Тамъ едва ли сжШуваше ма щинсШвенъ
съ пжсже двете дъри съ взаимно
съгл
а сие
сключена конвенция
асно която двете съta пра вителства
бгьх
а
\жни да
йодърж
а тъ
ЩлщнсШвените си куличституции.
Учи> и църква та бп>ха
отделно нещо, и
ха нищо общо съ поШаШа. Училища та
не
щесШуватъ сжщо, ка то
адическа личность
въ
Ьбие. на на шите, а
щто една та
държ
аав
№ длъжна да
отв
а ря
малцинствено
училище
Щам кждето има
нужди,
ШШо Ша на и
друг
аа
т .
Отъ общоевропейск
а т
а
кина до сега
тия
две
Нржавици сж се ар збир
а ш тъй доОре по между
% особено йо шоя въţşoct, че дори некои имъ
аха.
î Последно време, оба*
^положението се смени.
сключената
кон
'инция въ Латвия
треб
що да се аостроятъ 8
штвансш училища,
а въ
ЛШча \6. Осемтгъ биле
ШШроеки а отъ 16m е
щааени заявления,
отъ
Пругата страна, не било
]

удовлетворено
нито едно.
Именно това е
довело
до единъ малъкъ
конфли
ктъ двеШе съседни държа
ви, които за сега сж въ
обтегнати
отношения.
Причините
за
непо
стройкаШа на училищата
на едните се сочатъ кри
зата, но другите
казватъ,
че требвало
да се наме
ри средства,
както сж
намерили
те ди посшро
ятъ 8 техъ.
Колкото и остъръ
да
бжде конфликта,
както
искатъ да го представяШъ
известни
заинтересовани
страни, той не може да
доведе до срутване на до
сега
стореното
понеже оШъ \3 годи
ни едва сега се
появява
едно подобно
недоразуме
ние.
Все пакъ въпроса е до
сШа сериозенъ и отъ
ва
женъ характеръ, на който
би требвало
да се обърне
повече внимание за да се
не дойде до
положението
въ което се намираме ние
— нито едно
българско
училище въ селата
при
все „добриШе съседска от
ношения* на Ромъния и
България.
Дали не би могло да се
говори за една
училищна
конвенция
между
Ромъ
ния и България'?
Тукъ
требва да заговоряШъ дру
ги.

lue 50 милион
Букурещ*.— Въ Национал
un Банка се състоя едно
сшщаиие между г. г. Авге
кску, Келмеджану, подсекре
прь ори министерството на
кведзлието и Стойческу, ди
ректор* на Националната Бан
и, в* което разисквали вър
ху начина какъ да се отпус
u още една сума отъ 50 ми
«ûBi лей sa семе на земе
jtoimrt. Тая сума ще бжде
можеш иа равположение на
ЗшдЪлскитв Камари, к?мъ
което земедълцитЬ ще се из 
И|щ|тъ въ натура.
Гвъ Аигелеску, управите
ли на Националната Банка

Ь д и е с к а в о й а а междзг
Австрия а У в г а р а я
Будапеща—По случай изтн
чаето срока иа временната
"етническа спогодба между
Австрия и Унгария, и по при
Ufli, че не е могло да се
постигне едво ново споразуме
№ между двете държави е
4 ta.M митническа войн!.

I

tt

«а

обеща лъ да подкрепи това
предложение и заявилъ, че
сумата ще бжде отпусната.
Правителството сериозно е
загрижено отъ положението
на земеделцнтз, които въ бол
шинството си, следъ реколта
та, останаха безъ семе и безъ
храна. Докладите на земедел
ските камари почти отъ це
лото кралство говорятъ, че
действително, ако земеделци
те ие бждать помогнати, ако
не имъ се иде зимница ва
семе, до година реколтата на
зимницата ще бжде подъ ну
ла.

10 годашаивата в а Фа
шизма
Едш> М2с ецъ пшдненства
Римъ—На 1 октомврий се
извършва 10 годишнината отъ
революцията на фашизма, ко
гато Мусолини съ своите чер
норизци взе властьта. По тоя
свучай презъ цвлнятъ месецъ
ще бждатъ устройвани големи
национални правдненства и ще
се навменоватъ улици и зда
ния на името на диктатора
Мусолини. Праздненствата за
почвате въ палата Венеция,
кждето висшиятъ фашистки
съвегъ ще има заседание и
кждето ще се открие голвмн
ятъ бюстъ на Мусолини. Тукъ
г. Мусолини ще направи едно
обстойно
изложение върху
вжтрешната и външна полити
ка на фашисткия режимъ. Той
ще предложи на съвета да
реши и положението на Ита
лия предъ Обществото на на
родите.
А т е в т а т ъ въ Б $ л г р а д ъ
БЬлградъ 1—ЦЪлата поли
ция е на кракъ sa издирване
то на атентатора. Както е из
вестно, преди неколко дни,
едно лице е дало единъ ку
фаръ на единъ хамалъ да го
занесе въ воения клубъ. Тукъ
въ куфара ^избухнала адска
машина. Усилията на сръбска
та полиция до днесъ останали
безрезултатни.
Св^товвиятъ

миръ з а п 

лашвах
Вашингтонъ—Американ
скиятъ министеръ на вън
кашните работи говорейки
за събитията въ Далечния
Изтокъ и специално за оку
пирането на Манджурия отъ
Японците, е заявилъ че
свътовниятъ миръ сериозно
билъ заплашенъ.
Ф р а н ц у с к а т а преса п р о 
тестира
Парижъ — Француската
преса протестира противъ
изявленията на германския
министеръ Нойратъ, койго
заявявайки, че
Германия
прекжева всекакви договори
давалъ да се разбере, че
тя цели тайно да се въо
ръжи.
Преговорите съ съветска
Ру ая
с

Букурещъ.— Правител
ството получило съобще
4 ние оть г. Маджару, че
ромъно руските преговори
започнаха въ Евианъ, ще
продължатъ въ Женева.
КОНФЕРЕНЦИЯТА
Тукъ, обаче, нема да се
водятъ преки преговори, а
ноМошто съглашение
между делегатите на Фран
иия,
Полша и Ромъния и
Букурещъ — Ввроятнопо съветските делегати.
Нашите официални сре
неделннкъ или вторникъ ще
се събератъ делегатите иа ди държатъ въ тайна хо
Малкото съглашение въ Же да на тия преговори и по
нева, за да се съвещаватъ по всичко изглежда, че опти
станалмте политически съби мизма въ това отношение
е гол*мъ.
тия, който ги интересувт.

3

Изборната кампания
ЕДНО СБЛИЖЕНИЕ МЕЖДУ ХИТЛЕРИСТИТЬ И ЦЕНТРУМА,
Нойратъ осее на веова цена равенегво по в ъ о ш ш в ш т о
(Специална кореспонденция на iкъ „Н. Единстао")
Берлинъ, ОктОмврий 1932 год.
Известно е, че Райхстага
е раатуренъ при все про
тестите найвече на хитле
ристите.
Насрочени
сж
следъ 5 седмици нови зако
нодателни
избори, които
ще иматъ решающъ гласъ
за бждаща Германия. По
тоя случай агитациите на
различните
политически
партии сж вече започнати.
Органите на политическите
партии печататъ цели по
зиви за бждещите имъ про
грами.
Хитлеристите ва сега не
взематъ оше живо участие
по причина, че Хитлеръ е
преуморенъ и е въ невъв»
можность да се в п у с н е
в ъ
борбата. Едни
от
даватъ тая пасивность на
хитлериститЬ на липса на
средства. Бившите техни
извори —големите търгов
ци и индустриалци, възна
мерявали
да подкрепятъ
материално великата гер
манска партия |(Grosdeut
schen].
Споредъ други добре ин
формирани кржгове се каз
ва, че финансовите кржгове
ще подкрепятъ правителст
вото на фонъ Папенъ, кое
то требвало да управлява
поне 4 години.
Не е изключена възмож
ностьта на една изборна
коалиция между хитлеристи
и центрума. Споредъ едни
изявления на виденъ членъ
отъ центрума, гнъ Дръ
Шмидъ, централните бюра
на двете партии сж вече
въ преговори. Ако тая ком
бинация се оежществи ве
роятно е едно управление
Хитлеръцентрумъ понеже
последните иматъ^доверие
то на председателя на ре
публиката, Х(;ндембур11к| Въ
всеки случай до сега н#сж
направени абсолютно ни
какви политически комби
нации*

*

*

Особенно впечатление и
настроение създадоха дек
ларациите на мра па вън
шните работи, фонъ Ной
ратъ. Предъ представите
лите на печата, „той заяви
следното: „Следъ неочаква
ниятъ резултатъ въ Же
невската конференция пада
се другиму да ни направи
ново предложения"
Следъ като казва Нойратъ
че Германия стои твърдо на
становището което е пра
тила на 29 авг. на O. Н.
подържа наново своята дек
ларация, че иска и требва
да бжде наравно третирана
съ другите държави по от
ношение въоржженията"
„Нито едно правителство
не може да се откаже отъ
правото да сжществува гер
манскиятъ народъ, добавя
Нойратъ.
Относно продължението
на съвещанията за обезорж
жението той се исказа, че
Германия нема да се яви
тамъ докато не получи дос
татъчно гаранции за равно
правие въ обезоржжението
u че никой нема да повдиг
не въпроса за нейното пра
во. Изказва сжщо u съгла
сието си да поднови прего
ворите но само въ случая
посоченъ погоре"
.Колкото за подметанията
на некой за некакви тайни
германски въоржжения, това
сж само подклаждания, каз
ва Нойратъ, които сънищо
не ще променятъ германс
кото становище."
ч

* *
*

Правителството на фонъ
Папенъ продължава да дър
жи положението въ цела
Германия въ своите ржце.
Убийствата и безредиятасж
вече прекженати и се очак
ва за въ бждещите избори
да се не повтарятъ. По тоя
случай сж взети всички пред_
варителни мерки.
с. м. г.

*

Х и т л е р ъ н а п у щ а полити К Л А Н Е Т А

БЪ

МАНД

ческия животъ

ЖУРИЯ

Берлииъ.— Тукъ се носи
убедително слухът ь, че
Адолфъ Хитлеръ, наскоро
щ е л ъ да се оттегли отъ
политическия живогъ. На
последъкъ той страдалъ
отъ силно нервно разст
ройство и е билъ подъ
надзора на лекари. Отъ
последните му речи, дей
ствително се констатира,
че Хитлеръ е боленъ. Той
е гозорилъ за скорошната
смърть на Хинденбургъ,
за Вартоломеева нощь и
пр.

Отъ Харбинъ съобща
ватъ: — 68 души японски
поданици били заклани отъ
китайските възстаници въ
местностьта Манчули. Дру
ги 16 души били заклани
въ Хатларъ. В ьзстаниците
превзели и гр. Манчули,
кждето участьта на япон
ския консулъ и персона
лътъ му не е кзвестенъ.

ПРОДАВА

СЕ

1) . Едно праздно место отъ
1 декар ъ (бивше лозе) до
новопостроената държавна бол
ница. Става за постройка на
кжща.
З А ПРОДАНЪ
кжщ
2) . Една нива отъ
хек
съ 5 стаи, салонъ дворъ тара
включена сега въ
около 2оо кв. метра иа лозята „Гази баба", на износ
на цена.
ул. „Александри" 6.
Справка редакцията
Справка редакцията
64
6—6

.ново щдшдево"

tip. 4

По бЪЛИЯ СВЪТЪ

Днесъ —

Тонъ

кино

„МОДЕРНЪ"

мя, на брега ка залива Фра« цъ
Самоубийството на пслвча
Иосифъ, изкопаеми останки на
Самоубилъ се е преди ня четворноги риби, които сж жи
Еино звездит* на Метро Голдвивъ
Майеръ
колко време бившиятъ англий веели на нашата планета въ
ски палачъ Джонъ Елисъ, кой девонската геологическа епо
то цвли 23 години е билъ на ха. Това е неизвестно до сега
държавна служба и презъ то звено въ историяти на еволю
ва време е екзекутиралъ пове цията на животинския светт,
W
че отъ 2оо престъпници.
преходна стжпка между риби
Въ 1924 г., следъ екзекуция те и млткопитаещите. Огъ
Дневно: о т ь 5 часа сл. о б е д ъ
Вечерно: о т ъ 8 и пол. часа
та на мисисъ Томсонъ и ней четвероногите риби въ пос
ния любовникъ, палачътъ за ледствие сж се образували
болвлъ отъ остра неврастения. първите жаби.
На сина си той казвалъ :
По мнението на специали
Дкесъ =
Тонъ
кмно „ С П Л Е И Д И Д Ъ —
Днесъ
— Никога не съмъ изпит стите, находката на дръ Кохъ
валъ такъвъ ужасъ, както въ има за науката такова значе
момента, когато требваше да ние, каквого има откриването
мътна вжжето на шията на въ о. Ява останките на доис
тая жена...
торическия човекъ.
в ъ б л е е т я щ и я т ъ 50 н а с т о к о л о р и т е н ъ
филмъ
Джонъ Елисъ започналъ да
страда отъ кошмари и халюци
М ш т * но Токтола
нации. Той не можелъ да спи
На
парижката изложба по
нощемъ. Сзнкитъ на екзекути
радиотехника
може да се ви
ринигв го преследвали. Пала
ди
едно
любопитно
развлече
чътъ подалъ оставка и се от
Вечерно: о т ъ 8 и пол. часа
Дневно: о т ъ 5 часа сл. о б е д ъ
далъ на предишния си занаятъ ние, наречено , Мжките на
—фризьоръ. Следъ това ста Тантала".
На една маса, неоградена съ
налъ артистъ въ единъ теа
нищо, се намира кошница съ
търъ.
Никжде, обаче, не намиралъ великолепни плодове. Особенъ
спокойствие. Той решилъ да надписъ, прекрепенъ на маса
се самоубие и стрелялъ въ гла та, съобщава на публиката, че
вата си съ ловджийска пушка, плодовете сж на нейно разпо
ЗАГУБЕНА Е
но ржката му трепнала и той ложение. Достатъчно е да се
Протегне ржка и да се вземе. оть двора една 3 годишна чер
само се наранилъ леко.
Желаещите, разбира се, не веносива (чилеста) кобила съ
Ояитътъ за самоубийство въ
Англия се счита за престъпле сж малко. Обаче, щомъ къмъ десното ухо разцепено и пред
ние. Джонъ Елисъ билъ изпра кошницата се протегне ржка, ните крака съвсемъ малко
венъ предъ сжда и билъ оп въ масата се открива една схванати.
Който знае нещо за нея и
равданъ следъ декларацията дупка и съблазнителните ово
му, че другъ пжть нема да щия се вмъкватъ вжтре. По съобщи на стопанина ще по
Въ София сж пристигнали вчера г. г. Ви
възнаграж
повтаря своя опитъ за самоу сетительтъ изпада въ недоуме лучи д о б р о
дерзонъ и Хиршлеръ, членове на управителния
ние: той не е натисналъ ни дение.
бийство.
съветъ на наЙголемата световна фирма за зър
НЪколко години Елисъ се какво копче, не е привелъ въ
Стопанинъ
нени храни „Бунге".
борилъ съ душевните си тер движение никакъвъ механи
КОСЮ
ИВАНОВЪ
зъмъ.
зания и найсетне турнлъ край
Тази фирма има свои клонове въ целия светъ.
с. Мусубей
на мжките си, като си лрере
Англия,
Франция, Италия, Гърция, Холандия, Се
Разгадката на изчезващите
общ,
Каралий
залъ гърлото съ бръсначъ.
верна и Южна Америка, Австралия, Китай и njj:
плодове се състои въ това, че 6  5
между кошницата и публиката
Найглавната работа на фирмата сж зърне
? 1 Т М И № РВбН
е пуснатъ снопъ невидими ин
ните храни, но тя има отдели з а тютюнъ, ко
Датскияпь естесгвоизпитатель фрачервени лжчи. Когато по
лониалъ, каучукъ и др.
дръ Лауге Кохъ, който е рж сетительтъ протегне ржка той
ПРОДАВАМЪ
Дзамата господа правятъ посещение на Съю
ководилъ една научна експе пресича тия лжчи безъ самъ
за
на
популярните банки и дво ,,3адруга'* при j
диция въ Гренландия, е напра да подозира. Въ резултатъ на СОБСТВЕНАТА си КЛ\ЩА
съюза на поп. банки, които представляватъ та
вилъ въ началото на септем това се привежда въ действие
врий сензационна находка: той единъ механизъмъ, който и (до самата болница) съ 2 стаи,
зи фирма вь България.
салонъ, фурна, оборъ за 8 ко
открилъ въ замръзналата зе менно отваря дупката.
О г ъ две години тази фирма играе голтма]
ня, съ 1000 кв. м. дворно ме
роля
въ износа на бълг. зърнени храни и се
сто. Нова постройка. Условия
сме , а за голФма придобивка, че тя е заинтере
износни.
сована з а . България.
;.
Споразумение
Гнъ
Видерзонъ,
който
е
главенъ
директор^
ТОМА П. МАРИНОВЪ
на к.нцерна въ Лондонъ и председатель на у
ул. „Газибава" № 514
— Образуването на б е з  Наскоро ще изнесемъ име
правителния съветъ на дeoto за Европа, е зетъ
платна ученическа трапеза ната и делата имъ съ всич 5—1
на Бунге, основатель и главенъ акционеръ на
рия при нашите училища е ки подробности.
фирмата.
къмъ своето осжществява
С ж щ а т а к ж щ а и м а к л о н ъ з а въ Ромъния
— Бившиятъ нашъ съ
не. Десетки бедни деца тукъ
ДАВА СЕ
П О Д Ъ
в ъ гр. Б р а и л а , а п ъ к ъ в ъ нашмя о к р ж г ъ
гражданинъ, г. В. Ранковъ
ще получаватъ храна.
Н
А
Е
М
Ъ
к
ж
щ
а
в
ъ
цен
учитель по търговско смЪ
Нашите съграждани, ви
п р е д с т а в л я в а ф и р м а т а гнъ
наги щедри въ подобни тане и счетоводств i въ търа на града, състояща
случаи, верваме, че и сега Варненската търговска гим се о т ъ 2 стаи.
ще се отзоватъ драговолно назия, е издалъ единъ учеб
Справка редакцията
къмъ апела на инициатори никъ по търговско сметане
т е на това похвално д е л о . съ сборникъ о т ъ задачи и
о т ъ г р . Б а л ч и к ъ с ъ р а з к л о н е н и я въ гр,
отговори за последните кла
Д о б р и ч ъ , у л . П р . И л я н а № б rp.i Кавар
—• Лътото се възвърна. сове на търг. гимназия.
З
А
П
Р
О
Д
А
Н
Ъ
Н
Я
Имаме непоносими горещи
на и r a p H i t К а с ъ м ъ и { ( а р м а н ъ .
ни, които зле се отразиха
— Житното тържище : отъ Юсеинъ х. Аметъ: една
Ф и р м а т а з а к у п в а в с и ч к и в и д о в е житян
за зимната полска работа. зимница 38о46о; р ъ ж ъ Зоо кжща, 700 кв. м. дворъ съ
герани.
По тая 'причина ораньта ЗЗо;
царевица 175180; ече кладенецъ. Кжщата се състои
отъ
4
стаи,
едно
кафене
и
8
още не е започната.
микъ 190125; оеезъ 18о
м. оборъ.
2оо;
бобъ 220225; рапица
Сгргдитв съ местото се на
просо 13о14о; миратъ въ ул, „Мъгурели" 14
— Селяни се оплакьатъ 3oô32o;
о т ь прекомерно големите фий Зоо34о.
[до табаната)
такси, които общинското
2)ръ JT . (?. Qajtéu пра
Справка въ бръснарницата
управление събира о т ъ
Дръ д ,
Н о в а ч е в ъ
ви всгькакъ&ъ видъ опера
дошлите да продаватъ въ
СЛЕДЪ ЕДНОГОДИШНО СПЕЦИА
ции на носъ, очи,
гърло, на ЮРДАНЪ ИВАНОВЪ ул.
пазаря добитъкъ, птици и
уши и уста.
ЛИЗИРАНЕ ВЪ ПАРИШ» ПО
„Режина Елисавета" №
др. Щ е се повърнемъ.
Приема всъки день.
60
15—87.
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11 ГОСТИ M
ВЪ БЪЛГАРСКИЯ

1

П. ДИНИТРИДДИСЪ
9

— Събирането на данъ
ците въ селата било заси
лено. По тоя случай нькой
бирници и агенти далечъ
повишили своята власть.

— Печатница
„Номер
чиала" търси две момче
та за
ученицисловосла
гатели.
ПосШшване
веднага.

се завърна и се установи въ медицинския ей
кабинетъ—ул. „ЕлиадеРадулеску* № 3 п
Чети
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