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БОРБАТА ПРОТИВЪ ЛИХВАРСТВОТО
Отчаяното положение на земеделците- — МВркнтъ на прави
телството- Къмъ окончателенъ нрохъ. — З в ш н е
нието на помощьта е фатално-

Цинцарски анекдотъ

Когато първите цинцарски сестава точно обратното.
Още не се свърши анор
мейства пристигнали въ Кадрила
Отъ
селата
получаваме
тре
малното изземвание на земиИзвънредно големите лихви, съчетани съ жестокосър- тера и единъ отъ техъ като вивожни вести. Бирници и т е х 
i t въ Кадрилатера и селяни
дечието и ненаситната алчность на лихварите, ето години вече дЬлъ берекетя, бйллука и яамата,
щ те сж изправени предъ друго ни агенти безъ никакво пред
подъ редъ довършватъ своето пагубно д е л о : народните седналъ и писалъ на своите бли
зки отъ Македония следното
едно обстоятелство, което а к о варително съобщение, влизатъ
економии сж изчерпани, селянина е доведенъ д о просешка
писмо :
в ъ дворовете на селените и
да не дава така
заплатояга и е готовъ за всичко.
„Пристигнахме. ГоспОдъ далъ
шителенъ характеръ, при все слагатъ ржка на най-необхо
Всуе биха всички отчаяни позиви на всички добри и
год това спира желанието на зе димите имъ принадлежности.
далъ,
много далъ.
разумни ясновидци, всуе селянина възлагаше надежди у
Има
за насъ, има за васъ,
Това е едно явно нарушение
меделеца да обработва своите
тия, които днесъ ни управляватъ — никой не дръзна д а
има
за
всички.
Пригответе си ба
на законите и висшите фис
ниви. Въпроса е за измерва
вземе смелите мерки, които се налагаха за спасението на гажа и чакайте отговоръ".
кални органи о т ъ окржга ни
нето на нивите — кадастритова, което още мржеше да се спаси.
Следъ като се изминали пър
следва да взематъ нуждните
раието.
Позорното лихварство, в ъ съдружие с ъ острата сто вите шесть месеца и обстоятел
мерки.
Тукъ нема д а говоримъ з а
панска криза, тежките и непоносими данъци, катастрофал ствата почнали да изневеряватъ
на сладките надежди, сжщия е
О к ъ Кюстенджа ни съобща
добргте или лошите
страни
ното спадание на цените на зърнените храни, унищожиха писалъ второто си писмо:
на тоя въпросъ. Щ е се спремъ ватъ, че изкараните о т ъ бир
окончателно всека възможность за предотвратяването на
„Вервамъ багажа ви да е готовъ.
ниците предмети на данъко
само върху това, което съз
страшния и сждбоносенъ крахъ.
Бждете и вие готови, но не слу
платците на публична проданъ,
дава такава загриженость у
П р а в и т е л с т в о т о ое с е п в а ,
шайте какво ви говорятъ и не
селячеството поради което една
оставали непродадени по мег
Днескашното правителство изхождащо предимно и з ъ тръгвайте докато не ви пиша азъ.„
Изминаватъ се . още шесть ме
значителна часть
земеделци
даните, т ъ й като немало ку
широките селски среди, приблизително т р и години стоя
сеца.
Настжпва сушата, а следъ
сх решили да не си обработпувачи.
безпристрастно предъ спазмите и гърченнята на селските
нея
и
гладъ. Дадените пари съ
ватъ земите. Въпросътъ е ваТова достатъчно говори з а
стопанства, и чакъ сега, когато ножътъ вече е опрелъ о лихва мжчно се събиратъ. Пада
женъ.
крайното обедняване на насе
кокала, се сепва.
Братияну и идватъ на власть наПо прокараниятъ законъ з а
лението.
Може би е доста кжено, но пакъ ще кажемъ, по- ционалъ-църанистите. Сжщиятъ
пише следното писмо : •
кадастрирането, определено е
Въ нашия окржгъ, особено
добре кжено, отколкото никога.
да се плаща една такса о т ъ
въ селата о т ъ крайбрежието,
„Братияну падна и Господъ От
Двата министри/ г-дата Маджару и Маноилеску, спе
240 лей на хектаръ, о т ъ ко нема незапечатанъ хамбаръ отъ
тегли консулите си отъ насъ. Ба
циалисти по економическите и финансови въпроси, се надгажа ви да стои готовъ и пише
ято сума държавата поема по
бирници, когато добруджанеца
преварватъ да съставятъ планове за излизането ни отъ теж те на Янаке отъ Америка. Тамъ
ловината, а останалата поло
никога не е запомнилъ д а
кото безиеходно положение.
било много хубаво. „
вина. - плаща земеделеца. З а бжде секвестиранъ за данъци.
Още .песть ме
Говори се. за спирането на изпълнителната сила на "Изминавать
насъ тая такса е твърде го
Обаче това положение о щ е
изпълнителните листове, за откупването о т ъ страна к а с- сеца и работите съвсемъ се олема. Въ нашия о к р ж г ъ бол
не стресна нашите управници,
динъ финансовъ институгъ, кредитиранъ отъ държавата, на бъркватъ. Бирниците тртгватъ и
шинството земеделци с ж при
които по примера на другите
наредъ запечатватъ хамбари и
всички задължения на селяните къмъ частните лица, които
тежатели на земи надъ 5 0
кжщя. Пари нема, патриотизма
окржзи, поне да изложатъ непъкъ с ъ поносима лихва и на дълги срокове ще изплащатъ поевтинява, а храните се прода
хект. и днесъ, при това бед
поносимостьта о т ъ данъчните
задълженията си къмъ тоя инегитутъ. Въобще, доста сери- ватъ на безценица. Сжщия седа
ствено положение на еконо
плащания.
win
зни мерки, но с ъ които з а обща изненада, все още не сеи телеграфира:
мическото и стопанското със
Въ министерството на фи
бърза, к ъ й както налага момента.
тояние, р е д к о щ е се намери
„Стопъ!"
нансйите нашиятъ о к р ж г ъ е
земеделецъ д а плаща,
вънъ
поставенъ в ъ най цветущо
Близките му отъ Македония,
отъ хиледите общински, дър
загрижени
отъ получената телег
положение
и
като
най-богатъ!
>ЕИЬ
рама, отговарятъ веднага :
жавни
и
пр.
пр.
данъци,
една
5ив#
отъ страна на Гаргалъшката
Единъ отъ болните въпроси
—„Що за стопъ бре Киряко ?
Ще бжде пи избранъ
сума отъ 5, 6 и 7000 лей.
община за 4,200 лей, сума
е и отчуждаването на селските
Некой
боленъ или умрелъ ?„
нето-Освенъ това, както споменах
г. Титулеску за пред дворове. И това отчуждение определена за прекупуването на Последниятъ
дава следната ус
Т о з и
ie И
ме въ единъ о т ъ миналите
се върши както се в ъ р ш а т ъ собствения си дворъ.
покоителна
телеграма
:
седателъ
на
Л.Н.?
всички работи в ъ майка Доб д в о р ъ е в ъ притежание на М. — Сицко здраво, сицко зиво !
бройове на нашия вестникъ,
Столичните
вестници съ- руджа : който чиновникъ стане Данаиловъ отъ д е д и и праде
не е дадено абсолютно никак
Последните цинци бани перцепднешна
дата
съобщаватъ
о т ъ по-рано, мери, прави, струва, ди с ъ редовни документи, да тора взе. Молимъ Бога за здраве
во
осветление
за
начина
к
а
к
ъ
тиращи отъ 300 години. Чрезъ
кови
решава, коли и беси.
Женева, че въ близките крж
тези документи било доказано ваше. Идете въ мънастиръ у
га. ставатъ тия измервания. А
По тоя въпросъ е достатъч
гове
на
Л.Н.
усилено
се
ноабсолютната собствеиость на Света гора и молете светите Сед
това е най-важния козъ на
но да спомесемь долния слу
Данаилова. И в ъ п р е к и това мочисленици за успокоение ду
селъ
слухътъ
за
избирането
чай, станалъ в ъ с. Юзгюбенселянина, който имайки на
гаргалъшката община преслед шите на нашите бирници, защо
като председателъ на есенна лькъ, който хвърля обилна
ржце опитите о т ъ миналото
то тукъ черкви нема, а Господъ
0
светлина върху начина за от ва и налага секвестъръ.
та сесия на Л.Г. на г. Титу
далъ, далъ, далъ и... избегалъ
по изземването на земите, ре
чуждаването на селските дво
Такива случаи не сж редки. отъ секвестъра на бирнико".
леску, ромънски пълномощенъ
шилъ е да не оре д о като не
рове, за които мнозина селяни
Ето защо висшите администра
министеръ в ъ Лондонъ. Само
мине кадастъра.
притежаватъ документи и та тнвни власти требва да взе
1Л
неколко държави били изяви
пии о т ъ далечни о щ е турски
матъ подъ близко внимание
Селяните иматъ всички ос
ли желанието, че за предсе
времена.
тоя въпросъ и да турятъ край
нования да в е р в а т ъ в ъ л о 
46
На 11 августъ билъ секве
на т а я голема несправедли
дателъ да бжде избранъ единъ
шите страни на това
измер
стиранъ жителя о т ъ с. Юзгювост
вънъ отъ европейските дър
ване. За това компетентни .е
бенликъ Михаилъ Данаиловъ,
жави.
органи незабавно требва д а
се спира работата на всички ос тастичната цифра 8000 коли. Но
Дадатъ нуждното осветление.
танали работници. Предъ всеки интересно е, че бащата на фордиШ
' * • * • . '
работникъ минава едно и сжщо зма като економическа система не
Фискалниятъ тероръ в ъ ок
нещо, което той обработва мигно е Фордъ. За първи пжть тази сис
ръга ни е в ъ своя
разгаръ.
вено и така единъ автймобилъ тема е била приложена съ успехъ
става напълно готовъ само за 15при голвмата скотобойна въ Чи
Това адско гонение о т ъ страминути.
Когато некой работникъ каго. Всеки работникъ въ Фордо"а на държавата
противъ
0.
обходими за автомобилна и аеровите фабрики носи нЬкакъвъ отВъ една кореспонденция до го планна индустрии. Така напр. той по нБкаква неотложима нужда
своите данъкоплатци обзема
личителенъ белегъ. Инжинерите
лемия немски в-къ „Хамбургеръ има собствени гори, железни и требва да се отмести отъ теку
напр. носятъ бели
ржкавици.
целото кралство. Столичните
сащата
лента,
той
вдига
едната
си
Фремдемблатъ" отъ Америка, на каменовжглечи мини, собствени
Американския
работникъ
не е совестници ежедневно ни под- мираме твърде интересни описа
ржка и специалния надзирателъ
памучни плантации, книжни, ци
циалистъ.
Той
е
индивидуалисть
насятъ потресающи сцени, ра
ния на американския публиченъ и
ментови фабрики пр. пр. Тукъ е изпраща веднага другъ на негово и егоистъ. Въ Америка не сжще
стопански животъ.
зигравани между агентите на
и приложено съ най-големъ ус место. Презъ огромните дворове ствува държавна грижа за работ
на фабриките се движатъ влако
Кореспондента описва фабрики
финансовата власть и бедниятъ
пехъ техническото чудо „текуща
ве съ песъкъ, който за неколко ниците. Въ лицето на господаря
те на автомобилния царь Фордъ,
лента".- Това е действително една
американския работникъ (разби
Данъкоплатецъ. Но докато в ъ
като едно чудо на техниката. Соб
лента, която минава покрай сто минути се превръщатъ на авто рай квалифицирания) не вижда,
останалите окржзи на крал
мобилни
стъкла.
ствено Фордъ има не само фабри тици и хиляди работници, които
ството това се върши в ъ ка за отомобили, а множество
Ежедневната продукция на фор освенъ единъ равенъ контрагентъ.
е невъзможно да се отделятъ ни
Своята еждба той не предоставя
довите фабрики е стигнала фан
Ределения с р о ъ о т ъ връ
други фабрики, въ които се об- то единъ мигъ, защото съ това
чването на сомацията, у насъ работватъ всички материали не
и
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НЕПРАВИЛНОТО ОТЧУЖДАВАНЕ н а сел- ИМОТИ
Общште не увожовотъ документите

Чети в-къ
„Единство

Картини изъ в м р к а н е ш
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ЗРЪНЦА
Д. И. Б О Я Д Ж И Е В Ъ
Хармориятг
зсновното ус
ловие за доброто раззитие ка
БСЪКИ

орГаНлЗЪМЪ. ХармОНИЯ,

обаче има само тамъ, гдето
сжщестауаа
закономорность
при взаимноотношенията на
отдълниг-ь съставни елементи.
Ч о в ъ х ъ т ъ колкото и нросв-втенъ да бжде той и днесъ се
очудза предъ мощносгьта в ъ
проявата на хармонията на
природнитъ явления и кой
човЪшли умъ. на билъ той и
най-нздменамятъ и днесь не
се прекланя неволно предъ
строгата неизменна законосъобразносгь на природата? К о й
не се възхищава отъ стройно
то пъеаие на единъ добре
дирижирань хоръ, оркестъръ
и др., а най-после и човЬкътъ
е з д р а з ъ само тогава, когато
всички негови оргаки кравилно извършватъ своята служба.
Значи, всичко е подложено на
единъ строго опредъленъ з а колъ правило, което ако не се
спазва, нарушава се хармония
та, отстжпвайки мъсто на ха
оса и безредието.
Така е съ ВСБКО общество,
за да може то да се развива
и преуспява в ъ идеалитъ- и
стремленията си: Нуждно е на
пръвъ планъ то да бжде орга
низирано и най-важното дисциплирано и ако неговигв чле
нове спазватъ и изпълняватъ
съвестно неговигв наредби и
директиви по тоя начинъ енергията не се разпил-вва, но
се канализирва и тласка обще
ството съ бързи крачки к ъ м ъ
напредъкъ и правилно разви
тие.
Съ другу думи, смъло може
да се каже, че дисциплината е

осноаниять камъкъ, огромниятъ храмъ на човъшкиятъ на
предъкъ.
П р к м ъ р и г в сж много. Г е р '
манскиятъ народъ прочутъ по
своята дисциплияг, — днесъ е
най мощниять в ъ ВСБКО едно
отношение, а древнитъ Спзртз,
Рлмъ и много други, в ъ които
до гдето дисциплината е била
главниятъ двигателъ, тъ сж
били св-втовни господари и
веднага сж упадали и загивали
още при първитъ симптоми на
неподчиненостьта и безредие
то.
Дисциплината не е нищо
друго освенъ подчичение на на
дарения съ свободна воля ч о в ъ к ъ подъ воляга на законигв
на организираното общество
в ъ което той живъе
Нзполеонъ е казалъ, по д о 
бре единъ лошъ, но дисциплиниранъ генералъ, отколкото
трима добри в ъ смисълъ храб
ри, но лошо дисциплинирани.
Ето защо капиталната грижа
на всъко общество е да се ор
ганизира и утвърди добре
дисциплинно,ако то иска да
твори блага и върви к ъ м ъ
напредъкъ.
Грижа отъ капитална важность и наложителность е и
на насъ добруджанските бъл
гари да се организираме в ъ
самостоятелна мощна минори
тарна организация, добре дис
циплинирана подъ водителството на още по добре дисци
плинирани ржководители д а
заработиМъ за общото благо и
економическото и политическо
повдигане на нашите отруде
ни събратя.

лей кгр.

Така се изнизаха обстоя «нътъ? За купената 1000 клг.
телствата, щото всъки
опитъ
зимница отъ миналата година,
за възстановяването на селско
днесъ тр-вбва да продаде точ
то ни стопанство с е явява
но 4000 клг. А почти всички
като почти невъзможенъ. Ако
тия които сж взели зимница,
вземемъ да направимъ само
било за семе или за храна,
едно сравнение в ъ разликата
сж подписали полици, срокътъ
на ценитъ на зърнените хра
на които изтича днесъ на 1
ни отъ миналата година и
еептеврий.
тия отъ днесъ, ще се ужасимъ
Тоя ю л ъ м ъ скокъ в ъ цеи ясно ще предвидимъ безисНИГБ на зърнените
храни е
ходностьта отъ това положе
единъ отъ главнитъ , пжтевоние.
дители къмъ стопанската проКакто се знае, миналата го
пасть на нашия селянинъ, кой
дина реколтата
б ъ компрото и безъ това е надвесенъ
ментирана вследствие на су
надъ него.
шата. Селяните търсиха пше
ница за семе и храна. Тогава
По този въпросъ ние ще
те купиха за 8 —12 лей клг.
се повърнемъ съ всички по
и посвха. Срещу тая покупка
дробности, когато почнатъ да
те подписаха полици
срещу
се протестиратъ полиците отъ
пари въ брой. Днесъ реколта
страна на банки, дружества и
та бъ богата. Днесъ зимница
частни лица, които при все
та се продава — най-ценната
добрата воля на селянина да
— 3 лей клг.
погаси задължението си с ъ
При това положение какъ даване на храна в ъ натура,
може да се издължи селяни- не се уважава.

никому д р у г и , а на собственитъ
си ржце. Той е самйнадеянъ, трудолюбивъ и жизнерадостенъ. Аме
риканския предприемачъ капиталистъ има за девизъ високата
надница на работника, разбира се,
к о г а т о предприятието върви.
Америка е една страна напъл
но автомобилизирана. Отъ всичко
32 милиона моторни кола ней
се иадатъ 24'/s милиона или 76.8
иа сто, Германия 577,000 кОли
или

Г8

на

сто отъ свЪтовния

автомобиленъ паркъ. Въ Америка
се падатъ единъ автомобилъ на
4'9 человъка, а въ Германия— на
111. Отъ произведенитъ презъ
1929 гОд. въ Америка автомоби
ли па Фордъ се пада рекорда —
35 на сто. Задръстването иа ав
томобили въ Америка е тъй г о лъмо, че въ 11'Ькои голъми градо
ве е ставало нужда да се строятъ

ХАЗМОНАЙ Н. ХАЗМОНАЙ

Съобщавамъ за общо знание и особено на г. г. земедъли
окржга ни, че открихъ
^

Д Ш Ю В Ф Ъ 8& Г Щ ,
БЕНЗНЯЪ н seras

извънъ града специялни шосета
за гариране на автомобилите. На
единъ площадъ въ Чикаго , напр.
се побиратъ 2000 коли И когато
е дума'за Чикаго, интересно е
да се отбележи, че този градъ
въ 1850 година е ималъ 30,000
души население, а днесъ е
3,000,000 или за 80 години е порастналъ 100 пжти повече. Чика
го е известенъ и съ други нъща като това, че тукъ е центъра
на разбойническите банди, Въ
Чикаго ставатъ толкова убийства,
колкото въ Ню-Иоркъ, който е
два пжти по-голъмъ.
Чикаго е центъръ на земедълската наука и духовния животъ.
Най-сетне кореспондента отбе
лязва, че въ Чикаго излиза найголъмия в-къ въ цълия свътъ —
Чикаго Трибюнъ" сь дневенъ ти
ража, 860,000.

ВИДОВЕ

НИВЕРДЯНН МйСЛДодъщ

O. M. I. R.

КЛОНЪ НА Д-ВО Oficiul Minier Roman ОТЪ БУКУРр,,
Депозита се намира ПО ШОСЕТО ЗА КЮСТЕНДЖА на б
та панаирска мъсность.
N
1

KB

Имайки предвидъ, че доставямъ стокитъ си отъ пръвъ
никъ, почитаемата ми клиентела може да бжде увърена,

че

10

бжде услужена винаги съ най-доброкачествени стоки виц""
износни цени.

Господа зедедълцитъ ще намърятъ при менъ всички възщ
УЛЕСНЕНИЯ въпреки кризата, осланяйки се на връзкитъ,
КОию
сжществуватъ между насъ вслествие търговията ми съ храни,
к

Съ отлично почитание
Чета и препрочитамъ тия така
издържани по форма прочувствеХАЗМОНАЙ
Н. ХАЗМОНкй
ни стихотворения и скръбъ
;
Ж И T А Р Ъ
дълбока ме обзема по рано от
, П л о щ а д ъ „Пъчей" 31
миналия истински поетъ.
Навънъ улицата упорито тъна526
7-3
ника новите „шлагери" — нескопостно преведени нъмски блукдавости, които съ такава страстъ,
чувство и възхищение се шепнатъ
и пъятъ отъ млади и стари.
откри се въ центъра на града—Мусалата
„Шлагера"—О! Дона Клара ед
на ул. „Гургулята" която води за гарата
ва ли не ще ми пръсне тъпанче
тата.
А въ сжщото време и азъ
унесенъ, не шепна, но и прип-ьвамъ, тъй хубавата песень „ИС

ХОТЕЛЪ

Новъ Пресловъ

ПАНКА" отъ Д. И. Бояджиевъ

напълно въ духа на днешнитъ
„шлагери", но само че писана и
5). Л. Ц.
печатана въ хумористичния листь
„БЪЛГАРАНЪ" още въ 1909 год.
авдеЕЯШшшшшт
Ето и самата песънчица:

Селянит-Ь предъ две крайности
Зшвдш за семе купено за 8-12 лей клг-. днесъ се про
2-3

Единъ отъ малцината българ
ски поети,родени за да блеснатъ
като мигноструйна ярка ракетаfи
да-угаснатъ въ пролътьта на своя
животъ.
Една мълнеоносна любовь пре
допределя сждбата му: въ една
ясна нощъ преди 19 години едва
тридесетъ годишния младъ и жиз
нерадостенъ жрецъ на българско
то слово завърши поемата на
своя земенъ животъ — прострели
самъ сърцето си.
Следъ Яворова, тоя е втория
случай —• една фатална жена откършваше въ превара неженъ
цв-Ьтъ, който щеше да радва
цълъ народъ.
Остави скромно наследство —
двайсетина стихотворения, пръсна
ти въ различни списания отъ пре
ди 1911 год., които едва сега
върни приятели събраха въ малъкъ но силно благоуханенъ букетъ.

ИС

Основно реставриранъ и нагоденъ по образеца на
зап. европейските хотели. Съвършенно нова мобилировка. Въ всека стая вода и баня Ресторантъ.
Цени общодостъпни — Прислуга вежлива—,
~

ПАНКА

Въ Испация жарка родена,
очитъ ми пръскатъ искри,
отъ слънце севилско горена,
плътьта ми е жаръ, тя гори!
Caramba ! Ole !
Какъ шумно звучатъ кастанети!
Какъ вихъръ е мойта игра!
А мойтъ прегръдки сж свети,
а моята нощть е зора! •
Caramba ! Ole !
Зови ме, зови! Карменчита,
зови ме блаженство и смъртъ !
Снага сладострастно извита
прекършвай^! Бжди милосърдъ !
Caramba ! Ole !
Нима не ще се намърн нито
единъ български композиторъ, да
компонира мелодия за тая хубава
пъсенъ, та ако тр-Ьбва млади и
стари день и нощь да тананикатъ
по улици, дансинги и кабарета, то
поне да бжде нъщо свързано и
смислено ?
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Ю-б

Важно за ученички и ученици следващи
SapHCHOKHTrfe

При добро семейегво въ ноаа хкгиеничза
мобйлирана кжща, се приематъ три или четири ученици (ученички.) съ пъленъ панейонъ.
При добра храна и пълна чистота съ умЪревт,
наемъ.
За споразумение :
Вараа ул. „Опълченска" № 14 за A. М.

Б
е
Л
е
Ж
К
О °.

Кжщата
намира много близко ДО , всички учи
лища. Съдържателя зе ангажира за настойничество.

въпросътъ съ
дълженията на зе
меделците.

4-2

ЗА ВСИЧКИ

Важно !

Съобщавамъ за знание на интересующите се, че
отворихъ в ъ гр. К А В А Р Н А близо до борсата

ЯПДВЕЦД и ТАВАНА
!Ц
§§§

кждето боядисвамъ с ъ най-здравите аналинови
бои разни шаеци, кувертури, прежди и др., валямъ най-бърже и вадя кожи за обуща, кожуси
хамути и др. съ хромови и други щави.
Съ почитание
И Н Д Ж И Н Е Р Ъ ХИМИКЪ

ДИМИТЪРЪ х. ивпновъ
5-3

— Отговоренъ

АБОНАМЕНТА?

с е
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Важно !

Вчера въ министерство
то на земеделието се е съ
стояла срещата на минис
терския комитетъ, съставеиъ
отъ г. г. Виржилъ Маджа
ру, Михалаке, М. Манои
леску и Гр. Гафенко, въ
която обстойно се е рази
сквало начина за облекче
нието на задълженията на
земеделците.
Конференцията е продъл
жила 2 часа и всички ра
боти били определени.

училища

Редакторъ : АТ. ЦБ"ВТКОВЪ

Tip.„Comerc iala

z

iv. D. Linctoi & Co.
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ЖАЛКИЯТЪ
резултатъ отъ ЕДНО
лаквание

ОП

Преди нъколко дена бъхме
съобщили за единъ скандаленъ
всички случай, станалъ в ъ с. Амзаларъ,
чиито герои бъха нвкакъвъ си
колонисть Барбу Иоакимъ и
балчишкия агрономъ Въкару.
Ощетениятъ селянинъ, който
бъ отправилъ едно добре мо
тивирано оплакване до г. зе
меделския конеилиеръ, днесъ
идва да се оплаква предъ г.
префекта, тъй като сложената
..резолюция отъ зем. конеилиеръ
До балчишкия агрономъ не да
ла абсолютно никакво удовле
се, * творение.
сата
Колонистътъ Барбу Иоакимъ
иодъ предлогъ че е агентъ на
i
Въкару продължавалъ да но
си съ каруци динц и п л п е ш и
отъ бостана на Иорданъ Коевъ
Тоя последниятъ, в ъ ржка съ
Иповъдьта на консилиера оти
линовн Р при агронома и иска анке
ра. Обаче г. агронома не иска
IP
•Да чува и отказва категори
чни да изпълни решението
5 оето началство. И днесъ
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отъ учреждение в ъ уч
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Ецит?'* "
и проси го
Да му запазятъ бос
за който е положилъ
°лк ва РУДъ.
Д а
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продължава
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г. г. "Управниците
ни да вникнатъ в ъ
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гарга
Р а очитъ не вадятъ?.
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хославзшките малцинства
които
да
предприеме
усилена кампания по от
ношение злите езици отъ
Букурещъ, които повси
чко изглежда се инсцени
ратъ отъ македонствую
щите.
По тоя случай е било
отправено писмо отъ г.
председателя на Турското
културно общество, Мю
стеджебъ X. Ф^зълъ до
редакцията на в. «Един
ство, въ което се изтък
вало необходимостьта за
една взаимна борба на
двете народности.
Това неможе освенъ да
се запише като единъ
активъ на миноритарното
движение, което спечелва
все повече и повече при
върженици. Немската ми
норитарна партия въ Ро
мъния, която работи по
пжтя за правата на мал
цинствата вече отъ тол
кова години требва да
обърне погледъ, да р а з 
мени мисли и даде свои
те съвети на току що
зародяващите се българ
ска и турска партии и
майки се
предвидъ, че
българското и
турско
малцинства могатъ да из
пратятъ около 30 души
въ
парламента, които
парламентари
рамо до
рамо съ немските такива
ще бждатъ единъ стълбъ
една гордость за малцин
ствата не само въ Ромъ
ния, а въобще на светов
ното миноритарно дви
жение".
ГОЛЕМИТЕ безредия

въ Бу

дапеща
Трима убити и 300 души рзнени

Будапеща 3. Вчера тукъ
се произведоха големя ма
нифестации обрззуваии отъ
J б?зработниците. Къмъ 12ч
| манифестантите O TKPHXJ
формено сражение съ по
липистите. Паднаха около
300 душ2 ранени и трима
убити,
Надъ 10,000 души безра 
ботни се събраха предъ
Индустриялния палатъ и
започнаха шумно да мани
фесткрать. ГЬчти ВСИЧКИ
кжщи отъ тоя квартзлъ
б^ха напздняти и обрани
както и всички магазини.
Полицията бе принудена
да изпрати противъ мани
фестантите блиндирани ав
томобили. Мзнифестатите,
обт рнзли гдинъ камиенъ
съ каменни вжглища, за
почнаха да мерятъ ПОЛИЦЙ
стите, които ва своя редъ
откриха огънъ на мето.
Ресторантътъ Вайнгрю
бенъ отъ градския паркъ
бе разрушенъ до основи.
Манифестантите събориха
трймзайге и издигнаха ба
рикади. Следь неколко ча
сова борба манифестанти
те беха разпръснати и ре
дътъ бе възтановенъ. По
лицията арестува надъ 250
души.

Стачката въ фран
ция

Поонкоре предеш й началото на войната

малцинство отъ Добруджа

Излизащиятъ въ Линцъ
(Австрия,) в. „Тагблатъ"
ето какво пише за в къ
„Единство" и за нашето
малцинство тукъ:
„Българскиятъ минори
таренъ вестникъ .Един
ство" (Добричъ) бива че
сто пжти атакуванъ като
„шовинистическо гнездо"
отъ некой букурещски
Ащ
вестници, които водятъ
ожесточена борба против
ЪЕЪ
всичко българско въ До
sa,
бруджа.
ТЬзи националистичес
И1
ки вестници
засилиха
своята
кампания,
особено
И В1
следъ като се заговори
за изменението на зако
на за земите въ южна
Добруджа. Често
пжти
вестникътъ и хората око
ло него биватъ окачест
31
вявани като «разбойници
въ държавата", „единъ
националенъ
срамъ" и
т. н.
Главната причина за да
лата
спечелятъ умразата на
ата
няколкото листа редакто
ритЬ на „Единство", е че
тЬ се борятъ за образу
ването на една българска
миноритарна
партия и
повръщането на едната
трета з?мя взета отъ бъл
гарското и турско насе
а на ление на южна Добруджа
доби- отъ ромънската държава.
'aura,
Напоследъкъ, това ве
роятно
се дължи на ед
6
наквата зла участь на
двете малцинства, усиле
но се говори и оТъ две
тъ страни за образуване
га
то на единъ комитетъ по
образеца на тоя отъ Че

Hi I P

Въ отговоръ на френ
ския меморандумъ за об
разуването
на Европей
скитгъ Съединени Щати,
Германия решително ата
кува съвета на Л. Н. за
ревизиране
положение
то на малцинствата отъ
Европа. Това значи съ дру
ги думи, че Германия на
всп>ка цена иска ревизира
нето на мионитгъ догово
ри.
Гнъ Поанкаре, имайки
предъ видъ това станови
ще на Германската Репуб
лика, не закженя да обър
не вниманието на държа
витгъ съставляващи съвет
та на Л. И, че това по
ведение на Германия е
равносилно на
йоканата
за една разходка
върху
нгькой вулканъ. Гнъ Поан
каре е найисалъ една ста
тия по поводъ предсто
ящето събрание на О. И.
въ която казва, че тър
сятъ се начини за да се
разклатятъ или да се у

•
нищожатъ не само Вер
сайлекиятъ
договоръ, но
Парижъ 3. Въпреки всич
и тия отъ Сенъ жерменъ, ки положени стърания на
Ньой, Севръ и Трианонъ. министерството на труда
Тнъ Понкаре твърде за за отстранение на стачките,
гриженъ отъ това поло избухаали въ Рубе и Тур
жение свършва своята ста куанъ, стачкуващите работ
ници твърдо се придър
тия така:
жатъ
БЪ решенията си.
„ Събранието отъ Жече
Вкъ
„Льо Танъ", който
ва ще процедира тоя въй
обвинява
за продължение
ровъ съ голп>М1
разум
ностъ и ще си затвори на стачката комунистите и
ушити,, за да не чува е социалистите, обвинява и
хото на германските из правителството.
борни
агитации,
нито
тоя на партизаните за Градътъ /Тшъ предъ
ревизирането на мирнитп> едно наводнение.
договори, нито пъкъ гласа
Яшъ 3. Пз причина на
на защитниците на мал
проливните
дъждове, кои
цинешваша. Думата е за
то
паднаха
напоследъкъ
въ
подържшето на
светов
страната,
водата
отъ
река
ния миръ."
та Прутъ и другите реки
Тъй или инъкъ, но въл
толкова се увеличи, че
ната за ревизирането на
страхътъ отъ едно катас
мирните договори йосто
трофално наводнение на
яно расте и не е изклю
крайните квартали на гра
ченъ случая да залее Ев
да се очаква отъ день на
ропа йреди осъществява
день.
нето на
Евройейскитт
щати на Брияна.

Европейската федерация.

София
Вкъ „Танъ"
пише по въпроса за (евро
пейските Съединени Щати,
че Франция е взела [благо
родната инициатава да на
прави народите да раз
бератъ, че за техъ е въз
можно политическо §и сто
панско благоденствие 'при
днешното
състояние на
духовете, само ако бжде
установена една широка
европейска обшность на
базата на сжществувашите
договори!

СЪБРИНИЕТО HR
Лигата противъ лих
варството
Председателътъ на мъстна
та Лига противъ лихварството
е получилъ покана отъ цен
тралата в ъ Букурещъ, за да
участвува въ събранието на
главния съветъ на Лигата
противъ лихварството, което
ще стане на 7 и 8 т. м. н. г.
въ
помещението на Лигата
отъ
ул. Батисте № 17 в ъ
Букурещъ.
Събранието се свиква отъ
секцията
на ипотекираните
собственици и има за дневенъ
редъ извънредно важни въп
роси.
Въ
поканата особено се
обръща
вниманието, какво,
трибуналите отъ кралството
начиная отъ 14 т. м. започ
вали своята дейность на про
тестирания и изпълнения по
лиците и задълженията на
длъжниците — жертва на
безбожните лихвари. Въ тая
покана се казва :
„Обещанията на правител
ството чуваме отдавна. Надя
вайки се на тия обещания се
самоубиха надъ 300 души отъ
найдобрите
производители
само презъ времето отъ сеп
темврий миналата година до
днесъ, а страната загуби с ъ
десятки милиони чрезъ пре
установяването на производ
ството. Днесъ правителството
требва да вземе всички м Ьр
ки за запазване имота на сво
ите поданици отъ плячкосва
нето на лихварите" и пр.пр."

Демонстрациите на ан
глийската флота.
Белградъ 3. Тукашните вес
тници съобщаватъ, че англий
ската флота, която преди н е 
колко дена посети ромънските
води, щвла наскоро да прис
тигне в ъ югославянските при
танища,

се въоржжаватъ!

„Универсулъ" отъ вчера
предава следната сензаци
оналяа весть отъ Кюстенд
жа съ дата 2 септемврий т.м.
„ Преди неколко дена въ
Бургазкото Пристанище е
пристигналъ единъ герман
ски параходъ, отъ който
били разтоварени
много
сандъци съ оржжия и му
ниции, които били дигна
ти отъ делегацията
на
иридентисткото дво , До
Изчезнала е отъ мерата
бруджа*
За да се
отбегнатъ на с. Селимъкуюсу 6 годишна
всекакви съмнения, въорж кобилка, на косъмъ червена,
женията били ойаковани куца съ л е в и я кракъ, други
добре и носели надписъ белези нема.
употребено железо. При
Който »я намери да съобщи
кладитпз на
пушките въ редакцията.
следватъ да се поправятъ
à
3—3
въ Провадия. Разтоворра 582
нето отъ парахода и то
варенето имъ въ влака би
ло направено отъ така
нареченитпг „ трудоваци ", Давамъ подъ наемъ боде
които сж въ сжщность ми гата си съ всичкия мобилъ
литаризирани работница. находя ща се ул, „Çtefan
Въ сжщото време отъ Cel Mare* № И до учи
Русия
е
пристигналъ лището M 3.
единъ италиянски пара
Съ почитание :
ходъ натоваренъ съ 15
орждия {топове) 121 ка
Еаю Z. Каебашевъ
либрови и които сжщо би
ли разтоварени въ Бур Голъмъ оказионъ !
газъ.
Поради бързо заминаване
Тези топове бали изпра въ твърде кжсъ срокъ —
тени къмъ Шуменъ"
продаватъ се на съвсемъ
„Универсулъ"
предава износни цени: 1 пияно, герм.
горното съсбшение подъ марка, 1 сп.'лля, 1 съвър
страшното заглавие: , ВЪ шено новъ бюфетъ, маши
ОРЪЖЕНИЯТА ИА КО на за готвене, детско кре
МИТАДЖИИГЬ.
ватче и разни нжщнн и
Ай! Ай 1Ай!
кухненски потреби.

Забранени събрания.

Саоразумение:
у л.. Ред ж и на Елисабета" Цд]3

Министерството на вжт
решните работи е взело ре
шение да се забранятъ до
втеро разпореждане—свик
ването на всекакви събра
ния отъ страна на социа U2
листите и комунистите въ
кралството.
566
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Продаватъ се употре
бявани бъчви въдобро
състояние, на износни
цени

83
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u

Георги Янакевъ H
[ханъ Дим. Ангеловъ]
Б Ъ Ч В И
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П MACK
„ ... Бичувани постоянно в ъ
колоните на Народиi Дума з а
тъхната подлость".. в редъ
други вулгарни псувни — про
виква се единъ пишецъ в ъ
последния брой Н. Д . който
въпръки гигантския си напънъ
да зачне н'Ьщо немаскирано,
пролетарско, охотливо издава
своето велико чорбаджийско
произхождение. Въ замъна на
о т ъ г в х ъ прикачения намъ
дйпломъ за мързелъ, щедро
имъ повръщаме такава за га
менската и м ъ терминология,
която г в действително заслу
жаватъ.
Геройството на народодум
ц и т в се състои изключително
в ъ безконечното повторение
в ъ една и сжща статия на от
рудени, отрудени, отрудени по
правилото на просто народно
то вървели, вървели, вървели
и на край—една дебела старо
чорбаджийска псувня, првко
наследена о т ъ СВОИТЕ бащи
думбази,

талиянскигв фашисти и
СКИТЕ революционери

ИНДИЙ

—„стра

ни толкова далечъ о т ъ васъ,
колкото и идеята която п р о 
повъдвате,ами пита какво на
правихте за облекчение тегло
то на черно трудящия добру
джанецъ, чиито напукани ржце
никога не сте стискали.

на зърнени храни продъл
жаватъ. Нечой отъ послед
ните при сключването на
контракти съ селяни за
продзжбапокупка на по
големо количество зърнени
хрзни, инкасирвали сума
та припадгюша на Търг.
Камара, безь да я внесьтъ
отъ после въ надлежното
место.
Ще се повърнемъ.

„Истинскиятъ защитникъ на
отруденитв маси" — какъ не
го е срамъ — да защитява
—Посещенията въ мест
десятките продадени чували
ното житно тържище напо
зърнени храни на този или
следъкъ сж доста оживени,
онзи селски чорбаджия изиг
но паради чувствителното
ранъотъ[сжщо такива чорбад
спадане на цените на раз
жии в ъ борсата/ И каква е
тая логикаЯ Бореца на работ
ните зърненi храни мнози
ничеството да протестира в ъ
на продавачиземеделци сж
полза на чокойчетата, които
всъки день продаватъ по 20, принудени да се върнатъ
въ селата си сь пъпни ка
30. 40 чували, па и вагонъ
зърнени храни и нвмъ — за
руци.
нъмялъ предъ учестьта на сто
Разликата отъ миналата
тицата
истински работници,
седмица
въ цените е досга
които сж безъ работа и които
чувствителна. Т е сж пониз
надали презъ день намиратъ
ки почти съ 1 лей на клг.
да уталожатъ глада си ?

Отруденитв
добруджански
маси ни най малко не се ну
ж д а я т ъ отъ гаменски псувни и
отъ празднословия, с ъ каквито
сж препълнени колонитъ на
Н. Д . ТЬ много добре знаятъ,
че и д е а л о з т ъ на работническо
то движение отъ Добруджа не
може да бждатъ запартъцитъ
на пропаднали чокои и фалирали
банкеро лихвари, които днесъ
се хилятъ о т ъ колонитъ на Н.
Д. Отруденото работничество
i о т ъ Добруджа, „което не иска
да знае за цвЬта на кожата на
своитъ
експлоататори", знае
много добре кои бъха в ъ мина
лото и кои сж в ъ настоящето,
които явно го водъха и водятъ
к ъ м ъ оная страшна економи
ческа и стопанска пропаств,
з а | к о я т о на вересия говорятъ
народодумцигв*.
Добруджан
ския работникъ не е онзи ба
лама, предъ когото да разпра
в я ш ъ бабини дивотии. Днесъ
той не т ъ пита какво правятъ
американските милионери, и

Добруджанските отрудени
маси н е м а т ъ нужда о т ъ ни
какви паравани на дребночо
койството.
Снемете си маската, защото
тя никакъ не схожда на напу
дрените ви лица и оставете
манията да монополите работ
ническите идеи. ТЪ не тъй ле
сно ще с е прибиратъ в ъ изне
женитъ ви търбухчета. Т а я
криво назубрена идея о т ъ васъ,
съ подстрекателства и псувни
пжть не пробива — вие бж
дете пакъ герои, лайте, но да
лечно стойте поне о т ъ работ
н и ч е с к о т о , защото
„ВИЕ
Д Н Е Ш Н И Т Ъ П О Т О М Ц И НА
БЪЛГАРСКИТЕ
ЧОРБАД
Ж И И " не т ъ й ще си хвърлите
козината; — сега е друго, ка
питалитъ ви глътнаха похит
р и г в отъ васъ — тръбва д а
реагирате, но не отъ името на
работничеството.

A. M

Зимница
Ржжъ
Царевг.ца
Ечемикъ
Овесъ
Бобъ
Пролет ргп.щ
Дива рзпица
Зим. рапица
Просо
Грахъ

170390
160 210
290 310
150220
180 210
600710
3004Ш
260 300
600 600
~
300о80

ХРИСТО П. КАПИТАНОВЪ
— адвокатъ —
— Д О Б Р И Ч Ъ

болести и радиология, се
завърна и установи
въ

Dosar No. 541 | 29
R O M A N I A

Corpul P o r t à r e i l o r Tribunalului Caliacra

Publicatiune de vânzaare No.5508
1930, august 29
In baza adresei Dlui Preçedinte al Trib. Caliacra N
31934 I 30, se aduce la cunostinta generalà [câ în ziua de 17
Septembrie 1930, începând de la ora 10 dimineata înainte, se
vinde cu licitajie publicâ î n pea{a satuiui I smail comuna Spaso
va averea mobiliarâ proprietatea debitorului Jecu I vanof din co
muna Spasova satul I smail jud. Caliacra, compusa din urmâtoarele'
1] Un Tractor marca „Fordsohn" cu plugurile lui purtând
pe bloc N0. 700495.
2) Una maçina de secerat §i légat marca Adrriance.
3[ Una cârutà dobrogeanâ cu osii de fier.
4) Un butoi de zinc capacitatea 400 litre.
5) Doua butoae de tabla pentru ulei capacitatea 50 ш
0

Va

гс

Aceasta pentru despàgubirea creditoarei firma Chirdu Pet [
fii din comuna Bazargic j u d . Caliacra, cu suma de lei 80 000 ca
pital, lei 3000 cheltueli de judecata, plus procente §i cheltueli de
urmàrire, datorate in baza titlului executor N0. 130 j 29 pus
sentinja comerciala N0. 68 ] 92 9 a Tribunalului Caliacra.
Vânzare se face pe bani gâta.
ro
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Циментъ

МЕДИЦИНСКИЯ СИ КА
БИНЕТЪ, ул. Режеле Ка
Хзсанъ Исмаилъ оть ул.ролъ № 37, кждето прие
"Асанъ Целата кжща е ма омая по стомашни,
изгорела.
Пристигналата сърдечни, бъбречяи и гръ
пожарна команда ограничи дни болести. За определе
ние болестьга прави а
—Младежите съ средно ла огъня да се разпростре нализа на кръвьтз, урина
образование, наб.зръ 1931 надъ околните кжщи.
Причйзте на тоя пож стомашния сокъ, храчки и
год. следватъ да бждатъ
дръ Разполага съ рентеге
повикани подъ знамената аръ не сж известни.
нтовъ апаратъ и електроте
на 1 ноемврий т. г.
— Огъ известно време рапия.
Въ идущия брой ще да
демъ обстойно изложение въ града ни върлува въ
Благодарность
относно тия младежи, кои доста силна форма тифоз
Благодаря по тоя начинъ
то следватъ да бждатъ от ната треска, Причините за
ложени по разни причини. избухването на тая епиде на гнъ Дръ Ив. Ч.шур<
мия се отдаватъ на лошата лииски за гдето ме излеку
ва отъ неизлечима болесгь
—Ромънската Национал градска вода.
отъ която страдам дълги год
на Банка съобщава, че ta
скоро щели да се пустиатъ
— Селските бирници и
Османъ flm
въ обращеняе нови сто лей техните агенти, които се
Провиднлиш 3—3
ови банкноти, която ще подвизрватъ изъ окржга нй,
581
циркулиратъ наравно сь за да събиратъ поскоро,
старите такива.
данъците, измислили сж
новъ способъ да инквкзк
—По интервенцията на ратъ селяншъ. Т е не за отъ 4 стаи, 1 кухня единъ
префекта иа окржга ни, г. печатвали вече хамбарите оборъ два дюкяна и една
С. Николенко, при извар* и не слагали ззпоръ върху хлебарница. Дворъ 550 кв.
нгаското присганище е от други предмети, освенъ на метра, находяща се въ ул.
крита митническа служба, юргани, дюшеци и сждини, „Ионъ Басарабъ* 55
която е започнала да рзбо безъ които селянинътъ д*
Справка Омеръ Муратъ
ти отъ 1 септемзрий т„ т. не може да... ^ЖИВЕС!"
сжщия адресъ
До пристигането на титу
Така, „отъ страхь по 570
15—15
лярния митнически начал скоро щели да нгмерятъ
е мж
ник ь неговата длъжноаь пари!"
ж ко
се изпълнява отъ г. Bi'Hec
Дзли тсва се върши г п
две
ку, делегяранъ привремено заповедъ
н а г. фи
отъ Балчишката митница.
годишно червено сиво кон
нансовия адмнистраторъ?
че, Стопанина да се яви
— Преди неколко дена е
—Оплакванията яа селя въ редакцията за осветле
избухналъ пожаръ въ кж ните противъ търговците ния
щата ка тукашния житель
я

Щ
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Д-ръ Бошдаръ Янакевъ
Съобщава на почитаема
та си клиентела, че следъ
едно годишзо специализи
ране въ първата Берлин
ска Университетска Клини
ка, при професоръ Гехайм
ратъ Хчсъ, по вътрешни

i

УЛ. „ П Р И Н Ч И П Е С А И Л Я Н А " № 1

ПР"ВСЕНЪ

Постоянно въ до
ни депозити.
ЯЛЕКСИНДЪРЪ ЯНДРЕЕВЪ и BP. NB

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

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

производители
които иматъ нужда д а си направятъ съ нашъ
платъ или гЬхенъ, М Ж Ж К И , Д А М С К И и ДЕТСКИ
дрехи не ще дава пари а само стока съ която
разполага.
К Е Р Е С Т Е Д Ж И И , Т У Х Л А Р И , КАМЪНАРИ ДЪР
В О Д Ъ Л Ц И , които иматъ нужда за дрехи огъ И
нашъ платъ или неговъ платъ, ще му се услужи
б е з ъ д а плаща нито стотинка, съ условие ще ми
даде материали, о т ъ които имамъ нужда не по
рано о т ъ 1 9 3 1 . 3 2 може и 33 год.
Съ почитание
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ОДРИНСКй-БУКУРЕЩЯН?
зоз»

Рекламата е душата на
търговията

4 5 6 и 7 т.м. ще ее представи

Т!*ИТЪ СТР

