Год II.

София, 25 юни 1928 год.

Гшшеи авошшь:
За България
За странство
За Америка

Щ^ЙЕ^:

80 лв.
160 лв.
2 дол.

Брой 22

свозд&ня

Записвание на абона
ментите се придружа
ва съ сумата

Редактира комитетъ
кща „ti- йобидша" г- софи

ОБЯВЛЕНИЯ:
2 лева кв. см.
•*> '

Брой 1 певъ

ОБШНЪ СЯЕДПРДЗДНИЧЕНЪ ВЕСТНИКЪ ЗА НАЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

Белградската касапница

Германия отказва

ГолЪмъ процбсъ

Отговоренъ редакторъ
Т. ХРИСТОВЪ

Кпкъ готвятъ мира

подкрепата си на Ромъния
, Въ Парижъ не еж били из
въ Бесарабия
Между ромънското прави
вестни белградските убийства,
телство и германската държав Въ Кишеневъ се разглежда когато .Temps" даваше на
на Раихсбанкъ се водеха пре отъ воененъ еждъ големъ про- уводно место следните ин
говори за участието на по цесъ срещу журналиста Тер- струкции за конференцията на
следните въ емисията за ста-, зиманъ обвиненъ, че е печа- малката антанта:
билизирането на ромън. пари. талъ статии п3а какво се уби
1. Да не се дезинтересира
Раихсбанкъ е отказала сво вать хората въ Бесарабия", отъ конфликта между Италия
ето участие, до като ромън „Злоупотребленията на Веса- и Сърбия.
ското правителство не удовле рабскнтЪ власти". „Престжп- 2. Да реагира срещу всички
твори германските държатели леннята на 35 пехотенъ полкъ" опити за ревизия на Трианони пр. Процесътъ буди големъ скйя и др. договори и особено,
на ромънски ценни книжа.
РомънскигЬ делегати отка интергсъ въ чужбина, защото да не се позволи съединението'
зали да дадатъ подобно удо е отражение на ромжнеките на Австрия и Германия.
влетворение и си заминали преступления съ малцинствата. 3. По предложението на Кеобратно безъ да завършатъ
логъ, да запазятъ резерва за
мисията сисжществующит* договорни по-,
И въ Берлинъ ромънцигк
Ромънското правителство е ложения.
удариха на камъкъ- Остава решило да оземли всички ге Тъй не се гони мира а се
само Банкъ де Франсъ да из рои на ордена „Михай Витязъ" подхранватъ революционни ак
върши тая операция по сила съ по 500 декара земя. Раз тове и убийства.
та на ангажиментите, които бира се, че тя ще се вземе
Франция е поела съ полити пакъ отъ малцинствата.
ката си къмъ Ромъния.

На 20 т. м. в ъ Белград Б"БЛградъ. Установяването
ската скупщина се разигра на Италия въ Албания сил
ха събития, които се явя- но раздвижи общественото
ватъ като логиченъ край мнение в ъ Югославия и
на една политика, която вестникарската
кампания
отиваше противъ волята и в ъ ТБЗИ две страни, и съз
желанията на народить- в ъ даде едно обтягане, което
Югославянската
държава. съставляваше в ъ продъл
Паднаха убити в ъ заседа жение на дълги месеци
телната зала предъ очите едно сериозно заплашване
на министрите и пленума за подържането на мира.
на скупщината двама и
Римъ отказа повече да
тежко ранени други трима преговаря, до като не по
отъ първа величина депу лучи гаранции за своите
тати отъ групата на Хър поданици.
ватската земледъпска пар
„Тезата на опозицията,
тия, които само преди н ё - продължава „Le Temps", e
колко дена, по заповедь на че нетунскигБ съглашения,
председателя на скупщина сключени преди три годи
та, най-брутално б-вха из ни, въ едно време когато
хвърлени изъ залата отъ се ц -в л е ш е
установя
формената полиция
при ване на доверие и сърде- задължения въ Америка
скупщината.
чие между Римъ и Е>ел- Въ програмата на републи
канската партия въ Съединеналага йит-fe
Причините еж много и градъ, сега не
Щати въ изборната борголеми. Още следъ присъе техната ратификация, та-1ба за председателското место,
динението на Хърватско, Италия да желае да жер срещаме и задълженията на
Словения,' Д а л м а ц и я Чер тва VприятеДСТВ07Р, за ча междусъюзническите задълже
на Гора и Македония к ъ м ъ стните си а м б и ц и и " ^
кандидата Ховеръ заявява, че
Б-влградъ, пролича една каните".
Централизация в ъ управле
Това колкото е верно, Америка ще държи да си по
сумите. Тя може да пра
нието с ъ тенденцията, да толкова е и една инспи лучи
ви само улеснения и нищо
<
бждатъ подчинени всички рация, о т ъ
н а й - д о л  повече.
националности, макаръ въ на проба, която съдържа Тия задължения възлизатъ
на скромното число 11 мили
културно отношение т е да j всичките елементи насоче- арда,
522,354,000 долари.
стоеха несравнено по-висо- ни противъ мира на Бал
По другата политика Ховеръ,
ко отъ сърбите. Борбите каните. Защото Франция републиканския кандидатъ, кой
се разпалваха подъ знака заедно съ Англия, Япония то има най-големия шансъ да
на сръбския шовенизъмъ и Италия подписа още на бжде избранъ декларира, че
ще следва пжтищата на Кубезъ подборъ на средства 22 октомврий 1922 г. дек лиджъ.
Той е за сухия рета. Открито въ скупщина ларация, съ която се дава жимъ и противъ всеко облег
та заплашваха опозицията мандатъ на И т а л и я да чение за едрите землевладелс ъ убийства. За Македон бърка Балканите, и , в ъ ци, които правятъ най-голе
ската голгота не говориме. която декларация по п. 2 мата опозиция на Ховера.
Но и тя е една отъ главни се
възлагаше
из
т е мотиви на оня бесъ, рично на Италия да пази
вънъ отъ О..Н.
който влуди сръбските ма границите на Албания, а
ниаци.
в ъ п. 4 стипулираха, какво И Пол> Бонкуръ : постояниятъ делегатъ въ последните
Най-големата причина всеко изменение на албан- години на фзенското прави
обаче требва да се търси ските граници ще предста- телство въ О..Н. ще напустне
в ъ двояката роля, на го- влява опасность за стра последнего. Неговата партия
лемата европейска дипло тегическата сигурность на заявява, че той. нема место
въ единъ институтъ който не
мация, въ вмешателството Италия.
е въ състояние нито. да нама
и инспирацията на известни
Нема да влизаме въ го ли въоржженията, нито да
велики сили в ъ балкански леми подробности, но тая премахне войната. Нещо по
вече. Той нема место въ О. Н.
т е работи.
декларация,
е да и за това още, че то отказва
На 25 юлий 1925 год. дена като компенсация за да се занимава съ ревизията
между Италия и Югосла друга робия, върху други на договорите.
вия се подписа Нетунската народи отъ подписалите
конвенция. Отъ тогава и декларацията. И Италия разбератъ, за да> пресекатъ
до сега правителството отъ безцеремонно сключи с ъ интригите и домогванията
Белградъ отлагаше да я Албания явни и тайни до на големите империалисти;
ратифицира. По тоя случай говори на 23. XII. 1927 г. и които за"своите интереси
френската преса не вед- 3.1.1928 г. съ точно такива еж готови да ги жертватъ
нажъ е вземала страна. положения каквито под за паница леща; да се очиМеродавниятъ и близъкъ писа Франция с ъ Югоо стятъ отъ техното влияние.
до френското Външно м и - ; Л а в и я ,
Ч е х о с л а в и я , ако искать да станатъ пъл
нистерство в. „Le Temps",Ромъния,и Полша, за да ни господари у себе си и
в ъ броя си, два дена само,'мачкатъ/ограбватъ и де- действително , носители на
преди убийството въ скуп- национал изиратъ чужди об мира и прогреса. Така са
щината писа:
ласти съ население надъ мо т е ше се самосъзнаятъ
и повече не . щ е ставатъ
„Балканската политика 40 милиона живи хора.
на римското правителство
Всичко това балканските маша за да се изтребватъ
открива безпйкойства в ъ народи требва добре да като добичета на салхана.

Съглошенсш!

Подъ Бонкуръ

Печалния финалъ

РомжнИя е поржчала военни
материали въ Италия за 250 на френската концентрация
милиона лирети. Както се виж
да вървиме къмъ обезорж- По предложенията на Валтеръ и Ури за амнистия на
жения.
•
затворените и в ъ бегство
френски депутати, както и по
избора на бюрото, въ което
влизатъ повече отъ левицата
еж станали големи скандали
ЙЪ " френския'-!' 'пй{>лal»!8нтя».•', Ра
Standard" съовщава че. креди дикалите, които крепятъ пра
та на съветска Русия за до вителствената
концентрация
ставка на машини въ Англия еж се разделили на три групи.
надминава 2,200,000 анг. лири-, Десницата тоже недоволна.
Единъ товаръ съ руско злато Френската'преса оплаква ста
е натоварено за Англия. Пред билитета на правителството на
стоять големи поржчки за па Поанкаре и предвижда него
раходи и материали за руски вия край, следъ като послед
те железници. Очаква се другъ ния самъ е заявилъ, че той
товаръ съ руско злато. Вестни държи да прокара поне стаби
ка прибавя че английските лизацията на френския франкъ
банкови власти не се противе презъ тая седмица.
ли на тая историяГладъ и криза^имало въ Ру
сия, Хубава криза щомъ все
съ товари злато се плаща.-

Русия и Англия

Германия се въорджава

Палката антанта

Френската преса възпроиз
вежда възмущението на „Те
глите Рундчау" отнасяйки се
до тайното въоржжение на
Германия: Изнесло се е, че въ
Германия се фабрикуватъ трак
тори, които лесно, се преобръщатъ въ танкове; фабри
куватъ се орждйя съ калибъръ
17 см. Електрическите фабри
ки фабрикуватъ нещо. ново,
което прави гранатите и кур
шумите двадесеть пжти no-t
силни и т. н.
Всичко това, излиза отъ не-.
какъвъ Германски картелъ за
миръ- Иди че не вервай какво
всички сжществующи днесъ
подобни д ва подъ разни фир
ми не еж шпионски организации.

пакъ пометна
Конференцията на малката
антанта благополучно пакъ
пометна. Жестокъ езикъ е
държано спремо Унгария, а
спремо Мусолини кротували.
Маринковичъ и Бенещъ недо
волни отъ ром. упорство си
заминали, като оставили Титулеско въ големо недоуме
ние. Споредъ ром. вестници
Титулеско пакъ заминава въ
дългосрочна,почивка, сигурно
за да не се върне вече.
„Журналъ д'Италия" пише,
че между държавите на мал
ката антанта нема съгласие,
а „Трибуна? даже е готова да
разкрие фактите на тия не
съгласия. A Matin пъкъ не 250,000 въ стачка. Въ Гър
вЪрва че малката антанта е ция стачкуватъ 250,000 работ
фалирала. То е вече негова ници. Часть отъ моряците се
работа да верва или не. приежединили. Исканията; еж
увеличение'на заплатите. По
средничеството на правител
Постжплонията отъ да ството не еж дали резултатъ.
дените, като гаранция за бе
жанския заемъ данъчни*, при
ходи отъ акциза на сольта и . Д-вото за О. Н. пакъ се
спирта и приходите отъ про събира на 29 т. м. въ Хага.
дажбата на кибрита до 31. Добруджанци|щели да се предмай т. г. еж достигнали сумата ставляватъ отл д-ръ. Ив. ,Пе666,345,826 лева.
наковъ и /Гр. Трифоновъ.

Стр. 2

Брой 22

СВОБОДНА ДОБРУДЖА

Процесътъ на ЕлзаскигЬ автономиста
Обясненията на обвиняемите. — Комплота не се вижда. — Показанията на полип, инспектор!
Бауеръ. — Борба за свобода и независимость. — Ролята на жеиитЪ. — Пълната програма на авто
номиститв. — Франция — вмирисано яйце.
v
И така председательтъ пре
късна обясненията на подеж
димите и нарежда разпита на
свидетелите. Настава една дъл
га полемика между сжда и за
щитата. Последнята настоява
да се поставятъ на останалите
подсждими ясно въпросите по
обвинението. Постига се съг
ласие.
Поль Шалъ отговаря като
довършва: Азъ съмъ арестованъ отъ 4 месеца и не зная
до сега въ какво ме обвиняватъ. Зная че съ другите ни
приписватъ комплотъ- Каква ё
моята роля въ него ? Азъ твър
дя че съмъ автономисты Ни
какви съмнителни пари не еж
дошле отъ Германия. Д-ръ Ри
клинъ ви каза, че такива пари
ще бждатъ хвърлени презъ
прозореца.
Вурцъ. Обвиняватъ ме, че съ
книги и алманаси съмъ разпространявалъ германски идеи.
Отговарямъ — азъ съмъ партизанинъ на двойната немска
и френска култура и никога
не съмъ искалъ отделянето
на Елзасъ и Лотарингия отъ
Франция.
Художника Солвеенъ. Азъ
съмъ художникъ и писатель.
Некой отъ моите картини 6fcха изложени въ Парижъ. Но
сега съмъ обвиненъ. Въ какво?
Шарль Хаилъ (старъ проте
стантски свещеникъ). Азъ не
съмъ основатель на в. „Zukunft". Ще ви докажа и съ
свидетели, че азъ не съмъ участвувалъ и въ „Stutzttruppen".
Могатъ да ме обвиняватъ само
въ това, че съмъ подписалъ
манифеста. '
Абатъ Фашхауеръ. Не можахъ дълго да разбера въ
какво ме обвиняватъ. Едва напоследъкъ стана ясно, че вси
чко се отнасяло до произхода
на сумите за образувание на
издателското д во „Ервиния"
и за издаванието на вестници
те. Азъ твърдя, че никаква
чужда връзка нема между
насъ и „Ервиния"
Всички останали подеждими
Росе, Шлегелъ,
Щурмелъ,
Шванцеръ, Коблеръ, Раизахеръ и др. заявяватъ, че еж въ
изумление и не знаятъ за как-,
во точно ги държатъ арестовани толкова дълго време.
Пристжпва се къмъ разпита
на свидетелите. Първиятъ е
специалниятъ полицейски комисарь въ Стразбургъ Бауеръ.
Той прави единъ историче
ски прегледъ на събитията до
1918 г. за да дойде до автономизма на 1918 г. и да из
тъкне какво Елзаския националенъ съветъ не е искалъ при
съединението къмъ Франция.
По късно следъ френската
окупация автономистите повдигатъ въпросъ за плебисцитъ,
подържейки че народите има
ли право сами да разполагатъ
съ себе си. Подържайки, че
еж национално малцинство, те
издадоха апели за единъ
свободенъ Елзасъ.
Между това образуваха пар
тия на елзаския федерализмъ,
на чело съ Абата Хеги и Аба
та Фашхауеръ.
Следъ 1920 г. настжпва ед
на противофренска кампания
дирижирана отъ последните
двама свещеници и Росе. Тая
техна агитация се изрази и въ
създаванието на в. „Volksstimme". Едва на 1922 г. ние виж
даме да се манифестира автономизма. Единъ отъ членовете
на Елзаския бундъ Абата Хай-

нахтъ е устроилъ една конфе
ренция въ приежтетвието на
Вюртембергскияпринцъ.Темата
беше „Германизма въ Елзасъ".
По тоя случай една седмица
се организираше Елзасъ и Ло
тарингия. Имаше и изложба.
Въ своята конференция све
щеникъ Хайнахтъ каза:
„Французите всекога могатъ
да почерпятъ поука отъ исто
рията, даже и когато се по
държа, че плебисцита е напра
венъ., Да забравимъ всички
посещения на големи хора въ
Елзасъ, които нищо не доказватъ, освенъ че струватъ ми
лиони на Франция. Елзасците
и лоренцитё искатъ да запазятъ своите традиции. Те желаятъ да запазятъ своя езикъ,
— немския езикъ който искатъ
да имъ отнематъ. Те еж ре
шени повече отколкото все
кога да се борятъ за своите
свободи и
своята независимость.

да раполагаме сами съ
себе си".
Отъ публикацията на тая
статия, започва второто автономистическо движение. След
ваха публикации иЦвъ „Zucunff*,
които съ големо разположение
се посрещаха въ Германия. Въ
това направление пишеха Полъ
Шалъ, Матеръ и Хаусъ.
Матеръ е подъ влиянието на
Берлинъ и единъ отъ собстве
ниците на в. „Zucuhft" заедно
съ Пинкъ съ суми изпратени
отъ Германия
Всичко това ни застави да
поставимъ Пинкъ подъ наблю
дение- Единъ день, когато той
мина Килския мостъ ние зало
вихме въ него две писма съ
назначение за личности отвъдъ
Рейнъ и въ техъ се правеше
алюзия за това което е изве
стно въ Стразбургъ и за едно
швейцарско списание, което
признаваше акцията на автоно
мистите не само въ Елзасъ,
но и

Елзасци искатъ да останатъ
въ Бретанъ и Корсика.
господари на своята еждба и
да разполагатъ сами съ се Съобщаваше се още за полу
чени 4,500 фр. за в. „Voikssti
бе си— Това е, казва адвоката mme", който требваше да
Жагле, единъ произволенъ по стане собственость на д-во
„Ервинйя".
лицейски прёводъ.
Бауеръ (продължава) — Аба Презъ май 1925 г.. в. Zukunft
та Хайнахтъ продължаваше да излезе за пръвъ пжть и зая
бжде единъ отъ основателите вяваше, че ще бжде автономона Елзаския бундъ. Той беше сепаратистиченъ в-къ. Следъ
презъ време на войната гер неколко дни въ навечерието
мански воененъ свещеникъ. на създаването на Хайматбунда
Той всекога е минавалъ като той писа, че ако е повърх
известенъ германофилъ. Знае ностно да се подържа, че елше се, че той беше въ отно засъ-лоренци еж добри фран
шения съ една жена отъ Кол- цузи, добре е да се подчертае,
маръ, която живееше съ суб че те нека' да се успокоятъ,
сидии идващи отъ Германия и освенъ следъ като добиятъ
която хранеше спремо Фран
пълната автономия
ция една голема злоба. Тая
жена се казваше Хонекеръ, на своето отечество
после назначена секретарка—- Презъ 1927 г. се основа една
дактилографъ на Абата Хеги, друга партия, чиято програма
както Анешъ Егеманъ изпъл Полъ Шалъ изложи въ в. Zu
няваше сжщата служба при kunft, както следва:
Абата Фашхауеръ.
„Цельта е да се постигне
Единъ отъ еждебните засе обединението на целото насе
датели възмутенъ протестира: ление въ името на обши ин
тереси и въ името на правото
— Всичко това еж
на националните малцинства
да
разполагатъ сами съ себе
стари истории.
си. Преследвайки тая цель,
Насъ ни интересуватъ събития служи се на европейския миръ.
та следъ армитиса. Това е Въ лицето на народното пред
ставителство партията иска да
важно за процеса.
Единъ малъкъ инцидентъ ста види законодателната сила и
ва между адвоката Бертонъ и изпълнителната в л а с т ь съ
председателя. Първия припис единъ бюджетъ. Ако идеята
ва на втория че билъ невни- на сепаратизма е изоставена,
това е защото въ Франция
мателенъ.
Бауеръ. Презъ юний 1922 всичко • е възможно, но все
г. получихме единъ документъ, пакъ автономията е едно ос
отъ който научаваме, че нека- новно искане. Крайната цель
къвъ индустриалецъ отъ Сааръ, е единъ Елзасъ и Лотарингия
Баронъ Емингенъ, приема при свободни които да правятъ
себе си елзаски автономист и часть отъ
дирижиралъ въ Елзасъ и Ло
съединените щати
тарингия германска пропаганда
и че едно ново автономисти- въ Европа. Германскиятъ езикъ
ческо движение требва да се койте е нашиятъ естественъ,
прояви къмъ 1924 г- Бждеще- требва да ни бжде гарантито ни даде и доказателства. ранъ навсекжде—въ училища
На 1925 г. Емингенъ беше по- та, въ църквата и въ админи
лучилъ повече отъ 20 мил. страцията. Френскиятъ езикъ
франка за тая пропаганда и требва да се предава, но като
ние забелязахме, че около него чуждъ езикъ какъвто е за
се върти и бива приеманъ въ насъ. Администрацията требва
неговото семейство обвиняе да се устрои споредъ нашите
мия, сега въ бегство, Пинкъ. нужди и да произхожда, както и
Сжщиять този Пинкъ пишеше еждебната власть отъ местно
статии" като тая (чете):
то население. Всички еждебни
„Народа отъ Елзасъ и Ло актове извършени подъ френско
тарингия, който безсъмнено влияние да се ревизиратъ.
принадлежи на Германия, е Всички изпждени или интерни
включ,енъ въ френската дър рани въ Франция или жертви
жава. Азъ съмъ убеденъ, че на изселвателни комисии треб
ние ще знаемъ да запазимъ ва да получатъ удовлетворе
нашата немска принадлеж ние по право. Наказателните
ность и ще се боримъ докато служби Ще се изменять. Зат
получимъ свободата, която ще ворите требва да служатъ за
възпитание.
ни позволи

Смъртното наказание
да се премахне. Въ военно
отношение автономистите гледатъ на армията, като институтъ, който последователно
ще се намалява до тамъ, щото
въ бждаще тя да служи само
като полицейска сила. Елзасци
и лоренци ще служатъ на сво
ето отечество и ще бждатъ
командвани отъ началници! ко
ито говорятъ немски. Социал
ната осигуровка която не сжществува въ Франция ще се
подържа и развива въ Елзасъ
и нашите локални администра
тивни закони които еж по-ли
берални отколкото въ Фран
ция ще бждатъ възстановени.
Ще се следятъ отъ близо ра
ботническите искания и чрезъ
специални камари ще се до
хожда до по-големо сближе
ние между господари и работ
ници. Индустрията, търговията
и стопанството ще се протежиратъ, а лозарството ще се
пази отъ френската конку
ренция.
Жените
требва да получатъ избира
телно право. Подържането на
днешните закони се налага до
окончателната прокламация на
автономията. Нашите съотече
ственици увредени отъ война
та или отъ обезценяванието
на парите, както и нашите
ранени ще требва да полу
чатъ обезщетение.
Ето прочее програмата на
новата елзаска партия, която
Ша пъ е публикувалъ, продъл
жава инспектора Бауеръ. Следъ
два месеца всички автономистически сили се групираха наед
но, въ една локална партия
съ единъ председатель избранъ
отъ народа. Това създава за
въ бждаще преграда между
Елзасъ и Франция и се прави
съ огледъ на бждашите зако
нодателни избори.
Тая политика се подържаше
отъ всички вестници на свеще
никъ Хеги.
Пинкъ беше въ връзка съ
Фашхауеръ, Росе. Шалъ и Риклинъ и се срещаха тайно въ
Стразбургъ и Колмаръ. Той
подържаше идеята за стачка
отъ чиновниците и ако стач
ката не стана, дължи се, че
железничарите не се съгласи
ха. Осуети се по тоя начинъ
единия фронтъ
между работници и чиновници.
Цельта беше да се проклами
ра идеологията н а автономизма.
Бауеръ разправя за другъ
подобенъ случай презъ 1920
г-, когато е требвало съ ар
мия да се възстановява. реда.
Взеха - се тежки санкции,
продължава Бауеръ, за да не
бждеме изправени предъ по
добни събития. И тия санк
ции беха само спремо шефо
вете.
Д-вото „Ервиния" е издател
ска фирма. Основано отъ Д-ръ
Риклинъ, свещ. Фашхауеръ и
Росе. Всеки отъ техъ внася
по 100,000 фр. Фашхауеръ за
ема пари отъ некой си Вилди.
Купува се место, материали,
правятъ се постройки, инста
лации, за които е потребно
1,887,000 фр. Отъ кжде ше
дойдатъ тия пари? Тукъ се
натъкваме на противоречия.
Узнаваме, че Анешъ Егеманъ,
която ходеше често въ Швей
цария, разбрахме че тя имала
въ банката на Жирардо и
Пинкъ въ Стразбургъ една те
куща сметка отъ 240,000 фр.

и друга една сметка въ чуж f
да банка. Отъ друга стране
Фашхауеръ ме уверяваше. ч(|
некой адвокатъ въ. Швейцарии
действуващъ отъ името на не!
колко индустриалци е внесалч!
въ Ервиния 800,000 фр.
j
По-късно ние вече разбрах'
ме, че тия суми идватъ отъ
единъ германофилъ,
който е въ търговски отноше!
ния съ Германия- Установихме
сжщо че всички материали з<1
печатницата на д-во „Ервиния]
идватъ отъ странство.
В. „Volksstimme" e сепаре!
тивенъ, галафобенъ и германо*
филенъ в къ. Истинскиятъ му
директоръ беше единъ отъ
обвиняемите, които е въ беК
ство, който беше оежденъ н*
7 год. за комплотъ, после помилванъ и сега е на служба
въ германския шпионажъ. Той
е Лей и мрази Франция.
В. „Wahrheit" основанъ огь
Баронъ Цорнъ де Булахт.'
презъ 1926 год. преследваше.
сжщата програма.
Той пишеше: „Сжщественото
е, че въ идущите избори не-*
колко души отъ нашата пар-;
тия требва да отидатъ въ ка
марата.
После той пишеше още:
„Ние имаме въ нашите редо
ве доказани бойци. Ако вие
желаете ржчни гранати про
дължавайте. Вие тамъ острите
вашите ножове. Нашите сто
маси не могатъ по-вече да
изтраятъ тая френска мръсо
тия".
На 10. IX 1927 год. Боман^
пише въ сжщия в-къ.
„Изнасилванието на правото
на народите отъ Бисмаркъ не
е нищо въ сравнение съ онова
извършено отъ прославената
и архипрогнилата трета френ
ска република".
Въобще тоя в-къ представ
ляваше Франция всекога като
вмирисано яйце.
Споредъ мене казва Бауеръ,
шпионажа и сеператйзма еж
свързани...
Тия думи предизвикватъ големъ скандалъ. Адвоката Бер
тонъ хвърля обвинения, че има
документи скрити за защита
та и подеждимите.
Въ следующето заседание
подеждимите правятъ възра
жения на казаното отъ ин
спектора Бауеръ.
Обясненията на г. Бауера,
казва Д-ръ Риклинъ еж тен
денциозни. Той нищо не казва
за нашите минали борби още
отъ германско време. Още пре
ди война ние се борехме съ
девиза Елзасъ за Елзасци, за
нашите права и свободи. Отъ
1898 г. ние се борехме за ав
тономията, когато Франция не
беше въ Елзасъ. Но г. Бауеръ
иска да^ме държи отговоренъ
за дела на хора които еж въ
Германия. Че защо ? Отъ кжде
азъ да нося отговорность за
чужди деяния? Получавали сме
суми отъ странство. И това е
една лъжа.
Азъ съмъ внесълъ въ дво
Ервиния 150,000 фр. Та като
толкова годишенъ лекарь не
можехъ ли да имамъ тия пари?
Каза ви се, че остатъка отъ
капитала потребенъ за нужди
те на д-вото еж взети отъ
заемъ, който свещеникъ Фаш
хауеръ ни гарантира.
Подсждимиятъ Фашхауеръ
обяснява: Мене ме обвинява
Бауеръ въ комплотъ. До сега
обаче не чухъ и не видехъ
нито едно доказателство, а
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СВОБОДНЯ ДОБРУДЖА

БесарабцнтЪ противъ нема места за бежан фреискийтъ парданентъ
Ромжния
ците
за оежденигв и затворени
депутати

Анкетата на американците
Презъ 1918 г. ромънците се
възползваха въ големия хаосъ
на събитията, организираха нъколко ромънци отъ Бесарабия
въ тъй наречения „Сватулъ
Царей" и чрезъ големи суми
и други обещания заставиха
го да провъзгласятъ обедине
нието на Бесарабия къмъ Ро
мжния. Председатель на .Сва
тулъ Царей" беше Панъ Халипа. Днесъ самъ той се въз
мущава отъ своите дела тогава
и пише противъ Ромъния.
Въ в. „Лупта" той конста
тира, че на времето те еж
били излъгани и подведени и
че rfe бесарабцигЬ нйматъ нито
свобода на мисъльта нито на
събранията, нито на печата,
нито въ изборите, че тоя режимъ rfe не могатъ повече да
го понасятъ.
Националъ Царанистигв прааятъ сжщата констатация въ
„Дрептатя" и характеризиратъ
живота въ новозавладянитъобласти, като животъ въ зат
ворите, за ония които не еж
още успали да избътатъ да
бждатъ ограбени и изпъдени
и които не еж заровени въ
земята.
Както писахме и другъ пжть
американски делегати правиха
анкета изъ сжщитЪ области.
Те еж излезли съ своята книга
и атестиратъ ромънското пра
вителство, като най-варварско
то и чрезъ терористичните
средства които употребява на дъ
11 мил. население, което явно
се противи, ромънското пра
вителство сериозно застрашава
мира въ Европа.
Ние ще предадеме некой
отъ констатираните факти отъ
тая анкета.

Ежедневно въ Софий :ката
околийска комисия дохаждатъ
да се оплакватъ бежанци, кои
то еж съвсемъ отхвърлени и
н-вматъ подслонъза преживява
не, а жив^ятъ по разни вагони
и сандъци.
На въпроса ни дали въобще
има надежда на тия бежанци
да се дадатъ места и материяли да си ехлупятъ по една
кжщурка, г-нъ председателя
на окол. комисия дигна раме
не и каза, че за сега особено
това е абсолютно невъзможно
По нататъкъ той заяви, че
нема места, нема кредити,
нема пари. При това положе
ние какво може да се направи.
И столичниятъ пом. кметъ
г. Константиновъ заявява сжшо,
че нема вече места, и едвали
би се открила некаква възможность за въ бждаще да се
снабдятъ съ места поне некой
отъ ония бежанци, които отъ
3 години еж подали докумен
ти, а и до днесъ не еж удов
летворени.

Стр. 3

РомъйЦйтЪ прЬтийъ
еърбитЪ

Изъ страната на сълзите
Добруджанци въ Русе. Бор
бата всредъ българското
общество. Нови пладнешки
хайдутлуци.
(Специална кореспонденция)
Добруджа 17, VI. 1928.
Тръгнаха нашите и отидоха
въ Русе. Водеше ги известниятъ Ташко Пучеря и Г«жа
Пучеря. Тръгнаха съ салтанатъ. По пжтя цинцарина се
попишманилъ кой знай защо
и остава въ Тутраканъ. Жена
му останала да води гостите.
Стигатъ въ Русе. Музики, речи.
манифестации, хора, тържества,
банкети, музики и пакъ речи.
Големата ромжнека поли
тика останала да изрази г жа
Пучеря. И колкото знаела, тол
кова е и казала:
„Ние сме една малка часть
отъ съседния вамъ народъ и
дойдохме да протегнеме ржце
за приятелство и разбирател
ство. Дано успееме да ги затвърдиме та да се премахнатъ
паспортни и митнически гра-

Цинцаринътъ Н. Бацария
плаче въ колоните на „Диминяца", че сърбите затворили
всички ромънски училища и
черкви въ Банатъ, които ун
гарците N на времето еж тър
пели, а сжщо и въ Македония
Бацария подържа, че въ сръб
ския Банатъ некога е имало
126 учители, а сега нема по
вече отъ 16.
Въ турско вземе въ Маке
дония е имало 30 първоначал
ни училища, две прогимназии
и единъ пъленъ лицей въ Би
толя. Съ влизанието на сър
бите въ Македония затвориха
всичките тия училища.
Презъ годината между ро
мънското и сръбско правител
ство се сключи една специална
училищна конвенция, която въ
Белградъ отказаха да ратифициратъ.
Бацария пледира, че необхо
димото доверие и солидарность
между неродите на Малката
антанта ще се запазятъ, когато
се респектиратъ елементарни ; НИЦИ* И Т. H.
Какъ френската прееа те
права на ромънските мал j Между това тая «малка часть
отъ съседния народъ" беха
цинства.
!
схваща въпроса за мира
всички
българи.
Очевидно е, че отношенията
Ls „Matin" прави печални между Ромъния и Сърбите не Защо ли повдигатъ мараконстатации за положението еж стабилни и че Малката ан ! з.ите на хората. Тамъ за прия
телство и незнамъ какво още
Въ една обиколка изъ бе на словенците въ италиянска танта е изкуствено скърпена, говорятъ, а тукъ Пучеревци
жанския кварталъ предприета територия, кждето половинъ защото не почива на взаимно ограбватъ, биятъ и убиватъ
отъ помощникъ кмета и заве милионъ били най-зле трети- доверие. И ако ромънците се това сжщо население.
д у ю щ ъ благоустройствените тирани- И вестникътъ отбе- оплакватъ противъ своя съюз
*.
работи при столичната община лезва справедливостьта на сло никът съединени, за да пазятъ
г. Константиновъ е констати- венските оплаквания. Такива мирните договори, защото еле Нашето общество въ Си
ралъ недостига на вода въ сжщо оплаквания имало и въ ментарните права на ромън листра коджа се е разритало.
тоя кварталъ Въ общината еж Далмация срещу нападките на ците въ Банатъ и Македония Малцинството и тия които не.
се тъпчатъ, какво требва да желаятъ да се 'опиратъ на на
постжпили много оплаквания фашистката преса.
отъ. бежанци въ смисъль, че Отъ друга страна сърбите кажеме ние противъ които родното доверие, но отъ името
чешмите въ бежанския квар се оплаквали, че Италия е на именно се пазятъ безчовечни на народа всичко да вършатъ
'
талъ еж твърде недостатъчни. правила отъ Албания своя те договори?
безконтролно, еж вбесени, че
военна
база,
-ъсъюза
между
Защо г. Бацария не постави явно имъ е исказано недове
Г. Константиновъ, за да про
вери нуждите на квартала, Италия и Унгария алармира въпроса предъ своето прави рие. Те прибегватъ до съдей
завчера е направйлъ единъ населението въ дукавскатаоб телство за затворените бъл ствието на сигуранцията. Ху
ласть не Югославия.
гарски училища, и черкви? бави българи!.. ..->.'
прегледъ на последния.
всичкото се въртеше рколб Възъ основа'~на неговите Всичко това силно възбуж Следва ли да се заключи, че
д-во „Ервиния". Отъ где сме заключения общината е напра дало населението нву Югосла освенъ ромънци нема други Учителите и те го ударили
вземали сумите ? Върху кой вила вече постжпки за наба вия и създава причини за об националности по земното къл на търговии съ големи печалби.
тегнатите отношения съ Италия бо? Много е нечиста каузата
членъ отъ закона се базирате вяне чешми и тръби.
Всичко е тръгнало, кой какъ
за да ми поставяте подобенъ
Въ едно отъ близките засе и никой въ Европа не бивало на г. Бацарияможе
да бжде полезенъ на
въпросъ ?
дания на Общинския съветъ да се дезинтерисира, ако ми
.милия"
народъ и да си струпа
лее
sa
мира."
— Искате ли вие да заемете ще се докладва това решение
по
2—3
кжщи,
по неколко де
моето место? — пита предсе и се разчита споредъ г. Кон Като чете въобще френската Германците Й Вереайдъ кара лозя и непремено
съ по
преса
човекъ
идва
до
убеж
дателя.
стантиновъ, че въ близко бж
На 1871 год. Баварския единъ кьошкъ, а синовете с%— Но вие не искате ли пъкъ даще работите по водоснаб дението, че само покровителствуваните отъ Франция на 'кралъ, който до тогава пра да ги обезпечатъ поне съ по
да заемете неговото? — отго дяването ще започне.
една степендия за сметка на
варя Бертонъ.
Бежанското население е въ роди иматъ правона животъ и веше опозиции за влизанието българското общество.
че
освенъ
техъ,
други
наци
на
Бавария
въ
германската
— На въпроса отъ кжде съмъ очакване.
у
*
•
оналности съ сжщит-fe права конфедерация, поднесе въ Вервзелъ парите нема да ви от
Я ромънците продължаватъ
нема по света.
саилъ императорската корона
говоря докато вие не ми ка
да грабятъ и обиратъ рекол
на Вилхелма.
жете фактите, които съставляНа 1919 г.; въ сжщия Вер тата дори и съ съдействието
ватъ комплота, за който ме
саилъ германските делегати, на еждебната власть. Не сме
обвинявате.
\
както заявиха те, въпреки во голословни. Ето. Съ , писмо
, Говори се само, че сме по Бежанци, които еж получили
лучили суми отъ странство. кредитъ за постройка на жи Селски и градски бежанци лята си подписаха единъ уни № 8153 отъ$31. V. т. г. Шефа
зителенъ за Германия миръ. агрономъ отъ Земледелческата
Това не е верно, Ние сме съ лища се освобождаватъ отъ
лихва
до
1930
година.
На 1928 г. френското прави камара Улани, констатира, че
Министерството
на
финанбрали сумите отъ елзаските
Следъ
тая
дата
всеки
бежасиите още миналата година телство свиква междупарламен- решенията на околийската ко
граждани.
нецъ
е
длъженъ
да
плаща
6%
презъ месецъ априлъ е изпра тарната конференция пакъ въ мисия по отнеманието на зе
— Имате ли списъкъ ?
лихва.
тило до всички данъчни на Версаилъ. Следъ ония кръсто мите, еж отменени. Тия, земи
— Да имаме, но нема да ви
На
това
законоположение
чалници въ страната едно сани спомени» председателя на обаче били обявени вече за
го дамъ, защото въ него има
Дирекцията
на
държавните
окржжно, чрезъ което се по Рейхстага Льобе е отговорилъ, държавни и раздадени на цинмного чиновници, които ще си
царите. Въпреки установените
дългове
е
дала
тълкувание,
ясняватъ постановленията на че нито единъ германски де- права
пострадатъ, както пострадаха
на собствениците зе
споредъ
което
онези
бежанци,
путатъ
\нема
да
се
яви
въ
закона за настаняването на
ония, които подписаха мани
мите не се връщатъ. Населе
които
еж
изплатили
вече
лих
Версаилъ.
бежанците
—
специално
за
феста и още защото ние жи
нието не знае какво да прави.
вите си, последните не се при- данъка върху дадените имъ
в%емъ подъ единъ
Отправя молби до ежда. Пред
спадатъ отъ капитала.
земи и сгради.
се включватъ въ такива земи, седателя на ежда обаче иска
режимъ на тероръ.
Въ това окржжно се прави които се освобождаватъ отъ декларация отъ собствениците,
пояснение и допълнение на плащане данъкъ за сжщите че нема да претендиратъ за
После независимо отъ това
земи за минали 2 години.
некой членове отъ закона.
азъ играхъ на борсата и спереколтата си, и само тогава
Ето некой отъ по-важните Платения за тия години да ще разгледа тжжбите имъ.
челихъ. Сключихме и единъ
нъкъ обаче^не се връща.
пояснения:
заемъ отъ 800,000 frs; съ 7°|0
Отъ друга страна макаръ,
Споредъ разясненията на
Всеки бежанецъ споредъ
лихва отъ Велди въ Швейцария. Комисията по местата при
че е отнета '/з о т ъ земите
цитираното
окржжно
всички
столичната
община
преди
нечл.
36
отъ
закона
за
селско
Сумите mfexa да ни се внапрезъ септемврий и октомврий
сятъ на части, обаче съ идва* колко дена се е занимала съ стопанското настаняване на бе бежанци, на които настанява 1927 г. Бирниците събиратъ
нето
е
станало
по
закона
за
отпущането
на
места
за
об
жанците
получава
най-много
нето на Поанкаре на власть
50 декара земя. Споредъ чл. заселването на бежанците и наема на тия предадени• вече
франка се подобрявише и за ществени учрежденияМежду
многото
отпуснати
за
55 отъ сжщия законъ — бе обезпечаване поминъка имъ, земи и за < 1928 г. Никакви
да не загубиме отъ курса, азъ
по други кредити, а не чрезъ оплаквания. Бирниците заплашпоискахъ да ни се внесатъ су подобни цели места е опреде жанците» които се ползватъ средствата
на бежанския заемъ, ватъ съ секвестри. Само с. Балено
едно
место
отъ
500
кв.
отъ
заема
за
настаняването
мите изведнажъ.
запазватъ
правото
си за 10 го букъ требва да плати 400—
— Но и материалите за „Ер- метра въ бежанския кварталъ, имъ, се освобождаватъ отъ дишно освобождаване отъ да 450,000 лей.
кждето
ще
бжде
застрое
данъкъ
за
дадените
имъ
земи
виния" вие ги доставяхте отъ
но квартално читалищеи жилища въ продължение на нъкъ върху земите и жили Туй се казва ромънски ванстранство.
дализмъ и пладнешки хайдутКомисията
не
е
удовлетво
2
години отъ датата на склю щата имъ.
— Да, но това комплотъ ли
л у к ъ . ••>
ч
Съ
други
думи:
селските
рила
искането
на
кварталците
чения
първи
договоръ
между
« ? При това, ние загубихме
Въпросътъ съ Силистрен
бежанци
се
освобождаватъ
отъ
да
имъ
се
отпусне
место
2,000
техъ
и
дирекцията,
по
който
много отъ повреди причинени
за 2 години, а град ските лозя стои откритъ. Сто
ни отъ роялисти и фашисти, метра, за тая цель, а е отпус получаватъ земите и жили данъкъ
ските
бежанци
се* освобожда паните искатъ да си ги откунала
само
500
м.
щата.
които искаха да унищожатъ
ватъ отъ данъкъ за 10 годи пятъ отъ държавата. Тя мълчи.
По
чл.
65
отъ
закона
част
Това
решение
на
комисията
д-во „Ервиния".
ще бжде докладвано тия дни ните земи, въ които временно ни, считано отъ първия дого Очаква се да бждатъ иззети и
(следва)
въ Столичния общински съ или постоянно еж настанени воръ съ респективното учре те съ новата реколта.
Делнорманлневъ
бежанци, ставатъ държавни и ждение,
Д-ръ П. Втевъ J ветъ.
Френската камара следъ
дълги разисквания въ миналия
четвъртъкъ предложението ма
депутата Ури по освобожде
нието на затворените депутати
и тия, които еж въ бегство, го
е отхвърлила съ 342 гласа
противъ 167.
Правителството беше постави
ло въпросъ на доверие.
Депутатътъ отъ Елзасъ Валтеръ по споразумение отегли
своето предложение за осво
бождаването на Д-ръ Риклинъ
и Росе, ала при условие, че
ако еждътъ не ги освободи,
то той наново ще постави
своето предложение въ кама
рата.
Споредъ Le Temps еждътъ
е отхвърлилъ молбата на два
мата депутати. По тоя случай
еж станали големи манифеста
ции въ Елзасъ. Събрани еж го
леми суми за помощна акция.

Водоснабдяването въ бе
жанския кварталъ

Лихвите за градските
бежанци

Данъците на бежанците

За читалището въ бе
жанския кварталъ

Брой 22
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Стр. 4

Полско-Литвансш конфликт*
История и существо на бор
бата. , Ролята на благород
ниците.
II
Царската политика въ Литва
е била насочена къмъ унищо
жение на цялата национална
култура на литванците, като
се. премехне латиницата и бжде
заменена съ кирилицата и като
се унищожи цЪлата имъ на
учна, социална и религиозна
литература. Въ последните 40г.
терорътъ е билъ засиленъ до
такава степень, че три милионенъ народъ не е могълъ по
вече да се проявява национал
но. Посегнало се е на пресата,
училището, дори се е забра
нявало да се молятъ въ църк
вите на литвански езикъ.
Всичко това предизвика ре
акция отъ . литванската инте
лигенция, която подъ влияние
то на новите демократически
идеи, и социалъ-революционните борби въ Русия издигна
девиза за създаването на са
мостоятелна и независима литванска държава. Революцион
ната вълна ежедневно разтеше,
а нелегалната литература се
вмъкваше по всевъзможни кон
трабандни пжтища и проник
ваше въ литванските народни
среди. Хиляди и хиляди зем
леделии свършиха съ живота
си изъ затворите и въ Сибир
ските мини, защото разпро
страняваха брошури и чер
ковни книги внясяни отъ из
точна Прусия. Казашки отряди
нападаха литванските черкви
и малтретираха богомолците,
а черковните книги кжсаха и
гореха- Руските затвори беха
изпълнени съ литвански хри
стияни, защото се осмеляваха,
въпреки царските разпореж
дания да се молятъ на Бога
на матерния си езикъ.
Тая литванска голгота не
смути европейската съвесть.
Поляците успеха да ангажиратъ европейското внимание
върху себе си. Те се ползваха
сравнително съ известни сво
боди. Те можеха свободно да
говорятъ на своя езикъ. Бла
годарение на това обстоятел
ство и на факта, че поляците
еж сжщо тъй католици, като
литванците, и сравнително ме
кия режимъ спремо полския
езикъ и литература, множе
ство полски книги и агитатори
проникваха всредъ литванците

Унищожителна стихия
въ Добруджа

Опустошени цели села
Убити и ранени
На .16. и 17. т. м. въ цела
почти южна Добруджа до Кюстенджа е паднала опустоши
телна градушка придружена
съ силна буря. Валелъ е градъ
толемъ колкото орехи, а н-feкжде еж стигнали едно парче
отъ 300—500 гр. Има повре
дени кжщи, избити деца, теж
ко еж ранени мжже и жени.
Има избити и удавени много
дребенъ и едъръ добитъкъ.
Въ Кюстендженски окржгъ
е унищожена реколтата на
около 1,500 хектара земя. Кжщите въ е. Караомеръ еж съ
борени. Въ е. е. Ярманъ, Си
меоново, Дурханларъ, Шабла,
Каварна и др. кжЩите еж по
вредени.
Въ Силистренско градушка
та е била предшедствувана
отъ ураганъ. Градушката и
тукъ е била като яйца. Рекол
тата на е. е. Островъ, Козлуджа, Липница и др. е унищо
жена. Има доста ранени.
Засегнати еж отъ бурята и
градушката отвъдъ Дунава
окржзигЬ Яломица, Прахова и
Кампина. Околностите на Каларашъ и Плоещъ най-много
еж пострадали.

и ги полонизирваха. Литван
ската интелигенция, за да из
бегне • русизирането и пре
следванията на властьта пред
почиташе полската литература
и влияние.
Следъ известни години, обаче
и особено следъ революцията
на 1905 г., литванската инте
лигенция се намери изправена
да води борба и срещу систе
мата на полонизиранието на
Литва. Така наречените „бла
городници", каквито всека на
ция има, като известните у
насъ чербаджии подъ турското
иго, и въ Литва ги има.
Попаднали напълно подъ
влиянието на полонизацията,
те се обявиха противъ бор
бите на младата интелигентна
генерация, която както казахме
издигна знамето за независима
Литва. Благородниците жерт
вуваха дори матерния си езикъ
и считаха за оскърбление
да говорятъ индо-европейския
.простия" и „варварски" лит
вански езикъ, тъй както на
шите чорбаджии до Отецъ
Паисий се срамуваха отъ бъл
гарщината си и отъ „грубия"
български езикъ.
Важното за отбелязвание е,
че тия благородници приеха
борбата на младите литванци
не като насочена срещу пол
ската система на асимилация,
а като такава насочена срещу
техъ.;Така те отидоха дотамъ,
че се съюзиха съ руската бю
рокрация за да смачкатъ националъ-освободителното дви
жение на литванската демо
кратическа. младежь. И ко
гато царското правителство из
дигна въ Вилна — столицата
на, Литва, паметникъ. на Ека
терина Велика, виновницата за
унищожението свободите на
Литва, литванските благород
ници взеха най-живо участие
ва това изграждани^ и откри
вание на паметника
По тоя начинъ литванците
беха заставени да водятъ борба
на двоенъ фронтъ — отъ една
страна срещу царския насил
нически режимъ, а отъ друга
срещу литванските благород
ници.
»
Поляците използваха тая дво
яка борба, насърдчиха и под
помагаха -благародниците сре
щу народното освободително
движение на литванската де
мократическа младежь.

Дървения етроитеденъ
материадъ на бйжанциTt въ София
Раздаването на дървения
строителенъ материалъ на бе
жанците въ София требваше
да започне презъ миналата
седмица.
Поради това, че материала
не е още готовъ, раздаване
то ще почне презъ идущата
седмица.
Софийската околийска ко
мисия по настаняване на бе
жанците и обезпечаване по
минъка имъ е наредила до
всички бежански организации
въ столицата да определятъ
по- 2 души, които да направятъ огледъ по постройките
въ своя районъ на ония бе
жанци, на които се полага
материалъ ртъ комисията.
Раздаването на материала
ще стане следъ като се кон
статира, че има започнатъ
строежъ и то по следния на
чинъ: най-напредъ ще полу
чать дървенъ строителенъ ма
териалъ ония бежанци, на ко
ито остава да довърдтатъ са
мо дървените части на по
стройките си — дюшеме, вра
ти, прозорци и покривъ. Следъ
това ще бжде раздаденъ ма
териалъ на бежанците, на ко
ито остава да направятъ вра
ти и прозорци и най-после на
онези, които ще строятъ огра
ди, бараки и други поминъчни
сгради. Въ зависимость отъ
нуждата ще се раздава отъ
10—15 куб. метра материалъ
на бежанецъ.
На ония бежанци които не
еж започнали строежъ, нема
да получатъ дървенъ строи
теленъ материалъ. На бежан
ците, които има да строятъ
огради и бараки ще се отпу
ща по 5 куб. м. материалъ.
Всеки, който не застрой
отпуснатото 'му- место до 1
августь т. г., последното ще
му се отнеме.
•'.

Цредъ гражданска война

Главна дирекция за настаняване бйжанцитЪ

Обявление
№ 12
Главната дирекция за настаняване бежанците обръща
вниманието на интересуващитв се, че въ Държавенъ вестникъ, бр. 63 отъ 20 юний т. г. е публикувано обявлението й
N° 12 отъ 14 юний т. г., съ което е обявенъ търга на 5 юлий
т. г. до 10 ч. пр. об. въ Софийското, Бургаското, Видинското,
Вратчанското, Варненското, Плевенското, Търновското, Хас
ковското, и Шуменското окржжни данъчни управления съ
тайно малонаддаване за отдаване на предприемачи направата
на бежански кжщи по села и по кутурична (форфетерна)
цена за една кжща.
Всички обявени за строежъ кжщи въ едно село съставляватъ едно предприятие.
Конкурентътъ попълва и подава за всеко село специаленъ образецъ предложение, което получава отъ Главната
дирекция или отъ некое окр. инженерство.
Въ кое село колко и какви кжщи ще се-строятъ и дру
ги сведения по търга може да се види отъ гореказаното
обявление.

Отъ Главната дирекция

Войната въ Дитай

Тедефоненъ разговоръ

Войските се биятъ помеж
ду си. Чанъ Кай Шекъ пред
седатель. Новъ атентатъ
Чанъ Кай Шекъ тайно езаминалъ отъ Шангхай за Нанкинъ. Далъ е нареждание глав
ната квартира да се пренесе
въ последния градъ.
Допълнително се узнава, че
нередовни войски еж напад
нали и стреляли въ щаба на
главната квартира. Магазините
се затворили. Много китайци
еж избегали въ кварталите на
чужденците. Стоварени еж
чужди войски за всека евентуалность.
Между националните войски

— Яло J Яло J Женева?
— Да, на среща е секретаря
на О. Н.
— Говори се, че О. Н. не
желае да разреши Полско-литванския въпросъ. Говори се,
че Съвета на О. Н. желае да
отложи веднажъ за винаги
въпроса за Вилна.
-— Яло, ало ••.
— Да, Женева.
—-Какво стана съ герман
ското предложение да се обра
зува бюро за малцинствата при
Съвета за О Н. изключително
отъ представители на самите
малцинства?
— Безпредметно се явява,
защото въпроса за малцинст
вата е ликвидиранъ съ доктри
ната на Мело Франко развита
отъ Политисъ. Малцинства ве
че въобще не сжществуватъ.
— Говори се, че п р е д л о ж е н и е т о на Яристидъ
Бриянъ, ако това не стори г.
Чемберлеинъ, оптанския въп
росъ въ Трансилвания не ще
види повече белъ светъ.
— Разбира се, че нема. За
що ще караме Мадамъ Варвареско да плаче?
— Но какво има още?
— Нищо нема. Я, да, съоб
щи се за некой годежи, сват
би, за банкети, за некой ба
лове.
— Но ние питаме съ какво
сериозно се е занизало О. Н.?
— Е, вие много искате да
знаете.
По Le Cri des Peuples

борбата се засилва.

Завързало се е сражение око
въ Югославия
Завчера на 20 т. м. въ ре ло Тиенъ Цинъ. Въ тия борби
зултатъ на,- непрекъснатите участвуватъ и войски на Чанъ
спорове въ скупщината из- Кай Шекъ. Ярсеналътъ е хвъробилствуващи съ редъкъ ци- ленъ въ въздуха. Атентато
низъмъ, черногореца — депу- рите не еж заловени. 20,000
татъ Пуниша Рачйчъ вади ре- войски отъ Пекингъ еж при
волверъ система Щаеръ и стигнали за да се засили гар
убива Павле Радичъ и Джуро низона.
Басаричекъ, а тежко наранява / Японските войски намиращи
водителя на селската партия се въ Шангхай Куанъ на гра
Степанъ Радичъ, .^Пернаръ и ницата на Пе Чили и въ Ман
Гранджа- "
'
джурия еж обезоржжили се
Религиозната борба въ По всички сведения убий верните войски, които еж пжството е било предварително тували за Манджурия. Сжщо
.;••..•/.• Америка
устроено да бжде извършено така японците строятъ аероСпоредъ едно съобщение • отъ Рачйчъ или Тома Попо- друмъ на залива Цингъ Уангъ
отъ 19 т. м. отъ Ню-Йоркъ вичъ членове на конспиратив Тао северно отъ ШангхайСенаторътъ Томасъ Гелфинъ ната о р г а н и з а ц и я „Белата Куанъ.
устроилъ антикатолически ми- ржка".
Чанъ Кай Шекъ поелъ пакъ
ти«гъ.
Вълнението въ Хърватско и главното командване, както и
Губернаторътъ на Ню-Йоркъ Словенско е големо. Селските
Смитъ билъ предупреденъ, за маси еж силно възбудени. На
председателството
възможните безредия и инци тълпи те се отправятъ къмъ
денти, поради което се отзо- Загребъ, Нови Садъ, Винков- на националния съветъ. Свик
валъ на местото, кждето е ци, Сараево и др. Хърватско ва се голема военна конфе
е въ обсадно положение. Вой ренция въ Пекингъ за изглажтребвало да: стане митинга.
Събранието, на което при- ски патрулиратъ и забраняватъ данието на взаимните гене
ежтетвували надъ 10,000 души събирания на групи и всекак- ралски борби. Ще се направятъ
завършило съ толемъ скан- ви манифестации. Има чести големи концесии на християн
далъ. Когато сенаторътъ за- стълкновения. Има убити и ра ския генералъ Фенгъ Ю Сиангъ, който е възнамерявалъ
почналъ да хвърля жестоки на нени отъ селяни и полиция.
Положението е много,натег- да нападне генералъ Иенъ Си
падки в ъ р х у католическата
черква, една тълпа се втур нато и застрашава съ граж Шанъ.
нала къмъ трибуната и започ данска война. Очаква се пада Установени еж разни коми
нето на правителството. Коа сии, които да контролиратъ
нала да линчува оратора.
, Между привърженците и лицията на Радича и Приби- разните министерства. М-вото
противниците на Гелфина се чевичъ е отказала всекакво на Външ. Работи е затворено.
завързалъ формаленъ побой, съболезнование отъ правител Всички китайски дипломати ще
въ който били ранени надъ ството, както и каквато и да бждатъ сменени.
е помощь отъ сжшото. Тя от Г-ца Су Ме Шенгъ, която е
50 човека.
казва да участва повече въ въ Парижъ
тая окървавена скупщина. ИсМинистерството на вж- катъ нови и свободни избори.
трешните работи е наредило Погребението се извърши ще бжде акредитирана
до общинските; кметове, въ при големо стечение на сел предъ френското правителство.
ония области, кждето се наета- ски маси. Държаха се много Чуждите легации въ Пекингъ
няватъ бежанците, да даватъ речи насочени изключително се противятъ на местението
всичкото си съдействие, на противъ правителството.
имъ отъ тоя градъ. Съ блиндикомисиите, които се занима- Убиеца е арестуванъ. След ранъ тренъ пристигнали много
ватъ съ настаняването.
ствието е започнато.
руси.

Развода на Карала
Както съобщихме по-рано,
жената на бившия ромънски
престолонаследникъ Каролъ,
принцеса Елена е подала до
апелативния еждъ въ Букурещъ молба за разводъ.
, Споредъ „Le Temps" Каролъ
е опълномощилъ брюкселския
адвокатъ' и депутатъ и бившъ
министъръ Ялбертъ Девезъ и
Ванъ Ленсенъ бившъ секре
тарь на М-вото на външ ра
боти въ Брюкселъ. Последниятъ беше въ Букурещъ и
не го допустнаха въ заседание.
Розенталъ адвокатъ на ромънския дворъ ще защищава
принцесата. Делото се гледа
на 21 т. м. и постанови раз
трогването на брака поради
неморалния животъ на принца.
За днесъ се очаква и касацията да се произнесе, че Ка
ролъ става трето издание ергенъ.
София — Печ.
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