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МАЛЦИНСТВАТА
На 12 юний Кралъ Ка наша миноритарна партия,
ролъ II е приелъ въ пала за да имаме и ние часъ по
та кореспондентите и спе скоро нашите истински и
циалните пратеници на чу признати
представители,
ждата преса, съ които се които въ всеки мигъ да
е разговарялъ доста про говорятъ отъ наше име и
дължително и отговорилъ да предявяватъ нашите бол
на всички дадени въпроси. ки и страдания.
З а насъ
найинтересното
Само тогава ще можемъ
въ случая е мнението на да очакваме известно обле
новия държавенъ глава по кчение на сегашното ни
въпроса за малцинствата. положение.
Запитанъ по отношения
М. Гл.
та между Ромъния и Унга
рия, Суверана е свързалъ
този въпросъ съ голямата
проблема за малцинствата
СЕ В Ъ О Р Ж Ж А В А
изобщо и е заявилъ тек
стуално :„Вервамъ, че не
Многобройиитè
декла
се хваля като казвамъ, че рацжп и последните войн
се радвамъ на много сим ствени речи на г. Мусо
патии средъ малцинствата лини, отговоръ на акция
и мога да осигуря послед та на г. Бриянъ, разтре
ните, че и тъ иматъ моя вожиха общественото мие
та симпатия. Смвтамъ ми ние въ Франция. Въпреки,
норитаригв за ромъни съ че се гледа съ известна
ставляващи неделима часть лекота на тоя Вилхемо
отъ Ромъния. Ако бждатъ вски маниеръ, Франция не

ранция

— лоялни граждани, ще

мо

гатъ да се осланятъ на
менъ".
Насъ ни радватъ думи
те на Суверана, защото
условието сложено
отъ
държавния глава, за насъ
българите е, отъ самото
присъединяване къмъ Ро
мъния изпълнено. Лоялни
граждани сме били винаги
и такива ще си останемъ.
Симпатизираме на новия
Суверанъ, защото, както и
казахме въ по миналия
брой на вестника ни, очак
ваме отъ неговия младъ,
демократиченъ и модеренъ
духъ консолидирането и
прогресиране на държавата
въ демократично отнеше
ние и човешко отнасяне
съ всички поданици безъ
разлика на етническия имъ
произходъ, като последните
бждатъ
гарантирани въ
всичките имъ права пред

видени както въ законите
въ Страната, тъй сжщо и
въ мирните договори.
Радваме се, че на чело
на държавата стои човекъ
който преди всичко заявя
ва че храни симпатии къмъ
насъ и който следователно
Ще бжде безпристрастенъ
стражъ за запазване на
законните ни интереси. По
вече никога не сме жела
ли и винаги сме били да
лечъ отъ мисъльта да пре
тендираме привилегии. На
противъ ще бждемъ на
пълно доволни, ако подъ
новото царуване на Ка
ролъ И видимъ зачитането
на нашите национални и
културни нужди.
За това да бързаме да
се организираме добре въ

1

М

Ъ

ЕЖЕДНЕВНИКЪ

INDEPENDENT
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гългаро - турскигЬ
О Т Н О Ш Е Н И Я
Отрезвлението с р е д ъ

турците

Обща акция з а защита интересите имъ
Българското и турско население отъ южна
Добруджа всекога сж живели въ пълно разбирател
ство.
Имащи еднаква сждба, интересите имъ бидей
ки напълно тождествени, много естествено е, че и
въжделенията, надеждите и усилията имъ за едно
по добро бждаще сж били и требва да бждатъ на
пълно хармокиращи.
Само напоследъкъ, некои заслепени самозва
ни водители се опитаха да всеятъ смутъ между бъл
гари и турци, но скоро се доказа, че това сж агенти
на либералите, които жалятъ за изгубения монополъ
на ржководство на турците.
Цельта беше ясна: хвърляйки се турци и бъл
гари едни срещу други, ще се изтощатъ силите имъ
и по тоя начинъ всички готовановци отново ще ло
вятъ риба въ мжтна вода.
Т У Р Ц И Т Ъ НЕ СЕ ПОДДАВАТЪ

Но тоя пжть въ примката не се хванаха освенъ
неколцина наивника. Отрезвлението средъ широките
турски маси настжпи бързо. Водителите се сепнаха
и се отзоваха на апела на сподвижниците на бъл
гарското миноритарно движение.
Въ.пгаритb и з п р а т и х а протестна телеграма до
престава да се итересува
управниците
отъ Букурещъ за гласуването на про
отъ положението на сво
ектозакона
за
земите, сжщо сториха и турците.
ята италианска
граница.
Днесъ
българи
и турци сжвъ постояненъ кон
Скорошните
посещения
тактъ
и
за
напредъ
въ
всичко ще действатъ съв
ла некои френски воена
местно.
чалници въ Ница не сж
Образувани сж два комитета за обмисляне
нищо друго, освенъ пот
общите
акции.
върждения на това.
По тоя начинъ турското и българско малцин
Отъ последните разис
ства
ще
могатъ много по достойно и резултатно да
квания на финан. парлам.
отстояватъ
заграбените имъ права и потжпкани ин
КОМИСИЯ се потвърждава,
тереси.
че Франция се е ангажи
М Е М О А Р Ъ Т Ъ
рала съ големи
разходи
употребявани за усилване
H J бжде ли изменень закона за Opr. H . Доб
отбраната на Алпийската
руджа, като се отхвърли напълно принципа на мири
граница.
ето, първия сериозенъ протестенъ актъ ще бжде е
динъ мемоаръ до Краля и министерския съветъ, въ
Продажба на паш който ще се изложатъ исканията на турското и бъл
гарско малцинства.
кули въ България
Тоя мемоаръ ще бжде подписанъ отъ прибли
София—Минстерството
зително 200.000 (двесте хиляди) души турци и бъл
на земеделието съобщава,
гари, мжже и жени.
че сж почнали първите
Това ще бжде единъ видъ протестния гласъ
зделки съ пашкули отъ
на цела една провинция.
новата реколта. Първите
Втората съвместна акция ще бжде оплаква
продажби сж станали въ
нето предъ Обществото на Народите.
Русе. Цената на жълтите
Разбира се, това ще стане, ако господата отъ
пашкули е станала на 40 л.к.
Букурещъ останатъ слепи до край...
ОТЪ

Ф . ДИМА.

Не ще намерите въ исто
рията на човечеството нито
единъ злодеецъ, който е игралъ
роля не политическата арена
да но е декларирало ясно, че
въ неговите действия е билъ
воденъ само отъ...
патри
отически намерения.
Следъ сгромолясването на

Добруджа може на се срав
нн само съ Калифорния :— бо
гатство, злато и сензацнм
Сжщо по американски. Напс
следъкъ радио—треската е о
хванала почти всички. Но на
новото, което заслужава общ
внимание е това, че живо с
агитира за построяване на еЛ
на голема радио станция, ко
ято да предава всека вечер
новини изъ равна и пуста До
бруджа. Програмата е съста
вена. Първата вечерь ще има
ме местна хроника—горе дол,
така :
— Алло ! Тукъ радио Доб
руджа. Берекетъ
по всичю
направления — колкото ще un
Просветното дело, особеннс
въ селата, е на завидна внсол
та. Въ Елибей учениците чеп
катъ вълна на учителя, а вг
Куванлъкъ, копаятъ на даска
ла бобената нива.
Закона за нивите или ще
се измени, или ще си остане
сжщия.
Засетите ниви се изземватъ
Три минути пауза.

— Алло ! Радио—Добруджа,
концертъ. Молитва въ стихо
ве отъ цинцарина Янку Чепп
отъ Татъръ Атмаджа—сили
стренско.

Pri duçmanli s'avinâm
Tu loclu-alor sî-li рИтЦе.т
Rusciuk, Varna s'na dufem

Hotarili al M trcea s l i vigleni
C'Aromâni buni noi £e him
•Graniceri noi tot va shim
$i tuti acloti las s'murim!"
Aminf
Три минути пауза за стран
ство, а три часа за добру
джанци!..."
—Алло! Тукъ радио Добруд
жа. Вести отъ Добричъ.
„Тази вечерь чешмите хеп
тенъ пресъхнаха.
Въ понеделникъ ще има новг
изборъ за избиране на посто
яното прпсжтствпе на до
бришката община. Тъй катс
водата е кесатъ, opamopnmi
ще пнятъ безалкоолно вино.
Всека вечерь кражби се вър
шатъ, но крадци нема.
Вчера валЬ прахъ и пр. пр.

чески вестникъ....
„Страшилището на Украйна
Генералътъ взема съ трепе
бв толкова окаянъ, щото а
ряща ржка тритъ лири откъс ' зарадвахъ когато се отървах!
нати отъ моята беднотия и си
отъ иеговитъ скимтения.
отиде пъшк йки.
Нъма нищо по отвратител
ярангелиската армия, посети
— Б в х ъ патриотъ...
но
отъ единъ изпадналъ сат
ме въ редакцията на единъ
Въ редакцията на единъ бе
рапъ !
цариградски вестникъ, прочу
сарабски вестникъ въ Букурещъ
Въпръжи тоза, общественото
тия руски генералъ Каулбарсъ
имахъ честьта да приема визи
мнение
не е — и нито даже
— тъй наречения палача на
тата па единъ другъ герой —
може
да
бжде — единно по
Одеса за безчоввчностьта му
една несравняемо
потжжна
отношения на тия две донъкж
— и ми предложи сътрудни
фигура — Махнр. Тоя бъше
де исторически фигури. Едш
чеството си „срещу една кол дошълъ да ме моли, смирено и
смт/гатъ
за патриотъ Каулбарсс
кото и малка заплата".
подло, да не го нападамъ, за други Махно, а други считатт
Одърпаната фигура и уни
щото той се е жертвалъ за
и двамата за престжиници \
форма на стария генералъ, ми
доброто на Украйна.
предатели.
Това зависи отт
попречиха да дамъ единствения
Погледнахъ въ безцввтнитв
каква гледна точка вземани
заслуженъ отговоръ : да пови
очи на кривия изродъ и го по работитъ. Времето и мълват;
камъ албанеца да го изхвърли
питахъ
:
иматъ качеството да обърнатч
огъ стълбитв надолу.
предателите на патриоти и о
— Колко деца изкла за оте
Отвърнахъ щ :
чеството?...
братно.
— Ваше превъзходителство,
Кълна се въ всичкигв укра
Прочемъ твърде е мжчно д«
миналото В И пречи да сътру
ински светии, че невинностьта
различишъ
единъ истински па
дничите въ единъ демократи
му е бвла като сн^вгъ.
триотъ отъ единъ фалшивъ. J

(атриотъ или предателъ
Не сжщсствуватъ покорите
ли, авантюристи, кариеристи
или шарлатани отъ Алексан
дъръ Велики и Атила до На
полеонъ и Вилхелмъ, конто да
не сж. се обгърнали съ свещен
ната мантия на патриотизъма
съ единствената ' цель да си
реализиратъ
полесно
амби
циите

Радио — станция
Добруджа

В

НовитЪ имена ша
ЛИТЕРАТУРАРА

Думата е за новата
струя
въ българската литература. Тя
дойде като отгласъ на послед
ните войни и нейните трагич
ни последствия. Поколението
следъ войните не можеше да
се примири съ Кръстево—Сла
вейковата традиция въ лите
ратурата. Създадена на почва
та на едно друго врем е, отра
зяваща идеологията на . едно
друго поколение, тази тради
ция не отговаряше на духа на
поколението следъ войните и
нему предстоеше —да потърси
новъ изразъ на онова, което
имаше да каже. Въ повишено
то чувство на това поколение
къмъ народа, освободено отъ
ограничителните рамки на ка
къвто и да билъ естетизъмъ—
ето кжде най новата българска
литература требваше да се
срещне съ живота на ц&лъ
единъ народъ, като съ близъкъ
Естествено, че народътъ и пред
ставителите на най-новата ли
тература имаха какво да си

невъ, Боянъ Дановски, Борисъ
Светлиновъ, Фани Мутафова,
Светославъ Минковъ.
Едни отъ тия белетристи се
отправиха къмъ миналото; под
слушаха легендите и приказ
ките му, съ които е живелъ
народътъ въ продължение на.
векове. Водени въ интереса си
къмъ миналото отъ чисто ху
дожествени намерения, т е на
правиха усилие — на мрежата
на това минало съ легендарния
му духъ, да отразятъ неизмен
ното и самобитното, което ха
рактеризира българския духъ.
Но, тия белетристи не се от
казаха отъ съвременностьта
си и дадоха работи, отговаря
щи на нейниятъ пул съ. Между
тия белетристи сж Констан
тинъ Петкановъ, Ангелъ Кара
лийчевъ, Мирославъ Миневъ, Ве
селиновъ.
Останалите отъ споменатите
белетристи — влече ги повишенъ интересъ къмъ пробле
мите изключително на съвре
менностьта. Нвкой отъ т е х ъ
се корегираха и заговориха
по-искренно — чудноватостите
въ работите имъ дойде време
да отстжпятъ на едно по-изяснено и непосредно изживя
ване и превъплотяване на ж и 
вота.
Това сж новите имена въ
литературата ни, появили се
въ единъ периодъ отъ некол
ко години — времето следъ
войните. Кой какво ще даде
въ бждаще — не се знае. Мо
же само да имъ се пожелае
всичко най-хубаво.
Вичо Ивановъ

o

Не учитель,

Д-ръ Д. Г. Новачевъ

а вулгаренъ по
бойникъ

— МЕДИЦИНСКИ К А Б И Н Е Т Ъ —

ул. Режеле К а р о л ъ 37

ВЖТРЕШНИ, ИНФЕКЦИОЗНИ И ЗАРАЗИ
ТЕЛНИ БОЛЕСТИ
Снабденъ съ Рентгентовь апаратъ, диатермия, ултравиолетови и инфрачервени лжчи,
електротерапия, масажи, изкуственъ иневмотораксъ.

Цело едно село е раз
тревожено. Майките скубятъ косите си, бащите
въ отчанието си водятъ по
вратите на управниците, а
506 — П Р Е Г Л Е Ж Д А Ц Ъ Л Ъ Д Е Н Ь
15—Ю
децата, нещастните деца
сж на легло.
Това нещастно село се
казва Куванлъкъ, а учите
лътъ побойникъ Александру Жеоржеску.
Глоби, псувни, закани,
откри медицински кабинетъ
ул.
„М. Еминеску" 5 (до бившата сигуранция,)
принудителна работа
и
Приема болни по акушарство, гинекология
бой...
и вжтрешни болести.
Бой безмилостенъ, жес494
15-7
токъ, варварски.
Видехъ децата — упла
шени, бледни, пребити. Ли
цата имъ сж потпухнали,
ржцете подути отъ рани,
очите облети въ сълзи.
Единъ учитель, който ги
кажатъ.
Откри свой медицински
кабинетъ
тормози като безволни ро
Предстоеше—пръвъ оня, кой
въ кжщата на Георги Вълковъ
би.
то чувствува творческа връзка
— Каварна —
съ народа, да надникне въ не507
Единъ възпитатель, кой
говиятъ светъ. Това дръзват
то си служи съ среднове
отъ страна на творческата
ковните средства на ин
личность бе неизбежно. Съ
квизицията.
него дойде и новата, освежи
телна литература. Възвръща
Селяните—бащи сж хо
нето къмъ народа, което дойде
дили и при училищния иннепринудено—подсказано отъ
спекторъ при окржжния
общото движение на живота
управитель, оплакали сж
следъ войните, намери своето
ПО ВЖТРЕШНИ И ГРЪДНИ БОЛЕСТИ
ярко въшющение въ домогвасе на когото срещнатъ,но
нията на новата генерация пое
учителя-—побойникъ, черно
Приема отъ 8 - 1 2 ч. и отъ 2 - 7 ч.
ти и белетристи. Ония отъ ста
бедствие никой не побутва
р и т е до този новъ периодъ въ
СОФИЯ ул. „Оборище." 36, Телефоиъ
~
_
отъ повереното му сатралитературата, които предхож
пство.
даха новото, намериха свои
471
Око за око,
приемници. Съвсемъ самобит
Но, какво правятъ наши
ното изяви нови възприятия,
зжбъ ва зжбъ те народни представители;
отговарящи на съответна ху
Преди няколко деня бех защо _имъ е далъ Господъ
дожествена форми.
ме
поместили оплакването уста и разумъ, защо ги е
В ъ реда на тия нови лирици
на жителите отъ с. Ку- облекалъ народа въ власть.
сж: Ел. Багряна, Никола Фурнаджиевь, Димитъръ Пантелеванлъкъ противъ техния Не е ли за да действатъ,
Премести медицинскиятъ си кабинетъ въ ново-поевъ, Атанасъ Далчевъ, А. Р а з - учитель, който биелъ и ка- протестирать и опазятъ
с т р о е в о здание на М . БОЯДЖИЕВЪ
(двора на
цветниковъ, Стубелъ Николай
ралъ децата имъ да рабо стадото отъ хищните въл
Хрелковъ, Славчо Красински,
х а н ъ Балканъ).
тятъ нивите му, а родите ци ?
Тодоръ Харманджиевъ, Магда
П р и е м а б о л н и с у т р и н ь о т ъ 8 - 1 и следъ объдъ 10-в
Само питаме...
Минева, Георги Караивановъ, лите облагалъ съ глоби.
Иванъ Мирчевъ, Иванъ БуюкТова оплакване отправе
Този пжть така гласи
лийски, Ламаръ. Колкото и да
но до училищния ревизоръ
оплакването имъ до окржж
се различаватъ
единъ отъ
намерило добъръ отзвукъ.
другъ—различие външно,, обния управитель.
Инспектора е спадналъ гло
щиятъ трагиченъ тътнежъ на
Селяните сж решили да
бите, като уверилъ селя
лириката имъ ги сродява, при
се
представятъ при окржж
мирява ги въ едно духовно цЬ- ните, че ще се застжпи.
ния управитель заедно съ
ло. Кой колко е далъ като
Обаче, щомъ селяните се
децата си. Отъ единъ ме
творчество, каква е бждещета
Пъленъ асортаментъ отъ най-малкото, шурупче
върнали въ село и показа
литературна звезда на всеки
сецъ децата отъ това учи
до
най-голямата
резерва за жетварки и вързачки on
единъ отъ тия поети — е въ ли заповедьта за спадане
лище непрекжснато рабо
просъ крайно споренъ. Важно то на глобите, учителя
тили нивата на учителя си
Дерингъ, Кормикъ,. Масей-Харисъ, Жонстонъто е, че това младо поколе
имъ буквално побеснялъ.
Александру Жеоржеску.
ние представлява
най-новата
Още на другия день съ
К{онгкненгалъ, Адриансъ, Фроисъ- Воодъ, Екертъ,
Висшъ дългъ се налага
ни лирика.
Плано, Амби,Виктория- и Крупъ-Фааръ
бира децата въ училището,
Редомъ съ тия лирици—дой
на респективните власти
набива ги и на сила ги ка
Ще намерите при: БР. ИВ. СТОЯНОВИ срещу Пачеп
доха с ъ свои възможности за
незабавно да изхвърлятъ
ра да копаятъ нивата му.
образно превъплощение
на
т ,я даскалъ побойникъ отъ
474
живота и нови белетристи:
„Вместо децата ни да се
училищната
сграда,
защоКонстантинъ Петкановъ, Ан
уча?ъ на четмо и писмо,
т > споредъ неколкократгелъ Каралийчевъ, Веселиновъ,
затжпяха и се разболеха
Вл. Поляновъ, Клетникътъ Ман:те имъ оплаквания, все
З Е М Е Д Ъ Л Ц И
дленъ, Конст. Стефановъ, О р - отъ малтратиранията на
ко търпение е изчерпано.
тоя учитель"
линъ Василевъ, Мирославъ Ми
Децата отъ училищата не
сявайки, така живота на десет
сж роби на селските дас
Четохъ преди неколко дни
едно неиздадено писмо отъ До ки хиляди души. Въпроса е
кали.
пакъ актюеленъ сега въ Буда
стоезски, когото и до днесъ
за сезона за копанъ и жетва, ще си
пеща, защото се е поискало да
S !
руските социалисти считатъ за
набавите отъ магазина на
се
кръсти
една
улица
на
име
„предатель". Въ писмото си,

Д-ръ Михаилъ Гецовъ

3 1

3 4

3 ( )

9

жеашевъ

АРВУЛИ

Г
;i
И

1

1

то на Гьоргей. Намерилъ се,
великия руски писатель нарича
веднага единъ
олимпийския си колега, Турге- разбира се,
свръхъ
—
патриотъ
да проте
ниевъ, „предатель", защото му
стира
и
да
предложи
да
се иска
отговорилъ — въ единъ споръ
предварително
решението
на
станалъ въ Лаипцигь — че не
Акедемията
на
Науките
и
на
Европа е прогнила, ами Русия...
Историческото
дружество,
дали
Би било излишно да споГьоргей требва да бжде сметриме кой отъ двамата паметни
натъ за патриотъ или преда
руски писатели е билъ по-готелъ ? Кмета е приелъ предло
л е м ъ патриотъ !
жението. Скоро ще знаемъ ре
Но ето единъ още по-елокзултата...
вентенъ случай :
Както виждате, много е мжч
Унгарците спорять отъ де
но да се определи... Предателъ
сетици години дали Артуръ
или патриотъ, или кжде е по
Гьоргей, началника на револю
па нема го, е една и сжща
ционните войски и интимния
игра
приятелъ на Людовикъ ^осутъ
Всичко зависи отъ мнението
е процедиралъ като патриотъ
на....
Академията която некой
или като предателъ когато се
пжть случва, некой пжть се
е предалъ на руснаците въ
Вилатосъ, презъ 1849 год., спа излъгва — споредъ условията.

ЗАГУБЕНИ СЖ

отъ Суйчукската гора 1
конь и кобила по на 7 год.
възрасть.
Отличителни белези: коньтъ тъмно червенъ, ко
билата черна, на задното
лево колено малко подуто
Който ги намери или знае
нещо за техъ да се отне
се до стопанина Констан
тинъ Мирчевъ - Суйчукъ
или редакцията срещу и з 
вънредно големо възна
граждение.
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ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА КРИЗА.

Дръ В. Залоиитцки—сенаторъ.

е м и н о р и т а р и т Ь Ю Маниу отказва да състави кабинета.
г

П

Една отъ целите, коя
то си поставихме е жи
виятъ езикъ, който гово
ри нашиятъ народъ отъ
прадеди въ Буковина. Тоя
езикъ требва да се подър
жа и разработи. На това
родно слово украйнскиятъ
селянинъ требва да си
обучава децата, за да не
остакатъ назадъ отъ об
щата еволюция иа неща
та.
Традициите на нашия на
родъ требва да се запа
зятъ, културата му требва
да се подържа и разширя
ва, защото само те го за
пазватъ отъ пакости и раз
рушителни влияния.
На
украйнецътъ, требва да
му се даде възмножность,
предъ сждебни те и адми
нистративни власти,
да
се обяснява на свао ма
теренъ езикъ.
Каква последова гелна си
ла може да има тая малка
езикова претенция, частно
за нашия край, доказва на
шата победа изнесена въ
изборите на 4 май т. г.
Бехме принудени да се
боримъ съ противникъ съ
доказани и неоспорими ка
чества и достойнства, на
демократи, журналисти и
водители на политически

Съвещанията съ държав
ния глава продължаватъ.
Партийните водители съ и
безъ солидни парламентар
ни кадри, се редуватъ съ
своите посещения предъ
новоизбрания Кралъ. Това
е единъ парламентаренъ
обичай, на който единъ де
мократиченъ
господаръ
требва да отдаде нуждното
уважение. Надеждите и о
чите на всички сж къмъ
г. Маниу.
При настоящето поло
жение на парламентите,
кабинетната криза не мо
же да има друго разреше
ние. Къмъ разтурване на
камарите нема да рискува
да прибегне никой разуменъ
държавникъ при настояще
то натегнато
положение,
формулата на общопарти
енъ кабинетъ подъ предсе
дателството на генералъ
Презанъ, колкото е жела
на не ще се реализира.
Обаче, единъ националъ
църанистки кабинетъ подъ
шефството
на генералъ
Презанъ е възможенъ.
Нашите предположения сж
до колкото ни даватъ све
денията, че генерала не ще
успее да обедини и съгла
сува претенциите на раз
ните безначение политиче
ски групи. Ако и да успее
това ще бжде една преход
на форма и една сполучли

партии.

ва маневра

За големо съжаление
требва да констатирамъ,
че една голема часть отъ
Букурещката преса даде
много криво тълкуване на
значението и целите на
независимия украйнени кан
дидатъ, дръ В. Дутчакъ.
Особено първенство въ то
ва отношение държа в.
Универсул ь.
До тогава до като ние
украинците; не бихме мо
гли да си изберемъ единъ
свой кандидатъ национа
листъ, бехме посочвани ка
то болшевики, както стана
и на време лесно би ни се
наложило военното поло
жение, подобно на окови,
които требваше да пона
сяме презъ целото либе
рално и авересканско упра
вление.
Отъ редъ години ние сме
нападани отъ разни списа
ния и вестници въ Буку
рещъ безъ да сме отгово
рили нито веднажъ. Ето
защо сметнахъ за нуждно
да наруша, сега, оправда
ното отъ известни съобра
жения, мълчание което ся
бехме наложили.

който доказва, че владее
изкуствата на политически
те маневри.

ИЗЧЕЗНАЛА

Болшинството и пове
дението на г. Юниянъ

не сме иредентисти
Отъ изложеното въпред
шествующата ми статия,
става ясно нашето стано
вище къмъ лозунга „Украй
на още не е умръла", въ
прБКИ това желая да уста
новя поточно нашето по
ведение по тоя въпросъ,
което отъ друга страна
направихъ предъ междуна
родната конференция на
малцинствата въ Женева и
й на нъколко пжти отъ три
буната на Букурещкия се
I натъ, при разискването от
говора на тронното слово.
= Че национална Украйна
"* требва да възкръсне, нито
I единъ народъ въ Европа
. не е толкова заинтересо
ван^ колкото ромънския.
Ако бихме имали случая да
говоримъ предъ единъ ми»
•' нистерски съветъ въ Ро
мъния, бихме намерили по
= дръжници въ редовете на
самите министри.
Ние обаче, никога не сме
правили тоя лозунгъ наша
1 политическа цель, не сме
D говорили за нея нито въ
събрания, нито кждето и
= да бяло. Ние знаемъ много
добре, че не е украинския
гражданинъ — миноритаръ,
който ще реши въпроса за
й велика Украйна. Ние зна
емъ, че Коцманъ не е Фло
Щ рет\щ ннто пъкъ че Усил
ските планини сж диаман
JTj ти. Съ една дума ние зна
емъ, че предъ тая голема
сложность отъ политичес
j ки въпроси въ източна Ев
ропа, това що се нарича
Украйна—северна Букови
104 на, която културно и еко
номически стои толкова
низко, представлява само
sa. едно незначително парчен
j це земя u че историческа
;

)№

И

\ та й сждба ще се реши
i кЬкога деецо u сигуио меж
ду заинтересованите —Ки
)р евъ u Букурещъ. Насъ укра

цог йнцигв отъ Буковина тоя
въпросъ за сега никакъ не
roui ни интересува. Ние съзна
.epîi ваме, че би било едно пре
стжпление ако бихме хвър
лили подобни подбудителни
Q„I Думи между широките ма
си на украинското населе
—^ ние.
"â ^
>
както
Ц ромънецътъ, така и украй
нецътъ се чувствуватъ на
ционалисти и че иматъ
единъ общъ отбранителенъ
фронтъ—комунизма—и си
даваме сметка че опреде
j ляйки едни здрави отноше
ния отхвърляме възмож
^ностьта на едно външно
(Нападение.
j Интелигентния и съзна
; теленъ политически мжжъ
Къ широки разбирания, как
вито за щастие констати
рахме, че има въ Буку
рещ, смета националното
засилване на нашия на
Родъ, не само като едно
«^отслабване на комунисти
ческата опасность, но даже
като придобивки на една
jjC Разумна държавна полнти
аче£

и е

з н а е м ъ

ч е

кобила
10 год. червеникавачерна
козина, десното око черно
левото бело, на задния
десенъ кракъ белегъ.
Който я намери или знае
где се намира да съобщи
на стопанина й.
Ставри Димовъ
ул. Овидиу" 39
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Маниу.

Гнъ генералъ Презанъ
се съвещава.
Генералъ Презанъ. който
е натоваренъ да състави
новия кабинетъ е почналъ
съвещанията си съ партии
ните
водители, бидейки
пръвъ приетъ г. Жеоржъ
Братияну, придруженъ отъ
г. проф. Йорга.
о

Г. Юлиу Маниу между
парламентаритъ.
Вторникъ вечерьта пар
ламентарите отъ болшин
ството сж имали среща въ
ресторанта „Лузана". Отъ
централния комитетъ на
партията е приежтетвувалъ
само г. Юлиу Маниу. Де
путатите
заинтригувани
отъ липсата на г. г. Ми
халаке, Юнианъ, Маджару
и Михаилъ Поповичъ сж
поискали обяснение отъ
последните по тглефона.
Отговорено е имъ било, че
единствения, който може
да обясни причините на
твхното отежтетвие е г.
Ю. Маниу.

Между парламентарното
болшинство си пробива
пжть едно силно течение
противъ Григоре Юнианъ.
Разкритикувано е било не
говото поведение спремо
шефа на партията и е
сметнато като единъ актъ
противенъ на интересите
на партията.

Парламентарното бол
шинство за единъ ка
бинетъ Маниу

Донесено било за знание
на г. Маниу отъ страна на
водителите на парламен
тарното болшинство, как
во, те не може да подър
жатъ освенъ единъ каби
нетъ на чело съ г. Маниу.
Поискано е било ©тъ шефа
на партията да направи
всичко възможно,
щото
противопартийната дейност
на г. Юниянъ да бжде
направена
невъзмож
на.

Авересканите подър
жатъ генералъ Презанъ
Известно е помирението,
което стана въ деня на
коронясването на краля
между генералите Аверес
ку и Презанъ. Тия двама
генерали,
които
беха
вь обтегнати отношения,
не сж се били срещнали
отъ 12 години.
Гнъ Авереску е заявилъ
че ще даде своя конкурсъ
на единъ евентуаленъ ка
бинетъ Презанъ.
Винтила Братияну напу
ща шефството на
партията
Централното управление
на либералната партия е въ
постоянно заседание. Презъ
последно време сж били
приети рапортитв на про
винциалните организации и
се е разисквало техното
държание по отношение
решенията на партията.
Винтила Братияну е билъ
замоленъ настойчиво да
намери изходно положение
и да спре подетата разру
шителна за партията ак
ция. Това означава г. Бра
тияну да напустне шеф
ството на партията.
Въ единъ разговоръ меж
ду Винтила Братияну и Ар
жетояну, на забележките
на първия, че се е отзо
валъ на поканата на Н. В.
Краля, г. Аржетояну е за
явилъ, че е постжпилъ та
ка, не желаейки да извър
ши едно политическо само
убийство.

Генералъ Презанъ какъ
ще състави новия ка
бинетъ
Презъ целия денъ вче
ра Н. В. Краля е продъл
жилъ съвещанията си съ
разни политически лица.
Отъ начинатъ по който е
постжпвалъ Суверана става
ясно, че той на всека цена
иска да отстрани веднажъ
за винаги правителствена
та криза. Повикани сж би
ле на съвещание не само
партийните водители и бив
шите министри, но и лица
които иматъ влияние въ
политическия животъ на
страната.

етъ на ауденция г. Юлиу
Маниу.
Н. В. Краля е натовй
рнлъ шефа на националъ
църаниската партия да
състави новия кабинетъ,
въ които да влезатъ ли
ца, които не сж членове
на партията му. Г. Юлиу
Маниу отговорилъ, че не
може да приеме поржката
на Суверана и далъ мне
ние, какво, новиятъ каби
нетъ да бжде съставенъ
отъ некой подпредседателъ
на националъ църанистка
та партия, или отъ гене
ралъ Презанъ, като на то
ва правителство националъ
църанистката партия ще
даде найголемо съдействие.
Ауденицията е траяла
половинъ часъ.

Причините за отказа на
г. Юлиу Маниу
Следъ ауденцията г. Ю
лиу Маниу е посетилъ Вай
да Воеводъ, който е бо
ленъ. Следъ това той вед
нага е свикалъ партийното
бюро и председателите на
законодателните
тела,
предъ конте изложилъ ре
зултата отъ ауденцията си
при краля.
ВСИЧКИ членове на бю
рото сж настоявали щото
г. Юлиу Маниу да]пр'иеме
съставянето на кабинета,
обаче той е подържалъ
своето становище излагай
ки следните две причини:
Първо, че той веднажъ
билъ отказалъ на Краля и
второ,
по здравословни
причини не можелъ да при
еме такъвъ единъ ангажа
ментъ.
Г. Маниу е отказалъ да
даде други обяснения за
своя отказъ.

Генералъ Презанъ със
тавя новото правител
ство.
Въ 11 и половина часа
Суверана е приелъ на ау
денция генералъ Презанъ.
Ауденцията е траяла до 1
часа следъ обедъ.
Н.В. Краля е натоварилъ
генералъ Презанъ да със
тави едно концентрационно
правителство.
На излизане отъ палата,
генералъ Презанъ посре
щнатъ оть журналисти е
заявилъ:
„Приехъ мандата да със
тавя едно концентраци
онно правителство.
Натоварения ми ман
датъ е неограничено. Ще
влеза въ контактъ съ вси
чки партийни шефове предъ
видъ на едно
евенту
ално сътрудничество."

ПРОДАВА СЕ, кжща но
ва въ центъра на гр. Вар
на, курортната часть, на
улица Харчова,—до Деви
ческа Гимназия, на изно
сна цена. За споразумение
сжщата улица Ио. 36 или
г. Маниу натоваренъ да гараОборище, комисионеръ
състави новия кабинетъ Дръ Ив. Рачевъ.
Въ 5 часа е билъ при

ЕДИНЪ АГЕНТЪ,

който тероризира.
Една многочислена група
отъ шофьори отъ града нп
се представиха въ редак
цията и ни помолиха, по
тоя йжть да изнесемъ д о
знанието на г. г. окржжния
управитель и кмета за свое
волията на общинския а
гентъ Павелъ Илие, който
буквално ги тероризиралъ.
Агента Павелъ Илие се от
насялъ твърде грубо съ
кой да е шофьоръ, псу
валъ и обиждалъ по единъ
доленъ начинъ. Таксата
отъ 40 лей, които той ин
касирвалъ винаги на сила,
при наймалкото обяснение,
веднага поставяль синджи
ри на колелото на автомо
била, като по тоя начинъ
поврежда лъ боята на ав
томобила.
Вчера въ центъра на
града, когато собственика
на единъ автомобилъ го
попиталъ защо запечатва
автомобила, последния вед
нага повиква единъ стра
жаръ и иска да го зака
ратъ на полицията, тъй
като се чувствалъ обиденъ
„при изпълнение на служ
бата си".
Умоляватъ се г. г. рес
пективните власти да стег
натъ малко юздите на тоя
самозабравилъ се агентъ,
за да не псува по хамал
ски, когато „изпълнявя слу
жебната си обязность"...

— Брожението срЪдъ об
щинските съветници на
Добршшата градска об
щина е големо. Новоизбра
ното постоянно присжтст
вие е разтурено съ приема
нето па контестацията
на недоволниците отъ тоя
изборъ.

моралъ", за да не ги спо
лети.. физически такъвъ,
па некой възмутенъ граж
данино.

Цената на зимната ра
пица—на вета е къмъ 7*80
лей кгр.

Въпреки, че сезона на
полските
работи е въ своя
— ВСИЧИ добруджански
разгаръ,
въ
пмяцата ни не
села, които пматъ
бол
се
забелязва
особенно раз
шинство българско насе
ление да изпратятъ делега движване. Селяните севъз
ти въ редакцията на вес държатъ да купуватъ по
ника ни, за да получатъ ради това, че не могатъ
наставление по откриване да продаватъ нищо при
па български основни учи низките цени, които имъ
се предлагатъ, а търгов
лища въ селата.
Сжщо така, има пригот ските стоки отъ друга
вени специални заявления страна съ малки изключе
до респективните власти, ния оставатъ на старите
жоито се турятъ на раз цени.
положение

на

селяните.

— Отъ неколко дена
много отъ градските ни
чешми напълно престанаха
да текатъ.
До кога г. г. общинари
mé ще гледатъ
спокойно
на насабралитЬ се гра
ждани около тия чешмич
ки, които съ часове ча
катъ до като взематъ мал
ко вода?
— Утре, неделя,
дам
ската секция при дство
„Червенъ кръстъ" урежда
големо градинско увеселе
ние въ градската градина.
Правятъ се големи приго
товление.
— Дамската секция при
Б. К. 0. замолва повтор
но гражданките, които
прпготвятъ предмети за
обявената томоула да бж
датъ готови, тъй като
определените
комисии въ
скоро време ще почнатъ
да ги събиратъ.
Събраните предмети ще
бждатъ изложени въ едно
отъ българските училища,
на 29 юний, Петровь день.
— По случай открива
нето на курортния сезонъ
въ гр. Балчикъ, Общинско
то Управление на града
усилено работи да прока
ра осветление въ улиците
и край морето.

Килограма на вълната
тая година е 30 лей, кога
то тая на английския па
мукъ е 660 лей пакета.
 Въ село Велифакж е
било извършено едно страш
но убийство.
Въ идущия брой ще да
демъ подробностите.
Жилищниятъ въпросъ
въ с. Шабла, който тамъ
представлява злобата на
деня, е наново сложенъ на
редъ распри и неприятнос
ти между местните жители
и колонистите македонци.
По тоя въпросъ въ иду
щия брой ще се повърнемъ
съ подробности.
— Въ с. Средно Чамур
лий е избухналъ големъ
конфликтъ между добру
джанските селяни и куцо
власите, които оспорватъ
правото на селянина Иванъ
Спировъ за избирането му
за кметъ на общината.
Станало е стълкновение.
Гнъ Кал. окржженъ у
правитель веднага замина
на местопроизшедствието.
Утре подробности.

•ПРОДАВА СЕ

(ПО РАДИОТО 

БУКУРЕЩЪ Ц

Ген. Презанъ следъ като направи с3
ажи предъ партийнитъ водители \ \
шдя въ не възможность да състави щ
пета се представи предъ Н. В. Кароду
си положи възложения му мандатъ.
0

— H . В . К а р о л ъ в е д н а г а п о в и к а г  н ъ Юлиу ^
и ну в ъ з л о ж и повторно д а състави праввтелсЯ
т ъ й к а к т о намтзрн з а д о б р е .
Г  н ъ М а н и у п р и е в ъ з л о ж е н а т а му
с л е д ъ с ъ в е т в а н и е с ъ ц е н т р а л н о т о б ю р о на нац.цд
я и с т к а т а п а р т и я , с ъ с т а в и л и с т а т а н а участващ*
в ъ кабинета, които сж :
Ю л н у М а н и у п р ъ в ъ м и н и с т ъ р ъ , Ал. Вайдац]
е в о д ъ — в ъ т р е ш н и т е р а б о т и , Г. Миронеску—вънщЛ
работи, В. Маджару—индустрия и търговия, M . l J
в и ч ъ — ф и н а н с и и т  f e , Г р . Юнианъ—правосждието, И
М и х а л а к е — З е м е д  Ь л и е т о , Костакеску—просввщенцс]
М а н о и л е с к у — о б щ е с т в е н и т Ъ р а б о т и , Генералъ у
д е е с к у — в о й н а т а , П а н ъ Х а л и п а — м и н и с т ъ р ъ безъ
р т ф е л ъ , в р е м е н о р ж к о в о д я щ ъ м и н и с т . на труд ,
Н о в ъ м и н и с т ъ р ъ е с а м о г. Маноилеску.
С м е н е н и : М а д ж а р у о т ъ финансиитfe.
И з в ъ н ъ к а б и н е т а о с т а н а х а : Р а д у к а н у , Д. р,
и и ц е с к у и д в а м а т а п р е т е н д и р а щ и з а мин. на труд,
к о е т о о с т а в а в а к а н т н о ; В о й к у Н и ц е с к у и Лугошац
З а д а

а

— Мих. Поповичъ, фин. мръ е запо
ввдалъ да спратъ сечението на метали
ческитъ монети. Ще се отеглятъ и nyt
натитъ" въ обръщение.
Ще се напечататъ нови съ обра|
на Н. В. Каролъ II.
>нъ Дука, л и б е р а л с к и първенецъ е щ|
правилъ изявления п р е д ъ кореспондентите
ч у ж д е с т р а н и т е . в е с т н и ц и , к а т о е к а з а л ъ , че
б е р а л н а т а п а р т и я в ъ никой с л у ч а й не ще пр{
дизвика г р а ж д а н с к а в о й н а .
Л и б е р а л и т е сж били понастоящемъ \\
неблагодателно положение.
...— Вяера майкатаПрищнпеес^-Влона---е—(
провъзгласена за кралица на Ромъния.
Развода между Н. В. Кралъ каролъ и л
ката на воевода Михай не е анулирано.

— За световенъ шампнонъ на боксъ е билъ ni
възгласенъ германеца Шмелингъ
Противника му Шаркей е билъ изключа
отъ боксьорскаша колегия за непозволени утри.

ДЕКОРИРАНИЯТЪ
МАЙСТЪРЪ

единъ локомобилъ 10 кон.
сили марка „Клаитоъъ Шу
отпусналъ за сезона цървули
тлеръ" справка:
Желателно би било
Александъръ
Авезовъ
общинските съветници бъл
1514
—Цените на храните на 512
гари да съгласуватъ сво
ята дейность и предвари износните пристанища Га
500
5
телно се споразумяватъ лацч> и Браила, въпреки
вурху лицата, които трЬ посилното търсене ocra'
бва да влезатъ въ бжда ватъ на сжщото ниво. Це
щето постояно присжт ната на царевицата вь тия
ствие. Нека да се даде пристанища е 29.000 лей
предпочитание на хора съ вагона, тая на ечмика 21
ВАЖНО, МНОГО ВАЖНО 8А ЛОЗАРИ
тяжест ь, а не само съ хиляда, а овеза 20.000 лей.
Цената на зимницата срав
партийни заслуги.
Пристигна ни препарата
нително
обещава нещо по
Налага се, г. Христо
Цонковъ да вземе положе вече. Сключени сж били
найсигурния и най положителния препаратъ.
продажби на зимница отъ
нието на арбитаръ.
ЗА ПРЪСКАНЕ НА ЛОЗЯТА
нова реколта съ тегло 78
Защото
притежава
незаменимо
положителни качества. Не спича листата на
— Извънредно лошо впе кгр. 1 на сто чуждо и 2
лозата а ги запазва свежи, пресни и меки. Лозовите пръчки се развиватъ
чатления правятъ груби на сто ржжь дост вка Ав
подобре и се ускорява озряването на гроздето, като се увеличава за
те и нечовешки обноски гусгъ—Септемврий, фран
харноста му. Разтваря се бърже и не се утайва и пр. и пр.
на /гЬкои общински и фи ко вагонъ или шлепъ съ
„ Н А С П Р А С Е Н Ъ " у н и щ о ж а в а пероноспората, всички видове молци, гжсеници
нансови агенти при инка 50,000 лей вагонътъ.
бръмбари и пр. по л о з и т Ъ и е единствениктъ препаратъ за п р е д п о ч и т а н е при
сирване или сомиране на
пръскането.
—Посещението на наше
граждани.
Сжщо ни пристигнаха и химически препарати за всички болести по овощ
Hue сериозно обръщаме то житно тържище вчера
ните дървета, цветята, розите и др., както и изпитания препаратъ „ЗЕЛИ0"
внимание на началниците и днесъ, а даже и презъ
за унищожението на всички видове мишки
имъ, които с ж длъжни да целата седмица, е много
490
Ю2
имъ „прочетатъ нужния слабо.

0 чифта 400 лей

отояновъ и д . каяоашевъ

„НАСПРАСЕНЪ"

Кино „МОДЕРНЪ" 14 и 15 т. м. „ЗАКОнЪТЪ НА ЖЕнАТА
трогателенъ филмъ съ участието на прочутата киноартистка ФР. БЕРТИНИ

