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— Урежда редакцноненъ комитетъ

Jfianko безгрижие /
Внезапно преди
неколко
дни се появи в  к ъ „ О б н о в а " .
Успоредно с ъ това с е раздви
жиха и нвколко пронунци
рави противници на минори
тарното движение на Българ
ското малцинство и поднгнаха
лозунга за обединение.
Нъкой си съставилъ спи
съкъ на граждани, които с м е т 
на лъ за поподходящи за кау
зата си и ги кани на събра
ние.

Събранието поради непо
сещение се отлага, когато ед
на група, предимно видни пар
тизани на либералната партия,
избиратъ времененъ изп. коми
тетъ, който отъ после с е пре
кръсти като такъвъ на бълг.
I малцинство. Самите инициато
ти признаха в ъ органа си, че

[

събранието е станало
нераз
пйсеног^щвто така
повеля
вали известни интереси.
Така избрания комитетъ безъ
да съобщи на гражданството
личностите които г о съставятъ,
натъквайки си тогата на изра
зитель на целокупното
бъл
гарско малцинство свика го
лЬмо публично събрание, где
то кани всички българи неза
висимо
политическите имъ
убеждения къмъ обединение.

Програмата на
събранието
е оповестена: тя е рефератъ
отъ г. Енчо Николовъ за це
литъ на обединението на бъл
гарите; обяснение на начина
на обединение и избиране о
\ кончателенъ комитетъ на бъл
гарското малцинство о т ъ Р о 
мъния.
Въ тоя именно моментъ се
яроизведе нашата
интервен
ция. Шокирани о т ъ аноним
%жтъта, отъ липсата на
каквато и да било
сериозха

малцинствена

платфор

ма за борба, о т ъ незаконния
бракъ между известни либерали
в познати леви елементи, ние
ясно и категорично, в ъ пос
ледния моментъ казахме
да
се бойкотира това странно
събрание съ такива п р е к о м е р 
н и и несъобразни задачи, чи
ито инициатори съзнателно са
ботираха всички ауторизирани
законни и пронунцирани дей
ци иа българското малцинство.
Събранието с е състояло с ъ
ограниченъ кржгъ посетители,
повечето любопитни приходя
щи, на които още при пръвъ
погледъ направило много л о 
шо
в п е ч а т л е н и е
известно
маняческо
прояв
I левие: голвми плакарди нахал
но фрапиращи с ъ надписъ

бкъ „Одхоба"
оргахъ ха
българското
малцинство.
Съ намаленъ

ентусиазъмъ,

представителя
ха
бре
менно избрания изпълни
теленъ
комитетъ, некой
си гнъ
открива с ъ б 
ранието и предлага за пред
седатель г. С. Зографовъ, кой
то дава думата на Енчо Ни
коловъ, за да развие своя ре
фератъ за обединение.

ДРСОВЪ

Енчо Николовъ
говорилъ
удачно и казалъ редица исти
ни за нашия общественъ жи
вотъ, но никакви практически
разрешения не посочилъ.
Следъ него г. Бечко Д ъ р 
ленски, учитель отъ български
т е училища, остро е критику
валъ законните представители
на Бълг. Културно Общество,
като с е нахвърлилъ
по осо
бено язвителенъ начинъ
сре
щ у ръководителите на Обще
ството.
И преждевременно, безъ да
се даде възможность на дру
ги г да да се изкажатъ, безъ да
се пристжпи къмъ изпълнение
на оповестения дневенъ редъ
и най важното, безъ
да се
избере окончателенъ
изпъл
нителенъ комитетъ
на бьлг.
малцинство отъ Ромъния, тъй
като „временния комитетъ" и
малъ мандатъ само до общо

то ni/алично

съдрание^съ

бранието с е закрило и насъб
ралите се отъ любопитство
граждани си разотишли.
Така с ж с е развили съби
тията ороло
обединителната
акция на групата
анонимни
инициатори за обединението на
българското малцинство
отъ
Ромъния.
Ние мисли мъ, че тия стра
нични, несериозни
опити за
разрешение задачи о т ъ с ж д 
боносно значение требва
да
престанатъ веднажъ за вина
ги. Д о като симпатизираме на
идеята за обединение въ съ
р а з м е р н о с т съ искреностьта
на изразителите й, д о толко
ва и осжждаме
начина на
действие, който е сатанински,
тЬсногръдъ
и котериенъ.
Да с е започне
акция за
обединение следъ като се с ъ з 
дава бестхикъ за разеди
лел7У£,стериотипно издание на
файмозния „Добруджански ку
риеръ",да се говори за побра
тимяване следъ като
тайхо
се свикватъ само известни граж
дани, за да се сформиратъ въ
група за борба и унищожение
на братя българи, сметащи с е
отъ противенъ
лагеръ; да се

леятъ
кървави сълзи за учи
лищното ни дело, следъ като
некои безрасъдници
публич
но заявяватт, че не признаватъ
законно конституирано българ
ско Общество и да се клей
мятъ и чернятъ
ржководите
литв му, които иматъ грехътъ
че сж посочени и наложени
чрезъ
всеобщо и тайно гла
соподавание
пря абсолютно
болшинство на членовете на
Б К. О.; да се удряме
въ
гърдите и да заявяваме, че ще
работимъ за повдигане
авто
ритета и престижа на Б. К. О.
следъ като по недостоенъ на
чинъ го дискредитираме и и з 
лагаме, това мислимъ, че е не
само нелогично, неискрено и
недостойно, но сметате че е
едно пълно отстъпление отъ
стремежите
на българското
малцинство ртъ Ромъния.
О т ъ редица години работимъ
упорито и на д е л о за о б е д и 
нението ни въ една
крепка
малцинствена българска орга
низация, която да включва
шестотинъ
хиледното българ
ско малцинство отъ Ромъния.
На есень съ общи
усилия
свикваме общъ български на
ционаленъ конгресъ, който ще
приеме
програмата,
устава,
целите и задачитв на българ
с к о т о малцинство отъ Ромъ
ния и ще посочи централното
ржководно т е л о на малцин
ството.
Така че, на тая основа
и
подъ това знаме призоваваме
всички добри българи
къмъ
ползотворна работа.

за мннорнторни учители
Министерството на п р о с в е 
щението и настоящето лето е
организирало курсове
по ро
мънски езикъ за миноритарни
т е учители.
За миноритарните учители
отъ частните
училища тия
курсове започватъ
на 1 А в
густъ въ Валени де
Мунте
Присжтсвующи въ тия курсове
изпитите ще произвеждал» въ
респективните центрове, а ония
учители които не могатъ да
присжтствуватъ ще се явятъ
на изпитъ въ Яшъ. Въ Яшъ
ше се явятъ учителите отъ
Буковина, Бесарабия и Молдо
ва, а въ Букурещъ тия отъ
Олтения, Мунтения и Добруд
жа.
Изпитите започватъ на 2 4
Августъ н. г.

Преди нъкОлкО дена на гарата при
стигна единъ транспортъ порОди
сти свини отъ БостОнъ. По измж
ченитъ имъ лица отъ дългия
утекчителенъпжть се четеше тлшо
униние и отчаяние, което напълно
допълваше представата ни за ха
рактерното мълчаливо равнодушие
на англичанина: а тъ беха отъ
чистокръвна английска свинска
порода.
Попаднали въ съвсемъ чужда
за тзхъ среда, замаяни отъ блъ
съка на добруджанското слънце,
тъ дълго останаха на местата си
въ вагона, любопитно разглеждай
ки околностьта и лениво, съ леко
грухтене пОдсмърчаха прашния
задушливъ въздухъ.
Но, колко е трудно, когато
човекъ не разбира други езици!
Бостонскитъ гости освенъ англий
ски, други никакви езици не вла
дееха. И това бе причината да се
заинатятъ и решително да отка
жатъ да стжпятъ на тръшната
добруджанска земя.
7

НапразднО гнъ ветеринарния
лекаръ ги уверяваше на чистъ
италиянски езикъ и разкриваше
прелестите на новото имъ отечес
тво. Отговорътъ беше продължи
телно грухтене
на бостонско
наречие, което даваше да се
разбере, че решително протести
ратъ. Събраха се любопити гра
ждани и интересътъ къмъ англий
ския езикъ нарастна—защото все
таки щъше да се научи нещо
за предложението на Хувъръ...
Но изведнажъ едно радостно
.олрайтъ" се разнесе отъ вагона.
Средъ насъбралите се граждани,
между многото любопитни глави,
се мерна една съ немска лула въ
устата, която не закжсня да от
говори .Ойестъ", но посочи другъ
единъ свой съгражданинъ който
действително знаеше английски.
Разбрахме се.
Гостите помислили Отначало, че
ги канятъ на събрание и протес
тирали, но разбрали че ги викатъ
на свадба...

ПАКЪ НОВИ Ш  Ш 1 0 Ш ?
Отъ достоверенъ източникъ
се научаваме, че въ началото
Отново „Бучумулъ"
дига
на м. августъ единъ
ромън
неоснователна аларма за поя
ски параходъ ще отплува за
вата въ южна Добруджа на
Гръцка Македония, за да д о 
некакви си „комитаджин".
несе нови колонистимакедонци.
Че разбойници
върлуватъ
Безпорно тия нови колони
сти
ще бждатъ
настанени въ Добруджа, това е безпор
но, но тия обикновенни коко
пакъ въ южна Добруджа.
често
Фактъ е, че въ южна Д о б  шари, които много
руджа сж домъкнати толкова
много колонисти, та за дош
лите има недостигъ земя.
Ако дойдатъ и други, кж
де ще бждатъ
настанени и
отъ где ще имъ се намери
земя?
Очевидно е, че всичко ще
легне отново върху изнурени
т е плещя на местното
насе
ление, което и безъ
това е
въ бедствено положение.
Мислимъ, че с ъ поголовно
то домъкване
на колонисти
се прави една
лоша
услуга
на дошлите вече, които пър
вомъ требва да бждатъ окон
чателно консолидирани и чакъ
следъ това да се мисли за
нови и то ако има земя.

говорятъ

на чистъ ромън

ски ези^ъ, да се изкарватъ
„комитаджии", т. е. лица с ъ
начертана политическа
цель
мислимъ, че имъ се праВи пре
голема* честь.
Но за да с е уверимъ въ
твърценото отъ насъ има ед
но лесно средство.
Малко повечко усилия, да
се заловятъ некои
отъ тия
пладнешки вулгарни
разбой
ници, които ограбватъ добруд
жанските селяни и ще стане
ясно за всички кои и какви
сж т е .
И тогава алармаджиите ще
требва • да си яосипятъ глава
та с ъ пепель.

Безредия въ Германия Горещините въ Америка
Чикаго 21 — Въ Чика
Берлинъ 21—Наравно съ
финансовата криза нараст го и околностьта премина
ва и безработицата. Въ ед гореща вълна, която при
но отъ столичните пред чини смъртьта на десятки
градия безработните напад души. Само въ Чикаго сж
нали повече отъ 40 магазини умрели отъ задуха 62 ду
съ съестни продукти. По ши.
лицията разпръснала тъл
Реколтата решително е
пата и арестувала много загубена по причина nwrfe
лица.
мата суша.
/

КАКЪ В CI

Живото въ Добруджа
Големо е недоволството на
селяните отъ начина по който
се разпределя селския излазъ,
а ииенно: на местните жите
ли се оставя на семейство по
половинъ хектаръ земя, а на
колонистите по два и два и
половина хектара. Тоя начинъ
на разпределение още повече
раздразва
недоволството на
селяните, тъй като отговорни
те фактори не сечатъ никаква
заповедь, нареждане или въ
обще какво да е разпорежда
не въ това направление» това
дава поводъ на съмнение, че
се върши беззаконие и свое
волство.
Висшите
административни
власти следва да обърцатъ
нуждното внимание и да взе
матъ мерки.
ПОГОЛОВНИ ГлОбЯВВВМ
Мировите
сжднлища

сж

препълнени отъ селяни* даде
ни подъ еждъ за кучета, ко
ито не били вързани и които
много лаели!
За да не коментираме фак
тите и за да не споменемъ
имената на селата, защото сж
много — почти всички села
— ще набележимъ, че г. г.
селскигв шефове не сж със
тавили нито единъ подобенъ
акто за глобяване нито на е
динъ колонистъ отъ кое да е
село, отъ чиито Kyi era, не
самъ човекъ* но и автомобилъ
когато минава, требва съвсемъ
да намали хода си, за да не
ги прегази.
Отъ това следва да заклю
чим*, че старанието на г. г,
селските шефове далечъ не е
изпълнение на обязаности, а
просто на просто гонение про
тивъ местни i е
жители» или
казано другояче, търсене подъ
вола теле !

ШШ1 Р1ЙШ1РКВ шш
(Специална кореспонденция на в. „Ново Единство)
Берлинъ, юлий.
При сегашните много важни
и тревожни събития, не е безъ
значение да се знае какво е
Платила до сега Германия
срещурейарациитгь. Една оцен
ка на тези плащания дава кар
тината на грамадните загуби,
които претърпя германскиятъ
народъ чрезъ досегашните ре
парации, Кдто съ това отслаби
своето .творчество
било за
винаги, било за неколко поко
ления.
Отъ страна на германски
както и на чуждестрани вещи
лича има на лице оценки , на
тези плащания. Найновата о т ъ
този р о д ъ се намира въ книга
та на бившия председатель на
Райхсбанкъ г. дръ ШахШъ:
.Края на репарациите". С п о 
редъ дръ Шахтъ, който разпо
лага с ъ най точните данни за
репарационните плащания, Гер
мания е илатила всичко Презъ
времето отъ 11 ноемврий 1918
г. до края на мартъ месецъ
1931 г. въ брой, стока, недви
жими имоти, ценни книжа u
Up. направо общата сума 156
милиарда р а й х е м а р к и / Тази
сума е около 39 пжти по г о 

лема о т ъ репарациите, които
Германия взе отъ Франция въ
1871 год.
Сумата се разпределя, както
следва:
/. // ноемврий 1918 до 31 ав
густъ 1924 година:
1. Въ брой
2,0 милиарда
2. военни кредити на
герм. съюзници
9,0
„
3. параходи, железо
пжтенъ материалъ 6,6
„
4. в ъ стоки
3,5
„
5. в ъ отстжпени земи 5.0 »
6. частни имоти
11,0 „
7.

КОЛОЦИИГБ

100,0

„

8. окупац. войски
5,5 „
9. други имота
3,0 ,
//. Отъ 1 сейтемврий 1924 год.
до 31 августъ 1929 г. (Dawes
plan): въ брой и стоки 8,0 милиар
///. Отъ 1 сейтемврий 1920 год.
до 31 маршъ 1931 г (Youngplan):
въ брой и стоки 2,5 милиарда
Всичко 756 милиарда
Въпреки тези грамадни циф
ри г. Д  р ъ Шихтъ заявява, че
не сж съвсемъ пълни, въ т е х ъ
не влиза напр. стойностите на
разрушени машини и апарати
на германската военна индуст
рия с ъ най малко 2,5 милиар

Липста но религиозно

нравствено възпитание като причина за отпадъка ;въ вЪрата
н нравствената локвора
(Продължение о т ъ
Да, Божия домъ е училището
което може да ни поучи на бла
гочестивъ животъ. Той разполага
още и съ друго едно средство,
което не само че облагородява,
но и високо издига нашата мисълъ
надъ всичко земно и временно.
Това е добре организираното ме
лодично прение. Има моменти
когато при изпълнението на нъ
кои песни действително човекъ
чувства такава душевна наслада
такова спокойствие и "миръ на
душата,
каквито
справедливо
може да ги счита за награда на
своя трудъ. Ето защо въ старо
време нашия народъ толкова много
посещаваше Божи домъ щото, през
големите праздници, трудно беше
да размине човъкъ отъ богомол

б р о й 52й)

ци. И когато певеца почваше да
пъе некоя пъсенъ множеството
подемаше пъсеньта и чуваше се
една мелодия твърде приятна.
Какво умиление пълнеше сжрдце*
то на човъка каква слава и вели*
чие бъше за Бога когато всички
изпОвецваха свойта взра, тъй да
се каже, съ една уста и едно
сърдце! Нашит* бащи, повечето
неграмотни, знаеха много молитви
които бъха слушали въ кжщи
или въ училището. А въ църква
T t допълваха своите знания и
съгръваха душите си съ благи
надежди. Въ тогавашните учили
лища се даваше преднина на
законъ Божи и макаръ хората да
не бъха запознати съ световните
науки бъха много п#напреднали
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Министерския съветъ по на
стояването на, министра на
земеделието, г. Д.Гичевъразре
ши въпроса за търговията съ
жито тая година така:
Житото ще се купува сред
но по 4 лева клр., а другите
— по 3 лева кгр.
Изплащането ще става 7 0
на сто въ пари и 3 0 на сто
въ. бонове.
За подробностите е необ
ходимо да се отбележи :

кооперациите. Ще се
купи
около 3 0 0 милиона килогра
ма храни.
5) Боновете ще се изпла
щал» отъ Бьлг. Народна Бан
ка по номиналната имъ стой
ность.
6) . Търговците се задължа
ватъ да кулув. тъ храните по
цените на дирекцията.
Съ решение на министер
ския съветъ се премахва :
Търговията съ боновете.

1) Ще се закупягь големи
количества ..храни за София
въ найкжсо време.
2 ) Боновете ще се прие
матъ
по номиналната имъ
стойность.
3) Съ техъ ще се изпла
щатъ данъци, застраховки за
градрбитнина,
задължения
къмъ Б. 3. Б. и Централната
Кооперативна Банка.

Нема да се купятъ храни
отъ търговците
както е ста
нало миналата година, Съ пре
махването на тия два факта,
значи новата наредба за хра
ните е съвсемъ различна отъ
миналогодишната.

4) Покупка на храните ще
се извършва предимно отъ

да райхемарки.
Тази оценка на Д  р ъ Шахтъ
не е продуктъ на некаква фан
тазия, защото сж обнародвани
въ сжщата посока и чуждест
ранни научни изследвания, като
напр. книгата „Платежоспоссб
ностьга* на Германия; отъ из
вестния институтъ .Institute of
Economics i n Washington". Тука
се казва, че германските репа
рационни плащания възлизатъ
на 30 октом ФИ
' Й 1922 наймалко
на 26 милиарда марки, но безъ
сшойностьта на колонииттъ,
безъ разхода за окупационни
вноска и пр. Ако се лопълнятъ
Г Б З И цифри съ плащанията отъ
1 окгомврий 1922 год. д о 31
мартъ 1931 год. и с ъ стойно
Стьта на германските имоти въ
колониигь а пр. тогава ще се
получи сумата 143.5 милиарда
марки. Резултата между амери
канските и германските цифри
се състои въ това, че г. Д  р ъ
Шахтъ'смЬта загуба и военни
т * кредити за бившите герман
ски съюзници.
При единъ
год. шенъ приходъ на герман
ския народъ отъ около 70 ми
лиарда марки д о сега е пла
тено срещу репарациите два
пжти повече о т ъ приходъ на
германския народъ.
Това само дава обяснения
на катастрофата, която претър
пява Германия.

въ регилиознонравствено отноше '
ние, пъкъ и много по щастливи
материално. Имаше пълно довъ
рие. Услужваха си единъ на
другъ, повечето б е з ъ лихви
и гаранти когато днесъ положе
нието на длъжника става много
трудно и подозрително при една
наймалка несполука. Всичко това
се дължеше на строгото пазене
на Христовите заповеди и наред
би. Но нъмаше мжжь, жена или
дете, които да не по сеща ватъ
Божия домъ.
Отъ тогава до днесъ изминаха
се 50 60 и повече год. Обаче въ
тоя интервалъ се почувствува та
къвъ отпадъкъ въ верата щото
прихода иа църквите едва ли
стига за да покрие разноските
имъ. Ако и жените, подъ влияни
ето на съвременигв идеи, занема
рятъ своя дългъ, не може да се
очаква друго освенъ пълно обе
влюдяване на църквите. Но ватова
пъкъ и нещастието, несполуките,
на всека крачка се изпречватъ
предъ насъ. Казаните погоре при

[СЪОБЩАВАМЪ
и о почитаемата
П П Н И Т Я Р М Я Т Я си
РИ
IrtlHPU
на
кяиен
тела, че въ ателието ни
се кзработватъ всекакъвъ
видъ златни и сребърни
украшения, като напримеръ
пръстени, обици, гривни
и пр. пр.
Така сжщо се намиратъ
очила о т ъ най  добрия
ИРИСШЪ ЛШЪ',
сжщои
за оперирани очи, стъкла
найголемия номеръ, очи
ла за слънце, за прахъ и
за шефьори.

СЪ ПОЧИТЪ:

Коста Коларов!
Само 8а знание

Въ градината на г. Г Ш П
с.Куруджакьой се намиратъ
повече отъ §0.000 корена
найразнообразни 2 годиш
ни лози въ отлично състо
Дава се. подъ наемъ яние. Всеки интересующъ
удобно мобилирана стая се може да ги види кжде
яа ул.Василе .Александри" то ще бжде радушнопри'
етъ и изпратенъ.
№ 16
1

ВНИМАНИЕ!
ВзБмете с в б е д ш *
га&твйцй за В а р н а 1

„Нусолло*
се наново ремонтира и е
единъ отъ найлуксозните
и добре мобилирани хотели
Въ В У Б К И етажъ баня съ то
пла и студена вида. Гово
рятъ се всички

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ:
Всеки може да се почувствува като въ до
ма си. Цени на стаигБ д о с т ж п н и за всички.

Чети вкъ Ново Единства
Tipografi „C omerciala"

Bazargic

междия идваха тогава отъ непри да ги намърииъ въ училището,
ятелите на нашето щастие. А Да, то е което тръбва да бжде.
днесъ тв произтичатъ отъ сами майка на религ.нрав». възпита
те насъ. Днесъ завистьта, интри ние, а не семейството както с&
гите, несъгласието и разцеплени твърди. Днешното семейство *
ето.сж завладели нашето сжщество е онова както въ миналото. Ис
и само въ отмжщението намира тина е, че и днесъ има стремеж*
ме удовлетворение за себе си. и желание, въ родителите да eu
Тъкмо противното на онова което пазятъ нравствения ликъ на.мк
слушаме въ Божия домъ. Ето за мейството отъ поквара, но тОй
що колкото повече се отдалеча се дължи повзче на естествен»'
ваме|отъ него толкозъ по силно тъ връзки, които свързватъ pô
се разтяга и кжса свръзката меж дителитъ съ децата, отъ колкот»
ду насъ. Само по тоя начинъ съзнанието, че преди всичко 4
можемъ да си обяснимъ всички повече отъ всичко, ние трЬби
ония отрицателни явления съ как да обичаме Бога, защото демтц
вито е препълненъ нашия дома ни сж дадени само поради него
вата милость и благослокйие.
шенъ. и общественъ животъ.
;

Щомъ това зависи отъ липса Отъ любовьта къмъ. Бога требя!
на религиозно съзнание у насъ, да проистича и любовьта кът
отъ небрежно отнасяне къмъ ре нашата челядь и понатагьюУТ^
лигиозния дългъ, то естествено кова е нашето вероучение: А
причините на това тръбва да какво се забелязва дневь ? С*§
секриятъ не тамъ гдето ги тър вършенно противното. Всички**
Симъ, вънъ отъ насъ, въ.липсата ни грижи сж насочени къмъ до*]
на религиознонравств. възпитание ва, щото нашета челядь да бла
което като престанахме да го говействува материално. Макар*
диримъ въ църквата требваше I матерната и да е необходима M
3

M

ЖИВОТА

НА МАЛЦИНСТВАТА

Зоконвпроенто г л о с у ю въ последното заседание
на заионодателнито тъла
Правителството
меж
ду многото други законо
проекти, които
прокара
презъ
законодателните
Шгьла въ тоя периодъ отъ
толкова кжсо време, е про
карало въ последното за
седание на Парламента и
законопроекта за
узако
няване на
подсекреДар
ския йостъ на малцинст
вата* Ние не можемъ да
знаемъ Причините,
които
сж накарали г нъ
Йорга,
вносителя на законопроек
та въ.Камарата, да при
бърза съ тоя законъ и го
прокара още въ тая сесия,
а
съ i право ще
Получи
може би обвинения
отъ
нжои малцинствени сре
дщ но отъ друга
страна
би<билъ за
оправдаване
найгвече за това,. защото
вътачилото на есенната
сесия ще бжде прокаранъ
законъ за малцинствата,
който, тоже
не търпи
отлагане.
Ъакршйроекта за уза
коняване малцинствения
йодсекретаричтъ съдържа
следните ^положения:
,Чл. 1.3а
изучване
и
разрешение на малцинст
вената проблема
се от
крива при министеръпред
седателството едно под
секретарство за Малцин
ствата.
Чл. 2.
Подсекретарст
воШо за
малцинствата
може да служи като съ
вещателенъ органъ на пра
вителството за
Минори
тарната проблема, да взе
ма инициативи отъ раз
личенъ характеръ,
които
биха допринесли една хар»
мония за взаимния
жи
вотъ на
малцинствения
ельментъ съ ромънския
такъвъ, въ рамките
на
общите интереси на ро
мънската държава.
Чл. 3. ВжШрешнаша ор
ганизационна
уредба
на
подсекретарШвота
за

малцинствата,
неговите
права и дейность на сек
циите
и
учрежденията
се найравляватъ отъ вжт
решния
служебенъ,
редъ
на държавата.
Чл. 4. НасШоящиятъ за
конъ влиза въ сила отъ
датата на неговото пуб
ликуване въ Държавниятъ
вестникъ*.
Настоящиятъ занонъ е
отъ едно к доста
големо
значение.
На общественото, мне
ние б.ъше много
малко
йознатъ и отъ падането
на нац.църанистката пар
тия отъ власть до сега,
подсекрешарството
з а
малцинсшвата не напраз
дно може
да се счита
като сжществующо
вре
менно^
Оть' датата
обаче на
напечатването
на тоя
законъ, въ Държавния ве
стникъ сйокойно може да
се говори за подсекретар
ски пость и да се
иска,
дела отъ неговиятъ
ти
туляръ. Има и още едно
обаче
значение — узако
няване и йризнаване на
малцинствата
законно
отъ ромънската държава,
което не може освенъ да
ни радва.

Е к з е к у т и р а н ъ в и с ш ъ ОФИцеръ в ъ Полша
Варшава 21—На 1 8 т . м.
сутриньта билъзастрелянъ
майоръ Данковски,
о т ъ
полската армия, осжденъ
на смъртъ за
шпионство
въ полза на Съветска Русия.

Б е р н а р  ъ Ш о у въ Р у с и я
Английскиятъ
писатель
съ
световна
известносъ,
Бернардъ
Шоу,
който
отдавна възнамерявалъ да
посети Русия, е отпжтувалъ
за тамъ. Той
ще
остане
дълго време въ Русия.

Европа предъ голЪми
Политическитв събития отъ
свЪтовенъ характеръ,
които
раздрусаха старите основи на
Европа, отъ день на день ни
носятъ нови изненади. Тревож
ните телеграми на германския
председатель,
Хинденбургъ,
отправени до Хувъръ откриха
обезобразениятъ ликъ отъ фи
нансовастопанската политикана
европейските държави.отогава
имаме на
яве финансовата
катастрофа на Германия и Ун
гария, несигурното положение
въ Англия и обща обърканость
въ всички държави. Проваля
се капиталистическия
строй
или преминава презъ конвул
сии.
Държавните водители неп
рекжснато се съвещаватъ. Съ
единените щати иматъ въ
Европа двама отъ първите си
министри: Мелонъ и Стимсънъ,
които непрекжснато обхождатъ
европейските столици. Магдо
налдъ и Хендерсонъ, които
днесъ требваше да бждатъ въ

Солидна г а р а н ц и я з а
Германските ванки
Берлинъ 21—Всички го
леми гермарски банки, час
тни и други
образували
едно сдружение съ цель да
отстоятъ противъ
върлу
ващата финансова
криза.
Сътова се см вта, че се сла
гатъ основите на солидна
гаранция за германските
банки.

Н о р г а н ъ в ъ Европа
НюИоркъ 2 1 . — Нена
дейното заминаване за Ан
глия на големия банкеръ,
Морганъ, произвело сенза
ция въ американските бан
керски кржгове.
Морганъ
щелъ да остане въ Евро
па до нсемврий. Внезапното
му заминаване се
свърза
съ финансовата
криза въ
Европа.

йното имъ държание вънъ и
грижата за възпитанието се изо
вътре въ училището. Жестокото
стави на
втрро место, религи
отнасене на мжжете към ь жените
озното съзнание и дългъ започ
стремежа на последните да из наха да намаляватъ и нравите въ
лезатъ вънъ Отъ гр аниците на
народа се доста разлабиха. Непра
своето предназначение, и зобщо
вилното наше развитие беше въз
неправилните, неестествените, от
можно само при едно строго ре
ношения на семейството С А крас
лигиознонравствено впечатление.
норечиво доказателство ма това.
Тази благородна задача найспо
лучливо, отъ всички|други, може
Прочее, щомъ не искаме да
ше да изпълни само училището.
потърсимъ религиознонравстве
ното възпитание въ Божия домъ,
Законъ Божи, който е;въ свръз
щомъ семейството не е въ със
ка съ правучението, ' е единстве
тояние да ни даде това то особено
ния предметъ въ училището кой
за насъ Българ. народно малцин
то може да ни научи правилно
ство тукъ единствения факторъ
м разумно де се ползуваме съ
i да се обърнемъ къмъ него и
остава училището. Беше време
материалните и културни блага.
безъ да ни налегнатъ подобни
когато училището действително
Истина е че нашите понятия
нужди или старость. Да съзнаемъ
споделяше своя трудъ съ,църква
требваше да се разширятъ и върг
че ние требва да го потърсимъ
та. И до когато религиознонравт
ху предметите вънъ отъ законъ
*ь храма, въ задружна молитва
ственото възпитание вървеше за
Божи, но това требваше да стане
и общение съ другите, това го
дружно
съ образованието, а
по начинъ който да не прекжсва
не правимъ. Че
д у ш а т а
учители
б%ха
и
духовни
лица,
то
свръзката
между възпитанието и
страда много порано отъ гвлото
тогава народа пълнеше Божи домъ
учебното дело.А това се извър
и че неговото състояние зависи
отличаваше се съ бозукоризнени
ши. Даде се такава преднина на
Отъ онова на душата и на
права
и
беше
готовъ
за
подвизи
образователните предмети щото
укъ не ни идва. Непослушаняето
каквито
нуждата
и
времето
му
времето
предназначено за изуч
ва децата > къмъ родителите тех
налагаха. Обаче по к*сцо> когато
ване на зак. Божие досущъ се
«ţifc безбройни каеркзн, недосто

тя умело требва да се употре
бява, особено когато човекъ не
се е възродилъ морално, духов,
но. А Отъ нищо не се вижда че
родителите повече се грижатъ за
душите отколкото за телата на
децата си. Тукъ душата е изоста
вена на второ место. Сещаме се
за нея твърде кжсно, когато ни
сполети болесть или нъкое неща
стие, когато може би никаква
човеческа помощь не е въ състо
яние да ни помогне. Само тогава
чувствуваме нуждата отъ Бога и
Отъ неговата лековита помощь,

Берлинъ, отлагатъ заминаване
то си. А германскиятъ канц
леръ и германския министеръ
на вънкашнигв работи замина
ли за Парижъ. Центърътъ на
световната политика днесъ е
Парижъ. Понастоящемъ тукъ
се съвещаватъ водителите на
найголемите
държави: на
Франция, Германия, Англия,
Съединените щати. А безъ
Франция, равновесието на ев
ропейската политика трудно
ще се устьнови.

СШ1

шоиш

Ултра шовинистическия вкъ
„Бучумулъ" списванъ о т ъ фай
мозния лихваринъ Кола Чуме
ти, който б е ш е по позоренъ
начинъ изхвърленъ о т ъ либе
ралната партия, по единъ мно
го недостоенъ начинъ всева
умраза противъ всичко щ о е
българско.

Той не сжди хората по к а 
чествата, достойнствата и чест
ностьта имъ, а по произхода
имъ,
като забравя, че и д о б 
руджанските българи сж рав
ноправни ромънски граждани
изпълняващи найпочетно вси
чките си задължения къмъ
ромънската държава.
Затова, не ни очудва кон
щунството което върши срещу
чиновници о т ъ
Вниманието на целия с в е  ромънскитв
местното
финансово
управле
товенъ политически,, светъ е
ние.
отправено къмъ Парижъ. Отъ
Вместо да ги похвали, з а 
тукъ се очаква разрешението
щото, както е всеизвестно, сж
на тревожните политически
образець на честность, добро
проблеми.
сьвестНость и коректность,
фактъ всекога признаванъ о т ъ
Събитията следватъ пжтя
висшите имъ началници, той
на изненадите. Трудно е от ги обрисува едва ли не като
чакването утрешния день, който престжпници,
като упорити
се очаква съ трепете. Днесъ врагове срещу ромънизма и ,
за днесъ ключътъ за полити други подобни отвратителни и
долнопробни клевети.
ческите загадки е Парижъ. И
скоро—ще узнаемъ всичко.
Сметаме, че тоя начинъ на
отнасяне с ъ едни примгьрни
обществени служители е п о 
следната стжпка на ч о в е ш к о 
то падение, с ъ което се п о з о 
ри не само вестника, но и и
мето на „интеликтуалъ" за
какъвто иска да мине жалкия
лихваринъ.

Чуздите капитали въ
Германия

Лондонъ 21—Големите
банки отъ Лондонъ и Ва
шингтонъ решили
да не
оттеглятъ отпуснатите за
еми до сега отъ германски
т е банки.

Т ъ р г о в с к и т е отношения
между Ромъния н Унгария
Будапеща 21 —Прегово
р и т е , които се водеха меж
ду Унгария и Ромъния за
сключване на
търговски
договоръ ще бждатъ отно
во подновени въ найскоро
време.

Но, а • propos, единъ въп
рос ь.
Защо, инъкъ • ревностните
служители о т ъ финансовото
управление, не си изпълнятъ
дълга противъ клеветника лих
варинъ, съставяйки му актове
за нарушение и отклонение
бидейки обществено достояние
факта, че лихварство с ъ мили
они, печели милиони, а не пла
ща съответния данъкъ къмъ
ромънската държава?

—£неси часть отъ або
намента
на
6ка
за
да осигуришъ негобато
редобно излизане.

министрите решил* да упо
треби сумата 1900 милиона
припадающа на Гърция отъ
репарациите за закуиване
на 165.000 тона германски
Атина 21—Съветътъ на вжглища.

Гърция к у п г в а отъ Гер
мания вжглища срещу
репарациите

намали. Естествено беше да се
промени и ролята. Духовенството
отстжпи место на светския еле
мент/ь и възпитателния процесъ
се лиши'отъ онова въодушевление
съ каквото се ржководеше той
до тогава. По кжсно подъ пред,
логъ, ужъ да се постави възпи;
танието на помодерни начала на
него се нанесе другъ ударъ катО|
се замени решителния моралъ съ
некакъвъ си светски, т. е. моралъ
безъ Бога, докато найподиръ
съвършено се откжсна отъ него
религиозния елементъ и учители»
ТБ на всеуслушане заявиха че
възпитанието е работа на роди
телите, а не на учителите. И тъй
религиознонравствено възпитание
се прекжсна тъкмо тогава и тамъ
отъ гдето и когато требваше да
се започне. И ако действително
човеческия животъ не е нещо
друго освенъ
едно
училище
найголемата отговорность затова
се пада на училищните власти.
Тъй) че днесъ за една година
ча^ть огъ. обществото,
пре

имуществото младежьта, театрите
и кинемотографите, кафенетата и
кръчмите, танцувалнитв вечерин
ки и т. н. местата които се по
сещаватъ. Т е сж кОитО възпита
ватъ хората. Времето предназна
чено за молитва и благочестиви
размишления се употребява за
игра на карти и разни приказки
А резултата отъ
всичко това, както се каза, неио
же де се не отрази гибелно вър
ху нравите и живота не само на
човека отделно но и на семейс
твото и на обществото.
ОТКРОВЕНИЙ
Силистра

Търси се п о д ъ н а е м ъ
Чифликъ отъ
200 или
повече хектара, Само о р 
на земя, може и безъ здания

Наемане веднага
Справка редакцията

3i .ремвевъ ошецъ"

СТОПАНСКА

КОЛОНА

Краста по овцете. Пое
ната болесть нл овчарите.
Крготавите о в п / се ивтощ»ватъ и могатъ да умрать.
Заболелите овце ое о т д е д я т ь ртъ ствдото, краста
в и т е мЪста по т е л о т о се
остригаатъ ниоко и следъ
това се намазсатъ съ т ю 
тюнева отвара пли гавъ,
б^нвинъ в др. Ако целото
стадо е крастапо, всички
овце требва да се остризкатъ
следъ като предварително
сж били намавани съ д ъ р 
вено масло или вавелинъ.
Петь-ш зеть дева следъ това
краставите овце се изажпватъ въ лековита баня Т а 
за баня ое извършва в ъ
обикновени чпбурн. Преди
лековитата баня,
овцете
могатъ да се ивкжлятъ оамо
в ь сапунена баня, която
ивмаря часть о т ъ паразити
т е (крастата), а сжщо ще
почисти и т е л о т о , еа да
може лековитата бана да
действува по активно.
Съставътъ на лековитите
бави е равличенъ споррдъ
равните д е « а р и , но найуаотребителни сж следните
арсениевъ овиоъ, 1.5 кгр.,
челенъ камъкъ 10 кгр., вода
100 литри или п ъ к ъ : нега
сена варь 1 кгр. карболова
киселина 1.5 кгр., сода 3
кгр , веленъ сааунъ 3 кгр.
и вода 260 литри.
При кжпането всека овца
ое остава о т ъ 2 — б минути
въ банята в главата ое
държи иввъвъ водата; следъ
изваждането овцата ее з а търква силно оъ твърда
четка и се изсушава. Оачарницата се дезивфекцара
и почиства. А к о е нужно
лекуването се повтаря слч'дъ
8 — 1 0 дена.
Червенка по свините вара&ителна и смъртоносна
болесть
по възрастните
свини, а само по некога се
явява и по малките 3 — 4
месечен прасенца. Познава
ое п о червените петна на
кожата. Обикновено
трае
8 — 1 0 дева, При появява
нето ва червенката да ое
повика лекарь, които ще
ввеие н у ж н и т е мерки sa
прекратяването ва варавата
дезинфекция аа помещени
ята и евентуално лекуване
или присаждане оъ оерумъ.
Преди пристигането ва ве
теринарния лекарь, требва
да се о т д е л я т ъ (иаолиратъ)
болните животни, sa да се
възпрепятствува разпрост
ранението
на
болестьта
чрезъ ивверженията а д р у 
ги мръсотии.
Огченица по свините.
Сално заразителна и смър
тоносна болесть, особено по
малките свини и прасета,
ватова се нарича още и
чума по свините,
макаръ
че теви болести ож различ
ни в оамостоятедви, всека
ва себе си, оамо че се смЪсватъ въ практиката. Раз
познаването й е твърде

В

мжчно, т г х като почти всич
ки свински болести, както и
огаеницата се придружа
ват ъ съ червбви петна по
т е л о т о и съ диария. Забо
л е л и т е прасета ое у м ъ р л у гаватъ, отпадатъ, бевъ ниваква охота ва храва, силна
жажда, повишение на тем
пературата, нечувствител
ви сж, съ увиснала опашка
и постоянно лежатъ варовеви въ постелята. Ако се
коратъ насила да отав&тъ,
издавать особено жалoвито
грухтене, П р и
бързата
(остра) форма, смърьта н а отжпа ва 2 или 3 дева
следъ равболявавето, а прв
бавната (хроническа) форма болестьта продължа за 2
— 3 седмици. Смъртноетьта
е 70 — 90°/о. П р в всеки
еъмнителевъ случай, в е д в а г а да с е уведоми сани
тарно-ветеринарната власть
еа да се ввематъ б ъ р в и
мерки ва ограничение и
прекратяване на болестьтаПрепоржча се в ъ свиневъд,
ските стопанства
бързото
ивколване на здравите сви
ни.
Сжщо 'чистота, дивенфекция, унищожаване т р у 
повете на у м р е л и т е , изо
лиране
болните,
павене
водата, пашата и храната
о т ъ аамърсяваве.

СПОРТНА Х Р О Н И К А
„Хоменатменъ "—Букурещъ
„Хоменатменъ"—Базарджикъ
2:0
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—Организираното
бъл
гарско малцинство не е
свиквало никакво събрание
въ неделя, 20 т. м. въ са
лона .Сплендидъ" Шумно
оповестеното, но много сла
бо посетеното събрание отъ
горната дата е инициатива
н а
неколцина
далечни
претенденти за представетили на Българското мал
цинство.
— Ив. Б-овъ — Гоацъ^
(Австрия)-. — Получихме и
взехме бележка.
— В ковь — Балчикъ: —
Постлшили. Срокъ до 5
Августъ. Щ е съобщимъ
допълнително въ специална
за цельта статия.

2 - 0

Атлетикъ е едно новоосно
вано д-во, което е успало да
привлече всичко по-ценно отъ
Каларашъ. Централната фигу
ра въ екипата му обаче е Кирианополъ, бившъ отъ Ювентусъ — Букурещъ.
Поражения е ималъ до сега
само
отъ „Франко-Ромъна"
Браила, а между победите му
се чете и тая на „Марина" съ

C o r p u l Portăreilor T r i b u n a l u l C aliacra
Publicatiune d e
1931

Надеваме се впрочемъ, че
подъ вещото ржководство на
Д-ръ Любчякъ, екипата на
Глория ще напредне по бърже
отколкото се очаква. Огъ гос
тите отлично беше Кирианополъ. Глорианци играха всички
добре. Изпъкнаха Жапона, Moмовъ и Бешковъ.
Недвля 26 т; м. на спортния
теренъ „Глория"
тукашния
клонъ на Д-во „Макаби* уреж
да голема атлетическа пропа
ганда манифестация. Програма
та, извънредно богата и инте
ресна. Ще бжде уповестена на
ьреме.

Чети 6-къ „}(о6о
единство*'

Iulie 18

In baza adrefei D l u i Preşedinte al Tribunalului C aliacr
№29029 I 1931 se aduce Ia cunoştinţa generală că i n ziuă de25
Iulie 1931 incepâid deia ora 9 dimineaţa inâinte se va vinde cu
licitaţie publică i n piaţa Pâcei d i n oraşul Bazargic avereamobili
ală proprietatea debitorului Tudor Ohe Leu d i n .C orn. Bazargic
Judeţul C aliacra, compusă din următoarele;
1) U n ceas pendu! de perete i n bună stare.—
2) O n bufet d i n două părţi partea suprapusă cu geamuri
având şi două sertare 3) Una bancă imbrăcată cu pânză albastră
cu alb mărime circa 4 metri. 4) Una oglindă mărime^de 80|40 c. m,
5) Una lampă suspendată cu glob. 6) două galerii cu perdele
verzi de creton. 7] U n garderob cu uşe lustruite 8) Şaae scaune.
Acesta pentru despăgubirea C reditorului Vasile Pârău di C omu
na Opancea satul Balagea Judeţul C aliacra, cu suma de lei 6000
capital lei—cheltueli de Judecată plus procente şi cheltueli de
utmărire datorite i n baza t i t l u l u i executor №363 | 1931 pus de
sentinţa corecţională №1224|931 a Tribunalului C aliacra care con
firmă cartea de judecată penală №1585|1929 a judec. ocol. Balcic
Vânzarea se va face pe bani gata.—
Şef Portărel Radulescu.

—По случай постжпилит е запитвания въ редакци
ята по разни въпроси засегаши жизнените интереси
на местното население и
отъ местенъ информативенъ характеръ, редакция
та ни реши да въведе спе
циална рубрика „Поща на
редакцията', въ която ще
се даватъ точни отговори
по запитваните въпроси.

1 ЦАРИЦАТА на ЧЕРНОМОРЕ
НАЙ-КРАСИВИЯ МОРСКИ
НАЙ-МОДЕРНИ БА
Н СКИ
КУРОРТЪ въ югоисточ
СЪ0РЬ1ЖЕНИЯ ЗА
НА ЕВРОПА
СТУДЕНИ И ТОПЛИ МОРСКИ БАН И

МОДЕРНО КАЗИНО
съ първояаче стве нъ ресторантъ z дагцввд
ОТКРИТО
К р а с ши о к о л н о с т и . Р а з х о д к и и е к с к у р 
зии п о с у х о
и по м о р е д о б л и з к и т е
околности както и Цариградъ

—Съобщаватъ ни отъ
Букурещъ, че наскоро ш,ело да се постжпи къмъ
сменяване на окрж.жните
управители.
Ще бждатъ сменени при
близително около 15 окрж
жни упривители.

К У 8 Е Ш В И №ЖЕСФВ2

—Постжпиха въ редак
цията множество запитва
ния отъ страна на граждани
относно окончателното спи
ране на водата въ много
чешми отъ града ни.

Отъ 15 юний д о 15 септемврий летовниците
се ползуватъ съ 25 на с т о намаление по Б. Д Ж.
УВЕСЕЛИТЕЛНИ
В Л А К О В Е С Ъ 50 НА СТО
намаление презъ юний и августъ,
Бюрото за летовниците при общината раз
полага с ъ пъленъ списъкъ на квартири и настаня
ва летовниците безплатно, безъ комисиона..
Отнасяйте се за всичко при б ю р о т о , което
дава безплатно всички сведения.

Питаме г. г. общинарите
какви мерки ще взематъ и
кога, за да се ликвидира
веднажъ за винаги съ тоя
жизненъ въпросъ.

СЪ УЧАСТИЕ 0 НА видна АРТИСТИ

fj| Условил на живота най-износни gfi

34

5—2.

Глория счупи най-сетне гиниона който я преследваше отъ
толкова бреме. Отлична хафова
линия, бегова линия надъ всекакви изисквания, единствено
нападателната линия куца още
до некжде, макаръ и да се
показа много подобрена съ
вкарването на Бешковъ въ
центъра.

vânzare

Л&4931

В А Р Н А

*
„Глория"—„ Атлетикъ • Ка - раш ъ

R O M A N I A

— Съобщава се на всич
ки ловни дружества, че отъ
1 Августъ изтича срокътъ
за съобщение положението
HJ дружествата и срокове
те за ловджийски позво
ления.
Следъ горната дата несъобразилите се д-ства съ
нарежданията, ще бждатъ
разтурени.
—Преди неколко дена се
носеше слухъ между граж
данството, че посевите съ
бобъ въ окржга ни сж
били напълно компроментирани. О т ъ
направената
справка, която
сторихме
почти въ всички околии отъ
окржга ни се установи, че
тоя слухъ не отговаря на
истината и че това
блло
измислица на заинтересова
ни местни лица съ зла умисълъ.

3020

Пресенъ цимента
и разни други ЖЕЛВЗРРСКИ и БОЯ
ДЖИЙСКИ СТОКИ ще намерите на
— НА НАЙИЗНОСЗИ ЦЕНИ —
при П Е Т Ъ Р Ъ И В . С Т О Я Н О В Ъ
Панаирската улица
( д о п о р т а т а на х о т е л ъ П а ч е в ъ )
1010
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Циментът™ цимента
Винаги въ каквото и да е количество
ще намерите при

Маринъ Ив. Стояновъ
(
)
15

20  7

