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ОСТАВАТЪ САМО 10 Д Н И ЗА
ДЕКЛАРАЦИИ.
СЕЛЯНИТЪ
ТРЪБВА МНОГо Д А
Б Ъ Р З А Т Ъ . ПРИЗОВАВАМЕ Б Ъ Л Г А Р 
С К И Т Е ИНТЕЛИКТУАЛИ И АДВО
КАТИ Д А СИ И З П Ъ Л Н Я Т Ъ Д Ъ Л Г А
Н А П Ъ Л Н О БЕЗКОРИСТНО
ОБЕЗЗЕМЛЯВАНИЕТО НА СЕЛЯНИ
ТЕ
Е ОБЕЗПАРИЧАВАНИЕ НА
ВСИЧКИ НИ.

Цинцарски ментолитетъ
Атентатътъ извършенъ вър
ху живота на г. министеръ
Ангелеску сложи н а ново,
съвсемъ неочаквано и съ вси
чката му тяжесть добруджан
ския въпросъ пакъ на дне
венъ редъ.
Години наредъ българското
население оть Нова Добруджа
не представа да се оплаква и
протестира противъ изключи
телния режимъ, на който е
подложено до день днешенъ.
Оть една страна специалните
изключителни закони, оть дру
га— административната
анар
хия, особено хаотичните по
рядки създадени в ъ връзка
съ [колонизирането на тази
область, отчаяха местното ми
рно и трудолюбиво население
и разклатиха върата въ него,
че може единъ день и то да
бжде чуто и разбрано, за да
се поправять найпосле всички
неправди и да се види въз
становено въ своитъ елемен
~ та^нТГчбвъшки й граждански
права.
Но не би ! Г о л е м и т е наде
жди, свързани съ понастоя
щемъ — управляющата пар
тия, се изпариха окончателно
и за винаги, особено следъ
гласуването на закона за до
пълването на закона на Н. Д.
Този законъ, който чисто и
просто се подигра съ справед
ливитъ очаквания на мЪстно
то добруджанско
население,
има обаче дарътъ да настрои
смъртно цинцаритъ шовивисти
спремо неколцината държав
ника отъ
нац.църанистката
партия, които ако и да нъма
ха възможностьта да
прока
ратъ пълното удовлетворение
на онеправданите добруджан
ци, поне имаха до край же
лание да сторятъ това.
Този бъсенъ цинцарски шо
винизъмъ, за големо с ъ ж а л е 
ние подкрепенъ и насърдченъ
дори отъ хора като професоръ
Иорга, дава вече своитъ ре
зултати. Помощникъ министра
на вжтрешнитЬ работи, гнъ
К. Ангелеску, е платилъ съ
кръвьта си своето желание да
бжде справедливъ спремо вси
чки граждани на тази страна,
безъ разлика на тъхния етни
чески произходъ. Казваме же
ланието, защото е абсурдъ да
се върва, какво убиецътъ Ге
орге Беза
е изхождалъ
оть накърнените интереси на
цинцарскитъ колонисти.
На г. К. Ангелеску съвсемъ
на халосгь се пролъ кръвьта,
защото както се казва и по
горе, желанието му и да б ъ
искрено, си остана само же
лание. Допълването на закона
Н. Д. не само че не на
кърнява интереситъ на коло
з а

ниститЪ, а напротивъ имъ кон
солидира окончателно поло
жението, както фактически, тъй
сжщо и юридически. Вместо
револверни вистрели, гнъ по
мощникъ министра на вжтре
шнитЬ дъла заслужаваше бла
годарностьта на всички коло
нисти, понеже отъ никого не
се отне и не ще с е отнема
споредъ новия законъ нито
педя земя.
Недоволни да бждатъ иматъ
мотивъ само българите и тур
ците, защото
колонизацията
продължава да се прокарва на
тъхенъ гръбъ, вмъсто държа
вата да поеме всички тяжести
на такава една операция вър
ху своитъ собствени плещи.
Но българи и турци се за*
доволиха д а манифестиратъ
своето недоволство въ строго
определените рамки отъ за
коните на страната, и съ то
ва още веднажъ дойдоха да
засвидетелствуватъ
своята
пълна лоялность къмъ новото
си отечество.
Атентатътъ въ
Букурещъ
идва обаче да отвори найпо
сле очите на силнитъ на деня
и да ги убеди, кой е вино
венъ за размирното състояние
на работите въ Нова Добруд
жа.
Нека се види отъ всички,
кой какъ смета да реагира—
българи и турци съ ралото в ъ
ржка, а цинцарите безъ ни
какъвъ мотивъ, съ оржжие се
стараятъ да тероризиратъ до
ри и самите министри.
Е. Д .
Т Ц » о е г 4
т и р а н
КАНАЛЪ МЕЖДУ СЕВЕРНИЯ
ЛВДОВИГЪ ОКЕАНЪ И
КАСПИЙСКО МОРЕ
Една комисия оть руски ин
жинери, съ сътрудничеството
на специалисти
американци,
започнали да работятъ плана
за прокопаването на единъ
каналъ между Северния ледо
витъ океанъ и Каспйското море
по течението°на голъмитъ ръки
които улесняватъ до максимумъ
реализирането на този планъ.
На този проектъ се отдава
голъма економическа важность.

АТЕНТАТА
ПРОТИВЪ

държавния подсекретаръ гнъ К Ангелеску
Знпчението нз престжплението.

Следъ дълги закани за лъене на кръвь, за ръзане
на глави, за поваляния съ куршуми, самозабравилите се
пришълци, току що придошле и з ъ македонските чуки, ми
наяа оть думи къмъ дъла.
Дошле въ нашата провинция и посъли семето на
анархията, апетитите имъ скоро се уголемиха до застраши
телни размери и си помислиха, че ше могатъ да се нала
гатъ въ управлението на страната и да диктуватъ на прави
телствата, политиката, която тръбва да следватъ.
Споредъ техните ориенталски разбирания за патри
отизма, само тъ сж истински патриоти в ъ тая страна, на
които всичко тръбва да бжде позволено, па дори и безза
кония и своеволия.
Тоя балкански менталитетъ, за голъмо съжаление,
бъше подхранванъ и отъ голъма часть о т ь шовинистическа
та ромънска преса и отъ нъкои политикани либерали, ко
ито обичатъ да си играятъ съ огъня.
Неминуемо, тръгнали по тоя пжть требваше да
стигнать до престжпления.
П о п ж т я хас et с в о е в о л и я т а
Само добруджанското население знае колко търпе
ние и самообладание тръбва да има човъкъ, за да
устои
предъ нахалството и алчностьта на новите ни съжители.
Дошли почти голи, добруджанци ги подслониха въ
кжщитЬ си, дадоха имъ земя и земеделски уреди, дахоха
имъ фуражъ K имъ услужваха съ добитъка си, и вместо
благодарность, получиха побоища, грабежи и убийства.
Паметникъ надъ всички тия золуми е потресаю
щата богдановска трагедия, която хвърли в ъ трауръ и по
треса ц е л ъ единъ хрисимъ, трудолюбивъ и безащитенъ
народъ.
Сега се разиграва комедията съ заграбването на
посевитв. Никжде на земното кжлбо подобни своеволия не
могътъ да сжществувать, но добруджанеца за чудо големо
понася всичко.
Ние викахмз, протестирахме, молихме, но почти не
искаха да ни повервать. Съмняваха се въ основанието на
нашигЬ оплаквания и накрая на краищата все нази изкар
ваха виновни. Така дойдохме до
ОтрашнотО п р е с т ъ п л е н и е
надъ държавния подсекретаръ на вжтрешните работи, гнъ
Костика Ангелеску.
Това престжпление не е изолирано; четиримата
убийци не сж сами.
Постжпката имъ представлява насаждакис на местна
почва на балканските методи на справяние съ противника
тъй присжщи на родината имъ.
Не се стреля срещу човека К. Ангелеску, а срещу най
висшия представитель на държавната власть, срещу единъ
министъръ, срещу единъ народенъ представителъ, комуто
постьта който заема е поверенъ отъ името и по доверието
на целокупния ромънски народъ.
Върши се единъ атентатъ срещу спокойствието на
ромънския народъ и се въвеждатъ едни обичаи, които
хвърлятъ едно петно върху доброто име на държавата.
Поне сега нека управниците отъ Букурещъ да си
отворятъ добре очитъ и видятъ бездната, която з е е предъ
нозете имъ.
Налагатъ се мерки срещу своеволниците и то —
много сериозни.

Л О К Е Д Е И И Е Т О
на ш о з ш с т и ч е с ш в преса преди отентото въ министерството
но вятрешннтЪ рабстн
Извършениятъ атентатъ въ министерството на вжтрешните работи противъ г. Ангелеску, произведе небивала сензация въ всички
политически
среди въ
страната. В ъ ромънските министерствата до днесъ не е запомнено да се пролее кръвъ.
Дали този атентатъ е билъ добре подготвенъ? Билъ ли е тей

насоченъ

противъ г. Ангелеску

или противъ парламентаритъ отъ
Нова Добруджа? Г-нъ Ангелеску,
преди да бжде пронизанъ отъ
куршумите на злодееца, още когато закона «е билъ внесенъ въ
Камарата, а само шовинистическата преса подклаждаше изкуствено огъня на отмъщението без
да познава по сжщество въпроса,
не веднажъ е обърналъ вниманието на нашите парламентари да се

предпазватъ. Билъ ли е той получилъ нзкакви заплашителни писма? На този въпросъ отговора ще
намъримъ въ коментариите на
пресата отъ nû-после. Съмнението,
че ще има атентатъ, безразлично
дали той ще бжде насоченъ противъ мирното българско население, противъ некой нашъ парламентаръ или противъ нъкой министеръ, се потвърди Отъ шовинистическата преса и отъ Букурещъ и Отъ тукъ, още при първите дебати около фаталния законъ за Н.Д.

ш\ж\

Героих*.

Ашенташътг извършенъ про
тивъ г. Ангелеску, още сжща
та вечерь се разпространи, как
то въ града така и въ окржга,
съ севшкавична
бързина.
До
като по лицата на всички се
четеше Привидна тжга и
скръбъ за загубата ка единъ
заслужилъ деецъ въ Добруджа
{нея вечерь не се знаеше въ как
во положение
се намираше
жертваша) цинцарише на гру
пички се събираха по нюшеШа
та и дискутираха.
Единъ разПаленъ
патриотъ
цинцаринъ, но съ деветъ Пас
порта въ джоба, чийто близ
ки роднини била все големи
хора и въ България и въ Гър
ция и въ Сърбия,
та
се
га се навъдили а въ Ромъния,
жестикулира и разйравя;
—Беза? Съ цинци курсума в...
—7ацъ, бре,йрекжсва го друг
Не цинци, а сайте\
—Но цинци нимерещи и са
мо ранещиХ
—Аста се зице пашриотъХ
Случайно минахъ по край
тая групичка и отминахъ.
Отминахъ съ
заболгьлото
чувство на Патриошъ, защото
това което чухъ ако е дело
на йатриотизъмъ, то гръмъ
да йорази всички патриоШи
отъ единия чакъ до другия край
на света!
Но за жалость,
сждбата
ни е отредила место да сме
въ близко съприкосновение име
но съ такива патриоти. И
представямъ си:
—Убийците отъГйоре бидо
ха Провъзгласени за национал
ни герои! Тия отъ
Богданово
—сжщо\ А Беза — най — дръс
киятъ — наверно ще бжде Прос
лавенъ и издигнатъ като най
великъ и големъ
националенъ
герой, Предъ чийто величавъ
убийственъ жесШь ще се сра
мяшъ келешите герои ошъ на
шия край\,
И наверно, за да не оста
натъ йо—долу оШъ него и те
ще си йокажатъ
баЬайтлъка,
че наистина „умеятъ да па
зятъ границите на южна Доб
руджа", гърмейки съ Пищовите
си изъ селата, чийто гърмежи
въ Букурещъ се взематъ като
акшъ за ромънизирането на
Кадрилашера!
— Д О Б Р У Ж А Н Ц И , ОБРЪЩАЙГРЪБЪ И П Р Е З Р Е Т Е Д О Н О С Н И ЦИТЕТЪ С Е С Ъ БУРЕНИ В Ъ Д О БРУЖАНСКАТА НИВ А, КОИТО'
ТРЪБВА Д А БЖДАТЪ ОПЛЕВ ЕНИ И ИЗХВ ЪРЛЕНИ Н А БУНИЩЕТО. •
Нито единъ шовинистическй
листъ не пропустна брой
да не спомене, че изменението на
тоя законъ води следъ себе си
кървави послествия. Но кървавит е саморазпри на цинцаритъ отъ
нашия край не стреснаха големците Отъ Букурещъ. До последния
моментъ тамъ се върваше и ноще
се върва, че причините на-всеко
стълкновение въ Нова Добруджа
се крие въ средата на българското насиление.
t
Шовинистическите в $ $ н ш и т е ,
не познаващи абсолютно допъне.
К1

Подробности по атентат

Даекалъ или прие
тавъ?

Даскалчето отъ с. Караларъ,
Ионъ Санду, е задигналъ ЦБ
ги документи, които пот лата реколта отъ нивата на
жителя о т ъ сжщото село, Ан
върждаватъ тоя фактъ.
донъ
Николовъ
Киряковъ.
Беза ималъ намЪренне да у
„ П о апашки ограбиха реколта
бне Стере.
та о т ъ нивата м и " — оплаква
Следствието установява,
че преди известно време се селянина д о г. Окржжния
Беза е преследвалъ г. Сте управитель.
А. Н . Киряковъ о щ е о т ъ
ре, когрто искалъ да зас
1924
г. билъ деклариралъ ни
треля. За тая цель е ис
в
и
т
е
си,
обаче по известни
калъ револверъ отъ г. Ра
причини
не
е можалъ д а сто
ду Будещяну, койю обаче
му отказалъ, фактъ който ри това з а едната си нива
му е послужилъ като мо о т ъ 6 и половина хект., която
тивъ за отсранението на отъ тогава насамъ несмуща
Беза отъ редакцията на.Е в а н ъ отъ никого е обработ
валъ д о днесъ. Миналата годи
пока".
на, когато последва заповедьта
Живота на т. Ангелеску вънъ
на министра на земледвлието
отъ опасность.
Гнъ Ангелеску, въпреки относно нивите, непродадени
своите петь рани, се нами на д ъ р ж а в а т а и използвани
ра въ едно добро разпо отъ стопаните срещу опреде
ложение и споредъ увере лена аренда, А. Н. Киряковъ
нията на лекарите е вънъ отишелъ в ъ Каварна при об
отъ всекаква опасность. ластния агрономъ и искалъ
Два о т ъ куршумите сж за да плати таксата з а аренда,
сегнали лезото рамо. Е  к ж д е т о билъ напълно гаранти
динъ куршумъ е премйналъ ранъ отъ г. агронома, че и за
презъ страната му проник в ъ бждаще може да я обра
ботва.

п р о т и в ъ г &. нгелеоку
UtряпетиитБ, въ които
се разви атентата противъ
държавния п секретаръ
на вжтрешните ргбли г,
К. Ангелеску както и пър
вите впечатления, п р е д о 
хме въ миналия
брой.
Днесъ притежаваме пълни
подробности, които ги пре
даваме по долу.
Личнгстьта на атентато
ра Беза е напълно устано
вена. Бившъ студент цинпа
рин,и до преди неколко дена
редактсръ в ъ вестника на
г. Гр. Филипеску, „Епока"
отъ който после бива от
сраненъ, понеже неговото
политическо убеждение не
е било споделяно отъ от
говорните фактори на въ
просната редакция.
Първиятъ рапитъ

Сждебния следователъ
Станеску, кой го пръвъ е
пристигналъ на местопро
изшествието, е прястжпилъ
веднага къмъ разпитъ на
атентатора. Въ първнять
моментъ Беза е изпадналъ
въ едно мълчаливо състо
яние, i збътвейки да д&де
отговоръ на следователя
Изглеждалъ е повече на
смутенъ, отколкото разчу
стванъ отъ стореното зло
деяние. На въпроса „звшо
е дошелъ тукъ", е отгово
рялъ : „За това".
— Искаше да убиешъ.
— Да !
— Защо ?
— Отдавна иск&хъ да
сторя това ! Той обиди иа»
валидьгБ, Т{ й създаде за

кона противъ колонистке
македонци и азъ бидяйки
мг.кгдонецъ — с.фсляхъ.

вайки въ десното рамо.
Четвъртиятъ куршумъ е
Д н е с ъ обаче, когато рекол
пробилъ лицето му, а пе тата бива пожъната, явява се
тия—пронизва двената му даскалчето о т ь сжщото село
гръдъ.
И о н ъ Санду, и п о з а п о в е д ь
Извършена

ë

б и л и о

перация за изваждането
куршумите отъ телото му,
която е напълно у а г Б л а .
Правителството е издало
официално съобщение, съ
което обяснява подробно
извършения атентатъ.

ЕДНО ОБЯСНЕНИЕ
по М н е н и я т а на закона за
зенитЪ в a й Добруджа

При новото положение
създадено отъ видоизме
ненията на закона за Opr.
Разпита я а студенткт* при.
на Нова Добруджа —тия
приежтетвующи на атентата
собственици на селски
Усилията ва сждебния земи или лозя, вънъ отъ
следоаат^лъ С/А насочени да чертата на градовете, ко
се узваятъ ролите, които ито сж продали такивато
сж имали студентите, ко имоти следъ 28 юний 1913
ито въ момента на атента год. и не сж подали д е 
та сж били ка аудейция въ кларации за техъ, а та
кабинета.на г. Ангелеску. кива сж подали само но
И тримата категоричен и вите придобивачи, които
отказватгъ каквато и да е. сж изгубили имотите при
намеса ИЛЙ да" сж знаели проверката на миналите
нещо за намерението на комисии отхвърляйки се
Беза да извърши атентатъ техните документи като
нули и несжществующи
противъ Ангелеску.
Огъ обиска направенъ —могатъ да подадътъ де
въ дома на Веза се уста кларации .като съ т е х ъ
новява че той е членъ на искатъ ревизирането на
двото „Железката гвар първите решения, съ ко
дия" и сж намереви мяо ито имотите имъ сж би
гобр. йни манифести и дру ли обявени за държавни.
нието за изменението на закона
на Opr. на Н. Д . дадоха такова
глупаво тълкувание на това изменение, щото честото повторение за некакви си онеправдания
на цинцарСкия елементъ, втълпиха
въ болните имъ мозъци идеята за
Отмжщението. За жалость, събити-

ята не закженяха.
Сжщиятъ день, когато Беза извърши пъкления си планъ, .Универсулъ" на у в о д н о место помести
статията на г. Конст. Бакалбаша,
въ която автора дълбоко съже; лява, че „срамниятъ" законъ билъ
о:прокаранъ когато "той билъ въ
вж<*гранство и завърша буквално:
OHoq.ETO факта, той щ е отмъсти
единъ день и който день не е
далечъ, защотс както казахъ, и с 
часъ настжпи, когато

'ЗйеПОД он.

ромънизма требва да победи, ако
не иска да мре".
Съ изменението на закона за
Н. Д . историческия часъ настжпилъ! Ние дълбоко сме уверени,
че г. Бакалбаша хаберъ си нема
отъ тоя законъ, а само бръщолеви. Дори и въ .парламента се
казаха {тежки думи, които заобикаляйки около внесения законопроектъ, забиваха се
като остъръ
ножъ въ сърцето на целия бълг.
народъ. О баче ораторите скоро
се признаха, че действително, това
изменение било нищожно, дори и
не заслужавало споръ. До тогава
наверно, тия учени хора се движехапо попжтнияветъръ на шовинистическите духала. Добре би
билъ направилъ и г. Бакалбаша
ако прелисти тоя ,страшенъ" за-

на сжщия ^агрономъ иска д а
обсебва реколтата. П р е д ъ за
конната съпротива на селянина,
даскалчето издебва
момента
и „апашки" задига цялата ре
колта о т ъ горепоменатата ни
ва на А. Н. Киряковъ.
Ограбванията на готовата
реколта в ъ сената е вече цкла система. Но когато и дас
калите сж започнали да свое
волничатъ — всЬки може д а
престави какво е положението
на селянина. Разбира се, т у к ъ
ë главниятъ виновникъ г. аг
ронома, който чисто по ком
шийски и по хатъръ взема и
дава ХОРСКИЯ имотъ на когото
иска. Но не помалко сж ви
новни и висшигв администра
тивни власти отъ окржга ни,
които въпреки многото оплак
ване отъ той родъ, още не сж
обърнали нужното внимание.

ВЪ ВАРНА, въ центъра
на града, на улица Шипка,
между, т е с т ъ р ъ Ранковъ и
Халите, се продава кжща
съ урегулиранъ парцелъ
Източно изложение.
За справка и подробнос
ти при г. Аракелъ Xante?
несънъ ул. Vasile Conta №54
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конъ!
ПлиткОумната шовинистическа
преса, атакувана отъ халосните
бомби на своите хлапаци кореспонденти отъ Добричъ, Кюстенжа
и Силистра, не закжсия да налее
масло въ О гъня. С ъ гласуването
на смешния законъ (споредъ насъ
той е детски) г. г. редакторите
на гореказаната преса легаха и
ставаха съ телефонните слушалки,
дано некаде въ Кадрилатера да
гръмне предсказаното и пропО ведваното отъ техъ кървави отмж?
щения.
Уви! Т е не се «-излъгаха. И това
стана тамъ, кждето немаше иредентисти българи, немаше и комити. Убиецътъ беше чистО кръвенъ цинцаринъ!

В А Р H А

ЦАРИЦАТА НА ЧЕРВО МОРЕ
Найкрасивия морски куровте
въ югоизточна Европа
Н А Й  М О Д Е Р Н И БАНСКИ

СТУДЕНИ

СЪОРЪЖЕНИЯ

и топли

МОРСКИ

s &H m

М о д е р н о казино!
съ първокласенъ ресторантъ и
дансигъ на открито
}Красиви околности. Разходки и екскурзии по сух|
lu по море до близките околности както й Цар
0

г о д н и
Г МУЗИКАЛНИ ТЪРЖЕСТВА
\СЪ УЧАСТИЕТО НА НАЙВИДНИГВ АРТИСТи!
У С Л О Е И Я на живота найизносни
Отъ 15 Юний до 15 Септемврий летовници^
ice ползуватъ съ 25 на сто намаление по Б. Д.щ
|Увеселителни влакове съ 50 на сто намалени;
|презъ Юлий и Августъ.
| Бюрото за летовници при общината разполага!
1съ пъленъ списъкъ на картите и настанява к%
^товници безплатно, безъ комисиона.
Отнасяйте се за всичко при бюрото, коетй
?дава безплатно всички сведения.
517

Съобщамъ на почитаемата си клиентала,
че 01 ворихъ кръчма въ

|ИНДУ€ТРИАЛНИЯ

ЕВАРТАЛЪ

съразни спиртни напитки и пресни закус

А

ки на ДОСТЖПНИ 3R В БКИГО ЦЕНИ,
Вь тежките летни горещини всеки межо
да си отдъхне въ
#УБг1ВЯТг1 МИ: FPRДИHKfl
и дебелата сенка въ нея
с

Съ почитание :
ТРИФОНЪ П. КОЖУХАРОВЪ
52952
—Добричъ—

николв м . николовъ
—ВАРНА—
ул. „ М . Преславска* № 21

|
I
g

Изработва безукеризнено по последната дума ^
на изкуството найелегантни и модерни мжжки$
и дамски костюми, пардюсета, манта, балтони J
и др.

ТолЪмъ складъ
На вълнени, английски, германски Й бъларски
фини платове.
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-РЪ ПЕЙЧО
ОТКРИ МЕДЕЦИНСКИ КАБИНЕТЪ
ул. „М, Еминеску" 5(до бившата сигурандия)
Приема болни по акуше рсЩво, гине кология и Р
решни боле е ш и.
494

— Отговоренъ

Редакторъ : АТ. ЦВЪТКОВЪ
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.КЛИНсТВО-

МИНОРИТАРНО ДВИЖЕНИЕ.

българското малцинство

Последенъ часъ

Идеята и мнението на
Въ търсенето правдата
неколцината наши съгра на потжпканитЬ си права
ждани, слабо разгласени добруджанския селянинъ
въ нъкой мастни вестни
се обърна на истинска
ци, какво че добруджан- захвърлена партизанска
скиятъ българинъ, за да монета, търкаляща се отъ
спечели всичките си пра партия на партия. Обаче
ва иа равноправенъ гра ,времето црказха истин
жданинъ на Ромънската ския пжть Всички партии
държава, требвало да се се заредиха. На всички
зачисли въ коя да е сж- обещанията видЪхме и на
ществующа политическа всички добрите грижи
партия, пропадна безвъз вкусахме.
вратно. Вдъхновителите
Макаръ и кжено, оба
на това движение, ако че е фактъ, че добруд
в може така да се нарече,
жанеца се твърдо убеди,
биха добри партизани на какво, единствения спа
тази или онази партия и сител енъ пжть къмъ при
1СБКИ единъ отъ т е х ъ , добиване своите ПОТЖПкогато изказваше своето кани права, въ рамките
мнение обикновено се доби на законите на страната,
^раше до заключението : е въ собствените негови
.напримеръ нашата пар сили, въ неговата орга
Cl! тия", и свършваше,
низация и сплотена б о р 
g Обаче дългия опитъ и ба.
щ безконечните обещания,
Урокътъ отъ миналото
правени отъ всички за- И настоящето най красно
редували се партии зака речиво говори до колко
лиха върата въ добруд- може да се оповава на
жанеца, че техните ба политическите
партии,
щински грижи се изчер- въ които бехме търпени
пватъ (.ъ свършването на и се търпимъ като неКаизборите,следъ които той нени гости — добри гос
!Т0
оставаше да се разтака по ти з а даденъ моментъ и
разни клубове и канце едва търпими когато с е
ларии, дано му се излуша постигне цельта.
молбата,
като добъръ
Това всеки единъ раз
партизанинъ.
бра и се увери.
;

МШШЯТА III гмнвото
Гуреливото кореспондентче
.на голъмитъ столични вестни
ци продължава своитъ допис
ки и ежедневно предава сен^зационални новини, т. е. баби
ни дивотии за разни аеропччани, намерени гробници, а
?отива и по-надалечъ да се рови
и изъ епохата въ войната, съ
което безсъмнение мисли че
опринася извънредно много,
аблуждавайки общественото
мнение въ Ромъния върху по
ложението на нещата въ тъй
^наречената Корсика на Ромъ«ршя — Кадрилатера.
Много пжти сме се очудва|ли какъ подобни измислици и
^нелепости могатъ да намърятъ
Исто въ „КОЛОНИТЕ на една
сериозна преса, отъ талията
а ежедневниците„Диминяца'
Адевърулъ", въ редакцицй^тъ на които предполагаме,
(Кй^е надделявать разума и тре
ли юеностьта и демократичните
избирания на ТЕХНИТЕ сътру
дници, отколкото чувствата и
- №инизма на хората около
ски Универсулъ" и „Ординя".
Единъ малъкъ случай ни
Де възможность д а си съзйдемъ едно по-точно мнение
р
начинитъ по който се ланчрватъ разните
сензации,
положението въ нашия край,
°жби на неуравновесени ко«спонденчета, които ако упоребимъ ромънския парламенаренъ изразъ можемъ съ праJ да ги наречемъ „пушла^ 1 ' ) хора вевцело въуслуна силните на деня поли,^
личноеги, отъ чиито
Минети много често черпятъ
а

а

8

ле

е с к и

игв репортажи, оставайки
Циници на разните фон» културни пропаганди.
е

3

Но ето що е изпратило гор
кото кореспондетче, мислейки
че може да отчупи нещичко
отъ единъ местенъ търговецъ
—добъръ и смелъ-гражданинъ,
за който билъ публикувалъ
нещо благоприятно относно
автомобилната катастрофа на
балчишкото шосе, станала пре
ди неколко дни.
Възмутениятъ съ право гра
жданинъ е далъ единъ заслуженъ отговоръ на тоя нахаленъ типъ. На неговата забе
лежка, че е иридентистъ бъл
гаринъ, следъ като му е показалъ своите рани и орде
ните за храбрость, получени
при участието му въ епичните
боеве на Марашещи, кждето
многото отъ днешните позна
ти големи партиоти въ града
ни сж отклонили участието си,
нашиятъ гражданинъ едва е
билъ въздаржанъ отъ околни
т е свои хора да не излее не
годуването си отъ нахалното
поведение на това лигаво
еврейче, счупвайки некоя железна вила по главата му.
в

Подобни неколко уроци и
заслужени отговори, вярваме,
че ще принудятъ деятелното
кореспондентче да се замисли
малко, като хвърля своите
бомби.

ЗА ПРОДАНЪ
Три годишно лозе отъ
два декара, съ ограда на два
пжтя' въ местност».
— J~a3U— 7) аба —
Сведение р е д а к ц и я т а .
6-3
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Проблемата за европей
ската федерация
ОТГОВОРЪТЪ НА БЪЛ
ГАРИЯ И ГЪРЦИЯ
София 23 Днесъ б е публикувамъ отговора на бъл
гарското правителство на
меморандума Бриянъ.
Българското правителство
заявява, че посреща съ гсл-Ьми симпатии идеята за
Европейската федерация и
и изказан ГОТОЕ ностьта си
да даде най-голямо съдей
ствие за реализирането на
тоя проектъ.
Българското правител
ство сжщо в-fepaa, че пър
вата задача на едно евро
пейско разбирателство би
била наложителното изпъл
нение на некой отъ клау
зите предвидени отъ мир
ните договори, както и sa
дълженията относно въпро
сите за малцинствата и
обезоржжението.

ния и че предстояще е създа
ването на една фордова узина
и въ Браила, по типа на тая
оть Цариградъ. Едновремено
въ
б о р б а т а с ъ съ образуването на тоя антрепозитъ настоящия фордовъ де
болшавизма, н о и Ро
мъния е длъжна да даде позитъ отъ Кюстенджа ще бж
гарантираните отъ между де преместенъ въ Браила.

народните договори прзвз
на българското малацинегео
отъ Ромъния.

Изявленията на минис
теръ Буровъ.

Една фактическа
гр-Ьщка

Въ уводната статия
София. 23 Българскиятъ .Нема правда, народе !'
министеръ на външните де- публикувана въ брой з 9
ла.г. Буровъ е направил изя на в къ „Златна Добруд
вления предъ % инистерскияжа*
е направена една
ciветъ относително секвес фактическа грешка, по
търа на българските имоти която причина възпроизотъ Ромъния, като е казалъ веждамъ точно думите на
че
конвенцията за сек г. министра на правоежвестъра е неделима часть дието Юниянъ, казани на
отъ общата конвенция за 28 априлъ м. г. въ Наро
репарациите.
дното събрание :
Ромънското правителство,
»Въ министерството на
следъ като я ратифицира правоеждието е необхо
ще требза да направи офи димо да стане едно ко
циално съобщение за рати ренно пречистване. Въ
фицирането въ Парижъ. ходъ сж триста анкети
Отъ ромънска страна оба заповедани отъ менъ.
че напоследъкъ били нап Т е сж основани
на до
равени искания за удов кументирани оплаквания,
*
летворяване на частни инте като точно сж посочени
Атина 22. *Днесъ
б е пуб*
реси на техните падоници. фактите и могатъ да се
ликуванъ отговора на гръц
Българското правителство е провератъ;сждебни инспе
кото правителство на мемо
решило да настоява да се ктори и прокурори рабо
рандума Бриянъ. Гръцкото
приложи конвенцията^за сек тятъ неуморно и анкетиправителство гледа благовестъра, която е само часть ратъ.
склоно и одобрява иници
отъ общааа репарациона
Самиятъ министъръ при
ативата на Франция, изявя
спогодба сключена въ Хага. знава, чг е очуденъ отъ
вайки желание, щото и Тур
джелатската длъжность,
ция да вземе участие въ
която изпълнява, махай
проектираната Европейска
ки съ ржка на всекакви
федерация.
съображения за милость,
В Ъ СИНАЯ.
Ч И Ч Е Р И Н Ъ СИ
бидейки задълженъ, като
Следъ обстойните разисква изпълнява заповедите на
ПОДАЛЪ ОСТАВКАТА
ния въ отделните преси на съвестьта си на едно ве
Москва 23. Съветският югоизточните европейски зем лико дело —да пречисти
комисаръ на вънШниШгьра леделчески държави—Унгария еждебното ведомство отъ
боти, Чичеринъ. е подалъ Сърбия и Ромъния, е направе^ негодните елементи. Това
писмено оставката си оШъ на първата крачка къмъ туря не е дело на отмжщение
заемания отъ него посШъ. нето основите на бждащия аг Това не е наказание пре
ПричиниШгъ'. болесть
и раренъ блокъ.
дизвикано отъ политиче
разногласия съ старитгъ.
ска
умраза. А това сж
На 23 т. м. пристигатъ въ
На негово мгъсШо еназ- Синая делегатите на отделни примерни наказания, ко
наченъ познатия комунис т е държави, специалисти по ито иматъ само една цель
тически деятелъ Литви- земеделските въпроси, които да спратъ въ бждаще
новъ. ОчакваШъ се важни ще взематъ участие въ таягрозните дела, които сж
дипломатически промгьни конференция, сметана като на били вършени въ мина
въ всички съветски легации чало на големия земеделски лото".
отъ СвПгЩа.
Я колкото се отнася
производителенъ картелъ къмъ
за еждиите уволнени по
който
се
стремять
отделните
Шестиятъ конгресъ на
посочени въ
земеделски държави щ Евро причините
малцинствата въ Женева. па, за да се избег \г .ь и пре- статията, единиятъ б е
к т „трофалнитв отъ Каларашкия окржжен
Презъ първиШгь дни на дотвратятъ
последици, които неминуемо сждъ, другиятъ отъ Пимесецъ септемврий ще се
ятра Нямцъ, а третия и
събере еъ Женева шестия следватъ за земеделското про четвъртия отъ два окрж
конгресъ на еерспейскитть изводство.
Цела Европа следи съ на жни ежда въ Олтения.
национални
малцинства,
прегнато внимание разисква
подъ
председателството
Тодоръ Тошевъ
на словенеца оШ иШалия нията и резулталтитв на тая
г. Д ръ.И Валфанъ. За пър първа по рода си конферен ПРОДАВА СЕ 1 масивна
кжща отъ камъкъ съ 3 стаи,
ви пжть ще бждаШъ пред ция.
дамъ,сайвантъ, 1 кръчма съ
ставено редовно македон •
ското малцинство отъ Антрепозитъ на узинить 2 отделения на шосето. 1
Фордъ въ Браила.
овощна градина 1 декъръ,
Югославия, чрезъ познаШи12 декара хзрманлъкъ въ
тгь трима] пеШиционари,
Известната
въ
света
амери
с. Аиорманъ.на извънредно
които : бгьха отправили
познатия мемоар до O. Н, канската узина Фордъ за ав износна цена и на изпла
томобили и трактори, е поис щане.
кала отъ ромънското прави
Справка редакцията,
За бьлгаро ромънските телство да й се даде подъ 518
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А ГРАРНАТ А

наемъ за една година една
отъ годемитЬ магазини въ
София. 23 Генералъ Ла пристанището на Брайла, коя Вършачка „ЛрШЦЪ"
то ще бжде използвана отъ
з а р о в » с направилъ изяв
Безъ апаратъ за ситна
ления, в ъ които разглежда фирмата, като антрепозитъ за слама, M0HTHD6H.G. , ГОТОВО 30,
йки политическото п о л о ж е  произведенията й предназначе РОбОТ търси да вършее съ
ние въ Европа Je заявилъ ни за Ромъния.
ондалъкъ.
Представителите на Фордъ
че Ромъния представлява за
България най-големъ инге- сж изказали надежди, че за Справка при;
ресъ и че България е Йо конътъ за свободните зони въ
това безрезервно да бжде пристанищата, ще даде една братя Ив. Стоянови

отношения.

рамо до рамо съ Ромъния

по-активна дейность въ Ромъ-
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„ЕДИН СТВО'
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скандалъ въ село Диниклеръ
Преди два дена селото Д е 
никлеръ е било арена на ед
на кървава разпра между ко
лонисти куцовласи и тия отъ
старото кралство, живущи в ъ
това село. ПричинигЬ на тоя
конфликтъ сж общоизвестните
ни неразбирателства,
които
сжществуватъ
между
гЬхъ
при подЪлбата на плячката и
кой да вземе лъвския дЬлъ
отъ земигв на добруджанския
селянинъ.
Следъ разгорещени разпри
е последвало сблъскване меж
ду дветтз враждебни групи в ъ
което колонистите куцовласи
нанесли безмилостенъ бой на
нещастните свои сънародници
отъ старото кралство, много
отъ които се намерили с ъ
счупени глави и ржце.
Случаятъ е билъ донесенъ
на г. префекта, който следъ
като е изслушалъ обяснения
та и интервенциите на гнъ
Лагара, аптекаръ отъ . града
ни, подпредседателъ на Кали
акренския окржженъ съветъ,
и собственикъ на единъ чиф
I ликъ отъ около 200 хектара
въ горното село, е разпоре
дилъ анкета и препоржчалъ
търпимость
между
братята
колонисти.

ВЕСТ

Стр,

—На 4 юлий се навършватъ
6 години отъ трагедията въ
снлистр?нското село Алфа
тларъ, а на 6 азгусгь, други
6 години отъ Стзро селската
трагедия.
Както е известно въ тия дзе
села загинаха 36 невинни
добруджанци.

—Веднага следъ получа
ването кззестието за атен
тата протквъ г. Ангелеску,
шефъ на местната нацио
налъ църгнистка партия, г,
префекта на окржга ни Ни
кул<:нку, г. Горски предсг
дателя иа окржжния съветъ Д-ръ Бошидаръ Янакввъ
и пгрлгментаригв отпжту
Съобщава на почитаема
i?axa
за Б у к у р е щ ъ , та си клиентела, че гледъ
за да се осведомя тъ по точ едно годишно специалчзи«
но относно причините на ране въ първата Берлин
атентата, к?кто и да взе ска Университетска Клини
матъ инструкции за предо ка, при професоръ Гехай
хранителните мерки, които мратъ Хисъ по вжтрешни
се налагатъ.
болести и радиология, се
завърна и установи в ъ
—Вчера се съетоялъ е МЕДИЦИНСКИЯ СИ КА
дикь министерска съветъ, БИНЕТЪ ул. Режеле Ка
въ който г. Юлиу Маниу е ролъ Jé 37, кждето прие
изложилъ
подробностите ма болни по стомашни,
надъ атентата извършенъ сърдечни, бъбречни и гръ
дни болести. 3% определе
противъ г. Ангелеску.
Мйнкстерскиятъ съветъ ние на болестьта прави а
е изказалъ възмущението нализа на кръ?ьта, урина
ся отъ престжпната постж стомашния сокъ, храчки и
пка на цинцарина Г. Беза др. Разполага съ рентген
и е опълномощилъ г. Юлиу товъ апаратъ и електроте
Мзниу да изкаже благопо рапия.
желания за поскорошното
му оздравяване.
Явна благодарность.
Подписаниятъ Ст. Ваг
неръ изказвамъ
своята
крайна благодарность към
г.Дръ ГЕОРГИ КОСТОВЪ
екушеръ гинекологъ. кои
то при първата ми отпра
вена къмъ него покана
се яви веднага и съ осо
бенна умелость
извър
ши детеродната операция
върху жена ми, като я за
пази отъ явна смърть как
то нея тъй и детето.
По тоя пжть смея да
—Въ неделя 20 т. м. се
състоя състезание между препоржчамъ гнъ Дръ
футболните тимове на клу Ст. Костовъ на всички ну
бувете: „ Виктория" отъ ждвющи се отъ акушерс
Кюстенджа и "Вихъръ„ отъ ка помощъ, за неговата
Добричъ. При видимо над умела и добросъвестна ра
мощие .Виктория" победи бота.
"Вихъръ, съ 2 : 0.

—Гнъ Ионъ Михалаке е
изложилъ
предъ сжщия
министерски съветъ резул
татите отъ постройките на
жилищата за колонистите
отъ южна Добруджа.
Миналата есень сж се
Въ Патагонаята на агро построили 1,200 кжщи. Ми
нистерскиятъ съветъ е от
номи».
пусналъ нови фондове за
Преди неколко, дена в ъ се постройка на нови кжщи
лото Кувънлъкъ пристига обла
за колонистите.

стниятъ агрономъ (Карапелист
кия) и слага ржка на двата
хектара ниви на житела отъ
сжщото село Руси Раевъниви,
готово пожънати, съ богати сно
пи.
Причините? Руси Раевъ е
ималъ повече ниви, отколкото
проверочната комисия на вре
мето му била признала!
Смешно или не, г. агроно
—Въ селото Кабасакалъ
ма следъ д ъ л ъ г ъ блаженъ сънь
се е самообесилъ младе
едва днесъ се събужда и нами
жътъ Ганю Минчевъ на
ра, че еди кои си ниви сж по 19 г. възрасть. Предполага
вече отколкото требва, следо
се, че причината да е не
вателно, требва да се излапатъ
щастна дюбовь.
Ограбениятъ селянинъ в ъ
оплакването си до консилиера
—Агрономите продължа
казва, че тия ниви той ги ра
ватъ
да се рззполагатъ съ
боти отъ 40 години, а баща
псевигЪна
Д'бруджакцн
му и д е д о му сж ги имали отъ
като сатрапи.
сто години и колкото помни,
,
Посевите сж на тия, ко
все сжщата площъ обработва
ито
сж ги сели. Заграбва
Отъ где измисля днесъ г. аг
нето
представлява кражба,
ронома излишъка отъ два хек
която се наказва найстро
тара и то тъкмо когато снопите
сж на земята може да се на го отъ ромънехите закони.
Нима добоуджанци не
учи само гнъ земеделския
ще смогнатьдаси запазят
консилиеръ до когото се отна
а^се&ите,
ся и селянина, ако, разбира
се надникне макаръ и мимо
ходомъ в ъ делата на своя
подведомственъагронома отъ
—Съобщаватъ ни по те
Карапелитъ.
лефона:
Първокачествена

Чети вкъ
„Единство"

зимница въ Гглзцъ се е
продала днесъ 51,000 ва
гонъ, втерокачествена —
48,000; ечмияъ. 28,000.ва
гонъ сь спадане огъ 2,000
лей.

Ст

Вагнеръ
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ПРОДАВАТЪ се 7 хект.
работна земя ниви въ зем
лищетона с. Шабла. Сведе
ния и споразумения БЮРО
БЪЛЯ БАЛЧИКЪ
ПРОДАВА СЕ единъ ло
комобилъ 10 кон. сили мар
ка „КЛАИТОНЪ ШУТЛЕР
справка:
Александъръ Авезойъ
512 Добричъ 15—7

Дава се подъ наем
2 стаи 1 антре (до
градската гради
на) споразумения
и услОвиябрънар
ницата
„КАВАРНА,,
1

Чети вкъ ;
„Единство"

24, 25, 2 6 , 2 7 т. м. щ е пред стави

2 «серии

зо акта

ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА
Щ Е Н А М Ъ Р Я Т Ъ ЕЛЕГАНТНИ

ВЪ' М О Д Е Р Н И ФАСОНИ О Т Ъ ПЪР
ВОКАЧЕСТВЕНИ М А Т Е Р И А Л И СЪ
Г Р И Ж Л И В А ЧИСТА ИЗРАБОТКА
ЕДИНСТВЕНО В Ъ

ДРЕХА РНИЦА I

СТИБА"
УЛ.

вест

„ П И Р О Т С К А " № 10
— НА —

Братя

П. Б о е в е

М а г а з н н а

н а

ПЛАТОВЕ

на сжщата фирма, сжщо наул
„Пиротска" M 16 (жгъла на
,,Церъ Борисъ")
разполага съ г о л ъ т изборъ
НА ИЗНОСНИ ЦЕНИ

П

Р

О

Д

А

В

А

Т

Ъ

! заг

С Е

1) Два Д Ю К Я Н а въ гр. Базарджикъсре.
щу „Шадрафана" на улиците: „Принчипеле
Николае" и „Думбрава Рошие" едина ва
жгълъ, двуетаженъ, а другия до него едно
етаженъ и двата съ солидна постройка.
2) Е Д Н а К Ж Щ а находяща се въ „Са.
раймахле" на жгъла на двете улици—.Еле
на Доамна" и „Ц. А. Розети' съ югоизточно
изложение, срещу площада при Пипаш*
орехъ. Кжщата има три стаи, антре, кухия
и пералня.
За споразумение купувачите, требва да
се отнесатъ направо до п р о д а в а ч а ,

ДАНКО Д ДАНЕОВЪ,

въ дюша
му срещу ШАДРАФАНА ка ул. Приячвпе
ле „Фердинандъ".

ПРФСЕНЪ

10СНС

Постоянно въ добрншкит*
ни депозити.

Гнъ
Нъ о
Доб
«осно
Ци

ИЛЕКСИНДЪРЪ ННДРЕЕВЪ и БР | | . И

Резерв

нерви!

Пъленъ асортимечтъ отъ наймалкото, шуруп* mi
найголемата резерва за жетварки и вършачки
систе м ИТ*ЗЕ>
но
Дерингъ, Кормикъ, МасейХарисъ, Жонстойг
тиненталъ, Адрнансъ, ФроисъВоодъ, Екерг»>
Амби, Виктория и КрупъФааръ.
Ще намерите при: др. ИВ СТОЯНОВИ срешу И
474
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