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Нашата страна
специално,
можеше по никой начинъ
|да си позволи тази грешка,
|5езъ да компроментира
мир
ното
културно
развитие
яа уголемена Ромъния следъ
войната. Въ интереса на са
рия държавенъ
организъмъ
следователно се налагаше, що
то четиритъхъ големи и в ъ
културно отношение
сравни
телно доста напреднали про
винции, каквито сж Трансил
вания, Букувина, Добруджа и
Бесарабия, да не бждатъ тре
тирани като заробени страни
и насилствено претопявани, а
Да бждатъ оставени напълно
свободни въ своето културно
национално развитие. Ло
илностьта на всички ромънски
Раждани отъ чуждъ произ
°ДЪ се подразбира отъ само
си и ни се струва пре
силено при всеки случай да
" се набива в ъ очитъ. При
Днешнитъ условия не може
се съмнява
некой в ъ
чашата лоялность като граж
дани на тази страна изобщо,
се касае д о частични
Учаи, на отклонение отъ е
Диаствено възможната лоялна
°литика спръмо новото ни
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куцовлахъ.
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Въ вчерашниятъ брой на
Ьестника ни съобщихме в ъ
Тратце изявленията на Н. В.
Краля, направена предъ мини
Тгериалския
директоръ на
•Трансилвания — гнъ Вале
жни Молдованъ.
Б уквглно
Ь g, Краля е помолилъ гнъ
олдозанъ да съобщи на
редставителитЬ на малцинст
ва, че въ близко
бждаще,
диовремено с ъ консолидира
ло на държавата, щ е бжде
юдобрено чувствително и по
ожението на малцинствата.
Тази декларация направена
Ьично отъ Н. В. Краля, о т ъ
^ървия гражданинъ на страна
% не може да не ни зарад
ia и да не засили вЪрата ни
1въ едно посносно сжществу
вание въ бждаще, защото т я
е едно ново доказателство, че
е само днешното правител
во, но дори и самия д ъ р 
йавенъ глава с ж решени в ъ
Ьлизко бждаще да се уреди
[окончателно по законодате
[ленъ редъ големия и трън
]ливъ въпросъ с ъ малцинства
та, Пренебрегването на тази
проблема сигурно и немину
емо водеше къмъ анализира
нето на държавния
животъ.
БЪше неминуемо да се при
лага и въ Ромъния извехтЬла
р и отживЪла теория на Мо
иофранко за претопяването на
малцинствата с ъ болшинства
! та,

b

отечество, то за г в х ъ страна
та разполага съ достатъчно
средства за да ги парализира
и обезвреди. За тази
цель
имено държавния организъмъ
разполага с ъ наказателни ко
декси и изобщо затова е пра
воеждието, за да слага ВСЕКИ
ГО на подобаващото му мъс
то.

Въпроса за жилищата на
колонистите куцовласи, които
отъ 5 години живеятъ въ кж
щитв на местните жители в ъ
Южна Добруджа, продължава
да бжде още ядката н i раз
дора в ъ отношенията на при
шелците колонисти съ добру
джанския селянинъ.
Въпреки многото обещания да
се тури край на това
изклю
И така, не малцинствата
чително положение, до днесъ
требва да даватъ гаранции за
не виждаме една сериозна и
лоялность, а държавите раз
системна
мерка за премахва
полагащи с ъ целия модеренъ
не
това
зло.
Много малкото
апаратъ за подържане реда и
което се претендира че се
сигурностьта на страната, с ж
прави, служи само като прахъ
които тръбва да покажатъ на
своитъ малцинства, че не с ж въ очите, търсящи правда.
за г в х ъ мащехи, а еднакво
Оплакванията не преставатъ;
любящи своитъ чеда, майки,
ежедневно десетки [селяни ча
които обичатъ еднакво всички
катъ съ заявления в ъ ржка
предъ високите
порти на
свои деца и неправятъ
раз
окржжното управление, съ на
лика споредъ гвхния етниче
дежда че ще намерятъ под
ски произходъ. В ъ тази сми
крепа въ премахването на едно
съль вземаме актъ отъ резул
ЗЛО,
к о е т о
от V
т о TTfma
»4>JHfc_
тата на декларацията на С у 
ни
трови
живота
на
местния
верана, продължавайки д а ра
богимъ мирно и тихо за об жителъ.
Едно отъ многострадалните
щия ни интересъ.
добруджански поселища е се

Вжтрешното политическо по
ложение на страната
лото Гьоре, което има неща
стието да испита яростьта и
Свършването на ваканцията по
злобата на придошлите куцо стави политическите страсти на
власи.
страната отново въ положени
Преди неколко деня жите ето на хлокотящъ вулканъ, кой
лятъ отъ това село
Симеонъ то очаква удобния моментъ за да
направи своитъ изригвания.
Момчевъ, е подалъ заявление
Всички партийни клубове сж
до председателя на окржжния въ едно трескаво състояние и въ
съветъ с ъ което иска застъ непрестано притьтане на бойните
пничеството на гнъ председа кадри, както и въ генераленъ
теля, щото колониста
куцо преглед ь на партийните си плат
форми.
влахъ Стере Цивики, отъ сж
Властвуващата нац.църанистка
щото село, който отъ 1927 коалиция прекарва критически
год. ж и в е е в ъ кжщата на гомоменти. Партийната дисциплина
рния селянинъ, въпреки че е разклатена отъ основи не пред
констатирано отъ съответните ставлява една сигурна опора за
бждащата дейность на днешния
власти че жилището не позво
кабинетъ.
лява да живеятъ две семейст
Държавниятъ глава не престава
ва, и е разпоредено да напу да указва доверието си на гнъ
сне кжщата, както отъ гнъ Маниу; приемайки предложението
префекта така и отъ Окржж. на г. Маниу, за отлагане парла
агрономъ, горниятъ колонисть ментарната сесия, на 15 Ноем
врий, Н. В. Краля, подчерта още
куцовлахъ, се противопоста веднажъ желанието си да рабо
вилъ на тия заповеди, въпре ти съ днешното правителство и
ки, че му се дава друга к ж  парламентарното болшинство ко
ттта

И ВТ,ПРРКИ ТПВЯ по пнем,

ето удобри възвръщането му на
престола.

не се намира
сила,
коя
Гнъ Григоре Юниятъ, единъ
то да го принуди да изпълни
Отъ факторите въ кабинета Ма
изричните заповеди навласть
ниу, за когото се сочеше че въз
та.
намерява да саботира правител

ството отъ което прави часть,
изглежда да е примиренъ и след
свижданието което е ималъ съ
Н. В. Краля е настъпило пълно
успокоение.
На 2 т. и. Г. Маниу е посетилъ
Споредъ една официална
населението е дало цтзния си Н. В. Краля въ палата Синая,
Селяните отъ селата Малко
телеграма отъ Москва Г, —Алъчъкьой и Кьоселеръ— конкурсъ отъ работна ржка и комуто е връчилъ за пОдписъ
декрета за отлагане парламен
П. У, и съаетътъ еа на Калиакренски окржгъ, сж от превозни средства.
тарната
сесия за 15 Ноемврий
Изказватъ готовностьта си
роцнйгь комисаря разгле правили по едно заявление
т. г.

48 учена застреляни въ
съветска Русия

дали делото на 48 специа
листи (икономист, иняш
нери и пр.), коигj имзля
за цель ужъ да дезоргани
зирзтъ продоволствието на
населението. В:лецствие ка
Tosa

блли

оеждени

на

смъртъ ржководителитъ ка
акцията проф. Але. сандъръ
Рязанцевъ, Евгений Кара
тигииъ и зб души видян
учени специалисти. Присъ
дата била изпълнена.
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къмъ председателя на Окржж
ния Съветъ гнъ полк. Горски
съ които молятъ да имъ се
позволи да издлъжатъ пжтна
та си повидность, чрезъ рабо
та в ъ натура, като имъ се
посочи местото кждето се има
нужда, понеже при днешната
немотия сж в ъ невъзможность
да изпълнятъ това си задъл
жение с ъ заплащане на пари.
Сжщо молятъ да бждатъ
зачетени изработените дни при
строежа на жилища на коло
нистите и на други
общест
вени предприятия, при които

при повикване отъ страна на
властите да се явяватъ и из Н. В. е приелъ и удобрилъ
вършватъ работи които имъ предложението на гнъ Маниу,
следъ което го е задържалъ на
бждатъ посочени, срещу пре обедъ.
стацията която длъжатъ до
Въпроса за отсрочването на
прокарването на новия законъ парламентарната сесия за 15 но
ември, бъше сложенъ като въ
за пжтищата.

Надеваме се, че гнъ пред
седателя, както въ много слу
чаи, и при тоя, ще намери
едно подходящо разрешение,
което щ е задоволи справедли
вите искания на населението,
поставено на тежко испитание
отъ непоносимото спадане на
земеделското производство.

просъ на доверие.
Гнъ
Маниу е сполучилъ да
издействува една реконструкция,
която вероятно ще стане преди
откриването на парламентарната
сесия.
Тежкото икономическо поло
жение на страната, както и све
товната криза въ земледелнето и
обезценеването на произведения
та му, причиняватъ голема тру

такъвъ, какъвто е билъ преди съ хиляди фирми и плакати. Мо
петь, десеть, двадесетъ години — стътъ е отрупанъ отъ автомоби
непромъненъ почти. Липсватъ са ли, трамваи и пешеходци. Фай
мо безбройните кучета и черве тони може да срещнете само въ
ния цветъ на фесовете. Автомо азиатските предградия. Доскоро
j Далеко ли е аго Цариградъ"
билътъ ви понася по сжщия кал за право на преминаване се взе
даръмъ
къмъ големия понтоненъ маше единъ пиастъръ на човекъ
тичностъ даже. И когато му от
Нека да го наричаме така. Тръ
мостъ
на
Златния Рогъ, откжде за въ полза на въздухоплаването,
неха правото на престоленъ градъ,
бва да се тачи самочувството на
то се открива една отъ найръд сега, обаче, тая султанска тради
Стамбулъ не загуби нищо отъ
добрия съседъ, който не пропус
китв картини, които може да ви ция (порано прихода е билъ въ
това. Напротивъ — спечели. Наи
ка случай да манифестира ТОПЛИ
се поднесе. Морето гъмжи отъ полза на личната султанска каса)
стина, живота тукъ намали свое
ТЕ си симпатии къмъ насъ.
то темпо, почти замре, но съ стотици параходи и ' парахОдчета, е премахната. Оставатъ само мал
Виена, Б ерлинъ, Парижъ —Ев
които непрекжснато разнасятъ ките дюкянчета отъ двата края
тОва града престана да бжде за
ропа — това е много популярно
страшаванъ отъ модерния на хилядни тълпи изъ островите нана моста, кждето се продаватъ
Мраморното море, къмъ азият билети за ежемесечната авиаци
вече. Ний бехме тамъ, ний ги
предъкъ съ своитъ небостърга
ския брегъ, изъ Златния Рогъ и онна лотария. Тя дава големи
познаваме, ние почерпихме тях
чи, съ своето шеметно движение
Босфора. Задъ васъ стотици миприходи на държавата и редко
ната култура. Заговори ли се за
и остана такъвъ какъвто бъше и
нарета ви даватъ да разберете и има човвкъ, който да не играе.
Стамбулъ, макаръ и да е най преди — хубавия, старъ Стам
безъ
чичероне, че това е стария
близко до насъ, той е тъй да
булъ, звездата на ориента.
Таксиметрътъ ви носи [нагоре
Стамбулъ. Насреща Пера — евкъмъ града съ бързина, която ви
леченъ. тъй непознатъ. Той е
Когато експреса ви доведе въ
ропейския кварталъ е накиченъ учудва. Въпреки това и въпре
обвитъ въ мъгла, въ нЪкаква
Сиркиджи, вий ще го видите
тайнственость, въ нъкаква мис

Писма отъ чужбина

СТАМБУЛЪ

Т Р Ш А Т Ъ ИКО
Отъ когато стопанската кри
за взе поостъръ
характеръ,
на сцената се язиха много ц ъ 
рители, отъ които едни сж ис
крено загрижени ва народното
бедствие, а други търсятъ в ъ
него удовлетворение на свои
лични или партийни
нужди.
Ц е р о в е т е , които се предлагатъ
отъ разни страни, сж много
бройни, но те биха могли д а
се групиратъ въ три категории:
1) мерки, които сж осъщест
вими и които наистина ще мо
гатъ да докаратъ
облекчение
в ъ положението на земеделеца;
2) мЬрки, f които иматъ само
психологически характера и ко
ито ще могатъ да въздейству
ватъ повече върху разположе
нието на духа, отколкото в ь р 
ху материашата
промяна на
общата стопанска конюнктура;
8) мърки, които сж абсолютно
нгизпълними, защото надвиша
ватъ средствата
на нашата
страна. Както в ъ медщината
най важния стадий при
цере
нето е да се направи една в е 
рна и точна диагноза, т ъ й и
въ разрешавзнето на стопан
ските въпроси найважното е
да се намерятъ
истинските
причини на изникналата криза.
А пъкъ кой разуменъ човткъ
ще откаже, че цен<«та на хра
ните зависи не отъ нашия о
граничеяъ пазаръ, а отъ със
тоянието на големите
произ
водителни центрове? Наистина,
съ вземането на и и е е м и м е 
рки може да се н а ф а в и н Ъ к о е
подобрение, но ю е, ако не
нищожно, то много слабо, в ъ
сравнение съ онова
влияние,
което унражняватъ даже върху
нашия вжтрешенъ пазаръ це
ните на Ню Норсъ, на Амстер
дамъ, на Лондонъ и т. н. Пра
вятъ големъ г р е х ъ ония об
;

населението,
че изобилието,
или п ъ к ъ цените на храните
зависятъ не отъ общото еже
тояние на всесветския п а з а р г ,
а отъ едно или друго
прави
телство. Такива проповеди сж
вредни не само за народа изо
бщо, но и за ония, които се
готвятъ да поематъ утре вла
стьта. Кризите в ъ земеделието
сж периодически, само че по
некога сж послаби, а понеко
га — поостри. Днесъ с в е т ъ т ъ
прекарва една остра криза к о 
ято се длъжи не вече отъ не
достатъкъ, а отъ излишекъ на
производство. Презъ време на
войната и неколко
години
следъ нея цените на храните
беха
извънредно
високи —
тъй напр. на 1919 година аме
риканците продаваха в ъ Ев
ропа брашно по единъ
левъ
златенъ килото, което значи ,
по 27 лей колото. Т а я цена |
в

ки тесните улици, тукъ катастро

стана причина в ъ викока сте
пень да се увеличи
производ
ството в ъ света и д а спадне
цената му до небивати разме
ри, каквито сж сегашните. Но
даже и при тия неизмени у с 
вия некои отъ правителствени
те м е р к и могатъ д а бждатъ
твърде полезни: с ъ намаление
то на ж е л е з о п ъ т н и т е
тарифи,
съ намалението на лихвения
процентъ, ако това се окаже
възможно, с ъ отлагането на
изплащанията на земеделците
— всички тия улеснения м о 
гатъ да бждатъ полезни оба
че не требва да се забразя,
че те отварятъ пукнатини в ъ
държавния бюджетъ и затова
требва д а с ъ т е х ъ предпазли
во и в ь рамките на възможно
то.
Ако се вслушаме БЪ подробни
т е оплаквания на населението
и ако се спрем върху ония отъ
т е х ъ , които идатъ отъ найра
зумните и най умерените сре
ди на населението, ще видимъ,
че между многото мерки и ц е 
рове, които се сочатъ, на пър
во место стои
спесговностьга.
И то не само в ъ държавеия
бюджетъ, но и в ъ общините,
въ окржзите, па и в ъ частни
те, на всеки единъ
гражда
нинъ и селянинъ. ТрЪбва д а
признаемъ, ч е неколкогодиш
нигв високи цени на храните
дадох i възможность на мно
зина селяни и граждани д а
увеличатъ домашните си раз
носки. Пресметнете само к о л
ко милиарди сж вложени следъ
войната д о днесъ въ недвижи
ми имоти! На спестовносгьта
требва да даде примеръ пра
вителството. Основната
храна
на нашето население е хлеба.
Щамъ хлеба се продава напо
ловина цена, то и разноските

ХРИСТО II. КАПИТАНОВЪ

f

— адвокатъ —

дностъ на днешния кабинетъ.
Сложени сж на разглеждане
неколко въпроса Отъ икономи
чески характеръ, отъ чието раз
решени ще зависи и сждбата на
кабинета на гнъ Маниу.
Либералната партия още не е
консолидирала своята вътрешна
структура.
Двете враждебни
крила сж въ непрестано движе
ние и конгресите въ страната
нематъ край.
Постояниятъ испълн. комитетъ
на крилото Винтила Братияну, е
издало манифестъ въ които из
лага програмата на партията, съ
сериозни изменения прокарани
въпреки желанието на шефа.
Гнъ Авереску, както и Йор
га, въ своята немощь, продължа
ватъ да говорятъ за бждащите
политически форми отъ които
Романия има нужда за да заз
драви своя икономически животъ
и да излезе запазена отъ днеш
ния политически катаклизъмъ.

УЛ. „ П Р И Н Ч И П Е С А И ЛЯН А" № 1
— Д О Б Р И Ч Ъ
—

Д  ? Ъ Щ Д  ПОПХСКУ
Се

завърна отъ Парижъ и започва
прегледъ на болни ежедневно
въ домътъ сн
—

УЛ. „ П Р . Ф Е Р Д И Н А Н Д Ъ "
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ДОБРИЧЪ

дръ f . с

Хар.

х&вджит

Вжтрешни, детски и венерически болести.

Откриването на в. ж п.
линии въ България

Приема презъ

време на деня

ВСБКО

ул . Б у к у р е щ ъ

Презъ течението на м.
окюмврий т. г. ще стане
откриването на новитъ же
лъзопжтни липи: — Горна
Оряховица — Лъсковецъ ;
Твърдица — Сливень; Ям
бил!—Елховъ и Радомчзръ
—Дупница.
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Нл всБ<жде се готвятъ
тържества, въ които ЩЪЛЙ
да взематъ участие Н. В.
Царъ Б.фисъ и висшитъ
власти на странат?.

Е НАЙ ХУБАВИЯТЪ ЛАКЪ ЗА БОЯДИС
ВАНЕ НА ОБУЩА СЪ ВСЪКАКЪВЪ
ВИДЪ ЦВЪТОВЕ
ЗА

хамото Министерство на ф и 
най се намаляватъ Отъ години
нансите.
насамъ ние настояваме, ч е
Ето защо се обръщаме къмъ
требва д а се направятъ иконо
отговорните лица, когато об
мии в ъ бюджета. Ако при тая
сжждатъ м е р к и т е за умекчава
икономическа криза не се на
не на кризата, да не пропу
прави н е щ о за ограничение
щатъ големия въпросъ за ико
или поне за задържане до сж
номии в ъ държавния бюджетъ
щата степень на държавните
и в ъ бюджетите, на всички об
разноски, ще бжде една гре
щински и обществени
учреж
шка, която може единъ день
дения. Нека тая нужда се съз
да струва много скжло на с ъ 
нае отъ всички. Кризите, раз
кровището, па ако щете и на
бира се, сж временни, н о , з а
самото чиновничество. Има за
да могатъ д а се преживеятъ
плати, които шокирдтъ не ве
безъ сътресения, требва да с е
че отчаяните партизани, а на
взематъ и некои по особени
селението изобщо. Има изли*
мерки, които д а покажатъ на
шни длъжности, които требва
народа, че всичко, което е
да се намалягъ и то не само
могло да се направи отъ отго
за цельта на бюджетните ико
ворните лица, е направено и
номии, но и за подоброто из
че онова което не е направено,
ползуване на народния трудъ.
е било в ъ н ъ отъ силите и м ъ
Но икономии и реформи в ъ
и отъ силите на самата
дър
бюджета не могатъ да се пра
жава.
вятъ урбулешки, а к о не се
приготвятъ о т ъ порано в ъ
М. Ив. М.

вятъ фотографии, купуватъ ста
ринни предмети и пишатъ беле
е да срещнете въ вестниците жки въ малките си пжтнишки
съобщение за автомобилно не тетрадки. Нема градъ въ света
щастие. Дали шофьорите сж по за който да сж писани толкова
добри, или сж по съзнателни много статии, толкова много кни
отъ нашите, не знамъ, обаче ги. А всичко това требва да се
чувствувате се напълно сигурни види, да се разучи, да се раз
и тукъ нема нужда отъ застра бере добре. Целъ калейдоскопъ
ховки противъ автомобилни ка отъ картини, отъ паметници, дво
тастрофи. Изъ главните улици рци, музеи, джамии. Едно колко
редъ и чистота. Полиция, която то далечно, толкова и близко
се справя добре съ движението, минало лежи предъ вашия пог
стражари, които учтиво ви да ледъ. Една здрава ржка посочи
ватъ сведения. Големо впечатле правия пжть на турския народъ,
ние прави грамадния брой сво който изгуби феса и харема за
бодни апартаменти. Почти нема да се приравни къмъ културния
домь, кждето да липсва надписъ светъ и да добие оная самоуве
„дава се подъ наемъ'. Въпреки реность, която имаха неговите
това, наемите сж скжпи. Първо прадеди отъ първите ветове на
класните хотели не сж за наша Отоманството.
та валута и потърсвате второ
Грамаденъ площадъ съ обелис
класенъ такъвъ кждето се чув
ки,
докарани Отъ Египетъ. Мра
ствувате сравнително добре.
морна чешма, направена въ честь
Невъзможно е да разгледате на германския императоръ, който
Стамбулъ за неколко деня, да гостувалъ на султана. Последни
се налюбувате на околностите ятъ представилъ на височайшия
му, на морето, н а островите, си гостъ всичките цветя на ха
на старините и забележителнос рема си и въ умиление му пред
тите му. Тукъ идатъ туристи ложилъ да си избере една жена
отъ целъ светъ, гледатъ, пра като подаръкъ.
Императорътъ
фи не ставатъ и редко явление
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Отговорилъ — „Попитайте какво чалото, вълнението утихна, следъ та разходка и не можете да оп
ще каже съпругата ми?".
изявленията на Гаази Кемалъ и ределите кжде точно се намира
Това звучи като приказка, но събитията отъ Смирна нема да те, защо около васъ се говори
това е така скорошно, така близко. се повтарятъ. Защото народа въп на десетки езици. Тълпата ви
И все пакъ каква пропастъ стои преки, че е благосклоненъ къмъ души и повлича нагоре кът
между тогавашна и сегашна Турция! политически манифестации, здра просторни h площадъ на Таксииъ
За да се почувс твувате въ го во е дисциплиниранъ и главно кждето се издига паметника ^на
лемия модеренъ градъ, тръгнете обожава своя вождъ и верва въ президента. Това е скулптурна
по широката улица на Пера щастливата му звезда. А новата група, кояго олицетворява нова
следъ обедъ къмъ 6 часа. Гъм партия е плодъ на политическия Турция. Гаази, заобиколенъ отъ
жило отъ народъ. Пъстрата тъл моментъ, създадена е следъ здра своите сътрудници, сръдъ лику
па дефилира последните париж во обмисляне, благословена е отъ ващия народъ. Мнозина сж ония
ки моди, шуми спира се предъ председателя на републиката и на които сж издигнати паметни
витрините и силно осветените се ржководи отъ една голема ци преди смъртьта и ний се мж
кинематографии плакати, изпълня личность, какъвто е Фетхи бей. чимъ да проникнемъ въ величи
дансингите и всредъ целия този
Вий търсите новини? Вестни ето на това дело. И когато про
блесъкъ се прозира големата кОпродавецътъ ви предлага це следимъ изминатия пжть на го
икономическа криза. Заговорете лата местна преса въ две изда лемия водачъ, и когато го ви
съ търговеца, съ чиновника, съ ния — на турски и на Френски. димъ да се разхожда бавно «
адвоката и ще видите загриже Ако искате, обаче, български автомобила си безъ охрана изъ
ните имъ лица. Последните съ вестници, тукъ има сжщо единъ уличите на Стамбулъ, и когато
бития носятъ известна надежда, „даскалъ", който всеки день ре четемъ изявленията му че toi
известно очакване за подобрение. довно разнася нашите ежеднов следъ като види народа си успо
коенъ и влъзналъ въ релсигв на
Героятъ на деня е Фетхи бей, ници и илюстрации.
мирно
развитие и напредъкъ, ш
шефътъ на опозицията, както го
Пера [има чисто европейски се оттегли отъ президенството и
наричатъ, водача на новата либе характеръ и никжде въ света не
рална партия. Той е посрещнатъ може да видите така интернаци. ще остане шефъ на своята пар
колкото радостно отъ едни, тол оналенъ градъ или поне кварталъ, ' тия, проумяваме голямата лич
кова и враждебно отъ привър Пиеръ Лоти би се разочаровалъ, ] ность. чиято любовь къмъ племе
жениците на сегашния премиеръ. ако дойдеше да види сега своя i то си надрастна суетата и оста
Колкото и разгорещено въ на любимъ Стамбулъ. Правите своя ва верна на демократизма.
в
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БЕСАРАБИЯ

Още една партия въ
Турция

Оледъ руската ^«^вогп огслжяг
до ДНООЪ. ( 1 0 1 " 7 — 1 9 а е ) .
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Следъ настлшването на
„ускатл революция презъ
Йрть 1917 год. население
то въ Ьесарабия отъ всич
ки народности — руси и
«крайяци, молдовани, бъл
гари,
немци, французи
(швейцарци) и евреи — се
обединиха, усмириха поя
вилите се тукътаме бол
шевишки чети и единъ кон
гресъ, състоялъ се на 25
октомз. 1927 г. въ Киши
невъ, вотира следната ре
золюция :
^Вземайки ьъ съображе
ние необятностьта на тери
торията на Русия, множе
ството на расите, които я
населяватъ, различните ци
вилизации и установеното
ъ етническо съзнание,
централизацията на властьта
която съставлява пречка за
националното и економиче
ско развитие, пързиягь
воененъ конгресъ решава,
qe единствената ^приемлива
и възможна форма на у
правление може да бжде
само една демократическа
федеративна република".
Тази резолюция завър
шва така :
„Едянъ народенъ съветъ
(Сфатулъ.Църей) ще бжде
веднага съставенъ за да
администрира всичките дв
лана автономна Бесарабия.,.
.Нсфодниятъ съветъ трв
бва да бжде считанъ като
временен органъ до свиква
нето на Учредителното съ
брание на Бесарабия, кое
то ще бжде избрано съ
всеобщо, разноправно и
тайно гласоподаване*.
Огъ
тази
резолюция
следва, че се даваше; „пра
вото на всвка народность
да се изучава на своя е
зикъ* Обаче, „учредително
то събрание" не можа да
се състои, а последва след
ното :
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1. На 2 декемврий 1917
год. народния съветъ (Сфа
тулъ Църей) декларира, че
за напредъ Бесарабия ще
образува демократична ре
публика Молдавия, състав
ляваща часть отъ федерал
ната руска република.
2. На 24 януаррй 19;8
год. сжщия съветъ сбя я
ваше Бесарабия за кародна
Молдавска република, сво
бодна и независима.
3. Найсетне, на 27 мартъ
 г. „зъ името на бесараб
скиявародъ" СфатулъЦь
Р й: „Молдавската демо
кратична република [оега
Рабия], съ граници: Пругъ,
Дкестъръ,Черном рей ста
рата австрийска граница, се
^съедини къмъ Ромъния.
Понататъкъ за сждбата
а Бесарабия следватъ из
с

?

н

сит*

Председателя на репу
бликата е подписалъ де
крета за растурзането на
Камарата.
î.

ложените подолу факти:
Стамбулъ 2. Въ програ
Презъ мирните прего
мата
на новото правителст
вор i бесарабския въпросъ
во
се
предвиждата заме
беше сложенъ въ конфе
няването
въ законодател
ренцията за предвариаелни
ните
избори
на ограниче
те уговоряния на мира
предъ комисията, натоваре ното гласоподаване съ все
на съ изучаването на тери обща, окончателно стабили
ториалните проблеми, от зиране на монетата и ефи
носящи се до Ромьния. На касното подобрение на зе
меделието.
5 мартъ 1919 г, като въз
прие по принципъ присъе
Съобщава се за образу
диняването на Бесарабия ването на една нова п ми
къмъ Ромъния, комисията тическа партия, нарена ре
споменуза между другото ; публиканска народча пар
„Това присъединяване треб тия.
ва да се извърши подъ
една форма, която ще за Въ надзечерието на
пази общите интереси на
Бесарабия и правата на балканската конферен
малцинствата отъ вероиз
ция въ Атина,
поведна гледна точка.
На 20 октомврий 1920
б е сключенъ въ Парижъ
Атина 2. Гнъ Папнааста
между Британската империя сиу, председателя на бал
Франция, И галия и Япония канската конференция, ко
главни съюзени сили, и Ро ято ще се състои въ Ати
мъния. договорътъ, който нз, е изложилъ предъ под
признава анексията на Бе готвителния комитеть ос
сарабия къмъ Румъния.
новните принципи които
Договорътъ съдържа 9 требва да легнатъ въ фор
члена, отъ които тукъ ще мацията на бждащата бал
канска конфедерация. При
цетираме 3 :
Чл. 3 Ромъния се задъл съставянето на тая федера
правата на отделяйте
жава д з спазва и да заста ция,
вя строго да се спазватъ народи ще бждатъ запазе
въ територията на Бесара ни.
бия, упоменати въ чл. 1,
Главната цель на конфе
постановленията на дого
ренцията
щела да бжде,
вора, подписанъ въ Парижъ
избегването
възможности
на 9 декемвриз 1919 годи
те
на
всйна
между чено
на отъ главните сдружени
и съюзени сили и Ромъния, вете.
*
а именно да осигури тамъ
София.
Тая
сутринъ при
на жителше, безъ разли
стигна
въ
София,
роман
ка на рася, религия или
езикъ, сжщите гаранции ската делегация цодъ во
за свобода и правосждае, дйтелсгвото на Стефанъ
ьакто на другиго жители Ч И Ч О Попъ, председатель
отъ всички територии, съ на камарата.
ставляващи часть отъ Крал
Делегацията се намира
ство Ромъния.
на пжть за Атина, кждето
ще участвувс на балканска
Следъ прогласяването
та конференция.
автономностьта на Бесара
делегация е
бия и учредяването на Романската
Consil oational (Sfatul târeï) била посрешната на гарата
и българите, наредъ съ отъ персонала на Ромън.
другите народности въ об легация, както и отъ пред
ластьта, побързоха да въз седателя на българския
становятъ националния ха парламентъ Наиденовъ. Ве
рактеръ на всички свои у черьта на делегатите е
чилища какъвто те имаха билъ даденъ големъ бан
и беше узаконенъ отъ са кетъ отъ председателя на
мите ромъяи отпреди 70 българския парламентъ.
години, въ M ^лдовско вре
Утре сутринта ромънски
ме, съ Хрйсовула на Кьяза те и български делегати
Богоряди отъ 1857 г., — ще отпжтуватъ наедно съ
както въ адмянистрагаране
трена презъ Нишъ, за Ати
то имъ, тъй по отношение
на.
правата на българския е
зчкъ при обучението. Бьл
гзринътъ Хр. П. Мксир при гимназията и при ос
коьъ, д?путатъсекретарь и новните училищ?.
ржколодитекь на учредена
Какъ, обаче, понататъкъ
та автоновна бесарабска
се
развиха работите е из
диета въ Кишиневъ, уреж
вестно
на всички който е
да въ гр. Бзлградь курсо
следилъ
живота на бълга
ве за изучаане български
езикъ отъ учителите—руси рите въ Бесарабия.

Располагаемото
житно
количество на Унг ария. Нови съввтски воени ра
рагсоди въ ЧерноMojfl
Споредъ последните 0
фициални дани на стати
стическото бюро, распо
лагаемото количество жи
то вь Унгария се исчис
лява на 6 милиона кин
тала. Унгария би могла
да пласира тая храна въ
Австрия и Италия, поне
же за ЧехоСлааия нема
надежда.
Унгария иска оть Аз
сгрия разрешение да вне
Се храни безъ мито срещу
което поззоляаа безми
тенъ вносъ на 2000 ваго
на хартия отъ Дзстрия.
Hi
Италия, унгарците
предпагатъ
безмитенъ
внось на автомобили и
плодове, срещу което ис
катъ отъ Игалия, позво
ление да внесатъ 3 ми
лиона кинтала жито.

i

Едча флота съставена СИРЬ
петь бойни еденици е иЗП
пратена отъ Балтийско iVj ^
ре за Чер.томорскиге pyfo
ки пристанища,
Флотата се състои отад
крайцера „Чгрзеаа У^раЯ
на" и четири торпильоца^
Тоза разместване, коещ
разтройва настоящето вап
енно мзрско равновесие вга
водите на ЧерлоМ )ре,'^
р^здзижяяо
международ "
ните политически кржгове
и се предполагатъ големи
разисквания около тоя въЩ
РОСЪ.
,вн
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Атина 2, Едаа съветск!
ескадра, съставена отъ н ^
Поефтиаяване живота въ кол<о "еденици е спрБланая
пристанището Фаора. По
Англия.
лицията е взела всички
Лондонъ 2. Английски мерки за предотвратяване
те вестници публикузатъ то на манифестации и прал
до
единъ официаленъ ра наганда.
sa
портъ на статистическото
БЖ
бюро, чрезъ които се кон Италианските диплома,
статира че презъ течение
на настоящата година жи ти не могатъ да се ж е ^
нятъ съ чужденки, «и
вота въ Англия е поеф
тинялъ доста чувствител
но като процентно се ис
Римъ 2. Гнъ Грандиц
числява средно на 30°/
министеръ на външните
работи, е вложилъ единъз
законопроектъ
въ бюрото^
Валежъ на снЪг ъ въ
на I Игалиянската Камара^"
страната.
съ койго се ззбранява н|"
Букурещъ 2. Огъ н е дипломатическия и консул
колко деня единъ ситенъ ски персоналъ да влизатъ
дъждъ, които превалява въ бракъ съ чужденки.
ше на времени, се прео
бърна на снегъ, които Шпионската аф£ра въ
покри височините около
. София.
планинското селище Буш
тени.
София 2. Министерски
Туристи завърнали Се ятъ съветъ днесъ разисква
отъ поголемите височи обстойно шяпонската афера,
зц
ни разправятъ че снеж въ връзка съ коя го беха
ния пласгъ по тия места направени некой обвинения
е билъ отъ значителна противъ воения министеръ. "
дебелина.
Съветътъ не е вземалъ"
Силното спадане на те| никакво решение.
Разискванията ще бждатъ?
мпературага, което се чу
вства огъ неколко деня, подновени следъ завръща'
безсъмнение е въ връзка нето на министрите Буровъ "
и Молозъ.
съ това явление.
Въ едно интервю на в о  "
минксгеръ, ; отхвърлял
Растурването па австри ения
найрешително обвиненията
йския парлАментъ. които се хвърлятъ върху
военото ведомоство.
Виена 2. Министерския
съветъ е държалъ вчера
своя пръвъ съветъ, подъ Балканската конференция^
председателството на кан
Атина 2. Американската
цлера Вогуанъ.
легация
е съобщила, че г.
Съветътъ е решилъ да
Бадекукъ,
директора на
представи на председате
ля на републиката декре Карнегиевия Институтъ за 1
та за расгурването на на международенъ миръ, щ е
родното събрание, след присжтствува като наблю
вайки новите избори да датель при разискванията
станатъ на 9 ноемврий на престоящата балканска*
конференция.
т. г.
гз
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Не създавайте нови ра ходи на адмнисхрацията на вестника.
3

ПТИЦЕВЪДНА КОЛОНА
Днесъ най цения продуктъ на
земеделското ни стопанство това
сж домашните птици.
Едно яйце се купува на 2'/»3
лей въ село, а въ градътъ се про
дава близо съ 5 лей.
Бсеки може да прецени какво
Означава за една селска кжща,
при днешното положение, да про
даде 100 яйца на седмица.
Обаче, за съжаление това бо
гатство, още не е достатъчно о
ценено у насъ а се оставя на про
извола и унищожени е Отъ раз
ни епидемии.
Въ което и село да отидите,
виждате сжщата ужасна картина
на истребление на домашните
птици, съ стотици и хиляди ум
рели кокошки, патки и др. зах
върлени по селските уличи и бу
нища.
.
Това е една престъпна нехай
ность, както отъ страна на сами
те производители, а найвече отъ
страна на съответните ветери
нарни органи, които не си раз
валятъ канцеларското спокойст
вие и не се погрижватъ да обя
снятъ на населението предпази
телните мерки или средства за
борба противъ тоя бичь на до
машните птици.
Предаваме втората дописка на
нашия кореспондентъ по птице
въдното дело.
т

ПРОКШ НА ПЕРУШИНАТА
Промената на перушината у
птиците, или както се казва
още шнгьече обикновено започ
ва въ края на летого и продъл
жава до зимата, а често пжти
захваща и часть отъ зимата.
Може да се случи, обаче, по
некога, линеенето да започне 0
ще отъ началото налетото.
Установено е, че ранното
и
продължите LHO
лингььне
е
йоизнась на сгаба нос швость

у носачкит! —затова, когато през
есеньта се прибегва к ъ м ъ браку
ване на птиците съ целъ да се
извърши подборъ на надобрите
носачки, необходимо е да се об
ръща внимание и на факта на

Р!СШП

линеенето.
Презъ време на линеенето об
икновено птиците преставатъ да
носятъ тъй като хранителните ве
щества, които въ нормално вре
ме отиватъ за производство за
яйца, сега се изразходватъ въ
процеса за никнене на нови пе
ра. По тази причина, и за да се
подтикне птицата къмъ ново но
сене, стремежа на всеки птице
въдъ требва да бжде—ускорява

Посочено бе, че зърнените
храни с е сеятъ, отглеждатъ и
ж ъ н а т ъ отъ крепостници при
съветското
правителство
и
вслествие на това Русия може
да ги изнася на пазаря на мно
го по низка цена отъ д р у г и т е
страни. Търговските среди сж
склонни да отхвърлятъ мисъл
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Който е к с п л о в ш роби тшт евтино

Единъ членъ на житната
борса заяви вчера:
„макаръ
с д е л к и т е да беха ужасно лоши
отъ една седмица насамъ, едва
днесъ цените се провалиха съ
вършено".

Расдодагаемт сито**
количества на щ

. ,ь
o
жито въ .страните които
сятъ, се изчислява на 35.457.orw
тона.
Въ това 'количество влиза
житния стокъ отъ старата ре о
та, изчислено на 12 мил. тона, '
— Сушата която се задър
Излишекътъ отъ новата ревд
ж а вече отъ 5 месеца е пре та предназначенъ за изностъ |
не на личгьенето.
обърнала нашата хубава Д о  пресмета както следва. Канада
Това се постига по пжтя на
7.5 мил. тона, Сжединенитъ—.Щ
бруджа в ъ пустиня по която
усиленото хранене съ здрава хра
ти 4.6 мил. тона, Аржентина Ц
на въ която има белтъчни веще
облаци о т ь п р а г ь
и пепель мил. тона, Австралия 4,5 щ
ства.
правятъ трудно и неприятно тона.
По радиото. Температурата
Не бива сжщо така да се до
Рускиятъ износъ на жито $
движението по нея.
пуша и късното линеене на пти на в с е к ж д е в ъ страната е
смета ,на 1.338.000 тона, а изно.
ците, защото въ такъвъ случай спаднала извънредно ниско.
сния излишекъ на другитЬ ев.
птицата може да не успее добре Това рано истиване на вре
— Въпреки много кратни ропейски страни е 2.453.000 тона,
да се покрие съ перушина до
т е ни забележки, отнесно не
Отъ страните" които взематъ
захващане на студовете. Въ този мето се отдава на една сту
жито,
найглавниятъ купувачъ е
възможната
нетърпима
скжпо
случай за да предизвикаме пове дена вълна, която е з а л е л а
Англия, к оято внася 6.244.000
тия
която
царува
по
ресторан
че топлина у птиците, и устоятъ ЮгоИсточна и средня Европа
тона жито отъ 16.619.000 тона С1
ти и кръчми в ъ градътъ ни,
на студа, налага се да ги хра
Въ Бесарабия студътъ е
нуждно за цела Европа.
Cl
нимъ усилено съ храни, които толкова силенъ, и има съм виждаме че надлежната власть
Другите континенти внасять
ОТДБЛЯТЪ
тлъстини, обаче това
не взема абсолютно
никакви ОкОлО 3.345.000 тона, или всич HI
ще се отрази зле върху техната нение, че реката Нистъръ мо
ко се поглъща 20.960.000 тона
мерки.
носливость. Освенъ това късно ж е д а замръзне.
жито при едно располагаемо ко ce
линеещите птици, повече отъ
личество отъ 35.457,000 тона.
другите сж предразположени
— Ценитfe на хр.знитъ
—
Респективните
органи
Количеството което остава из
къмъ заболявания, тъй като полу
продължаватъ да спадатъ. лишно въ края на тая годишна
по
комасацияга
и
измервани
голите имъ телта лесно се про
кс
ята на полските земи в ъ ю. Въпреки нисквгЬ запязща* та житна кампания ще бжде
студяватъ.
Щ
14.195.000
тона
срещу
11.37
3
0
0
0
нмя и слабо търсене, при
Д о б р у д ж а , с ж изпратили д о
nf
За да се накаратъ птиците да всички общини по единъ спи ети анията на обира сж го презъ миналата година..
на
почнатъ линеенето въ края на
леми.
OOOOOOOO0O0OOOOOOOOOO0O300000003Q
летото, некой птицевъдци да прак съкъ, в ъ който с ж описани
ти
тикуватъ следната мерка —нама всички декларации минати и
Днесъ ценитfe гж отбе
ляватъ храната на птиците, за да пресждени отъ комисиите по
:ШШШгЖ,
ляз
ни :
спрать носенето, следъ което проверката на н и в ш е .
почва линеенето. Веднъжъ за
т т п
НРМШИЪ 5
Зямвица
140 310
Тия списъци щ е с л у ж а т ъ
почнало линеенето, храната на
о МО
Ржжь
115 180
Всекакви вълнени
птиците се усилва за да се уско като база на предстоящите
и
Царевица
170 210 § памучни бои отъ прочу оо на
ри линеенето. Презъ време на размервания на припадающи
линеенето на птиците се даватъ ГБ се лотове на селяните.
Ечемикъ
110135 g та швейцарска фабрика о да
повече меки храни (брашна или
Овесъ
100 120 g — щ е намерите само при: v CTI
Всеки козто има земя и е
ярми). За ускорението на линее
Бобъ
440 550
нето помага, много зелената хра подалъ декларация да прегле
ИВ. 0
ПролЬт
р?пица
300 350
да
дали
е
вписанъ
в
ъ
т
и
я
на, обесметено млеко, месна хра
ул. Прин. Мирчеа № 8
Дява рйпяца ' 140160
на, маслените семена (конопъ, списъци и ако е случайно
(до Пачевия ханъ)
ленъ, слънчогледъ) или кюспета пропуснатъ да направи кон
0С1
Фий е
160270
ДОБРИЧЪ
та отъ техъ. Въ меката храна се тестация за да се впише. Има
Ô3>0<IOO<>OCOOOO<OOCOO<I|>0
поставя винаги 5 процента ленено
Û
много
опущения
и
за
това
или друго семе.

ДЪМПВНГЪ ВА ЖИТО ВЪ АНГЛИЯ

„Дейли Телеграфъ" (20 IX)
пише: Конкуренцията на р у с
ката пшеница, която е внесена
въ Англия подъ .костуемите
цени, причинява сериозность.Це
н и т е сж. стигнали извънредно
низко ниво и заплашватъ д а
спаднатъ дори по низко. В ъ
периода отъ днесъ до края на
октомврий се очаква, че 150
кораби, натоварени главно с ъ
зърнени храни, щ е тръгнатъ
отъ руските черноморски прис
танища з а Европа, о т ъ 1 а в 
густъ насамъ Русия е внесла
650 хиляди хектолитри пше
ница в ъ Англия.

По Радиото: На 1 т. м.
к ъ м ъ 4. ч. с. о б е д ъ е била
забелезана една
въоржжена
група хора между селата Ал
фатларъ и Боазкьой, съставе
на отъ четири въоржжени ли
ца, които нападнали зассавата
пошосето.
Подгонени отъ войсковетв
части и потери, с ж се отег
лили в ъ близката гора.

— Полската работа на се
лянина, която есеньта изисква
отъ него, е осганала тая го
дина
твърде
назадъ,
едно
отъ сушата
и друго о т ъ
тия и отчаяние което е об
хванало всеки единъ селянинъ
вследствие безценицата
на
произведенията му.

та, ч е има н е к а к ъ в ъ полити
чески мотивъ з а д ъ дъмпинга.
Поскоро се мисли, че, напре
женията на Русия с ж подска
зани о т ъ нуждата на пари.
Всеко пресметане за размера
на руската пшенична реколта
е чиста догатка. Найдобре ос
ведомените говорятъ за 18 ми
лиона хектолитра. Положител
но е известно, че отъ 1 ав
густъ насамъ тя е изнесла 5,
620, 000 хектолитра. Италия е
взела едно големо количество
отъ т е х ъ . П р е з ъ сжщия пери
одъ Русия е отправила о т ъ
черноморските си пристанища
2,352,000 хектолитра ечмикъ
Знаменателенъ е фактътъ, че
Русия стоварва зърнени храни
и ги складира в ъ Англия. Т я
не ги продава толкова скоро,
колкото ги докарва. Въ много
отъ големите пристанища в ъ
Англия с ж складирани значи
телни количества зърнени хра
ни, а сжщо така и в ъ много
континентални пристанища.

Чети вкъ
„Единство'

нека в с е к и се заинтересува и
прегледа въпросните списъци.
—Поселата сж
разлепени
едни заповеди издадени о т ъ
о к р ж ж н и я агрономъ и препод
писани отъ председателя на
окржжния съветъ, в ъ които
следъ като се излагатъ ну
дата и необходимостьта о т ъ
комасацията леко и решител
но се приминава к ъ м ъ единъ
делекатенъ въпросъ, тоя на
заплащането на разноските по
комасирането.
Неизвестно по к а к ъ в ъ на
чинъ е определено на хектаръ
д а с е плаща
измервателни
разноски 2 10 лей, които по
ловината щ е л и да се понасятъ
отъ държавата, а за другата по
ловина отъ 120 лей, се при
канва_населението да|я изплаща
чрезъ бирниците, които и по
лучили н у ж д н и т е заповеди да
почнатъ събирааието на т а я
такса.
Не ни е известно
кой и
к а к ъ е определенъ тоя новъ
данъкъ.
Това е единъ новъ товаръ,
който претоварените плещи на
нашия данъкоплатецъ не сж в ъ
състояние
да
удържатъ.
ОчУдва ни куража на тия
наши държавници и управни
ци, които при настоящето по
ложение иматъ куража да то
варятъ още нови даждия.

ПРФСЕНЪ

ПОСТОЯЙЯО въ добрвшкат$ фабрич
ни деновмти.
ВЛЕКСЯНДЪРЪ ВНДРЕЕВЪ и BP. НВ СТОЯНОВИ тч
кон
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БУКУРЕПШНУ

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

год;

ЗАМЪНА В Ъ НАТУРА

ЩЪ

№
вь

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

производители
които иматъ нужда д а си направятъ с ъ нашъ
платъ или техенъ, М Ж Ж К И , Д А М С К И и ДЕТСКИ
дрехи не ще дава пари а само стока съ която
разполага.
К Е Р Е С Т Е Д Ж И И , Т У Х Л А Р И , К А М Ъ Н А Р И ДЪР
В О Д Ъ Л Ц И , които иматъ нужда за дрехи отъ
нашъ платъ или неговъ платъ, ще му се услужи
безъ д а плаща нито стотинка, съ условие ще ми
даде материали, отъ които имамъ нужда не по
рано о т ъ 1 9 3 1 , 32 може и 33 год.
Съ почитание ;
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