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Безспорно е, че найлегално
то и в^рноподанно малцинство
отъ Ромъния е българското
малцинство.
Понасяли сме всичко безро
потно и почти безмълвно.
Великата историческа не
правда извършена съ завзема
нето на отъ векове владените
©тъ ДБДИГБ и прадедите ни
земи е вече почти свършенъ
фактъ, а ние все още сме на
почвата
на платоническитв
протести.
Даже не сме използвали и
пжтищата за оплакване пред
видени въ договорите за по
кровителство на малцинствата.
Но много естествено е, че
тая наша лоялность тръбва
правилно да бжде оценена, да
не бжде сметана за овчеду
шие и сервилность, и управ
ниците отъ Б у к у р е щ ъ по своя
наченка требва да ни правятъ
известни улеснения и да при
ложатъ язвеепга "права сан
кционирани отъ ромънски за
кони.
Така напримеръ, в ъ цъла
Добруджа и Южна Бесарабия
гдъто ж и в з я т ъ надъ 500.000
българи въ компактни маси,
въ абсолютно нито едно село
ромънската държава не е от
ворила училище съ български
преподавателенъ езикъ.
Ромънския законъ за дър
жавното първоначално образо
вание, въ своя членъ 7 е я
сенъ и категориченъ—държа
вата е длъжна да отвори
първоначални училища съ бъл
гарски преподавателенъ езикъ;
защо това законно
задълже
ние не се изпълва по отноше
ние българското малцинство?
Ние си изпълняваме най
добросъвестно всички
наши
задължения, нека ни се дадатъ
въ тоя случай и правата пред
видени в ъ законите.
Въ целия Калиакренски О
кржгъ днесъ за днесъ има само
7 български свещеника, отъ ко
ито 3 само в ъ гр. Добричъ.
Въ 36 селски черкви и в ъ
градоветъ Балчикъ и Каварна
християните
отъ български
произходъ не могатъ да се
поучаватъ в ъ христовото уче
ние по простата причина, че
нематъ духовенъ пастиръ, кой
то да имъ тълкува
свътитъ
книги на понятенъ тъмъ езикъ.
Ромънската държава издър
*а съ хиляди младежи пред
назначени за свещеници.
Сметаме че би се изпълни
единъ. повелителенъ д ъ л г ъ
о поне неколцина младежа
« избератъ и отъ Добруджа
измежду найспособните бъл
л о

а к

гарски младежи, да се пра
т я т ъ в ъ духовните
училища
и да се ржкоположатъ за
свещеници на местото на ум
р е л и т е и изместени български
св ещеници.
Това е повелителенъ
хри
стиянски д ъ л г ъ и ние мис
лимъ, че представителите на
ромънската. държава
сами
требваше да поематъ иници
тивата.
Съ стотици селяни идватъ
при насъ и искатъ да пода
ватъ молби до министерството
на вероизповеданията,
за да
имь се дадатъ свещеници, ко
ито да четатъ и тълкуватъ
христовото учение на понятенъ
т е м ъ български езикъ.
Ние до сега ги възпирахме
като все се надявахме, че ще
се направи нещо в ъ това от
ношение.
Но сме се мамили.
Всеки може да си предста
ви интересното
положение,
когато петстотинъ хилядното
българско население депозира
писмени молби за български
свещеници.
Но при днешното положе
ние, това е неминуемо.
*
Минимални сж нашите ис
кания в ъ всеко едно отноше
ние.
Всекога сме
"лоялни

до

били

и сме

педантизъмъ,

но

време е да бждемъ

удовлет

ворени в ъ

справед

нашите

ливи искания.

Окончателното сшпвоне нп занаятчии н индустриалци
Отъ неколко дни занаятчиите и индустриалците отъ
нашия край сж въ голема тревога.
И з в ъ н ^  т е ж к и т е данъци, на които сж обложени тия
две категории производители т е сж обременени и съ тъй
кржстеното облагане върху „чифра де афачери", или по
нашенски — облагане вързу годишния оборотъ.
Търговците, които сж добре организирани и по у
м е я т ъ да си защитяватъ правата не подлежатъ на подобно
облагане.
^fll
Споредъ нашите сведения почти всички
нашенски
занаятчии иматъ зарегистрирани търговски фирми. По за
конъ, имащите търговски фирми, не подлежатъ на облагане
върху оборота.
Следователно, всички заинтересовани требва непре
менно да направятъ апели, за да могатъ да си защитятъ
добре интересите.
Занаятчиите отъ своя страна готвятъ общъ протестъ
до правителството и до Търговската камара, в ъ който ис
к а т ъ пощада, защото инъкъ окончателно се опропастяватъ
и загиватъ.

РАЗБОЙНИЧЕСКИТЕ»

Разбойниците повече не се кржщаватъ комитаджии;
не сж въоржжени съ военни картечници, бомби и пушки,
не сж в ъ военни униформи, сж това което с ж — отврати
телни обирачи и кокошари, които не избиратъ жертвите си.
Въ това ни убеждава скандалния обиръ случилъ се
само на 5 километра отъ града ни,въ местностьта Кобаклъка.
Четиридесеть каруци

спрени, 90

селянина обрани,

предимно добруджански българи и турци. Н е сж липсвали
и колонисти.
Не ни интересува отъ каква народность сж разбой
ниците, но имаме само едно желание — властьта

да по

ложи максимумъ старания и на всвка
цена да залови
злосторниците.
Нека целата страна види кой смущава обществения
редъ, кои сж тия вулгарни крадци, кои ограбватъ плодътъ
на непосилния селски трудъ.
Па и побеснелите

шовинисти да мирясатъ,

ведно

съ познатото „гуреливо еврейче", чиято специалность е да

Управниците отъ Букурещъ

фалшифицирва и да искористява истината.

требва да си отворятъ очите
и възъ основа

ОБИРИ

на

договори

Стига сж винили
жански българинъ,

честния и трудолюбивъ

лояленъ и' миренъ гражданинъ, когото

т е за малцинствата и закони

представятъ в ъ Букурещъ като

т е да ни дадатъ това,

жия.

което

е наше право.

добруд

черенъ катилъ и комитад

Властьта, повтаряме, на всвка цена требва да зало

gakjtuxo

Редки сж дните въ Добричъ
когато нема каль или прахъ,
особено прахъ, който при най,
малкия полъхъ на ветъра се подема на цели облаци отъ единия
край на улицата и до като премине на другия, всичко: хора,
дървета и здания се обвиватъ въ
светло-сивъ прахъ. Въ такъвъ
день улиците на града добиватъ
особено жалъкъ видъ; всички
врати и прозорци се затварятъ,
гражданите бързатъ запушили
уста съ кърпа подгонени отъ
прашните вихрушки и прйклинватъ ту времето, ту общинаритЬ,
но никой не смее да си отвори
устата, а всички мърморятъ, ся-

Една опасна, но интересна
болесть
За болестьта,
конто се
разправя йо долу, наверно г.
г. лекарите не я познаватъ и
надали, биха я взели за сери
озна, но на всеки
любойит
ствуващъ държимъ на разпо
ложение името и местожи
телството на болния. Сйоредъ
мнението на некой
доктори,
диагнозата
на тая болесть
се ойределя
така : „контра
йарализация въ особено силна
форма". Не знаемъ
дали.сж
щесШвува такъвъ медицински
термит, но болестьта се съ
стои въ следното :
Болниятъ е найълно здравъ
и нормаленъ, обаче обреченъ
е да стои на едно место.
Шомъ стане и направи некол
ко крачки, изведнажъ се за
силва и бега кждето очите
му виждаШъ и колкото може.
При лудото си бегство ако
случайно
се удари о
некоя
стена или на друго нещо, ед
ва тогава се сйира, иначе не
се знае до кжде би бегалъ и
затова щомъ го прихване тая
болесть той отчаяно вика да
го сйратъ.
Наверно тая редка
боле
сть е една отъ найновите и
модерните, но колко би била
тя желана отъ нашите от
рудени
хашлаци, да речемъ,
ако се зарази некой яко главъ
агрономъ или йроклетъ бир
никъ, Ша Шамамъ когато от
нема некоя
нива или йъкъ
бирника тъкмо когато несйра
ведливо облага,
да
хукнатъ
йо ширните
добруджански
поля, та... юрюшъ на маслин
ките чакъ до джендема\
Где такъвъ кьоравФкъсмешъ
въ добруджанеца ?
Но като всека нова болесщь
и тая може да се разрази еъ
епидемия. 1огава,ро като уче
ните намеряшъ серума за из
лекуването отъ нея, ще има
коджа началници и янлъш ъ
обществениии да гоняшъ Ми
халя изъ улиците
и йолето,
разбира се ако се заразяШъ и
ако нема кой да ги сйре !
Всичкото на страна, ама
дано се изнамери такава ин
жекция за нашите
лихвари.
Тогава, по дяволите
всичките
„лиги" и борби противъ лих
варството^.

ви дръзките разбойници.

кашъ обхванати Отъ епидемически брътвежъ. Въ такива дни малката градска градина добива печаленъ, но при това доста тържественъ и праздниченъ аспектъ:
надъ високо разклонените дървета се рее тънъкъ светлосивъ
облакъ, който ту се сгъстява ту
се разредява и въ видъ на"итенъ
сребъренъ прашецъ
ъ
цветята, обсипва хората, TÏOHTO

безъ съмнение, идватъ тукъ да
подишатъ свежъ и чистъ въздухъ!
Тая градинка, единственото ме
сто за леки разходки на добри
чани, се намира подъ грижите
на добъръ и опитенъ градинарь
и благодарение на неговите ста

ранип притежава редка разтителность, цветя и тропически разтения, които се отглеждатъ съ
бащинска грижливость и предста
вляватъ не малко радость за гражданите. Алеите сж. широки, хубави и пО-големата имъ часть е
засенчена отъ високи и разклонени дървета.
Не се знае обаче по-какви причини, но по всичко личи, че
общинското управление отдава
твърде
м а л к о
внимание
на тая градина. Отъ толкова години тя не е зарадвана съ никаква що годе забележителна промена. Едва тази година югозападната й часть сс* увеличи съ
единъ метъръ (само единъ метъръ)
пространство въ дължина. Въ
заспалъ проектъ г разширочгиието й къмъ лозята. Отчуждението
на кжщята въ проектираното место, н а в е р н о ,
ще се ося.

ществи въ години, когато общин
скиятъ бюджетъ ще има „ кяръ*
33 милиона, а не както сега само сурОвъ бюджетъ отъ 33 милиона... Да, това е много важно
и гражданите напълно съчувству
ватъ на бедния бопгжетъ ! Но, ако
се отчуждятъ местата и кжщите
до самото игрище и ако това
место се залеси, въобще стане втората ч а с т ь
на градската градина, никой не би се
усъмнилъ, че гр. Добричъ ще има
една завидно хубава и кокетна
градина, която би съперничила на
много други градски градини. Но
и днесъ тя не отстлшва на други
такива отъ добруджанските градове. Щомъ влезе човекъ вънея,
сякашъ чуствува една задушевна
интимность, единъ тесенъ интименъ кржхъ, защото до като
тръгнешъ требва да се ^върнешъ
(алеята се свършва) и срещашъ

ДДИНСТВО'
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ЕДНА АНКЕТА.

TD lib СЕЛАТА

БИРНИЧЕСКИта
своеволия въ селата

Местната преса не пропус
нинъ, който да яземе
подъ
Положението на македоно
тна нито единъ брой безъ да
лихва пари отъ цинцаринъ.
цинцарите, настанени в ъ доб
помене случай о т ъ веригата
Съ нивите стана сжщото. Да
руджанските села като коло
ужасни бирнически своеволия
: нисти, предимно на тия отъ дените имъ земи отъ държа
вършени в ъ селата върху гър
• крайбрежието, което в ъ пър вата за да ги използватъ са
ба на отрудения
селянинъ,
ми, те ги предадоха пакъ на
в и т е години беше
особено
който и безъ това
сигурно
местното население, като в ъ
розово, днесъ е почти плачев
крачи ь ъ м ъ зеещата
предъ
края на годината искаха д а
но. Не навикнали къмъ засе
нозете му економическа и
взематъ десеть пжти повече
дналъ животъ, далечъ непоз
стопанска пропасть. Но, напо
отколкото сж уговорили, а по
наващи земеделието, те ско
следъкъ бирническия
тероръ
ро изчерпаха готовите си ка такъвъ начинъ останаха и с ъ
е в ъ своя разгаръ. Н е лип
необработени земи. Така т е
питали и днесъ се изправиха
сватъ грубости, псувни, обиди,
станаха и източници на всич
съ скръстени ржце предъ су
дори и заплашвания. Висшите
ки скандали и неприятности
ровата действителность. Злат
финансови
административни
в
ъ селята. Съ една дума, кж
ните кули, каквито градяха
власти отъ окржга ни, въпре
щната имъ сметка далечъ не
т е х н и т е агитатори — винов
ки, че с ж осведомени за вси
ници за техното докарване в ъ прилегна к ъ м ъ тая отъ паза
чките тия еничерства на сво
ря.
Добруджа — предъ техната
ите агенти, продължаватъ да
Обаче, въпреки това си по
алчность за лесно забогатява
мълчатъ, с ъ което удобряватъ
ложение, некой отъ т е х ъ още
не, безвъзвратно рухнаха, а
незаконните дела на своите
продължаватъ да безчинству
златните лири и драхмите,
подведомствени.
ватъ в ъ селата. Конфликтите
съ каквито r b дойдоха тукъ,
Въ вчерашния брой хрони
безпричинно инсценирани отъ
останаха като жалъкъ споменъ.
кирахме геройското
държане
т е х ъ , продължаватъ своя не
Буйствата и еничерствата на
предъ
беззащитните
жени
въ
спиренъ походъ подъ самите
некой отъ техъ, които помис
с.
Карамуратъ
на
единъ
помо
очи на властьта. Преди не
лиха, че се намиратъ в ъ ма
щникъ контрольоръ, българинъ
кедонските балкани и да в ъ  колко деня селото Юзгюбен
днесъ притежаваме оплакване
ликъ било арена на страшенъ
ршатъ каквото искатъ, се от
то на селяните отъ Владими
побой, кждето група цинцари
разиха твърде зле върху ос
рово, отправено д о г. финан
въоржжени с ъ сопи
жестоко
таналите мирни и трудолю
совия началникъ.
сж набили цЬло едно семей
биви техни
съотечественици,
ство
заедно
с
ъ
ж
е
н
и
т
е
и
де
които
напълно
порицаватъ
Владимировскиятъ бирникъ,
цата. Този случай дори н е е Брезояну, наложилъ селяните
извършените имъ мръсни де
донесенъ д о знанието на вла
ла*
Господинъ
Желевъ,
Георги
Всички ония отъ техъ, ко стьта. На 10 т. м. цинцарина
Константиновъ, Христо Димовъ
отъ града ни Аурелианъ Кон
ито се заловиха с ъ земеде
Герги Куртевъ и Ж е л е з к о
стантинеску е стрелялъ върху
лие сж предъ прага на неми
Пасевъ с ъ сумата 24,589 лей,
Колю Петровъ отъ С. Кювлюкъ
нуемия фалитъ. Достатъчно
такса за аренда на бозлука
по простата причина, че не му отъ 1928 г., когато селяните
имъ беше една година непло
далъ
последния своята рекол
дородие и втора на безценица,
отъ това село не помнятъ ни
за да изгубятъ почвата подъ та, тъй като неговата била у
кога д а с ж направили какъвто
краката си. Заловилите се с ъ нищожена отъ градушката /
да е контрактъ съ държавата.
търговия, поразени о щ е о т ъ Въобще, несвикналия к ъ м ъ
Това е напълно незаконно
първия моментъ отъ общо бу миренъ трудъ
македоноцин
и несправедливо облагане и
шуващата криза, скоро се от
царинъ, в ъ желанието си д а по всичко изглежда, че е из
дадоха на лихварство, за ко ж и я е е паразитно на гърба на
мудрено отъ самия бирникъ,
ето т е намериха особена бла
нашия селянинъ, н е избира
наверно, защото е ималъ н е 
гоприятна почва. Обаче и в ъ средствата за д а оправдае
каква неприятность
с ъ горе
това направление т е удариха
своето сжществувание. Той
посочените селяни.
на камъкъ. Използвайки без
всева анархия и самъ се гу
Щ е видимъ г. финансовия
паричието на селянина и на би в ъ нея. А властьта колко
управитель каква резолюция
ивностьта 'му, т е удариха бук
то нехае к ъ м ъ техните свое
ще сложи
на оплакването
вално на разбойничество чрезъ
волия толкова
и по лошо
имъ.
лихварство и|спечелиха вечна
прави, защото те, следъ като
та умраза
на населението. навредятъ на ближния си, на
Днесъ ga р е д к о има селя
вреждатъ и на себе си.

все сжщитъ хора, всички прину
дено засмени, готови да т е пО
здравятъ за втори или трети пжть,
но се въздържатъ и нъкакъ конфузено те стрелватъ съ очи.
Вечерно време тукъ, не че с ж
красиви вечеригв, е хубаво и занимателно. Слаба електрическа
свътлина, още по-ръдко електрически лампи, която три вечери
на редъ ако осветлява, четвъртата се отказва да върши това—За
разнообразие! Воената музика свири до полунощь, освенъ понедълникъ и петъкъ. " Павилионътъ е
винаги силно огветленъ, около
който като мравунякъ се трупатъ
разсхождащитъ, отъ чиито шумъ
и гюрюлтия едва ли можешъ да
чуешъ музиката. За забелязване е
че настоящата година воената музика свири хубаво и добре избрани музикални парчета; навърно,
това се дължи на новия и младъ
капелмаисторъ

МАНИЯТА
:ет» оедата.

разбойническо нападение
близо до Добричъ
Както хроникирахме в ъ ми
налия брой, близо д о града
въ местностьта наречена „Ко
б а к л ъ к ъ " , на 5 клм. отъ Д о 
бричъ, е станало д р ъ з к о раз
бойническо нападение, автори
те на което останаха до днесъ
неизвестни.

Единъ интергсенъ тлучгй
Колснистътъ Раду Войаа
отъ с. Рогозива прсдалъ
два коня иа Димитъръ Спа
совъ отъ с. Калина. ГЪ
следниять подписалъ една
полица на стойность 24000
Разбойниците, трима души,
лей, съ условие, че следъ двама въоржжени с ъ военни
нвколко дена ще направятъ пушки, а единия съ револверъ
и формалната продажба. извършили обира на кржсто
Обаче тия коне бяли сек пжтя отъ кждето се минава
за селата Владимирово, Арна
вестирани отъ бирниците. уткуюсу, Чамурлий и Енима
Колонистътъ депозиралъ хле. Те с ж причакали завръ
полицата в v банка Калиак щащи се селяни отъ града и
ра и навярно е изтеглилъ по редъ ги обирали и малтре
Но
т р ъ б в а ,
л и о б
и сумата, Идва респектив тирали. Те с ж спрели повече
щинскОтО управление да продълотъ 50 каруци.
жава да не хае? ' Решително не ! ниятъ бирникъ и задига
Ограбените селяни
били
Нашиятъ градъ нъма други мъсконете; така че излъгани българи и само трима коло
та за разходка, а градината въ
настоящата си голъмина е извънятъ Димитъръ Спасовъ ос нисти, а не квкто съобщи сто
редно малка. Освенъ това, при
тава безъ коне и съ откри личната преса, ч е всички б и 
други обстоятелства
прихОдитъ
та полица отъ 24,000 лей ли колонисти.
би,били и тройно повече.
Властьта се научава за ста
я. к. въ банката.
налото
едва на втория день и
Димятъръ Спасозъ е
вдига потери и жандармерий
далъ подъ сждъ шарлата ски отряди за преследването
Чети вкъ
нина колонистъ.
имъ.
„Единство"

1

ХРИСТО П. КАПИТАНОВЪ
— адвокатъ —
УЛ. „ П Р И Н Ч И П Е Л Е И Л Я Н А " № 1
— Д О Б Р И Ч Ъ —

о — о 1 о — о

JРЪ ПЕЙЧО поповъ
МЕДЕЦИНСКИ КАБИНЕТЪ
ул. „М. Еминеску" 5(д > бившата сигуранция)

Приема болни по акушерство, гинекология « щ
решни болести.
494
15—
В

щ

Съобщава за знание на страдущягв, че BJ
] l , VIII... 1930 r. се откриха прочутите

Топли кални б и

.екяят

|въ Балчишката тузла (солница); баните сж подъ|
«контрола на общинското управление.—
g

Настоящата година вабинитм
1е& ОСНОВНО НОДНОВеНИ, а броятъ ЙМЪ j

fyвелдченъ на 10.
Ценит£, тия отъ миналата година, сд|
ЦследнигЬ:

11 W

40 л е й — т о п л а баня
10 „ —студена баня
20 „ — к а б и н а з а ж и в е е н е
2 „ за кв. д . м е с т о з а палатки
Медецинска служба.

Управлението на баните е готово да ус|
|лужва всички клиенти.
, |
;

пое
Превозни срЬства:
H0KÔI
Съ машипа—40 лей на лице отиване и връщани
Съ каруца—60 , к а р у ц а т а
„
„ „ Щ
\TÛ(I
С ъ маторна л о д к а 20—лей н а л и ц е „
, В

ОТЪ 0 5 Щ Ш К 0 Т 0 УПРАВЛЕНИЕ.
З-з
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пристигна при
ДРАГНИ КОСТАДИНОВА
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Франко-Български Шжшк Колеясъ.Св. Мшилз
ZOajpua, улс. „6хх Ооптошзрий

Как

Управлението на ФранкоБългарския Мжжки Колежъ (4 от
деления, 3 прогимназиялни класове признати официално съ щк:
№ 16.732 о т ъ 22 юний 1928 г. 4 гимназиални и въ найскороРИ
време 5тия гимназиаленъ класъ) оповестява на родителите 1[рси
желающи да снабдятъ децата си с ъ френскобългарско обра •чи
зование и солидно морално възпитание, че записва презъ
ваканциите ученици: пансионери, полупансионери и прихо ai
дящи.
Подписната такса з а пансионерите е отъ 20,000 платими ни f a
три срока: 8000 на 15 IX. 7000 на 15 X I I . и 5000 на 15 Ш< мин
Таксата з а записване е 100 лева.
nt
Обучението става по Френски, но задължителни сж за всич N
ки ученици езиците: български о т ъ 1о отделение до 8 класъ
немски о т ъ 1й прогимназиаленъ класъ до 4й гимназиален! %
класъ и латински о т ъ 1й гимназиаленъ класъ до края на кур ЬР
m
са за средното образувание.
Управлението на сжщия, в ъ желанието си да позволи на ц
учениците свършили успешно прогимназиалния курсъ, жела
ющи д а се сдобиятъ с ъ френскобългарско образование от ISO,
крива презъ предстоящата учебна 1930 | 1931 година подго
твителенъ курсъ, ржководенъ о т ъ специалистъпреподаватели
изключително за френски езикъ, в ъ края на кой го кандидата, Ht
споредъ получения у с п е х ъ , щ е може да бжде приетъ като
редовенъ ученикъ в ъ 1й гимназияленъ класъ.
,
toi
Приемните условия и ясни отговори се пращатъ при всък '80
век
запитвания.

n

щ
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Отговоренъ Р е д а к т о р ъ : АТ. ЦВЪТКОВЪ
lip.eComerc iala " Iv. D. Smocof & Co, BaZargic

тноратАРпо ДВИЖЕНИЕ.

денъ часъ
пргдх сжда sa Лондаагаата конференция.

за ревизиране на границите, установени по единъ необмисленъ начинъ отъ договорите за миръ".
0. Н. бъше силно атакувано
Разбира се, това предложение
огь делегатит* въ Лондонската
б
е
отхвърлено Отъ конференцияиеждупарламентарна конференция,
та, която, обаче, прие резолюциякогато около обширния докладъ
та по доклада, съ която се канятъ
на д-ръ - Стюде, председатель
делегатите да въздействуватъ на
1) на швейцарския федераленъ сждъ,
своите правителства и парламенти
щ. се развиха дебати за значението
за установяване на следната про. " и дейностьта на O. Н . , по-специцедура въ O. Н.
ално въ свръзка съ защитата на
1. Всека петиция, съдържаща
<йУ малцинствата.
изложение на факти, е приемлива;
*ч| Докладътъ изхожда отъ поло2. Въ всека държава, дето има
1 |жениетО, че всички договори за
малцинства, се учредяватъ един или
1 Ьиръ съдържатъ редица положенеколко помирителни органи;.
в^Яния, осветяващи правата на мал3. Всека петиция се изпраща
î цинствата и главната му задача е
на
съответното заинтересовано
«да намъри начини за подобрение
правителство;
I процедурата, прилагана отъ O. Н.
4. Решението си правителство|въ споровете засягащи правата
то съобщава на подателя на пеS на националните малцинства. На
тицията.
1.0. Н. е възложена задачата да
5. Ако спорътъ не е могълъ да
; гарантира изпълнението на задълбжде
разрешенъ отъ мирителните
женията, поети Отъ разните дъроргани
или решението не задово)Д1$ «ави, въ полза на малцинствата.
лява
страните,
петицията заедно
[То представлява по-големи гарансъ
всички
събрани
данни и сведеЛ ции, отколкото великите сили, за
Os изпълнение договорните права на ния се изпраща до секретарията
на O. Н.
J малцинствата, защото при изучва6. Секцията за малцинствата при
I не и разрешаване на Оплаквания| та ще взематъ надмощие правни и Секретарията допълва разследва* етични съображения, а не съобра- нето, установява фактите, осветлява правните въпроси и предава
жения на политика и сила.
делото
на Комитета на тримата,
И макаръ въ това отношение
чието решение се съобщава на
задачата на 0. Н. да се свежда до
страните и на членовете на съвезащитата на религиозни, езикови,
та.
Всеки членъ може да поиска,
1 просветни и расови права, безъ
щото
спорътъ да се разгледа отъ
jjj да се засягатъ политическите и
целия съветъ.
И икономическите отношения, O. Н.
7. Последниятъ действува по
| нито можа, нито може да разресвое
усмотрение за събиране на
Ц ши подигнатите конфликти.
Нюрокъ, летонски делегатъ, за- нови данни и взема решение което сжщо се съобщава.
яви открито, че 0 . Н. не се ин8. Въ случай на разногласие
тересува достатъчно за сждбата
между членовете или между Съна малцинствата и че доверието
вета и заинтересованото правителна последните къмъ него е силно
ство сиорътъ добива междунарои окончателно. Дългъ на междуденъ
характеръ и се отнася за
ане. яардаменириия сък>з-ъ е да иска
^стойчиво една сериозна и ефи- разрешение въ постояния между:асна защита на всички малцинст- народенъ сждъ.
Тая нова процедура дава една
по-широка
гаранция за защита
H Английските делегати сжщо заправа гд на малцинствата. Ще бжj* явиха, че 0. Н. е проиграло наде ли възприета отъ заинтересо| пълно своето предназначение и е
ваните правителства, ще стане ли
ftj убило върата и надеждата на
О.Н. единъ действителенъ спраЩ малцинствата.
ведливъ еждия за разрешаване
справедливите искания на потиснатите малцинства — това е въпросъ на добросъвестность и на
справедливость, които требва да
взематъ надмощие надъ други съображения. Споредъ насъ, възприемането на тая процедура ще
срещне големи противодействия и
светътъ ще продължава да бжде
гнетенъ отъ призрака на едно постоянно й опасно вълнение.

В кь Зора помества

следната

ф

л

ъ

Но особено съ смели думи из
каза своята мисълъ шведския делегатъ Линдхагенъ, когато заяви,
че по военни съображения новиjljrt граници сж начертани съвър_.. шено произволно, поради което
яГОлЪми маси хомогенни населения
lex били разпокжсани, което съсЛЗ^тавлява една опасность за мира.
II той предложи следното допъл
нение къмъ резолюцията на докярада: „Следъ подписването на па
Йрижкия пактъ,дошълъ е момента

Д. Ст. Д

В о й н а т а
м е ж д у
Турцая и Персия

райки отново противъ на
хлуванията на кюрдските
чети.
Турскиятъ пръвъ мини
стъръ, Изметъ Паша, кой
то се е зааърналъ отъ
странство, всекидневно е
ималъ съвещания съ воена
чалниците. По всичко из
глежда, че Турция ще оку
пира спорната зона. Голгь
ми войскови
части сж
концентрирани на йерсий
скаШа граница и сж гото
отхвърлило
протеста ви да навлгьзатъ въ стра
зволи m персийското праттел» ната. Ввряа се, че Пер
lO^weo, съ което се проте сия нъма да се съпротиви
iï"
Р
навлизане а ще иска интервенцията
%a T
УР
войски
на О. на Н.
•aV
Рсия. Въ отговоръ
Така или иначе, войната
Jen
това турското правител между тия държави е на
,. во е поискало отъ пер избухване и е много съм
сийското, че пограничната нително тя да не навлече
', а около Араратъ да подиръ себе си и други
н^ч^де окупирана отъ ото държави.
^>*анскитъ войски, протести
b

Както съобщихме въ мя
|алия брой на нашия ве
ергаикъ, че остриятъ кон
айско^ликтъ между Турция и
ител» |ерсия, породилъ се по
жооЗДричина на кюрдските ва
лцувания въ турската те
ритория съ цъль на грабе
Р и убийства, води къмъ
16 ринуема война
между
ветъ държави, днесъ по
Вените сведения отъ Ца
риградъ потвърдяватъ това.
JeTtf Ьрмото
правителство
г
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Стачното движе Германия и ревизирането
ние въ Америка. Н А М И Р Н И Т Ъ Д О Г О В О Р И .
Почти ц1злиятъ европей
ски печагь е препълаенъ
съ съобщения на избухна
ли стачки въ разнитв дър
жави, които напоследъкъ
взимаха така заилашителенъ
характеръ. Обаче стачното
движение въ Америка има
•съвсемъ другъ характеръ и
американските работници
не се церемонятъ, когато
искатъ да наложатъ своето.
Огъ Нюиоркъ съобща
ватъ съ вчерашна 'дата, че
избухналата стачка въ ка
меноижглената мана огъ
Провйдзясъ предя тря ме
сеца, още продглжавала.
Стачниците строго пресле
двали ония работници, ко
ито се отклонявала отъ ре
шението си. Така, на 6 т.
м. сутриньта единъ аеро
планъ е пусналъ 2 бомби
близо до маната, а елгд
сбъдъ още ,6 бомби, съ
целъ да внуши на отклони
лите се работници, че кой
то почне да работи очаква
го смърть.

Шьтц въ Штт

КАК СИ ОТМЪЩАВАТ
КОЛОНИСТИТЪ.

Когато ш ce взгм&тъ иа в р ш
с, Куюджукъ—Още прг
ди 20 дена колониста маке
донецъ, Щерю Н Каракашъ
искаше да задигне ГОТОЕЗза реколта отъ 1 хехт. и
половина на жителя И л и я
Петровъ, като право на
дижма, обаче безъ дз има
това право. Илия Петровъ,
въ желанието си да избег
не каквито и да е послед
ния отъ тоя споръ, отнесе
въпроса за разрешение
предъ висшите здшяистра*
тизни органи отъ о;ржга
ай, кшта напьлно удовле
твориха молбата му „и сж.
дали нареждане, че въпроЦ
сната реколта е иа тжжи
теля собственикъ, които е
а оралъ и сеяъ, след. има
правото дадигне и вършее
реколтата C;Ï.

Пзрижъ 13, Произнесе
ната речь въ Райхстага отъ
германскиятъ
маяясгеръ
Тревиранусъ предъ делега
циите на източна Прусия,
е живо коментирана отъ
цвлата френска преса.
Вкъ „Льо Танъ" пиши,
че тази р«чъ хвърля осо
бена светлина върху духо
ветв на германците и оп
редвля известни измвненяя
които постазятъ ка една
опасна игра ревизирането
на мярнитв договори. Вкъ
„Журналъ де Деба" пиши,
че тази речь не може да
бжде тълкувана другояче,
освенъ като едиаъ апелъ
за война и отмъщение.
Това обаче далечъ не за
Останалите френски вест
доволило колониста маке
ници комеитяратъ речьта
доно цинцарянъ. Той пуб
на германския министеръ
лично е заплгшилъ И. Пе
все вь сжщая духъ.
трова, че ще му причини
големя повреди и ще му
Положението въ Индия унищожи имота. И дейст
продължава д а бжде вително, зашшшванията му
се оправдали:
несигурно.
Презъ нощьШа на 7 ав
Лондонъ 13. Съобщени густъ, неизвестни лица се
ГолЪмата безработица въ
ята получени отъ северо вмъкнали въ градината на
Германия.
западна ИНДИЯ, гзворят, че Илия Петровъ, находяща
Берлинъ 13. Германия е дфризхитв пяемеаа прздъл се въ землището на с. Чу
едва'отъ държавите, въ жазатъ дейностьта са, въ» куровЪ, чаШаларска общи
която вма мног© безработ првки силното нападение на и унищожили до По
ници и кждето безработи на английските аероплани. следния коренъ всичкия зе
цата е въ постояно увели Презъ последните дни ае ленчукъ и йосеви, отъ една
чение. На 15 юлий число ропланите с ж хвърлили площъ 4 декара, като при
загуба
то на безработните въ цfe 6000 бомби унищожавайки чинила минимална
25,000
лей.
ла Германия се е възкачи лагери, селища и хора.
Злосторците били забе
ло иа два милиона души. Въпреки, че афризите сж
лязани
отъ некой селяни. Те
Това число накарало пра претърпели големи загуби
сж
били
4 души.
вителството да създаде ед опасенията сж твърде го
Ето какъ, тамъ кждето
на широка програма на леми да ке превзематъ гра
македоноцанцзрите не сж
действие, съ ц;лъ да . се да Пешеваръ.
въ състояние да минатъ
създаде работа иа безра
върху заповедите на вла
ботици ! в.
Само въ Берлинъ число Дава се подъ наемъ стьта се отдаватъ на още
поголеми безчинства, при
то на безработниш«е се
Мзгазня
за
храни
до
га
сжщи
на техния балкански
изчислява на 315000 души.
рата.
Вместимость 40 менталитетъ.
Р. Д. Ж . иматъ единъ вагана Езтиаъ
иа^мъ
за 1 година.
дефицитъ отъ 1 мили
Д-ръ;Бояшдаръ Янакевъ
ардъ лей.
Споразумение
Завчера въ министерство
Съобщава на почитаема
то на съобщенията е имало
та си клиентела, че следъ
едно важно заседание на
ул. „Pr. Ferdinand" 12
едно годишно специализи
Bazargic
административния съветъ на
ране въ първата Берлин
Р.Д.Ж., подъ председател
ска Университетска Клини
ството на министра на съ
ка, при професоръ Гехайм
общенията, г. Маноилеску
иатъ ХЙСЪ по вътрешни
Въ това заседание се е
болести и радиология се
установило окончателно, че
завърна и установи
въ
бюджетътъ за 1929 г. на конструкция масавна съ МЕДИЦИНСКИЯ СИ КА
Р.Д.Ж. билъ приключенъ 6 стаи, кладенецъ и ма» БИНЕТЪ ул. Режеле Ка
съ единъ дефицитъ отъ за 800 кв. м. дворъ за ролъ № 37, кждето прие
единъ милиардъ лей, Отъ
болия по стомашяя,
едно съ постройката. ма
тая крупна сума„500 мили
сърдечни, бъбречни Е гръ
За споразумение :
дни болести. За определе
она лей били „обикновенъ"
ние болестьта
прави а
дефицитъ, а останалите 500
u
милиона, представлявали ед y.4.|$Va5iler1le?(andru 30 нализа m кръвьта, урина
стомашния сокъ, храчки и
на грешка на счетоводство
— ДОБРИЧЪ —
дръ
Разполага съ реатеге
то на финансовата дирек
говъ апаратъ и електроте
ция на Р.Д.Ж.
рапия^
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Стачката въ Франция взи
ма широки размъри.

МАШИНА SAPMAHKA

е на 3
августь
3
годи
Парижъ 13.0тъ Лилъ съоб състояние търси место за
щаватъ, че стачката въ Ткк вършидба. За сведения при шно женско, алесто чака
лесто конче въ мерата на
стилната и металургичната
СТЕФАНЪ НИКОЛОВЪ
с. Кадиево.
индустрия продължавала да
ханъ — Балканъ
Които го намери и съоб
взема пошироки размери.
щи на ГЕОРГИ МИТЕВЪ
(ЙОНЪ
ЖЕОРЖЕСКУ)
Въ последно време обаче
ГОРНОТО СЕЛО ще по
не били отбелязани никак 5 4 4
3  3
лучи
добро възнаграждение,
ви инциденти.
СЪ
ЛОКОМОБИЛЪ
12
К О Н С К И С И Л И въ отлично

Зогубсно

СПОРТЪ.

„Глория"— „Арекетъ "
На 10 т. м. ва спортно
то игрище Гази баба се
състоя футболенъ
мачъ
между спортните тимове
на , Глория" и мастния
турски тякъвъ „Арекетъ*.
Презъ ЦБЛОТО време на
играта глорианци имаха
пълно надмощие, като ус
паха да отбележатъ 4 гола.

ка и за економическия имъ
напредъкъ.
Статията е подписана отъ
г. Ионъ Фоти.
Блажени верующите /

—Споредъ новия законъ
за принудителната продаж
ба на недвижимите имоти
и зърнените храни, заемо
давците нематъ право да
продаватъ зърнените храни
на селяните освенъ, четири
месеца следъ вършидбата.
Селяните на които имъ
и
се
и прода
»Вшръ —Добричъ »ВШ>РЪ" аатъсеквестиратъ
храните
преди
тоя
Силистра
срокъ иматъ право да пра
4:2
вятъ контестация която на
Сжщия день местното законо основание ще бжде
спортно дство „Вихъръ" приета отъ окржжния сждъ
се е състеззвалъ въ гр. Следете подробности въ
Силистра съ сп. силистрен следующия брой.
ско дство „Вихъръ".
— Всички търговци, за
Резултатътъ е билъ 4: 2
въ полза на ,Вихъръ" — наятчии, малки индустрал
ци, които получаватъ про
Добричъ.
чесъвербали за нови теж
„Шипчешн Сокола" — Варии ки облагания възъ основа
„ В ш р ъ " Добричъ
на закона за данъка върху
лукса и оборота (чифра де
0:0
Ha 11 т. м. минавайки афачери) веднага нека пра
презъ града ни Варненския вятъ апели въ финансовото
спортенъ клубъ .Шипчен управление.
Всички горепоменати ка
ски соколъ", който на 9 и
10 т. м. игра два мача въ тегории отъ нашия градъ
Кюстенджа, игра третия си направиха протестни искатъ
мачъ съ мастния сп. клубъ анкета отъ финансовото ми
,Вихъръ въ игрището на нистерсево за възмутител
ния своеволенъ начинъ об
Газибаба.
лагане.
И тоя пжть „Шипченски
соколъ" се отличи съ лов
—Движението въ местно
ка игра и съ кжси пасове
то
житно тържище, срав
като успЬ да отбележи 3
нително
миналата година
гола.
сжщото
време,
е доста сла
Въпреки, че състезание
то се състоя дЪлниченъ день бо Пристиганията сж сла
гражданството масово по би, цените низки.
На 13 т. м. цените на
сети тоя интересенъ мачъ.
храните варираха както сле
два:
Зимница
2,504,30
Царевица 3,003,40
Бобъ
9,5011,00
Ечемикъ
2,10 2,45
Срокътъ
опредалехъ
Ржжь
2,00230
за смЬхябахето ха 5 и
20 лейобите
âaxkxomu
Овесъ
1,802,00
съ металически
мохети
Рапица
3,804,35
изтича ха 1 септемврий
—Отъ 1 до 30 Ю Л Й Й н. г.
х. г. Следъ тая
дата
тия бахкхоти
ще пре включително, въ града ни
сто хатъ
да цирк if ли сж зарегистрирани 77 раж
ратъ. Смехябахето
имъ дания, 68 смъртни случаи,
стеба бъ цех трал ата ха 9 женидби и 1 разводъ.
${ациохалхата
]>ам.7>а
—Ония селяни, които сж
хка бъ Çykj/рещъ,
както
и бъ бсичките и клохо взели формуляри за попъ
лване, за отваряне българ
бе отъ
пробихцията.
ски училища въ селата, и
не сж ги донесли още, не
— Завчера кжено къмъ
ка побързатъ да сторятъ
9 ч. вечер, бвли откарани
това, защото срока имъ
въ местната полиция и за
наскоро изтича,следъ което
държани презъ ноща Иванъ
оставатъ безпредметни.
Димитровъ и Василъ Р у 
сенецътъ отъ града, нако
—Вь неделя вечерьтъ,
в ла дени, ужъ че... пеели
българели патриотич ески било подпалено натрупано
то сено на жителя отъ гра
litem!
да ни Иванъ К. Панаиотовъ,
— Въ последния си брой на ул. "Ионъ Крянга,
ултра шовнвистическиятъ
Пристигналата на време
стол^ченъ в. » Ординя" въ пожарна команда е угасила
едиа километрмческа статия огъня, обаче всичкото сено
се мжчи да докаже, че било унищожено.
македоноцинцаригв били
главиш^ деятели както за
—Преди неколко дена
освобождението яа Бълга билъ жастоко битъ май
рия, Гърция и Сърбия та сторъ мелничата отъ с. Са
0

ВЕСТ

ржмуратъ, Стоянъ Нико
ловъ, отъ двамата колонис
ти Петре Белушъ и Аргир
Булица отъ с. Хасъмъде
де. Следъ побоятъ колонис
тите стреляди съ револверъ
върху жертвата си, обаче
безъ да могатъ да го олу
чатъ.
Като причина за тая жес
токость колонистите сочат,
че мелничарътъ билъ от
билъ водата, съ която т е
си напоявали градините.
Случаятъ се разследва отъ
респективниятъ постовъ
шефъ и е донесенъ до зна
нието на г. префекта.
—Предн неколко денавъ
с.ХасжКьоселеръ се е слу
чило едно ужасно нещастие.
Ллекси В. Златевъ, иа 15 г.
възрастъ, по едно невнима
ние, когато е работилъ на
единъ саплъкъ, подхлъзнал
се и падналъ, като се на
тъкиалъ ва острието на ед
на железна вила.
Нещастникътъ е почизалъ
на место.
—Клозета до самата об
щина толкова ужасно вони,
щото миризмата му се но
си на доста почетно разстоя
ние. Гражданите сж въз
мутени отъ нехайностьта
на санитарните власти, още
повече че въпросниятъ кло
зетъ е предъ самия носъ
на общинарите и се нами
ра въ центъра на градъ,
до самата нова и хубава
градинка, която още не е
довършена.
Обръщаме
вниманието
на компетентната власть.
—Напоследъкъ оплаква
нията за неполучаването на
вестника ни пакъ се заче
стиха.
Считаме за нашъ дългъ
да съобщимъ, че вестника
ни се изпраща найредовно
отъ редакцията и че едни
чката причина за неполу
чаването му отъ абонатите
е въ нехайството на некои
селски раздавачи,, както и
на много кръчмари и кефе
джии отъ селатг, които
следъ като получатъ връз
ките съ вестниците, не ги
предаватъ на определения
адресъ.
Неколцина отъ и я не
добросъвестници сж подве
дени подъ еждебна отгово
рность отъ страна на редак
цията ни.
т

—Министерството на вж
трешните работи е разре
шило на местното сп. Дво
'Глория, да иде въ Варна,
кждето ще се състезава съ
съ Варн. Сп. Клубъ „Тича"
Варненци приготовлявали
особенъ радушенъ приемъ
на naniH ie спортисти.

Приема болна всЪко време по шщ
детски и венмрически болести,

%

ул. ,Т№ Фердинандъ Ц
(срещу железарския магазинъ на Ив. Димитра
545

M

ошш

Георги Т. Бешковъ

Съобщава на почитаемата си клиеьтела
че спедъ едномесеченъ ремонтъ ЗВП0Ч1Щ jj

работи като на големата мелница мслисамо чиста зимница а на малката емьсъ-рдщ
-зимница.
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Постоянно въ добришкит* фаотнцА »
Pas!
ни депозити.
ВЛЕКСЯНДЪРЪ ЯНДРЕЕВЪ и BP. Ц.

Оигу^озЕзс-зь

ДОХОДА

Плетачната машина ДУБИЕДЪ, прочута а
целъ езетъ по своята солидность е благодап, Hai
паст
за всеко семейство. Работейки подъ стреха' а
динъ
кжщи у Васъ, съ нашитата ДУБИЕДЪ ще
на, В
плетете топли вълнени дрехи за ЕСИЧКИ члгщ
на семейството и ще можитЪ да си осигури
щ
добра печалба съ лекъ и приятенъ .трудъ.
f Т[Ъ
Съ плетачната машина

se, w
В Bf
Cai
висок

lirai

никога нема да бждите изложени на лишени Той t
сп
при днешната криза.
За
Побързайте да сн купите плетачна машина
ДУБИЕДЪ, която ще Ви донесе радость въ иш хават
Големи улеснения при изплащането на norout За
мвъ
мата часть отъ стойностьта на машината.
Сведения и каталози се изпращатъ прн
първо поискване.
Складъ и представителство на машянйгЬ ДУЕЩ!

БРАТЯ А Б А Д Ж 1 Е В 1
уд. „ о й т у з ъ " аа
Бузк.тг13©щъ
И прахъ

541

m

шпага- „шлш"
николв м. николовъ
—ВАРНА—
ул. „М. Преславска' № 21
Изработва безукоризнено по последната ДУ |
на изкуството найелегантни и модерни МА*К '
и дамски костюми, шфдюсета, манта,
и др.
Ш

=

ТолЪмъ складъ

На вълнени, английски, германски и бъларск»
фини платове.

„Единство'

14,15, и 16 т м. ще се предстви
в

530

„ТАВЦЪТЪ

ВЕЛИКОЛЕПЕНЪ Ф ИЛМЪ ВЪ 10 ЧАСТИ
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