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Сшкпия гость

Въ четвъртъкъ и петъкъ, тая седмица, гостува
Българското малцинство
Ако беха избраници и въ града ни г-нъ Д-ръ Евалдъ Аменде, секретаръ на
„Лордъ Курдстонъ
въ
въ Ромъния СЛ-БПО в-врваше представители на Българ малцинствата отъ Женева.
К
а
д
р
и
л
а
т
е
р
а
"
въ управниците отъ Буку- ската партия, съвсемъ дру
Г-нъ Аменде идва специално въ Южна Добру
"| рещъ. Унгарци, немци, у- го поведение биха имали, джа, за да се запознае съ положението на българско
Ако ие вЪрвате вземете пред
| крйнци ходиха и се оплак други декларации биха пра то и турско народностни малцинства.
последния брой на
столичния
вестникъ „Универсулъ" и ще
ваха въ Женева, оглушиха вили въ Парламента и не
Той е днесъ единъ отъ най-сведущите лица по
четете :
" целия светъ и непрекжс- биха мълчели, а ежедневно
малцинствените въпроси и отъ близо се интересува
„Днесъ пристигна въ мЪст. нато все се готвятъ за биха изнасяли великите за сждбата на народностните малцинства.
ностьта секретая на Л. И. г.
I
предъ Обществото на На- несправедливости вършени
лордъ Курдстонъ.и отседна въ
Преди да замине за Лондонъ, гдето е поканенъ
съ насъ.
J родите.
дома
на ш е ф а н а комунис
отъ английски народни представители да конферира
т и т е Тодоръ Тошевъ. Той ид
Ние мълчахме упорито
Ние сме най-лоялното върху днешното състояние на малцинствата въ Ев
ва съ мисията да изучи поло
» и възлагахме всичките си малцинство, но и най-оне- ропа, той ни направи чеетьта да ни посети и упознае.
жението на българското мал
л надежди за едно по-дсбро правданото.
цинство".
С Ъ Б Р А Н И Т Ъ СВЕДЕНИЯ.
бждаще въ ромънски поВзеха ни земята, имаме
Ашколсумъ на бързия рапорГ-нъ Аменде излуша подробните сведения да
J литически партии.
право дасеоплачемъ предъ
тажъ ! Но едва сега и азъ раз
брахъ вече какъ така бърже и
Нац.-Църанистката пар O. Н., но до сега не сме дени му отъ представителите на българското мал
точно се пнформиратъ столи
тия беше последната ни се възползвали отъ това цинство отъ Южна Довруджа.
чните вестници за събитията
Особено се изненада отъ факта, че абсолютно
спора. Ржководителите й наше право.
въ нашия край. Ам, че това
В тържествено обещаха, че
Но досегашното ни па въ нито едно. село отъ Добруджа нема училище съ
било проста работа.
Седиш*
предъ Велчевото
кафене, сърще ни възстановятъ въ сивно поведение можемъ ли български преподавателенъ езикъ.
башъ си кафенцето,
днмишъ
Запозна се и съ поземления въпросъ и хода
ограбените ни права въз и за напредъ да го след
цигарата и направлявашъ ата
на
колонизацията.
ваме
?
връщайки ни взетите зекитЪ на комитаджпитЬ и при
Пожела да обходи Добруджа. Въпреки напред
м^.
Решително — не!
стигането или
заминаването
налото време
съ четирима наши представители, о:
Следъ две години управ
на лордовете въ Добричъ. Я си
На есень ще се произ
биколи некой села и се спре въ гр. Балчикъ, чийто
представете вие — да се из
лязане годнесе ни се една ведатъ събития отъ исто
търси коскоджамити лордъ и
естествени
прелести
му
направиха
добро
впечатление.
пародия на законъ, безъ рическо значение, които ще
и то башъ въ кжщата на ш е 
Хубава е вашата Добруджа, каза ни г. Амен
и абсолютно никакво прак- очартаятъ най-ясно пжтя
ф а на к о м у н и с т и т е !
Бре,
? тическо значение за доб- на българското малцинство де и сега разбйрамъ защо толкова много обичате
мама му стара, тоя
Универ
родната си земя.
сулъ, емъ че е въ състояние да
руджаниа^ съ който н<; се отъ Ромъния.
стане причина да скжсатъ при
Нека добре да бждемъ
' изменя нищо, а напротивъ
Ь А Н К Е Т Ъ
Т Ъ
ятелскнте
отношения, между
се допълва стария дракон- подготвени.
Въ четвъртакъ вечерьта, следъ завръщането
Англия и Съветска Русия. Се
)j овски законъ.
Н. Д А Р О В Ъ
отъ Балчикъ, представителите на бълг. миноритарно
тне иди че упреквай Мусолини
Разочарованието средъ
въ инатлъкъ, че не искалъ да
движение отъ Калиякренски окржгъ— дадоха големъ
се обезоржжава. Ами, че като
- населението на цела една
банкетъ въ честь на скжпия гостъ.
вижда
човЬкътъ, че английски
.Il провинция е пълно.
Присжтствуваха надъ 40 граждани, болшинст
те лордове,
оставили си равото отъ които немски възпитаници, което направи
I
Изгубихме вера и въ
хатлъка въ Англия,
идватъ
отрадно впечатление.
днешните управници отъ
тукъ въ кжщата на шефа на
Понеже упоменахме име
комунистите — отъ где зна
Ш Букурещъ и въ ром. поли- т о н а г - н ъ п р о ф . H . й о р г а
Г-нъ Аменде говори немски, френски, руски и
ете, че не се крои ?нЬкакъвъ
в
ъ
н
е
к
о
й
о
т
ъ
п
р
е
д
ш
е
д
с
т
» тически партии.
английски езици. Добре разбира и български езикъ
планъ противъ
сигурностьтя
в
а
щ
и
т
ъ
ни
б
р
й
о
в
е
п
о
р
е
д
о
м
ъ
поради сходството му съ руския езикъ.
Остава ни отворенъ са
на
мира
въ
Европа?
Всичко е
съ имената на тия,
които
мо единъ пжть : организи- с л е п е ш к а т а в о д и х а и в о д я т
Банкетътъ мина въ отлично разположение на
възможно.
духовете.
„ рането ни въ една крепка к а м п а н и я
противъ
доб
Чакайте де,
подробностите
№ българска национална пар р у д ж а н ц и , м н о з и н а си в ъ о 
Пиха се наздравици, казаха се благопожелапо неговото пристигане
още
б
р
а
з
и
х
а
,
ч
е
с
м
е
п
о
с
т
а
в
и
л
и
ния и любезности.
тия.
не сж публикувани въ колоните.
у Може би непосредствени г - н ъ Й о р г а н а с ж щ и я н и на Уневерсулъ.
Въ
утрешния
Къмъ края атмосферата беше за моментъ сму
в е л ъ с ъ г-да к л е в е т н и ц и т е
брой
напримЪръ,
твърде
е въз
благоприятни резултати не н и .
тена отъ неколцина скандалжии, на чело съ позна
можно
да
четете:
ще има, но борбата за ед
тия на всички по дЬлата си гръкъ Маноле, съ чи
Г - н ъ Н. И о р г а е н а й в и д 
„Днесъ се състоя
свиждане
но по добро бждаще ще н и я р о м ъ н с к и у ч е н ъ и е с ъ ято личность ще имаме случая по подробно да се
между лордъ Курдстонъ и ко
бжде по смислена, по упо в с е с в е т с к а и з в е с т н о с т ь .
занимаеме.
митите ирндентисти... За да
Въпреки острата крити
рита и по неприклонна.
ЛОШОТО ВПЕЧАТЛЕНИЕ
се прикриятъ тайните имъ
[j Ние си искаме земите, к а п р о т и в ъ з а к . з а з е м и т ъ , г .
намЪрения-хитритЪ
български
Това направи лошо впечатление на г. Аменде,
иридентистп
поканиха
една
искаме училища съ нашъ нИао рг.г а Исолнеъд ъ М ри ахзаялсанк ее н, и янта а
който
каза,
че
е
чувалъ,
че
ромънците
сж
биле
ужъ
група
отчаяни
патриоти
ро
езикъ, искаме на Господа п р а в и к а в а л е р с к и я ж е с т ъ , любезни хора. <
мънци на чело съ Т. Батали «
Д а се молимъ и да извър- к а т о с т а н а и з а я в и , ч е тия
неколцина съ по нЪколко пас
Тия неколцина самозабравили се хора препорж(( шваме светите обряди на разяснения ако биха се
порта, въ джеба. Но последни
тонятно намъ слово, съ направили преди започ чаха зле своята нация.
те не се продадоха така
ле
Г-нъ Аменде отпжтува въ петъкъ по обедъ за
сно на одумкнтЬ имъ, а гордо
-Дна дума правата на чо- ването на разискванията
и юнашки запЬха патриотични
**ка, правата ни предви острит-в думи и излиш България, бидейки придруженъ отъ единъ нашъ съгра
пЪсни и викаха: вънъ отъ Ро
жданинъ.
дени въ договора за мал ни нервирания биха се
мъния чужденците, пр. пр.
Г-нъ Аменде замина отъ Добруджа съ отлични
цинствата и въ ромънски- избътнали.
Разбира се, подобна магария
впечатления за добруджанските българи.
[Прод. на 2-ра стр.]
В^"Б закони да се прило1 зачсатъ всецело и спремо
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Иорга

1

1асъ.

цип" Днесъ имаме само задъл
е "пения.
и, Ромънското правителстз не прилага ромънските
1И0JKOHH щомъ предвиждатъ
Ькоя клауза въ наша пол
^Такъвъ е случая съ чл.7
-^тъ закона за държавното
^Уфвоначално образование.
Нашите народни предста
тели избрани като паргаани на Нац.-Църанчст|та партия не могътъ и
• говорятъ отъ името на
Угарите отъ Ромъния.

Изъ
Слънцето прежуря. Пжтьтъ
като змия се извиваше сръдъ
високо изкласилитъ ниви. При
най малиия полъхъ, житните
класове повиватъ тиха пъсень,
по скоро шепотъ който ви спо
мня за
непосилния
черенъ
добруджански рудъ.
Ср-Ьдъ безкрайното море отъ
златни класове, тукъ-таме се
мъркатъ зелени петна, прили
чащи повече на китни килими;
това сж фиищата, рапиците,
бостанигв, мйсирлицигв, които
тепърва ще пожелтявать.

руджа
Всичко е заевто. Много на
рядко ниви оставени за угаръ.
Едно.време бъше тая голъма
грижа за засилване на нивигв.
Добитъкъ
още
по-редко.
Стадата отъ овце, съ които се
славеше некога Добруджа сж
на изчезвание. Хергели коне,
чарди отъ едъръ рогатъ до
битъкъ не р-вдко, но никакъ
не останаха. Скотовъдството е
къмъ своя печаленъ отпадъкъ.
Корави добруджанци и заб
радени въ черни чембери до
бруджанки прибъгватъ чевръс

то задъ трещящата
— вързватъ снопи.

жетварка красиво стъкмени дървени ог
ради.
*
Строи се голема сграда за
друга
Кондисваме въ село Касъмъ общинско управление;
никое добруджанско селище не масивна сграда предназначена
се е развивало и не е напред за прогимназия е къмъ привър
шване. Ромънската
държава
вало така бързо.
Село Касъмъ днесъ околий знае какво прави.
ско средище съ
желъзопжтна
Тукъ има житно т ъ р ж и щ е
станция, само въ 3 години о- основано преди две години отъ
сновао се е пром-внило—пре калиакренската Търговска Кавърнало се е на малко спрет мара.Проектира се основавани
нато градче, съ главна улица, ето на гол-вмъ редовенъ пазаръ
берарии, бакалници, шивачи, за добитъкъ. Предвидено е и
бръснарници, съ разходки къмъ
мирово еждилище. Па нек«и
привечерь, съ
вестникарска
отъ по дръскигв и по лекобутка.
върните увъряватъ, че окржга
На пришелците колонисти следъ година-две ще се мести
сж построени кжщи моделъ, съ не въ скалистия и в^търничавг.
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Положението

Продължение — З л о 
бодневна.
нема значение, когато се

Магазинъ БЕРЛИНЪ?
НИКОЛА М. НИКОЛОВЪ

вър

ши съ дълбоко чувство на ро
Общо гзето положение гаръ и когато селянина долюбив.
©
 ВАРНА

на страната, особено на нема време да остави ре
Заслужаватъ
медали
отъ
колтата
си
ва
полето.
g
у
л
.
„М.
Преславска"
Но. 21
земеделците,
поставиха
първа степенъ за гражданска
Всеко
направено
сравне
заслуга и органите на сигуран
н^кой членове на правите
^ИЗРАБОТВА безукоризнено по последната ду
лството да се занимаятъ ние между думите и дела цията,особеномустакахоуо'бълг.
g на изкуството найелегантна и модерни мжжкк .
поотблизо съ крещящите та на ТИя, които воаятъ който слухтеше по петите
имъ.
като
дресирано
и
опитно
©дамски костюми, пардюсета, манта,: балтони идр.
нужди на ония широки на сждбините на страната се копойче.
сблъскватъ
въ
противоре
родни маси, чието безизхо
Това не вЬрвамъ да отбеле
чието, к а к в о т о jyrfo уте
дно положение резко се
жи
кореспондента, на Уневер
шаватъ въ близкото раз
очерта и въпросътъ падна
сулъ отъ добружанските кафе
о на вълнени, английски^ германски и български
решение на кризата, посе
ребромъ предъ предстоя
нета.
§
финни платове
гатъ и на скжсаната риза
щите колебливи разреше
отъ гърба и така искуст
g
530
ния на издъно разклатени вено подържатъ ©тонизи
g
о
о
оооооооооооооооооооооооооооооооо X
т е економически стопан ращия стопански животъ.
ски въпроси.
Ние добруджанци жи
Министрътъ на земеде
веемъ особения нашъ из
лието г, И. Михалаке, съ
ключителенъ животъ, кой
трогателни слова
описа то въ сравнение съ дру
Отъ известно време се
тежкото положение на ^се гите области достигна до подвизава въ града ни е
ЖИТАРЬ О Т Ъ ГР. БАЗАРДЖИКЪ
ляните предъ економичес едно плачевно състояние.
динъ така таксуващъ се
съобщавали» за общо знание и особеио на г. г. земеделците
ката делегация при прави Намъ ни се отнема гото
коресиондентъ на букуре
отъ окржга ни, че открихъ
1 телството. Той силно под вата реколта. Ако ние съ щските вестници Универ
; черта,
че
селянинътъ, хранявахме надеждата поне сулъ и Димнняца.
изнемогващъ подъ непоно отчасти да закрепимъ сла
Неколкократно тоя
силните данъци, задълже беющите си сили, надява
Б Е Н З И Н Ь и всички, видове МИНЕРАЛНИ МАСЛА
безсъвестенъ
човечецъ съ?
подъ фирмата
: ния и липса на какъвто да йки се на богатата реко
общава
тенденциозни
алар
il е кредитъ, се намира предъ лта, днесъ сме предъ гор
мистични вести,, които не
I задънена улицата. Прави
чивото разочарование. че отговарятъ на действител
телството, имено въ това
отъ БУКУРЕЩЪ
това наше е било „наше" ностьта.
КЛОНЪ НА ДВО
jj направление требвало да
до като изоремъ и засеемъ,
Депозита се намира ПО Ш О С Е Т О З А КЮСТЕНДЖА
насочи целата дейность,
Такъвъ е случаятъл съ
Агрономите
вършатъ
на
бившата
панаирска мвстность.
ако искало да спре пона
своето пагубно дело без съобщението за посещение
Имайки
предъвидъ, че доставямъ стоките сн отъ пръв•;,
татъшното катастрофално
то въ града ни на г. Дръ
препятствено и разпола
иоточникъ, почитаемата ми клиентела може да бжде увер*
падение на стопанското по
на, че щ е бжде услужвана винаги съ HАИДОБРОКАЧЕС
гатъ съ полския ни имотъ Аменде.
ложение на страната.
ТВЕНИ СТОКИ и на НАИИЗНОСНИ ЦЕНИ.
както искатъ. Ние немаме
Тоя начинъ на шантажъ
Подобни изявления и съ
Господа земеделците ще намърятъ при менъ всичка
защитници. Намъ ни е от и заблуда е позоренъ за
чувствени слова ежедневно
възможни УЛЕСНЕНИЯ въпреки кризата, осланяйки се на
нета възможностьта дори: всеки човекъ, найвече ко
се произнасятъ. Обаче фа
връзките, които сжществуватъ между насъ вследствие тър
да запазимъ своето. Така, гато претендира да бжде
говията ми съ храни.
кта си е фактъ и огорче
че нашето положение съ журналистъ.
нията отъ действително
Съ отлично почитание
нищо не може да се срав
стьта все повече облада
За „Универсулъ"' целата
ХАЗМОНАЙ ж Н.
ХАЗМОНАЙ
ни съ останалата часть на
и т а_р ь
£ ^
ватъ народните маси. До
тая
подиграе
ка
съ,.
обще
кралството, защото у насъ,
Площадъ „Пъчей"::
днесъ нито ]едио подобно
526
7—5
заедно съ развихрилата се ственото мнение ни добре
изявление не се последва
обяснима, но „Димнняца"
економическа
стопанска
съ фактическо облекчение.
какъ може да толериргило
криза, владее и анархията.
добенъ лжжецъ и шарла
Господа министрите прек
Я
.
К.
танинъ и да помЬства из
расно описватъ положе
еислиците
му въ колоните
нието на страната, но сж
ми ни кара да недоумяване.
щевремено не преставатъ
Щ Е Н А М Ъ Р Я Т Ъ ЕЛЕГАНТНИ
да бомбардиратъ подведом
Кой е.тоякоресиондентъ
ствените си отъ всички
и кои, му сж подбудите да
краища на кралството съ
Общото положение на лъже и заблуждава: тъй
разни циркуляри, който сж
точно
противоположното събраните данъци презъ безсъвестно своевременно
В Ъ МОДЕРНИ ФАСОНИ О Т Ъ
на техните утешителни изя месецъ юний дава твърде ще раакриемъ.
задоволителенъ
резултатъ.
вления. Гнъ И. Михалаке
i
П Ъ Р В О К А Ч Е € Т В Е Н И МАТЕ
подчерта ясно безпаричие Следъ приемането положе
РИАЛИ С Ъ ГРИЖЛИВА ЧИС
В  к ъ „Единство" аа*
то на селяните, но въ се нията и отъ останалите
ТА ИЗРАБОТКА,
лата фискалните | агенти финансови администрации щитава и н т е р е с и т е не
запечатватъ, сиквестиратъ както и отъ държавните само на всико българско
' = = ЕДИНСТВЕНО ВЪ_
=
и задигатъ покжщнината и автономни режии ще се а и на всички потиснати
орждията " на
селяните, стжкми окончателното по и онеправдани.
точно сега, когато полска ложение на Държавното
та работа е въ своя раз съкровище.

| = Големъ складъ

=

Кореспондента на
букур. вестници за
блуждава
важно за земеделци
X A3 MO H А Й M. ХА 3 МО А

депозитъ за газь,
O. M. 1. R.

ПОСЕТИТЕЛИ
ТЕ НА

Положението на
Държавното съкро
вище.

ГоТоВИ Д Р Е Х И

ДРЕХАРНИЦА

Балчикъ, а въ скромното, но
съ голъмо бждаще градче Ка
съмъ.
Единъ . коравъ
българинъ,
етопанина на чифлика
гдето
гостувахменн разправя за ре
колтата.
Големъ берекетъ, но зърна
та на донесената отъ банат
ско и крайовско зимници полу
празни,
С'Блнт'Ь стара мастна зимни
ца сж добре посевите сж от
лични, зърното пълно.
Агрономите, до колкото гн
имаме, требвало е своевремен
но да обърнатъ вниманието на
населението.
Другоземната зимница е при
викнала при другъ клижатъ.
Сеянето й по нашенско е
рискувано
Развежда ни въ своята о б 
разцова валсова мелница.
Денонощно мелницата ие спи
ра. Всички околни села въ
Касъмъ идвать да мелятъ бра
шно.
На полянката, гдето е пост
роена мелницата, е бяло пусто
1

поле. Никой и не подозиралъ,
че подъ почвата и то само на
50 метра минава, силно, течение
отъ бистра добра за пиене
вода.
Съ помощьта на една авто
матична помпа днесъ целото
село пои добитъка си отъ го
лемия резервоаръ, разбира се,
безплатно.
Предприемчивия
и смелъ
духт намира всичко необходи
мо, само че сж необходими по
вече усилия, упорита вера въ
успехъ и средства.
Въ единъ отъ дворищата на
чифлика сж засадени овощни
фиданки. Само преди три го
дини двора е билъ пустошъ; а
днесъ и найвече подиръ го
дина две ще бжде место за
отморъ подъ сенчестите пло
дородни овощни дървета.,
Гостувани сме съ разкошна
добруджанска каймаклия ка
върма.
Питието ни е прохладенъ
айранъ. Както албанците си
иматъ бозата за свое нацио
нално питие, и ние добруджан
ците си имаме нашето айрана.

Въ всека селска добруджан
ска кжща летно време ще ви
гостуватъ съ това приятно и
здравоносно питие.
Разговора ни е около цени
i на зърнените храни* Теж
ки данъци, непоносими лихви,
а храните продавани съ цени
п::дъ костуемата стойность.
При това положение немину
емо земеделието отива къмъ
гибелъ.
Гостуващия ни стопанинъ
казва, че отъ 30 години упо
рито работа и до края на ж и 
вота си ще остане на сзоя
постъ, когато стопанката е на
друго мнение; Живота въ гра
да е несравнимо полекъ и не
е зле ако се ликвидирало съ
селското стопанство.
Градътъ блазни, но въпреки
всекидневно растящите въ село
грижии трудности, добруджане
ца т р е б в а да остане до край
ввренъ на майката земя.
Тя е едничката ни здрава
опора и непоколебима наде.жда
з а е д н о подобро бждаще
ХР. А Б А Д О Н Ъ

„ С ТИБА"

УЛ. „ПИРОТСК " «0, ю
===== Н А

Братя П. Баеви

МАГАЗИНА на П ЛАТОВ1
на същата фирма, слчщо на улица
„Пиротска No. 16 (жгъла на
„Царъ Борисъ")
разполага съ голвмъ изборъ
1 най износни цени
II « 11513
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МИНОРИТАРНО Д В И Ж Е Н И Е .
време на. сеидбатаг в ъ страни
ците на. сжщия' вестникъ.бе&м»
писалъ, че винаги требва да
се предпочитай местната зим
ница предъ всички дошли отъ.
Една статистика
малцинства
интересува
Протеста
на
итаг
вънъ; Бfexv ааставейЪ' да сто
Въ свръзка съ минори
Германия требва да тръг
ря
това^ понеже б е ш е  иуст
извънредно
много
общест
тарното положение въ Гер не по единъ пжть — да се лиянския министеръ
натъ. слуха о т ^ х о р а заинтере
веното
мнение
въ
Унгария.
мания, полскиятъ вестникъ организира
въ
нацио
сова ни, че старата  зи мница не •
въ Прага
,Rzeczpopolita» дава след нална организация, защото
никнела, ако пъкъ никнела не
ната статистика за мал функцията на едно малцин
вържела класове ж ое губела;
Чехославия^
и
Съ
Прага И. Италиянски
Всички едри^ стопани, КОЙТО
цинствата: поляци 1.200.000 ство далечъ не е само да
ветска
Русия.
ятъ
пълномощенъ
мини
кнсБха
нивите си с ь зимница
сърби 160.000, повече отъ получи училища.
Прага 11. Добре осведо отъ вънъ, днесъ с ъ м а я к и : ив
стеръ
въ
Прага
е
посетшлъ
45.000 чехи, 180.000 лит
За да бжде офотшенъ
мените политически крж ключения нъмагъ зимница,:*,
ваици, 20.000 дадчании и единъ индивидъ не му е замЪстника на , министра
на външнитЪ работи, дър гове категорически опрове тия дребна стопани, които не
16.000 фризи.
можаха да се доберътъ до н е 
достатъчно да знае само жавния
подсекретаръ ргаватъ съобiценната пуб* коя
банка или житарЪ', днесъ
Следъ. като се занимава да чете или да пише... ПО г. Крофта,
пзказвайки ликувани въ некой вестни
автора на статията съ по ЛЯЦИТЕ трЪбва да надник протеста на италиянско ци въ свръекасъ проекти* йматъ зимници^ доста, п о н е ж е
засеха отъ местната.
ложението въобще на. мал натъ какво правятъ немци то правителство противъ раните преговори за едно
Акогбехь послушанъ, далъ..
цинствата въ Германската тв въ Полша и въобще публикуваната статия въ търговско, сближение меж бихъ единъ с ъ в е г ц к ъ м ъ вси.чки
република завършва така : всички малцинства. Дошълъ вестнинъ „Право Лищ", въ ду Съветска. Русия и Че »емед*лци, че при смъната на
„Малцинствата въ Герма е момента малцинствата да която бала засегната и хославия* Тия преговори семето о ^ далечни райони
ния не сж представени въ се коалиратъ — да пред обидена лнчностьта. на. още не били започнати, тръбва да се внимава^ миого.
понеже риска. е. г о л е м ъ а я * 
Райхстага отъ свои пред приематъ обща акция.
нито пъкъ правителство ложи ли с е това, т р е б в а д а
Мусолини.
ставители. На тъхъ не е
то било ваело, не какво се;иска мнението на респек
...Никому да не е чудно,
дадено нищо повече отъ че не е далечъ деньтъ, ко
решение за воденето има» тивното министерство.
Нови военни
едни училища, които за гато ще имаме миноритари
Смъната на семето з а носЬ*
големо съжаление се гле министри. Това требва да кредити въ Франция* H айгол вмата катастро ви отъ близки райони, нег носи
никакъвъ• рискъ. Наближи, л »
датъ отъ германските шо разбератъ и нашите бра
фа въ Германия отъ времето за сЬидба, ще се по
винисти> съ криво око.
Парижъ 11. Правител
тя въ германската репуб
войната насамъ.
върна по подробно »©> този
Полското малцинство въ лика".
ството е внесло въ кама
важенъ
въпросъ.
Последните съобщенния

Малцинствата въ Германия

послелснпь

ч л с к

1
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КАКВО СТАВА

И З Ъ РАВНА ДОБРУДЖА
Касиерътъ отъ селото бственикъ ка големо ста
Ср*дно
Чамурлий, Картъ, до овце, последния насила
m
по своето брутално отнат искалъ да напоява овцете
сяне спремо селените при си въ кладенеца, отъ кой
нудилъ. последните да от то П. Диямандиевъ едва
иравятъ едно мотивирано насмагалъ да продоволст
оплакване до г. председа вува своите работници и
теля на окржжната посто добитъкъ. Случаять отне>
яна комисия, подп. Горски, сенъ до единъ висшъ ад
да го премести отъ селото министративенъ чиновникъ
имъ.
—
билъ посрещнатъ твърде
До днесъ никакво наре хладно дори съ забележка
въ полза на куцовлаха.
ft ждане е немало, а касиера
Картъ, постояно заплаш
Требва да се има предъ
валъ и предизвиквалъ не видъ, че въ селата изкар
приятности средъ селените ването на вода в ъ големо
Ккго отъ време на време количество иска многовре
иоказвалъ револвера отъ ме и е свързано съ упот
джеба си.
ребата на вжжа, синджири
Ние знаемъ, че споредъ тулуми и др.. които кост
зааоведьта на местното ватъ скжпо и за които ко
македонецъ не
окржжно управление, никой лониста
нвма правото да носи орж иска да знае въпреки, че
жие. Дали правятъ изклю пои своите стада, които
чение г. г. касиерите—не не сж помалко отъ 4.500
знаемъ, но въ всеки огу> глави добитъкъ. Нашиятъ
чай, г. г. управниците тре селянинъ не че скжпи < во
бва да обърнатъ внимание дата, но е фактъ, че отъ
ето на горепосочения ка толкова години големите
|сиеръ ако не го премес разноски на кладенците
титъ, поне да скрие ре лежътъ на неговия гръбъ,
волвера си, тъй катозапо а наравно се използватъ
ввдьта се отнася за вси отъ колонистите македон
ци, които не сж бедни,
|ки.;.
както настоящия случай,
*
а
сж собственици на цели
i Наредъ съ мизерните
стада
овце.
извъртания на агрономите
H селата, които съсипаха
Ето защо гда управни
келянството съ своеволно ците, когато иматъ да се
то земане реколтата и да произнасятъ върху подо
W на други, точно въ бенъ единъ въпросъ, да не
зазгара на най  силната побързатъ да го окачест
юлска работа, се явява на вятъ отъ гледна точка на
^добруджанската сцена и „националенъ инатъ", а да
ibnpoca за^ водата — най вникнатъ добре въ сжщ
болния и найжизнения въ ностьта на въпроса и то
з 'росъ, който ако не се газъ да дадатъ своето вето.
земе подъ внимание отъ
иешитв органи на власть Големи
маневри
въ
а, селянина рискува да у 
Чехославия.
ори добитъка
си отъ
Прага 11 Чешките вестници
<ажда.
е случаять
tu1ИИнтересенъ
това отношение въ с.
Ъ

*€{|аджи Димитрово, кждето,
^»ьпреки, че земледелецътъ
Диамандиевъ е отстж
единия си кладенецъ
у^а колониста македонецъ,
Д ? звестния Д. ^едуванъ, со
1

съобщаватъ, чепрезъ настоя
щата година ще станатъ г о л е 
ми маневри въ Моравско. З а
пръвъ щ е л а да вземе участие
въ тия маневри и една планин
ска артилерийска бригада.

Ако изкашъ да зна
ешъ какво става въ Доб
руджа, чети в.*Единстао

рата законопроекта,
съ
който се иска откриване
то на кредити* презъ фи
нансовата 1930 31 година,
за нуждитъ на народната
отбрана. Искажтъ нови.
кредити възлизате на 650
милиона франка и ce p as*
предЬлятъ: 280 милиона*
за сухопжтнитЬ войски*,
120 милиона за флотата
и 250 милиона за воени
аероплани.

Унгария и Малко
то съглашение.
Будапеща 11,Гнъ Валко,
унгарскиятъ.
миннетеръ
на
външпитЪ работи е
направилъ изявление предъ
кореспондента на „Екоде
Пари" отъ.което извлича
ме следния пасажъ:
Що се отнася до отно
шенията между Унгария и
държавитЬ съставляващи
Малкото съглашение, едни
приятелски връзки между
насъ и тия държави ще
зависятъ твърде
много
отъ режима на който>еж
поставени унгарските мал
цинства въ тия три ст
рани. Полнтпчесшятъ u
духовенъ животъ на тия

T . С. Б А Е В Ъ — А г р о н о м ъ

Had вестниците около стра
шната минна катастрофа
отъ Венеезлаусбрубе го
ворят ь, че числото на у
ВЪ СЕЛАТА
ОИТИТБ възлизало на 70
души. Верва се, че тв би»
Димитъръ Пантелеешь,
ли^кадъ 100. Да сега^оили жителъ на с. Иланлъкъ,
извадени всичка 52 убити, взелъ е отъ чиновника при
Тая катастрофа е най Земеделския конеилиеръ,
големата случила се въ Петре
Теодореску,
10
Германия отъ войната на хектара ниви, отъ кой го 5
самъ.
сж негови, предадени на
държавата, а останалите
Винтила Братияну при 5—на единъ селянинъ отъ
етъ на ауденция отъ сжщото село.
Краля.
Възъ основа на този
На 9 т. м. среда въ 7 часа „редовенъ^' контрактъ, Д.
вечерьта, г. Винтила Братияну, Пантелеевъ
изоралъ и
шефа на либералната партия,
селъ
тия
ниви,
като за
е билъ приетъ отъ Н. В. кралъ
посрещане
разноските
имъ
Каролъ въ палата на Каля
Виктория. Ауденцията е траела е взелъ и подъ лихва пат
55 минути.
ри
Цельта на тая • ауденцияг
Преди неколко дни, оба
следъ развилите се събития
отъ 8 юний насамъ, е б*ла да че, идватъ двама колони
с« възстановятъ скжсаните сти — отъ сжщото село
възтановятъ скжсаните връзки
натоварени съ „лична
между новия'държавенъ глава препоржка*' отъ* г. аеро
и либералната партия; както и
дасе разяснятъ некой полв нома и искатъ 5 хект. отъ
ре
жения, които се създадоха • т ъ готоввта^ за> жетва
взетото становище на либера колта н« Д. Пантелеевъ.
лната партия /спремо акта отъ При това последниятъ билъ
8 юний.
взелъ други 5 хект. въ<
На излизане отъ 'палата г. землището на сжщото се
Винтила Братияну е' билъ ак ло отъ агронома, комуто
ламиранъ отъ с в о и т е привър*
женици и силно освиркваиъ като предплата е далъ 1300
лей. За тия последните
големото множества.
пъкъ представя се шефа
отъ поста Иланлъкъ и не
ка сжщите засети и го
тови за реколта ниви, тъй
като той билъ ги, взелъ
лична отъ агронома.
м е р и по цени каквито му се
Така, че имаме трима
предяожатъ и той щешъ не претенденти за15техъ хе
щешъ требваше давземе, за ктара ниви, всички съ „пра
щото иначе нивата му ще ое
вото" си дадено отъ агро
тане празна.
нома,
както и самия агро
Внесоха се отъ разни м е е
та всевъзможни сортове зим номъ е взелъ Т,300 лейаа
ници, безъ.никаква контрола : дишъхакж.
банатски, крайовски, мехедин
Всекакви коментарии сж
ски, сръбски и пр. и въ края
излишни.
на краищата стана единъмишъ

Управията

1

Борбата съ Ржждитв
Направо съ ржждите не мо
жемъ да се бор имъ, ако и да
има некой средства
те сж
неприложими въ широката.пра
ктика, понеже т е к о с т в а т ъ с ъ 
вършено скж»о. Борбата изли
за по скжпа отъ добития^ до
ходъ.
Затова ние ще требва само
да се предпазваме отъ т е х ъ .
Какъ става това преднагва
иие :
1) Знаййо е, че не всички
сортове зимница се едиакво
нападатъ. Ето защо, земеде
лецътъ требва да наблюдава,
кои сортове отъ препоржчани
г в се наймалко нападатъ и
ТБХЪ да предпочита. Може би*
тоя сортъ да бжд§ помалко
доходенъ, но пъкъ по силно
устоява на болестите.
Тази година обаче това не
можеше да направи земеделе
ца, понеже миналата година
всички зимници измръзнаха и
той требваше да търси с е м е 
на отъ в ъ н ъ и отъ кждет» на

1

машъ въ нашето житно зърне
но производство.
Никой не е виновенъ з а т о  Дава се подъ наемъ
ва, ако държавата допуска т о  кжща въ улица „Михаилъ
ва безразборно внасяне на тия Когалничануа28
чешити зимници, безъ да е
проучено дали rfe при нашите
Справка
редакцията
условия ще могътъ да издър
жатъ. Това сж работи на дру 323
54
ги държавни институции, така
наречените
опитни станции,
é a проданъ
които требваше да си кажатъ
своята авторитетна дума, а не три годишно лозе'отъ два
да оставятъ частната инициа
декара; съ ограда надва
тива да си в ъ р ш и своите
пжтя, местностьта .Гази—
тлъсти гешефти.
Баба.
Още миналата година, преди

Сведение редакцията»

ПОВРЕДИТВ
В Ъ 8 И М Н И Т Б ПОСЕВИ
Местната
Земеделска
/камара ни изпраща цир
куляра, който е издала за
осветление на обществото
относно тревожните ве
сти, които ни идватъ отъ
разните краища на наша
та Добруджа u ни гово
рятъ за голЬми загуби,
които см претърпели знм
нитЪ посеви на много ме
ста въ нашия край, след
ствие на болестьта „рж
жда" r прнносъ къмъ
повдигнатата отъ насъ ан
кета за обстойно разгле
ждане а разяснение на тоя
важенъ, отъ общъ еконо
мически и стопански ха
ргжтеренъ въпросъ.
),Известията получени въ З е 
меделската Камара отъ разни
т е краища на окржга ни го
ворятъ, че въ некой области
посевите сж претърпели голе
ми загуби и като последствие
хектарния доходъ, въпреки съ
общението, че ще бжде извън
редно богатъ, е значително.на
малялъ.
Камарата взимайки подъ вни
мание тия съобщения е изпра
тила веднага своите специали
сти на пострадалитеместаза
да се проверятъ и разучатъ
причините, които сж доприне
сли за компроментирането на.
тая култура. З а тая цель на
3 юлий т. г. Камарата е свика
л а въ своето седалище всички
специалисти имжинери агроно
ми, както и много земеделци
и големи собственици
отъ
окржга ни, за да се даде в ъ з 
можность тоя въпросъ да бж
де разученъ найподробно. На
тая конференция сж участвуза

ли г. с« инж. агрономите отъ
окржга' ни: И. Ионеску, Д. Кжн
чевъ, К. Ремеску, Т. Баевъ, Д.
И. Георгиу, Ганю
Янакевъ,
инж. химикъ C Стояновъ и г.
г. земеделците Матей Стефа
,новъ, подпредседатели на З е м .
Камара Д. Василевъ, Тодоръ
Калесковъ и др.
Подлагайки се на обстойно
разучване този въпросъ, на
основание местните изследва
ния, образци отъ заразените
класове събрани отъ разни
места, статически данни и др.
се устанрви положително, че
тая година — специално кул
турата на пшеничения посевъ
въ окржга ни е била нападна
та отъ ржжда «Puccinia
Gra
menis — приблизително общо.
Доказа се, че посесигв съ бе~
локласа зимница с ж по издръ
жливи въ нашия край на р а з 
ните кроптоганически болести,
отколкото червенокласата зим
ница.
По тая причина червенокла
сните ЗИМЙИЦИ сж пострадали
отъ ржжда и въ последствие
хектарния имъ доходъ ще бж
де извънредно намалялъ,. въ
некои места даже и подъ 50
на сто въ сравнение съ посе
вите отъ белокласата зимница.
Пространството з а с е т о съ
червенокласа зимница въ на
шия окржгъ и чиито доходъ
ще бжде намалялъ извънредно
много, се изчислява на• около
4.000 хект.
Сжщо така се установи, че
белокласите зимнични посеви,
които заематъ поголема часть
отъ засетото
пространство,
тая година, ще дадатъ една
извънредно богата реколта и
съ
едно отлично качество.
Общото пространетво
въ
нашия окржгъ, засето съ зим
ница е 80.000 хект."

Изявленията
на министра на земе
д е л и е т о относно з е 
меделския кредитъ

Икономическата делега
ция при {. правителството
отново се е събрала въ
президентството на минис
терството за, да продължи
разискванията си започна
ти въ вторникъ..
Министрътъ на земеде
лието г. 'Ионъ Михалаке е
наиравилъ обстойно изло
жение вързу въпрос i за
подобрение на земеделието
въ страната. Той е изтък
налъ, че положението на
земеделеца, както днесъ
се представя, е почти не
възможенъ. 3 шедвлецътъ
е билъ препатрупанъ съ
тежки данъци, задължения
и не намиралъ никакъвъ
кредитъ. То'й билъ прину
денъ не само да продава
своите произведения на
нищожна цена, но билъ
изгубилъ и малката надеж
да за въ бждаще. При то
ва положение, заявилъ ми •
нистера на зетеделието,
лесно е да отгатнемъ по
следствията на економиче
скотс положение на стра
ната.
Като заключение на сво
ите изявления той особено
настоялъ за поскорошно
то създаване на земедел
ския кредитъ, който един
ственъ щелъ да изведе
земеделското ни стопанст
во къмъ добъръ край.

—Следъ посещението на
града ни отъ г. дръ Евалдъ
Аменде, секретаръ на кон
греса на малцинствата отъ
Женева, шовинистическата
преса отъ Букурещъ, на
ново даде ходъ на джавка
нията на своите копои ко
респонденти отъ Кадрила
тера, чиято сериозность
всеки може да отсжди отъ
публикуваното въ „Универ
сулъ".
Скандалния случай про
изведенъ отъ група патри
отари въ ресторанта Дан
ковъ, презъ време на ве
черята, листътъ „Универ'
сулъ" го предава като актъ
на големъ патриотизъмъ !

Търговски
отношения р е ж д у Гър
ция, България и Т у р 
ция
София 11. По случай
гостуването на една гру
па отъ OKORÔ сто души гръ
цки търговци, взело се е
решение за свикването на
една търговска конферен
ция между съседните дър
жави Гърция, България u
Турция.
Въ тази
конференция
ще бждатъ разисквани^ оп
редЬлени
установяването
общнтЬ такси на износа
за тютюна.

Га н д

освободенъ?
Лондонъ 11. Вестни
цитЪ пишатъ, че англий
ското правителство било
на мнение да пустне отъ
затвора Махатма. Ганди,
съ целъ последния да мо
же да участвува въ кон
ференцията, която
ще
стане въ Лондонъ между
английски и индийски' де
легати.
Въ сжщото време вест
ниците съобщаватъ
отъ
Индия, че едно множество
отъ около 8,000 души на
ционалисти
предприели
единъ походъ къмъ Ерева
да, кждето е арестуванъ
Ганди. При срещата имъ
съ английската полиция
станало било кърваво сб
лъскване, кждето паднали
много ранени и отъ двете
страни.

—Колкото
е
хубаво лекаръ да и гаминалъ на
впечетлението на граж курортъ?
даните отъ центъра на
— Учительтъ отъ 'с. 'Арна
града, кждето общинско
утъ куюсу е застрелял 'двете
то управление направи ед свини на вдовицата Николина
на хубава градинка и па Добрева, 55 годишна. Запитанъ
вира площада
,.Пъчей", за причините оть бедната же
толкова е голЪмо и. въз на, той иасочилъ пушката gen
нея и я заплашилъ съ
мущението на тия отъ противъ
смърть. Отъ сжщия учителт,
крайните квартали, кж се оплаква , целото село зц
дето улиците сж дости крайно бруталното му държа
гнали до положението на не.
непроходимостъ.
Ако не училищния ревизор
то поне
На Балчишкия пжть, до власти нема административните
ли да се наканятъ
моста, образували сж{це да опънатъ ушите на тоя дас
ли вонящи блата, покри калъ, отъ когото дори има и
ти съ гъстъ
жабунякъ, проглушели деца отъ бой?
чиито мирнсъ
задушава
Разпространявайте^
човекъ още отъ далечъ.
вкъ „Единство"
Да не би г, градския

— Много отъ нашите
граждани сж решили лет
ния сезонъ да прекаратъ
въ крайморското село Ка
рапча, гдето сж констати
рали, че се намиратъ из
вънредно удобни .жилища,
евтинъ животъ и обширенъ
чистъ плажъ.
— Жетвата въ окржга
ни се развиав при благо
приятни условия, на много
места бидейки презполове
на. На всекжде се конста
тиратъ въ помалка или по
голема степенъ повреди въ
зимничните посеви.
— Съобщаватъ ни отъ
Балчикъ, че общо е недо
волството между местните
жители и посетителите ле
товници отъ начина, по
който е обзаведенъ и об
служенъ бюфета —казино
при морските бани.
— Всички членки и чле
нове на местното спортно
дружество „Глория" сепо
канватъ иа извънредно съ
брание, което ще стане
утре въ неделя, въ 9 ча
са сутриньта въ клуба на
двото.
Належащо е присжтст
ствието ла всички членки
и членове.
— Редакцията
ни е
наводнена отъ оплаквания
получени отъ разните се
лаиз ъокржга за своеволия
та на агрономите,кошпо не
смущавани
отъ
никого
продължаватъ да отне
матъ готовата
реколта
па селяните.
Питаме г. г. управници
те не е ли вече кжено за
всекакви мерки, тъй като
„законо ограбената''
ре
колта е награмадена вече
въ дворовете на тия, ко
ито сж лежали на гръбъ
цЬла зима и лето и пели
само патриотически пес
ни ?
Само питаме.

—Иматъ думата г.г. об
щинарите да обяснятъ,
защо многото посетители
на градската градина, щом
приближатъ хубавите алеи
до клозета, веднага се връ
щатъ назадъ и защо ни
кой не се разхожда тамъ,
когато имено те сж тъй
широки и стнчести!

Ъ(

R O M A N I A
Corpul Portàreilor Tribunalului Caliacra

P U B L I C A ? I U H E D E VÂNZARE

No.

1930, Iulie 4
In baza Jurnalului Tribunalului Caliacra No. 5740/930, se
aduce la cunostinça generalà câ în ziua de 16 (sase sprezeoj)
Iulie 1930, începând delà ora 10 dimineata înainte se .va vi
nde cu licitape publicâ la piat,a locului din satuiui Caralez
com. Ezibei Jud. Caliacra averea mobiliarâ proprietatea debi
torilor Mostinitori ai Defunctului Baiciu Uzunof domiciliât
din comuna Bazargic Strada Suncai No. 2 jud. Caliacra,
compusa din urmâtoarele:
1) una Garniturâ de Treerat Vapor si batoza sistem «Ruston»
Proctor de 1012 H . P. purtând pe vapor No. 328035 iar pe
batoza No. 15475, eu aparat de Tocat pae marca H offrcr
Schrant, ca accesori având 3 site o frânghie de tras pae, un
vinci, una curea cu cance, fluerul si 3 sticle pentru control.
Aceasta pentru despàgubirea creditoarei Firma I . Pinças
& com. din som. Bulgaria cu suma de 138,000 leva capital,
leva 10.702 cheltueli de judecata, plus procente f i cheltueli
de urmàrire, datorate în baza titlului executor No. 236J929 a
Trib. Caliacra pus pe hotârârea Tribunalului Varna Bulgaria
No. 1571929.

Vânzarea se va face pe bani gâta.
>

Potârel, M . R Â D U L E S C U .

В А Р Н А
Царицата наЧерно Море
НАЙКРАСИВИЯ

МОРСКИ

КУРОРТЪ

В Ъ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА
НАЙМОДЕРНИ БАНСКИ С Ъ О Р Ж Ж Е Н И Я ЗА

СТУДЕНИ и ТОПЛИ МОРСКИ БАНИ

модерно Казино

СЪ ПЪРВОКЛАСЕНЪ РЕСТОРАНТЪНШШ
Ш И ДАНСИНГЪ НА ОТКРИТО
Красиви околности. Разходки и екскурзии по сухо
и по море до близките околности както и Цариградъ f
:

Г О Л Е М И



музикални тържества
С Ъ УЧАСТИЕТО НА НАЙВИДНИТЪ АРТИСТИ

Условия на живота найизносни
Отъ 15 Юний до 15 Септемврий летовниците се
ползуватъ съ 25% намаление по Б. Д. Ж. УВЕ
СЕЛИТЕЛНИ ВЛАКОВЕ съ 50% намаление презъ
Юлий и Августъ.
Бюрото за летовници при общината разпо
лага съ пъленъ списъкъ на квартири и настаня
ва летовниците безплатно, безъ комисиона.
Отнасяйте се за всичко при бюрото, което дава
безплатно всички сведения.
517

Дръ Пейчо Поповъ
откри медицински кабинетъ
ул. „М. Еминеску" 5 (до' бившата сигуранция^

Приема болни по акушарство, гинекология
и вжтрешни болести.
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