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Мнение на законът» за
конверсията на земеделския задъл жения
Веднага следъ свалянето на
режима Иорга—Аржетояну, се
заговори за едно вероятно из
йнение на законътъ за кон
версията на земеделските за
дължения. Представителите на
разните политически партии
въ миналия парламентъ, в ъ п 
реки, че дадоха своето сътруд
вачество при гласуването на
въпросния законъ, запазиха по
една резерва, която формули
ран* въ една много разтегли
ва форма а имеио, че удобря
ватъ по принципъ законътъ,
но известни негови разпоред
би и постановления ги сме
татъ като несъобразни съ и
кономическия животъ на стра
ната и че при възможность
тоя законъ требва да се ре
визира въ неговото основно
положение. Така че, законътъ
който се разгласи и афишира
по всички краища на страната,
въпръки че б е ш е оповестенъ,
като едно обещание на Него
во Величество Краля и всеки
печатенъ писменъ актъ носе
ше Неговия портретъ, се пос
тавя отъ ново на дневенъ
редъ.
Днешната властвующа пар
тия, комбинация о т ъ нацио
валнитЪ трансилвански елемен
ти и царанисткигв такива о т ъ
старото кралство, представля
ватъ една много неудачна а
шгама въ която съставните
елементи не сж си загубили
първичните свойства, а напро
тивъ търсятъ случая да ги ма
вифестиратъ.
Водителите на националното
трансилванско крило сж още
и представителите на банко
вия животъ въ тая провинция,
които още отъ първия мо
вентъ се оказаха ревностни
защитници на интересите на
банковите кржгове в ъ страна
та. Царанистите, на които е
динствената селска проява ос
тана въ белата риза на г. Ми
халаке, едва можаха да взе
матъ едно ясно становище в ъ
връзка съ законътъ за кон
версията, а отделното и дръз
ко поведение на г. Григоре
Юнианъ, едва не доведе до
бунтъ въ редовете на партия
та, а лично него ввроятно ще
лиши отъ министерско кресло
въ бждашия кабинетъ. Значи
въ днешната властвующа пар
тия наречена — Национздъ
църанистка —натделява тече
нието изходящо отъ банкови
среди—целящо запазване ста
билизацията на днешната мо
нета и съ обявено становище
за измънение на законътъ за
конверсията.

до сега, премахване на ония
амендаменти, които били про
карани съ цель да се запа
зятъ интересите на отделни
заинтересовани лица — тогава
никаква критика не може да
се прави. Допустимо е единъ
законъ оть такава важность,
засягащъ една толкова сложца
проблема, да има своите не
достатъци. Много естествено
е тогава тия недостатъци да
бждатъ премахнати.
Но
отъ
(известно
вре
ме се носи слухътъ — който
не е още опроверганъ, че ще
бждатъ извадени отъ пред
вижданията
на закона
за
конверсията — споредъ едни
земеделците, които притежа
ватъ надъ 10 хектара, а спо
редъ други тия отъ 50 хекта
ра на горе. С ъ други думи
казано, конверсията ще се при
ложи само за дребните земе
делци собственици, а средни
т е и едрите ще останатъ из
в ъ н ъ предвижданията на за
кона.
Ако тик слухове и з л е з а т ъ
действителни, което е твърде
вероятно, ще се извърши ед
на голема неправда надъ е
дин* доста широкъ слой про
изводители, които при днеш
ното печално състояние на
дребното ни земеделско сто
панство, остава т ъ единствени
т е агенти на прогресъть при
обработване земята.
Нека не се лжжемъ, сред
ньото
стопанство, както и
дребното не може да плати.
• Какво ще стане тогава? Земи
т е на всички отъ тая катего
рия ще минатъ в ъ ржцете на
кредиторите имъ. Ще бждатъ
ли тия последните въ състоя
ние да поематъ тежкия кръстъ
на производители и да заро
вятъ своите креанси въ дъл
боките бразди на усърдтьта.
Убеждението е, че това не
може да стане и ако се до
пусне среднята собсгвеность
да мине огъ едни ржце въ
други, тъкмо в ъ тоя моментъ,
когато ц%лото народно земе
делско стопанство изнемогва,
ще се стори една фатална
грешка, чрезъ която ще унк
щожимъ основата на земедел
ското си производство.

Законътъ за конверсията на
земеделските задължения тре
бва да остане в ь основната
си форма, като обхваща всич
ки категории собстзеници и
производители.
Че има много случаи гдето
ще се празятъ опити да се
провратъ между многото чле
нове и параграфи на зако
Говори се даже и за поети
нътъ, разни длъжници въ бе
ангажаменти къмъ външния
зизходно положение безъ да
финаноовъ светъ, които виж
иматъ
основното
качество
датъ застрашени интересите
на земеделци, това не може
си вследствие прокарването на
да се отрече. Много подобни
случаи се набелезаха отъ пре
тоя законъ.
сата, даже îi а такива длъжни
Ако чрезъ изменение зако
ци, конто пригежаватъ нъжол
нътъ ;>а конверсията се раз
ко стотици .'.ектара иматъ на
бира подобрението му, пре
махване грешките забЪлязани I трупани отъ по 20—30 милио
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Jflanko безгрижие!

СУВЕРАЙТЪ ОТЛАГА
отиването^!! въ Синея
Сувервнътъ следваше тия
дни да замине sa Синая на
легна ИОЧЙВКЧ
Поради раавилите се поли
тически р . 6 ; тия съ закжсня
пане съставянето не козия
кабинетъ се •' отложи пжтува
нето.
»
След» прнсжтствисто
на
п р « 9 Д Н : нствата въ Кюстенджа
и представян то на новия ка
бинетъ, коато ще трае найаж
сно до неделя, Суверина ще
згмине за С н ш я , кждето ще
остане дв* месец?.

СТАЧКАТА на МИНЬО
РИТЕ п БЕЛГИЯ
Брюкселъ ДЮ— Вследствие
решението и» нящиснелния
мшенъ комитетъ, обяаена е
обща стачка на миньорите въ
цела западна Белгия.
Движението обхваща
170
хиляди работници.
Правителството взема мер
ки за в i вежда не реда като
изпрати войскови и цивилни
части.
Федерацията на синдикати
т е отъ Шарлруа гласува резо
люция es. която се обявява
противъ общата стачка.

на лей, безъ отъ тия длъжи
ми милиони да сж вложили ни
стотинка въ експлоатиране на
земята.
Безсъм^ение . а подобни слу
чаи, законътъ трвбЕа да се у
сили съ още построги предо
хранителни мърки, за да не се
допуснатъ да използуватъ ме
роприятията на една голвма
социална реформа, ония кои
то ги дебнатъ хайдушки, а не
ги заслужаватъ. Тукъ ще и
матъ думата еждебните ин
станции, които за всеки отдЪ
ленъ случай ще требва да се
произнасятъ дали влиза въ
предвижданията
на
закона
или не.
Имено въ тоя пуиктъ зако
нътъ требва да бжде ясенъ,
като огледало, на което ясно
да се огледатъ фигурите и
очертаватъ замнслитЬ на раз
ните фалирали длъжници н е 
мащи нищо общо съ земеде
лието.
Но въ никой случай не мо
же да „се реши — чисто и
просто, изваждането на сред
ния собственикъ отъ пред
вижданията на закона. Ще
бжде сторена една голе\.а и
необмислена неправда.
ИВ.

К.

/йобошникъ и любовница.
ката.
Кученце. Мжжко или женско?
Ковчегъ пОкритъ съ пухове и
ск&пи кадифета. Корделки висъ
Кученце, пъстричко, хубавич ха огь вси страни.
ко, добричко, скромничко, мили
На лобното MtCTO речь отъ
ЧКО,
СКЖИИЧКО...
найблизкия роднина на двойката.
T t вървятъ изъ улицитъ, ТО
*
следъ т^хъ. Въ гостилницата,
Нейде задъ шубрака гаменче
сладкарницата — навевкжде...
та следятъ съ интересъ шедст
Размътиха се Очичкитъ му, вието, подсмиватъ се и пакъ се
загрижи се двойката. Повикаха скриватъ.
лЪкари — конски, волски, мага
Погребалната процесия свърш
решки, колкото и каквито има ва, опечалените се завръщатъ
ше въ града. Цълъ месецъ не дома си.
излизаха отъ дома. Неописуема
Гаменчетата бавно излизатъ отъ
тжга 1?...
храсталака, отравятъ животното,
Даде Господ ь подобръ, само за взематъ скжпитъ Обвивки на ков
два дни. Неописуема радость.
чега и се радватъ, че ще могатъ
Следва банкетъ.
да си купятъ цигари...
Третия день то склопи за ви
Опечалената двойка научава
наги очи—почина.
за обира и повиква гаменчетата
Погребение — траурно шед да отговарятъ предъ ежда.
ствие съ файтони до лобното
Пита сс :
мъсто. Присжтствуватъ всички
По кой членъ отъ закона ще
роднини на животното и двой бждатъ еждени гаменчетата ?
—

?!
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Днесъ Штт щ се с ш ш новшъ кабинетъ
Букурещъ 10.— Бюрото на
нац. църанистката партия има
събрание аъ дома на г. Ю л и у
Маниу.
Дискутираха се законопро
ектите, които ще се сложат ь
на разглеждане въ нвйскоро
време въ Законодателните т е 
ла.
Проектодекларацията, к о я 
то ще се чете предъ парла
мента отъ странг на бждаще
то правителство обхваща: фи
нансови економически и ад
министративни въпроси.
До съставянето иа новото
правителство бюрото на пар
тията нема да заседава повече.

та. По причина многото и на
лежащи парламентарни рабо
ти, предполага се парламента
рите да иматъ по две засе
дания на день.
Въ новиятъ кабинетъ нема
да влезе на никаква цена r
Юнианъ.
Въ завчерашнитв
разпри въ парламента съ гнъ
дръ Лупу, даде се да се раз
бере, че има известни търка
ния и недоразумения
между
г. Юнианъ и останалите чле
нове на националъцъраиист
ката партия.

Религиозна служба въ
памягь на Ст. Радить

К&бинетътъ Вайда е въ ос
тавка.
Белградъ 10, — Днесъ се
Вероятно председатель на'
отслужи 4 годишнината отъ
Парламента щс бжде бивши
трагичната смърть на хърват
ятъ такьвъ г. Чичо Попт».
скиятъ селски водитель.
Нац.църанистката партия е
Вземаха се строги
мерки
определила
вече състава на за да не станат?, стълкнове
новите бждещи министри, та ния, както на 20 юний по
ка че, веднага следъ повик спучай годишнината отъ атен
ването на шефа на партията тата а ъ Скупщината.
въ двореца ще бжде предста
Деньтъ мина спокойно.
вена и новата листа на ми
На официалната служба въ
нистрите.
Загребъприсжтствуваха всички
селски хърват. депутати, както
*
Гнъ Маниу
председатель? и извъредно големъ брой пуб
Нищо не се казва но този лика. Образува се манифеста
болеяъ вялросъ. Големи сж ция. Измежду множеството се
изгледите да при£ме гнъ Ю- извика «Да ж и в е е свободно
лиу Маниу. И ако това ста Хървонско!".
Въ ивлата страна е отслу
не, министерската криза ще
жена
панахида, безъ всякак
трае много кжсо време.
ви
инциденти.
•
Веднага следъ съставянето
на новото правителство то ще
се представи предъ парламен

а

Своеволие или власть
Писмо но единъ прокуденъ селянинъ отъ с К а р а ш вть
.Скнаомъ изъ улацитЪ не инлъ не дрвгъ"

„...Отиеохъ въ селото
Ка
дършикъ да направя единъ ко
шеръ на Мустафа Хали Уста,
отидохъ сутриньта
и до ве
черьта бгьхъ на работа.
Ве
черьта си дойдохъ, а въ село
то надвечеръ е имало
аларма.
Хората се събрали и замина
ватъ ушъ имало
бандисши
нгъкжде въ Базауртъ
и Пън
даклий. На мое мгьсто оШи
шелъ братовия ми синъ Сто
янъ Гешевъ, а Преди това дъ
щеря ми казалана на шефа,че
менъ ме нгьма и че съмъ въ Яг
дършикъ.
Дойдохъ си и седнахъ да ве
черямъ и следъ това си лег
нахъ...
...Дойдоха стражари съ сел
ския караулъ и изкатъ да ме
вземашъ, Понеже шефа ме ви
калъ на Поста.
...Отговорихъ, че Шова време
не мога да отида ще
отида
сутриньта; още повече шефа
ми се закани Предния
день.
Сержентъ инструктора
на
пълни Пушката и каза, че съ
кревата ще ме занесатъ на
Поста. Помислихъ и
решихъ
да отида. Облекохъсее
тръг
нахъ. При тръгването тгь ка
Шо излтьзоха азъ
притворихъ
вратата отъ страхъ и имъ
казахъ че нгьма да отида. То
гава тп> се върнаха
йакъ и
започнаха
да блъскатъ
ни
вратата ми съ закани. Това
свърши Шака.
Следъ 20 мин., ето че идва
и Плутонера съ сжщия сер
жентъ инструкторъ
караула
и стражаритгь и вика да от
воря вратата, чевлгьзки
бан
диети и Почна да
наблта
вратата. Въ това време ид
ватъ и около 30 души
маке
донци колонисти.
Дъщеритгь
ми се разплакаха
и завикаха
Помощь. Потерата
е
чула
чакъ въ Полето нашишгь гла
сове и тогава плутонера Ста
неску напуща двора ми и ма
кедонците
следъ него. Следъ
туй Поставя часовои
около
двора ми до сутриньта,
ко
гато си и ошидоха
безъ да
видятъ дали
има.
бандисти
въ кжщата ми.
Ето госПода това е рабо
тата на нашата
полиция.
Следъ това си вземахъ гла
вата и въ КурШъБунаръ
и
тамъ безъ Помощь и азъ взехъ
пжтя за Силистра — до гнъ
Префекта. Стана вече два де
на и нгьма анкета,
...Македонците
куцовласи

йо улицитгъ ми
разправятъ,
че ако съмъ излезелъ
щгьли
да ме равкжсатъ
Парче по
Парче. Сега се скитамъ
не
милъ не драгъ йо улицитгъ на
Силистра.
Съ Почитъ :
Сшоянъ Ксевъ—
Караджаатъ
Ние H-BM1 да
коментираме
факта sa да не бждемъ обви
нени, че подклаждаме. Още
повече това се е случило въ
съседният* намъ окржгъ, кж
дето властите требва да взе
матъ бързи мерки и з а в ъ 
рнатъ нещастниятъ
селянинъ
въ дома му.
Само ще кажемъ, да се по
бърза и се направи нуждното
отъ тамъ, кждето требва sa
да не се повторятъ и въ на
шия окржгъ подобни сцени.
Въ миналия брой на вест
ника отбелязохме, че некой
жандарми се престараватъ въ
службата си само и само да
запазятъ поста си или да' не
бждатъ 'преместени.
Ако въ Силистренски
ок
р ж г ъ престаранието е вече
започнало не е изключена
въаможностьта и некои наши
такива да започнатъ.
Предварителните мерки ви
наги сж навременни.

Около ромъао-съветскиятъ
пактъ за ненападение
Варшава 10.— Коресподен
та на
в. „Илюстровани Ку
риеръ" се научава отъ добре
осведомени ромънски источни
ци около външното министер
ство, че Ромъния за сега н е 
ма да води никакви прегово
ри съ Съветска Русия, ш не
нападение.
Досегашните преговори сж
били само подготвителни.
Д о м. септември не може
да има надежда за преговори
които ако и да се подновятъ
тогава полското обществено
мнение не допуща да се стиг
не до н е к а к ъ в ъ резултатъ.

Д. С Т . Б Е К Я Р О В Ъ

Бългоршото малцинство
Въ последния брой на изли
защото въ Парижъ списание
„Europe du Sud E st" [Юго
источна Европа) намираме ед
на нервно написана статия,
подъ горното заглание, отъ г.
Ромулусъ Сеишану— журнали
стъ, публицистъ, сътрудникъ
и съредакторъ на вкъ „Уни
версулъ", д о б ъ р ъ познапачъ
на нашата родина, на положе
нието в ь Добруджа и въобще
на добруджанските работи, за
които е писалъ и книга преди
неколко години.
Съжелявайки, че парижкия
професоръ г. Ж о р ж ъ Блон
делъ, в ъ своята статия ,Ми
норитарната проблема на Бал
каните* публикувана въ сжщо

то списание (брой 3—4 отъ
30 априлъ т. г.) е казалъ са
мата истина, говорейки
за
съвсемъ не цветущото поло
жение на българите въ До
бруджа, въ която той направи
самъ една анкета презъ л е т о 
то на 1929 год., гнъ Сеиша
ну. следъ като окачествява
съвсемъ справедливите твър
дения и преценки на почита
емия французки
професоръ
като „грешки" (erreurs) и „не
справедливи критики" (critiques
injustifiées) съ една безкритич
ность, безъ все каква строга
документация,
благодарение
само
на неколко набързо
стъкмени цитати, се мъчи да
доказва, че българите сж „го

Н О В О ЕДИНСТВО'

Ctp. 2

ПСИХОЗАТА В Ш Ш Г О И А
Ц МИЛИОНА НЪМЦИ ПОДЪ ЗНАМЕТО ПА „Р МАНЯЧЕНИЯ" АВСТ
Р ИЕЦЪ. ЕДНО ДВИЖЕНИЕ, КОЕТО Е ПГОТЕСТЪ СР ЕЩУ НЕПР АВДИТЪ
Какво, въ сжщн )сть, стана
съ н е м ц и т е ? Защо наистина
хитлеристкото движение въ тая
страна взе такива истерически
и просто мистически форми,
които заставиха . 15 милиона
хладнокръвни, разсъдливи и
методични германци да в ъ р 
вятъ безпрекословни подиръ
единъ довчеращенъ австрий
ски авантюристъ?
Ето единъ въпросъ, на кой
то историята на утрешния день
ще ни даде, може би, единъ
правовъ отговоръ, черпейки
аргументи отъ тъй — интерес
ната психология на тълпите.
Известниятъ френски писа
тель Ж . Кеселъ, който извър
ши една обширна анкета вър
ху днешна Германия отъ име
то на големия парижки в. »Ма
тенъ", ни рисува следнята чуд
новата картина на хитлерист
ките събрания:
„Никога никаква друга дема
гогия не е събирала такава ау
дитория и не е създавала та
кива театрални ефекти. Въ слу
чая се чувствува една много
годишна подготовка и се усеща
и едно раздразнено въображе
ние и притокъ на огромни фи
нансови средства и едно нечу
вано пасивно послушание на
тълпите.

той извика трикратно:
— Събуди се, Германио!
Чудовищната тълпа отгово
ри съ сжщия зовъ.
Мракътъ се вече сгъстяваше,
далече блесгвха светлините на
Берлинъ. Внезапно се възца
ри пълна тишина и загоръха
хиляди факли, които заобика
ляха гигантската естрада, при
давайки й видъ на необикно
венъ и тържественъ олтарь.
Това бЬше знавъ, че Хитлеръ
иде!
И все пакъ, той застави да
го чакатъ още половинъ часъ.
Напрежението и нетърпението
на тълпата растеше. Чу се
бръмчението на автомобиленъ
моторъ. Настжпи мъртвешка
тишина. На стжпалата се по
каза този, който б е кумиръ на
тая тълпа. Можеше да се мис
ли, че изведнъжъ е избухнала
буря съ невиждана сила. Ж е 
ните, в ъ екстазъ, изглеждаха
близки до припадане. Фанфа
р и т е гърмеха. Щурмовите от
ряди, съ дигнати ржце по ф а 
шистки образецъ, ревеха свое
то гръмовито приветствие".

•
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Съ южно изложение, улица
„Михай Витязу № 20 [близо li
до гарата], състояша се отъ F
Т Р И СТАИ С Ъ СТРАНИЧНА m
КУХНЯ и МАЗА.
Дворно место надъ 800 кв. м.

1

ЦЕНА НАЙИЗНОСНА
Справка редакцията
2020
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Л А В А Т Ъ ее ПОЛЪ НАЕМЪ

,, Предавайки тъй картино с ъ 
бранията на хитлеристите въ
Германия, френскиятъ писа
ДВЕ СТАИ И САЛОНЧЕ
тель е пропусналъ да добави,
съ или безъ странична кухня
колко голема е отговорность
на ул. „Мирчеа челъ Mape" 22.
Както и да се отнася чо va на Франция и на д р у г и т е
Приематъ се и ученици или
в е к ъ къмъ методите и идеите .победители" следъ войната за
ученички.
на хитлериского движение, трЪб да се създаде сжществующата
ва да се признае, че зрелище днесъ .хитлеристка* психоза
Справка редакцията
то му притежава една такава въ жизнеспособната германска
1010
динамическа сила, такава мощ нация. Нечуваните следвоенни
на привлекателность, че за страдания на „победенлгв", ко
т е х ъ требва да се държи една ито и днесъ не трогватъ ме
сериозна сметка. Ето, напри | талическите сърдца на големи
меръ,вечерьта, когато Адолфъ т е държави отъ бившето съ
Хитлеръ требваше да говори глашение, сж, може би, най
предъ колосалната арена на главната отъ причините, които
Грюнвалдския садиумъ. Всич^ събраха 14 милиона равноправ
ки билети беха разграбени и ни,
трезви и будни германци
спекулантите ги препродаваха подъ знамето на довчерашния
съ 5—6 пжти повече отъ стой ' „вманиячень австриецъ*. Това
ностьта имъ (Б. Р. Не е безин е протестътъ на една нация,
тересно да се отбележи, че гер ! която е решена да се бори до
майските избиратели могатъ да ' край за своето сжществувание
слушатъ политическите орато ! подъ елгнцето и която некога,
ри само срещу заплащане). Вси ' чрезъ устата на графъ Ратенау,
чки трибуни беха препълнени. изрече предъ смаяните побе
Колко хора имаше тукъ? Може ; дители историческата фраза:
би, 50 или 60000, може би сто
— Подобре ужасенъ край,
хиляди—не зная. Посредъ ape : отколкото ужасъ безъ край!
ната се виждаха строени хиля ;
сигшень
npomufo
ди ударни отреди съ знамена,!
лозунги и безчислени значки.j
(ltaMoAue,,ÀùupL't!a^(fjdcrn.ijô<
Ксгато първиятъ ораторъ]
Гьобелсъ свърши речьта си,

i

:

;
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Чети 6къ
„9{о6о
единство"

сти" въ Добруджа, че т е не
съставляватъ нейното „старо",
„коренно" население, че бъл
гарите сж се настанали въ
Добруджа едва напоследъкъ,
само преди 80 или 150 год.
Безъ да имаме намерение
да влизаме въ полемика съ г.
Сеишану, безъ да имаме на
мерение да твърдимъ тъкмо
обратното, оставяйки на дру
ги чисто академичните диску
ции, ние, въ интереса на исто
рическата истина ще се помъ
чимъ да корегираме „грешки
те" и „несправедливите кри
тики", които той прави отъ
своя страна, използвайки само
некои отъ документите з а с е
гащи повдигнатите отъ него
въпроси, предвидъ
тесните
колони на вкъ „Н. Единство".
Гнъ Сеишану твърди, че
българите сж се настанили въ
Добруджа едва презъ послед
ните десетолетия на миналия
в е к ъ и че найстарите бъл
гарски поселища въ Добруд

жа датиратъ само отъ преди
100—150 год. Следователно т е
съвсемъ не могатъ да бждатъ
считани като „коренни" жите
ли на тая провинция, а сж
били и си оставатъ обикно
вени „пришълци*, .емигранти*,
„колонисти" и „гости", както
се изразява самия той. Мест
ното, . с т а р о " , коренно" насе
ление на Добруджа е било
ромънско, което, следъ като
Добруджа попадна презъ XIV
в е к ъ въ ржцетъ на турците,
се е оттеглило въ западната й
часть, край Дунава, по ц в л о 
то течение на тая река отъ
Русе до устието й. Споредъ
г. Сеишану, това ромънско на
селение се е настанило въ Д о 
бруджа още презъ епохата на
националното формиране на
ромънския народъ и по кжено
презъ XV в., при господство
то на влашкия войвода Мирчя
великий въ Добруджа.

теория, която ние въпръки
това, бихме били наклонни да
приемемъ, ако не сжществува
ха исторически данни и доку
менти, отъ които проличава
тъкмо противното.
За да се документирам?, ние
ще приведемъ само некои оть
техъ.

Въ търговския
договоръ
сключенъ презъ
1387 год.
между независимия добруд
жански владетель Иванко и
Генуезцитв се говори за .гър
ци и българи" като жители на
Добружда; първите сж насе
лявали черноморското край
б р е ж и е , а вторитв— вжтреш
ностьта. Това още презъ XIV
в е к ъ . Бавареца Hans Schiltber*
ger, странствувалъ въ Евро
пейска Турция презъ 1396 г,
разправя: „Азъ посетихъ три
Българин: първата е столипа
Видинъ, втората съ столица
Търново, третата (Добруд»*
Това е, безспорно, една съв б. н.) съ столица Калиакра'
семъ
невероятна, абсурдна
Дубровнишкня
търговец*
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Положениетовъ Германия

IHPOTR НА МАЛЦИНСТВАТА

ЦВШТУИРАНЕТО H i
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ВЪПРОСА 8А ТРОНА- ЕДНО СЪГЛАСИЕ МЕЖДУ КРОНПРИНЦА
И ГЕНЕРАЛЪ ШЛАЙХЕРЪ. АТЕНТАТИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТЪ

ЬнОРИТЯРНЯ ПАРТИЯ И НЕЙНАТА ПРОГРАМНА РАБО-

[Ц.ТРоБВА ДА ИМАТЪ СВИЖДАНЕ И НАШИТЪ ДЕПУТАТИ

селение има освенъ нуж
дите, които иматъ всич
ки ромънски
поданици,
още и други, които сж
належащи и необходими.
Веднага следъ изборите Една такава нужда сж
тмцитгъ минориШари сеучилищаШа.
мдллаха на една стра
жи и завчера сж имали Освенъ Културните об
щото си заседание.
щества, съ тоя въпросъ
ПьрваШа имъ работа е требва да се занимаятъ
представи
\ца да се конституиратъ и народните
опредгьлятъ становище- тели. Те требва да се
щ което тргьбва да дър- събератъ четирмата на
хйШь въ настоящата nap-едно и да определятъ ко
шменШарна. сесия.
га и какъ щ<? се повдигПо пьрвигь въпросъ е из- натъ въпросите за учили
1ранъ за Председатели
щата.
№ г. д-ръ Хансъ
Ото
Роть, подпредседатели г. Есеньта наближава, а
'iph Францъ Кройтеръ и ние до есеньта требва да
щетаръ г. Хансъ Белеръ.
ма е състава на новото имаме освенъ признати
Ьро на немската мино училища като юридически
рШарна парламентарна личности, още и училища
ч, което е сжщото по селата.
нгьколко години подАко сами не могатъ и
ф. Една ргьдкость за
шсь българите, на кои- нематъ
достатъчно оio, ако се случеше щеше питносЩь въ това напра
h бжде целъ евенимептъ. вление да влезатъ въ конПо вШориятъ въпросъ се такть съ
по-опитните.
t дошло до заключение, Човекъ не може да бжде
че Шргьбва да се говоривсемагжщъ и всезнаящъ
1о въпроса за пенсиите
«за тоя за Тронното но требва да вижда и не
достатъците си.
сто.
Нгьмците влгъзоха въ
Мщнъ картелъ съ на*
м>налъ»църанистите и
шаха свои народни йредУматели.

$

По въпроса за пенсииНека се опитаме общо
т ще вземе думата на- всички да наПравимъ не
рдния представителъ А- що и ще се уверимъ,
че
\щзъ Лебутонъ, а за Трончесто
пжти
и
невъзмож
слово ще се опреде
оаботи ставатъ
ни оратора въ второто ните
заседание, когатъ се про- възможни.
клжаШъ и дебатите по
Поне неколко училища
тората точка.
въ селата требва да има
ОШъ Кадрилатера има
ме въ началото на учеб
не избрани трима депуШаШа и единъ сенаторъната година.
български произходъ.
Можемъ да ги имаме
Избрани сж отъ българ
ското население, ако и да достатъчно е да напрегm отъ националъ-църани- немъ всички сили и ще ги
ипката партия. Това на имаме.

Paol Djordjitch пише презъ
1595 год.: «България се раз
деля на три провинции: <дна
отъ които е и Добруджа".
Професоръ Iorga, отъ своя
страна, доказва сжществуванего на една .приморска Бъл
гария", която споредъ него,
се е простирала чакъ до Ки
лия (вж. Studii istorice asupra
Chiliei şi CetateaAlba стр. 60).
Венецианеца
Lazar Seranzo,
кввълъвъ края на XVI в.,
нарича
Добруджа bulgariae
provincia.
Приемайки за вЬрно, обаче,
твърдението на г. Сеишану, че
«Добруджа не е била никога
бълг." ние заключаваме о т ъ
горните цитати, че независи
мо отъ това, противно на по
държаната отъ него теория,
още презъ XIV, XV, и XVI в.,
Добруджа е била населена с ъ
българи. Това се вижда и отъ
следните исторически данни:
католическия, свещеникъ Co
юи1ео, пжтувалъ въ Еврп. Тур

Стр. *

ЕЛКГ.CtEC*

ция презь 1584 год. пише, че
„отъ Б е л г р а д ъ до Черноморе,
по дължината на турския ( д е 
сния б н.) б р в г ъ на Дунавг,
християните., сж всички сла
вяни по произходъ. Нема съм
нение, че тези .славяни" отъ
Русе до устието на Дунава сж
били българи. Полския посла
никъ P alatia do Kulmie мина
вайки презъ Добруджа, на
пжть за
Цариградъ, презъ
1677 год. пише, че жителите
на градъ Исакча (на Дунава)
сж .гърци, арменци, българи,
евреи и турци".?.Отъ пжтуване
то, к о е т о е направилъ презъ
1689 год. въ Добруджа антио
хийския патриархъ Macarius,
нче научаваме, че в ъ гр, Ма
чинъ („Мажинъ") има 420 кж
щи на хрпетиянибългари, сж
щия твърди, че населението
на Иглииа (на югь о т ъ Исак
ча) е сжщо българско. Далма
тинеца Bochkovitch, посетилъ
презъ 1762 год. дунавската
часть на Добруджа, пише, че

Берлинъ 10 (по радиото).
Днесъ усилено се носиха
слухове по отношение никак
во споразумение, което е по
следвало
между
бившиятъ
германски Кронпринцъ и ге
нералъ фонъ Шлайхеръ. Тъзи
слухове аа споразумение гла
сели възвръщането на бивши
ятъ Кронпринцъ на германския
престолъ.
Неофициално се говори, че
германскиятъ привцъ
ималъ
действително известни симпа
тии къмъ Хитлеръ, но в р е 
мето не позволявало сега H*Bкой да си помислюва за сни
мане и качване на тронове.
•
Огъ друга страна
всички
тия слухове за
възвръщане
на Кронлринна и неговото
тайно споразумение съ Хитлера се опровергават ь отъ
бившиятъ германски
императоръ.
Утре ще се даде и официциално опровержение по тоя
въпросъ.
Атентаторите продължа ватъ
своята дейность.
Единствено има тероръ надъ
водителите на социалъ-демократическата партия.
Освенъ произведените атен
тати иъ Ниденбургъ (източна
Прусия), както и въ равлични
места въ Силезия, произве
доха се атентати и въ Брауншвайгъ.
Анкетата установи за ви
новни националъ-социалистите,
които веднага полицията аре
стува.
*

Правителството е решило
да вземе извънредно строги
мерки за размирниците,
националъ-социалисти
и кому
нисти, но споредъ едни све
дения получило е уверенията
отъ водителите иа размирни
ците, че ще сбуздаятъ парти
заните си въ най-скоро време.

Фонъ Папенъ се завърна
въ Берлинъ и започнаха пре
говори за съставянето на пра
вителството.
Днесъ имаха свиждане м р а
на войната фонъ
Шлайхеръ
съ Хитлеръ.
Официалните кржгове твър
дятъ, че правителството . же
лае да взематъ въ управле
нието националъ-социалистите.
Националъ - социалистическата
преса настоява въ
случайна
коалиция въ управлението, иациог алъ-социалистите да взе
мели решающо число мини
стерски места, а ие само не
колко маловажни портофейла.
Предполага се, че центрума се държи достатъчно хлад
нокръвно спремо правителст
вото.
Днесъ сж имали среща нъкой водители отъ центрума
съ видни правителствени крж
гове.
Верва се, че е невъзможно
едно парламентарно правител
ство беаъ участието на цен
трума.
*

Въ такъвъ случай е изклю
всекаква

възможность

sa сътрудничене между
вителството на фонъ

пра

Папенъ

съ центрума.
*

РЕЖИМЪ

Въ Югослаьжя диктатурата
сложи въ вериги t: скоза мо
зъците на почти всичяи посъбудени u
свебодомкеляихи
хор*.
Особено звсегаяти вь тева
отношение сж хървати н слевенци, да не говорамъ ла на
родностните малцинства.
Отъ известно време и тамъ
започна да се заго^ориа за
забравената конституция и за
парламента ризъмъ.
Първиятъ югодоаяискл ми
нистеръ е вземалъ
завчера
думата ка едно заседание на
парламентарното
болшинство
и казалъ, че Югославия треб
ва да се върне къмъ свобод
ния либерализъмъ. Сжщо треб
вало да се дойде съ единъ
законъ и прокара презъ пар
ламента, съ който да се на
прави децентрализация въ вжтрешното провинциално
уп
равление.
Съ това се смета, че Ю г о 
славия ще направи
първата
крачка къмъ конституциона
лизма отъ 3 септемврий.
Ако всичкото каквото се
говори се и прави, то въ то
ва отношение най-много чу
деса б»ха станали въ
Юго
славия.

Бившиятъ ханъ Дурбалийски
въ който б е прекратена про
дажбата на спиртни напитки
въ кръчмата, сега се нае отъ

КОЛЮ ШЕСТАКОВЪ и

се намиратъ в с е к а к ъ в ъ видъ
спиртни
напитки: натурални
бели и черни вина— отъ соб
ствените лоля, цуйка и джиб
ра — безъ всекакъвъ смесъ.
Тезгефтаръ Василъ Д р а ж е в ъ
Дурбалийски, който до скоро
беше такъвъ въ собствената
си кръчма въ града.

Атентатите непрестанно про

Добре обзаведена отъ ЯНИ
МАРИНОВЪ
Кавгрналията,
дължават*. Днесъ е имало въ
кухня е съ подбрани ястиета.
страната 20 атентата. Ако и
Цени на найиткитгь
и яссега не се обърне нуждното тиетата
общодостъпни.
внимание, правителството
е
Прислуга б ъ р з а , багажа въ
решило да вземе драконовски хана гарантиранъ.
мерки противъ смутителите
Съ почитание
на реда.

населението на село Балтажи
кьой се състои отъ „турци и
бьлгарихристияни* [altera i
cristiani bulgari]; сжщо и за
селата Даякьой;и Ташбурну, въ
първото отъ които е намерилъ
300 български и турски кжщи,
а въ второто 50, За българ
ското население въ вжтрешно
стьта на провинцията (Тул
ченско)|ни дава ценни сведени.*
и пжтешественика Antirmony
(1737 г о д ) . Ние сме принуде
ни, обаче, да спремъ тукь на
шите изброявания, страхувай
ки се, че злоупотребяваме съ
гостоприемството на в. „Ново
Единство", предполагайки оба
че, че горните пасажи гово
рятъ достатъчно убедително
за наличностьта на едно ком
пактно българско население
въ Добруджа, презъ течение
на в е к о в е г в , още отъ XIV до
XVIII в., н е щ о което се отри
ча отъ г. Сеишану, който твър
ди, че за пръвъ пжть бълга
рите се настаняватъ въ Д о 

к ъ м ъ КОНСТИТУЦИОНЯЛЕИЪ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Като заместникъ на досе
г а ш н и я » председатеь на цен
трума се сочи доскорошниятъ министеръ на вънкашннт е работи г. Брюниигъ.
чена

ВЪ ЮГОСЛАВИЯ

КОЛЮ ШЕСТАКОВЪ

Ние бихме приели и това
бруджа едва презъ втората
половина на AVUI и главно негово
твърдение, въпреки
на XIX в е к ъ .
всичката негова абсурдность,
Но даже допусналъ това, г. но документите и сведенията
Сеишану, веднажъ прибЪгналъ останали отъ тая епоха гово
до крайность, съвсемъ логич рятъ тъкмо обратното :
но изпада въ противоречие,
като твърди, базирайки се на
Tchaikovscky. който е пжту
единъ съвсемъ
не
досто валъ презъ Добруджа въ 1842
веренъ исторически документъ,
год., отъ Черна Вода до Русе,
че даже и презъ първата по
ловина на XIX в., въ 1839 год. пише: „целия десенъ б р е г ъ
е нвмало никакви българи въ на реката е населенъ съ бъл
Добруджа. Споредъ въпросния гари". Освенъ това бележития
документъ, ние сме изправени славистъ и етнографъ Шафа
предъ следната абсурдность,
рикъ въ своята етнографичес
споредъ която населението на
Добруджа въ 1139 год. отъ ка карта „Slovensky 3emevid"
Мачинъ до Русе, по дължина отъ 1842 год. дава Добруджа,
та на Дуназа, е било само като земя населена съ бъл
[uniquement] ромънско, а вж гари.
трешностьта е била населена
(следва)
съ турци и татари. .Где сж
били впрочемъ българите?" се
пита странно г. Сеишану, да
вайки следния отговоръ: „от
татъкъ Русе т.е извънъ Д о 
бруджа".

Чети 6-къ „9{о6о
€динст6о"

grp.

,шово единство*

4

Фисколни неправди
Преди неколко дена изне
сохме иа това место неправ
дите, които се в ъ р ш а т * по
селата отъ страна на фискал
ните органи.
Тогава нанесохме и мислех
ме, че само в ъ Чамурлийска
та община се е ^извършило
подобевъ родъ своеволия, но
ето че ни се донася днесъ до
знание, ч е и в ъ с. Кюпелеръ
— Геленджишка община ста
ва сжщото. Органите на фис
ка поднасяли единъ списъкъ
отъ данъкоплатците на кеха
ята, или „доверенъ" темъ чо
в е к ъ , който отъ своя страна
ходелъ отъ хармаиъ на хар
манъ да „контролира", кой
колко храна е ивкаралъ, кое
то . о т б е л я з в а л * "
на една
страна. Така събирал* сведе
ния и д ъ р ж а л ъ в ъ течение
началството си. Случвало се
е когато тоя „довереникъ"
разправялъ на лево и десно
кой колко пари има да плаща

и колко храна изкаралъ.
Това е едно безаконие и
неправда. Ако фиска има да
взема той има свои органи,
които лично могатъ да пра
вятъ и изпълняватъ обязано
стите си.
Всекакъвъ другъ начинъ на
контролъ и * събиране на су
ми може да доведе неприят
ни инциденти. А защо да се
слагатъ хора чужди на фиска
и населението, които може би
могатъ да донесатъ изненади
ва едните и другите.
Необходимо ли е да знае
единъ селски кехая, колко
пари може да събере бирника
или нолко храна е изкаралъ
известенъ земеделски стопа
нин* ?
На тая неправда требва да
се сложи край, понеже е го
лемо недоволството
против*
подобен* видъ на процеди
райе.

СПОРТНА ХРОНИКА
Въ брой 1090 на в. „Газета
Спортурилоръ", големия спор
тенъ журналистъ М. Байлисъ
публикува една статия за спор
та у насъ, която ние предава
ме тукъ изцело.
„Единъ день въ Базарджикъ,
въ оня жгълъ на държавата,
отъ кждето ни идатъ само из
вестия за комитаджии, за раз
бойничества, кждето, обаче,
за радость на истинските спор
тисти сжществуватъ чудесно
хубави спортни работи.
Едно градче с ъ около 30
хиляди жители, съ големи гри
жи създадени отъ економи
ческата криза — бидейки го
л е м ъ центъръ на търговията
съ храни — Базарджикъ да
ва въпреки това аспекта на
напредничаво спортно движе
ние, обосновано съ много жер
тви.
Осемь сериозни дружест
ва развиватъ една официално
контролирана дейность и не
преувеличавамъ, ако кажа, че
в ъ картата на нашия футболъ,
Базарджикъ заслужава да бж
де подчертанъ.
Както организацията, тъй и
ритъма на прогреса заслужа
ватъ да бждатъ подчертани.
Стигна се въ Базарджикъ на
неколко стотииъ активни мг
рачи и на неколко хиляди
зрители на една игра за шам
аионатъ. В ъ едннъ работенъ
день съ цени отъ 12 лей се за
писаха зборове между шесть и
осемь хиляди.
Съществува едно много до
бро течение за спорта. Почти
ентусиаано. Една екипа о т ъ
Базарджикъ— Глория— напра
ви мачъ нулъ с ъ Виктория
отъ Констанца. добре засиле
на. Градчето б е празднично
настроено.
Всички се гордееха на на
правеното.
Вечерьта въ града б е ц е л ъ
ираздникъ. Лицата на всички
излъчваха щастие.
Спорта е съ други думи на
почтено место въ Кадрилате

негактичность. И за нещастие
това е болката на целия про
винциаленъ спортъ. Официа
литета на место да укоража
ва, да помага, страхъ го е, че
много големата инициатива ще
накара да се заклати почвата
подъ краката му.
Това е положението въ Ба
зарджикъ и горепоставените
Букурещки официални среди
биха могли да си понаведътъ
ухото за въжделенията на тоя
интересенъ край за румънския
спортъ.
Добруджа — Глория Б
21
Харекетъ — Шефакъ Силистра
30
Харекетъ засиленъ съ Ви
чевъ, Глория, Капитановъ, Гло
рия и Харбовъ, Вихъръ спече
ли първата си победа срещу
чуждъ тимъ. Естествено най
д о б ъ р ъ о т ъ всичките 22ма
бе Вичевъ. ШефакъСилистра
слабъ.

— Гнъ дръ Т. Ханджи
евъ съобщава за знание,
че се завърна въ града и
приема болни презъ всеко
време на деня въ кабине
та си.

ра. Течението се е усилило
неимоверно много и всички се
Местниятъ спортенъ
питатъ по какво чудо.
клубъ
.Юпитеръ" замина
Защото требва да сжщест
ва
въ
сжбота
за Варна,
вува единъ
въодушивитель,
кждего ще играе съ спо
И не е мжчно да се открие.
Тая р о л ь я игра дружеството
ртното дво „Тича" въ не
.Глория". Около него сж се деля следъ обедъ.
събрали хора да служатъ на
спортната идея.
— Средно
^земеделско
Ентусиазиста аптекаръ Кос
сшийансШао търси 2—3
товъ и още неколко трудолю
биви души не сж избегнали работника—
харманджии
отъ никакви жертви, пари и
за 35—40 дни срещу до
време, така че ведно с ъ тех
бро
възнаграждение.
ното дружество да се издиг
Справка редакцията
не и нивела на общия спортъ.
Техния трудъ послужи като
стимулентъ.
— JCoictmo 6icmxuka
Заедно с ь Глория, други се
Вече éiute
готобъ, дохе
демъ дружества работятъ с ъ
не noмалко усърдие. И благо
св хи се до зхахие
за
дарение на Глория, Базард
едхо зберско
убийстбо
жикъ притежава една арена,
бъ
с.
ХедьтъЧелеби.
която нема подобна подобра
Убити сж баща и сихъ
освенъ тая на 0 . N. Е. F. Изоб
що спортното движение взема
отъ
коАохистимакедох
пропорции, публиката се уве
ци.
личава и зрелищата се подоб
Jîoèpoéxocmu
бъ сле
рява тъ,
дующия
брой.
Човешката зависть не мо
же да не си покаже ноктите
— Поради
дъждовете,
предъ едно толкова красиво
дело. Ентусиазъма на Глория
които паднаха въ послед
донасвше твърде много д о 
но време, вършидбата въ
бри резултати. Говореше се
целия окржгъ върви мно
твърде много за Костовъ и
за тия, които беха около не го бавно.
го.
Требваше да се спре ево
— Известява се на гос
люцията, която щеше да раз
пода земеделците ошъ ра
крие безсилието на тия, кои
йона на житната
борса
то въпреки официалните си
качества не вършеха нищо.
при гара Касъмъ, че ста
И тогава споредъ стария о рата
житарска
фар на
бичай се достигна до найот
Спиридонъ
Панаитеску
вратителната формула: адми
ошъ
Добричъ,
е открила
нистративна шиканерия.
свой
клонъ
въ
Касъмъ,
где
Терена, въпреки че е единъ
то купува всички видове
отъ найдобрите въ държава
та, не е омолгиранъ и колко
храни на найдобри днев
други притеснения. Съ каква
ни цени, чияшо сшойноШь
цель всичко това? Че хората
се изплаща на место въ
които сж начело на дружест
магазияШа
веднага при
вото аниматоръ, да бждатъ
предаването
на сшоката.
обезкуражени. Колко дълбока

— Редовни пжтни съоб
щения еа курорта Карапча
съ автомобилъ:
тръгване
отъ Добричъ 4—5 ч. сл.
обедъ отъ ханъ Балканъ.
Отъ Карапча за Доб
ричъ 5 ч. сутриньта.
— Въ всека българска
кжща требва да се полу
чава и чете вкъ „Ново
Единство", единствениятъ
български защитникъ въ
Ромъния.
— Житното тържище е
слабо посетено.
Цените
на зърнените
храни отъ вчера и днесъ
сж следните: зимнлца 340
420; р ъ ж ъ 280320; царе
вица 160165; ечемикъ 170
175; овесъ 155170; бобъ
270; рапица 300330.
— Утре
пристига въ
града ни софийския спор
тенъ клубъ „Ф. К. 13".
Въ неделя ще играе съ
местното
спортно
д во
„Вихъръ", а въ понедел
никъ с ь „Глория".

А N U N T
Se publică spre cunoştinţa ccfj
lor interesaţi că, în str. Ştef;
Cel Mare № 34 este de luci
riat o magazie cu patru ocliii
şi un hambar cu o capacitate
160 vagoane cerele, proprietal
dlui Vasile Cambof, magazie
re are intrare şi prin str. Roşie]
ri :um şi un local de cărcim
cu o singura încăpere şi becii
la subsol.
Doritorii pot încheia contrai
numai cu d1 Neagoe Gheorghiii
Administrator Costade din
Lascăr Catargiu № 7 )casele pi
otului Alex. Toncof).

О В Я В А

Съобщава ce за знание
интересующите се, че се дава]
подъ наемъ една магазин
ул. „Стефанъ челъ Mape" Щ
състояща се отъ 4 гьоза и eî
динъ хамбаръ съ вместим^слЖ
160 пагона зърнена храни, соб-Г
ствепость на Василъ Камбовт]
В х о д ъ с ж щ о и на ул. „Рошио|
ри".
Дава се сжщо подъ наkil
емъ и една кръчма съ ма?а \ш\
субее лъ.
Ингересующите се могагя
да екчючатъ контрактъ сам»Ч
с ь г. Нягое Георгиу, ул. „Лас-Г
каръ Катаржиу" 7. [Домъ «хеш
щеникъ Александъръ ТонкпвьГ

Ш
R O M A N I A

Poliţia oraşului Bazargic

•

Publicajiune

d e v â n z e r e № 20.389
1932 August IU
In baza adresei dlui Jude al Judecătoriei mixte Loco МЩ
35.432 I 932, se aduce la cunoştinţă generală că în ziua de 19
August 1932, începând delà ora 10 dimineaţa înainte, se va .in
de cu licitaţie publică în piaţa Păcii din Bazargic averea m.ibi
liară proprietatea debitorului Dimu Petnf comerciant din comuna 4
u
Bazargic j'ud. Caliacra, compusă din minatoarele:
1) 50 kgr. talpă
2) 30 fuse box diferite culori
3) 20 perechi pantofi bărbăteşti de pânzăjjcu talpă de azbest
Aceasta pentru despăgubirea credilorului I , Berjarov avocat
din com. Bazargic jud. Caliacra, cu suma de lei 4000 capital,
lei 200 cheltueli de judecată, plus procente şi cheltueli de urmă
rire, datorate în baza titlului executor Jfe 275 | 932 pus pe Cat*
tea de judecată 358 | 932 a Jud. Mixte Bazargic.
Vânzarea se va face pe bani gata.
Comisar aj. Răhău
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СЛЕДЪ ЕДНОГОДИШНО СПЕЦИА
ЛИЗИРАНЕ ВЪ ПАРИЖЪ П О
| У р о д о г и я

и г и н е н о д о г и я

|

се з а в ъ р н а и с е у с т а н о в и в ъ медицинския си
к а б и н е т ъ — у л . „Елиаде Раду.ческу" № 3
П Р И Е Л А Б О Л Н И Ц  Ь Л Ъ ДЕНЬ

дръ

А.

В А Н Е В Ъ

Женски волестд — Сдфшшсъ
Приема болни всеки день
ул.

„Режеле

Каролъ"

mi

Д-Р* M

МйфРаВН

— ЗАВОДЬ КД.?Ь —

се забърха отъ специализащ я, отъ стра
хетбо и премести кабинета си отъ улица
„Cronicarul Urechi" № 1 ьъ ул. „Принчипеса
Мариоара* 8 (домъ ЗЛАТИ НАЧЕВЪ)
15*
ШтшЕЖШшжжтшттттт
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