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МОЕТО ЖГЖНЕ
Скавалщий

На много места слуша
ме разисквания на горна
та тема; правятъсе най-раз
нообразни коментарии, упреш и дори се достигна
до осъдителното решение
за дезинтересирание отъ
обществените ни работи,
„одъхани С> отровните
мия:ми на разединението"
а отъ'не малко страни се
отпр1Вятъ апели за. брат
ско сшютяеание и еди
нение.
• Ако не живеехме въ непосредсгвенъ
контактъ
съ развоя на божемъ це
лия ни обществеиь ж и вотъ бихме се очудили на.
горните тревожни слухо
ве и възгласи при наблюдавание
нормалния
развой на нашите общи
депа'..
НзЧетина, напоследъкъ
една малка групичка отъ
хора подиг«а .,г ,о л 4 . м тьшумъ около себе, си, слу
жейки си съ най-непростените средства за про
паганда и популяризирание. Обстоятелствата, кои
то дздоха възможност ьта
за проязъкъ на групичка
та, преминаха въ история-'
та ь групичката остава да
се з?«кмава само сь ма
хленски клюки,- смЪшни
НаПЪНИ

И ' ГфСЕНКЕГННЯ,

Само рлзбира се, ако не
прибегне до безумия, кои
то я биха окончателно ко
мпрометирали в ъ очите
на общественото мнение.
Общеегените проягм на
цело малцинство не могагь да бждатъ. пОзпияни
отъ изолираните нещаст
ни опити на нтзкс лко персонмфикирани . индивида,
които въ стремежа си да
реализирагъ личенъ преуспЪхъ еж готови дори да
се стдадътъ на ркс-<оаени яа общата ни кауза
(fetus и приоми, което
впрочемъ. се доказа ^не
съмнено напоследъкъ.
Тукъ ще ни се напра
ви, вероятно, забележка
•те, че сме отрицатели-на
общопризнатата борба въ
обществата. Съвсемь ие!
Но каква борба може да
се предполага въ ограни
чения обсегь на нашите
социални прояви, още по
вече при несъмнената
липет на реелни причини
за д;/х.;>внп и идгологическа разлъка?
Веднага може да ни се

зададе и въпроса: Но ;защо сме заели една реши
телна "позиция : прогивъ
«едно течение, което се
зароди напоследъкъ".
Отговора е само едннъ:
Никакво течение! То беха само усилията на една
вманийчена личность, под
крепена отъ близко заин
тересовани яйца.
Обстоятелствата доказа
ха безспорно тоаа.
, Е доб^е, при това по»
ложеиие може ли да се
говори за антагоиизъмъ
и дележъ въ широките
народни мася на българ
ското малцинство отъ Че
ти режгжлника?
Разбира се, не! Може
би, е писано нему много
да изтегли отъ чужди иотъ
саои, но неговата кауза
бидейки правдива и чис
та, ще възтържествува.
.^'.HeicauacfeKML единтч.ра-.
боти за приблг.жазанието
по-с!Шро на този день! .
Л. 77. СШанчевъ

7 » еж злобата на деня. Веетьта за появата имъ въ на
Въпреки всички успокоения по отношение на шия край се разнесе главолом
игканзийте rqcra въ окръга пи изгледите за по-сс- но, давайки материалъ за Врериозиа опасаость се увеличавать съ всЬки новъ^день. дъвквание на много усШа,
Едни разправяШъ, .че , Доб
Вчера съобщиха за Появата имъ въ шубракптгь руджа
е пламнала*
.-••-,'
кря* с. Базауртъ (ениджанска община)
Веднага въ едно село току
Въ -отговоръ на телеграфичеексто исканне на що пристигналия отъ града
местаата • земеделска камара да се дадътъ наставле съ ужасъ разказалъ) че скания за борба протипъ вредителните насекоми м зото калцишп, ся огненосни.
Други, който чулъ въ едно
на земеделието съобщи, че появилитгь се скакалци кафене
да се говора за „възсм за сега въ Периода на растението си и следъ можностьта да бждать упосдве Шри седмици ще се развияШъ, израствайки имъ шошена посевитгъ" разказалъ
крилгь. Тогшш Шгъ ставапгъ крайно опасни, напа въ селото си, че тия живо
дайки посгъвиШгь и отргьзвййки класа могаШъ да ле- тинки не току тъй сам о, ама
си аматъ по едни ножици и
тяШь съ него. '
клъцъ, клъцъ—отиде, Ша се*не
Вчера пристигна въ' града ип иачзлаика на зе видя ни стъбло, ни класъ\...
Слушатъ шуй селяни тгь и
меделската оБяясть огь Кюстенджа г-~нъ Мунчяву,
който придружеиъ огь депутата г.Матсй, Стефан*.шъ, разказватъ въ други села, че
животинкитгь еж нгьщо гоземеделския конеилиеръг. Митрифшъ и окржжния л1Ъмо и страшно, което жъне
лесчичей, заминаха кеднзга за нападнатите места.
нивята, а тия селяни
накдру,Копаеаието'на'роаовете около'заразените гори гщ за да понажатъ ученошьта са йоразправила, че йуспродължава ушлено.За сега еж пустввти БЪ горите Шата
Американката
вадгьла,
само стадата, но ще бжде пуснагъ иедрая д^батокъ, че тази година, не щв~ може
за да може ц>бързо се предизвика изгокваняето на да ни Нрави конкуренция въ
скакалците въвъ отъ горатй.
цгъната нахранитп
изйратила
нова система машина,- които
•>'*---«-J{«WS>TSTH^^^^
ЖбЯииЩвърха/пЯи нища Шсд&
състояние на могагъ да снасягъ още яйца.
не оставатъ...
• •
Фонда огь 300 хиляди лей отпуснать отъ м-во- себеНосинай-интересната
вере
то на земеделието не е получеаъ още тукъ.
сия чухъ въ Познатото
село
Уйдуркьойсу.
Единъ йравовгьренъ синъ на
Пророка разправяме,
че скакалцитгь биле донесени йр на
шенско отъ новитгь ни пдселнпцн, дошяе отъ България.
младежи-ромънцн, конто еж. държави.
Цали това ще е най-вгърно?
завършили педагогическото си Когато Чехесловлкия се гри
Тргъбва да провгъримъ отъ г.
образувание въ, Ромъния и че жи за своите меншества, ка Болдуръ, тгъхния най-йресенъ
сега са пр готаяли ромънски то имъ строи училища, печа и най впрень приятель.

ВЪДЕТЕ НОСЛЕДОВАТЕЛЕНЪ, Г. БАЦАРИЯj
Известния Румънски журна
листки писатель, г-нъ Н. Бацария печата едиа стятия въ
в. „Диминяца" отъ 7 май т.

г. подъ надсловъ „Ромънци букваръ и ромъкска чигаика, та учебници и пр. тя действи
Мрасавецъ*
въ Чехословакия*,, въ която които самата > Чехословакиятелно изпълнява дългъ н а
съвременна, модерна цивили
следъ като споменава за ро- щвла да напечата,
Г нъ Б-чприя заявява, че зована и културна държав?,
мънци. които еж се преселили
въ миналите векове въ Мора ц1лш този жесть на Чехосло въ която сжществува правовъ за справедливость и човешки
вия. днешна Чехословакия, и вакия и исказва задушевната редъ и се тачатъ човешките права? Испълчявали си тн
които съ течението на време благодариость : на романския права. И напротивъ, когато дълга, както подобава на еДна
то еж се притопили съ Чехо народъ' къмь Чехо'л;>!.. шкия, Югославия ке само, че не се цивилизована и културна дър
словашкия народъ, по за чий като културен-ь; п цивилизо- грижи за своите меншества, жава? Като, съ право, не удото сжщестгуааие езидетел- еанъ народъ, •<(.iiio въ случая но отнема придобитите имъ брява поведението на сърбите
ствуватъ и иесъ още маса ГЙ исиълнилъ едннъ човешки права вз. миналото, затваря по отношение на сънародни
народни умотворения, като дългъ, като е постронлъ учи църквите и училищата имъ, ците си-куцовласи въ Македо
въ тази държава
господ ния, згщо г-нъ Бацария удобасни, приказки, легенди и лища на ромънците.
Тия ромънци; до като еж ствува насилието и потисни- брява поведението на своята
народни песни, които заемала
видно место въ Чехословаш 'бали подъ Унгарско владичес чеството; тя е нецивилизована държава спрямо насъ—-бългаката литература, гнъ Башрия тво немали еж училища, били и слабо културна държава, въ ре*е, живущи въ пределите
се занимава повече съ ония 80 °/0 неграмотни, зощото Уи- която липсватъ иай-елемен- на Ромъния? Защо г н ъ Баца
ромънци, които не еж се- пр-:-. :,• 1яя на се грНясила за техъ. тарнрте понятия за справед- рия, койго е единъ виденъ
топили, които и диесъ с». ро И по нататькъ ,'г-иъ Бауария ливосгь и човешка права. Но журналисъ и писатель и кой
мънци и които живеела въ съ тжга и бблка на сърлце ний с$ осмелязаме да запита то тъй майсторски владее пе
неточната часть на оная чеш ..говори, за плачевното положе- ме гнъ Бачария, какъ ще на рото, не дигне соя мощенъ
ка ;,провииция известни подъ . ние на сънародояците си-ку- зове той държавата, въ коя го гласъ за да тържествува правназванието .Подкарпатска Ру цовлася въ Сръбска Македо ний българите жнвеемъ, кон дгта и цъвти културата и -„ьь
сия". Четейки въ Чешкия в, ния, които до като еж били то не сме 13,260 души, а къмъ неговото отечество? Защо тая
„Lidove Noviny" и виждайки.. подъ турско владичество, еж 250.000 компактно население липса на последопателность,
че Чехословашката държава г имали спечелени права и мно само въ Четворожпьлника; тая това двуличие споредъ случа яз
жество национални културни държава, която не само, че не Чаками„отговора на r-иъ Бацположила грижи за наролнот
институции, училища, църкви, се загрнжва за менществата аркя.
образование н а ромънцит»
въ кои го еж се обучавали' и си да имъ строи училища, да
живущи въ нейните предел
които споредъ последнята ста служили на ромънски и които имъ печата учебници и пр.. по
тистика, възлизала па 13,260 днесъ до едно били затворени църквите и училищата, конто
души, като имъ построила 4 отъ сръбската държава, която те имаха в ь миналото въ всеучилища ^и усгроила редица немала най-елементарииге по ко Село и градъ, днесъ имъ
еж почти всички отнети и
специални курсове, че Чешки- нятия за човешки права.
децата на това
те училищни власти допуска
Ний сме напълно съгласни принуждава
ли да се въвеждатъ въ тия съ исказаните мисли и прице- меншество въ своето си гра
училица ромънски учебници, нки отъ г-иъ Бацария по отмадно болшинстло да се учатъ
печатали въ Ромъния; че гЬ ношение поведението на Чедачетатъ и пишагь на ромън
допускали и приемали с*що хословакия и Югославия къмъ ски езикъ? Имали тая Сдържаза учители въ тия училища ромънските меншества въ тиява най-елементарните понятия
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Четете в-к% До(Ь
бруджанскь Куриеръ
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ШЗЕАШШ?
Нашата подкт.:•<;>-общо
CfiiifciK! ДеГь.ПОЪ .'(•> Д . С С а

се '.е състоя;,;!, съ малка
нсклю.че^;», еъ искания,
които сме ошр^ьяли гсьмъ
упрпгшгщигЬ на Ромънпя.
Като обособена етническа
група» която е бала и про*.
лъй;;<а;*л да бжде зле,тр«-

д>?:ио из едипъ пра;ю;»ъ
р-.-дъ и п-'»-.о.гношсйме
на
;
н.,съ. И до.. а.чио е^аи;стау«'
ПА иеирлвда "imfi ще . пЪодълж-лн'.:-му дц ^протестирам-;: и «С!'^ме премах!«инГ?сго.
Ето вече десягки годакн.

..дрБРЩИмгаимоФиг^..
ланне, че г. Вингнла Брат;ш:.-у, шефа на льбералHura'r.'apT:--^. посети СЛРДЪ
••oarpecj с:>мо кяятъ Наколай, „първия регеитъ"
Kairro го нарече той въ
реч ма си.
Този актъ на блг;шпя
президеатъ ;-показза, ;ч е
той не ийга-2 маого сим
патии къ*лъ останалите
днаьга регент;-: патриарха
д-рь Мйроьъ Крпстя и г.
Сарлняну..
H J пиисде.у-ито ка г.
Брагляну не се е харесало
изобщо на целото регеа-

осзеаъ тсиа, безъ да бжд-:мь и.нгьлио удивл^та.,-ргYflp-'riQ ОТЬ ГОСПОДСТ'..уЮщи!г'слемепп: въ стр::н'лч>, ».г«;.
А нрезъ топа вргме НЙпашйН; С/Си^пяя пъна да
прест.-гнагь \\ зл.въ бзд;?- унп-е деца нзъ селата за СТЙО.
ще. И кол-ото повече ре- бравяха българския е.зпкъ, Движението на студенти
ж;Ш1 е лочень. автократи* те lie зи^ягь иято да чете въ Испания.
•чг.мъ, толпоаа повече и иа- •jsai-ь, нито да пишатъ. НаМадрудъ 6. На 5 т. м. •
uinrh ис':-;а-;г5Я ща бждать щзя селянииъ обеднява и
нс*го.*гЬмп, но-ет-ргнчнл, пропада 01ъ день на дсиь. едьа група студенти, която
по-йастйчиаи, безъ да А кой не знае, че произд- се зблъска съ полицията
ия«шз;'ме въаъ отъ раш<;п- нсиъ ля економическн, ний сполучи да пробие кордо
te-'ua законите въ -страна сме изгубени като народг.. на отъ жандари и да прота и поетите международ Ето защо време е вече да внкп. въ медицинскиятъ
на з;'дълг:с:лшя. И обр.лно. не се задоволяваме егмо факултегь, където заби чер
кол.^ою режима е по-ли- съ протести и искания, ueiKK зпнме. Слщата група
берчлеиъ,
по-демократа- мъкаръ законни к справе принуди рабогниците, ко
че ;ъ, толкор-а и нашити дливи и да стоимъ .пасив ито постилаха улицата да
иекпнпя щ« бждатъ из са ни с ъ скръстени ржце иапустне работата си. След
мо* по-ограипчени, но . мо нрадъ гибельта, която ни това студентите нападнаха
га >-ь И AJ.C4 СДВ-ГЪ СЪ застрлнкшз. • Нека асекн нолицайг.е и набиха''някол
обошгв искания пи ЦЕЛО- • отъ НУСЪ да се проникне ко отъ *ехь. Полицията
куичяя ромънс«н народъ. . огъ съзнанието, че съдба стреля върху групата, коя
Но тгчкго иъ пьрвия слу та ни е отредила дахи но- то се отегли въ факултета.
чай, така и.въ. втория, за могнемь сами на себ-4 са, Въ време на манифестаци
да Ожда .р-щша автощ;:?- ако не искаме да загннемь ята портрета из краля бе
тичеиъ илп демогфатнченъ, и като личности и *:<лто иа-ше иа^хърлеаъ огь посне'зимси НЙТ0 0 т ъ нашето родъ. О.-нш, които разбра зорецз на факултета. Прахдаитгл.имтоотъ нашетопо ха тази -горчива' истена и йкгелството взе веднага
иедепиг. Роиънския народъ заработиха иъ това ьапра- мерки за запазване реда
сечузетаа властен данаса влеаие, ки дадоха nwc и спокойствието въ столи•>г*о опя политически ре- чуетннтелии резултати.... щг\ , ;?'<*.„. .,_ .... - ....,,,
i-iln'b, ки/Ь'0 той < намира
На наши себстл'пи уси
s-л д«,0р.с ripit дад;.по вре лия дължим ь • яий д.^гсъ Какъ е билъ арестуванъ
ме ;и условия Jj който ог- слщесгвуванлега ».а неколГанди.
гок .'ря Ki« неговото култур 5«,ОТО уЧИЛИЩа ВЪ ГрйДОШ:Парижъ 7. — Арестувано развитие.- Пош-доалп •зе. На ус*-?л::ята на група наето иаГа^ди е извършено
m сил.пд на исторически- граждакл нчй дьл^кимь много тай;:о. Неделя веа е съблтнп да жиьейке ежиесп-уван! ето ка сдии- чорьта'тей е държалъ ед
ь^> предели*е' на.. Ромъния стгената ao-Kptni«; бьлгер- на речь и е бнлъ осгавенъ
аио кашит-Ь народи» ЕЪЖ- ска кредитна икст».^уц1*я д?. говори до края.. Някой
доле^ря, които СА българ ?^ъ го. Добричъ която, кь не е яодОзирзлъ какво се
ска ' in ркпа в българско к.-й-трудни времена се при- приготовлява. Едва въ 1
учк:-\ицс, тамъ гдето пмз »ч;';е на помошь съ своите часа всредъ нощь Глзди
компактна българска маса, си капитали и за-лрепи по- бива арестуваиъ и веднага
бп;-??.Еа напълно задоволени, л-/иемиет1 на маса бълга заведсьъ 'на гарата. Тукъ
ТЪЙ КМК.ТО законите въ ри, обречени на явно по- бива приетъ отъ други поСдро.яата и поетите ьтежду- губьанне. Те заслувакагь лвцейсий;органи, които го
пародии з?дъяжешш 'пове- само похвала. Нека покрай отвеждате въ специално
яяватъ п -ако яри вървежа политическата н и борба преготвенъ вагоиъ-салонъ.
Об.че, !ке. бялъ заведенъ
г.й (бщгя политически иш- всичн да заработимъ* ьъ
това
'няправлезне.
Нгка
съ
въ
Бомбай, а снетъ иа га
ьетъ. Несс правеше разяиха
обща
усилия
засилпмъ
рата
Парнели .и отведенъ
между грсждшшгЬ isa тоя
техното.дъло
и
ний
ще
еь
единъ|ейегактенъ
Гавтостр.-гш безъ .да "се 'ппда
имгме
и
уч?
лгща
иъ
села
мобилъ въ затвора Пуна,
КЕ техния происходъ,. на
и силяи кред?пии иг- клдето му е била приго
шия народъ' неминуемо та
егатутк, които ща закреп- твена една стая въ канце
нгвшо да влезе въ разни пватъ
духа и положението лариите ijia директора.
те сбществетшй кляси съоб иа бъ;згаркте.
Въ Бомбай вестниците
рази»; imii-pea-ne на векведнага
известиха съ спе;;v едккъ. Нгш^тз обеди .Йоследнитв ежби^ия въ
цеялии
?издаяня
аргстуаанение щешо . да се иска
кралството.
нието.
Националното
съб
само за развитието• п зарание
ведняга
реши
двуБукурсщъ
8.
Както
съо
:,р'^пвглккто из Ос'о:;а, 'кое
дпевенъ
трзуръ,
и
наисти
бщихме
последния
минис
то пи обесобяаа като от*
двяенъ , . народъ—-нашата терски съветъ прие остав на, схь два дека всички
църква и нашето училище. ките на министерските ди магазини еж затвонеки.
За • съжаление, обаче,' пий ректори г-да Добреску По този случки се конста
c'^e поставени вт-нъ отъ (Ардялх) и Молдоваиу тира солидариостьта и иа
законите. За насъ се съз- (Бесарабия) t*a vex но мес мзхомедшше къмъ акция
дзватъ спениглни .з^коаи то временно се командиро та на Ганди. Затворени еж
за да бждемъ по---гче при- ва гъ държавния подескре- некои институции, сжщо
тясхани и огр.'бзаии. Огъ таръ на нар'идното здразе и всички 'КЙДНЙС-СЛ учили
тукъ и нашите справедли г. Е ръ Молд-,Бзиу и упра ща.
Английските власти еж
ва протести и искания за влява шия м-вото на общестпените
згрздя
г.
Х^лияа
взели
широки мерхи за
премахване на исключител1
за
Бесарабий
.
предотвратлвание
на зблъсните закони и за въпежНапра.:и силги впечат-ква^ията по* улиците.

_

шшш

Заеграховайтесе офотивъ градобйтяеяа п р и застраховател
ното дружество

тшптм ?ошяясвк&
нрц агента В А С И ЛЪ ЦВЪТЕОВЪ, които доказа съ своята ш е с т годишна практика акуратность и че.
стна нрИЦеШШ на загубит^обстоятелстВО; което се потвърждава съ кзплаща»
НеТО ДО сега въ - наШИЯ ОВрЛ5,ТЪ.
надъ 12 МйЛИОНа Л0Й.
Прави т. г. сжщо заетр. противь градобитиика съ прьмая съ всички разкоски иа'
100,000 лей се плзща само 2,500 лей. г
Съмъ единствения • преяставитель, който
осигурявамъ и ЛОЗЯТА нротивъ градъбитнина съ премия 4V». '
Съ почитг,

ВИДОВЕ ОБЛЕЕЛА за мъже, юноши а
деца ще намерите гол£м$ взборъ на СУКНЕНИ
много сортени ШАПКИ и ГАЛЕНТЕРИЙИИ
АРТИКУЛИ, въ магазина,
-* — - - - * и
- ПРИ,Я
на панайреката улица срещу тДшю
Начевъ №143

По спучгй потния сезонъ
магазинъ „ПАРИВИЯНЪ" продава съ
съвършено намален* ivfcHfs: Дамош пардесюта, мъжки пзрдесюта тренч*коти
мъжки и детскя костюми, Детски пйтни
и за момиченца
Гол^мъ изборъ отъ мъжки платове. Всич-'
ки видове вратовръзки и ПОСЛеДНа

|
Ш
Щ
И
1
1
|

мода отъ мъжки шапки.

I

цозБсттза.л:».
„Принчипеле Фердинандъ № 106.

•••Шсожзгх*;- •-<• 'Щ
същагаулица №105 , 1
Съ почитание:

Н.ЕАСАВОВЪ

Осигурявайте посевите си протиаъ градобитиина
при Дво » А . П » 1 3 : Е « . О Л : А . * ДВО което^до
каза, че плаща най-добре загубитг.
Полиците се издават веднага При смючване
на осигуровката.

Георги Стоиковъ
•••;.'

f

Главна агенция за Калиакр, окржгь

ДОБРУДЖАНСКИ КУРИЕРЪ

Групз селяни ни изпра
щат :» дълго писмо, пъ кое
Похватите на групичката, или некои само ли
то окайватъ тежкото си
ца,
може
би, най-заинтересувания—собственика остопанско положение и Т<>
коло
„Единство"
преминаватъ вече всека граница
лемата бедя—липсата и а
на
цинизма,
недобросъветностьта
и недостолепазбища.
.."..'••
пието.
яВозлщиШп> се , дадоха
Оставаме да говорятъ следните факти:
на колонисШшйт, за да
Веднага
следъ излизаниего на? Сгаичевъ отъ
си посШроятъ-кяици;>-кол
в.
.Единства"
останалите въ него се нахвърлиха
кото останаха свободни
върху
му
съ
най-гадните
клевети, махленски до
тгь превърнаха въ градини
носи,
жалки
интриги
и
мръсни
епитети, като .преи навя. Съ оШнеманиеШо
датель"„продажникъ"
и
др.
Те
бвха отишле до
на едната трета нивята
ри
до
тамъ,
та
предприеха
и
една
пропаганда все
ни се съзсемъ намалиха,
по
сжщия
шантаженъ
начинъ.
не можехме да си остаСледъ излизанието на „Д. Куриеръ" насочиха
вимъ ливади и сега нгьма
кжде да^пасемъ добитъка недостойните си замашки противъ вка ни, неподси. А безъ него не мо- ' бирайки средствата за тази си кампания. Пуснаха
жемъ. Сгьндто се есърши, въ ходъ отвратителни измислици, глупави и жал
ки машинации и подли клевети. Но виждайки, че
зобиш кесатъ.
Ко.кво
и това не помага—„Д. Куриеръ*' мзеово пласирай
трп,бва да правимъ?*
ки
се въ града ни, както навсекжде.ако е пот
Така-'ни далие съ кръвьребно
ще изнесемъ цифри! — прибегнаха ето до
та из огнетеното! си сърце
•
какви
приоми:
нещастния селякъ. Горни-.
1]
Члена оШъ редакционцч • комитеШъ • на ЯЕтечфосш думи разкриватъ
*динсВ1во"
Х.{имеШо замълчаваме,ако tee успори ще
една страшна истина: лип
го
изнесемъ\)който
има на служба йрисебе си брасата ха пазбища 6ъ
Ша
на
словослагаШеля
Дрчгни Б... въ печатницата,
провинцията ни.
кждето
се
реди
\Д.
Куриеръ"
упражнява крайно оДо сега нашите общес
сждиШелно
давлениевърху
брата,
заплашвайки го
твеници малш еж. се зани
че
ще
го
уволни,
ако
Драгни
не
напусШне
нашата
мавали (та изобщо съ ка '•печатница и отиде да реди „Единство" Следъ
дъл
кво ли еж се занимавали
ги
колебания
клетия
млвдежъ
требваше
да
спаси
сериозно те?) съ.този тъй
положението на брата си и се подчини на тази
важжь въпросъ.
недостойна гавра.
.
Преди всичко ели въз
2) Собственика на „Единство" познатия Георги
можно да се здеоиятъ на-'
Момовъ
падкупува пподавачитЪ на нашия оеешит е земледелци съ. <пазт
тникъ
блиасъ
и рифатъ, давайки на първия
биша.—Огговора|е решите100
лей
а
на
втория 40 лей, за- да не продиленъ: Дч! Първата възмоa
?
ватг
„J(ypuepi
.
жнесть за такива еж горн1еготозите пазбищз. Въ
3) Организирватъ шайка отъ свои сподвижнитова г^тношегее; еж. 4"напра " *ци ДА ТРЪГНЕ ОРЪ ДЮГЕНЪ НА ДюГЕНЪ ДА
вени вече шостжпки както ; АГИТИРА ПО НАИ-ПРЕСТЖТШНЪ НИЧИНЪ ПРОотъ земтед. камара, така|и [• ТИВЪ НАСЪ разнасяйки и единьг предварително
по частна инициатива предъ >• иаписанъ позивъ.
окр/кжиия лесничей. Дой
4) Тръгнаха изъ селаШа да агиШираШъ за поеде се до едно. преходно ръщанието на вестника ни, говорейки гадни нелеразрешение: ще с е позво 1 пости по нашъ адресъ.
лява пасениего само въ
5) Опитаха а дз; уязвятъ приятеля ни Георги
възрастните (старите) го
Стоик ;BT». Когато той, имъ достойно естго&ори
ри презъ периода: Май—
съ факти, нарекоха го нахаленъ и дързъкъ,
Августъ, п р и специално
Нахаленъ, защото „посмялъ" да ги изобличи
разрешение отъ лесничейвъ най долнопробна лъжа/....
ствот:» и съ такса 40 лей
Кажете^добруджанци, кажете какво поведение
на едъръ добитъкъ и." 15
требва да имаме къмъ тази групичка?...
л-:й т овца.
По отношение държав
ните земи, останили сво стиите агрономи) ка тезн Ромъно-германскит! търбодни, окржжния агрояомъ бозлуцн.
Вь края дължимъ да от..говеви преговори.
не е взелъ още никакви
бележимъ
еше
единъ
отъ
мерки въ това направле
Берлинъ 7 Въ течение
големо н-.ачеиие фактъ:
ние: потановлени, последни неуреждг
на вчерашните преговори
>
А
ето
окончателно
те ни сведения говорятъ, на въпроса съ . пазбището за сключванието нз единъ
че те въпреки министер
отъ първоприанните търговски договоръ румън
ското направлени продъл енаедна
ския делегатъ г. Антипа
постоянните
жаван» да се раздаватъ на въ нашето село. конфликти предложи преместванието
разни лица.
Множество села еж гз га конференциите въ БуОстава въпроса за око- пратили снои делеп..a ;u ь.ургщъ,* пращайки се тамъ
лоселскигБ пазбища. Какго ходатайствуватъ предъ ме и една комисия отъ жие известно споредъ сжще- стните инстанции за раз тари и банкери. По този
би могло да се о«
ствуващия законъ за ор решение на този боленъ начииъ
пределягь
начините за по
ганизацията на Нова^Доб въоросъ.
купката
на
ечемикъ и ца
руджа остава се отъ бозЩе ли бждатъ те удо ревица.
лука по половинъ хектаръ влетворени въ духа иа вана глава на семейство. Но кона и справедливостьта?
*Г-иъ ••( Антипа нпривлече
този принципъ далечъ не
всеки
случай вниманието
'' Р.
се спазва. Окслоселските
на >' \ германската з делегация,
пазбища се изораха и наче тр-Ьбва да се произне
селмха, или пъкъ се екссе най-кжсио до 15 май
пло:1тиратъ съвсемъ произ
Четете и разпро върху последните искания
волно.- Въ началото на все
на
Ромъния.
г
ка пр^леть нашите землестранявайте
Нека се ке забравя, че
Д"Б>ЦИ иматъ бззброй глаГермания, «забрани съвър
воО>лия съ/яоткупваиието"
Добрджански
шено закупуванието ц а
(пр имането срещу наемъ
храни отъ Ромъния*
„^Куриеръ"
отъ* общините > илиигобла-

tip- i

Пододенп Варна 1 \Ш 1930 г-

WmilliT):!»
ЙДДиО ти и на в^чни до^рудтан-,!
ци и граждани на ротъния, ЧЕ §ВИЗр1«
ТЯ Ч БЪЛГАРИЯ Е ПРЕтВДНЯТЯ^
Но тоя случай дирекцията ?иат
гориит* хотели е намалила це-ч
нит* на леглата сиГАРАЖЪ ВЕЗИДАТЕНЪ.
'Z
-'-ПРИСЛУГА;» АКУРАФНА^
, ТЕЛЕФОНЪ£и138 | 402

.'!'

' Ч ' , ' " . '- 1 1 1 1 1 "
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Осигурява противъ градубитнина; зимница, ечмиЕъ^ржжъ^ овесъ
премия 2.16 лей на 100 лей а рани
ца съ премия 3,20°|о
:

ШШШЪ (II B i i l U I I i l
BiTMi'iiiiUttiiiCttИмаме чгсгьта Д:А .сьобщимъ на лтояцтаемата
си клиентела, че покрай „ аЪЩОНнЧШВЕНИЯ

:. ПФШШШЪ

ПЕТРОЛТЬ зд -ТРАКТОРИ::

ЛБКЪ .БЕезиаъ ЗА •, а в т о м о б И Л И депозита ни .е сиабденъ съ.-.след-'
иите МАСЛА ЗА'ТРАКТОРИ ' ' "•
i

.

•

<
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•

• •
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Оригштлпо руско масло' ШИБАЕВЪ
„
ашрикаа. я Г А Р Ш Л Ъ - М О Б . '
$ранцусно„>лСИИДОЛЕЙНЪ ^
w
РУМЪНСКО МАСЛО ; Д Я З № ТИПЪ ШН- U ;
ВЙЕВЪ". фавни ВИДОВЕ МИНЕРАЛНИ
МАСЛА, внввлинъ, валводвн, ; ТЕЖЪКЪ
,
ВЕНЗИНЪ, МОТОРИНА и др
'Z
1
Оригиналното руско.^масло ^ШИЬгШВЪ '*
и доставено отъ «руския[ депозитъ въ й->:.
)адъ

Пазете си ТРШОРКТЪ отъ Фолшифицнр&цн млп м
и не добре ^вОгаирш иетдаъ
:;;й:
Посетете депозита нл, за да ре уверите въ
. доброкачественостьта иа^нащит"! стоки ,,:{3
. СЪ,ПОЧИТАНИЕ : Й ^

,. Ст. Икономовъ; &£'В. Кудевъ ^;;{
Bazargtc—срещу казармите

~&Ш' ^Jmntrcmm't LV. <u> ammmi т Щвт- Мшшт

Стр.

Експедицията въ
. южния полюоъ-

4

пдощадъ.
3). Пригмъ въ префек
турата на покйнеиите лица1
следь плздне въ 4 ч. ученичееса забава въ кино
„Модернъ" а иечерьта факлено шопетзве по улици-

—Дкесъ и голина Мария
Въ желанието са яа Ви даде възможност д,
ще премине презъ гр?да
следите
най-редовно „Д Курийръ* администрация^
УМ на пжхъ з.з Б^лчикъ,
in
вестника
организира специална служба за ра'3
ОгьДюнедннъ, Нова Зе където ще с : установи пъ
ландия, съобщаватъ, че адми- летния ся дворгцъ за ПОт
даваниеШо на вестника въ градаралъ Бърдъ, който току що дълго врше
.ть. .;,.
За тази ntnb, ако желаете да получапате наР.
се е завърналъ огь южио— Въ града се носятъ редовнио сутривь $ъ 7 V. U ПОЛоЬина
вестника
полюсната си експедиция, за—Оная гечерь ЗЙМИВЙХЗ M'ioro травожгш слухове за
явилъ, какво най-важниятъ ре- за Букурешъ г-нъ Христо построй;<йтя, коятз прите бяло въ дома си или магазина (кан
зултатъ, добитъ отъ него, е Стефанов», новия сеизторъ жателите й еж. обещули да тората) запишете се за абонат, заоткриването на една нова зе отъ кашиятъ окръгъ и я дздътъ подъ иаемъ ка
шшцайки месечно само 60 лей!
мя, източно отъ земята на т-аъ Симеокъ Нияголеико,
огъ
В.
К.
оДлбричъ,
.'.,..iu...4HnuiJlH, ,.FHI»u" "^- « ^ д м ^ т д у цц i .u4».. ..u.m»igJMB!H«Hl
Тосъ. Доколкото е можалъ да префжта ка Калиакра, кой
Няе
се
иадеваме,
че
ко
установи, тази нова земя е то се очаква да се завър
съвършено отделна отъ оная, не усре. Снощи згмииа г. мпетеатяитБ ляца ще, кажатъ своята дума въ това
носеща името на знаменития Ц. Пгнковъ. отношение.
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