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Общоприето е да се казва,
че следъ буря идва аатишие.
Следъ онова общо раздразне
ние на човешки нерви, което
дойде до пароксизмъ и раз
друса цЪла Европа, като хвър
ли толкова нации едни срещу
други и проля кръвьта на
милиони човЪшки жертви,
оцелелите следъ тази буря
съ право мисляха, че ще на
стъпя необходимото омиротвореиие между народите на
тази земя, за да могатъ да се
отдадътъ на миренъ и плодовитъ трудъ и съ това да оправдаятъ съществуванието си
като хора на ХХ-й цивилизованъ вЪкъ.
ВсЪки народъ, обединенъ
въ една колективна единица,
наречена държавна, си има
своите национални аспирации.
Ромънския народъ следъ общо
европейската иойра излезе на
пълно задоволенъ въ своите
г-ск-^-и-^-ж^-е-л-о-^нчгягг-^^ий}българитъ оть Кадрилатера,
по силата на международните
събития, попаднахме въ преде
лите на иилика Ромъния; иий
трЬбзаше да се примиримъ
съ новото си политическо по
ложение; приехме групово ромънското поданство и като
жители на новата сн държа
ва, се отдадохме на миренъ
трудъ, като вярвахме, че жинъски въ една правова дър
жава, нашити човешки права
ще бждатъ гарантирани. Отъ*
1913 год. насамъ ний живЪйвъ пределите на , Ромъния и
истина е, че никой ромънецъ,
колкото и шовиниегь да бжде,
той стига да е добросъвестенъ
не може да ни обвини въ
протнводържавна акция. Задо
воленъ въ своя народенъ идеалъ, както казахме, ний
очаквахме отъ ромънскитЬ
управници насаждание на единъ правовъ редъ въ четири
ъгълника целейки благоденствето на всички безъ разлика на
произходъ и вера.—вервахме
това, защото и днесъ мислимъ,
че вишите интереси на тая
държава искатъ да има редъ
и спокойствие въ страната,
за да има пълиа хармония
между разните народности,
които я съставляватъ; жители
те на тая държава да не се
д-влятъ на привилегировани и
подчинени въ политическо
отношение и законите еднак

во да се прилагатъ спремо
всички. Ний верваме, че при
управлението на държавата
при ръководството на нейни
те еждбини, чувствата ще отстжпятъ предъ здравия разсъдъкъ. Не е ли заблуда да
насаждашъ политика, която
наместо да съединява и спло
тява гражданите на една и
сжща държава, тя ги разделя
и хвърля едни спрямо други
като врагове ? Не е ли заб
луда да допускашъ въ твоята
страна, щото вулгарните убий
ци да се наричатъ публично
национални герои, да ги посочвашъ за награда и искренно да съжелявашъ, че тия убийци въ своята забрава несж убили повече българи?
Не е ли пай-после заблуда
да ограбвашъ цъло едно на
селение съ нарочно стъкмени
за тая цель закони, които
най - безцеремонно [посягаха
^№р^--<»бСГВСНОСГ6Т^'Т5Гу-»,л1гО-"'

гато това население надигне
гласъ на протесть, да го об
винява, че върши иридентическа политика? И какъвъ ще
бжде крайния резултать, ако
се продължава да се върви
въ името на единъ фалшивъ
патриотизъмъ по тая наклонна плоскость на умопомраченъ: шовинизмъ?
Ний, ромънскитЬ граждани
отъ български произходъ, вЪрвахме и продължаваме да вер
ваме, въ будниятъ и добросъ
вестенъ елемент въ тая стра
на, надаренъ съ здравъ разсъдъкъ, ще вземе връхъ, ще
надделее надъ заблудените,
ще насади, правовия пжть,
осветенъ отъ конституцията,
за да настани миръ и спо
койствие.
Б.

Наново се организнрва походъ за загрзбвание нивите на нашия
сепянинъ,
Ние требва да му се
притечемъ на помощь!

Утре четете въ
„Д. Куриеръ" ш>тресающи иодробности.

МОЕТО ЖГЖШЕ

Гол^децъ!..
Разгоааряхь съ нашаШгъ доб
ри и Послушни селяни вг едно
кафене отъ с, К. Тъкмо се
бп>хъ разгорещилъ въ порта
на словоохотлшостьта "са
нгьщо издумШе по пода, азъ и
усетахъ блъснатъ Во главата
и се намерихь хласнать въсд'
но к/оше, а околкитгь слуша'
тела, които въ бързината са
ме бгьха блъснали, се 6п>ха
изйравили въ войнишкото По
ложение шмирно" и гледаха
вторачено съ уплаха къМ вра
тата.
Подигнахъ се и арезъ нозетп
на изйравенитл селяни уенгъх*
да видя що става йредъ врабйчъ." , . • • • ' . • ; ' '
• t
mama.
Въ първия брой на вестника изложихме факти
На вънъ се «бпше спрллш
те за инициативата, подета отъ изборните учрежде-т,
'една каруца, отъ която елиния отъ нашия окржгъ за отлагание до на есень на
заше облеченъ въ шуба яовпкъ*
Нтколко селяни се , сйуснахл
събирание данъчните тегоби.
да му Помогнат Ври слиза-1
Резултата на тази постжпка, която тепърва още
нето, а каруцара to Ноздрасе прави на може да се чака по-рано отъ месецъ, а
ви учтиво"и дръпна на стра
бйрначеските органи до тогава могатъ да „свършатъ
на колата си.
много работи" т. е. да докаратъ нещастното селско
Помаслахъ, че влиза нпкой
голлмецъ и счетохъ за .йдунаселение до вълкего, както е случая съ младежа
добно да не се показвам* ,.«
УруМОВЪ.
; ';
тоя си халъкнр можат д%
" наблюдават"що върша той.
чко меродавно, влиятелно и родолюбива въ : нашия
Безъ да поздрави, отпусна
се на дървеното канапе а теж
окржгъ да се засШжпи веднага и много бързо тамъ
ко сложа чантата на маса
кждето Шргьбва, за да се иска немедленноШо наре- та.
• •
ждание до мпсниШ/ь финансови органи да ОТЛОВеднага се отзова кафед
жията и любоугодно го по-'
ЖАТЪ СЪБИТ^ШЕТОПгтА .ДАНЪКА ДО 15 МАЙ
Пита какво ще зайовпда. Го
т. г. СЛЕДЪ КОЯТО ДАТА УЛЕСНЕНИТЕ ЗЕМлемеца едва благоволи да По
ЛЕДЪЛЦИ И СКОТОВЪДЦИ ВСЕ БИХА МОГЛИ
мръдне устни. Следъ 2 ману*
ДА ЗАПЛАТЯТЪ ЧАСТЪ ОТЪ ДАТНЪЧНИТЪ
ти му се донесе чай съ двой-(
на порция захаръ и нпщо не-\
ТЕГОБИ.
. '
бивало—парче лимонъ.
Иначе, не остана осв«нъ имота на всички добТой извади нгькакъвъ тевруджанци да се исквра на мезатъ!
Шеръ и завика имена, ругаей
Наредъ съ това отново настояваме акцията за
ки а надменно правейки бе
лежки за....
v. ,
НЕСАБИРАНИЕТО до есень да продължава своя
1НеблагойралтноШо държа
ходъ по-енергично и документирано.
ние на нищитгь духомъ се
Но абсолютното прекжхвание на данъчното уп»
ляни...,
праждение до 15 май е въпросъ на животъ и смдрть
Като гледахъ, гледахъ та
за добруджанеш)!
ка "голгьмецаи нгьщо ме ха
лоса въ главата.
Азъ го йознахъ: I
Бгьше Петрика, нтвгашния
прислужникъ въ студекската,
ни кантина отъ Яасъ:
СЕВЕРНА ДОБРУДЖА
Веднага изкочихъ • и ' втур
,Ваб»даа 29 Anpaiin 1870, Бай ци)
вайки се къмъ него му извиO n e Енчю! Уиодявате ся от*
кахъ:
Тукъ духовната пробуда на.
и
;
Байадааясвлугж. общинж, да до„християнит*"*)
датира
.много
отъ
яПетрика\...
дихе ва 11 .Slaia, ва Кприда и
Голтмеца зина уста.
'
Методип въ града ни за да при- отдавна. Първата българска цър
.. елтотвувате на служба, както ква е построена въ началото , на
Разказахъ на селякитл кой
ще BitrcaTbi и още едного отъ 18 в-Ькъ (къмъ 1712 год.) и из
е, a mm ми отговоррха, uejio,: , солата да напрашшъ едно търнастоящемъ билъ
горена къмъ края на сжщотй стожеотво както прилича"
—йомощникъ на бирника.
л*тие, ала бива поправена вед
Българското просветно д-ЬлО въ нага, за да бжде наново подпа
Красавецъ
-i
северна Добруджа 'си е „блещу лена въ 1842 год. Подновяваии, АРМУТЛИИ 9 {по телефона) Днесъ нашето
село бгъше свидеШель на една пълна съ Шрагизъмъ
картина: помощникъ бирника наложа секвестъръ
върху хамбара и покъщнината на жиШеля Ванко
Урумовъ, защото не си е платилъ данъка. Ванко
е младъ човтькъ, задоменъ Преди година и поради
неурожая не може да посрещне държавнитгъ на
лози. Отчаят честолюбивия, млалежг се опита
да се самоубие, но бгъше навреме забелязанъ ивьзйрянъ. Цгьло село е потресено отъ Шази случка.
До каде ще ни изведе немилосгьта на бирническите органи?'4,.
Предаваме дословно горното телефонно съобще
ние, за "да илюстрираме отчаяното положение на
нашето село, подложено на немилостивия финансовъ

"шйското КУЛТУРНО ш ш ю ш и и Жг

кало. по наустничката" въ всички
по-важни градски и, селски се
лища, кждето е имало българи.
Дори и въ отделнигЬ кжшли на
котленскитЪ овчари се е подвизавалъ тукъ. таме по ntKOft
даскалъ.
Единъ отъ важнитъ' културни
центрове е билъ Бабадагъ, населенъ до 1878 год. почти из
ключително съ българи (3 части

ето я става къмъ 1853 год.)**
[• Отначало учебното д-Ьло на ба- „светли умове и благородни ду
ши" като кадъръ на просветно
бадагчани . се подвизавало изъ
то д-Ьло изъ. околните села. При
Отд-ЬлнитЬ домове на българите
постройката на това училище баи едва презъ 1848 год. си зазижбадагчани е имало да се борятъ
датъ училище. При „даскалуванисрещу съединенит* козни и кле
ето" на енергичния и просветеиъ
вети на [турцн и гърци, които
Георги Драгановъ, който въ про
донасятъ на русенския наша, 1че
дължение на повече отъ 2в го
дини е развилъ широка и много? . .булгаръ бурда мектебъ япманору, онларъ кале Хазърлъьору"
образна д%йность,, вербувайки
съ 6-ьлгапи и м м л м н п съ Tvn.

Сгр. 2

ДОБРУДЖАНСКИ КУРИЕ'РЪ

ЗАТВОРЕНИТЕ

БОГДАНОВНД

Нкцията на бесарабци

Букурещъ 9. Следъ"дълги и горещи разисквания
Ой7ъ седмици вече лежатъ въ мгъсШния предва- върху множеството пред^
Когато сме иреденяьали см. Учителите еж плате риШеленъ затворъ неаиннитгь жартви на хищното ложенн резолюции съве
нашите справедливи иска ни наравно сь чехословаш издевателство въ Богдапово.
та на бесарабските води
ния за отварянието на бъл ките, държавни".
тели се спре главно на
Тгъ еж поставени пра единъ изключителенъ реСлушахме това, па се жимъ, чийто обяснение не намираме нито въ прогарски училища въ селата
две предложения: едното
н и е винаги получавахме запитвахме: до" кога на
беше да се премахне ду
единъ и с&щи отговоръ нась ще се отказва пра цедея на подобни случаи, пиШо въ еждебщгпуа пра- мата „изключенъ" Стере
вото да се учаШъ децата ктияа.
отъ силните на деня;
отъ Нац. църанистката
.Ако вне интелегентннтв, ни на майчиния си езикъ? • * Затворената.,,., гомъми ирестлшници еж напъл партия и се замести сь
представителите на българ Защото, г-нъ редакторе, ни изолирани отъ външния свпМъ, бидейки имъ за
„сааленъ" а другата иска
ското малцинство не въл тгь клетитгъ, сега нищо бранено вегъко сношение съ когото и да било.
ше
г-нъ Стере да не се
Директора на затвота не е йозволилъ дори и
нувате този въпросъ той не научаватъ и намгьсШо
счита
напустналъ партия
не ще бжде подиганъ отъ просвета йолучаватъ само на най близкшть имъ да се видятъ сЬ окованитгъ. та и целата бесарабска
Отъ друга страна научаваме, че здравословно
масата, кояго иска д-ч учи омайеание и губене на
парламентарна група да
то
йоложение
на единъ отъ арестузанитгь Чекко
децата си на официалния времето си. Тп> и какъ
си
остане въ нац. църа
езикъ." Когато сме писили ли ще научатъ нпзщо ко уТтанасовъ, братъ ха убития уТтанасг, е
нистката
партия.
Нещастния
по този въпросъ насъ ни гато нищо не разбиратъ вдъхвало сериозно загрижбание.
Мннистра
на Бесарабия
обвиняваха въ шовини- отъ това, което имъ раз младежъ макаръ, че носи куршумъ въ левия си
г-нъ
Панъ
Халипа
удобри
кракъ още не е подложенъ на по-грижливъ ме-,
зъмъ и иридентнзъмъ, со казва учителя?
второто
предложение
и нас
чейки се, че другите мал
Изпращаме Ви тия ре дицински ирегледъ и Sipoxmno вследствие лотоя
енергично
да
се
при
цинства живеятъ п о д ъ дове да подигнете този tuumi условия въ затвора раната му се е раз
еме.
„много по-несносенъ ре- въпросъ, който ни много, разили по-зле.
Предлжи се двете ре
жимъ отъ насъ".
Въ
последния
момептъ
научаваме,
ч
е
Д'ЬЛ0"
много ^интересува".
золюции
да се сложатъ на
Следватъ аодписшШ на то на тия нещастници е било на
Не ще превеждаме нови
гласувание.
Всеки единъ
аргументи въ подкрепа на трима селенина отъ Дур- срочено за 16 Апрвлъ т. г. предъ
гласува
поотделно.
безспорната справедлнвость балий.
Въ резултатъ се присъ
на нашата просветна кау
Ораганааа на Писмото е Еаляапренскня окржженъ схдъ. То
единиха
отъ 70 члена само
за, пе ще, доказваме про заиазенъ и ваьки може да го е било заведено като углавно, би
види
въ
редакцията
ни.
30
къмъ
групата, симпатитивното на официалните
дейки
арестуваните
об*шени
въ....
зираща - на Константинъ
доводи.
Стере.
предизвикателство
на
саморазпра
Не! Ние ще оставимъ да
Въ
едно
учреждение
Положението още не е
говори самия, народъ /«ма
ви^, завършили съ убийство.
отъ
града
ни
сата"] като даваме место
избистрено.
, Научаваме се, че нпколко български адвоката
.
'
"
' *>
на долното писмо:
се
записали
като
защитници
на
невинитгь
селяни,
Имаме положителни све
Защитници на куцовласитп еж Пинета, Нова епитети.
Господинъ редакторе,
дения, че въ едио учреж
та
и
Сарманиоти. Режима въ затвора на куцоПричината за това въз
Позволяваме се да Ви дение въ града работите власитт се различава отъ този надъ българите.
мущение
е било обстоя
пишимиме йо единъ въй- не вървягъ много добре и
Ще
се
позърнемъ.
телството,
че предъ блъс
\росъ, който много ни ин- не цари пълна хармония,
натата
врата
е стояла една
щересова и за едно н/ьщо, както би требвало да бжде. предизвикаме прибързани Народа не е гавра
госпожица,
чиновничка*
въ
Още съ идванието си мерки; които не биха до
кЪеШо ни много боли.
трибунала.
\ Снощи нашия съселя- шефа на това учреждание вели до желания резултатъ. Вчера се разхождахъ изъ
Нещастния гражданинъ
Дължимъ само да отбе- кулоаритЬ на трибунала.
•щшъ и бившъ троденъ, стана предметъ на напад
си примълча, дори и кога
ките
на
нехолко
лица
отъ
Внезапно
вниманието
',,ми
леж«.ггъ
че
шс-фа
на
това
учителъ гнъ Георги Бей- града ни, които изнесоха учреждение, който се ве беше привлечено отъ една то дръзкия и невниматековъ ни прочете отъ кни редица факти, проверени ликолепно разпознава въ голема група зрители, на ленъ чиновшшъ го запла
жка 40; год,IIIотъ23 Фев- или не, конто можаха да тия редове, вместо да се трупали се предъ вратата ши, че ще го. 3'дари.
руарий Ш. г. на списание бждатъ каза за премества- занимава съ доноси про- на залата, където се разПитаме г-нъ председате
то пЦърънизмулъи след нието му. Впоследствие из тивъ известни лица, че би глеждагъ настойническите ля на окржжния еждъ: за
ните редове: »В$ Чехо- никнаха редица търкания ли „българофили и прода дела. Вътре шумно рази седателните зали иа пове
славия има чеШири села между самате подчинени и дени на българите* и по скваха членовете на единъ рената му институция сце
ни за спектакълъ или еж. за
съ едно население о тъ~ техния шефъ въ това уч тоя начинъ да предизвика родниски съветъ.
реждение.
никому
ненуждна
анкета
Единъ отъ членовете се разхождащата се изкулуа10659 румъни. Въ~~Шпзи
да
анкетира
положението
Напсследъкъ ни се съоб
обърна къмъ се.кретара съ рите публика и на чинов
села чехословашкото пра
въ
собственото
си
учргжвителство подържа 2 дър щава гъ работи, които еж деиьс и вземе иуждните молба да се затвори вра ничките? Не мисли ли гнъ
да вземе мер
жавни училища, въ кои повече о т ъ тревожни. мерки за възстановяването тата, тъй като ие иска да председателя
ки
противъ
дръзкия
чинеразбирател
стане предметъ на чуждото
то учениците се обуча- Вследсвие
въ
него
на
миръ
и
раз
новникъ,
който
смета,
че
ствата и взаимното пренаслаждеиие. Отказа му се.
ваШъ на своя роденъ езикъ следвание между големци бирателство.
Тогаза възмутения граж- народа е предмет иа гавра?
отъ
учители румъни. те въ това учреждение си
Инъче ще бждемъ при даиинъ блъсна вратата.
Най-иосле чиновничките
Заниманията се ржково» изпатилъ пакъ,.... народа. нудени да се повърнемъ В-днага, обаче, секрета въ тази институция тъй
дятъ при пълно спокой
За сега не искаме да съ точни имена н фаКтн, ря Варланъ се нахвърля, свободни ли еж, за да густвие, несмущавани ни най- изнасяме факти, за да не които на мнозина ие гае върху члена на роднинския бягъ часове по най-незна
малко отъ чехословашки предупредимъ естествения СА приятни, а най вече на съпеть, наричайки го »бан- чителни зрелища?
те училищни и други вла- развой на нещата и да властите.
дитъв и съ други обидни
Р.

ПОДЪ РЕЖИМА НА.... УБИЙЦИ

шмшшшкшшшшшвятвяяжяштжтшят

Обаче, влъхповшпЬ
усилни на
членоветь на „общинжтж" yent,лн да преудолеяп, всички'преч
ки, вследствие на което внжда:?е
да работятъ съ такова усърдие и
ревносп, „даскалнгь" Стефанъ
Гроздаловъ, Петъръ Днчевъ н др.
И тукъ, обаче културната д-fciiикнть на българитЬ не се ограш.сава са.мо»съ училищната, Вь
Орая на 60-тЬхъ години бива ос
новано читалище, кръстено „Люиовъ" коеЧо въ скоро време се
ббогатпва съ доста обемиста бнбОиотека и заема ржководното
лЪсто на обществено-културнитЬ
мроявн въ града, заради което
не построява п специално здание,
съ скоро време нревьрнало се
въ слънце, озаряващо съ иросветителннтъ сн ллчи дЬлата оовлна область. Чисалншето но

-^' щд.а1!Л1.»1И1.11»айаЕздзв

иодооие ил тулчанското е из
държало ученици, раздавало е
премии за насърчение, подкрепя
ло е всЬка културна акция и е
уреждало представления.
То е проявило широка дъйность и въ борбитЬ на българ
щината за черковната независи
мост!,.
Друго гнЪздо на нашето кул
турно д-Ьло презъ епохата на
възраждането е малкия градецъ
Мангалня, на времето сн броящъ
52 български кжщи, 12 -15 гръц
ки и 5 - 6 румънски и 2—3 рус
ки.
Мангалцн се здобивать съ учнлшце още преди да нматъ чер
ква. То бива открито въ бор
дея па Петъръ Власковъ презъ
1867 год. После се премъства въ
кжщата на Никола Поповъ, ко-

гато почва да се'строи българ
ската черква. Отначало училище
то е било посещавано само отъ
20 деца' но впоследствие следъ
ревностната педагогическа д-ЬйHOCTI. на даскалнгь Илия Василевъ, Снмеонъ Георгневъ "Астарджиевъ, Филип! и др. броя на
нитомцитЬ нараства до 43.
Открили свое народно учили
ще бьлгарнтЬ зймислятъ да си
съграднтъ и храмъ, заради ко
ето Още огь 1869—70 година
започнали да събиратъ средства.
Но черквата успъли да усветятъ
една следъ три години, тъп като
гърцптт,, едннетвепнтт. имъ кон
куренти па културно-просветно,
то състезание, еж. имъ правели
множество лречкц, успЬвайки до
ри да изд1,йствуватъ ферманъ
да не се позволява на бългяритт,

да сн построятъ своя черкова.
По съ материялни жертви н
редица начини българитъ сполучвстъ .да склонягь каймакамина,
който нлъ разрешава градежа и
на 10 Юнш! 1872 т. църквата
Св. Георги бнва тържествено от
крита. Праздннка е билъ общонародсиъ, дошли еж. много бъл
гари и оп, околннт!, села. (въ с.
Сарж-Муса е имало българска
църква). . Заедно съ грижит4 за
швоювание
па
самостоятелна
църква манкалци еж положили
не малко усилия и за основаванпетО на свое читалище, което
успЬватъ да направятъ презъ
1871 год. Първи настоятели му
еж Николакн Поповъ и Донн
Попйвь, котлеицн.
Читалището е разпило похвал
на дМность, на устройваннгЬ

оттЛиего сказки еж прнежтетвували и овчари отъ околпитФ.
кжшли. То е вървяло въ борба
та за църковната пи независимост
наредъ съ Варна и тЪхиня делс?
гатъ е билъ първия, който от
крито се е обякиль срещу чл,
10 отъ султанския ферманъ, кой
то не иозволнвалъ да бжде бъл-'
гаринъ кирияхъ на новата църква.
Читалнята бива разтурена при
твърде трагични ^обстоятелства
иъ 1877 година.
(следва)

Четете и разпро
странявайте
Добрджаиски
„Еуриеръ"
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ДОБРУДЖАНСКИ КУРИЕРЪ*

те слоеве на нашато об. ЕДНА. ЕКСКУРЗИЯ
щество и той ще му ста
не една духовна .необхо- д о ххгхуртжху&ехррБ»
•и
Появата на в. „Д. Ку- димость твърде ценна, Г-нъ Огстаийянъ МошесСраменъ грабежъ на чужда земя и мъка
риеръ', при наличность- даже и света за ВСЕКИГО. ку, директора на летния
народеяъ
уаиаерситетъ
та на толкова местни бъл
Гражданинъ
„Сребристия
бг.егъ" отъ
гь всички краища на мята на българския селя- гарски вестници, действи
Балчикъ,
е
наново
взелъ
Унцията ни идатъмно- нинъ не с случайно flt- телно изненада мнозина
ревожни рести, които ло, а налъпно организи отъ гражданите отъ на Конференцията за из похвалната инициятива да
организира пргзъ пргдетсгяватъ и тъй заобль- ра нъ грабежъ. Въ есет- шия окръгъ. Но ако се
точник репарации,
ящате великденски п;.аздзто небе за земедвл- лийска община (селата взремъ и надникнемъ въ
ници екскурзия до Цзриi. Наново са започва Дурбалий, Есетлий и Ча- явните и скритите гън
Шрижъ. 9 Следъ зами- градъ.
гледния Грабежъ на мурлий^ е основене и ед ки на нашия общественъ наванието
Буда*пеща Тръгаанието ще стане нв
лгЪ, угарите та дори но „дружество за експло» животъ, ще забележимъ иа унгарскияза пръвъ
мини- 24 Априлъ т. г. отъ Бал
хевигв на местните агирание на земи" Това една празнота, к о я т о съръ г-н Бгтленъмра
на чикъ. Зз цельта е ангажииме може да звучи не ве именно * требеше да я
ели.
външните
работигнъ
Бри
Ъва не съ празни ду- роятно въ ушите на чи попълни новия в. „Д. Ку- якъ свика на съвещание рзнъ единъ отъ най-модсрнйте параходи на румънс
ето страшните факти: тателите, д-аото е вече на риеръ*.
Бенешъ, чехословаш ката търговска флота и
ния Членъ на нац, цъ- пълно конституирано, неВсеизвестна истина е, г-да
кия м ръ на външните ра ще се извърши пра найгстката организация говъ председатель е све че пресата е обективенъ боти,
Титулеску румънския конфоргни условя.
окрхга ни и йозна- щеника Флориянъ Пую, изразитель на обществе пълномощенъ
м ръ въ Лои- Ще бъдатъ посетени
общссШвенъ дещъ, тъй ревностноз^щкщазен ния животъ въ целата донъ и Марииковичъ,
юго всички по-важни забеле'д/ълеца оШъ с. Езибей отъ цинцарския листь му пълнота и сложность. славянския м-ръ на външ
т
ДимиШъръ Ц. Поповъ „Бучумулъ" а касиеръ на Но нито единъ отъ до ните работи, за да разис- жителносьти о ъ бившата
28 деня обикаля влзс- д-вото е учителя Апексан- сегашните местни вестни кватъ изработоанието окон турска столицата, взето е
;, за да отърве ззгра- дру Стсйческу.
ци не стана такъвъ на чателната форма на хагски-1 разрешение за разглежда! ннето и на Илдъзъ сарай
1та му огь колонистиистинските г.ложни про те
договори.
Утре ще дадемъ пълни явления на нашия общебившия султански дворецъ.
ткедонци низа.
Следъ
продължителни и здравите Приицови ос
Близо пр:ци месецъ подробности за същест ственъживотъ. Че това е
гь като изорава нивата вуванието на това д-во, така, верваме никой не дебати, съвещанието се трови и града Скутари отъ
i готвейки се да заСее което е вече заграбило ще го отрече, когато приключи съ задоволите- мало-азиятския брягъ. Про
приготвената угаръ бозлуцигв на селото съ прочетете, кой да е отъ ленъ резултатъ и даде из грамата е стъкмена така,
зтъ куцовласит-fe и му съдействието на^отгово^ни броевете имъ. А отъ пър гледи, че окончателната щото да могатъ се посети
яеатъ, че темъ се ns- длъжностни лица.
вия и втория брой на в. спогодба ще може да бъ некой отъ интересните
подписана отъ заинте спектаки']
на^ шумния
) това «парче" и безъ
Всичките тия факти ни „Д. Куриеръ", се вижд?, де
ресованите
страни въ въп градъ. При завръщанието
:е церемонятъ много показватъ, че нашия се- че той застава на стано
ватъ нивата. Напргз- лянинъ отново е предъ вище чисто обективно, роса за неточните репара ще се мине не далечъ отъ
българския брегъ,
биле протестите на опасностьта ца му бъде безъ да се отдалечава отъ ции. Екскурзията ще трае 5
овъ, тогава още цен- рззграбена реколтата и начъртания си пжтъ и
Констатацията
за
избо
((тъ) дена ще .коства 2600
1енъ кметъ на Езибей- тази година.
става изразитель на са
община. Гръгза осмата истина, безъ сми- рите на столичната об» лей и 300 лей за записваНе ще ли се стреснемъ. съль на предизвикател
ние. Въ тази сума влиза
Зения селски стопанин
щика удобрена
билета за парахода, разно
окръжния агронсмъ, Ще оставимъ ли няколко ство и друга некаква
делената кгмгра, въ йе^тговорниц^да се гаа- цель.
Букурещъ 9. Тукъ вчера на ските по формалностите
о съвзтъ .е .члгнъ, ок- рятъ съ труда и потьта на
Дълбоко верваме, че прави^небивало впечатление за тръгаанието, храната и
•;ния упрааитель и брата mi отъ селото? Не в. „Д. Куриерь" ще за вестьта, че контестацията хотела презъ всичкото вре
лседателя на окр. пес- ще ли покзжемъ, че нзй- пази начъртаната си про въведена отъ либералите ме на екскурзията.
Записванията ставатъ въ
а комисия, но и цо езндното за носъе.земя- грама, като избегне лич Донеску и Гроздя противъ
1'никаква Mtpxa не е мята, зааещана ни отъ ните задявки и предиз изборите за общинския дирекцията на свободния
ia противъ гребителигв бгщл и прадеди!
.•
викателства, че той не съветъ на черния секторъ универейтстъ „Сребристия
1оповъ е предалъ отще позволи на известни (Негру] беше удобрена брегъ" и въ Добричъ въ
Тява не еж горещи въп лица отъ нашата среда, отъ
пга му една трета часть
I секция на централния редакцията на нашия весгникъ.
земята още преди роси, нито отчаяни въз- чрезъ обществените ни комитетъ за ревизия.
клици!
Това
съ
повелите
година!
нужди и болки, да тър
Мотивите на инвалидиi i гори случки: преди две на съзнанието и на дъл ся гъ задоволяване на сво ранията беха: лошото из- бъде премесгенъ като пъл
пици колоннет.чте ре- га!
ите частни дсмогвания.* че готовление на избирател номощенъ миниегьръ отъ
ли да 30грабятъ една
Ние трЪбс-а дз слушаме той ще стане истински ните -сшсъци, недоброто Лондонъ въ Парижъ.^
;а на жителя Иваиъ Т. първото и дч служимъ на изразитель н а. нашите разпределение избирател
Също въ този рапортъ
алийски отъ с. Уз- втория!
г-нъ
Титулеску посочва
•местни общи нужди а ните книжки и кражба на
ъ и теглятъ предъ земгнъ
Антонияде,
сегашния
Л. 77. С-въ болки; че той ще изясни гласовете.
цего му една браздна.
отъ всяка страна множе
Сладъ пладне се съоб м-ръ на Румъния въ Бел
:щанията на Кзртзлийството наши общи иска щи, че и избора за жел- гия за най-подходящъ да
да не вършатъ това
ния;- че той ще пока тия (галбеиъ) секторъ е го замести вь Лондонъ, а
аконне не подействали
же правия пжть на раз инвалидиранъ, поради гор на негово место да се из
новодошлите му съсепрати г-нъ Савелъ Рждурешение МНОПРТО въпро ните съображения.
irr. И тръгва да се оплеску.
си
отъ
общественъ
хаНац. църанисткага орга
СЪОБЩАБАМЪ на Г. рактеръ; безъ да влага
п въ града. Отъ тукъ
По тази причина раз
низация
: направи веднага
ржжния агрономъ му Г. почитаемата си клиенте друго освенъ, това което касационна
местванията
въ диплома
противъ
:?п една запсв-вдь до ла, че складгтъ си за дър произтича отъ правата тия решенияжалба
цията
съ
преустановени.
:ъмския областенъ ег~ ва за горене ПРЕМЕСТИХ и задълженията ни като за ргвизите. на комитета
Пъраия рапортъ е про',юмъ да възпра -акта на на ул „ПР. МАРИЯ« до лоялни граждани на Родиктуванъ отъ важни меж
понисти^е. Резултата на ханатъ на Дурбалийски,
мъния,Зкаквито сме ний , Единъ важенъ рапортъ дународни събития, които
in
заповедъ е билъ,че
българите отъ Кадрисе криятъ въ Парижъ.
%
Съ почитание
на Титулеску
дь даа деня колониста
латера.
ду Савду отива съ петь
При тази широка и
Букуртъ 9. Правител
[уга и.изораза 40 дсканавремена пропаганда, не ството се намира въ при
отъ нивята на црщастсе съмняваме, че в. „Д. тежание на единъ важенъ Четете в-къ Доб.
я българинъ.
Куриеръ" ше измери ши- рапортъ отъ г-нъ Николае бруджаноки ЕуТози пристжпъ къмъ зерокъ приемъ въ всички Титулеску, който иска да
риерь

G

г.стойвовъ

жишвшвшятпатштю

тишяшшгмнитятч

10, 11, 12, Априлъ.
Цривлекателоиъ филма» <*ь Дороти Жарсей Жадтопъ Селъ
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„ДОБРУДЖАНСКИ КУРИЕР'
Английското Правителство
и 0. Н.

коленко с наредилъ до гаргалъшкия" жандармерийски
шефъ да се яви въ селото
и съобщи на колонистите
македонци, че нематъ пра
во да нястакяватъ нито ед
но семейство на свои сънлемещщи на местното на
местото на 9-техъ фами
лии, изключени отъ коло
низацията.

НОВО! НОВО/ НОВО/
О Е» FS. В А.

Лондонъ 9. Депутата
Преди месецъ правителс Лапсонъ подигна вчера въ
Модерна Химическа Бояджийнпца
твото направи тържестве заседанието на камарата на
ни декларации, че ие ще общините въпроса за по
настанява никакви други ведението ка английското
колонисти въ провинцията правителство по отношение
ни, освенъ установените чл. 16 отъ устава на О.Н.
вече. Впоследствие ни се
специапистъ химикъ бояджия
Министра на външните
съобщи дори, че некой работи Хендерсонъ обясни,
Ул. Ялександру Иоанъ Куза «Арменската" Добричъ
—Неколко заинтересо
отъ дошлите въ Четириж.- че по този пунктъ се воСъобщавамъ на Г. Г. клиентела отъ цяла Да.
гжлника ;и заграбили по дятъ преговори съ Фран вани личности еж уми
бруджа
че доставихъ пова специална малина за
разни начини „земица" ще ция и че правителството шлено зле протълкували
чистене, боядисване и БЪРЗО ТРАНСФОРМИРАНЕ
бждатъ отстранени, щомъ не ще вземе никакво ре веста, напечатана въ вче
като се докаже, че ке еж шение до когато не сонди рашния брой на вестни
на мжжки сукнени шапки съ нови гарнитурит
легално настанени, т. е. не- ра мнението на парламен ка ни, въ която се съоб
Боядисвамъ и чистя химически:
удобреии.
та. За тази цель, добави щаваше за събранията на
Дамско и мжжко облекло, ВАЛЯМЪ бързо: домаш
Не много отдавна ни се м-рз, ще влеземъ въ връз ЕДНОГУШМЕНИЦИ въ ед
ни шаеци, аби и оделе въ батозскигЬ тепавици.
съобщи допълнително, че ка съ всички партийни во на кантора, кждето се
СКЕНДЖУВЯМЪ най-добре платове приегилки
взематъ много негражтази пролеть ще бждатъ дители.
и чаршефи.
докарани още само /75
Този членъ 16 слагаше дански решения. /
ПРОДАВЯМЪ БОИ и синило за домашно
(сто ссдемдссеШъ и пеш) известни
Тия господа веднага
международни
употребение съ наставление! ,
семейства, колонисти отъ ограничения въ отношени лансирва^ъ всевъзможни
Съ 20 % намалени ц4зни
оШъ окртъ Мусчелъ (отъ ята между държавитЬ.
слухова изъ грзда.
кадйто е и г-нъ Ионъ
Нима е мьчно да се на
— ПОСЕТЕТЕ 3R УВЕРЕНИЕ —
М^халаке, м-ра на землеправи разлика между ЕД
дедиего). За тази ЦБЛЬ се
НОПЛЕМЕНИЦИ и СЪи изготвяли нуждите ф^р
ПЛЕМЕНИЦИ?
&о&чь
с е м е за
€*о&зь
малиоеш и еж. се .опрадеН«, решително, не—по
лили земите които ще се
— На събранието въ добни замашки само у- Достатъчни количества, отъ Н а Й - ДООрО"
раздадътъ на тЬзи коло местния клонъ на Народ вреждатъ
качественъ ВОБЪ за семе
н а нашата
иисти.
ната Банка, свикано по и- кауза!
ще ньмери BCF-КИ земледелецъ при
Въ последния моменШъ нициативата на пребивава
МАРЧО И В . М А Р Ч Е В Ъ
;
научаваме, че г-нъ Челя, щия въ града ни виешъ ин•— Вчера пристигна,
Ул.
„Прлнчкпеле
Фердинандъ"
Нй
146
придруженъ отъ известни спекторъ г-нъ Меку, се е идящъ отъ Букурещъ г-нъ
Продажба въ брой и на ПОЧЕКЪ при СОЛИДНА
лица оШъ Букурещъ е билъ сложилъ на разисквание зап. подп. Горски, предсе
ГАРАНЦИЯ.
изпратенъ въ Солунъ, за въпроса: дали еж необхо дателя на калиакранскада организира ноеъ тран- дими пари за отпускане на та окржжна посгояна ко
спорШъ на македонци, ко кредитъ въ нашия окржтъ. мисия. Веднага г. Горски
ито ще бмдатъ колонизиЗа големо съжаление не з^п >чна д* се справя съ
рани въ благословения Че кой отъ пррдстьв-!тели1е текущите работи.
тиржгжлникъ. Съобщи нина банкови^ институти отъ
се, че ' прагпеиицитгь ус- града ни еж се излазали,
—Г-нъ Николенко, пре• За с в е т л а т $ п р а з н и ц и освенъ всички
тъли да запишатъ около че нема нужда отъ пари, фекта на окржга ни при
2000 (д$е хиляди) се понеже кема кжде да се ема на ауденция граж
ВИДОВЕ О Б Л Е Е Л А за мъже, юноши н
мейства, желающи да пласиратъ. Само предста даните отъ 11 ч. до 13.
деца ще намерите голЗш Езборъ на СУКНЕНИ.
се заселятъ 6ъ Втора вителя на една банка е еJfiakedoxux.
много сортени ШАПКИ и Г А Л Е Н Т Е Р И Й И И
иергачио протестиралъпро-—Вчера бвхме свиде
Въ единъ отъ пикалите' тивъ това неверно твърде тели на една възмутител
А Р Т И К У Л И , въ магазина, f р Д f |
броеве бехме съобщили за ние, изтъквайки мотивира на сцена въ коридорите
решенията на комисията но, че ако въ Ромъния на едно обществено уч
'• П Р И
по колонизацията, която има окржгъ^ каьдето биха реждение отъ града ни:
постанови, че повече ма могли да се пласиратъ най- единъ сподвижникъ на
на панайреката улица срещу Димо
кедонци ке ще се изпра- гарантирано и ползотворно листа ,'Бучумулъ" беше
Начевъ ^ И З
щатъ въ Добруджа, опре пари—то е Кзлиакренския спрялъ един познатъ търделяйки се Букувина и окржгъ.
говецъ отъ града ни и
Ардялъ за най подходящи
Г-нъ инспектора Меку му посочваше юмрука си,
за този елементъ.
остаиалъ съ раздвоено впе ако не му даде нему iпу
Нае имаме всичкото ос чатление.
бликацията си.
нование да се тревожимъ
Наистина, ние сме мно
предъ тия вести. Ето защо
— Спаданията на ечеми го толерантенъ народъ!...
Започвайки да се сече отъ 18 Мартъ т, г.
чакаме съ нетърпение офи ците въ дунавските прис
— Получихме оплаква
гора въ Куюджукъ, намирасе за продаване
циалното съобщение въ то танища се веднага отрази
ва отношение.
ха и ка нашата житна бор ния отъ неколко общински
колчета за лозя и колове з а ограда,
са. Вчера цените на < този съветника, че при разглеж
само осенъ и габъръ, най трайното дърво
До кога тези игрг?
артикулъ спаднаха съ 10 — даиието отъ постоянната
окржжна
комисия
на
конвъ
земята, така сжщо а ЧОрПИЯ (куруТМ*)
15 стотинка и търсенията
тестацията
противъ
техния
суха и сурова и пръта за ограда, дърва
За да осигурите намаляха.
Когато е до спадане к&- изборъ те не еж биле поза горене а ПР. '
редовното изли то телеграма се отразява викани:.
Тези
похаати,
не
само
че
ЦЕНИ НАЙ ИЗНОСНИ.
дето тържище.
зане на вестни на—на Постжиките
еж
въ
противоречие
съ
за
на колоЮРДАНЪ БОЕБЪ
иа страната, но еж
ка, абонирайте ипеште репшени и мест коните
ните жители отъ с. Георе и въ противоречие и съ
съ която въ
се вкупомъ за предъ местните власти еж демокрацията,
днешно
прр.ме
се труфятъ
постигнали цельта си. Пренего.
толкова
властници.
фекта на окржга гнъ Ня-'-*а. *,K,wntfсш*р-, iv. и. дт,1и-)'as t,**^*. ttaz
ч< Г»«-
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Щб* Дотрееающъ филмь
съ участието на
артистит* а£илборъ Ролавдг,, Маахъ Велри tf Видля Даве

