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ЛБОНАМЕНТЪ:

ЛЮБЕЙЪ

и. итчшъ

8

Годншень 600 лей
6 Месещ- 300 лей

Ржководи .

*

иомитетъ

Сграистяо 1000 лей
Обявления по
споразумение

Ржкоплси нззадъ не се
поврлицатъ;

Нееавнсимъ в т а д а е и ^

Curierul Dobrogean—Cotidian.indepenUerf\,&,'jib,: ^,• Л

ЕДНО КЪРВАВО ПЪТНО ВОРЕДЪ ПРАВНИКА
Въ навечерието

впечатление отежтетаието
ната улща. Образува се
на учениците.
една
внушителна колона
Въпреки •-•/липсата- на * 'Въ; 10,20 ч. богослуже
in
отъ
хиляденъ народъ,
Есвнаква разгласа, ако не нието саърши. Големия
Шабла 26 f йо телефона)-Когата въ всички гря- който пригласяше на вдъх
сметнемъ скромния асЬпш площадъ предъ църквата
дозе българите чествуваха великата паметь на двама нозенигБ песни на уча
на българското културно се изпълни съ многохита просветители: на българите огь;с. Гкорманъ имъ- щите се и музиката,
общество, който беше раз- ляденъ народъ отъ дзата
бетде писано да,ирбкарагъ единъ тревожеиъ и пълепенъ н '»:•" 23 май много пола и отъ всички "въз
ВАНЕЕТА
леиъ съ терзанияазадекь.
редко, града беше назод- расти. Въ 10 и , полови
'.-•'Сутряиьта 4 ч.а-на селските ниви Аигелъ Map-.
ненъ още въ навечерието на часа пристигнаха и уВъ 1 ч. на пладне Бълг.
чеаъ,' човекь на 52 години, обикаляйщ; мерата, зана праздника отъ стотици чениците отъ български
културно
общество даде
белязалъ въ своята нива, намираща се предъ самото
селяни, които бЪха дошпе те частни училища, наче селс, да се тьркалятъ 6 деца на колоаиста... Той. ги обща трапеза, на която по
да ппиежтетвуаатъ на търг. л о съ ,уаенчаната икона
покааилъ да изл^затъ, въ отговоръ едно отъ техъ кани представителите на
жеството^ ; отказано ; имъ? на деамагаапосгрла. и ду
16 годишно .заЦхоа и го удря съ една сопа; Пазача власта, разионародните мал
въ техното село.по силата ховата музика, подъ рж«
го блъсна.ть ;дза Шжти. Това и чакали дебнящите на цинства и видни граждани.
на една жестока неспра- ководството на г. Ду-близо колонисти,) които устроили това тфед«звителПръвъ напи тостъ под
веДпивость/ •'<•••
председателя на общество
шекъ.'' : у-'••;-• ' м :
стао. ••.-,/ .,.'•..•.,'.. ..iV.. ..\-1 '".•'• •..•-:. •-•.-•, : :,i .у-.-- •. то, който наново подчерга
Гражданството, се готг
Въ 11 Чг се появиха и ;
Вгдаага. те ф хаърлятъ върху иемс-щаия Ангелъ общия характеръ за бъл^
веше да посрещне единъ официалните власти, на
отъ най-големте си празд" челосъ г. г. Николе^ко,
Марчевъ, заваляр|» го на земята и сметайни, че пу- гари и румънци на този
ници и улиците имаха ви*- пргфекта' наокржга "изап.
ш?<ата му е праз*. ^започнали дз я дърпатъ. Дулото празникъ.
?
да, който не приемаха до .подгт. Горски, председате
Сл»дъ, това взе думат.!
бнлъ хваналъ колЬниста ПгШ1ликъ, а приклада Дури срещу Коледа или Ве- ля,на окр. постоянна ког.
{орски,
председателя на
матру Руца. При^хеглк^ие^на пушкага Руца дръгшалъ-.
ликдень,.Вь« 6ългарс:<ите- 'М"исия;";,'""~~""""'""""~""""':*7* кяадака, надава eg виегрелъТа Коста Шшзяикъ, тежто подчерта приятелските
частни училища ц се? рабо
Веднага се започнал мо
коранеаъ
въ
гръбнака
започаалъ
да
се
върти
по
връзки,
които еж съще
теше усилено: вдъхновен лебена, отслужаанъ-;Оть
ствували
въ миналото ме
зкмята.
*
•
•
\'•....•.•
,
-•-••:
.
.
ните ..питомци на • родната всички български свеще
жду
двата
съседни народа,
Вместо да се стреснатъ отъ това колойистите се
речь носвха.презъ: целия ници, на които помагаха ;.
които
ги
зближава
и дело
деиь'.цвтзтя,-.'-И;: зеленина, вече икономъ»Добреску, <нахеърлятъ хищно върху безащиШшш пазачъ и зато
на
солунските
братя.
йочвшйъ жестоко и нечовгьшки да го малШретираШ.
виеха венци и тирл.янди,. епископския наместникъ
Огново говори предсе
Наблюдаващите местни жители: Георги Желевъ,
лепяха книжни вериги и й отецъ Ионеску, военния
дателя
на К. О. спомена^
Марчо Митевъ, Елена Тодорова и Иова Митева цеукраси н кичеха училища ', свещеникъ; •.<•••;;•"> •.';.-, •ч
вайки
за
режима подъ тур
лата тази сцена надааать тревогг, сбиратъ се селяни
та си, чийто външность
ското
ообство,
следъ кое
те, ио озвереките колонисти не допуснали никой да
бвше приела единъ "велкР ечи тЛ
то
надигна
чашата
г-нъ
чественъ видъ.
'
Спедъ отслужването на ;се приближи до сцената. Това уссгЬлъ само кмета на Мюстиджебъ, който поздселого.
]' "
молебена стария и многоДеня па просветата заслужилия
Пристига
секционния
шефъ отъ Шабла и запо- равлявайки българите съ
«отецъ икоследствието, ох ь което се установи гореизложе днешния праздникъ, заяви
Още въ ранни зори у- номъ Сапунджиевъ, збра .чва
ното, въпреки вйдимофа тяаите - показания на за- че се чувствува щастливъ
ЛИЦИГБ зашумяха отъ ка сили и. произнесе горгщо,
за напредъка на българ
КОЛОЙИСТН. . ' . ' " • :
руците на прииждащите вдъхновено спово, подчер тзнтесесовапите
ското
племе, еднакво по
Ранения б/ъше оШкараиъ-въ тежко положение
българи отъ селата, и под тавайки големите^ здпсунроизходъ
съ турското.
въ Мамая, а Ачгелъ Марчевъ задържанъ въ общинранилите граждани да ги на двамата солунски \ския
Съжелява
за назадничааресШъ съ> изпочупени нозе и рще и йосингьло
направятъ покупки, за да братя къмъ православна
воста
на
съплеменаците
си
и наранено Щгьло. '•-.•'
З&датъ свободни по-отт та църкза и частно бъл
отъ
този
край.
7)чер0у хеИля колонисти отъ %араларъ
гарската, освобождавайки
рано.'
Икономъ Добреску под
и
J~uopMdXZ
идБатъ бъ последното село, хапаВь-7-ч. градабеше при- я огъ опеката на: палата
черта
връзките j между бъи
датъ х1колком1стхи жители, падбирать Jtfapрлъ праздниченъ вид: всич и -г р ъ ц к и я .-. пат
гарската
и румънска кул
чо Яеоргиебъ, хахасятъ му хЬколко удара и го
ки български: магазини, риарх ь. Пламеинте слоаа
тура,
заякчени
отъ делото
закарбатъ бъ Шабла. Щукъ го себобождаба
кантори и бюра 6txe зат иа стария народень пасна
Св.
св.
Кирилъ
и Мето
секциоххия шьфъ.
ворени, навсекжде се виж тпръ 6ixa; изпратени съ
ди.
Нздигнаха^тостове
пред
\ целата. область преживява тежки моменти на
даха нагиздени и нозооб- бурни аплодисменти отъ
ставителите
на
евргйско»
несигурноскь и тревога, вследствие бродящите коло*.
печени хора. Въ това вре приежтетвующите, мнози
то и ермеаско общества,
нисткя шайки.
|Ие, обаче, премина като на отъ които се беха про
следъ което r-нъ Л. П.
никога една рота войници, съпзили.
националния марщъ уче Стаячевъ, директора на
Шито саиряха съ тромбог •,• Спедъ това взе. думата балканските народи. ';
нашия вестиикъ каза: „Гос
Последань говори г-иъ ническата; музика въ прид пожи
ни-- нещо, което се пов подпредседателя на българ
и г-дя, бехъ челъ
^уга съ хора, подъ ржкоери, впрочемъ, и въ 11 ч: ското културно общество, Железаровъ, директора на водството на г. Бъчваровъ напоследъкъ една хубава
Въ 8 ч. започна-литур който говори на ромънски чгстнага българска мжж- изпълнеха тържествено и румънска книга,
бехъ
гията въ честь на; св. св. за; 'значението на "този ка гимназия, който съ мощно химна на славян срещяалъ мгжду „цветен
Кирилъ .• и Методий , въ праздникъ, подчертавайки; живи краски и изящна ските ироезетятели, из- цата* на Казеблаиъ това
катедралната' църква, слу- че' той е праздникъ и за последоБателносгь обри слушанъ отъ множество красиво цвете: ,най-висЖена'само огъ български- румжнекия народъ, който сува величието на делото то при, смети шапки и из- шето качество на румън
гЬ саещеници и отъ две- до предч 80 години си на славянските възроди- пратенъ съ ; бурни и фре ския народъ е искреностьтели и съпоставяйки го
та* Е добре, азъ пия въ
* Църкви. Храма беше служеше съ кирилицата.
нетични Ьвацчи.
съ
историческото
раз£?итие
на тази искреность
"репълненъ и приижда
Покачи се на трибуна
Следъ и?пълнението на честь
на:
другите
народи
изтък
канарод
който ни е
лите богомолци (между та и адвоката Капитановъ
още некелко народни обречено а,дасъживеемъ
на
великата
ролъ,
което
*0ито забелязахме и нЪ- който разказа битието на
песни- множеството, науче едно въ една държава!"за
то
е*
изиграло
вътехното
<олко
куцозласи отъ Бъл- славянските просветители
ло съ властите и учащи
а
рия) беха принудени-да, и : тяхното .. значение за културно възмогаание.
Огецъ Сапунджиевъ подте
Се потеглиха по глав
Сдедъ нзп^ваййето на
зстанатъ вънъ. Правеше културното развитие на
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Наследниците на Жеку
Стояновъ отъ с. Тартж,мъшъ, гурковска община,
балчишко еж предали още
преди гвс години отнета™
имъ споредъ решението на
npoi?epo4HHre комисии една
трета и отъ тогава не еж.
работила тия ся нивя.
Преди месецъ нещаст
ните земеделци бяватъ
изненадани отъ нристиганието въ селото имъ на
нЬколко чиновници от ь
пристяганието въ селото
имъ на неколко 'чиновни
ци отъ окръжната техни
ческа служба, между които
Бану^ които имъ заязяватъ
че балчишкия обяастенъ
агрономъ прословутия Вакару имъ е дзлъ полага
щата имъ се споредъ за
кона земя отъ нивята на
Стояяози. Чиновниците по
казали и писменото нареждание на агронома, въ ко
ето се посочвали точно ни
вите, които Стоянови не
еж предали' на -държавата,
и които,биде засети съ зим
ни и пролееш храни.
Нз пъргжя протесть пред
самия агрономъ Стоянови
получили категориченъ отговоръ, че ще требва да
отстжпятъ нивята, си, за
едно съ посевите на чи
новниците.
ните собственици следъ
дълги обикаляния >и хода
тайства сполучватъ да се
здобиятъ съ писмена заповедъ отъ окръжния агро
номъ да имъ се повъриатъ
посетите ниви и се даде
на чиновниците предаде
ната частъ отъ нивята имъ.
Когато Стоянови занасятъ па Вакару тази заповедъ той властно. имъ заявшгь, че п неговите нареж
дания никой неможе да
измени и.'че той' нарочно
далъ посетите ниви, защо
то предадените преди 2 години еж станали
вече ке
леш! !"
-;
ПовръщаШъ се отново въ
черта внушително, че найнеобходимото условие за
културния прогресъ ,на ед
но малцинство е свободата.
Следъ като говориха на
ново г. г. Горски и г-нъ
Ноаачеьъ банкета се закри.
' Презь целото време ду
ховата музика подь ръко
водството на г.Душекъ
свиреше въ салона.
СЛЕДЪ ПЛАДНЕ
Учениците изпратеха на
чело нз музиката и хора
една внушителна манифе
стация изъ улици»е /на
грзда и отидоха въ месностьта Гази-баба, кж.дето
имаше общо веселие.
ВЕЧЕРЬТА Културното
общество даде
големъ
банкетъ на учителското те
ло и църковния хоръ, кой
то трая до 1 ч. в.

Добричъ изтерзаните се
ляни и оШиваШъ при ад
воката Тошевъ помамешС
оШъ красивитгь ^об&щания
въ навечерието^на мзбориШгъ. Алчния [цдвокаШъ се
съгласиль да Цмъ помогне
срещу хонораръ оШъ 1.0000_
(десеШь хиляди)'*лей.^Бед^р
ниШгъ българи, ги^втресло;
въ тази криза толкова йари\...
И дойдоха въ редакция
та ни да изтискашъ набралиейгь се въ гърдитгь
имъ ^горчивини.
1
Питаме съответнитгъ
органи: не ще ли обуздаяШъ най-после самозаб
равилия се агрономъ Ва
кару, койШо ги есложилъ
за цгьль да съсипе българ
ския землгъдгълець оШъ то
зи край?
Най после нека ни се за
яви, че неговитгь похвати.
еж въ духа на общата по
литика въ нашия край, за
да знаемъ какво да iipaвимъ.
А аост/каката на То
шевъ оставяме безъ ко
ментарий, тъй каШо тя
е бръмка отъ цгъла веририга подобни.

вниовшш?
Когато изнесохме реди
цата факти, характеризира
щи интимните похвати на
една личностъ, която е успела да се домогне до едно
завидно положение въ ад
министративната управа на
окръга ни, ние бехме об
винени въ неприязненость
изобщо къмъ окржжната
постоянна комисия и част
но къмъ председателя й,
а впоследствие заплашени
и съ еждъ, за „нанесена
обида на горните фактори"
Вместо да ни се даде единъ* точенъ и потожителенъ отговоръ на зададе
ните отъ насъ въпроси;

вместо да се прправятъ ре
дицата грешки визираната
управа сметна за нуждно
да ни
обвинява!
Но действителността е
по-силна отъ всеки словесеиъ аргументъ. Въ отго
воръ на тия «обвинения*
ни дойде вчера дълго пис
мо, подписано отъ множест
во избиратели отъ дуванювека община.
Между «другото въ това
писмо авторите му се запитватъ:
каква смисълъ иматъ
изборитгь за селскитп об
щини, когато настоящия
назначенъ кметъ на цен
тралната дуванювека об
щина Ангелъ
Радукану
пропадна на два пжти въ
последнитгъ избори за съ
ветници и кметъ? Е ли
народенъ избраникъ Раду
кану, който гръмогласно
заявява, че до като Предеску го подържалъ хиля
да избора за пара! На
други пъкъ разправяла Герги Петровъ, който полу
чи грамадното болшинст
во въ изборитгь за кметъ,
ще аостти на йоста си
на 35-тий! Априлъ.
Въ изборитгь за съвет
ници Радукану бгьше гла
ва на листата, която
пройаднаЛТова, обаче, не
попргьчи \на голтьмцитть
отъ Добричъ да го нагласятъ съвещникъ на мгьстото наЧединъ избранъ,
който не%бгъше.,;л*\уЩвърденъ.
Въ деня на изборитгь за
кметъ гласуваха 6 съвет
ници и 4 кметове на мал
китгь общини.
Отъ тия 10 гласа Ра
дукану получи само 3 гла
са [на румънцитгъ) а Гео
рги Петровъ получи 6 гла
са, бидейки седмия анули'
ранъ,
\'
Този изборъ стана на
16 Априлъ Ш. г. и Георги
Петровъ тр/ьбва да чака
35 Априлъ, за да заеме
йоста си, за който бгъше
посоченъ отъ народа и не
допуснатъ до него отъ за
интересовани голгъмци".
Bi последния моментъ

получихме следнигЬ обяс
нения по горния случай:
Влновникъ за забавянието утвърждението на избо
ра е самата община (раз
бирай „кмета' Радукану!)
която изпратила (умишле
но!) протокола за този из
боръ неподписанъ о т ъ
гласувалите съветници.
Но ние питаме: нима та
зи грешка не можеше да
се провери о време и се
постави законното?

Празно и£сто за дродавъ
ПРОДЯВАМЪ ПРАЗНО
МгЗСТО О Т Ъ 1500 м.кое
то продавамъ и на части.
Мтзсгото е разположено
на ул. „ДОРОБАНЦИ" до
ГАРАТА НА МНОГО ВиДНО МгЗСТО.

ЖепЪзко Константинов
Ул. „Домнп Кяжиа" INsTg
ДОБРИЧЪ

Н-

Д-РЪ HES40/В. ЗШОВЪ
(Опеци/гтиралъ вътрешни болести и акушер
етбо 6ъ П0ОГЯ-)
Най-удобяи и благоприятни условия за лекувание.
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ВАРНА, П Л О Щ А Д Ъ ЕЮЗАРХЪ
Иооифъ № 1
(До морската градина)

Ш IE 1Р1ШН ШИЕШШМ!
Базпржинъ ул. „Принч- Фердинондъ" 141

Разполага
въ депозита си съ
1
следнитъ земледЬлчески ма
шини:
Харманки: ОФЕРЪ ШРАНЦЪ
КЛАиТОНЪ ШУТЛЕВАРТЪ И РУМЖИ.
Трактори: ХАРТЪ-ПАРЪ Щ и 18|36
Редови сЬячки: съсъ й безъ сачове ори.
гиналъ М Е Л И Н Х А Р Ъ .

Жетваркн: МАЕЪ-КОРМИКЪ и
МЕЛИНХАРЪ.
Плугове: съсъ 1 и 2 бразди марка
ВЕХЕРЪ и РУД САКЪ
ТрнориЮРИГИНВЛЪ^ЙДъ ИМПРО
МИСИРО СБЯЧКЙ И ТРОШЯЧКИ ме
стни и чуждострани.

Грапиидр.др.
Цйни и условия най-износни.

огорчение пише, ч е тъкмо истинска интелигеиция*| че те
т о г а в а , когато българско и въ този най удобенъ момент;
.Всеки, който живо се инте телна миноритарна листа, за то малцинство е било подго който гарантиралъ избора му,
ресува отъ нашигЬ обществе регистрирана и подържана отъ твело и било готово да си из който отлътядъ обаче веднажъ
ни въпроси и е -прочелъ въ самите малцинства" и къмъ бере избранника, когато то за винаги и който не щелъ
листа „Златна. Добруджа", когото г-нъ Тошевъ, дошелъ „кйШо стихия леШеше къмъвече да се повтори, те пакъ
брой 31 отъ 17 май т. г; ста- до отчаяние, че не се е из- урнитгъ, една йакъ зла урис- проявили злобата си, класи
тиигЬ: „Имаме ли български бралъ за сенаторъ, се провик ница на славянското въобще ческата си завистъ и Гпр; че
миноритарни представители въ ва: „да, уважаеми г-нъ профе йлеме, на насъ-българитп> найтой Тошевъ отъ иемай кжде
парламента" и .Пълната по соре, българското тукъ мал вече, се иейрече на пжтя му". ужъ „сложилъ знамето за по
беда на г-нъ Тошева", ' печа цинство има естествеиното пра И по нашатъкъ: шн1ьма и дъл
времена"а ведна
тани на една и сжща страни во да бжде представлявано въ го нгьма да. има още тукъ, па благоприяии
га
прибавя,
че тия времена
ца на този вестникъ, не може селата" и то този първи пжть и тамъ, (България б. р.) есте- „нивга нема да
създататъ")
да не се е убедилъ за изли- щеше да бжде представлявано, отвена збрава и разсъдлива и въ втората си сестатия
подъ
шенъ пжть въ несериозностьта но нашата йакосШна кърта истинска интелегенция.. и за надсловъ .Пълната победа
на
и неноследователноегьта иа^ре- да се „цгъпимъ* да се- оШритова то (българското малцин г-на Тошева*' въ която, следъ
дактора му.
чаме", да „враждуваме поме ство) не е имало и нема да като цитира писаното въ в.
До като въ първата статия жду са", добавямъ-класичес- има у насъ свой истински из- „Единство" по повод оттеглени
автора съ видимъ песимизмъ, ка завистъ и озлоблепие се бранникъ". До като пъобще ето кандидатурата на Тошева
едвали не съ болка на сърдце, прояви и този йжШь, първи ивъ тази статия Тошевъ бичува и препечатано във. .България'
расправя, че „само нашето не последенъ пжшь, който ни сена лево и на десно всичко о- списаанъ на френски езикъ,
щастно българско малцинство отдаде; ш/ь пакъ замъглиха нова, което му се е испречило което Тошевъ предава като
не е имало и н^ма и да има нашия разсъдъкъ и ний се уте на пжтя и осуетило избора мнение на в. „България"; явно
и ,до деиьднешенъ свой мино- шихме, като сложихме зна му; до като той напада бълга по кои причини, тук* той ве
ритаренъ избранникъ",такъвъ, мената за по-благоприятни рите тукъ и тамъ, т. е въ че иска да ни увери, че пр«
напримеръ, какъвто го е ис- вргьмена... коишо нивга нгьма България, ч е немали и за пълно съзнание, че услугва
калъ Софийския професоръ да се създадатъ", до като ав дълго време не щели да и- интересите н а българското
Геновъ, „избранъ въ.самостоя- тора се съ сжщото дълбоко матъ ,здрава разеждлива и малцинство и въ съгласие съ

ПРИМЕРЪ НА ДЕМАГОГИЯ
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Долу каската
Заклетите врагове на
българското малцинство
отъ четирижгАлника и
най големите душмани на
взаимното разбирателство
между двете съседни дър
жави: Ромъния и Бълга
рия, използваха пс найдолнопробенъ начинъ вер
сията, лансирана отъ бу
курещкия имъ органъ—
фалшифонационалистиче1
ския в-къ яУни*ерсулъ"
за некакви въображаеми
преследвания на румънци
въ видинско ('България).
Проводника на жалки
те домогвания на всички
новонастанени или стари
плъхове въ провинцията
ни „Бучумулъ" беше препечаталъ изцело уводна
статия отъ „Универсулъ"
съ която се искаше „ограбванието на всичко
българско въ Румъния и
поместеното въ - официоза н а правителството
.Дрептатя* зипитвание на
депутата Омарчевски въ
Народното Събрании отъ
София.
Всичко това се напра
ви съ цель да .се засилятъ още повече на. ажданите въ нашия край
враждебни чувства къмъ
местното българско на
селение. Тззи * подпална
кампания има за, един
ствена цель да маскира
интимните въжделения на
вдъхновителите й: да направятъ живеението на
българите въ този край
невъзможно, за да настанятъ те въ кмотите и
жилищата имъ.
Но и въ този случай
истината и фактическото
положение. н а нещата
идатъ да смъкнатъ мас-.
ката на дербедеите и да
ги посочатъ още веднъжъ
въ целата имъ голота на
интриганти, клеветници и
комплотаджии противъ
едни румънски граждани.
Букурещния в-къ »Адевърулъ" предава следна
та телеграма:
«София 24 (Радоръ) Българ
ската телеграфна агенция-съо
бщава :
Интерпелацията, направена
въ последно време въ камара
та отъ землад-Ьлскияводителъ
Омарчевски, въ връзка съ глобитЪ, наложени на селяните
отъ Видинския окржгь, въ
основа на закона за хигиена
та, послужи за проектъ на ни
кои румънски вестници да обвинягъ българското правител-групата си, сгькменв въ в.
яЕдииство" на брой 200 души,
си е оттеглилъ кандидатурата.
И обръщайки се къмъ изби
рателите си той тържествено
се провиква: „Драги избирате
ли, ето какво схващатъ хора
разсъдливи, умни, освободени
отъ вськакви дрязги оттеглението на г-на Тошева:, че е
единъ актъ на мъдрость, че е
неговъ личенъ актъ' и по нататъкъ: „нека всички отъ Васъ
да разбератъ ееликичтъ жест
на Тошева». Ето примеръ на
единъ класически демагогъ.

1

ство, че иска да преследва ру
мънския елементъ отъ тази областъ.
По отношениз на този въпросъ К Омарчевски заяви, че
оплакванието, внесено отъ не
го, засяга въобще глобите, на
ложени на ОПОЗИЦИОННИТЕ пар
тизани и. никъде въ неговото
зайитвание не става дума за
преследвание на ромънския
елементъ или за заплашвате
на селяните отъ румънско
Произхождение".

J нъ Омарчевски кон
статира, че смисъла ма
неговото запитвание е
билъ тенденциозно фалшифициранъ
Отъ компетентните места
се опровергава по най-категориченъ начинъ, че еж се взе
ли мЪрки за потисничеств&то
на румънския елементъ отъ ви
динско. Става дума за наре
ждания отъ общъ характеръ,
извадени отъ бившия видин
ски поиощникъ окржженъ управитель. Извънъ това се из
тъква, че съставяните акто
ве ся. биле анулирани. Сума
та на всеки отъ глобите на
ложена на 60 селянина, а не
на 2000, не надминава 50 ле
ва*.
Ние сме уверени, че и
следъ това съкрушително
опровержение, което иде
да залепи звелужена плес
ница по дебелокожше ли
ца на нашите противници,
„Универеулъ" и неговото
джудженско отрасълче „Бучумулъ" не ще пресганатъ
да ни .псуватъ и подстри :
каватъ противъ иасъ!

Разни вести
—Въ неделя се е съотоядъ
футболния качъ между Роман
ската в гръцка екипи на игри
щето „Ояефъ"—Букурещъ. Дрисгьтствували сл» падъ 15000
зрители. Играта е почнал» въ
5 часа в 4б минути, водена
отъ сръбския арбитър- Руашч»,
Резултата иа състезанието е
бил* въ полза на ромънската
екипа която е направила 8 го
ла, а гърците не направили
освенх единъ.
Това яообикновенно пораже
ние на пьрцит* се дължало на
факта че не бала свиквали да
играятъ на подобно игрище.
На състезанието е приежтотвувалъ и Принцъ Николай.
—Г-нъ Михалаке, Манистра на Земледелието изучава Предложенията на извес
тни канадски фирми коишо
предлагате да построятъ си
лози въ ромънскитгъ Приста
нища. Г-нъ министра е приелъ
представителите н а шия
фирми.
•

*

*

*
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— Mw 6to осйозодени
сираведлавостьта
Когат.; тншя песпшкъ нядигяа гласъ иа протестъ прогизъ редици несправедливи решения на адмииастргтчвната упрача въ окржга, направи го не по
лични съ: браж'лчня, а по диктовката на целокупното
негодузйние на грамадното болшинство отъ насеяелението въ този край.
Нашия гласъ беше гласа на няродз, гласа иа
сараведливостьта, която викаше за поправяне на редица грешки и опущения.
Ето защо той беше чутъ отъ съотоетннт* орга
ни, коиго взеха актъ огь изнесеното отъ нисъ, съз
наха грешките, извършени по едно прястрасно давление и се корегираха.
ИНФОгМИРАНИ СМЕ, ЧЕ ВЪ ВЧЕРАШНОТО
ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА ОКРАЖНА КО
МИСИЯ СЖ СЕ УТВЪРДИЛИ ВСИЧКИ ИЗБОРИ
ЗА КМЕТОВЕ ВЪ СЕЛАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И
ТОЯ ОТЪ ГАРГЪЛЪКЪ, ТАКА ЧЕ г. ГЕНЧО СТАНЧЕВЪ ОТЪ УТРЕ
Е КМЕТЪ НА ТАЗИ ЦЕНТРА
ЛНА ОБШИНА.!
Отъ друга страна се научаваме, че и ком
петентните кржгобе отъ Т>укурещъ биле сезиранй отъ изнесеното 6ъ / А Хуриеръ* вслед
ствие на което еж биле отправени четири ши
фровани телеграми въ Зобричъ.
Нашата победа е победа на народа, на съзнател
ните и съвестил народни избраници, е тържеството
на справедливостьтй!

ПОСЛЕ ДЕНЪЧАСЪ
СПЕЦИАЛНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ на в. Д. КУРИЕР

ДоговсфитЪ отъ Ангора
Букурещъ 2б](нъ телефона) В ъ локала на вън
шното Министерство въ Ачгора се е подпиезлъ днесъ
морския търговски договоръ, слюче«ъ между* Герма
ния и Турция.
Вероятно угре ще стлгзе "и търже:твдшго под
писване на търговския договоръ между България и
Турция.

Дпееъ въ 11 ч. пр. пл. се свиква
голЬмо публично събрание по ини
циативата на група граждани, з» да
се протестира енергично противъ
известни зловредни онити.
Букурещъ 26 (по телефони) Вчера, неделя, 25
май 6 ч. и половина диргжабла «Графъ Цепелинъ"
е атеризвралъ ('слязалъ на земята) въ столицата на
Бразилия—Рио де Женсйро, идящъ отъ Пернамбуко.
Цепелина е слезалъ при иай-благоприятнн уелзвия и безъ никакъвъ ийцидентъ, бидейки посрсщнатъ
отъ стехиляденъ нрродъ, начело съ председателя на
републиката.
Шабла 27 (йо телефона) Тази нощь въ мерата ни
става голгьмъ скандалъ. Местните жители залавяшъ единъ куцовлахъ, косейки нивите. Запитань куцовлаха се
нахвърлилъ върху селяните. Следвашъ Подробности.
Г-нъ Миронеску, минисшра на
външните работи е натоваренъ да изучи меморандума.

•

Апела направенъ отъ атента>
тора Авраш. Голдембергъ, кой
то се опита миналата година
да застреля иинистра вд вътре
шни!* работи Вапда-Воеводъ,
пропадна. Голдембергъ остава
оеждеаъ на 10 годишенъ отрогь
тъмниченъ ватворъ.
•
Министерския съвгътъ взе съ
удоволствие актъ отъ Мемо
рандума на гнъБриянъ, французкиа министъръ на външни
те дгьла, за федерализиранеШо на европейските държави.

Полицията отъ Дюоелдорфъ
(Германия) кръвожаденъ влодей, който бешо всялъ страхъ
въ ц4ла Германия, Арестувавпя, единъ фабрпченъ работникъ, о прпзналъ БСИЧКП пгвърга4пи влодеявпя.и крЕми,
* . •• •
*

Дирижабла „Графъ Цейелинъ" е Пусналъ котва въ не
деля 25 Май въ 6 /|2 часа
сутриньта въ Рио-де Жанейро,
столицата н а Бразилия,
идейки отъ Пернамбуко.

Въ лятната бира
рия на Ваоилъ Каябашевъ Н А Х О Д Я -

б ь Ш Р И Т ! К ЙУЦ0ВЛВСЙ11 ОТЪ
БОГДОПОйО.

Угре подрббяии.-.
ЙЗЪ НАУКАТА
Дво НОВИ начянп за л1кугане
на тдзеишоз&та.
На 9 т. м. въ парижката ме
дицинска акйдемкя преф. Пе
ти докладвалъ за новиа* на
чинъ на лекуване на туберку
лозата, предложенъ отъ д-ръ
Барбари отъ Ница. Тоя на
чинъ е основаиъ.иа развитие
то на защитните сили на ор
ганизма и се състои впръсква
не на силикагь на бензола хо
лестерина и камфора. Благо
дарение на усилването ка кле
тъчните диастази, той дава
сериозни, трайни, при все че
бавни подобрения. Д-ръ Бар
бари е добилъ прекрасни ре
зултати при случаитЬ иа бе
лодробна туберкулоза, особена
интересни при бременнигЬ ле
ни.
Въ сжщото заседание другъ
л-Ькарь напомиилъ за метода
на 'руския л^карь Финиковъ
при л^кузаие на хирургичесската туберкулоза. Тоя методъ
давалъ необикновено добри
резултати и отъ иЪколко го
дини се прилага въ болницата
Кошеяъ съ неизмЪненъ успЪх.
Той с е състои главно въ
впръскването на йодовои кал
циево масло. Най-тежкигБ слу
чаи на хирургическа туберку
лоза, за които преди това се
е прибътвало до тежки опе
рации, д-ръ Финиковъ изцърявалъ въ няколко м-Ьсеци.
И за тлва докладчикътъ настоялъ, за благото на болнигв,
методътъ на "д ръ Фяннколо
данам-Ьри най-широкои прило
же^ие въ Франция.
' '.
съ 4 стаии
маза—само-"
сгоятелна,
нова постройка источн-южно изложение се продаоа
ведлага въ владение и живене, наулица
„Мияилъ
Когул п а - № 12,1
Сйравка сь стойанина,

Сшши Дърпенш*
ГаЖНОзаСЕЛЕНИТВ
£fu бодегата наЕНЮКАЯБАШЕВЪ ДУРБАЛИЙСКИ, ще камерите найдобриШтъ напитки, съ цгьни най износни.
Същевременно имамъ иХАНЪ за който не взе»
мамъ йари на каруцитгь.
Съ почитание,

Ето Еаябашевъ
Дурбадцйски

Комитета, който ржководи работата по изкоггзване
кладенеца н а най-горния
за последенъ пжть
Щ^З. ОДЗ JOtE, Л О З Я пжть,
МОЛИ
всички
записани су
Т^а. ж^&Вхх Б а б а н а
ми sa йзкопавзнето му да
о т а р о т о ах^ото,
Ще намерите в и н а  ги внесътъ— кзплатятъ на
ги
н а й Д о б р е комитета иначе ще бляде
у р е д о н ъ бюфетъ и напуснатъ кладенеца въ
и всички други напитки съ моменгъ, .когато е къмъ
саоето довзкарване—работа
най немалени цени.
тъй ценна — и да стансмъ
Съ почитъ ВАСИЛ сами. причина да се напусне.
Греха ще е на тези, които
КАЯВАШЕВЪ
не еж си платили записана
та сума.
,
,

ДоОричъ

Отъ комитета

Стр 4-

ДОБРУДЖАНСКИ КУРИЕРЪ
тулъ" на уводно мвсто
подъ нзделовъ чЕдинъ атентатъ противъ национал
ния патриомоний се обявя
изказвамъ още веднъжъ своива противъ всеко измене
щгь съжаления, моля общест
ние на закона, като изтък
вото да го оемди за ойита ва за едйнственъ аргументъ,
му да раздухва изкуствено «висши национални съоб
умраза между българи и тур
ражения" автора иа стати
ци граждани въ окржга, кои
ята отбелязва, че за изго
то живгьятъ въ миръ, брат
ство и любовъ.
твения закснопроектъ му
е съобщено отъ частно
гр. Егри-дере
лице.
. ,•
.•••...
Директоръ: Я. ХАЯТИ
Олравдаватъ
се
нашите
А въ "края редакцията
съобщения!
''
слага следната бележка ко
ято показва, че горнит*
— Вчера пристигна в ъ
думи съ изразъ на едно града ни г-нъ Цонко чПенискренно откровение:
ковъ, сенаторъ и предсеБ. Р. Настоящето получих^датель на Б^ К. 0. отъ
ме на турски езикъ, но ние града ни. Г-нъ Ц. Пенковъ
го предаваме на български за
взе учасие при избора на ;
да мргатъ да го прочеШатъ
общинската управа сенатоЦ
всички.
. ' .
paiXp. Стеф. замина снощи
обратно за Букурещъ.

Въ последния брой на
.Единство" четемъ въ ру
бриката вести: „Г-нъ Мустеджебъ, адвокатъ, ии мо
ли да съобщимъ, че ме е
верно поместеното въ „Д.
Куриеръ", че е гопорнлъ и
е работияъ противъ инте
ресите па българското на
селение отъ Добруджа* и
после: „Той е работилъ за
зближението на' турци и
българи, въ който духъ ни
изпрати и едно писмо".
Насъ ии много радза об
стоятелството, че г-иъ Мю •
стеджебъ е заявилъ пис
мено (ако е заявилъ!), че
„ще работи за зближение
то между турци и бъл
гари отъ провинцията ни"
по съвсемъ не можемъ да Избора на общинската
си обяснимъ защо г. Мюуправа на Добричъ
стеджебъ [то действител
Вчера въ 4. ч. сл. пл.
но той е помолилъ „Един
ство") не се е обърналъ г-нъ Христо Цонковъ от
къмъ иасъ да ии помоли кри първото заседаиле на
• да корегираме известно новия общински съветъ и
наше съобщение и да ни следъ кратъкъ прегледъ.
информира подробно вър на следизборните събития
ху работи, които негова сложи иа дневенъ |"редъ
милостъ може да предпо съсгавяяиего на общин
лага. че ни СА известни. ската управа. >
Преди пристъпваиието
Но повтаряйки, че ние
посрещаме сь искрена ра- къмъ избора направа се
дость последното изявле списъкъ на присъствува
ние на турския адвокатъ, щите 32 съвгтника избра
което ние чухме отъ устата ни и 6-ма по-право- Ико
та му на банкета отъ 24 номъ Добреску, Мюфтия
Май, угьлжимъ да му за- та, Костаитингску, дирекдадемъ следните въпротн: аора на държавната гимна
1) Верно ли е, че г-нъ зия, Хр. Стефановъ предМюстеджебъ е присътству седатель на земеделската
валъ на събранието на 23 кзмара. Ил. Кросневъ, отъ
Априлъ и е взелъ участие търговската камара и учи
въ разискванията по резо лищния инспекторъ.
Кмета г. Христо Цонлюцията на турското насе
ление „изпратена" на Н. в. ковъ и помощаика му козКралъ Мчхай, регенството меску беха избрани съ аб
законодателните тела и солютно болшинство.
За делегацията иа съвета
първия министъръ?
2) Верно ли с, че той с (3 души) беше съставена
ималъ продължителенъ ин- следната листа, която бе
тименъ разговоръ съ ини- ше гласувана както следва:
циятора на противо-българ Ионъ Битараку 27 гласа—
ското дв; жение-силкстренс- избрант-, Матей X. Христовъ 22 гл.—избранъ, Емакия депутатъ В^хби?
3) Верно ли е,че въ засе поилъ. Папазису, 13доаълданието на окръжния съ- нитсленъ, Стоянъ Инглезу
ветъ отъ 15 т. м. е ималъ 11— допълнителенъ, БекОСОБЕНО поведение, со иръ Джамадинъ, Якубъ X.
лидаризирайки се съ г-да Абдула 26—избранъ иАнгелъ Марковъ 5.
Чому, Наумеску и др.?
За проверителна коми
Като очакваме отговора
сия
се избраха:
иа г. Мюстеджебъ ние си
Боаю
Георгиевъ, Пе
позволяваме да му предлотре
Вело,
Нури Шефки,
жимъ и следния пасажъ отъ
Колю
Драгоевъ
и Д. Георброй 11 год. 1 (16 май
гиу.
1930) н а турския п-къ
Въ 6 -7. заседанието се
„Yenl Iol" („Новъ пъть")
закри
и съветниците оти
излизащъ въ, Кърджалии:
доха
иа
чаша бира въ ре
Вкратце, азъ като добъръ
гражданинъ на общото ни о- сторанта Ваигелъ.
течество България държа да
заявя на всеуслушание една голЪма истина, че ние турцитгь
български поданици, като рав
ноправни на страната ни,
радвайки се на безподобна
свобода се чувстваме рядко
Тази седмица вероятно ще
щастливо малцинство наевгьта. Престъпление и черна бъде вложенъ въ парла
непризнателность ще бжде,
мента законопроекта за из
ако се намгъри не турчинъ—менение на закона за оручптель, а най-Простия нашъ
сънародникъ и то не да из ггшкзирванисто иа Нова
Добруджа.
върши, а да Помисли н/ъщо
лошо за българинъ. На авто Въ броя си отъ 25 т.
ра на тази клевета, като м. столичния в-къ „Курси-

ВЕСТИ

—Касиера на Каралийската централна община е
задигналъ 50 хиляди £лей
и забегналъ згдъ границз.
Води се .следствие.
Назначенъ е иозъ "каснеръ.
—На 29 Май, четаъртъкъ е определеиъ като
,День на героите" който
ще бжде шумно [.праздауванъ.
,(
Префектурата е пригот
вила въ съгласие сь полк.
Стратнлатъ]специална про
грама.
| ..
—Въ много места, отъ
окржга ст£ с е появили
въсеници по рапиците. ;
ЗгмедЬлската камара е
наредила унищожаванието
на този врагъ на посеви
те съ опарата Тиггъ-Топъ.
—Военната комисия за
кадастриранието на окрж
га ни работи по настоя-'
щемъ в ъ крайморието.
Офицерите съ настанени
на. квартира .въ Каварна.
—Шабленци съ изпра
тили единъ протестъ до
единъ местенъ листъ въ
който изкакватъ негоду
ванието си противъ пове
дението иа този листъ, виновникъ за разцеплението
въ селото имъ.
—• На 25 т. JM. се със
тоя общото събрание на
земледелския синдикатъ от
окръга ни. Следъ удобре
нието на годишния отчетъ
се избра следното упра
вително тело: Д-ръ Пискюлиевъ, Власко Заръвски
Христо Стефановъ, X. Димитъръ Пегковъ, Велико
В. Стойновъ, Матей Сте.
фановъ, Стоянъ Каневъ,|Т.
Карабаджаковъ и Димитръ
Паскалевъ, за контролна
комисия:- Димитъръ Ц. Поповъ, Георги Стойковъ и
Руси Ив. Русевъ.
— На 25 т. [м. неделя се
състоя футболното състезание
между мъхтнитЪ д-ва йГлория"
и „Шарпкерманъ".
Презъ първия хафтаинъ ре
зултата бъше ^3:0 въ-полза на
„Глория".
Презъ втория хафтаинъ поелъ реферството турчинъ ,у-,
мишлено [предизвика прекжсванието на играта.

Застраховайте се иротавъ гра.
добитоеоа п р и застраховател
ното дружество
ш:

при агента В А С ВДЪ :ДВФ-";
ТЕОВЪ, които доказа съ своята шест-'.,
ГОДйПШа п р а к т и к а акуратность и че-'
стна п р и ц е н к а на загубит^обстяятелст-;
во, което се потвърждава, съ, изплаща
нето до сега въ нашия окржгъ

надъ 12 милиона лей.;
Прави т. г. също застр. противъ гра- к
добитнииа съ премия съ всички разноски на»;
100,000 лей се плаща5 само 2|500 лей.;-:
Съмъ единствения представитель, г който •
осигурявамъ и ЛОЗЯТА' противъ- градъбитнина съ премия 4%; .•
: • ;; - :
>
,;
с
.'•.'•>;.[• Съ почитъ, , ''..' Г' ... .<''..'„'•' '\/

штштшш!штй,^®\

ШЙМА
Имаме честьта да съобщимъ на почитаемата
си клиентела, че покрай ПШ1ШЧШВЕНИЯ
• Р Ш В В Р Д В Ъ ПЕТРОЛЪ ЗА ТРАКТОРИ
ЛЕКЪ БЕНЗИНЪ ЗА • •• a B T O M O - ; •
0ХХЛСХХ депозята ни е снабденъ-съчслед-оь
нигЬ НАСЛА ЗА? ТРАКТОРИ: ...у*

Оригинално руско масло ШйБАЕВЪ .,;
• „ анершш. „ГАРГОИЛЪ-МОБ..
. ;„;. $ранцуско';„ СПЙОЛЕЙНЪ j ; \
РУМЪНСКО МАСЛО

-ДИЗЕЛЪТЙВЪ ШН- v

BflEBV, равни ВИДОВЕ, МИНЕРАЛНИк
МАСЛА, визеливъ, валволвп, ТЕЖЪКЪ .;•
БЕНЗИНЪ, МОТОРИНА и др, ,•••
Оригиналното руско масло „ШЙЬЯЕВЪ*1,
и доставено отъ • руския депозитъ- въ ,;
Цариградъ
" - ;.

Пазете си трскторитЪ отъ Фалшифицирани села м
;'••;••'•• и не floerje ВЙФИНКРЕНЪ Ш Р О Й Ъ
Посетете депозита ни, за да се узериН въ
доброкачественостьта на нашите стоки
съ, ПОЧИТАНИЕ

- ч '

ш
ш

• Д о п о в в с т - Ь „ ЖУЗМСЕСЕГ.А ** у.

Ст. кономвъКу В-. Еъ оде в,
3apMHKaBazargic--cpeuTy те -

По случай п%тния сезонъ
магазйнъ „ПАРИЗИЯНЪ" продава съ
съвършено натапенн цЪни: Дал\скн пардесюга, мъжки пардесюта тренч.коти
мъжки и детски костюми, Детски петни
и за момиченца
Гол^мъ изборъ отъ мъжки платове. Всич
ки видове вратовръзки й ПОСЛвДНа

мода отъ игьакки шапки.
' ,ЗЕ«.л:озапь:.

„Принчипеле Фер•.. динандъ ..№ 106.

същатаулица №105
Съ почитание:

Н.КЖСАВОВЪ

