*-****» Ш-ОФ1

Г. д 1 Брой 8

&JU^

Броя З лей

г

АБОНАМЕНТЪ:
Годишенъ 600 лей
6 месеца

300 лей

Странство 1000 лей
Обявления по
;
споразумение

МОЕТО Ж Г Ж Л Ч Е
(СПЕЦИАЛНА К0Р1СП0НДВНЦИЯ)
Разисквахъ
сь ЕИДНИ
Отъ друга страна, обаче
БУКУРЕЕГЪ 17 (Яо Шелфна). — Вчера се
5ществениц« отъ румън- при най-слабата поличба
срещнахь
съ г-нъ Егений Замфироолу и му съобщихъ
си произходъ следния слу- за виновность иа местенъ
донесеното
ми до знание, а имено, че въ калиакзй: въ една обиколка житель въ конфликтъ съ
ренски
окржгъ
циркулира слухъ, че той се е запизефекта на нашия окржгъ колонистъ първия веднага
салъ
въ
нац.-църанистката
партия и щгьлъ да бж
Николенко се натъква е арестуванъ ио заповедь
де
нейния
кандидаШъ
за
предстоящите
сенаторски
1 едно очевидно безако- на про^ рорската власть,
избори
въ
окржга,
яе: колониста-македонецъ разкарванъ иследъдълъгъ
Г-нъ Замфироолу ми заяви категорично, че
аке отиза и изорава ни- предварителенъ затаорь, за
тия
версии
еж само слухове, неотговарящи на ис
и е на местните жители. „да се научи какъ да тачи
тината
„тъй
като той никога не е ималъ наме
Веднага г. префекта на- реиумето на рзвиоотнасящерение
да
се
записва
въ нгъкоя политическа органи
:жда да се спре това са- то се отечеста > '"^освободен.
зация
само
съ
цгьль
да бжде избранъ.
зволие, на което Таке оРазискахъ тия тъжни ра
Г-нъ Замфироолу ми съобщи, че въ пеШъкъ
•щзва да се подчини, съ- боти съ видни обществе
/8 т, м. той ще бжде въ Ддбричъ, за да опровергае
асявайки се да бжде ници оть рзмънски произ
лично тия слухове.
>
1емесгенъ вь друго село, ходъ; те се безрезервно съ
вдето да му се даде дър- гласяваха съ мене, изказваха
Отъ друга страха отъ страха ха мероавиа земя. Но веднага дори по внушително него
daSxumi кржгове ха хац.-църахисткия цехтъръ
[едъ заминаваниего ка дуванието си прзтизъ тая
хи убърябатъ, че лицето което ще бжде офи(нетната комисия куцон- нецивилизоваии похзати на
циалхия кахдидатъ ха партията за сехатор
1X8 отива и изорава ни- и/Ъкои елемент.*".
ския пость бъ Жрлиякра хе е още избрахо, J/fxo:
.
:
1та на "друг! местенъжи- [ 'Слушайки ги п желахъ """wtf'•бЬроятхо то ра се опредЬли onib '• самата
окржжха оргахизация при завръщането хо хатть.
"
'
да бжда искренъ и имъ
роднитЬ представители.
Пои това очевидно до- заявихъ :
штелетво на крайна не„Господа, ако нгъкой отъ
абросъвестаость и явяо васъ йоеме утре власаЧъта,
людчинение на нарежда- ако бжде назначенъ за пре
ията иа влзетьта въ стра фектъ нали не биразсъжда какви мерки следва давалъ тъй както сега и
Докато ние тровимъ об паднаха ПЛТНИЩТГБ по шо
а вземе префекта ?
би Яо1ледналъ на нтцаШа
ществения
си животъ съ сето Алфатларъ — Силис
I Безъ съмнение чай-енер презь съвсемъ друга приз
семето
на
раздора
и бра- тра и обраха двама... ку
iчии re, продиктувани отъ ма, призмата въ която се
тоубийстаото
букурещкия
цовлаха [!) отъ Айдемиръ.
зайяо възмутителното пр- пречупва ис паната отъ
Последното нападение се
'дсиие на тоз», кой го е ОШеногръдиШП) и съвсемъпечатъ, който не обели
гаеденъ въ нашата про- нецивилизовани схващания зжбъ за запитзанието въ извърши надъ с. Карасупарламента на нашия на- ларъ (?) кждето / 2 комишцкя ужъ да ни показ- и държавна идея"?\
\- какъ се уважаватъ
Мой re събеседници про роденъ избраникъ Матей таджии обраха местното
нсоните на ромънската тестираха. И можаха ли да Стефановъ, наново започ население!.."
ва една безогледна кампа
И на ново не на шега
ьржава и какъ требва да постжпятъ друго яче ?
: почитатъ нейилгв орга' Ji. JT. С-бъ ния противъ насъ, служей се съобщава, че се завтрки си съ познатите вече зва една ожесточена прил.
HJ гукъ се натъкваме Ограбена тютюнопродав- средства —- легендите за стрелка между жандармите
„ комита джи лъка".
и „комитаджиите* дори
и едииъ много интергеенъ
ница
(резкия)
Водача
на
тазн
кампания
жандармите
еменъ, еменъ
юридически възгледъ: ако
щели
да
хванатъ
„опастнвНа 17 т. м. превъ но- „Универсулъ" излиза на
•нъ префекта
заповеда
i-fe
патриота",
но тези
ресгуването на куцовлаха щьта неповнати ;лица рав- уводно место съ тлъсти
пакъ
и
пакъ
.
благоприятстлпада подъ обвинението, биватъ куфара отъ врата букви да съобщи пакъ
ь върши .превишавание та на ^тютюнопродавницата една... кореспонденция отъ вувани отъ мрака... изчез[» властьта си" (abuz de на Айданушъ Мъгърдичяаъ гнездото на провокаторите ватъ...
Но тия чети изчезваutere) не остава, освен ь иамиираща се срещу вход — Кюстенджа, въ която
грабения стопанинъ да да- ната врата на окржзкното се казва, че „неколко ко- ния не се харесватъ на
е
подъ еждъ куцовлаха управление (префектурата). митаджийски" банди, па „Уииверсулъ" и той съ
малки буквички съобщава
Злосторниците са за
а «нарушено владение" а
Р разглежданието на дЬ- дигнали най-свжпите тю ното, че предъ самата вра че едииъ пограниченъ пило или да гледа какъ се тюни и цигари отъ рафто та на будката—-предъ пре кетъ успива да арестува 3
!шрятъ съ най-светото му вете, обръщат ъ дъската на фектурата п/Ьлата нощь бандити въоржжени до зж
би съ бомби, куршуми и
- земята, или да иска тезгяха и вземать всички има на пость стражаръ.
бухалки и облечени въ
Въ
последния
моментъ
полици,
марки
и
ценни
редседателска заповедь,
българска военна унифор
0в
научаваме,
че
полицията
?ято не винаги има ефектъ диети, а сжщо и сумата
ма".
е
въ
диритЬ
на
престъп
>езброя случаи въ селата: отъ 400 лей, оставяйки въ
За наше големо очудвафиджа, Идрискуюсу, Шаб- чекмеджетата само 1 марка! ника, чийто име премълча
не
се съобщава за аресту
ваме
въ
интереса
на
след
анЛр.).
Стойноста на задигната
ването
и иа още единъ „ко
оадите ли до какъвъ та отока въвлнпа на около ствието.
с
митаджия"
на когото се
Обрания собетвеникъ па
° УРДъ достигаме, чрезъ 50 хиляди лей.
,10т
Тави утринъ се вапочна- будката о една бедна вдо казва и името — Стефанъ
ичния порядъкъ, кой0
ха
следствията.Прави впе вица, която оплаква днит* Пслевъ и у когото биле
се настани въ колони
чатление,
че обира е ста- си, ваедио съ двете си намерени писма отъ д-во
[фането на нашата про.Добруджа' протести пронадъ
въпреки
оботоятвдех- невръсхш* деца.
Шцня?

„ЕИТА1Ж1"

Дертлия....
Да ви разкажа една асторийка:
Вь русчушкитгъ салони
ставали много забавителни
работи, между която е и
следната: било къмъ за ига
на модата д а се носять
изкуствени гокове, но еаъка
дама скритичко йоблъсквала
кужа вълница въ задната
частъ на прическата са.
На единъ балъ кокеШната г-жа Иванови:ъ, която
тайничко скътала половинъ
каделя въ косата си минала
покрай една групичка а дочу
ла тия ' оШкжлечни фрази:
„Слугинята йми разказва, че
снощи Пакъ имала страшна
кавга съ тъщата си, че й раз
валяла Постоянно влачениШл
руна\"
; Веднага Ивановичъ се
обръща сепнато къмъ разказвачката: •£.•• .,:'>-,;,г;г*.-:.'.' • ' -:
яАхъуРускот, вие зато
ва ли задържате слугинята
ми въ кящи?.,.
Избухва скандалъ, ока
зва се, че говорили за лице,
което не приежтевувало въ
салона. За удовлеторение на
г-жа Рускова,отбранотои об
щество решава да найрави
една анкеша въ косата намадамъ..... Ивановичъ....'
Четохъ тази асторийка
и неволно\ се усмихнахъ:
'-Каква работа ще из
лезе, ако нашето неотбрано
добруджанско общество пред
ложи да направи анкета не
въ косите, но въ душптп, и
главитгь на всичка ония, кои
то йриказеаШъ на ляво а дя
сно за „морална чистота"
щвисшъ идеализъмъ" а безко
ристна'общестена дгьйность].."
Нали, кужа работица
ще азлязатъ на мегданаЛ.......
„Красавецъ*
тивъ убийствата въ Богда*
ново и редица други ре
шения!...»
Ако да не познавахме
просташкия начинъ^на фзлшифицирание и мръсно
изкълчваиие истината отъ
страна на 11гснтпровокаториттз отъ кюстендженското
гнездо бихме отдали изве
стно значение на това съ
общение»
Но бидейки уверени, че
задъ този жалъкъ опитъ
да се алармира обществе
ното мнение въ страната се
крие 1гЬкой нова примка
за нещастното българско
население отъ Дуросгорски
окржгъ обърнахме се къмъ
силистренския ни кореспондентъ, който ни съоб
щи редица сензадионални

„ДОБРУДЖАНСКИ КУРИЕР
иска да бжде учитель, такъвъ
какъвто е учителя въ всички
те цивилизовани страни, а не
такъвъ, какъвто искатъ да
бжде некон, отъ които днесъ
Много се е писало до сега торитетъ, омаловажи се даже случай зависи неговата еждба,
за българските училища въ авторитета и силата на дирек може въ единъ момеитъ да
Четнрижгжлиика и въ всичко тора — и всички директори и бжде изхвърленъ отъ учили
писано, 1гвкжде се изказва за- учители станаха обикновени щето.
гриженосгь отъ днешното имъ работници, които чакатъ езмо
Въ днешните съзсемъ труд
несигурно положение, нЪкждс времето да измине. .
ни условия за преживяване,
се сипятъ обвинения за непроДнесъ иашиятъ учитель тре днесъ когато всеки е замие
явена дейность, нЪкжде се пери за залъка си хлебъ, ако ленъ за утрешния день, бъл
ггьятъ венцехвгления за ни не върви п) прищевките на гарския учитель въ Добруджа
каква мощна такава, но още тези, отъ които зависи; той е оставенъ самъ, безъ подръж
не е изяснеиъ истинския пжть, може да остаке на улицата, ката на стохилядното българ
който ще ни доведе цо за ако не пречупва гръбнака си ско общество. За; нашиятъ укрепването и правилното имъ предъ тези, които правопог- читель, тукъ нема закони нЪразвитие. Повече отъ десегь леднато, згедно съ него еж ма правилници, конто да опре
години какъ сжществуватъ те повикани да работятъ за кул делятъ неговото положение
зи наши училища въ новото турното повдигане на нашите на учитель при Б. ,К. О; Той
1шъ положение и ежегодно се бждащи съграждани.
остана играчка въфжцегв иа
прзвягь постжпки, за да се
тези, отъ които както казахме
Днесъ
истинския
учитель,
;
подведатъ подъ законитЬ на
по-горе, < случайно ,i зависи
страната, но смело може да се който веднажъ за винаги се е съдбата му.
отдалъ
на
учителската.
кариера
каже; че направеното до днесъ
А колкото е по'Несигурно
за българските училища, за който вече 10—15 — 20 даже положението на учителя ни,
30
години
е
изхабилъ
отъ
своя
тгъхното узаконяване и за
толкова става и проблема-,
крепване е твърде малко, а животъ между хладните стени тично положението на наши
на
нашите
съвсемъ
непреветоще много и много е желаливи училища,, само защото тгь училища.
желно да се направи:
Новиятъ законъ за частното
образование въ Ромъния пред
вижда редъ изисквания, било
по отношение на училищните
здания, било по вжтрешната
имъ мобилировка и разнигв
кабинети, било то по учител
ЗВГЕ» : В Т Е Я Л : Г « , З Е > И С я с
ския персоналъ. За да се по
лучи оторизация за нашигв
Подъ това заглавие из ти -4,500,000 долари. Те
училища, трьбва постепено да
се изпълнятъ всичкигв поста вестния на всички добру- зи суми послужиха за озе
новления на горния законъ. жакци Емануилъ Букуца, мляването и за снабдяване
Десеть-годишното лакатушене коментирайки въ послед съ земледелски; инвентаръ
на нашата неустановена учи
лищна политика вече ни по ния брой на периодичното на бежанците. Много шо
казва ПЖГЬТЪ ПО КОЙТО Tpt6i списаяие „Independent eco- сета, железнопътни линии,
са да тръгнемъ за да постиг- nomica* статиите на г-нъ здания и други постройки
немъ крайната цель; Българ Г. Чичовски, публикувани беха направени съ парите
ското Културно Общество, ко въ .Slavonic Review*, ме отъ тоя £аемъ. Той по
ето е чаконния представитель
служи и на земледеяците
и уредникъ на нашит-Ь учили жду другото пише: •;.
и
на държавата.
.България е една страна
ща му предстои грамадната
задача: да тури здрава основа отъ земледелци. Аграрния
Това оземляване, напра
на нашите училища. Ржковод- въпросъ тревба да стои
ното гвло на Б. К. О. тр-вбва на чело на всички остана вено чрезъ бюрото за по
дпомагане на бежанците,
да ревизира до сега водената
училищна политика и да на- ли. Но Бглгария е съще обхваща 28.000 семейства
чартае нова, съобразна съ рее временно и страна на дре отъ които надъ 3,000 допективннт* училищни закони, бната собственость. При бружански българи. Раздат
съ нашит! мъснй условия,- и все това нуждата отъ озе
доха се надъ 100.000 хек
всичко което се прави да е
навременно, практично и целе мляване не е липсвала тамъ. тара земя. Построиха се
съобразно съ предназначението Огъ 1920 година до сега за бшанците 22,207 къщи
на нашите училища, като не съ станали даже две озег и имъ се помогна съ 32000
се съмняваме че то ще е мно млякания.
глави добитокъ, 26070 плу
го внимателно при разрешени
Първи
пъть,
когато
се
гове и 20,994 каруци. Це
ето на малки и големи учи
е дала земя на селеиите, лото това дело е било
лищни въпроси. '•'•
Затова пъкъ, членовете • на това е било направено отъ привършено по единъ от
ръководното тело на.Б, К. 0., политическа гледна точка от лпчеиъ начинъ, койго пра
които ся. търговци, занаятчии земледелската партия (Ста- ви честь на предприемчи
и професионалисти, не требва мбулийски) веднага следъ вия -и организаторски дух ь
да игноркратъ >'- учителското
тело — учителите, които еж. идването й на власть въ иа България*.
душата, на училищата ни. Ни 19?0 год. Оземляването се
кой другъ не познава тъй е правило въ вреда на
добре нуждите на нашите у- царските и църковни имо
чилнща, никой не може добре ти и на притежателите
да знае онова, което се изис
ква отъ техъ, освенъ учителя надъ 30 хектаря, които не Съибшавамъ на почитае
който е ежедневно въ техъ, си работятъ сами земята. мата си клиентела, че по
живее въ т4хъ и съ техъ. Но Това оземляване е било случи Великъ
като че ли нашия учитель е спрено отъ сегашното пра празници пуснахъ денските
въ про
забрзвенъ и бива виканъ «ко вителство. '
дажба
при
намрлени
цени
гато ни требва"; той е преПредметъ н а второто
небрегнегь и се забави, че
Т Ъ
той е най безкорестния обще- раздаване на земи еж би П Р О Ч У Т И
ственъ деецъ, истински съвет- ли бежанците. Тия нови
ВИНЯ
иикъ и помощникъ.
граждани на в България на САРКЕНСКИ
Днесъ българския учитель брой иадъ 200.000 души,
въ нашите училища е почти болшинството земледелци. въ ново откритата си бонищо, той загуби самостоятелдега изходяща се на ул.
носгьта въ професионалната беха отначало една тяжа- СШефанъ челъ маре сре
си работа, ослабна негова ав- сть за държавата. Бълга щу ромънското- училище
рия сключва, въ 1926 год., № 3 , по 20 и 24 лей ли
вести за новия иачинъ на. чрезъ обществото на на търа. 3 лей! цуй:<а.
действие на либералско-ку- родите, заема на бежанци
Сйециаленъ граШаръ.
цовла шиите
организации те, съ доста износни уси
лия. Подписката на тоя
Съ почитание,
отъ този край.
заемъ
достигна
въ
Англия
По липса на место оста
1ню Каябашевъ Дурбасаме да публикуваме въ до 2.400,000 английски ли
ри
и
въ
Съединените
Ща
лайски.
утрешния брой тия весга.

ятъ въп

-ВАЖ И0~

шт ишш

Имаме ч сгьга да съобщимъ на почитаемата
ей клиентела, че покрай ПЪРВОШШВЕЙИЯ
РЛФИНВРАЕЪ ПЕТРОЛЪ ЗД ТРАКТОРИ
ЛЕКЪ БЕНЗИБЪ ЗА
а В Т О М О сЗНГЛИС депозита ьи е снабденъ сь след' нше МАСЛА ЗА ТРАКТОРИ

щ

Оригинално руско масло'ШИБАЕВЪ
„
американ. „ ГАРГОЙЛЪ-МОБ.
„ • француско „ СПЙДОЛЕЙНЪ
РУМЪНСКО МАСЛО . Д Ш Ъ Ш Ъ И Н К БДЕВЪ". равни ВИДОВЕ
МИНЕРАЛНИ
МАСЛА, вввелинъ, валволвн, Т Е Ж Ъ К Ъ
ВЕНЗИНЪ, МОТОРИНА и др

т

Оригиналното руско масло „ШИЬг^ЕВЪ''

и доставено отъ руския депозитъ въ
Цариградъ

Ппзете сн - трмтошЪ отъ Фолшифицироии мосла
н не добре рФинкрнъ пешбъ
Посетете депозита ни, за да се уверите въ
доброкачгственоегьта- на нашите стоки
СЪ ПОЧИТАНИЕ:"".'"

Ст. Икономовъ & В- Кудевъ
Bazargic—срещу казармите

--С-ЗгО-Б-Щ-Е-В-а-Е-Започвайки да се сече 01ъ 18 Мартъ т,*.г..
гора въ Куюджукъ, намирасе за продаване

колчета за лозя и колове з а огради,
само осенъ и габъръ, най трайното дърво.
въ земята, така също и черПИЯ (куруТМ*)

суха и сурова и пръти за ограда, дърва
за горене и ш>.
ЦЕНИ НАЙ ИЗНОСНИ.

ЮРДАНЪ БОЕВЪ

Застраховайте се протввъ градобитнена при застраховател
ното дружество

тжптт ром&няскж

при ч агента ВАС ИЛ Ъ ЦВГБТКОВЪ, които доказа съ своята швСТ-

годишиа практика

и честна

приценка на загубит^ обстоятелство
което се потвърждава съ изплаща
нето до сега въ пашия ОКржгъ
надъ 12 МИЛИОПа Л6Й.
I

• >

.

.

.

Съ почитъ,

В А О И Л Ъ

Ц В * В Т К О В Ъ

тжшiм лот

X", О Т О И К О В Т »

ДОБРУДЖАНСКИ КУРИЕРЪ

Op.

Отчаянъ зовъ

3

Реакционния прояваиъ на
социалистическото пра-'"
в к е ш в о в ъ Англия -,

Сегашните уредници иа лежа 2 мгееца и 27 дена
Въ редакцията ни се яви вчера една делегаЛоидонъ 15. Be ' унра„Единство" вбесени о т ъ въ затвора, беше преелс- ' ция отъ 12 селянина отъ с. Кара Суларъ, която ни
вляющите
кръгове се обкатастрофалното спадане иа дваиъ, гоненъ и разкар
заявиу че е дошла въ града да предупреди влаШъ,
мислятъ
належащите
мер
тиража на листа им ьследъ ване, попречи му се да за
гражданство и партийни водители, ЧЕ И НАДЪ
ки,!
които
трябва
да
се
излизането на г-нъ Л. П. върша висшето си обра , ТЪХНОТО СЕЛО СЕ ВИЕ КЪРВАВИЯ ПРИЗРАКЪ
прйложатъ
за
да
се
спаси
Станчевъ подематъ една зование, когато презъ еж
НА БОГДАНОВСКАТА ТРАГЕДИЯ И АКО НЕ СЕ
безогледна, пълна съ лъ илото това време известни
ВЗЕМАТЪ БЪРЗИ И ЕНЕРГИЧНИ МЪРКИ ОТЧА съпротивлението на инд^йскиятъ нароцъ. Делото на
жа, 'ф?лшъ и безсрамно господа еж списвали при-^
ЯНИЕТО ЩЕРЛЗВЪЕ СВОЕТО ЧЕРНО ЗНАМЕ И Михатма
1'аиди застрашаяа
изопачапаке н а фактите етия отъ него „Куриеръ"
НАДЪ КАРАСУЛАРИ.
'
спокойствието
на -Индия.
при KOSTO съвсемъ не еж
кампаш е противъ него.
и разказаха своята безименна боль: Наста
Бойкотатъ на монопозабравяли да помагатъ
нилите се безъ всЪкакво позволение, самоволно въ
Причината за напусгша- ии на
лътъ
на сольта има поли
народа, за да могатъ
техното село, куцоцлася: Таке Жуля, Пашила Фонието отъ страна на Стан- сега издига
тически
последствия, израголеми звания.
ту, Христя Люля и Д^онисие Жуля започнали бе
чевъ на „Единство" беше
аигелъ
на
което е обяаеНие не имъ завиждаме,
зогледно да гр&бятъ отъ нивите на местните жи
обяснена въ първия брой услели
ниятъ
тряуръ
в. Калкута
хорицата, скътглй—•тели, въпреки отчаяните имъ протести.
на вгеника йи, нея всеки направили,
по
случай
арестуването
на
i".
'",*
•'• Така еж били изорани големи части отъ ни водителя н а движението
нашъ съгражданинъ я знае.
вите на ВДОВИЦиТЪ- Мария Белчева, Иванка Д. Сенкуита. Министра на въ
Това напречи сам)забрзви ,. Ние се възмущаваме
Киосееа
и София Д. Илиева, на жителите: Тодоръ трешните работи отъ Бом
проЩпвъ
чудовищната
имъ
лите се хорица да взлязатъ
Драгановъ,
Иорданъ Паскалевъ, Кънчо Колевъ, бай, съобщава, чг се е придързостъ
да
светбтати на дълго и широко да
Ганчо
Минезъ,
Иаанъ Драгановъ, Димитъръ Кио* ближилъ до генералниятъ
сШвуваШъ
предъ
общата
изопачаватъ фактите> Кол
севъ
Тодоръ
Пинечъ,
Илия Желевъ, Константинъ щабъ на Гайди, арестува
кото до „заплатата" му ни кауза, хвърляйки ме
Пенчеаъ, Колю Из. Кючуковъ и Бойчо Цоневъ. нето на който е предстояна директоръ вмгъсШо множду насъ семето на раз
УВЛЕЧЕНИ
ВЪ СВОЯ ХИШНИЧЕСКИ ПОРИВЪ
дора,
Шй
както
правяха
го осуквания тия хорица
•
ГРАБИТЕЛИТВ
ПОСЯГАТЪ И НА НИВИТЬ НА Е- mi
тогава,
когато
йоеха
отъ
е достатъчно: да кажатъ:
ЗАКОННО НАСТАНЕНЪ КОЛОНИСТЪ ОТЪ
въ продължение наш 7 ме- Л. П. Станчевъ вестника, ДИНЪ
СТАРОТО
КРАЛСТВО—Тодоръ Гречеану.
Превръщайки
го
въ
клоака
Икономическата криза въ
иччата\муьслужба колко
Както
съобщихме вече г-нъ префекта, който
на
лични
наиадки,
глупа
десятки хиляди .е взелъ,
анкетира на самото мЬсто това безаконие нареди
' Югославия ,
обеснявайни и "колко е ви „сатири* и Просташ
веднагашното пр^мествание на самоволниците—маки
„съновидения?
далъ за пжтуванията йзъ
Белградъ 16. Въ после
кедонци, което тЬ привидно тогава приели, за да
Ахъ,-~да
нашия „Д. Куокржга и въ провинцията
1
дните месеци вследствие на
заорътъ
още
по-яростно
веднага
следъ
заминаванириеръ'
нема'
нищо
общо,
ни, които правеше съвсемъ
нарастващата
финансова
ето му и чуждите ниви, и селското пазбище...
не за свое лично удовол наистина, точно съ този
криза
мносо
предприятия
Жандармерийския
шефъ
е
направилъ
нуждн Куриеръ" епневанъ отъ
ствие.
ното дознание, което е испратилъ на ;респективни- беха принудени да ликвикомитети и паракомитети.
ратъ. Числото на фалити.
те
власти. Но до сега никакъвъ резултатъ.
А колкото до „подкуте
нараства, а заедно съ
.
К
о
г
а
т
о
нашия
директоръ
се
явилъ
да
проте
пваниего* му отъ страна,
това
и на самоубийствата
стира прогизъ тоза безобразие на самозабравилите
на .тлъсти акционери* въ
На
14
т. м. се самозатсресе: колонисти-получава уа^рения, че..., ще се взенекоя банка" остава-да кон""»ля
стопанина
на двата най»
'матъ мерки!^:" '..•.-.•.••- '..J. ь ....,•
/'.._. «
статира една гражданска
големи
кинеиатографа.Сяа:
А е време да се сее. Не стигна, че на мест
Букурешъ 16. Съобщаанкетна комисия. Но биха
ните жители се отне по язаконенъя начинъ поло бковичъ.
ли имали доблесга да зая- ватъ отъ Клужъ, че тамовината земЯ| ,но сега имъ се! ограбва и твва, което
шниятъ органъ на Нациоблаговолиха проверочните, комисии да имъ оставягъ тия господа дали еж налъ-църанкстхата партия
в я т ъ . . . . •• . .
• ' • : < • • • • ,
''
*'
невга биле въ служба на вестникъ «Патрия" е по
Отчаяни,
съ
очернени
души
нещастнитгь
се
ье«ои отъ псуваните сега дел ь ожесточена пропаган
ляни дойдоха въ града да направятъ, последенъ ооть техъ банки и дяли да за проверяване из имсйитъ—да искатъ председателска заповп>дъ]за гаран Букурещъ 16. Либералт т е спечеяеяи отъ л$ша,
1
тиране на това, което имъ е. най свидно: земята ските вестници, които не
иследсгвие и згонван^его въ връзка сь държавната
пропускатъ случая за да
на дедитгь и арадедиШгь имъ.
.'••:'
имъ (за което сд, изказвали властъ. В«къ „Патрйя" кой
настроятъармлята
неприя
И съ нея ако не усхгЬятъ ще остане *да диксъжалениеП отъ техъ сд то е най-популярния ве
знено
къмъ
днескашното
туеа бурния и неотразимъ гласъ на безнадеждност
правителство, въ снощните
дал.1.коренень оорать на стникъ въ Ардялъ подти
та, който извира отъ черната бездна на безакони
ква
ебщественохо
мнение
си
издания нападатъ оже
обществената си двйнистъ^
ята, грабежите, потисничеството и безпорната .неп
да иска ревизирането бо
равда. • . ' • ' , - , , . ,
'\ .. с
•'••••"••. сточено Генералъ Презанъ,
и дали има некои госпида гатствата на висшите чи
Въ дванадесетия часъ не ще ли Се стреснатъ защото той одобри въ се
които вследствие на една новници и държавни саноната законопроекта на
отговорните фактори?
.,, I
обществена работнца взи- вници, като твърди, че сь
правителството за органи
матъ иече действително де конфискуване на "имуще
зиране на армията.
ствата спечелени , чрезъ
сятки хилядв!;;
отъ единъ определенъ ко
ефяциенъ отъ заплатите
Акоимь се п р и щ е кражба би могло да сезание ще посочимъ и ва доволятъ исканията на ин
на активните чиновници.
валидите. Общественото
имгпа.
; I Отъ друга страна финан
мнение посреща съ радостъ
совата
комисия на' кама
n i
Но върха на този щпт- предложението н а горСЪОБЩАБАМЪ на Г.
рата
отхвърли
това предло
Пгрижъ 1 б Отношенията
зъмъ е въ дързоста, имъ ниятъ вестникъ.
"
жен"
ие
съ
12
гласа
противъ
на полигико- обществениге
Г. почитаемата си клиенте
да пишатъ, че „Д. Куритечения
въ страната се все 6J Въпроса ще бжде внесръ" немалъ НИША общо
повече," изестрятъ. Тази сенъ и въ ззееданието на ла, че складатъ си за дътк
съ невгашния „Куриеръ*.
борба' раздели ^ е г в избор парламента, когато се очак ва1 за горене ПРЕМЕСТИХ
Немалъ нищо обща ве
ни събрания: парламента и ва, че ще избухнатъ остри
стника ни*който се намира
разисквания^
•••••«'..•• •
на'ул ^ПР/МАРИЯ И до
сената.
Предлогъ
на
тази
подъ ржководствотона СА( Подържа се, че г-нъ ханатъ на^ Дурмушлййски,
ббрба е '' законопроекта^
Щия Любенъ Станчевъ, кой
Тардио
ще сложи въпроса
предложенъ
отъ
сената*
съ
то основа и ржководи до•" IСъ почитание
на
доверие,
още .повече,
който
се
иск*
оргаиизир1
стойно.невп.шнря", »Курич^
той
ще
го
преврие'
въ
вание
възнагрйждсииегб
на
е
Р"ь" който Еследствие на
пенсиите, които то ие би агитационно средство през
тази си користна дейнесть
требвало "да' бжде i повече предстоящите избори:

За ревизия на
богаствата

!

;

Конфликта между
сената и камарата
! въ Франция

За да осигурите
редовното... изди,зане на вестни
ка абонирайте
севвзушшъ за
него;

,10.ЛР1П)"14'15И16АПРИЛЪ
СЪ ЛЖОВЪ ЛЛШЛШТЪ

Либералит* и Ге
нералаВгрвзанъ

СЪОБЩЕНИЕ

Г.СТОЙЕОВЪ

.ДОБРУДЖАНСКИ КУРИЕРЪ'

Стр. 4

безшумно е подготвила пие
сата на - българския писателъ Ст. Л. Костоаъ, коя
чг се Очакватъ за днесъ. то кма такъвъ бчестящъ
Букурещо 16. Вчера въ
успехъ в ъ Букурещкия
— Г-нъ Христо Стефа- народенъ театъръ.
12 ч. генерлль адюцантъ
Кощгеску, новоназначения новъ, председателя на
Желателно е добркчлии
м ръ га войнг.та положи местната зем?делческа ка да почетатъ съ присътевие
клетна предъ регентския мзра, не е упълномоща- то си представянието на
съиетъ въ пълния му със- валъ никого ВЪ града ни „Златна мина" като по т я
тавъ, бидейчи тукъ и г-нъ да говори и поема анга- начинъ ззевидетелствуватъ
жаменти отъ негово име.
Юлиу Маниу.
солидарностьта си въ ху
Днесъ г-нъ гснералъ Кон—Оня де ь пътници се бавото начинание на балдееску се представи въ вое натъкватъ пъ една нива балчиклии.
нното м-во, което му бе край пътя Дропия-Тойку
ше предадено отъ г-нъ юсу на единъ трупъ. Из— Снощи единъ офим-ръ председателя. Новия вестяватъ иа властите и церъ и единъ цивиленъ навоененъ миниегьръ ведна следъ щателни следствия емзтъ автомобила № 907
га влезе въ връзка съ ге се оказва, че е жителя отъ отъ Кюстенджа, воденъ
нералите и главни^ ди с. Каралесъ Василъ Фа- отъ шофиора Александъръ
ректори.
невъ.
и започватъ да обикалятъ
Покойния е изчезналъ града и „разните заведения.
Това назначение е още
едно внушително пораже безследно отъ дома си
Въ нетрезво състояние
ние надъ либералите, кои преди седмица и всички много въодушевените па
то полагаха големи усилия, старания на жена му да сажери въ единъ даденъ
щото нито единъ отъ по- открие следите му оставатъ моментъ поразсърдени беззначцтелните генераяи да напразни до намирането на поводно на нещастния шоне приеме поста на вое трупа му.
фиоръ се нахвърлятъ вър
ненъ м-ръ предлагаиъ му
Това мистериозно убий ху му и започватъ да му
въ кабинета на Маниу.
ство е развълнувало много нанасятъ ударъ следъ уПо всичко изглежда, че духовете въ окелнестьта.
д-ръ.
правителството с е все по
Когато му разбили гла
вече и повече закрепва.
—Н. В. Кралица Марвя вата напускатъ колата.
възнамеряв д а прекара
Ранения шофиоръ беше
единъ по-дълъкъ периодъ отведенъ въ една болница.
отъ врема въ ле гния си
дворецъ край Балчикъ.
- Отъ общинита ни се
Говори се, че ще при даватъ следнитЪ обясне
— Въ борбата Си сре стигне иа 22 т. м. мина ния
за повръщаннето
щу нешия всегникъ една вайки презъ нашия градъ. къмъ предишните цени:
Правятъ се нуждайте следъ преговорите, съ мел
шепа хорица пускатъ въ
хоцъ различни измишлио- приготовления въ двореца, ничарятБ отъ» града ни се
тини, ту за директора му, като се бърза съ завър- е установило, че поради
ту за радакционая му не шванието на парка.
липса на зимница въ
мит етъ.
местното житно тържище
—Г-нъ Николенко, пре- такава е било доставена
Дължимъ да заявимъ,
че г-нъ Д-ръ Бтчеваровъ фекта на окръга ни, се- отъ Браила, Галацъ и
не е изявилъ никега же зиранъ отъ нашия вс Кюстенджа, което е по
лание да бжде поставянъ егникъ по отношение на качвало ценате й съ 1 лей
въ редакционна ни коми тъмните зделчици, върше на кгр. По тази причина
тетъ. А колкото се отн ся ни съ глобите и разтака- и тукашните брашна не
до редакционния ни коми- ваннето на селените, об могатъ да се продадътъ
тетъ въ него влизатъ винени въ
„незаконно на определените отначачо
българи отъ всички сло ко пасние подземните дър цени.
еве и политически убеж жавни блага" е наредилъ
Общината е завела дтздения, вследствие на кое до г-нъ началника на' ок ло срещу мелничарите за
то з-ка ни има поведе ръжното техническо бюро пгрвото имъ неподчине
нието което държи.
да разследва най-щателно ние на нарежданията й.
посочените отъ насъ фак
— Вчера се разгледа ти и му донесе резултати
— На местното тържи
предъ апелативния еждъ те отъ анкетата.
ще се отбелязва бързо
И ние ще чакаме.
въ Кюстенджа делото на
покачвание въ цените на
арестуваните 8 души бъл
храните. Мисира (цареви
гари отъ с. Богданозо, об
—Окръжното управле цата) отъ 2 40 ое подигна
винени, че СА виновни ние ше достави отъ Сили светкавачно на, 3.60 лей
за смърть^а на бащите, стра 7 вагона лудо просо, крг.
братята и близките имъ. което ще раздаде на коло"Арестуваните беха от нистите за семе.
— Отъ последните ни
карани въ Кюстендженсъобщения се установи,
джа на 14 т, м. сутриньта.
—, Балчишкото българ че адвокатите Пинета и
До последния моментъ ско културно общество е Сарманиоти не еж взели
немаме още съобщение за поело една похвална ини участие .въ процеса на
хода на разискванията въ циатива да уреди два ве Рошу,
ликолепни спектакла презъ
процеса.
празниците.
— Въпреки всички уве
Но това, което ни край
рения, дядени ни отъ рес но възхищава е великолеI»
пективните места, че на наа идея на театралната
шите народни избраници любителска трупа, която

ще се завъриатъ вчера въ
Още едно пораже- | града,
те не пристигнаха.
Наново ни у^еряватъ,
ние да либералите

ВЕСТ

Четив-къ „Доб.
Куриеръ'

Tip. Comerciala" Baiiargtc

бкрждха Весщъ
Съ дълбока печалъ известяваме на ро
днини и познати, че отъ 15 априлъ т. г.
хе е между живитЬ многообичната ни с*пруга, майка и братовица

Жодорка

Летъръ

Лспоба

(40 години)

Tjudeuku бъ дома слънцето,
озаряващо
съ веселие, бодрина и жизнерадость бсички
ни следъ нейния залезъ, тъй Оързъ и неочакванъ бъ душитЬ ни скръдьта настла коония си мракъ.
Я бъ черната безутешностъ ние ще
оплакваме дълго, дълго нашето
залЬзло
слънце!
Отъ опечаленитЪ

пшшшш шшт

За с в е т л а т а празници освенъ всички
ВИДОВЕ ОБЛЕКЛА за доже, -юноши и
деца ще намерите гол&га изборъ на СУКНЕНИ
много сортени ШАПКИ и ГАЛЕНТЕРИЙНИ
АРТИКУЛИ, въ магазина, „ $ ? Е f $

ФИГУРИ" ПРИ 1 Л Ю К 0 ,
на панаирската улица срещу Димо
Начевъ Ш 143

По случай Великденските празници
магазинъ„ПАРИЗИЯНЪ" продава съ
съвършено намален* ц-Ьнк: Дамски пардесюта, мъжки пардесюта тренч.коти
мъжки и детски костюми, Детски пЬтни
Е за момиченца
Гольмъ изборъ отъ мъжки платове. Всич
ки видове вратовръзки и ПОСЛСДЕШ

мода отъ мъжки шапки.
ЗК.ДГОКГЛЕ».-

„Принчипеле Фердинандъ № 106.

същатаулица №105

Съ почитание:

Н. ЕАСАВОВЪ

бобъ

е е м е за

достатъчни количества отъ

най -доброкачветвенъ БОБЪ аасеме
ще намери ВСЕКИ-.; земледелецъ при

МАРЧО И В . МАРЧЕВЪ
Ул. .Прдпчипеле Ферлиааидъ" № 146
Продажба въ брой и па ПОЧЕКЪ при СОЛИДНА
ГАРАНЦИЯ.

ВЪ СЪБОТА 19 т. м. ИЗЛИЗА ВЕЛИКДЕНСКИЯ БРОИ НА В-КЪ , Д КУРИЕРЪ"

!ТЪ й UPfiraii ТШШП.
па п удоикпо ЩШЖй

съ НАЙ-ИНТЕРЕСНО я РАЗНО
ОБРАЗНО СЪДЪРЖАНИЕ

