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Броя 3 лей

^

^.дазрозч.тозрТБ.:

АБОНАМЕНТЪ:

ЛШЪ-О- СТШЕВЪ

Годишенъ 600 лей

Ржководй

Ф1шфщ

№*•&••• Ms$~

6 месецi

300 лей

Странство 1000 лей

комитетъ
Рлкопаси назадъ не се
пов[)Ж.щатъ

явления по
споразумение

ИС©з»озжз:оз&з[м:взь о^жг©ДЕс©зз:га:иЕ1^ть
CurSerul Do&rogeara—Coiidian independent
штвжтшаиаштгижтаатвт я

БОРБАТА ПРОТМВЪ СЕ А ЕАЛЦЙТФ МОЕТО ЙГЖЛЧЕ
пя ш

Както съобщихме въ вчерашния си брой отъ
дза деня се констатира появата на опасни гнезда съ
скакалци въ три села отъ окръга нк: Е^ирджа.. [зрмутлийскр) Ккрапелйтъ и.Баладжа.
Насекомите еж отъ различна Големина, бидейки
въ периода на развитието си, ио всички еж бззъ
криле, Т е нападатъ горите, кждето еж се измътили,
презъ дена се катерятъ по дърветата (най-вече джба)
; опустощавайки листата^ а вечерь слязатъ на земята.
Обикновено, r b еж биле на груям, иа групи изъ го
рата, избирайки слънчевите мвста. '
,(
Веднага следъ известяванието за появата на тази
напастъ се взехи отъ всички йлзети начело съ депу
татите, префекта, земеделския консилнеръ, земедел
ската" камара, окржасяия лесначзй и командзнта ьа
жаадармате бързи и практачии мерки.
, г Разгласи се между иаселеяието, и се събраха
жигелигЬ, които започнаха веднага дл копаягъ рово
ве, ноегияайки ги съ слама к изгорелъ торъ, а после
пускайки въ гарите стадата и добитъка се предизви
кваше раздзижаание на насекомите къмъ рова. Ко
гато той са напълил ще се подздли сл;;м«га. . ,
За днесъ се очама да пристигне отъ КюШенджа началника на земедгьлскаШа обласШъ, който
лично ще йоеме рмководсШвото на борбата против
ШявилШсе »pkts на зтедгьлието.-••••.—•.:*-.-.;.; —
Jtf-бото ма зелтедйлието е отпуснало еВихъ
фондъ отъ 300 хиляди лей за борба
протибг
скакалцитЬ въ нашия окржгг.
Скакал1Щй1гь еж отъ рода на Campanula Italicum

Въ брой 820 на в-къ малцинство, за чийто фа
„Кургнтулъ" директора му ктическо ерганизирвание
г. Пжфилъ Шейкару^ пе още нищо vie е направе
чат? уводна статия подъ но; възвести се една ре
надсловъ УДаватъ ли,- си шителна и г грандиозна
рззч етъ?" въ която трети актдия на сливание две
ра гроблемата за отноше политически партии, ед
нието на „румънската иде ната отъ които ьесжщеология ,з а държезното ствува и.лоде се инициясхвгщание ' и появилото тивата за нейното създасе течение зз съединение вание по много спонтана.всичи малцинстза въ ненъ начинъ отъ лице,
Ромъния". Поводъ за тия което писменно и устно
си - размисли столичния публично се е отказала
журналистъ взема о т ъ отъ нея и чийто минало
една версия, лансирана божемъ обществена д,ейнаппепедъкъ отъ 'позна ность е само отрицание
тия амбициозенъ инди- на идеята за миноритарна
видъ въ нашия край, че партия, измитайки почти
блога между българското всички политически пар
;.
мегцинство и унгарската тии.';.;,.;. •; •;, . , ,,,,./..,
политическа .партия ге
тази
едиьъ свършенъ фактъ,' ; ; Какво означава
убихме
"я
нарекли-комичнаHie не ще се спираме*
нямаше
върху заключенията на п постжпка, . ако
такъвъ
гйбеленъ"'
отразь
Шейкару, тъй като сме.
върху
нашите
обществени
yet? йни, че е достатъчно
да годчертаемъ, какво ТТА работь; постжпка на хора,
еж иа единъ отъ най-които на магагъ да .иматъ
'. отговорность
отявленигЬ шовинисти въ никаква
предъ
ождбинигЬ
на Mtнашата страна.за да сн със
егного
население,
тъй
ка
тави всеки понятие какви
то
не
ги
свързва
нищо
По хълма нагоре се прости
могатъ да бждать.
по здраво съ родината раше нЪкога плодородно поле.
Н ?съ ни занимава другъ НИ? . j • ' •. Г ' ...... . - • ; ; • \
Правеше удоволствие да вървъпросъ, много по-важенъ
вишъ
червеникавата
Тиърде много! Сь този пшеница,презъ
защото \ стъблата се
отъ първия: до кога ние
ще се отдаваме на безум са безраежденъ акчъ де* вълнуваха като 'шлейфа на'
царицз, въ чийто рж.бъ 6txa"
ни постжпки и праздни лото,;се повърна с ь годи преплетени
макъ и синчецъ.
ни
наоадъ;
за
проницател
голословия, които ьг&матъ
ния
ЧОЯ-БКЪ не е трудно Тогава дойде единъ човекъ,
едно дълбоко, вътрешно
който знаеше твърде, малко за
да схване, че' въ едно де живота
въ природзтз г, който
съдържание? ,.,
ликатно отношение пози изнудваше съ 6"" ; п плугъ
И золирания " индивидъ циите ни се; значително силата на поп-.за, но не й да
и една малка групичка разхлаби?, а спечеления ваше това, коого тя изисква-,
ше. Това продължи известно
бЪха шумно разгласили, теренъ з'и снегеина и си време.
Това поле на глада за
че миноритарната": партия гурна организаторска дей почна да се простира нагоре,
е свьршенъ фактъ и оти ность се разруши, разори по хълма: съ бедни' стъбла • и
доха да преговарятъ отъ и за неговото изглаждайте празни метличини.' ,Та'мъ кжнейно име съ колоса въ наново Ще блщатъ пореб •. дето никога безъ трудъ раснай-благородното жито,
това отношенне-унгар ската ни сили, средства, к?ч'Л '•- т.-*ие
Сега мъжд-Ьеше мършавъ овесъ.
политическа организация вявани" съ" такъвъ i\. ,,ещ-ь
Идете нагоре по хълма и
оть Трансилвания. >
, ентусиязъмъ въ миналото.

ЧГуешъ ля, о господи.'.

Много
щуротии видгьхме Врезъ последно
време,
не малко '.удаШости се изйречваха ка йжтя ни и доста
лудории наблюдавахме, но ед
на, като тази, кояШо сега ще
ви съобща надали сте и .; по
дозирали дори.
Една глзетка отъ града
ни въ последния си брой зае
ма Позата на цплъ гинтъ и
автоматично
заявява:
„В-къ «Единство" предъ
видъ тежкото економическо и
финансово положение в ъ на
шия окржгъ и важностьта на
въпроса, урежда борба за уни
щожение на появилит-Ь се ска
калци".
Чувате ли, селяни,
бор
бата Противъ ойасното насгъкомо е вече обявена, напа
дателя е подготвенъ и добре
съоряженъ, победата- е наПълно осигурена, и вие можате да бждете съвършенно сйо~
койни.
—Газетката ще ви спаси HU8Hma\Z...'"•"•"""""•"""*•••-••-•>•*•
Но какъ?
Ахг, ето малко неприятния въпросъ, на който, обаче,
смелия гигантъ невъзмутимо
отговаря:
„За да се избегне неминумня крахъ, който грози на
селението иа Кадрилатера (Ъабравилъ родния си езикъ, чо
то вие се кяпите винаги въ вечеца!") поканватъ се всички
доброто.:
граждани и селяни да взематъ
Зл насъ еж. записани закони, най-живо участие за изтребле
противъ които никой не грег ние на тези паразити"
ши безнаказано: жито донася
Това вече ачикъ щуротия:
само наторената земя, а лю- борбата е обявена, а войска'
бовь вирее само върху радос- та се само
кани, ако блать и предаиость. Богъ обича говолятъ гражданитгь да дойда дава само тамъ, кадето датъ
защото иначе е пнс: взима. О, какъ вашие ниви избеженъ краха"
ще носятъ тежка жътва, ако
Но още едно:
мобилиза
бикте сч грижили за тЪхъ? цията се извършва, а главноВие ще бждете тъй богати, командующия (Ш. е. газетка
ако бихте раздавали с ъ цар-та) нгьма и хаберъ какъвъ е
: скн p."? це златнаге зърна, къмъ врага и нгьговитгь\ размери, а
; която всичка простиратъ ржце. приказва само голословия
Впроятно, отъ страте
Д.ръ Г. А
гическо съображение
Но есе йакъ, ние сме
длъжни ди уейокоимъ селянитгъ: наскоро йотегля отъ гра
да цгъла армия оШъ...,,. алар
ми и щуротии
къмъд неща
По' иастояванието иа Ка- стното село,
ляакренс.ч-ата постояна окГосйодъ да му е на йоржзспа комисия се издей тощъ!..
пКрасавецъ*
ствува едиаъ фондъ отъ

'10[ол:'<©то"зЕа:0; г л а д а ;

Това не еж празни ду
Този необмисленъ поми!
еж може би, горчиви
хватъ нале само вода въ
констатации,
които, обаче,
воденицата на шовиниссурово
и
съвършенно
прртическата преса отъ Б у рокунагь
положението,
курегщъ и докара двама
представители на маджа- което ще ни докаже бли
р и т ^ в ъ града ни, за да зкото бждаще.
се увЬрятъ, може би, за
Но това" не; трЪбва да
сетенъ пжть въ... крайна ни отчайза. Грешките и
та нетактичмость и нецЬ- вината на/н-Ькой блудни
лееьобразность - въ д^й- наши синове требва само
ностьтп на братята п о да ни учатъ. Престои ни
;
участь. '" , г - ' -' ;;г много работа, обновител^Провъзгласи се за еж-' на и грздежна!
Ществуваща политическа
JI. JT. Станчебъ
та групировка на едно

погледнете въ полето на гла
да—вие, които искате големи
и възвишени дарби отъ други
и, вие, които се оплаквате отънеплодородния и празенъ отъ
любовъ.сл^тъ. Азъ зная.: СвЪтьтъ, който ви заобикаля, е
поле на глада, втренчени очи,
нерадостни изражения на лица
и устии, отъ които падатъ гор
чиви думи. О, азъ лознавамъ
домовегв и църквитЪ, в ъ ко-'
ито .животътъ пропада/ Но
азъ зная сжщо, че вие носите
джобовотЬ си закопчани и че
ржката ви притиска кесията;
азъ зная.' че вамъ еж 'свидни
веселъ характеръ и добри ду*
ми и че цушитъ- ставатъ стро
ги въ вашата близость, защо

•И )ХВАЛН0 ДФЛ0

100 хиляди лей отъ м-во-;
то на земеделието за у-изпълиилъ напълно дълга.
рс здание на великолепенъ
Голите и прашни баири
ir. ркъ край морските банв еж превърнати въ чудао
оть Балчикъ.
Хубава малки горички отъ
-Насаждението на парка сливи, акации и зарзалии.
местната земеделческа ка Те ся. прекосени отъ гиз
мара повери на своя ди- дави, изкуствени пдтеки и
ректоръ г. Геиргву.
красиви алейки.
Дяесъ сме' вече предъ
Рьтлините до самите
едно почти заоършгиа де бани еж изглйдени и вещо
ло, което заслужава все<а засети съ трева, чийто фипцхйала. Г. Георгиу си е
(Следва в* 2-ра охр.)

„ДОБРУДЖАНСКИ КУРИЕР*

ЕАЕЪ ИНФОРМИ
РА „БУЧУМУЛЪ1*
Чега една малко смешна
бележка въ местенъ листь,
че оргаиизирвалъ бррба
противъ появилите се и
въ Калиакренски окръгъ
скакалци. Веднага следъ
това войнствено заявление
газетаря прибавя, че е не
обходимо да се притекатъ
граждани и селяни за бор
ба противъ тази напасть.
Липсватъ каквито и да е
по-подробни сведения, как
то подобава на едииъ сбщественъ органъ, за това
отъ загрнжващъ характеръ
събитие у насъ, нищо, освеиъ провикванието, че
вестника „уреждалъ бор
бата"!..."
Този трагикомичеиъ слу
чай ми дава поводъ да
нахвърля неколко мис
ли върху това, което е въ
реалната възможность на
вестника, който съ такава
любезность дава место на
скромните ми трудове.
На първо место насъ
требва сериозно да ни за
мисли липсата НА Н/тША
СОБСТВЕНА статистика за
провинцията ни. Маджарската и Украинска партии
отъ Трансилвания иматъ
цели институти за тази
цель.
Каква политическа акция
можемъ да предприемемъ,
незнаейки на какъвъ елемеитъ требва да разчита
ме н съ какви средства
требва да си служимъ?
Каква економическа и фи
нансова политика можемъ
да възвестимъ при абсо
лютната липса на искрения
данни за историята и нас
тоящето ^положение н а
нашите стопанства и об
стоятелствата при които се
развиватъ?. Кзкъ ще наредимъ по-ползотворно и
систематично нашето npicветно дЬло, когато не поз
наваме всестранно и всеоб
хватно културното ниво и
грамотните данни въ про
винцията ни (най-вече се
лата)?
•
Припомнямъ си разгово
ра, който имахъ преди че
тири години сь редактора
гурация наподобява на вол
ната природна моделировка
на естествените лиояди.
Уредено е спортно иг
рище, поле за почивка/издигиатини съ колонади за
отрязвание красиви гледки
отъ живописния Балчикъ,
зазидани съ удобии стъл
би съ клатещи се перила
и др.
При това е построенъ обиленъ басеннъ, който ще
набавя водата за фонтани
те отъ парка.

на в-къ »Куриеръ„ който
беше посетилъ Силистра.
, Младия ентусиазистъ ми
разказваше ч".съ болка на
душата си за, трудностите
които среща при списванието на вестника, а найвече отчайващото безраз
личие на българското мал
цинство. Вестника беше
въ своето начало то
гава.
Требваше да минатъ тне
повече отъ 5—6 месеца иа
гигантска борба, за да се
палне свещения пламъкъ
на народната свястъ, който
обаче, толкова идейни струи
идяха да гасятъ.
Превъзпитанието на на
шите съплеменици въ ду
ха на единението, братско
то об щувание и взаимнопомоща далечъ не е дос
тигнало оня стадий, който
би позволилъ една реши
телна самостоятелна акция
при абсолютните гаранции
за подходящата победа.
Предстои ни въ това от
ношение усилена творческа
дейность, която да не изолирва ни единъ фактъ
и случзй, където може да
се хвърли искрата на еди
номислието и сплотепнстьта.
Отъ друга страна какво
сме направили ние, за да
уяснимъ отношенията си
съ съжителите си, имащи
еднаква като насъ участь
—гтурците? Освенъ свободиящките драскания въ
неразбираемите от техъна
ши вестници създали ли сме
поне единъ мость, по кой-,
то биха могле да се сношгзватъ гледищата ни по
разните обществени, кул
турни и економически въп
роси, които не могатъ да
бъдагь, освенъ общи?
Ето питането, което се
превръща въ едно обвине
ние за празнос/ювннте об
щественици о т ъ нашия
край.
Училищата въ селата,
църквите, читалищата и
библиотеките — съ цела
редица отъ програмни на
чела, които могатъ да се
осъществятъ само по пътя
на съзнателното, тактично
и искренно зидарство, а не
чрезъ бленувания и съиоведения.
' По-малко съ сме
шни провиквания, че се
урежда борба противъ
скакалци въ главите иа
щури вестникари/
Д-ръ Ив. В.

Четете в-къ Доббруджапски Куриеръ

Органа на тайфата закле
ти врагове на българското
.население отъ Четириъгъл
ника „Бучумулъ" ръководенъ отъ довчерашния чуждъ Боданикъ Никола—
Кола Чумети печати едно
отвратително антрифиле въ
брой 10 подъ надсловъ
. О г р а б е н а малолетна*.
Следъ като .съобщава" че
на 9 Априлъ т. г. „иекакви лица—българи отвлекли
отъ къщата на колониста
Флоря Болованъ иай-големата му дъщеря Алексан
дра'' — куцовлашкия пасквилъ забелязва, че при
идването на шефа на поста
отъ Мансърово българите,
съ „подлото спокойствие
свойствено на българина,
отговорила че я не ма" а
следъ обиска момичето се
оказва да било скрито въ
една
потайна стая/
Следъ направената отъ
редакцията ни подробна ан
кета на този случай предо
ставяме на читателя да ко
нстатира още веднажъ дей
ствителната подлость, съ
която се мъчи да инфор
мира жалкия куцовлашки
пасквилъ, който все още
привлича вниманието и а
некои бож-емъ интелегентни хора отъ провинцията
ни. .
Иа 7 т, м. Александра Бо
лованъ дъщеря на колони
ста отъ с. Карасинанъ, езибейска община Флоря, оти
ва въ дома на Руса Коле
ва отъ същото село, за да
иска нищелки за тъканне.
Бидейки само снахата въ
къщи тя се повръща, но
придебвайки, че и снахата
Ирина отива за вода се
промъква и задига отъ до
ма едно манто и целъ топъ
пишкирликъ.
Липсата се е констатира
ла едва следъ 3 дена отъ
Руса Колева. Майка й, на
учавайки се, че и иа сел
ския учитель е ' ограбена
покъщнината отива при
него да го запита £въ ко
го се съмнява. Той посоч
ва Александра Болованъ,
която него деиь е работи
ла въ лозето на Колеви съ
надница.
Флоря Болованъ, забе
лязвайки, че старата Колева
говори съ учителя, се усъмнилъ каква ще е темата
на този разговоръ и хитро
иаглгеяватъ един шантажъ.
Той повиква жандармерийския шефъ отъ Ман
сърово и съ него отиватъ
въ дома на Колеви, клвдето казалъ, че е отвлечена
дъщеря му.
Тукъ наистина, била токущо завърналата се отъ
нивата Александра, но тя

щомъ като видяла, че идва
БЛПГОДЯРНОСТЬ
шефа на поста помислила
гузно съвсемъ обратното Подписания Стоянъ П.
на бащиния си кроежъ и Станевъ отъ гр. Базаржикъ
се скрива въ избата на донасямъ моите живи бла
къщата.
годарности къмъ застра*
Още отъ първите думи хователното дружесШп
на шефа Колеви разбрали, .АДРШИНА", з а акурат.
че по средата се крие ниятъ и съвестенъ начаиъ
нещо нечисто. Те започ по който си испълни за<
нали да обесияватъ н а дълженията предъ мене,
жандарма какъ стоятъ ра изплащайки ми най честно
ботите, но този безъ мно загубата която пострадахъ
го церемонии отвлича два следъ изгоряванего на со
мата сина и майката Колеви бствената ми къща отъ с.
въ участъка, където те Айорманъ окр. Калиакра, за
престоели до вечерьта и страхована при споменато
сами напуснали поста, ви то дружество съ полица Na
ждайки, че съ жертва иа 1.000.210.
едно сомоволие.
Сумата ми се плати отъ
Колеви заведоха дело
противъ клеветника и раз г-нъ (СОКРАТЪ ОВЧАбойника колоиистъ, а съ РОВЪ представителя за це
що така и противъ посто лия окръгъ Калиакра на
вия шефъ Василаки за същото дружество, съ се
превишаване на власта си. далище въ Добричъ, ул.
„ Достатъчно ли е това Принцъ Махай № 15,
да посочи кому е свой
Стоянъ П. Станевъ.
ствена подлостьта?
Р.

ЧИТАТЕЛИ ОТЪ ЮБРИЧЪГ
Въ желанието си да Ви даде възможность да
следите най-редовно „Д. Куриеръ" администрацията
на вестника организира специална служба за раз
даваниеШо на вестника въ града.
• За тази ц1зль, а к « желаете да получавате най*
редовнно сутринь^з 7 V. U половина
вестника

било Въ Вота си или магазина (кан
тората) запишете се за абона! и, за
плащайки месечно само 60 лей!

ЪЪ?Ш ФШГРШ
Подадено. Варна 1 Май 1930 гШ
H I l l F L съобщава на своите клиенILicl/ili D ти и на всични добруджании и граждани на ромъння, ЧЕ &ВИЗг1ТВ за БЪЛГАРИЯ Е nPEmRJCHRTR.
По тоя случай дирекцията !на
горнит* хотели е намалила ценит* на леглата си'
ГАРАЖЪ БЕЗПЛАТЕНЪ.
ПРИСЛУГА АКУРАТНА.
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|

ТЕЛЕФОНЪ 188 I 402

б о б ъ

с е м е за ОоС5*:ь

Достатъчни количества отъ

ИВЙ "ДОбрО*

качественъ БОБЪ за семе
ще намери вевки

земледелецъ при

МАРЧО ИВ. МАРЧЕВЪ
Ул. „Принчипеле Фердинандъ" № 146
Продажба въ брой и на ПОЧЕКЪ при СОЛИДНА
ГАРАНЦИЯ.

ДОБРУДЖАНСКИ КУРИЕРЪ

яотъ

и достойни граждани.
Нека продължаватъ по
тоя начинъ, пълнейки ко
лоните на своя листъ съ
интриги и клевети, и съ
преписи отъ чужд ч вест
ници и списания!
Те сами ще подпишатъ
предъ будния добруджанецъ своята присъда, коя
то не ще закъснее да
бъде произнесена власт
но и внушително.
А ние дължимъ още
веднажъ да подчертаемъ,
че ще крачимъ невъзму
тими по подетия пъть,
прокарванъ само отъ то
ва, което имаме-—вестни
ка ни/

Стр. 3

Ш& 8Ш8АЗД6К&
ОФ.ЪШШРШВВ.

Много огЪтъ и съ пъл поздрава Ковата го пока
но право може да се ка ни да види 6 му .пионе
же много и пъстъре—-отъ ри на румънското народно
Осигурява противъ градубитнивсички краища на Румъния, дело въ Четириъгълника*
отъ всички съсловия и и д а послуша хубавата...
на.-зимница, ечмикъ ржжъ, овесъ
възрасти, па и двата пола. румънска песень „По мо
Всеки окръгъ беше из- ре се скитамъ ази" която
премия 2Д6 лей на 100 лей а рани
пратилъ своя делегация, ntexa големите румънци.
съставена отъ най-типично Г-нъ Сасу отиде да .пови
ца съ премия 3,20°
то и интересното. Тукъ ка г. Дука* бившия м ръ
ще набележа онова отъ на външните работи да се
всичко извършено и ста наслади на хубавата ру
нало презъ този конгресъ, мънска песень. Г-нъ Дука
което може да интересува няколко пжти се поклони
насъ, българите отъ Чети на тия които отстояватъ
риъгълника.
срешу * българските иреПреди всичко резолюци дентисти въ Добруджа"
ята за малцинствата. По
Тукъ требва да прибавя
О о з в о к г а » зво:га:*ч:з&в.жа:
край хубавите обещания, и еднааздрзбнзсть.Г. Вой- Оставката на двама ми
че нац.-либералната партия неску, като забелязва го
ВИДОВЕ ОБЛЕЕЛА за т ю , юноша и
подава н а малцинствата репосочената плакарда на нистерски директора.
братска ръка, признавайки реди да се. отдръпне надеца ще намерите шШъ изборъ на СУКНЕНИ
Букурещъ 5. Директора
имъ правото да иматъ назадъ.
на Бесарабия г. Д Молсобствени училища, цър« * Много работи ни научи дованъ който бгьше обви- много сортеви ШАПКИ и ГАЛЕНТЕРИЙШ
АРТИКУЛИ, въ.магазина, м ф Р 2 Ф $
кви и културни институ този конгресъ.
нень, че презъ време на
ции, е вмъкнатъ единъ
Ж. Л.
световната война е от-*
зловещъ пасажъ, който
казалъ да подаде клеШва
гласи: „Н. Л. партия не
и е дезерШиралъ, си пода
в е р в а, че rb ще се
на панайреката улица срещу Димо
де писмено вчера оставка
ОКОЛО
ЕДНО
оставятъ подведени отъ
та.
Начевъ №143
ПИСМО
външно влияние, което би
Както
е
известно
г.
предизвикало
вътрешни
Както съобщихме и вче Аурелъ Добреску, дирек
безредия, срещу които ли ра въ редакцията ни още тора на Трансилвания- си
бералната партия ще се не се е получило писмо сжщо Шъй бгьше подалъ
бори съ всичка енергия.'
Осигурявайте посевите ся противъ градобитиина
то на г. Цонко Пенковъ, оставката, Лонеже бгьше
Нима е трудно всеки отправело ужъ до насъ обвиненъ отъ подсждамия
?
<> п в 0 к о е т о
Д°*
единъ самостоятеленъ актъ и „копие" отъ което се Ворникъ въ съучастничест- при Д во ,^кХ Х*ХХХ<.С>ЛЕ^Ц ;' "
каза, че плаща най-добре загубите.
на малцинствата да се сме появи вече въ „Единство" во на злоупотребления,
тне за .продиктуванъ отъ съ дълъгъ предговоръ и та съ гориш,гъ въ Ардялъ.
Полиците се издаватъ вьднага ар и сключване
вънъ" и следователно соо- жалъкъ коментарий, отъ
Тази вечерь ще се със
на осигуровката.
редъ горната резолюция който всеки разуменъ и тои министерски съветъ,
Георги Стойковъ..'
да се действува „съ вси съвестенъ читателъ може въ който ще се разисква
Главна агенция за Калиакр. окржгъ
чка енергия* противъ тия да си състави понятие за върху Шгьзи осШавки. Зп>малцинства?
менталитета на автора роятно тп> ще бждаШь
На всички миноритари, му, т. е. единъ отъ • гру приети и на останалитгь
участвуваши^дзъ този. кон пичката, която ръководи вакантни постове ще бжгресъ направи повече отъ изоставения листъ.
датъ назначени двама ви
Застраховайте се противъ гра
тегостно впечатление изя
Тукъ дължимъ за по- сши
административни
влението на бившия депу- следенъ пъть дч заклей- инспектори съ делегация
добятнена при застраховател
татъ отъ Силистра ^Вели мимъ похватите на тия на директори.
иото дружество
че «турското население отъ господа, разказвайки наДобруджа отказва качес чна, по който 'е изтръг
Т
твото си на малцинство"
нато това „копие" отъ Въ съветска Русия
Кой е далъ право на Калиякренския сенаторъ.
Виена б. ,Но'йе Ванеръ
пра агента В АСИЙЪ ЦВ$този индивидъ да говори
Веднага следъ опровер аресе* съобщава отъ Мо
ТЕОВЪ, които доказа съ своята шест
отъ името на цело мал жението, появило се въ сква: върховния съветски .
цинство? .Повтаря се исто нашия вестникъ по мол еждь упрекна официално и
годишна практика акуратность и че
рията съ Тошевъ по от ба на г. Цонко Пенковъ по много строгъ начин мно
стна нриценка на загубигь,обстоятелстношение унгарците!..
на „опровержението" на жеството председатели
во, което се потвърждава съ изплаща
Като. първо доказател „Единство* сателитите на на окржжни еждове, които
ство на искреностьта на този листъ се явяватъ произнесоха смжртни принето до сега въ нашия окржгъ
резолюцията з,а малцин при г. сенатора и изпол ежди6РЗЪ_ да оШавятъ
надъ 12 милиона лей.
звайки едно преходнооб- йодеждимитп да се защиствата ето две картинки:
Прави т. г. също застр. противъ гра
На чело на ^уростор- щественно положение ус- щаватъ.
добитиина
съ премия съ всички разноски на
ската организация беше певатъда изтръгнатъ гор
Върховния еждъ Припом
100,000 лей се плаща само 2,500 лей.
познатия приятель на бъл ното писмо, правейки си ни, че една смжртна приСъмъ единствения представитель, който
гарите Ташко Пучеря, кой илюзии, че ще успеятъ ежда не може да бжде
осигурявамъ и ЛОЗЯТА противъ градъбитто беше поставилъ въ да заблудятъ некого чрезъ произнесена освенъ следъ
нина съ премия 4»/..
първите редици само ко- него и биха могли по та- като обвиняемия е ималъ
къвъ
начинъ
да
уязвятъ
лонисти-куцовласи. Адвока
всичката възможностъ да '
Съ почитъ,
та отъ Добричъ Василе нашия вестникъ.
се защити и ако личноСJ
t
a
.
r
W
^
J
K
l
V
X
Jt» XJ,JCA Ja J . X%.\~JJLA JE»
Напраздни усилия! На тьта на йодеждимия пре
Ковата водеше други гаестъ
куцовлаха въ парадна уни чина на действие на т е  дставлява една действи
форма, които носеха една зи господа издава техна- телна ойастность за съ
плакарда съ предизвика та природа, а демаски- ветската република.
телния надписъ: „Долу рането имъ отъ страна
Този жесШъ на върхов
правителството на нацио на г. Георги Стойковъ съ ната юридическа '^инста
откритото писмо ги по нция направи силно впе
налното разидинение!"
Когато г. „Василе Сасу, сочва безспорно, като не чатление въ цгълия съветГ", ОТОИКОВТЬ
Щефа н"а калиякренската добросъвестни интриган ски съюзъ,
организация дойде да . я ти по ядресъ на честни

ПРАВЯТЪ G1 ВС

UШШ ШОНЪ И И » !

$ИГУРН"ПРИ BJ1GE0,

wsraruxft мм спщ&ш
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Ганди ареотуванъ.
Лондонъ. 6—Оная вечерь
бешг ареоуьаьъ водача.
на индийското и.-цпонаяастйчеоо д<л;жспг;е Махатма Га1.Д1 'ЕЪ мегогастьха
Ялелцугь, Той беше. сбграденъ отъ силна охрана'
и качень на трева за Бом
бай, Ма сшщията Борнвлн беше снетъ и отведетъ
въ затвора Иераза л:ждето беше загеореаъ.
Арсстузакаею иа Гевди
се извърша по салата' на
заповедъ № 25 ,'оп» 1Р27
г. която прецвижда арестуваг.ле бсзъ;сждъ и безъ
срйкг въ защита на дър
жавата.
f
Веднага елздь "научава-;
кието за арестуванието на
националния водачъ вър
ховното кадийско събра
ние беше свивано въ Бом
бай и следъ целонощио ра
зисквайте решл да обяви
деудневсиъ трауръ . в ъ.
зКйКЪ иа протестъ противъ
тока ареауванае.
Още дкесъ се зарегистрираха нЪколко зблгеквания въ Кал&ута и околностьга като първи признзкъ ва ГОЛ-БМ.ОТО да&жекие, което се ' надига въ
Ипдвя. • ,

—Hjie още не сме получт-гтк прословутото писмо
на сг-латора г. Цокко Пенковъ. |Това съвсемъ непопреча на Единство" да
напечата „копие" отъ • ке.
го съ едииъ безебразенъ
кскентаръ.
.Следъ като изчерпаха и
тази тема по липса иа ма теркалъ уредниците му
съобщаватъ, че ще започкатъ печата пето иа многостотяо страшчви романи.
На добъръ кмъ часъ!
—Г-нъ Константинъ Р.
Наумеску, помощникъ сж~
дия при кзлиакренския окржжеиъ еждъ, си подаде
оставката, вероятно с ъ
цепь. да се посвети на
свободна адяокатска прак
тика.

Венизелосъ въ: Тракия н'
Македония,
Атина. — б. Мянястръпредседателя г. Веаизелосъ,
нридружепъ стъ една шле
ма свита въ съставъ—под
председателя на мияйстерзкпя съвкгь г. Пандагосъ,
мкнистра на хйгиенаяа,
държавните подсекретари
на фкиансаигЬ и обще
ствените згради и чужден
ците: Лордъ Кросвилъ и
г. Морккнте, посети днесъ
мънастирите отъ Света
гора.
•On» тукъ г, Веаизелосъ
ще посети съ ц^яь да
проучи положението и уз
нае нуждите иа население
то Тракия и Македо
ния,
кждето ЩЙ пресюи
около 15 дела.
Вгс;аиците коментиратъ
н&й-различио топа плтувакия.
—Вчера г. Георги hexaйовъ, вирЩуозъ на кавалъ,
е далъ гомъмъ народенъ
концеутъ въ село Шабла.
Опекли еж се селяни оШъ
околнасШьта и еж продъл
жително оващюнирали на
родния шъвецъ.
Би било желателно г.
Кехайовъ да даде концер
ти и еъ други по-голгьми
села оШъ окржга ни.
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. —Огь Ези бей ЙЙ съоб
щаватъ, 4S тамъ прнстигвалъ господинъ, който се
препоржчалъ за пратеникъ
на министерството (кое?)
Веднага t следъ пристига
щото си-господина влязалъ въ връзка съ колопистите и местното насе
ление, започвайки да анке
тира върху задоволството
отъ начина, по който се
извършва колонизацията,
отношенията' между коло
нисти и местни жителя,
културно ниво и пр. Го
сподина успокоилъ селяни
те,
че ще стои fмежду
техъ само 10 дена/.
Кой е този господияъ?

шшзяяввтвЕВШюпжт

продоанъ.
Днесъ идемъ да му злдадемъ втори въпросъ: какъ
така се толерира незакон
ното публикуване въ Шози
листъ на обявленията №
2635 и 2634, които съоб
щаватъ публични Продаж
би за 6. май, а еж помп>сШени въ листъ, носящъ
дата 3 май?
Ако не ни се,: отговори
ще Подиримъ начина да
бждемъ осветлени.

Societate ADRIATICA de asigurSri
din Triest—cu directiunea BGCCJRESTI
— Peata Palatului —

Щ

cu un Capital de 588.000.000 Lire
Haliene sau
lei cinci miliarde (5.000^000.000)
Face toi felul de AS1GURARI lncele mai CONVENABILE si favorabile
condifiuni.

^-Отъ една седмина е
въ града ни инспектора
отъ м вото га земеделие
то г. И; Г. Трандабуру,
който работи надъ- спи
съците за колонисти.
Научаваме се, че множе
ство заинтересовани лич
ности еж. ходатайствували
предь него да бждатъ удобрени и лица, които нематъ качествата* да бъдагъ
колонисти.

|

GRIND1NA
VIAJA

CU TRAGERI POPULARE ШNARE LA SORTI.»
INZESTRARI
INCENDIU
TRANSPORTURI
FURTURI
SPARGERI.

—Жалкия пасквнлъ, на
Никола-Кола Чумети се
опитва по иай-мръсенъ
начикъ д а уязви, г-нъ
Иваиъ Сапуаджневъ, глав
ния секретаръ на местната
търговска камара.
Заклеймения лихваринъ
дръзва „да иска 'уволнеккето иа г. Сапунджиевъ,
понеже е-билъ бъягаршгь
въ кости и месо".
•
Това само показва дол
нопробните домогванйя на
цела пасмииа хорица отъ
този край.

AGENTIA PRINCIPALA
pentru Jud, Caliacra

SOCRAT F, OFCEAROF
Str. .Principele Mihai" № 15. Bazargio

Имаме честьта да съобщимъ на почитаемата
си клиентела, че.-покрай ПЪРВОШЕТВЕИЙЯ

—Вчера на илздад сдинъ
младежъ отъ румънско
— Както съобщихме въ произхождение отива съ
единъ оШъ миналиШгъ си една госпожица да обядва
броиове съ министерско въ гостилницата иа Изанъ
постановление (decizia mi- Хрнстовъ отъ града пя.
nisteriala) се нареди, щото Въ отежтетвието иа самия
до 1 Августъ т. г. да не гостелннчаръ е прислужилъ
се настанява нжакъвъ ко- синъ му Христо".
Следъ като се наобядва
лснисШъ еъ Провинцията
ни, да не се размгъстватъ ли клиента поискалъ сме*
даденитгь земи и да не тката. Когато Христо му я
се изобщо изменя нищо показалъ румънчето ско
въ поземления режимъ у чило и завикало: „Защо
не ми каза, че имашъ таки
насъ за сега.
Научаваме се, че тия- ва цени още преди да ме
нареждания далечъ не еж сервирашъ?. Сега, макаръ
се спазвали. Умомлтаме че имамъ пари нема да
пострадаваиштгь да се о- ти платя!" Христо настоялъ,
бърнаШъ писменно къмъ клиента го обидалъ, тога
насъ за да ги упжШимъ и ва възмутения гостелничар
Посъветваме какво да пра го ударва. Веднага се привятъ, за да еъзстановятъ тичатъ, вероятно дебнящи
нтаъиъ трима куцовлаха и
apaeaula си.
оанасятъ жестокъ побой
- - Вчера запитахме г. jia гостелничарчето.
Това съвсемъ не попре
шефа на порШарелиШгъ
при мгъсШния Шрибуналъчи едни длъжностни лица
съ каква привилегия се по да се произнесатъ: „Хакъ
лзва пасквила яБучумулъ* му беше на българина".
та се даваШъ все нему о- Ето до кжде достигнах
бявленията за публична ме!...
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МФИНВРЛНЪ ПЕТРОЛЪ Ш ТРАКТОР!
ЛЕКЪ БЕНЗИНЪ ЗА
aBTOMO&Ш.Л32£. депозита ни ч снабденъ съ след
ните МАСЛА, ЗА ТРАКТОРИ! ; ;
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Оригинално руско масло ШИБАЕВЪ
„
американ. „ ГАРГОИЛЪ-МОБ.
„. француско „ СПИДОЛЕЙНЪ
РУМЪНСКО МАСЛО . ШЗЕЯЪ ТИПЪ ШН-
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равни ВИДОВЕ МИНЕРАЛНИ
МАСЛА, вввелинъ, вадволви, ТЕЖЪХСЪ
БЕНЗИНЪ, МОТОРИНА и др
,
Оригиналното руско масло „ШИЬЛЕВЪ"
и доставено отъ руския депозитъ въ
(Дариградъ

Пазете сн т^шшт% отъ Фапшкфкщршш еспа м
Й не добре РЕФИННРШ пгтродъ
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Посетете депозита ни, за да се дверите въ ®
доброкачественостьта иа нашите стоки
СЪ ПОЧИТАНИЕ:
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Ст. йшшовъ & В. Кудевъ .
Bazargic—срещу казармигь ,

Tipografia „ Comerciala a -Bazargic
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