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Цена 3 лей

За чужбина 1000 лей
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Въпроси на деня

Еспгестаенно, единст
венниятъ въйросъ на деня в
министерската криза. Кол
кото се отнася до широ
ките народни маси—обща
Както е известно на нашитъ* читатели, ние радость владее навредъ;
Бетзкога сме биле найгорещи привърженици на „всички се pad ватъ, че ли
истината. Нашата мисия и дългъ на журналисти бералите се оттеглиха отъ
изключително сме схващали като служители на властьта, и че по нинвй
начинъ не ще дойдатъ на
истината. За това, никога не сме допускали БЪ власть.
нашия вестникъ да се печататъ
непроверени
Верва се, че тая кри
известия, както това изключително го практи за ще йродължи по дълго
време.
кувате нвкои мвстяи желти газетки.
Цо Пристигането на
Въ едйнъ отъ предшедствуващитв бройове г нъ Титулеску
не ще се по
писахме за отвличането и изнасилването на 13 стжпи, къмъ никакво дейст
годишното дЬте Радка Митева отъ с. Хаджи вие.

Най измамванигв и най Бидейки такава сжщ
страбзанигв сж безспор ностьта/ никой селянинъ
но нашитъ* селяни.
не може да подава дек
Скандалътъ, който се ларации.
извърши на времето съ
Тая е изстината.
подаването на деклара
Всичко друго е изма
циитъ по провврката на ма и измислица.
земат-Б, когато разни гу
Но жалкото е, че въ
реливци, които едва под преки че до сега толко
писваха името си, се пре ва пжти сж биле мамени
върнаха на прошенопи нащигв селяни, ттз се си
щи, правеха съ стотици остазатъсъщигБн ивннци
декларации и смъкваха и по оежднтеленъначанъ
съ десетица хиляди лей, се осгавятъ да бждатъ Димитръ отъ страна ка колониста Нисторъ Фро
безъ да знаятъ какъ грабени. Никакво упор ня. "
Въпреки всичкигЬ оплаквания иа бащата
требва да се направа стзо не прояаяватъ/ ни
предъ
съответните власти, до сега нищо не е
декларацията и безъ да какъвъ протестъ и не
напразен^
Дзгего Радка Митева fетолозече отъ
же дз я подадътъ въ искатъ никога
смЪтка
седмица е ; заключена и пазена съ револверъ въ
ада ще остане паметенъ отъ измамника сиГ
за цълото население.
А това трЬбва непре дома на Нисторъ Фроня, Г Д Б Т О е изнасилвана и
тормозена.
Аяляди селяни изгу менно да стане, за да бж
Такива сж фактиттз, които сж абсолютно
биха зематв си вслед де вевки единъ поста
истинни.
ствие на подобни измам венъ на своето мъсго.
Защо се сърдятъ тогава господата отъ га
Единъ сьаетъ: какво
ници, които следъ като
ги ограбиха и не поми то и да направшв, спре зетката „Кувънтулъ Ностру"Я Нима искатъ. да
слиха повече за наивни те се, обмислете добре, мълчатъ предъ единъ толкова възмутителенъ
попитайте, оевтзтлете се фактъ? Или защото е билъ колонистъ кзнасил
rfc си жертви.
Ако се направи една напълно и чакъ тогава, вача, трЬбва§ да си затворимъ очиттз тъпчейки
ревизия на декларациигв, уаврявайки ви, че не ще се честьта на цвло едно семейство и незачитай
ще. се откриягъ незвро бждете* измамени, дове ки се закона?
Членъ 281 отъ Ромънския наказателенъ за
ятни чудноватести и ще рете се,
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наивность,
знай
поличи, че много селяни
конъ е катагориченъ. Той гласи: — „Тоя който
изгубиха земягЬ с и . не те добре, ви струва, из чрезъ измама или съ сила отвлече едно момиче
защото нгвмаха право, но вънредно скъпо.
помалко отъ 16 години, ще се накаже съ ма
защото измамницигв и
затворъ отъ две години.
Хр П. К ш т ш в ъ ксималенъ
спекуланти ги объркаха
А ако момичето се е съгласило на това
и подадоха грешни и не
единъ видъ като народни
съобразни декларации.
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поети. Тия сж: Октавиянъ
И сега по алармяченъ
Гога, Михаилъ Кодряну иТо
начинъ се създаде сж
тьта" отъ Раду Росети и пърчяну и Ионъ Манулеску
Неоспормъ фактъ е,
Щото ежетояние. Плъз
Чербу около 200 поета. Но
Вероятнитк бждащи пре
че ромънската поезия се е
наха селянитв да пода развила с ъ неумоверни бър приедчнъ пощателенъ прег миянти сж: Тудоръ Аргези и
натъ нови декларации, зи крачки. Д о като в ъ вто ледъ и изборъ чувствително В.чк о р ъ Е р г к м и у " Така че
това число би се намаляло.
тоя^" щателенъ преиз
и безъ да иматъ и по рата полозина на миналото Така напримеръ ако вземемъ следъ
боръ
стигнахме
на цифрата
нятие нъкои измамници столетие поетитЬ сж се набантологията на „Днешнитъ 6 отъ 5С00.
роявали на пръсти, повече
ромънски поети" о т ъ Йонъ
се наеха да правятъ но то
Тия сж найдобригЬ и
о т ъ които днесъ сж заб
а декларации и да пъл равени, в ъ наши дни тия Пилатъ и Перпесичиусъ, в ъ характерни представители на
първия томъ ни сж предста днешната ромънска поезия.
"ъ джобовегв си съ братя сж цъло съсловие. вени
повече о т ъ 35 поета,
Огъ тия, истенския на
РУДЪ скътаниттз селяш Само единъ б ъ т ъ л ъ погледъ сжщо и въ втория томъ ще ционаленъ поетъ би могълъ
ки пари, когато въ сжщ и щ е се убедимъ в ъ това. бждатъ представени толко да се смЬта само Октавианъ
Въ Ромъния днесъ из ва. Значи днесъ в ъ Ромъния Гога.Въ ромънската поезия
носгь никакви декларации
лизатъ
около 500 литератур се подвизватъ 70 поета, ко има редица литературни те
могътъ да се пода
ни слисания. Ако предполо ито биха могли да се взе чения и школи. Найсбосо
ь> безъ да се гласува жимъ, че в ъ всъко едно матъ подъ внимание. Оста бенитъ сж традиционалисти
ециаленъ законъ, кой списание сж писали стихове налигв до 5000 сж незна тъ и симзолистит*. Първи
° Да постанови това.
най малко 10 стихотвореца, чителни, които тепърва ще тъ сж групирани около спи
„Мисъль", а вторигв
Че подобенъ законъ въпреки, че нЪкои набро се развиватъ и обособявзтъ. сание
Ману
я в а т ъ и д о 50 тина, ще и За куриозъ, нека продъл сж водени отъИонъ
ръбва да се гласува—по маме завидната цифра на жимъ в ъ преоценката си. еску — н а й д о б р и я
°я въпросъ нвма две 5000 братя во Аполоне. О т ъ Огъ 70 по видни поети, до техенъ предстазитель и отъ
ияения. Но, че се закъс тия бяха могли да бждатъ сега само 3 сж короновани критикътъ Еуженъ Ловинес
редакторътъ на списани
ня и още ие е гласуванъ представени в ъ една помал съ националната премия отъ ку,
ето
„Летящия литераторъ*.
нъпроснйя законъ—това ка претенциозна антология, 100 хил. лей и се олЪтатъ
каквато е „Книга на любов
Фактъ.
й
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Гнъ Винтила Братия
ну, излизайки отъ ауден
ция
при ! регентстврто
оставилъ е два прейиса отъ
тнлеграми. Първата гласи:
„ ИдущатаЩ седмица
банкерите пристигатъ. Слю
чване заема—15 ноемврий".
Втората е отъ" Бер
линъ и съдържа:
„Съгласие благополуч
но, телеграфирайте ако
има да се прибавяшъ некой
работи, преди Подписване
то".
Отъ всичко това ясно
Поличава, че преговорите
по заема сж твърде благо
приятни, но немаме подхо
дящо правителство, коеШо
да подпише.
РегенШството желае
едно концентрационно Пра
вителство, което неотлож
но да ПодПише сключването
на заема и даПостжпикъмъ
гласуване на законите.
Къмъ Подобно едно пра
вителство сж наклонни: ли
берали, аверескани, йоргис
ти и лу писти. Националъ
църанистката Партия ка
тегорично отказва.
Националъ църанисти
те направо Претендиратъ
за властьта\ Поемайки всич
ки отговорности.
*

Вчера се Пръсна слухъ,
въ случай че г нъ Юлиу
Маниу биде натоваренъ да
състави новото правителс
тво, останалите Партии
ще св държатъ въ резерва.
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Регентството е заяви
ло, че съ откриването на
министерската криза, же
лае образуването на едно
национално правителство,
а въ случай ако не се По
стигне това, ще разреши
кризата така, както дик
тува тъ
високите
ин
тереси на страната.

отвличание или доброволно е отишла при овле
кателя безъ обаче да знаятъ родителите или
настойиицитъ" и, отвлекателя ще се наказва съ
затворъ отъ 3 месеца до 2 години".
Може бл писачите отъ поменатата газетка
и хаберъ си нематъ отъ тоя членъ отъ ромънския
наказателенъ законъ, който требва да се ува
жава отъ всеки'гражданинъ, независимо народ
ностьта му и качеството му на колонистъ или
мъхтенъ житель,
_
Тая е истината и на нея служимъ ние.
Тя е въ съгласие съ постановленията на
човешката справедливость и господстващите въ
страната закони, които ние всецело почитаме и
испълняваме..,.
Същото могатъ ли да кажатъ
господата
отъ ломенатат а газетка, като защитаватъ единъ
потъпквачьна ромънския нахазателенъ законъ?.

Да се напуснатъ дема
гогиите,
голословията
и частните сделки, Зза
щотз йъ училищното
нает. не требва да бж
дешъ Освенъ обшест
венникъ.
Лично гнъ Ж . Ата
насовъ, председателя на
общината ни, да не
смесва училището на
съ политиката. Нека
българската община да
не бжде прикачена ка
то катраникъ подъ ко
лята на политическите
партии* 
Съ 40 ученика, за
срзмъ и fпозоръ оста
нахме найназедъ отъ
всички общини/
Единъ паметникъ загива
Кюст. уч. настоя
Думата е за кю:тенд шното е съвсемъ не на телство има думата.
женското българско у место" и това е еднич
При нужда ще се
чилище. Да, то гасне! ката причина за дето появя съ«подробности.
То заспива. И то защо? числото на учениците
Дръ В Петровъ.
Затуй, защото тези ко на учениците ни систе
Кюстепджа"3
X I 1928.
ито сж избрани да се матично
и
безпирно
грижатъ за него сж не всека годчна намалява.
хайни, бездейни!
Б г з ъ [тая реформа
Огъ години вече е училището ни ще оста
повдигнатъ въпроса зз не безъ ученици и к а 
преместването на учи то преко последствие
Два деня  отъ както
лището въ друго поме изчезванието му.
правителството на г нъ
щение, понеже сегашно
Въ края
на ми Винтила;Братияну се от
то такова е вече съв налата учебна година тегли отъ властьта и цен
семъ. не на место.
а з ъ пакъ повдигнвхъ, зурата ее премахна отъ
Стария българ ли квар на общо събрание, 'тоя столичните вестници. "
талъ, старата и славна въпросъ.
Вестниците излизатъ
Котленска крепость въ
Председзтелятъ Ж . безъ да ] бждатъ окзет
грвда ни вече не сж Атанасовъ който вина рени отъ безпощадната
ществува.
ги твърде благородно ржка на цензурата.
жалость
Огъ друга страна, гра обещава, за
Правителството въ о
да ни се извънредно т в ъ р д е неблагородно ставка, което още про
разшири;
днешниятъ забравя,—забрави вси дължава да жирира дър
български елементъ е чко и този пжть.
жавните работи ' не се
разпръснатъ предимно
Но този пжтЬ се интересува вече отъ „ви
изъ крайните квартали обръщамъ къмъ Гда соките интереси" и от
а училището си остана училищните настоятели казва да„спасява",какво
все тамъ нейде на „дъно отъ гр. Кюстенджа, и то остана за спасение.
то" на греда.
въ името на светата не Либералната партия не се
Какъ .тогава, дете обходимость иаггмнямъ интересува сега за стра
на 67 години, какъ имъ |па,къ. Напомнямъ ната щомь не е на власть.
може то да отиде, осо имъ че вършатъ тежко
В ь всеки случай, не
бено зиме, 3 4 киломе престчпление сп р я м о ма да пропадне държа
поколение, вата, защото пресата из
тра пжть. пеша да сти бждащето
на лиза в ъ ргмките на
гне това училище? какъ? ако благодарение
Не, повече е невъзмо нехайство и незаинте свободата
гарантирана
жно.
Отдавна
треб ресованотстьта готвятъ отъ
конституцията, и
ваше да се извърши изгасважто на училище твърде сме уверени, че
тази жизнена реформа, то ни.
не*ще пропадне! Наймно
именно наемане нова
Изместването на у гото което може да ста
сграда, на подходяще чилището е възможно, не, е че злоупотребле
м4сто въ града по до защото за това се из нията на министрите ще
стхпно за децата отъ исква само повече енер бждатъ открити, защото
всички квартали. Дне гия и почетенъ трудъ. единственната целъ на
цензурата беше да по
пречи на тия престжп
Около списанието „Ро на", списание съ ултранаци ления.
мънски Ж и в о т ъ , чийто ре онални и антисемитски пох
„Dimmeata" 7. XI 1928
д а к т о р ъ е голЬмия критикъ вати и идеи.
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Цархобашки

ще йвереща на имения си денъ на 8 п
по домашни
причини

дома на Юлиу Маниу.
Ш е ф ъ т ъ на партия
та е съобщилъ начина
какъ с ж изтекли ау
денциите при Регенство
то, както и отговорите
каквито сж се дали.

Църанист к а т а
партия
отказва
на и д е я т а за о
б р а з у в а н е в а ед
но к о н ц е н т р а ц и 
онно п р а в и т е л 
ство, като прие

ма ц я л а т а
ворностъна
правнтелств
ционалъ  Ц
нистко
Дирекционият»'' ,
митетъ единодуи:
удобрилъ
напра 4
декларация н а
Юлиу Маниу пред
генството.

Днесъ въ 10
наново ще се с 0
дирекциония коми
1

'3!|Я

ЙЙ5

АТА НАСЪ КА ЛЧЕВЪ
П р и е м а Волни
Str. Principele Mircea 27

(срешу деп. на Коста Ш .

Д - р ъ Георги Ст.

KOCTOBI

А к у ш е р ъ с п е ц и а л и з и р а н ъ въ '

ц

Цари®
Раждания. боп%стй по жената, кърма1

а,!

Извършва всички акушарски и т
кологически операции.
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Ибрайляну, сж. се сгрупира
ли тъй кръстенит4 едно
време популяристи. Най вид
НИГБ о г ъ г Ь х ъ сж: Топър
чяну, Кодряну и Ботезъ.
Октавиянъ Гога, пла
менния националенъ п е в е ц ъ
не е в ъ никоя школа и сгру
пировка. Следъ окончател
ното му отдавание на поли
тиката, музата му изневери.
Той не печати повече, стихо
вее а само е редакторъ на
списанието „Нашата р о д и 

Въпреки големияброй
на д н е ш н и т е ромънски

по

ети, въпреки невероятното
голямо количество на напи
саните и напечатани стихо
творения, нито единъ не е
досхигналъ качественно ста
ригЬ ромънски майстори на
стихътъ: Михайлъ Еминеску,
Панайотъ Черна и Георге
Кошбукъ. ТЪхното
мЬсто
остава незапълнено в ъ най
новата ротмнека поезия.
Хр. П.
Капитановъ

Решението на дирекцнония комитетъ на На ционалъ- Църа кистка . ат па ртия.
Дирекционниятъ ко
митетъ на Нацисналъ
църанистката ' партия,
вчера се е събралъ въ

gtr. Vasile Alexaudri No 18
(Домъ Христо Мкнчевъ.)
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Съобщавамъ на почитаемата кл иент^,
че ще нзмЪри винаги въ скпадъ и порд^
прочутигв пл етачни машини eeOnfoig
Машините се намиратъ въ )
ладъ и поржчка при главн
;

ш

преставителъ sa

Калиакра

цел ия ск]

^

>

Стойчо Радевъ^
ул. Реджеле Каролъ №

Отвориха Саламджийски дюкянъ „Паризме^
„ Ш у м н а " срещу книжарницата
Р
Радиловъ, кждето ще намерите постоянно найД*
качественъсаламъ отъ Сибиу, саламъ, Кргт
костица, пача, сланина и д р .
Моля посетете за уверение.
\
н а

В ъ

б

\

Съ почитъ

\

Й о н к о Еолевъ ,
„Режеле Каролъ|'№ 40_
' Wogru-tia

„т
и в
ь г а Ш "

ty.

£). ть оеоЦ

*
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К У Р й Е Р Ъ"

СТВОТО В. В Р А Т И Правителството на либерглигв падва, тъй, както бъше дошло. Велика крачка въ историята въ лолза на моралното
съгласие въ живота на поданицитв. Правителството на либералитв е изгонено отъ властьта, така както
гонейки дру
ги^ — настани се само преди година и половина.
Е едно дъчю на велика правда и възобновяване. Е едно истинско установяване на нашия престижъ.
Доброжелателната воля на височайшето Регентство зарегистрира въ ромънската история; окончателното освобождение
Короната
подъ погубното влияние на* либералната партия.
на
Така, Регенството е благословено отъ Династията и Историята,
Днесъ се опредвля в ъ ромънската държава правата на Короната надъ волята и интереситb на либералната партия.
Е една история отъ 75 години, която се погребва,
,
Днесъ умира единъ режимъ,— не само едно правителство. Умира въ последния си моментъ, разбито и омалсмощено,
въ момента на последния опитъ да тероризира и маневри а възъ основа на присжщитв му срвдства.
.Curentul' 6 VI. 928 год.
?

;

ренъ съ образуването на Р. Иоаницеску, на съоб сж пропаднали. Сжщото
Кабинета, общигБ избо щенията; г. Панъ Ха потвърждаватъ и за
Презанъ.
лийа, на общ. зграни*
ри ще бждатъ произяе
Въ последствие,
Гнъ И. Михалаки —
Вчера, въ дсма. иг
дени
въ
най
скоро
време.
с
е
потвърждава,
че
на
земледелието
с
ъ
гнъ Юлиу Мшиу се
днесъ
или
утре
прави
Чл.
30
отъ
конституцията,
държавни йодсекретари:
състояли редъ съвеща
ния между шефа на пар гласи че дизолвирането гнъ Виржилъ Патърка; телството на Маниу
тията и партийнитъ в о  на парламента тръбна да гнъ Костакеску на общ. ще положи клетва.
здраве. \.
дители.
съдържа свикването на
fa за новото прави
.; Върху взетигв ре избиоателигв до два ме Верва се още че ще
с е създадатъ
неколко
телство.
шения се пази абсолют
поета за държавни йод
ceua.
на тайна.
ГнъЙорга, така как
секретари,
• Ясно е< че днешни
то беше заявилъ и въ
• J
>
Споредъ некой сведе
тъ политически събития
камарата,
остава убе
Пристигането
на
гнъ
Н.
намъриха националъ ц ъ  ния лисШата на евен
денъ
йартизанинъ
н а
Титулеску
правителст
ранисткатапартия гото туалното
едно
коалиционно
^пра
ва да разреши настоя во Маниу е следната:
Както се съобщи н а вителство. Гнъ йорга
Юлиу Маниу, предсе
щата проблема, а още
време,
г. Н . Титулеску е решенъ, въ случай, че
повече економическата. датель на министерския беше йовиканъ отъ ви не успее
националната
съветъ
и Adinterim
Нито въпросътъ на
йартия,
да
води борба
на вънкашните работи сочайшето Регентство
заема, нито стабилизи
та презъ време на из
н а да се завърне веднага.
рането не ще пострадатъ, до пристигането
борите съ авересканите,
Сжщата
вечеръ
е
йолу
освенъ съ едно кратко г. Титулеску.
даже и съ лупистите.
чена
една
телеграма,
ко
Гнъ Ал. Вайда, ми
вакъснение.
нистеръ на вжтрешни ято съобщава, че Титу
ИзбОрИГБ.
те работи, съ държав леску напуска Лондонъ
Пристигне
ни подсекретари: Северъ и днесъ ще
Въ политическитЬ
въ
столицата.
Шефътъ на Нацио Данъ и Едуардъ Миронъ.
кржгове,
в*врва се че
налъЦъранистката пар
Гнъ Михай Поповичъ,
тия гнъ Юлиу Маниу министъръ на финансии Комбинацнитъ на Щир общитъ избори ще се
билъ приетъ на ауден те; гнъ Виржилъ Мад бей и Презан пропаднали произведатъ до 10 Де
кемарий и упорито се
ция въ 12 часа нед*Бля. жару, министъръ на ин
Достоверни
източ говори за картелиране
дустрията; г. И. Раду
потвърждаваШъ, на партиитъ, които ще
кану,
министъръ н а ници
че
комбинациите
н а започнатъ веднага пре
jBb. случай, че г нъ Ю труда; г. Северъ Боку
Щирбей
окончателно говори още съ съставя
Щ Маниу биде натова на просвещението; г. Д
Листата на е в е н т у а л н о т о
правителство Маниу

нето на новото прави
телство
Така, че йорги.

стнт1>
сканит^ ще по
стжпятъ въ и з 
бор би
ЛупиститЪ,
които
верватъ, че сж отклони
ли гнъ Дръ Лупу да
не се запише въ либер
алната партия, решили
да не правятъ никакви
комбинации съ либера
Л И Г Б и рпитватъ всечески
да се сближатъ съ йор«
гисти и аверескани
Въ края на краищата, въ
либералнигв кржгове се
носи слухъ за незабавно
то образуване на единъ

„блокъ на бур
жуазнит*
пар
тии",
сжщевремено
обявявайки Националъ
Църанистката партия ка
то лъва—революционна.
Въ блока на буржуазни
ТБ партии" щъли £да
влизатъ: йоргисти, авере
скани, луписти и либе
рали.
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Той коленичи на земята и я целуна.
~т „Гешо ще издигне нова к ж щ а , а за менъ
•," менъ нъма подслонъ"...
Той тръгна, но преди да прехвърли малкото
възвишение надъ самото село,
изкачи с е н а
ликата могила и се о б ъ р н а още веднажъ къмъ
село.
одо.
,
Слънцето, подобно на грамадно огнено къл
"ОбЬ застанало на хоризонта. Цълиятъ западъ
°* пламналъ, като че горъше.
А тамъ, кждето се губъше последния угаръ
„самия пожаръ, той с ъ з р ъ една тъмна сЪнка,
които като че израстна о т ъ самитъ огнени Ораз
.Щ
сякашъ се откъсна о т ъ самото огнено к ъ л боо
«и, сякашъ.ое
На слънцето и
..
......м
1/пяи!Ш
пристжпяйкн
с ъ огромни
крачки
Д н о и злобно се изсмъ право в ъ лицето му.
,
Ганю Добруджански настръхна въ ужас и ед
«е онемя
И вълицето на тая тъмна огнена сънка той
P t своето малодушие и позла себе си.
за

До

д

н а

ехи

в а

CV5

г Край—

ли се? Па дяволъ да я вземе пуста Радка, умъе да
говори . . . говори сжщо като по вестницитъ. . . .
По лицето на Гешо, като че премина сЪнка
на недоволство. Долната му бърна слабо увисна
и затрепера. По широкото му гладко чело се по
явиха силти капчици п о т ь , странитъ му пламнаха
въ червеина.
Ганю добруджански веднага схвана, че пос
тави сина си в ъ крайно неловко положение, по
чувства самъ себе си нъкакъ сконфузенъ и засра
менъ, захапа устни, но веднага добави:
— Но, ти да не мислишъ, че и повървахъ?
Даже самата тя казва, че хората така сж говори
ли . . . зависгь Гешо, зависть. Но тебъ, като че ли
ти стана топло, задушно. Да отворя ли прозореца?
И наистина Гешо се изпоти толкова отъ ду
митъ на простодушния |си баща, щото едва ли
чувствувалъ нъкога презъ време на денонощната
раобта по подаването на декларациите такова
стеснение и задушность...
Презъ всичкото време на обЪда нито единия,
нито другия не продума. Слугинитъ н а пръсти

Д-ръ Петъръ Гворга евъ
-ЯвашевъЗавършилъ образование
то си по обща медицина
въ Австрия.
Уреди медицински каби
нетъ на ул йягоеБоспрйОъ
W БЪ дома на И в а и в
ИЛНШ (срещу консили
ерството) гдето прави
химически анализи и из
следване съ микроскопъ.
Консултации презъ це
лия д е н ь , недътш до
обедъ, а сръда следъ
обедъ, безплатенъ кои
султъ за беднитъ.

СТР.

nr.

Реалната лихва
иа
заемъ

ставителя на големата
кжща за електрически
инсталации
„Companie
Edilizon-^Paris'',
Предпожено му е отъ
страна на общинското
управление да израбо
ти единъ проектъ с ъ
предварителна гаранция
отъ 150 хил. лей.
Въ случай, че проекта
не баьде удсбренъ отъ
страна н а общинския
съветъ, горната сума
остава въ полза на ком
панията— по сключени
т е условия между по
следната и нашето об
щинско управление.

София 4, ' М - р ъ Мо
лловъ е телеграфиралъ,
че е на пжть за .София.
Тукъ се очаква да
пристигне въ понед/Ьл
никъ. Реалната лихва на
заема се исчислява на
851 на сто т. е, съ 0 9
на сто по малъкъ отъ
реалната лихза иа бе
жанския заемъ.
Дали новия заемъ е
сключенъ при по-добри
усливия отколкото при
бежанския, е рано още
да се каже, понеже мно
—Отъ 1 до 5 т. м. въ
го подробности ие се града ни сж зарегист
Зйаятъ.
рирани 9 умирания, 11
Целото валутно про раждания и 7 свадби.
изводство отъ заема ос
тава въ пълно разполо
—На 4 т. м. въ Си
жение н а
Народната листра се състоялъ фут
Банка и ще се олихвява болно състезание меж
въ чужди банки с ъ ду спортните дружества
една лихза, която при „Вихъръ"—Силистра и
днешните условия
на „Вихъръ" — Бгззрджикъ
пазаря с е
изчислява Резултата е билъ 4 : 1
средно на 5 0 на сто.
въ полза н а Вихъръ
отъ Базврджикъ.

естм.
—На 3 0 м. м. колониста Я н и к а Патранжелъ отъ село Каралесъ
когато чистелъ пушка
та си, случайно гръмва
и се наранява въ дяс
ната ржка.
—Сжщо, жандврмътъ
гОрданъ Дчмитру отъ
поста на селото Куюджукъ, чистейки пушкета си п о невнимание
се застрелва въ двата
си крака.
Веднага той бива от
несенъ въ местната държавна болница.
—На 5 т. м. пристигналъ е въ града ни пред-

КИНЕМАТОГРАФИ
„ Д а м а т а безъ
воалъ''
Съ Гьсста Екманъ и
Лилъ Даговеръ
Всеки день свири"класичес
ки оркестъръ,

КИНО

БРЯГ7ЩИРУ

„Каваперътъ на виопетитЪ"съ ^Сари Лидке и Лилъ Даговеръ.

били жителя отъ
щото сеЯо, Иванъ
девъ.

сж
Ра-,

Отнесете се до фабриката

j

— Даровитиятъ худож
никъ кгрикатуристьг-нъ
К. Буюклийски наскоро
ще открие своята кари
катурна изложба въ гра
да ни. j
—Наскоро излиза отъ
печатъ третия номеръ
на библиотека „Новъ
Животъ"—„Смехътъ на
Добруджа" отъ Янъ X.
Янезъ — Калиакренски

Приема работнички
За мъжко, дамско, детско б$лвьо съ щ
та ежедневна, седмична и месечна. Сж
временно приема и УЧЕНИЧКИ.

Аврамъ Е. Се
Улица Прин. Елисабет

д - р ъ БОЖИДДРЪ

тжт

Имамъ честь да съ
обща на почитаемата си
клиентела, че
уредихъ
допълнително медицин
ския си кабинетъ на
ул.
„Режеле Каролъ"
№ 3 5 съ единъ отъ най
реномираннтй рьонтгентовн* апарати
за
радиография, радиоскопия и радиотера
1(

пия; кварцова
лам
—На 15 т. м. детето па, солуксъ лампа и
Милчо Демиревъ, отъ диатермия за най-ра
село
Суючюкъ
билъ ционално лекуване на
ритнатъ отъ единъконь
въ гравата. Въ тежко всички хронически за
положение той билъ от боляване/вятгешни ве
несенъ въ местната дър
неигтесйа и болеотнпо
жавна болница,
ЖЕНАТА; Правя всички

— На 1 т. м. по подбужденията на секрета
ря на селото Ги-Орманъ,
колонисти-регацеани сж
навлезли в ъ дома не
жителя Щ е р и о н ъ Колевъ, отъ сжщото село
и се опитали дадушатъ
както него, така и же
на му, защото послед
ния не е позволилъ да
се настанятъ въ кжщата му.
По сжщитЪ причини
и сжщиятъ день те сж

ЛДА

видови анализи
кръвьта.

н а

Консултации презъ
всеко време като вторникъ слЪдъ обсьдъ без
платни консултации само
за беднигв.

R U M A N I A
Corpul portareilor Trib. Caliacra
Publicatiune de
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влизаха, на пръсти излизаха и сервираха тихо, б ъ р 
же, като на вапозЪдитъ- на адвоката
отговаряха
покорно, само съ кимане на глава.
Така се и простиха. Нито сбогомъ, нито до
виждане, иито много здраве. Гешо тръшна врата
та подиръ баща си. Ганю постоя малко на стълби
те, слезе, мина на срещната страна, дигна глава и
внимателно измъри съ погледъ, отъ долу до вър
ха на кубето, цвлата кжща и съ бавни
крачки
отмина.
Той вървеше на посоки, Тжга з?ледени стгрческото му сърце. Той се почувствува самъеаминъ
в ъ тоя градъ, почувствува се малъкъ, съвсемъ
м а л ъ к ъ , дори нищоженъ и тихо заплака.. И този
градъ, кждето е прекаралъ буйните години н а
младинигБ ся, кллдето познаваше всеки ж г а д ъ и
всЬко кжтче, сега му се стори чуждъ и далеченъ.
Други б-вха улицигв, други—зданията, чужду хо
рата. Никого не почнаваше, никой не го позна
ваше.
Затжженъ, и отчаенъ той извърна лице, отри
Си сълзите и замина за село.

v a n z s r e N o . 8265

1928 Noembrie 6
In baza rezolutiei D-lui Presedin'e el
bunalului Caliacra pusa pe petifia reg. la№2(
[J928 se publicu spre cunostinja generals caln
de 12 (doua sprezecej al lunei Noembre a. &
cepand de la orele 10 dimineata fnainte se
vinde cu licitatie publica la fata Iocului din si
Principele Ferdinand № 141 din Bazargic, a\f
mostenitorilor def. Angel Calcef, aflat in pra<
din Bazargic Str Principele Ferdinand ]№ 14'
compusa din diferite marfuri de sticlarie, fa!
ferarie, portelan si email, precum si un biuro:
deua sartare, 2 bucflji scaune cu spate, 4 hr
scaune cu spate rnici, Una presa copier, un bl
eu geamuri, una buca*a raftari, pjrevaznt Into
tarul aflat in dosarul de urmarire al Tribute.
Caliacra Jfs. 3 4 1 5 si dosarul согрц;щ № 783].
doritori de a licifa, pot vedea specil'e de m3:
din Inventarul de la dosar in ori ce zi de 1;
de la ora 1 (13> — 6. (18) p. m.
Aceasta despre despagubirea credit^
Вапса de Industrie si Comer| Dobrcgean, cu:
diu tn Bazargic, cu suma de lei 500000 (cine:
te mii] capital cu dob^nda conventional de 3,
suta pe an de la 1 Februarie 1928 pana la \
tare 5 C 0 0 0 cheltueli.de avocat plus cheltueli;;
urmarire ce are a primi in baza actul de TIT
mut in cont curent, autentifieat de TribunaluK
Caliacra la № 141B928 si investit cu titlu ex
}

tor

"Четете "Ккъ
„"КУРИЕРЪ"

г
*

la №

187J928

Vunzare §i licitatie se va ^ine pe bani

;

§ef• Portarel N. R8dul
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Слънцето з а с е д а ш е , когато* той пристиг»,
село. О щ е не си разпрегналъ каруцата и повг
го на кафенето. Остави конетЪ на слугата и
де. Въ малкото кафененце се 6ixa събрали в(:
селяни. Ганю влезе, учтиво поздрави и седна. L
ки мълчаха. Единъ старецъ, който седеше До1,
съ подпръна брада на тоягата си, обърна с е г
него, потупа го по коляното и каза. ,
—Я, бе Ганю, чети това нъщо... Ти п ф \ р а ш ъ тия работи—И той посочи съ тоягата с
но обявление залепено на стената. Ганю с ,
приближи се, тури ржце отвадъ и почна да С
Н о едва заорича:—Н о в и | д S к л а р а Ц '
той се обърна и б е з ъ да продума излезе отъ.
фенето. Никой не посмъ- да го спре или Ш
запита.
Ганю право отиде у дома, грабна торба'
ямурлука си и излезе отъ село Той се об:
Ни жива душа. Подъ високите салкъми и ч<
:

цт, каточе целото село се губеше въ лека тъп"

