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Какво става въ 
странатаВНШО ПРОГРАМА

Па 27 I. >. се «кърпи» 
оть склята тържествена обикол- 

скътаме че се запълва една празнина въ оъл- Ка (1 В. Краль Кароаь и Прес-
толоиаслелннкьть ВелмикВой-

Съ излизането на в. .Добруджанска речь“ предъ кореспондента на в. „Тьймсъ“
гарения обществемъ животъ.

Като вестникъ. списванъ на български е-
Букурещъ 2. Предъ населявате тгъзи 

кореспондента на Лондонс- ции. Би мог.го да 
ниятъ внъ и7аймсът. ми- въпросъ само за размгъна 
нистрътъ на 
работи г-нъ Комненъ нап

провин-
става

зикъ. неговата цель е преди всичко, да подне
се на българското население въ Румъния за 
гетене българско писменно слово, по възмож- 
юсть по-чисто и ло-разбрано.

Като информационенъ органъ, той ще се 
^■реми да дава по-бързи и по-точни новини 
>тъ странство, за да може българското населе
ше отъ тукъ се осведоми за това що става 
зъ свЪта. Въ сл&ого време ше се старае да 
1ава най-безпрйстрастни новини за това що 
става у изсъ, за да може да се осведоми свЪ- 
а върху нашето положение.

Относно обществения живо1Ъ Мс бъотар^ 
ското малцинство въ Румъния в-къ „Добруд
жанска речь“ поставя своит^ колони на раз- 
юложение на всЬки. който би желалъ да до
принесе съ н^що ьь защита на интересите на 
това малцинство.

Той. обаче, не ше допусне въ своето

външната» на населенията между 
дветгъ държава. Защсто

прави следнитгъ изявления:
Калното се отнася до 

исканията на Унгария, тгъ

тукъ не се касае въпроса 
за нгъколко хиляди кв. ки
лометра. а споредъ иска
нията на Унгария за нгъ- 
каква . историческа гра-

не отговарятъ на никаква 
реална почва. Унгарцитгь 
претендиратъ Iрансилва- ница“.

. чия, Бачатъ и Бучо&ча.
" Но тргъбва да отбележа,
* I че унгарска население има\тргтъ азказа ^юмтвото 
< ; еаиа вь грибо.еп, *а тп,- н,! П•*»''"**"» ^Р»дъ

!ля провинции, когито о«ол-\отЪ псс
\рещане оъ Англия на
Крале Каролъ. Той вгъряа, 

\че се поставило началото 
на трайни

Следъ това г нъ ми ние-

ноститп» се населявате 
отъ компактни маса ру- 
мъни. Какъ би могло да 
се уоов.итвори едно мен-1 
шенство живущо въ градо■ |
•етгъ. а да се подхвърляте ^ьРжава- 
на изпитание милионитп, \се сУпремятъ къмъ заздра-

инономичесни 
отношения между дветгъсъ-

нода Михай. При посрещането 
са прнсдгстаувати венчан дър
жавни н военни фактори на 
държавата.

Липсваль е само началника

които еднаквотеиден-държание писания съ идеологически 
ции, както и лични нападки и дразги.^

Колкото за обекга на неговата дейность, | 
в-къ „Добруджанска речь“ се ограничава въ 
предписанията на зако»итЪ въ страната и най- на Ш иоррусъ генералъ Анго- 
вече въ статута за ма.щинствата. чийто съдър- | "“«У- «а когото е отнето ко- 

на всЬко малцинства ; »‘“*У»не.о на този кориусъ.

селяни, които отъ вгънове I вяваме на мира.

ГЕРМННИЯ искя колонии
строи юенни бази на острови и същевременно 

заобикаля Съветит!. съКание опредЬля правата
6ъ страната, включително и българското и чие- *
7о прилагане въ действителность е идеала на : атентата въоту бннижятъ под- 

г За осъществяването на секретари на Народното Прос-
вешеяие Проф. Шефанеску - 
Коша, огъ членоьегЪ па раз
турената „ЖелЪгна Гвардия“. 
Заедно сь този атентатъ еж

неприятели
На 24 т. м. е нзвършенъ

„Берлинъ.2 — Въ наче
лото на идущата година ще тическиятъ 
излЪзе единъ нолониаленъ „Дейли

Лондонъ 2. — Диляома-
редакторъ на 

те/аеграфъ“ пре- 
алманахъ на германски, въ тендира да знае, че Герма- 
предгевора на който маре- ния 
шая-ь Гьорингъ,казва, меж- ра база

йзшето малцинство, 
кия права колониг!} ни сж на разположение

честенъ гражда-на вс^ки добросъвесгенъ и 
нинъ и чрезъ изнасяне мненията на по въз- 
ИОЖНОСТЬ по-гол-Ьмъ брой такива, „Добруджа» предупредени писмено Кралс- 
ска пг»ии“ гм^га че усп1ье да стане истин- ™ятъ 1’езиде;,тъ на Буковинаи - а речь смьга, че Щ ■ у а.л- Председателя на Чернаушкиятъ
Ско огледало на оощественото м военень еждъ полполковнльъ
гарското малцинство въ Румъния. Кристес.ч> че между I — 15

ннуарнй 1439 година ше б%- 
датъ застреляни стъ „багалио- 
на на сиьртгта“ н.1 Желязната 
Гвардии.

е на пжть даорганизи- 
за подводници на 

ду другото, че за абсолют- Канарските острови. Гово- 
ното реабилитиране няГер- ри се. че Райха ще построи 
манич, трЪбоа да сеустано- и въздушна база на сжщи- 
вягъ доогагъчни основи за тЬ острови, 
икономическото преуспява
не на германскиятъ народъ. ( Ьерлинъ 2. — Фюрерът-ь 
Могп да осигоря цблия св%гъ Канцлеръ е 
—- казва марешалъ Гьо-

„ДОБРУДЖАНСКО РЕЧЬ“
поканилъ да

_ посети Гермения Иерсий- рикгъ — че Германия нЪ-
ма да спре да постаая ко- СКИЯТЪ Шахъ' ” да го"°- 
лОниалния въпросъ, докато,Рятг по-отблизо’ политиче* 
нейнит^ зачонниисканияцнтшкторит — Па 29 м. м. и 2 т. м. сл за

стреляни, при опить на бягство,
17 водихели на Желязната гвар- се удовлетаорятъ. 
дий начело съ „капнтанъ* Кор- 
нелну Кодрниу.

не ски въпроси, интересуващи 
дветЪ държави.яъ рамЬит^ на О. Н.

глалплг„||
■а

Халифаксъ прибави: ГорОъ — Вь разтояние на три ме- 
да обсебя сена сж разкрити злоупотр!б-

Пондонъ 3. — Говорей-

ла скорошнитл пред ю ! ппииитгъ на генерале ления вършени оть висши льр
ня на генерале Смутсо, ск. д < уЛъп-* а.не на **8И;< чиновници за повечеотъ

в се даде начествопго на Смутсъ. За ( милиона лей.
ПеЧиа генъ члене на Сье- \ цивилизацията е абсолют- 
1ненитгъ Щати и да се но нуждно съществуване- ЧЕТИ 
^Рйз\>ва постояненъ моми- то на една институция ДОБРУДЖАНСКА | 
'"пъ отъ великитп» сили за егчщание между нара- р ^ д ^

Д*ръ ПЕТЪРЪ ПЯЧЕВЪ
_3авършилъ медицина и специализира лъ обща 

медицина аъ клиниките отъ Грацъ— Австрия 
Приема болни всЬко време въ 
кабимегь на ул. Режеле Каролъ N2 37—Базар- 

джикъ (бившъ домъ Добри Русковъ]. Iновооткрития си

ранкитп» на О.Н.,лордъ ! дитгъ.
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КЪИЪ КООПЕРИРАНЕ Какво представлява
на овцевъдците Лрдялъ икономически

ПЪРВО. Защото овцевъд
ството е считано отъ нашия 
земедЪлецъ като отрасълъ 
на стопанството му. Той 
чака да дойде купувача на 
агнетата, вълната и сирене
то, ва да му продаде стока
та си. При това гой нЪма 
и възможность да се зани
мава съ оползотворяването 
на всеки единъ продуигъ 
отъ този отрасълъ на него
вото стопанство.

шия край, то съ сигурносУь 
запазват* за себе си лъв
ската часть отъ това про
изводство.

Особено, по отношение 
ив мл-Ькото, производите- 
льтъ е поетавенъ въ не
възможно положение.

Нашия земедЪлецъ, ли- 
шекъ отъ кредити презъ 
прол-Ьтьта почва да се нуж
дае отъ пари.

Търговеца използва това 
положение. Той кредитира 
овцевъдеца съ малки суми грае традицията. Селяни- 
отъ 2000—3000 лей на всЪ- нътъ е силно привързанъ 
ки 100 овце. Съ тЪзи мал- къмъ миналото и заварено- 
ки кредити селянинътъ се то. Това, което е било пре- 
обвързва съ търговеца. Въ ди 60—70 години същесгву- 
началето на дойния периодъ ва и сега неизменено, при 
тьрговецътъ предлага и ус- все, че условията въ живо-

Процееа яа развитието 
на овцевъдството въ Каля- 

• акренски оиржгъ оообено 
тази година придоби дийа- 
миченъ темпъ вслепствяе 
отновото спадане цеиигЬ 
на зърнените храни. Вни
манието на нашия •еиед*- 
лецъ отново е обърнато 
къмъ овцете, прихода отъ 
кОисо е по-задоволителонъ.
Въ Калиакренски окржгъ 
овцевъдци сж почти »Лст- 
ни живели. Въ 7-8 села ма
кедонци притежаватъ об
що къмъ десетина хиляди 
овце и мокани паоатъ око
ло петь яиляди овце изъ 
мерите на чифлиците отъ 
Касъмска околия.

Общо числото на овцете 
въ Каливкренскн окржгъ е:

Произяосгвото отъ овце
те— вълна, агнета и ил4но 
—а продазано на гьргрвци, 
които, ако не сж злоупо
требявали съ особените ру- 
дементарни условия въ на- I години;

Животинското богаечво 
Коне — 488 458 
Говеда — 1,443-063 
биволи — 159 809 
Овце — 2-780.146 
Свине - 570.579

Отъ цЪлата земна ппощъ 
на Румъния отъ 29.504900 
хектара, Трансилвания зае
ма 10.228.250 х. а. Отъ та
зи площь имаме:

Обработваема— 3.290.563 
х- а., естествени ливади и 
пасища—2.121-312 х- а., Ли
вади и лозя— 138-903 х- а. 
Гори—4.283.307 х. а., Необ- 
рчботваема 
1.195*810 х. а.
Отъ обработваемата площь 
засяватъ се :

Подземни богатства
Коксъ — 19.950 хиляди 

тона; Кафяви к. въглиша - 
573.500 хиляди тона; Лк,- 
нитъ — 49.000 хил. тона; 
Метановъ газъ 
лиарда кубически лигра, не
го се знае, че 1 куб. л. 
газъ произвежда 8500 ка
лории топлина. Всичкото 
желязо, манганъ, олово па 
Румъния е въ Ардялъ.

Годишно се произвежда 
5.356 кгр- злато 
кгр. сребро.

площь
72 ми-ВТОРО. ГолЪмв роля и-

Съ жито — 1 013,080 х. а. 
Царевица — 991.559 х. а- 
Овезъ 
Ечмикъ

255.605 х. а. 
134.765 х. а.

Следъ присъединението 
те сж далечь еволирали. | на Трансилвания румънско

то правителство извърши 
земледЪлческа реформа,ка
то отне отъ унгарските 
чифликчии 52 о|оотъ цяла
та земя на Ардялъ.

и 20.8*тановяяа цената на млеко- 
то. Почти въ всички случаи 
тази цена се налага отъ 
търгоееца.

ТРЕТО: СъществующигЬ 
специфични условия въ на
шия край. Споредъ

Гори
Иглолистни—831.017 х а, 
Широколистои— 3-305 2Ь1мене

единствения изходъ за на
шия земед%лецъ отъ това 
нетърпимо 
което той се намира по от
ношение на производството 
отъ овцете е кооперацията.

Защото, макаръ на пръвъ 
погледъ въпрооътъ за мле
кото да изглежда не отъ 
онова значение, да обърне 
общественото внимание, ка-

Презъ последните петь х. а-

състояние въ Индустрия
Търговацътъ е плащалъ млекото въ 1934 г.

по 2.80—3.20 лей 
„ 18 — 22 .

. 1935 г. е 3 20—3.40 „ 
.20—24 я 
. 3.60—3.80 .
. 22 — 24 .
. 4.10—420 „

г. . 24 — 26 „
4-20—4.50 , 
27 - 28 .

Пред
приятия Персонал«.Капитал*а е продавалъ сиренето въ 1934 г. 

ценвга иа млекото 
„ . сиренето
„ . млекото
. . сиренето
. . млекото
щ » сиренето
. . млекото е въ
. » сиренето е въ

23 831.209.000 
11.522.613.000 
4.015.918.000

105.607
78.330
28.296

1. 371 
I. 338

Ст. Кралство 
Трансилвания 
Бадагь

ЦенитЪ на зърнените храни 
въ съседните държави

щ ш !*•
. 1936 г. 
. . г.
. 1937 г.

1938 Н.

367

то се вземе прецвидъ, че 
въ нашия край се изработ
ва презъ сезона около 
7.500.000 »ф-р- млеко и че е 
главното препитание на 
повече стопани, негоабто 
разрешение се налага.

СжществующигЬ произ
водителни кооперации въ 
селото Ези-Беи, Перифака 
и Хашладжакьой сж дали 
добри резултати. Тяхното 
образуване и съществуване 
говори, че нашия селянинъ 
е годенъ за кооперативенъ 
животъ. Тази наклонность 
на нашия селянинъ е из
пъквала и въ другите ини
циативи огь подобенъ родъ,

г.

.Като са вземе предъ видъ, 
че средно огь три килогра
ма млеко «а произвежда 
най тлъстото сирене, «вно 
е, че презъ последните 5 
години търгочеиа-мандрад- 
жия е реалиаиралъ чиста 
печалба отъ 100 о|о- 

Но осаень това, ако тър
говеца кредитира селянина 
съ малки суми аа единъ - 
два меееца, то овцабъдеца 
кредитира търговеца презгъ 
периода докаП> трае дое
нето съ цЪлата еуме не

1 Цените на житото 2.30— 
2.65 д'-няра кгр.; Ечмикт 
1.90—1.95; овезъ 2.10—2.13

ВЪ ЧЕХОСЛОВАКИЯ

Свободна ежтрешна тър 
образуването на кредитно говия съ храните, 
спомагателните кооперации Цената иа житото 2-64 
въ селата Преселенци, Хар- 2.75 крони кгр.; ечмчкъ2СЧ 
манъ, Пчеларово, Дуран- 205; овесъ 1.90 — 1.95. 
ларъ и др, Но въ много 
случаи съ неговото дове
рие сж злоупотребявали не
добросъвестни лица.

своето производство, защо
то прието е въ практиката 
изплащането на млекото 
да става следъ като се 
приключи мандрата.

Вследствие на тази пран- 
тика въ много случай гцр- 
говците се измъкватъ безъ 
да заплатягь на селяните, 
които еиждатъ целия овой 
грудъ и надежди да отидатъ 
на пусто.

Неминуемо се възправя 
въпроса*, защо това поло
жение сжществува?

ВЪ ЮГОСЛАВИЯ
Въведенъ е режимъ на 

непълно подкрепяне на про
изводството на земеделци
те.

ЧЕТИ В КЬ

[Следва)

ньтъ и осветяваше целото по
мещение.

По масата, направена като 
пейка, предъ нея стоаха слу
гите, чакайки яденето, *всем< 

ед"«

Г1ИА АЛИМАНИШЯНУ Ведиажъ, като се спрехъ, 
известно време следъ това, по 
пжтя за Балчвкъ, ьъ чифлика 
Отъ Аракларъ, чифлйкъ скоро 
закупенъ, който запазваше о- 
ригиналния видъ на българска 
селска кжща.

Стаите беха постлани съ 
пръстъ, таваните отъ дъски, 
малки прозорци,боядисани си* 
ньо.

каприята на файтона, сера ле
жаха на земята.

Но небето се проясни. Обла
ците, просечени отъ дълга* 
светла джга, разпръснати отъ 
ветъра, се събраха на изтокъ, 
надъ морето, което въ тези 
минути заслужаваше си името 
черно.

При вида на повредите отъ 
фуртуната, забравихъ за пу- 
стиникътъ.

На втория день потъгсихъ 
да науча отъ работниците отъ 
чифлика кой беше. Никой не
го знаеше. Само тенекиджията ше единъ жгълъ градина, съ 
ми извика отъ покривана кж- бразди огь бурени,междукои- 
щата, кждето забиваше тене- то растеха тукъ и тамъ не* 
кията, че пустинииътъ, за ко- колко хризантеми, изкълвани 
тото питахъ, е българижь, го* отъ пуйките, 
лемъ чифликчия отъ Калрила- Но прелестьта на целиятъ 
теръ. I чифликъ беше кугнята, дълга, тахь азъ, идвайки ми веди*га

Каавалъ се е Христо Вели- ' низка, а особено пещавъсре- въ умс образа на пустиникътъ 
ковъ. дата на стената, една големя Доближихъ се до неяипро-

Случайно научнхъ за него. дупка, въ когто блестеше огъ- шепнахъ:

Пустиникътъ
съ паница въ ржка, а 
жена изправена, рускиня, бе?- 
порно споредъ червенаата ко- 

по лицето.
Тоса дето, въ изоставената 

мелница, съ пречупешпе кри
ла отъ Аджичя, вратата беше

Ако се опиташъ да се иа- 
чишъ при него, хвърля поче са и съ лунички 

въртеше голема дървена лъ-
са, чОрча

ни.
— Може би е луцъ!
— Хората ивзввтъ, че не е.
— Тогава защо се е пъх- 

иалъ въ мелницата ?
— Друго, освенъ това кое

то казахъ, не зная.
На връщане, въ Хасидулукъ, 

конете едва напредваха и ка- 
бриолега се подхлъаваше но 
лесно, на лево, понеже презъ

отворена и на прага стоеше 
единъ човекъ »ъ кафявъ ха- 
лнтъ, съ таке на главата. Има
ше Ьълга брада.

Когато върна кабриолета, 
избяга вжтре. Кой е? Веденк- 
чарьтъ? — попитахъ коларьгъ 
Георги, мойто обикновено всич
ко знаеше.

— Мелницата не върви. То-
в 1 е пустиникътъ. Отъ есеньта време на престояването ни въ 
е влЪзълъ въ нея и не я е Теинргьолъ, вилнееше буряеъ 
напусналъ. Не приема никого, градъ като орехи,изкопавайки 
освенъ едно дете, което му пжтнщата.

жица въ мазанътъ
Всичко наоколо беше опу

шено и стените и дървото.
— Красива кухня — ПР° 

шепнахъ азъ. Требва да б*Д* 
много по-стара отъ кжшата-

— Биле сж построени ззея
но, когато се е оженнлъ гее 
подарьтъ Велико — отговор» 
ми о.тажийкзта.

— Кой Велимо ? — п0П“'

Дворътъ беше безъ едно 
дърво, безъ единъ стръкъ
трева.

Предъ стъкленото антре нма-

Храните, високи колкотоноси ядене и дрехи.

!
Т
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КЕ Д'ОРСЕ НОВИ ОТНОШЕНИЯ 
! между Полша и 

Германия
Манифестации

и Форейнъ Офисъ въ Италиянскиятъ парламентъ противъ франция

Варшава 30 — Получени- 
; тЪ снощи сведения от ь Лон- 
дзнь глвслтъ за новостздв- 
ни отметения между Гер
мании и Полша. Полша и 
Унгария решили на всЬка 
цена да установягь обща 
граница. Полша струпала 
войски по греницит-Ь на Ру
тения (Чешко) и по румън
ската граница. Цельта е 
Полша да попречи на Ру
сия да отиде на помошьна 
сася съюзникъ- Берлинъ, 
обаче, направилъ предло
жение, че би оютжпилъ 
предъ искането на Полша, 
ако: 1) Данцигъ се освобо
ди огъ контролага на ОН и 
стане германски градъ и 2] 
Яко на Германия се даде 
концесия въ територията на 
Рутения да построи желез
ница и пжть до румънсиата 
граница.

По тоя поводъ агенция 
.Стефани“ съобщава, че 
полското правителство обе
щало на Германия подкре
пата си за разрешаването 
на въпроса за Данцигъ въ 
замЪна на благоприятното 
становище нв Германия по 
ругенския яъпросъ.

Агенция Стефани съобща
ва допълнително, че съвет- 
скитЬ военни власти изгон
вали масово населе! 
логррничнитъ области въ 
вжтрешнитЪ провинции на 
Ррсия.

Ачтифранцрзкитгъ мана- не причина за военното 
фестации лъ италиянска- заобика.гяне на Франния и 

произведоха с.гедователно ще изкара 
впечатление

Парижъ, 30 ноемврий
та камара 
теуккоВторото крупно събитие [ снатъ отъ / ергенската екс- 

Ъ френско-британските от- ! пансивность, и да образу- 
юшения презъ тази година вагъ една мощна отбрвни-
- посещението на англий- | телна коалиция. По твкъвъ 
иигЪ министри въ ПарИжъ | начиръ ще се дойде до ре-
- поставя наново въпроса зултатъ безъ усилия и безъ 

5а външната политика на | съюзи.
гези дае държави следъ Следъ усилия, следвани 
Мюнхенските протоколи. I съ една неимоверна усгой- 

За да разберем*, таен по- чивность. англичаните успе- 
литика, требва да потър- ха да спечелятъ Ке д.Орсе 
имъ дълбоките й причини за своята политика, съ кое- 
»ъ средата на Лондонското то Франция загуби своята 
Сити — точка аъ която се мрежа отъ съюзи въ Евро- 
конценгрирва целага фи- па тъй майсторски оплете- 
/внеова мощь на Англия на отъ Бертело, и навлиза 
/на овета. Немв нужда въ една нова ера на своята 
юв-Ьмъ да бжде гол%мъ фи- дипломация, 
ансистъ, за да разоере ка- 
ю недоволство, канво не- 
покойство ще сж причини- 
и на Ситито, събитията въ 
!спания, гдето сж заанга- 
/ирани големи английски 
нтереси. Нестабилностите 
а външната политика на 
зточните държави въ Ев- 
опа сжщо е заплашвала 
а разклати равновесието 
ъ Европа.
Свикнали отъ 1000 г. да 

педватъ линията нв най
-якото съпротивление, и 
егз, англичаните усвояватъ 
дна политико, въ ромки1е 
а правилното .максимумъ 
езултати при миниумъ уси- 
яя“. Компетентни среди 
върдятъ, че днешната имъ 
олитика, вдъхновена отъ 
ити, не е нищо друго, ос- 
гнъ даване свобода нагер- 
анцитЪ на изтокъ.отъ кое- 
о се очаква следнитЬ ре- 
ултати: 1) Силенъ ударъ 
рещу0комунизма. общест- 
енъ врагъ № 1 на импе
рията, 2] Отслабване на Ру- 
ия, традиционниятъ съпер- 
•икь. 3) Изолиране на дър
тей съ нестабилна вьншнм 
олитика, като Полша, Ун- 
ария, Румъния, Югославия,
-иго ще требва да се стре-

въ отново на сцената въпро- 
международнитЬ кржгове, са за нейнитгь позиции въ 
които желаятъ едно изяс- Северна Африка, ясно е, че 

отношенията Парижъ не ще се остава 
между тгъзи два народа, импрссисниранъ отъ Рим- 

дошлия снитгъ манифестации.

нение на

Току що 
посланикъ на Франция, а.) 
Франсуа Понсе е билъ 
длЬженъ да слуша викове.
„Искаме Iунисъ и Корси
каV Изглежда, че тгъзи 
манифестации сж органи
зирани, защото, казва тъ 
французите, тгь нематъ 
изравъ на една реална во
ля. Една подобна претен
ция означава сигурно вой- 
наУпа. Война, ноято ита- 
лиянцитгъ нито биха же
лали, нито биха помисли
ли да почнатъ.

Защото Франция се рж- 
ководи отъ принципа, че 
нейните колонии правятъ 
едно и сжщо съ метропо
лията.

Това се знае отъ и та 
лиянвното правителство, 
което, обане, виждало,спо- 
редъ френските вестници, 
една умора въ италияпс- 
кия народъ отъ водената 
правителствена политика, 
а особено отъ последните 
събития, въ Централна Ев
ропа, затова п търсяло 
мотиви ва манифестации.

При всички тези комен
тарии, обаче, остава си 
факта, че Парижъ не се 
радва въ Римъ на очаква
ния отговоръ.

Че Англия нема да про
мени тази своя политика, 
която й е тъй врисжШа,то
ва е вънъ огъ всекакво 
съмнение. Но хората се за- 
питватъ дали французите, 
и дори дали въ Ке д.Орсе 
всичките сж ма едно мне
ние по този въпросъ. Не* 
нои общественици се запит
ват ь дали една и сжща по
литика ще е добра за Ан
глия, чиято империя е съ
ставена отъ равноправни 
държави, пръснати по цЬ- 
лия свЬтъ, и Франция, коя
то е само една европейска 
континентална страна, и 
дали. още, тази политика 
на Франция ще бжде след
вана дълго време.

Впрочемъ, посещението 
въ Парижъ ще допринесе 
вероятно за засилването на 
тази политика на двет-Ь 
сграни и размЪняване на 
мисли относно отбраната на 
техните задморски владе
ния. Не ще и съмнение, че 
всички важни антюелни въ
проси Укато колониалния и 
др.] ще бждатъ сжщо ща
телно разгледан»* безъ, 
обаче, отъ това да може да 
се очаква никаква промЪ-

Тези манифестации мо- 
гатъ да се обеснятъ съ
желанието на 
кото правитеЬгспцво да при
нуди Франция да признае 
правото на генералг Фран
ко за военоправие. Но по
неже това право ще ста-

италиянс-

на

БУКОВИиАна или некакво сензацион
но решение.

Поведението на тези две 
могжщи демокрации се жй- 
во следи отъ всичките ди
пломатически 
въ Европа, защото всека 
държава желае да се при
годи къмъ новите условия. 
Америка сжщо, повече отъ 
всекога, следи положение
то съ небивало внимание, 
защото идущата година ще 
бжде безсъмнено годинв- 
та на големите решения.

На северната граница на на верв, но едно значител- 
Румъния е една область но число сж 
почти еднообразна, която униятскигЬ черкви 
носи отъ началото на 11 служва на рутенски езикъ, 
вЪкъ славянското име Бу- когато въ православните 
ковина. Самото име говори,: черкви е въведенъ офици- 
че това е гориста мЪст- алния езикъ. Униатските 

пространство общини пвддържать и свои 
частни училища, кждето се 
предава иа матерния езикъ. 
Освенъ това рутените и- 
матъ въ Чернауцъ частни 
средни учебни заведения. 
До преди разтурянето на 
партиите рутените беха 
организирани въ своя мал
цинствена партия. При все 
че масата общо взето не е 
на много високо културно 
ниво, иматъ многочислена 
и дисциплинирана интели
генция.

унияти. Въ 
се от-канцелерии

ностъ. Има 
приблизително 13 000 кв.
клм. гжето населена огъ 
румъни, рутени, малко ун
гарци и немци, въ голе
мите градове: Чернауцъ, 
Радауци живентъ евреи. 
Селската маса е въ бол
шинството си рутени. Ру
тените сж мало-руси, гово- 
рятъ езикъ приблизително 
на украйнскиятъ, който съ 
нищо не се различава отъ 
руския.

Изповедватъ православ

ното Христо Втликовъ отъ 
тогава не се е завърналъ въ

че жената на Христо Вели* I 
ковь, Юрданз, българка отъ 

! Бзлчикъ, живЬла въ Аракларь | кжщи. 
| 4 години следъ женидбата.

Била е милостива и красива.

— Тези, кОЛго жнвЪе въ 
■баницата отъ Аджичя?

— Точно той.
Чь този момент ь ни 

Каха на обедъ.
Трапезарията имаше вместо | 

пбчка, едно кюмбе, по-малко, | 
,адь него две руски икони, 
,п еркдата маса и пейки, вър- 
1У която се изпаряваше чу- 
1ес»0 борша.

Но колко мухи! Хапаха рж- 
!ет*> лицето.

Следъ /гЬколко хапки ста- 
ахъ и излЪзохъ на двор/, от- 
'Равяйки се къмъ кухнята съ 
|}{съльта да се срещна сърус- 
1н,,ята. НамЪрьхъ я сама.

Я ми кажи, жена, какво 
е случи, че гооподинь Вели- 
0 напусна чифлииа и се за- 
®°ри въ мелницата ?

Отиде следъ като умрЪ 
°с'южата.

И отъ дума иа дума узнахъ.

Стоялъ е скритънзъ горам, 
въ долътъ. една седмица, после 
е поржчалъ да впрегнатъ ко- 
нет-Ь въ файтона и заминалъ 
за Аджичя, нъ мелницата на 
чифлика на брата си, Боянъ.

изви-

Мъжятъ й, чудноватъ чо- 
в1;къ, но който я обичалъ по
вече огъ всичко, я дьржалъ 
затворена въ чифлика.

Не е виждала и роднините
Споредъ негово желание се 

е продалъ Аракларъ.
Благо да рихъ й и се отда- 

лечижъ.
До заминаването, духътъ на 

Юрдана Великова, българка отъ 
Балчнкъ, ме съпровождаше.

Губихме се заедно по на
пуснатия дворъ, по буреняса- 
лата градина, по широкото ле
ле, покрито съ разцьвтели во- 

■ I жури, червени, съ златно сърд- 
| це __ кървави петна.

си.
При все че всички въ дво-
— когато се разсърди —

т ги е билъ до
кОстигЪ, къмъ Юр- 

никога не сееобръшалъ 
когато е

ра
'Шги псуналь и

Д-ръ Божидаръ Янакевъ
Собщааа иа почитаааитЪ си

ча приема болни мебки мана. 
Кабинетът» а снабден» съ ръонтгеи», уи- 
тра-виопет». лаитостак» и апарат» >а 
1—10 уптра-нжеа аъпии.

Ул. .Редщеле Каролъ,, (срещу кино „Модерна"

смазване на
дана
грубо, до деньтъ, 
била лехуса на легло, следъ 
раждането на едно мъртво де
те, се е рззфундосалъ грозно. 

Породи
съ сметки залутано н4кжде, 
дигналъ е ржка да я бие.

Младата жена припаднала 
не се е събудила.

пациенти

нЪкакво тевтерче
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| ПЕЧАТНИЦ.Й иК1ВОРЪм!
} | УЛИЦА .ПРИНЧИПЕСА ЕЛИСАВЕТА- БАЗАРДЖИКЪ | ^

По бЪш свЪтъ
ЧИСЛОТО НД КОМЕТИТТ» СВЪТЪТЪ НА ЧЕРНЛТБОЧИ

Число го на кометите, кои
то ся били наблюдавани огь 
най-стари времена е голЪмо 
—около 1000. Отъ гЪхъ 400 
сж били наблюдавани до 1609 
г. [до прилагането ма Галиле- 
е»1та зрителна тржбя, за на
блюдаване на небею], а оста
нали г% 600 иомети — отъ 
1609 г. до наши дни. До из- 
наиЬрването на телескопа би- 
|ти оторивани мис го малко би- 
к I откривани много малко «ко
не ги (само ярките комети]; 
обекти, които били лесно ви
ждани съ просто око. А въ 
наше врем-- кометите специ
ално ги дирять на небето, гри
жливо ги изслеааать, подроб
но изучзатъ тяхната природа.

КУРИОЗИ

Ще бжде най-къоно следъ 
двеста години. Така поне кон
статират!. големите специали
сти. Споредъ техните конста
тации сините и зеленикави о- 
чи изчезнатъ полека-лека.

ЧернитЬ очи се приспосо- 
бяватъ по-лесно съ силната 
авЪтлина, затова и тъмния 
цвЪть сега е най-разпростра- 
ненъ.

Въ южните страни, а осо
бено вь тропичните — кжде* 
то слънчевите лжчи сж осле
пителни — хората иматъ че- 
рснъ ирнсъ. Те»и отъ северъ 
иматъ вь болшинството отво- 
ренъ ирнсъ — синъ или зе- 
ленъ.

Нашите е«:и сж изложени 
все по-вече нз влиянието ма 
изкуствената светлина, уио- 
требението на която се уве
личава всеки день.

Една естествена реакции ще 
бжде, че сините очи ще бж- 

| датъ все по-голЪмз р%дкость, 
до като за ткхь не остане 
само е ша легенда.

Изпълнява всЪкакви печатарски поржчки: търговски ре
гистри, бланки, плика, учебници, вестници, списания,кни 
ги, свадбеии билети, визитни картички, некролози и пр.

п»1 общодостжпни]Е Н И

работа бърза м чиста I
^ ЩПЛШ1Ш1ЛГ-ЛВ ПДППЛЛЛПЛЛПГ. »>»?»)»))») 1ШШПЛДПДППЛ1 ^

| Съобщавамъ на почитаемите си пациенти, 1 
** че снабдихъ медицинския си кабинета съ 3 

рьонтгеновъ апаратъ, кварцоза лампа (ул- | 
тра-виолетови ллччи) и солуксъ лампа (ин- | 
фра-червени л,тхчи).

собственно- 
си, както и нейния

декла^иратъ 
стьта
произходъ. За цельта сж 
заминали за БукурсщъГеор- 

I ги Фиано и Георгс Ходжа, 
конто презъ последните го-

Вь ю.кна Африка имало е-
дна много чудновата държави
ца. Населявали н нещо като 
лилипуги. Ако нккоЛ открад
не, напримкрь — цЬлого на
селение бивало затваряно въ 
домовете си 24 часа. за нака
зание. Тамь, обикновено, за 
да накажат ь

дини закупиха големи чи
флици въ нашиятъ окржгь.

— Между едноаерцигЬ 
отъ нашия градъ, турци и 
татари, напоследъкъ разно
гласията се усилиха. По- 
водь за изострянето на враж
дата е постжпката на тата
рите, които не спазвайки

Лръ П. Г. Явмевъ I
*

ул. „Елена Доамна“ 20 (улицата отъ„Цен- з 
тралъ“ къмъ площада „Големия ор!ьхъ“ |
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единъ, двама, 
наказвали ВЕСТИпрестжпници — 

цЪлзто население.
— На 1 де кеча рий се 

отпразднува праздпика за 
съединението на Княже- 
ството.

По този случай се про
изведе парадъ на площада 
на мира, приетъ отъ на 
чалника на гарнизона ге
нерали Швабъ. Български- 
тгъ частни училища се съ
браха въ Мжжката Про
гимназия, нждето въ голгь- 
мия салонъ учащата мла
деж ь даде концертъ, въ 
който се изпълниха патрио
тични дехламации и хоро
ви плени.

— Дадени сж нуждайте 
разпореждания шссето Бз- 
зарджикь— Балчикъ да бж
де асфалтирано до 1 юний 
1939 год. Презъ пролетна
та кампания пристанището 
на Балчикъ ще се работи 
усилено.

— Роднините на покой
ния директоръ отъ Мини
стерството на Земеделието, 
г. Фиано, сж поканени да

ЧАСОВНИКЪГЬ НА 
АТАТЮРКЪ

Турскато правителство е о- 
бещяло една премии ня този 
който ще покаже кжде се на
мира злагниятъ часовннкъ на 
поминялиятъ се реформаторъ.

Този часовннкъ, по който 
се е плъзналъ единъ англий
ски куршумъ въ Галиполи, е 
нзбзвилъ живота на Кеиалъ 
Ататюркъ.

Днесъ, когато всички пред
мети «^станали отъ председа
теля нз Турция сж събирани 
за образуване на музей, на 
този часовнинъ се запалва о- 
собено место. Но, до сега, при 
всички старания, изглежда, че 
500,000-гЬхъ лири не ще по
лучи никой.

, ГНЬЗДО ОТЪ БАНКНОТИ
Единъ житель отъ Охио, 

Северна Америка, е намери аъ 
вь жгьла на яхъра си едпо 
гнездо на мишки, моето е би
ло обвито отъ вжтре съ петь 
доларови банкноти.Седемтехъ 
банкноти сж били почти здра
ви. Никой нс е можалъ да си 
обясни откжде сж взели миш
ките тЬзи банкноти.

траура поради смъртьта на 
| Ататюркъ, дадоха на 24 т.
| м., вечерьта забава въ теа

търа .Модернъ“.Подига се 
' | въпроса за излизане на та* 

тарит-Ь отъ културното об
щество на муслуманигЬ.

— Запасниятъ капитанъ 
отъ Бунурещъ, г.ИомъКон- 
стантинеску, говори въ во
енния клубъ отъ Базард
жикъ на тема: Династия
та. Присжтствуваха всач- 
йа официални лица начело 
съ генералъ ШвабЪ и пре
фекта, полковникъ Пъряу.

— Както е известно граж
данското събрание, свикано 
по инициативата на г. Пре
фекта да се занимае съ 
еждбата на строящето се 
здание за Окр. Сждъ и 
Префектура, реши нуждни 
гЬ суми за завършване на 
зданието да се разхвърлятъ 
върху притежателите на зе
мя въ окржга ки.
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Химическа бояджийница основана презъ | 
1920 год.

ул. „Пр. Фердинандъ“ 7 срещу кино 
„Сплендидъ“ — Базарджикъ

Боядисва отличие и няЯ-ефтинс, валя и скенджосва 
домашни шзеци, платове и прежди съ солидни бои 
всички цветове. Репарира, почиства и боядисва въ три | 
дни мжжки сукнени шапки и ги префасонира въ мо
дерни форми. Има представителство на най-голеиата | 
и ренуаирана Парна фабрика вь Румъния за Боядис- 1 

ване, химическо чистене не дрехи 1

I
-

§ 1«Лв

Централа ул. „Изворъ“ 71 съ 20 клона. Чисти хими
чески въ 10 дни сигурно дамско, мжжко и детско 

облекло
Изпълнява всички поржчки безпогрешно и солидно. 

Съ отлично почитание ГАНЧО ГОСПОДИНОВЪ 
дипломирано- текстиленъ техннкъ

Г. Л. Шмидтъ & Со Букурещъ §
® пият 1 плпплля пллляппллллл ллллл.г1Т1ллллгхдяипп11яютии ицшлллпдллл-1^
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„ на наР°Аното здраве] като най-добро орЬдотао противъ
Невралгия-главоболие и зжбоболъ; №астинна> грипа, ревматизъмъ ишиасъ

Представитель за Румъния: Н. КОСТОВЪ 

— АптекаРь Базарджикъ |Дрогерия .ЦЕНТРАЛА“

СОдобренъ отъ Министерството • I • • ■ I •

За проданъ въ оригинални кутий
ки, въ всички аотзки и дрогерии

Т1р. „1 2 V О К“ - В-д1с
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ДОБРУДЖАНСКА,СОТГАГ*Т1Л.
РОВКОаИ“

АБОНАМЕНУЬ: 
За 1 година ЮО лей 
За в месеца 60 лей

■

■
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КАКВО СТАВАПОВЕДЕНИЕТО Н В Краль КаролъП. 
подъ Чисто Вър- 

давление 
имаме статута на 
малцинствата, кой
то ни дава достатъч
но поле за културно 
и материално разви
тие

въ страната
хоано

на българското малцинство
— ГсфШПСКИЯТЬ П1.ЛН. *рь 

е напусналь Ьукурсщь на II
Българското малцинство отъ Румъния, кое- '■ *• ва в'гоао,°

то населява въ компактни маси ЮжнаДобруд- : 1,ьшав* "с * опрелЬлгна От- 
жа, а въ неверна Добруджа и Бесарабия е п*суьанеао на геринсшши 
размесено съ румънско и други населения, е посланикь сс *"•» конеитира 
безспорно едно отъ най-лоялнигЬ малцинства "ь всвч||в полигачесан ср1лн 
въ страната. "ь Ь>“>РСШЬ

Делегации на ун
гарското и немско 
малцинства Му изка
заха своата призна 
талность. кантЪ и тил
ната лоалность къмъ 
Трона.

Преди всичко то е съставено отъ трудо
любиви и пестеливи хора, коию чрезъ своя 
трудъ произвеждатъ и чрезъ своята пестели- 
цость икономисватъ — значи допринасягь за 
икономическото и финансово заздравяване на 
страната. Румънските граждани отъ български 
произходъ сж лоялни и преданни на държава
та. Редъ по редъ те дадоха своята подкрепа 
-на правителствата, които идваха на чело на 
управлението на страната. Те търсиха удовлет
ворението на своето право само въ границите 
на държавата, предъ сжществующит-Ь въ стра
ната власти, и никога не създадоха на държа
вата неприятности отъ международенъ харак- 
теръ. И въ това отношение те сигурно пре- 
възходстватъ много отъ другите малцинства 
въ страната.

— Ск назначаването 
Лроф. Нетьрь Андрей, «ь 
днешното правителство имане I 
оеть министри нмАзлм изк де- , 
мократнчната ср1,да иа бивша- 

; та Наи.-зкранистка партии. За 
; ключеннпа оп това сх вашия 

за нзсъ. Съ този фапъ се о- 
' йесннва1ь прнчнннзЬ,конто раз

бита палеждизТ на нашит!, 
сънародници въ тази партия.

ПОЛОЖЕНИЕТО!
I

У КРАЙ НС К ИЯ ТЪ 
въпросъ на парламента

Българското малцинство даде своята без
резервна подръжка на великото дело на Не
гово Величество Краль Кароль II, и гласува 
единодушно новата Конституция. То даде и да
ва сжщо своята подржжка на 
телство, което насочи обществения животъ по 
единъ НОВЪ ПЖТЬ И ВЪДВОрИ ВЪ страната еДИНЪ | рения въ независим държава.

Този фактъ илия за ми -,ома-

Ьукурещъ 15 — Напосде- 
дъкь пегнлдесетьтк украйискн 

) депутати внесоханъ 11олскиятъ скит-к управлямши кржгоьенъ 
< иарламеитъ една ('рекламация, 

вь конто се искаше да се 
постави на разглеждане отъ 

, Парламента отлклянеъо иаУк- :

К ЛАЙ НЕДА 14 - Герман БЕРЛИН!» 14. Коре.поилен- 
та иа агенции Хзвзсь предава 

. Ме мел ъ о германски*. То
зи е смисълътъ нд коменга

да вземе инициативата за ута- риитк на германенитк вестници 
ложнаие положението въ Ме- следъ изборитк нъ областьта 

Клайпедя.
Пресата твърди, че съ вну

шително болшинство населе
нието на Меме.гъ е изявило 
своята вкра въ I ермания и в» 
иапионалъ-социалиама.

К олиото се отнася до бж-

.Мемелъ считвтъ. че пранигел 
ството огь Каумвсъ гркбна

новото прави

мелъ.

Псе пакъ германските рж- 
же, че нявсГкжде малцинства- | коволнтели

новъ духъ. потвърждеватъ
Българското малцинство подчерта още вед ■ та започъаха данроиаявагъ се- | своя скептииназъмъ, осиов,- 

нажъ своята лоялность, своята миролюбивость наратнвностъ. 
и своята безрезервность въ подржжка на дър
жавата, като запази пълно спокойствие и редъ 
презъ последните събития въ страната. Въ то
ва отношение требва да се подчертае сжщо 
голямата заслуга, която иматъ пазителить на 
Реда въ страната, и българското население отъ 
°кржга ни е особено благодарно на г-нъ Ок- 
Ржжния Управители за взетигЬ мЬрки за 
лазване на реда и спокойствието въ окржга ни.

| вайки се н? опита отъпослед*
! мнтк 15 години.

Отъ дру1.1 страна ето макъ 
се комечтира Украйнскиятъ 1 Добре информиранктк крж- детето .Дейчк-Подитишъ-Ко- 
вьпросъ. г0ве В*РВЗТЪ. че решението,

{ което ще докара сжществено 
Френскиятъ ьестникъ „Жур- изменение вь положението нл 

ня 1 ь“ пйше:.Вь Украйнскиятъ Мемелъ. по отношение на Ле- 
вьпросъ, мак го АнсгрнГкииятъ тония и Германия, не те бж-

Меме.гъ, а въ

респондечиь* пише: Развитне-
то ма събитията за въ блде- 
ше зачисм въ юлкма стелеш.
отъ становището, което ше 
възприеме Летоння следъ ко
лите, която откево е изявила 
областна .Мкмелъ.

или судетскиитъ, една промк- , Д* взето »ь 
на нкма да настжпи отъ вънь, | Берлинъ. 
а отъ в.ътре. тамъ, кждето 
положението ше се развие та- 
ня, както В рлииъ ше иска 
да го използва.

за-

Италия готвиБългарското малцинство отдава сжщо нужд- 
Ното значение на прокаранитп идеи за удовле
творяване на малцинствата въ страната чрезъ 
Учредяването на Комисарството на Малцинства
та и гласуване на неговия правилникъ. Ю се 
надЪва, че неговигЬ заслуги къмъ държавата 
Ще бждатъ оценени справедливо и предписа
нията отъ статута на малцинствата ще му ж 
Аатъ сжщо приложени справедливо.

нкщо въ Африка,Ломь либеръ“ пише съ 
подписа на г. Тувенинъ: Ду
мата е за едно опитване на 
силата. Въпросътъ се свежда 
аа се узнае дали славянскиятъ 
блокъ, състапенъ оть 200 ми

ло ложе-

Ьуиурешъ 15 ~ Споредъ Либия понастоящемъ. На 10 
Парижъ,оть

има раздвижване на силни 
войскови ч^сти на западната 
I раница на Либия.

сведения и 11 т. м. по-голкма часть 
отъ италиинскигк полводннии 
е заминала за Африканскит-к 
бркгове. Фраицузкигк военни 
кржгове сж въ течение иа 
всички проявления отъ вое- 
неиъ херактеръ иа Итатгии.

лиона жители, е въ
да се отбранява. Ако да, 

не ше стане дума за Украин
ския въпросъ. Ако не, въпро- 
сътъ за независима Украйна 
не ше заиъанке да се постави.

ние
На (ранината на Тунисъ е 

отправена елна итал. армия отъ 
80000 пехотинци. Друга, по 
голкма армия, се формира въ

Чети и разпространявай в-къ
ДОБРУДЖАНСКА РЕЧЬ
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Единъ итолиянски коменторъ въпросъть за
до въпроси за колонията Джибути [щцц], щц|

Рим» 14—Агенция Сте
фана ^предава: Вестнат 
. Джиорналг Д‘ Италия *

нрееатеастеете на фрак- 
цузната властъ се мърши 
еш Джибути контрабанда 
съ ставните а аталаягука
девизи.

Положението от» и кона

ка.
По отношение на егсе-

Дондонъ 14. — Г-нъ чение на 11)37 години сл
на 1 шпгени отъ британска 

Кама- параходи п около 17 
рата на Общитгтп, е де- 0тъ иташянски папам и 
к.шриралъ, не почти -#0 о|«> 
отъ анкасиронитгъ такси 
отъ администрацията на Чая за този 
Суецния наналъ презъ те- тича презъ 1933 годин..

лгъзнацате Джибути —
АдаЛ-Абеба, ноито акции ; Уйалсъ, отговаряйки 
са нокти еъ французни ; едно запитване вь 
ржце, та не може да удо- 

мичесна страна е още по- е.итеори нуждитл на пре- 
Загубиайки носа. както на стока, та

ка и на плтници. Съоръ
жена съ предисторически 
гари. единъ ру.гантенъ ма
териали старъ и поереденъ, 

цата, която го свързва еъ : съ своатгъ високи тарифи.
Адисъ Абебе, вратата на тя е въ ущръбъ на ита- 
италианската империя. ! лиянсннтгъ интереси и 
Пристанището севае мал- пълни несиитгъ само на 
ко, 2лошо подържано, анционервгтеь французи,
недостатъчно за голгъ-

исна да се даде правилно
и окончателно решение на
въпроса за Джибути, ка
то обяснява, че Франция 
си е служила еъ малката 
иомная, за да проникне 
въ Етиопия и да се бори 
противъ интереситт на 
Италия.

По случай итам-абисин- 
сниятъ нонфлактъ Джи
бути е би-въ г.ъаения плтъ 
за продоволствието на ар
мията на Негуса съ орл- 
окая и военни гватериа.ив. 
противъ фаимознипл про
токоли отъ / 1935 г. Му- 
сомна — Давала, споредъ 
които Франция се съгласи 
да даде свободна рлка на 
Италия въ Абиеиняя.

Слществующата кокееч 
каналъ и ■

нетърпимо, 
есгъканео политическо зна 
че ние, Джибути предста
влява, благодарение на при
станището а ма мвелгъзни-

КУЛТУРНА ПРОЯВА
въ гр. Коне танца

I Вестнат завърша, не 
всичко това, тргъбва да се 
свърша.

маятъ италаямска тра- 
фвкъ. Ванага митнически- 
тт тарифа сл биле висо- |

На 4 ккемвриР 19^8 год.|между любитилитЪ 6*ше сле »- 
българското Културсо Обще- нОто:
ство въ гр. Помотания изнесе Г-жа Кръстника Попова Де» 
съ небивалъ лосега успЪхъ чева въ ролята на Мале». 
битовата пиеса .Люти Клетви,“ г-иа Пенка Миханлоьа нъ ро- 
лрама въ 4 действия отъ Ст.{лята на Стойна; г-ца ресът 

Кнселкова вь ролята на ЛюбаПЛАЩАНЕТО Савовъ.Отъ полапЛгчесКо гле
дище Джибути продължа
ва да блде базата на ед
на мистериозни операции 
противъ империаластична
та интереси на Ита.шя. 
До сега француз кит/ъ вла
сти отказваха на И та.ши 
да з<жне помгъшението на 
Етиоппсото консумтво въ 
Джибути, ковто продъл
жава да приютява само
звана епиопски чиновници.

Нгьщо повече, подъ пок- 
ровитв.гството на фран
цуз ко то еня ме се образува 
дружество на етаопемштгъ | 
енигранти. ноито разва- 
ватъ пропаганда противъ 
Ита лая.

На края. също подъ по-

Този бляскавъ уснГхъ, кой- г-ца Надежда Димитрова т-т 
то събуди жинъ интерасъ рог. та на Пенка; г-ца Мар»< 
всрЬдъ българите въ тр. Кои- Христова вь ролята 1-на мом. 
стаица, се дължи: Марна Р.: душена въ ро.ътд

на П-ра мома; Николай Реме 
иояъ въ ролята на Галииин) 
Диммтъръ Ганлевъ въ ролята 
на Васко; Днмитъръ Днмирояъ 
яь ролята на Мамолъ; Тодор ь 
ЦггЬтконь въ ролята Ива»ъ 
Злочестия; Петтръ въ роля-а 
Видът; Димитъръ Петрсвъ иъ 
ролята на Петъръ; Стойчо 
невъ вь ролята иа момъма.

НЛ ГЛОБАТА ОТЪ 1МИЛИАРДЪ 
МАРКИ отъ ГЕРМАНСКИТЕ 

ЕВРЕИ

1] На хубавата и свободна 
игра на участвуютитЪ лица, 
2] на красивата обстановка, 
която се постигна благодаре
ние на разширението на сне- 

1 нята и 3] на хубанмт* декори 
и разноцветни светлини.

! Разпределението на ролите

Берлннъ 14 — Корес- 
поидсита на агенция -Рай- 
теръ предана :

Пъраата рата иа глоба
та наложена на германски- 
гЬ евреи н на безлодацет- 
венягЬ евреи, ноито жи- 
вЪятъ въ Германия ще бж- 
де платена до четвъртакъ I 
15 т. м.

скит-е банки всички свои 
борсови ценности, опреде
ляйки. че сж притежание 
на хор: отъ еврейска раса. врейте.

ТЬзн акции не ще бж 
дагъ продадени, а ше бж- 
датъ внесени въ Пруската 
банка, която ще ги пази 
въ името на Министерство
то на фина вените.

Евреите ще 
разноските по тези транз
акции.

Рекиоьоръ: И. Ремеинон» 
ДекоратОръ. Т. ЦнЬтковт 
Спенарйисъ: Коста Николов ь 
Суфльоръ: Дн1 елина Дик 

тровя [Ременкоиа]

(Отъ дирекцията на Бъл 
гарсиото училище въ гр 
Констанца)

Въ случай, че не 
да се плати въ 
бате, банките

може 
пари гло- 

сж опълно- 
; пощени да предадатъ иа 

държавата, ценности или 
I каквнто и да сж 

До тогава евреите треб- ; достатъчни за да посрещ
на да виесатъ въ герман- натъ задълженията на с-

акции. пояесатъ

ПИ А АЛИМАНИШННУ чжщичката сж топлилници- 
те зв зименъ 

■ въ двора стои

— .Вълчане побесня *же и иглата съ конеца за

Градината зарзаватъ, а закърпваме на чубетата. ; гтъ стрихъ пазачо ги >',н 
на купища Въ -раяа нищо не ги съ-! всичките“ - отговори ма 

стоката, която при'отаят>. блезнява в-.-зраспиятъ, Слави,
за ппзарз давмабългариие, Снадень^нс-агосеспрЪхъ — Кжде е сгопанинъ^ъ
облечени въ дрехи огь до- ! прелъ техъ. намерихъ ги — В*>болницата, въ ГР8‘ 
машенъ шаекъ и съ тер- седнали на рогозката, пле- да 

Къиъ края иа летотогра- пищи. татъ плитки отъ лукъ.
българина Нетроаъ отъ да- дината е крааива Колкото Това гж слугите на ет«>- Не бехъ ходила отъ нЬ- 
лечъ изглежда на едно зе- пжти премина иоста и вле- Ленина . Слави иГосполинъ. колчо дни въ градината.но 
леио петно мраи пксъчли- ; за въ иея, съ удоволствие истиисми орачи. При вое. че ! не змея ишо, въ този день 
аите брегове иа езерото я пресичаи> иа длъжъ и едаа знаятъ да пишатъ и ми се стори изоставена, ио-
приЯдяшч». на ширъ. Обиналанъ огна- да чатагь. асе панъежиай- *е би. защото никакво н у стоеше въ него. огь

Цклата е заооиколенасъ чалокаръцит%добренарезе- опипжгк аъ отглеждане на че не излезе напреде ми и 
сжщичени бистри поточета, ни. аждак носатъ, нопаатъ. зарзавата. зашото вимето стопанина,
заебнченн тукътамъ отъ берагъ зарзавата работни- Съ.тбжъ ПетроаЪ подър- когото намиратъ

л ш И,ДИИЧ»РИ- “ болшин- *а градината см, съ гк«ъ между колонистит*. бкше
Въ неа. край жилището стаото «олоиистн алтеици. заиинааа на есень аъ Бъл- по иалничгь мубратъ.Иаан- 

на дтапаннна. по-скора <т- Гледаиъ коШоаегЬ пълин гари. и се връща пролбтесъ чо. Тон пържеше будка на лааи
на налива, отиолкотокжща. съ зарзааатъ: желгн чушни. иазапъ. пазар, аъ Констанца. стопанина поиска д. « из
го/гбивто дървено колело. ) пебелокажи тамби. баиа. Всички припечелени тухъ - .Диесъ се пронъкнахъ твни и се наведе до Виги
завъртване отъ два биао- I бобъ. гра.ъ. сйии латлажа- пари ги занасатъ почти на- лесио до аасъ" — казажъ единъ камъкъ за де го з
ла, дига отъ разсъиааие , мм. домати, гледаиъ пре- докоснати аъ ажщи. защо- икъ азъ. Не срещнахъ ни- мЪои, мършата се
аода и а рв.прнсква аъ у стреннтЪ корени съ дини. то ндаагъ отъ таиъсъасич- мой отъ песоаетк. Кждесж на гърба иу 1вби резди’
яаигб за иапаааана. I краставици и тиквички Задъ I но какаото имъ трббаа, да- , че не не ла.тъ? аъ бабата и хукна да 6Ь

на 6ългадина_Петровъ
Зеленчуковата градина ма I

— Какво има?
— Какаото има е ло^^ 

Много Ьошо 
— До скоро ^Ф=ше здрвзЪ 
— Здравъ. но болес.ь*^

какт>
го ухапа кучето.

— Ухапа го Вълчане 
— Не Вълчане- Може

село. коею »*
винаги

е онова отъ 
варихме единъ день г.е

съ нашит%. Когв-'

ХВЪрЯ!



>0Й 2 ДОБРУДЖАНСКИ РЕЧЬ* а р. з
ГолЕмото 

значение, което 
Сьв Русия крайбрежието 
на Мурмамскъ и Карелия 
е очевидно- Съветските ао- 

| ении морави биха могли е- 
вентувлно отъ пристаиише- 
то Мурмамскъ да заобииа- 
лятъ северна Норвегия и 
по този начииъ да се на- 
мЕрятъ въ Атлантическия 
океанъ. което ше имъ по- 

| станатъ важенъ 
факторъ таке сжщо и аъ 
Северно море- Освенъ това. 
обсЕгътъ на самолетите, 
стациониращи покрай мур- 
манското крайбрежие до
стига до шведските мини 
за железна руда въ Лало* 
ния. Съв. самолети следо
вателно биха могли не са
мо да заплашатъ шведска
та железница Лулеа Нар- 
викъ, но сжщо и норвежко
то пристанище Нврвикъ, 
който е иай-големиятъ ек- 
спортенъ портъ (пристани
ще) зв железна руда въ 

— ГпГ»..»пн Европа.
Финландското население Съв. Руси» би могла сле- 

тамъ, а дов въ случай на война да 
направи невъзможенъ изно- 
сътъ на железни руди за 
Германия. 50 кли. на За- 
падъ отъ финландско-съ
ветската граница се нами
ра тъ финландските залежи 
на никелъ въ Петсамо. а са- 
мо на 100 кли. лона западъ 
норвежките мини за желе
зна руда въ Киркенсъ. То-

Ш111ШШ1 ши
стратегическо 

има за

I
но Което се върши въ Европа

Ил това мгъето ние 
исемъ

ще до Балтийско море. Този 
приШзтовленичта, каналъ функционира, оба- 

то се вършать мълчаливо 
» всички дърмвапи въ свп>•
I, ю да посрещнатъ гъ по-

Следъ краткото съвземане специални първопричини 1) 
прехъ193б|37г. ма са1товието иаравеистао въ разпределение 
стопанство, моето бЕша едииъ иа земни?* богатства; 2) беа 
аидъ изкуствена инфлацив иа грижие 
произведената предизвикани мьпрЕки догоаоритЕ; 3) вЪз- 
отъ стихийния ходъ на въо- кръсиа.тмять стремежъ на го* 
рАженията,дойде въ идчалото лЬвмт! нареди, поради свръх- 
на 1938 г, обрагътъ: иаиале* населеностк 
ние на покупките, спадане на къмъ хегемония 
цемит!, натрупване стокоье на зтнъ

че, само 6 месеци годишно
и е достжпень само за по- I 
леки къмъ малцинствата

кораби. Станалите [ ^80ли да 
недввна маневри на съвет- 
ската флота показаха за

1-ъма сигурность войната,
ято неминуемо ще 
близко бждаще. Започваме лръвъ пжтъ стратегическо- 
Русия, за конто

стане

и съревнование, 
~1 и импгрилли-

чатате- 
\тп чи знаатъ най-малко:

то значение на този каналъ. 
Близо до шведския островъ — единъ стремежъ мой- 

пъркичми материали, героини то създава иовъ 
бюджетни лефнииж

Презъ септемврнй. кога- Готландъ 
кризата въ Средна Ев- юний голЕми

сгаивхв презъ 
маневри нв

ге влизаше въ решител- съветската флота, въ които 
|та си фаза, въ финланд- освенъ броненосии и кон- 
ягЕ води се явиха нео- траторпильори участвуваха 

сжщо много модерни под
водници.

Сжщо Карелия. разгтоло- 
наблюдвващи жена на руско-финландско- 

ак- то пограничие, бЕ въ тече- 
ность на Съв. Русия въ ние на последните години 
тийско море и въ воли- набързо укрепена, 
на Севера, се обезпо- 
хв. Военното сътрудни- бЕ изселено отъ 
во между Швеция и на негово место беха до-

межлуиаре-
нъ всички лен» рея», за който трЕбаа 

държани, увеличение ма без- да държатъ сметка малките 
рабогицата. Н.->й остро тази народи. Това не е никаква бор- 
крича се почувствува въ Фран- ,6а иа идеи, а на народности 
цип. кАяето«зано ескадра съветски 

гини параходи. Сканди- 
вскитЕ военни кржгове. 
трожно
енно политическата

напоследткъ и- за иови оь.-шдякан>01 върху зе- 
махие работнически вълнения, мята.

ПричкнитЕ за кризата сж 
1) намаление на външните па-

Между том Ввропх вече за
губи своето първенстующг по
ложение. Тя не е вече .каси
ер ъ иа света", а длъжничъ.на 
яладЕе вече всички

зари поради всеобщата инду- 
стрмаличацмч следъ войната; 
2) обедняване на народните 
маси и крайно 
покупателната

'
пааари, а 

яоствая само една трета часть 
отъ свЕтояНия обемъ на стоки.

намален»*е иа
имъ мощк;

3| т„ноло,и«а.,т. «езр.60- с«аъ Я10ния
типа. имхрення технически личи проиааодството си съ
напреяъкъ, който изисква есе 75 иа см, а ССС Р   съ
по*.олЪмъ гм.самеитъ иа иао- 450 иа сто. Следъ 20 години 
«идното лрои,»одст.о.4)гр»ш- спорел» г. Г.зжслеръ, Ааиа съ 
пат» па мирнит* ас.оаорп и 59 н< сто оть 
иесигурностъ иа мира, 5) гра- земята 
мадиите ноекин разходи.

Вънъ отъ тона

чландия, започнато не- ведеми значителни отряди 
жа чрезъ подемано на на ГПУ. Освенъ това бе 
ци мЕрки за отбраната построено голЕмо ноличе- 

АландскитЕ острови, ство летища отъ Полярное 
по протежение на граница- 

до езеро Лагода. 
Проектира се сжщО строе- 
жътъ на неколко ж. п ли
нии отъ стратегичеоко зна- 
чеиие. некой отъ конта сж 
вече почнати. ТЕзи линии

сдстевя до известна сге- 
•ь отговсръ на тази съ- та 
’с*п акцич.
Специално безпокойство 

Швеция предизвиква 
(ърщената недавна база 
съветската флота на по- 
згтроаа Кола (нрай Ле- 
жтия океанъ). кждето се 
жра единственото неза- 
ъзвашо пристанище на 
СР. На тези безлюдни 
!ечи русите построиха 
1да Мурманксъ, броящъ 
з очоло 150.000 жители, 
но и силната крепость 
ларное, браняща съ 
мтЕ орждия достжпа до 
(кза Кола. Построената 
- презъ свЕтозната вой* 
Мурианска железница 

ьрзва тЕзи области съ 
имградъ. а презъ новия 

*ал1, носещъ името на 
рускитЕ военни 

Заходи могатъ да плу-
огъ Леаовития океанъ области.

населението на
иизу- 

рискуяа
«ие надмине по 

стри.г Европа, които
имаме по- да залЕзе.

аа отъ стратегическо гле
дище сж много важни об- 

I стоятелсгва. За да се раз- 
| бере целостьта на .юложе- 

нието. требва да се вземе 
| подъ внимание фактътъ, че 

Финландия

ще свързват» мурманската 
желЕзница съ финландска
та граница Така наречени 
тЕ самолети-призраци, на
блюдавани постоянно въ 
Швеция. Норвегия и Фин
ландия. сж излитали вЕро- 
ятмо отъ по-горе спомена
тите летища. Въ Финлан
дия нееднократно сж арес
тувани съветски шпиони, 
които сж били въ постоя 
ненъ коитактъ съ страната 
си чрезъ законспирирами 
предавателни радиостанции. 
Техната мисия се е със
тояла въ изследване ня те-

Д-ръ Божидаръ Янакевъ
Собщааа иа почктааант*приготвя 

твърде старателив къмъ от
брана на страната. докаУо 
отбраната на Норвегия стои 
на много низмо ниво. Въ 

! случай иа съветска атака,
| сжщо и Швеция би се на- 1 

мЕрила въ извънредно тру
дно положение.

се си пациаити 
ч« прима воини вейки даиъ. 

Кабяиотътъ а сиябдаиъ 
иаитостаиъ 

уптра-ажен аъиии.

'» рьоитгаи V уи- 
и апарати вату«-впваатъ.

I — ю

Ул. •Редкеле Каролъ. (срешу кино иМодернъ"

Освеиъ северния фронтъ 
СъветитЕ иматъ още даа

ч _ главни фронта - далекоиз-рена. тъй като до сега нЕ- гг
ма добри карти за тЕзи точнив и западния, за кои

то се е писало

И
Д*ръ ПЕТЪРЪ ПЯЧЕВЪ

_3авършилъ медицина и специализиралъ обща 
никитЕ отъ Грацъ- Австрия 

време аъ новооткрития си 
кабииетъ на уя. Режеле Каролъ № 37— Базар- 

джикъ (бившъ домъ Добри Русковъ).

медицина аъ кли! 
Приема болни асЕко

маза Господинъ — котето 
го оставихме тамъ По пж- 
тя се борихме съ него. за 

отъ «аруцата
иамЕрихме прострЕиъ на о- I и не се успокои, до като не у 
читЕ си върху прага на вра- ; му вързахме ржиетЕ и мра- Ео 
твта и като го гледахъ за- 
маянь. какао да му дамъ.

затова ме излизаше отъ 
каши. Стоеше на края ма 
кревата, безъ да яде. мито 
ла пие. Вчера сутримьта го аа ме скочи

*ъчъ сег.о. БЕгаше и 
•чеше.
— Казахъ тогава ма сто- 
чина. каза отстрани Гоа- 
"ичъ. че трЕбва да е 

*снз. но той се подигра ката съ вжже
— Грозенъ край — по

вторих» а»ъ слко се бЕше 
вода. защото ум»фалъ погрижилъ отначало

— Ако ие бЕше уирЕлъ 
за- отъ побЕсняване. щЕше да

1 чене.
Слави продължи.
— Чудя се и азъ. че не 
разтревожи повече, осо- 

*° аь сжщата мощъ 
н>ва лошавъ сънь. съ- 
Рила се мжщата отгоре

поиска ми да му дамъ вед-
нега
жаденъ. нд адаа доноенвл-ь 
тенекето до уогага си.
«аьрлипь го настрани Тре- уирЬ пругн пжть от^ ару- 
псрЬаа му рниет* н кра- го — прасича ни дуната 

особено очнтЪ му Слаан.
тк»ни» — И сага кой прмежа-

•а градината ?
Нешвстно е тоаа пар- 

Отъ 20години, отъ

Съобщавамъ на почитаемитй си пациенти, 
че ечабдихъ медицинския си кабинета съ 
рьонтгеновъ апаратъ. кварцова лампа (ул- 
тра-виолетови лжчи) и солуксъ лампа (им- 
фра-червени лжчи)

.
И отиде за инжекции 

^нстцнца ?
Какви инжекции да 

следъ два месеца? гледъ.
** ПобЕсн ука ? Едва тогава си спомиихъ
" Не бЕизе съвс.-мъ по- зв ухапването отъ кучето и
‘'"•лъ косато тръгнахме, го заведохъ съ кончетата сругъ ия„.
^ три ани се събуждаше »<■ болниилта „о градината ас.
чодчи аъ г.ттвтта и все - Грозенъ кра н ^ 0(ГГ11а, зарзавата все
-^лакваше. че вънкаш- ли ? 

го сърди. И

ката. в
бЕха страшни съ 
непоавижемъ. кървавъ по* Д.ръ П. Г. Явошевъче земя. 

когв’0 работя ма него.пре
минаха чатирма стопани.

ул. .Елена Доамна" 20 (улицета огь.Цен- 
тралъ" къмъ площада .Големия орЕхъ"градина

_ Не б»ше укркяъ - зарзавати расте.
:'с светлина
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боти въилиза ни Ь 
на и половина Спорс 
подписаниятъ 
ментъ предприемача три 
ва да предаде араОата н 
пълно привършена на 
априлъ 1939 год.

<• ВЕСТИ *:* сьответиитЪПо 61м1ия свЪгь власти
вгрху ценигЬ на разшггЬ 
мЪстни консерви: суджуци, 
пастърми и салами. При 
днешнигЬ низки цени на 
добитъка въ окржга ни, 
базарджишкигЬ колбаснкци 
продаватъ килограма суд- 
жукъ 50—60 лей; кгр. пъ- 
стърма козя 60 лей и т. и.

на Ч'.:щ

скгаж— На 12 т. и. г. г Илия 
Петровъ и Георги Таба- 
ковъ оть Бълг. Уч. Насто
ятелство се явяватъпредъ 
г. Префекта, който напъл
но еудобрилъ инициати
вата на У. Н. да ое събе- 
ратъ помощи за нашигЬ 
бедни презъ днигЬ на 
праздницитЪ. Заедно съ 
това горните двама чле
нове сж издействували 
правото ни да отпразд- 
нуваме Колелата съ оби
чайните хорове

навлЪзлигЬ камиони, тан
кове и орждия не могатъ 
да преминатъ.

ЛИНИЯТА ЗИГФРИДЪ

Линцята Зигфридъ е 
най-забележителното воен
но укрепление, създадено 
презъ последнигЪ няколко 
вЪка. Тя е крепостьта на 
нова Германия, изникнала 
точио на французката ли- 
няя Мажино. Това е единъ 
пздземенъ градъ, изди: натъ 
върху основа огь циментъ 
и стомана по продължете 
на цЬлата французко-н-Ьм- 
ска граница съ дълбочина 
50 килом?трм — безкрай
но голЪмо укрепление, по 
добно на прочутата китай
ска стека, само че отъ сто
мана, която достига на сто 
метра подъ земята.

Започната на 29 Ш т. г. 
само за седемь месеца ли
нията Зигфридъ е вече го 
това. Въ постройката е* 
били ангажирани 354.000 
работници, 1 ОО.оОО ржко- 
аоденъ, надзирателски пер- 
соналъ и пехота, н 8.000 
вагона ежедневно сж пре
возвали желЪзни материа
ли и пЪсъкъ, каквнто на 
день сж изразходвани по 
100.000 тона.

Най-новигЬ изобретения 
на съвремената техника — 
вгЬкакъвъ родъ оржжия, 
бронирани наблюдателници 
и пр. осигуряватъ възмож- 
ностьта на войника да ма
нипулира съ най-голЪмо 
спокойствие.

По позърхнинага на ук
реплението нищо не се 
вижда, което би могло да 
приалече вниманието на 
неприятеля: нито телени 
мрежи, ннго кабинннгЪ на 
каргечиицигЪ, нито дулата 
на орждията. Вь тази без
крайно дълга равнина съ 
рззгителность веднага се 
навтиза въ една зона съ 
циментови блокове, разпо
ложени на такова разтоя- 
ние, че въ никой случай

— Госпожа Руска Г. Аш 
сова, бивша учителка въ I 
Базарджикъ ул. Косгаке Нег 
10, записва абонати за бълга 
скитЪ списания: .Модерна ; 
макиия", .Мозайка отъ сь>| 
кенни романи*, „Лнтературе 
гласъ и .Детска радость“.

3 — 6

Голчщрома е топлото тече
ние, което започва отъ Гви- 
цейския ,>чливъ съ посока отъ 
изтокъ къмъ западъ, минава 
предъ Юкатанския протокъ 
нъ мексиканския лалинъ, кж- 
дето воаит* му 
сгорещяватъ още повече и 
презъ изхода между острова 
Куба и полуострова ФлОрен- 
ца тръгва кьмъ Европа по ат- 
лантическиятъ океанъ широко 
120кл. и дълбокоЗООм. сь ско- 
рость 8 мл.въ часъ.т.е.скорооть- 
та на ладия. Температурата 
му е 8—9 градуса по-висока 
отъ колкото водата на океана. 
Това течение пренася всЪки 
день 39.500.000,000.000 кало
рии топлина, съ която нрави 
климата на Франция, Англия, 
Португалия и Норвегия из
вънредно умеренъ. На елшата 
географска ширина на каквато 
е гр.Лисабонъ е гр. Но Йоркъ, 
но докато въ първия растатъ 
палми, въ Ню-йорското прис
таните презъ зимата плуватъ 
ледени блокове. Най-важното 
е, че надъ водното течение 
имаме въздушно течение, „въз- 
аушенъ Голвшромъ", който 
освобождава носенитЪ отъ не
го пари надъ Брстонъ, Норве
гия и Британия, кждето зара
ди това има богата раститгл- ; 
ность. После това въздушно 
течение пжтува на югъ откло
няващо се на заладъ, но вече 
безъ нодни пари и за това 
презъ ккдето мине суши. 
Вследствие на това въздушно 
течение имаме Арабицската, 
Туркестанскатз и Сахарсмата 
пустини.

Това е явна спекулация!

— На 9 и 10 т. м. е 
е валялъ тихъ напоителень 
дъждъ почти въ цЪлиятъ 
окржгь. Вегетацията на е- 
сеннитЪ посеви е въ от
лично състояние.

се

— БългарскигЪ частни 
гимназии отъ градътъ пи 
готвятъ елха, която «це се 
изнесе на 23 т. м. въ са
лона на кино „Модернъ" 
По този случай щс сс из
несе пиеска съ красиви 
балети.

— Редакцията на в I 
.Добруджанска реч 
търси енергиченъ пр 
давачъ на вестника. 

Постжпване веднага— ЦенитЪ на зърненигЬ 
храни напоследъкъ гс по 
вишиха. Зимницата отбе
лязва на 14 т. м. на ба- Търся да купя:
зарджишката борса 4.50 ДЬрЖав„и облигации, данъ 
Споредъ думитЬ на пред- бонове и акции на банка .

бана“ и .Индустрия иКоче| 
Доброжанъ“.

Правя осигуровки за живо 
пожаръ и нр.

седательтъ на експортьори
те Проф. Берковичъ, тен
денцията 
на ценигЬ на зимницата и 
царевицата ще се 
въ най-скоро бъдеще.

— Мнозина граждани 
отъ нрайнитгъ квартали 
ни се оплакватъ, че е не
възможно почти, следъ

ка покачването

Г. АТАНАСОВ Ь 
Осигурително д-с

„МАТЮМА!.
ул. Пр. Мнхай 21 — Базарлж

засиликато се мръкне, да се вър
ви изъ калните улици, по 
които нгъми цикаква лам
па. Запитваме Общината 
не би ли могло да се по
могне на обитателите на 
тези квартали, нато се 
постави на

2 — 6

— Споредъ едно съгла
шение постигнато между 
Префектурата и предприе
мача г. Мочиа, наскоро ще 
започнатъ работите за 
завършване сградата на 
Трибунала и Префектура
та. Сумата за тези ра-

Ч Е Т И
ДОБРУДЖЯНСКЛ

Р Е Ч Ь
всека улица 

по едичъ-два фенера.

— Обръщаме внимание

[ ПЕЧАТНИЦА „ИЗВОРЪ“!
Постигнато въ Бъл

гарин | УЛИЦА .ПРИНЧИПЕСА ЕЛИСАВЕТА' БАЗАРДЖИКЪ |
1Вь България презъ послед

ните четири голини сж били 
построени 2113 клм. 
и 238 клм внтомо6ил-*и 
ци; 6734 мостове; 567 дър. 
жавни злаии»; 2583 общински 
здания [кмегетал.

* Изпълнява всЪкакви печатарски поржчки: търговски р< 
гистри, бланки, плика, учебници, вестници, списания,кни
ги, свадбени билети, визитни картички, некролози и пр.

►шосета, 
ули- ►

»
*училища, 

болници, чмталмадл). Употр».- 
бепае елеи-р • ескаеигр-ка 
земетКлгмтЪ за гк»л**» рабо
та в>. 193-

IЦЕНИ ОБЩОДОСТЪПНИ

»работа бЪрза и чистагоз.м : ; 8*,2
километра. Д, .« (
вилъ, че съиартетееюг., *, I
1 килонач ь елестритесм, е-ер- (
гия се изоранг 2 аекарт щ.

С д ренъ отъ Мииис1»рс,т*ото и* народното здраве} като най добро срЪдство противъ,

Н^Еалгигьглавоболис и чжбоболъ; настинка, грипа, ревматизъмъ ишиасъ 
Представитель за Румъния: Н. КОСТОВЪ 

_Антекарь_Базарджикъ |Дрогерия „ЦЕНТРАЛА“
За проданъ въ оригинални кутий
ки, въ всички аптеки и дрогерии

Т.р. .1 2 V О К" - В-Я‘<
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АБОНАМЕНТЬ: 
Па 1 година 100 лей 
Лае месеца 60 лейРЕЧЬ2шпп<1ерепс1еп1с1е тГогта^ит
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Какво става въ 
странатаКОЛЕДА вь ДОБРУДЖА покровительтъI

на иладежьта— На 15 декеиврий е из* 
дадснь Кралски декретъ, сь 
който се тури началото на е* 
динствената въ Роиъння поли
тическа партия, която те се 
назовава „Фронтът* на Нацио
налното Възраждане“.

Вь този брой даване по-об
ширни сведени* за мотивит! 
и сжщностьта на новата пар-

Преди 1939 години се 
оди човЯкътъ Богь.кой 
о чрезъ своето слово и 
резъ примера на своя 
ивотъ проповядваше на 

ората тЯхното душевно 
ласение чрезъ правдата, 
гсгината и доброто. Не- 
овитЯ думи 
вто семе на разработе- 
в почва всрЯдъ бедно- 
1ята, разкоша, разврата 
неправдата натогаваш- 

итЯ народи и за скоро 
реме завладЯха свЯта. 
Тия думи станаха еван- 

влие, а учението — ре 
игия за човЯчеството. И 
гъ близо две хилядилЯ- 
ня този рожденъ деиь 
е празднува съ благото- 
Ьние отъ милионитЯ вЯ- 
ующи.

линки по кжщитЯ. Раз
вали се нощния покой на 
заспалото село.

Писна гайда. Млади 
момци съ пъстра премя
на, съ бЯли ризи, черве- ; 
ни алени елеци, оъ на
шити гайтанъ потури и 
навити на кръсть черни 
аръаи върху бЯли наву- 
ща. коледуаатъ. ТЯхнитЯ 
калпаци сж накичени съ 
нанизи отъ бЯли пукан
ки и съ варосани чемши- 
рени китки. Водачътъ — 
станеникъ е премЯтналъ 
презъ рамо пъстра бъкли
ца съ вино.

ПЯсни и викове екнаха 
изъ село.

ТЯ ходятъ отъ кжщв 
на кжща, кждето сж по
срещани съ радость, пЯ- 

Дебелъ сн-Ьгъ е затру ПОД*»*"““1 коледни
лъ равнил добруд- п|к:',и и сла‘ословягь "ъ 

Кански поля. Суровъ 0Ръ5кв сь деня на вели 
гудъ е сковалъ земята кот° Рожление' домаки- 
ьнкиятъ севернякъостро | неговата щерка. ила-

•ири аъ коминя. подига
нхрушки пръхькъ сн*гъ ! Р°*ба и пожелават».. 
кара да снърцать раз-! Честито Рождество Хри 

юленитЯ клони на за- стово. 
ръзналитЯ дървета. По- Честито ! 
ьчалото въ н о щ е и ъ Добруджанци посрЯ- 
ракъ село е тихо. щатъ съ вЯра и радость
Но ето, че ое чува да- тоя день. защото тЯ сж 

вченъ кучи лай. Звуци увЯрени, че думитЯ Хри- 
гь хорова пЯсень се стови сж думи Божи, че 
ръскатъ неравно отъ вЯ- тЯ иматъ смисъль и ще 
ьра ЗаблЯщукаха свЯт- се сбжднатъ,.

Последователен* на 
Себе Си, Н. В. Краля 
не изпусна случай да 
влезе вь личень кон- 
тантъ сь младежьта, 
да ч посъветва или да 
ч укоражи. Любовьта 
Му кьмъ младата гене
рация се израшява въ го- 
лемото дгьло, което се 
създаде по Негово же
лание и упътване: стра- 
жеричта, премилитар- 
ството и материално
то осигуряване на уча
щите, излезли изъ сре
дата на народа.

П онч день на 17 де- 
кг мерил, въ речьта про
изнесена по случай клет
вата дадена отъ нови

те ученици на Военните училища. Той казва:
Нъ миналото офицерската кариера беше опреде.гена 

само за избраниците на боерското съсловие, днесъ тя 
е отворена широко за всички. Но ако тч не е подържана 
втъ едно бльворадство пс рождение, тя требва да се по
държа отъ благородството на духа изпълненъ съ верата 
кьмъ Страната и Трона"

попадаха

тия.
— Унгарските малцинствени 

вестници „Магнаръ Лапокь* и 
„Неплапъ“, излизащи въ Ора
лия. с* биле спрени докато се 
разгледа делото на тБхиият* 
директорь, каноннкътъ д-ръ 
Шеферь. обвиненъ въ дела 
противъ сигурностьта на дър
жава ТЯ.

— Според* решението азето 
въ конференцията на Балкан* 
ското съглашение вь Атина, 
държавите-членки на това сь- 
глйшенне азаяасо ше кздпг- 
натъ съответните си легации 
вь Посолства.

Сь това посолствата на Ро- 
иъния нарастват»,ставатъ като 
на Велика сила.

— Чрезъ Националния Коо- 
перативенъ Институтъ се по
ставя на разположение на дреб
ните земеделци сумата единъ 
яилиардь лей, която ше се у- 
погреби за подпомагане и раз
виване на дребните земеделци, 
чрезъ кооперативното дело.

Официалното течение въ стра 
нате е да се създаде въ всеко

ЗАРЯ
Огь вЯковеза христия 

нитЯ тази свЯтла вечерь 
• въплощение 
жението. на единението,

оъ разпадането на вън- 
шнитЯ форми— задруги* 
гЯ — претжпява 
чзедва почти въ насъ ве
ликото чувство на срод
ство. което е помогнало 
ьъ тревожиитЯ вЯкове на 
варварскитЯ нахлувания, 
и на робството, славян
ското племе да се запа-

на сбли- се. из-

село производителна кредитна 
Кооперация.

на душевното сродяване 
Въ отдавнашно минало 

Букурещките вестници твър- ! голЯмитЯ славянски зад- 
дятъ, че тези мероприятия и- руги съставени отъ де- 
матъ за обектъ саио етничес- сятки членове се събн- 
киять румънски едеаентъ.

— Наскоро ше таминатъ за И ако всички приежтетву- 
странство двама Кралски съ- вали на вечерята, това 
ветници. г. г. Миронеску и означавало, че годината 
Ал. Вайда-Воеводъ. Първиять ! е минала щастливо. Пир- 
за Парижь, кждето ше престои | шеството е било пълно- 
едянъ месеиъ. Г-нъ Вайда-Вое
водъ заминава за Ьерлинъ. кж
дето ше престои три месеца.
Букурещките вестници съобщи
ха. че г. Комненъ. министрьтъ 
на външните работи въ свеж
данията си напоследък* съ г.
Фабрипиусъ. германският* пъл- 
нпшошенъ министъръ. е угово- 
рилъ подробностите по 
та на г. Вайда Воеводъ.

ХИТАЕРЪ ще ПРЕДЛОЖИ
събирането на една конференция за разор*жаване

рагъ тази вечерь наедно.
зи

Лоидонъ 20 — Дипло- | Райха оржжия—както и за 
,а~ическиятъ редактор* на едно въздушно разоржже- 
•Сндней Депешъ* съобща- ние, благоприятно за Райха. 

к ' Вестникът* твърди, че
нЯкой иационалъ- социали
стически водители желаят* 
да опитат* единъ нов* у- 
даръ въ източна Европа, 
но че Канцлерът* Хитлер* 

всичко, да 
Вели-

Въ много отъ нашитЯ 
семейства ще има нЯкой 
да липсва иа бждни ве
черь тази година.

‘а. че Фю'рерътъ-Канцлер* 
,Ма намЯрение да отправи 
:ъмь Англия, Франция и
Италия
ГлеД* да
•етворенъ 
1актъ
граничение количествено 
а програмитЯ за въорж- 
1аване на векчки родове 
Р^жия предвидени в* 
*Рманската програма — 
<зъ да се държи смЯтка 
а фабрикуванитЯ вече отъ

Но ако нЯкой отъ чле- 
{ новетЯ е липсвалъ и се 

е знаело, че неговото мЯ- 
сто скоро или за винаги 
нЯма
скръбьта е била обща 

Бждни вечерь въ жи
вота на славянитЯ е по
ся! тена на тЯзи които сж 
липсвали отъ задругата, 
които сж се жертвали за

По тЯхна воля, по во
лята на Провидението 
или наложено огь злата 
участь н а еждбата. А. 
колко такива има 1 

ТЯ — свидни иамъ хо
ра. които сме уважавали, 
които сж работили за 
насъ и които ямасъ вече 
ги нЯма-

И когато ние. щастли- 
витЯ, заобиколени отъ 
своитЯ, събрани наедно, 
ще посрещнемъ Коледа

[Следи на 2-ра стр.

предложение съ 
единъ 

цактъ, който 
и едно

да се заем.

желае, преди 
сондира Франция и 
кобритання.

Капитанъ Виедманъ ще 
има мисията да ошга въ 
Лоидонъ почвата за прием* 
ливостьта на гзрнитЪ про
екти.

да съдържа

мисич-

ЧЕТИ В-К Ь

,Добр. Речь“
Ние сме славяни. Но 

въ течение на историче
ското развитие, заедно
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Духътъ нл новата прави-| 
талстаена аолнтнвановото

Бухурещъ 21. — Пра- ;
вителството въ съгласие съ 
духътъ, който влад-Ье съв
ременна Европа насочва 
всички свои усилия къмъ 
издигането на етническиять 
румънски елеменгь въ стра
ната. Ще се поставятъ на 
разглеждане редица зако
нопроекти, които целятъ 
икономически преимущест
ва на гражданигЬ отъ ру
мънски произходъ. Цельта 
е всички държавни и об
ществени учреждения да 
иматъ персоналъ отъ тЪзи 
слоеве. Така сжщо стреме- 
жътъ е националния гъ е- жанскиятъ калпак* отново 

замести шапнитгъ.

Следъ хубавата продължи*- тг» пристигнаха съ 
телна есень, пои то помогна' закъснение въ 
отлично да се развият* е- Какво да камоемъ 1а п^Лии 
сенките посеви, зимата ни нията ни съ селата, при ся 
изненада съ нахлуването си. ществуаането на едич.-тч 
На /8 и 19 декгмврий е от- нитгъ • черни пжтища ' К: 
белязана презъ деня въ Ба- мионетитгъ, които привл» 
зарджикъ — 9 • те м пер а- курси за селата не см щ«.
тура, а въ И.Г, Дука — /0 ° . нали. Каруци почти чг , 
Първиятъ енгъгъ падна на 17 виждатъ. Затова градътъ - 
декгмврий. Миналата година 
имахме първи снегъ на 29 
ноември й. На 19 декетврий

солни 
Базара мия.

Фронтът-ь на Националното Възраждане

органиаирване и действие 
И® новата система на уп
равление.

Тази нова политическа 
идея увенчава усилията на 
новия режимъ: основава се 
партия отъ патриоти, кои
то се поставятъ въ служба 
на Отечеството и на Тро
на.

Отъ този моментъ се по
ставя край на нядеждигЬ 
хранени отъ изборните а- 
генти; затваря се вратата 
на амбициигЬ, които смес
ваха низките партизански 
интереси съ интересите на 
страната.

Предаваме извадки отъ 
пратените ни отъ Комисар
ството на Пропагандата о- 
бяснеиия върху новата пар
тия:

.Смутното време на на
родно разединение и на 
безплодните борби между 
синовете на тази страна 
мина.

Съ законътъ отъ 15 дс- 
кемврий т. г. се образува 
«Фронтътъ иа Национално
то Възраждана"—единстве
ната политическа организа
ция, която ще съблюдава 
добрия ходъ на държавни
те работи, въ атмосферата 
и ритъма на новия режимъ 
за възобновяване на стра
ната.

Тази нова политическа 
организация има за цель 
да мобилизира всички ру
мънски съвести, всички ру
мънски патриоти, предаидъ 
ааадрааяаането на държа* 
жааата и успеха на Отече
ството.

Всички руиъиа навърши
ли 21 година, съ изключе
ние на действующите воен
ни и на еждебните чинов
ници, иматъ право да ис
кат ъ записването си въ 
•Фронтътъ на Национал
ното Възраждане, въ съг
ласие съ правилника на за
кона.

Наистина тази организа
ция отъ съвестни гражда
ни. реизеии да работятъ за 
благото на страна га, е счи
тана като единственъ поли
тически органъ, опреде- 
ленъ да изведе Държавата 
на щастливо пристанище.

Всеко едно политическо 
проявление освенъ това на 
.Фронтътъ на Национално
то Възраждане" ще бжде 
считало тайно и неговите 
автори ще бждатъ строго 
наказвани.

Спецчаленъ правилникъ 
ще определи условията за

при липсата на селяни и 
глежда празенъ. Отъ на 
Калиакра ни съобщаватъ, ч 
въ заливътъ е билъ з.итав«•» 
отъ бурята да отавч

енгъжната покривка по по.ъе- 
то е 25 см. Посевитгъ сл по
ставени въ безопасность. Въ 
базарджишкитгъ 
появиха

големият* италиянени чар; 
улици се яо^ь яАмстердам*, 

шейнитгъ. Добруд-
Има спрели въ 

Калиакра и други ма ни п 
Отъ селата ни съобщаватъ раходи. Забеляланъ е 

за нападения

лементъ да получи първен
ство въ икономическиятъ 
животъ.

по до Каварна единъ зал\т.н 
все параходъ, който се е л ри

на вълци 
кошаритгъ. Този звгъръ 
още остава да царува презъ безпомощно съ бурното « г 
зимата изъ полетата на на-\ Съобщаватъ, че 
шия край, при все, че имаме ходъ е спргълъ с*и

ловджийски дружества. ' спасителните 5.0.5. « « 
На /8 декемврий влакове-' изгубил*.

пи ш пер. 
и(е правото много

I

на предимство (преенцня) на държавата
заряВъ Законодателния Съ- 

ветъ е внесенъ за проучва
не едииъ проекгь, съ кой
то правото иа предимство 
иа държавата се поставя 
на нови бази и се прости
ра и върху градските имо
ти. поставяни въ продаж-

326,211 хектара предложени 
и извадени за продажба, 
държавата е закупила само 
12,248 хектара- Причините, 
за това се криятъ въ лип
сата на нуждните пари за 
закупване. Така напримеръ 
презъ 1937 — 38 г. сж от
пуснати за закупване 27 
милиона лей, когато сж би
ли нуждни повече отъ 1 
милиардъ лей. Освенъ та
зи причина днешните зако
нодатели намиратъ, че сро* 
кътъ отъ единъ месецъ за 
произнасяне на държавата 
е твърде късъ.

Съ ноаиятъ законъ за 
преемцията се цели:

(Продължение оть 1-на страница)

Да помислимъ за т1.х1 
да си спомнимъ и за 
зи, които сж далече!

Така. ние ще бжде* 
оправдани предъ себ

та нека въ насъ се про
буди това старинно чув
ство и мислено се пре- 
несемъ въ тези скръбни, 
чисти семейства, кждето 
въ светлата 
предъ зарята на рожде- 
ството, капятъ мълчали
во скжпи сълзи.

ба.

Знае се, че съ законътъ 
отъ 1921 година държава
та упражняваше своето пра
во само при продажба надъ 
50 хектара. Съ изменение 
на чл. 13 отъ този заионъ 
презъ 1934 година, това 
право държавата почна да 
го упражнява за 
прооажби на земи въ Юж
на Добруджа.

Макаръ, че това право е 
узаконено още въ 1921 го
дина, едва въ 1934 година 
държавата започна да го

полунощь си.

Наистина, ща пок. 
жемъ, че сме човеци

всичии
Д-ръ Божидаръ Янакевъ

1- Де се запазятъ 
те национални

висши 
интереси Собща 1т4

2. Да се изработи ме приема болни есени дена. 
Кабииетътъ е сиабдеиъ съ рчонтгеиъ, ул 
тра-аиолетъ. лантостакъ и апаратъ за 

ултра-кжеи вълни.

по-ле
ка процедура за продажби
те.упражнява и при това съв- 

семъ небрежно.
Така, въ 

1934 и 1938

1 — 10
3- Да се осигурятъ необ

ходимите финансови сред
ства за покупките.

Ул. .Ргджсле Каролъ„ (срещу кино , Мадернъпромеждутъка 
година отъ

ЛОВДЖИЙСКИ ПОТИЛО ' минута на шумно сърбане и ; менски успЪхъ. те отлага. —,какъ трети ьзелъ на зте* 
следъ точа, по оживено, пзкъ Всички се разсиТха. Оть ду- отъ едгнъ селски ловен* 
той продължи: — Така е, не 
е време зя а?«джнйски

ма на луна, благодарение на маяка съ единъ човалъ и 
шишето съ ромъ, което скоро юдининеможалъда уб»<с 
се умори да се кланя надъ яка. та да си върне заека, па ^ 
чашитЬ имъ и съсветналодъ- венъ тона му глътналъ и 

кръчма. но се търкулна между други- вала.
' ла не си стоялъ те припаси и снаряжения на Съ този последния се см ■ 

тамъ сь пушката и кучето и съседната маса, настроението и Хабсбургския приииъ,
■ъ х> ави дни я?! — Закяч- ■ се повиши. Ваеха да се зад!- участвувалъ на единъ лов* *■
ливс го премжена другъ отъ вать съ шеги и д» си разказ- глигани въ Ватовата. Пра*1'
ловцит .. ватъ прегрешенията въ името, селянина л*. си иска чою-'

ми ти не си ли стоялъ на Лиана. Какъ единъ ловецъ;тъкмо на обеда, шо давал* н
тамъ ко ц ли дни, па и нощи съ големи претенции убилъ принца слеаъ лова. Де- е2

е урсукъ . Дупките по та- ; едно големо куче.попогреш- човекътъ при нашата т>мН 
е на гоаорятъ достатъчно за , ка* (по-малките лагин се за- ловджийска светлость. т***

когато се е у»1?

И* 1В

Vсалта-
Н.К.Р.Л0 татарите Д1 извздвтъ д”'ъН«йелобрМ„Г' 41 “ЬНЪ 
31 Лобрулжя погоаоркпл: Ст.п«о«аг,
.Къшъ вакътъ буранъ, язъ ,
вакътъ тозанъ, янасанж....... \
бураи луранъ", и си отишли ! 
по-вечето обратно въ Кримъ,
— каза единъ, съ ястъклии 
дондукоаски мустаци, ловецъ.

— Въ такова време те изял- 
затъ вълците съ 
позволителното барабйръ! —
Каза пакъ той сентенциозно м 
наклони шишето съромъ надъ 
чая си. Следъ това шишето

Тази зима, единъ празлни- 
ченъ день, подранихъ въ лов
джийското кафене, кждето за- 
варихъ трима-четирма ловци 
насядали въ пълна екипиров
ка да сърбятъ чай съ шише 
ромь шарехъ масата. Иезаии- 
иалн поради лошото време.

Навънъ бушуваше стра
шна веялиця, какнато само въ 
Добруджа я има.

Седнах ъ до техните огру. 
нами съ шуби. пушки, чанти 
и патрондаши маси, подъ кои
то лежаха и две пъстри ку- прилежно се разкланя и нвдъ издаде дипломата, но понеже 
четя* , : чаши и утробата му не си изпълиилъ още години.

Ей такова време на, е светна наполовина. Последва • въпреки отличния т.ч кръч-

лояъ е въ

— Ме е

пушкап и

изкуството 
по закачени суджуци и бе.тъ 
пастърма! Стайко щ*лъ

аъ стрелбата , доволявали нъ такива случаи въ момента, 
мъииче) направилъ Озсъ, тала да бжде и тя пред:т|М 

и иакъ други проревалъ като’иа на принца и хопъ нагГ*с< 
— .А бе г-нъ доктег*

н съ
да ти

магаре посредъ града, но не | 
оставилъ да се засени ловд- рекъль селянина —хайде з*вк 

. жийското му достойнствоне можешъ да удариш*.
Ч

\
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колело преди )0 години по

ИЗЪГРАДАВЪ ДОБРУДЖА
Наеслде аиждашъ и фалшъ и поквара. 
гОе улични итг мас ка па дъ шуми. 
ув.шчащъ ттъзъ, що нммажъ целъ и еьра 
л т.еаскащъ гш и безплтстео и тьми.

1803 година. Тогава бкхъ ше кехаяга. Леглото му бк- 
14 години и бкше вто- | ше покрито съ кожуси. До 

м година отъ моето поов- ! мандрата бкше стакга на 
ирване. Къшлата отъ Ка- овчаритк. Въ еркдатп ибк- 
«мака държеше седемьхи- ше огнището, върху» което 
ляди овце. Нашия кехая бк- се спускаше кумина, като 
ше отдавна починалия Хад- во.«олазенъ звънец ь. изпле- 
ми Стойко. Овчаритк бкхо тенъ огъ пръчки, замазани 

съ калъ и цклиягь отъ вънъ 
Зимата бкше люта.Въс.б- и отъ вжтре. покригъ съ 

ше тогава ставаха въ До- сажди. Впрочемъ, мавсккж- 
бруажата по*голкми зими де бкше черно и мазноогъ 
Снкгьтъ често покриваше пушена съ кейто бкхме 
чобанската колиба » за- свикнали Сламата и паяжм- 
дръстваше аратигк на сая- нигк по тавана, стенигк. 
та. Ние издълбовахме отъ санд^цитЬ, прозорц »гк.

Презъ низка вратичка се

за ч на тотиове равни пар- . 
чета. колкзго бкхв овчари- ! 
тк. После постави огъ две- ! 
тк «тропи ма житото саха- 
ни съсвинскикеб'пъ.Слег.ъ I 
като приготви софрата той 
напълни съ огънь пръсте- 
маге нжлилиицч.

Я сега ичъ кажи да ; 
дойдатъ — поржчо ми той. | 

Когато охчаритк бкхв на- ; 
редени около софрата Бай I 
Вичо ме накара *.а прочета 
.Отче иашъ*. презъ което 
време кждеше житото. Ка*

По булеварда. край препълнени лока щ, 
ронила се отъ хора омеанъ. 
реклами цшгъпнш а витрини .гасилли 
привличате хлора чоречъ. илтерганъ.ке котленци.

Но въ тон бггъскъ. пъстъръ а еълшебенъ, 
дълбока бе лона се потайни крий, * 
що буди млка вь к летни>02 бемх.тое&ъ 
и той къмъ родния кварталъ ллеий

то се свърши молигавга 
тгй се изправи и се пре- . 
иръсги.

горе дупка за да влизаме
ори овцегк. Държали сме влизаше въ стаята сь фур- 
оацегЬ загвореми по цклъ мата. 
песецъ. И сега тк дремкха Г
отъ три недкли въ свята. като влизаше издаваше 

Презъ нощьта бурята бь- сяоеобразеиъ възглас*- Из- 
ше спркла и на сутриньга търсваха мокритк си кел- 
[е вървеше свободно по папи, потропапда по земя- 
кования енкгъ. та и си потривате ржцетк риха тихо-

— Днесъ ще може па се ухилени. Дано даде Госпоаъ
1въ0ли и вънка на овцетк | — Коледа, е - е., хе! Мие мвлкитк. следъ мето
- каза бзй Вичо Смърля- } Бай Вичо. изпраеенъ. сь изядохме перии*-*» сн кър- 

калпака заемкно лице поглеждаше 
почеоа проредкг.втл си ' влкзлиягъ им/ показваше 

1 мкетото край огнището
Наскдалитк разговлркха ; бкхв считк.

/амг. дето еъ хижа грохнали а жалки 
треюжна Седность сънога цари. 
нждето майка и #еч ща малки 
копнлитъ въ пгазониеъ. радостъ и зара ..

— Благослови Господи 
души насъ! и после:

— Е, момчета, г.а поиог* 
ме Гоопооъ ла м посреш* 
немъ до 
телъ. Всички овчари повтЬ-

Вскки едимъ оячаримъ

година въ Кс* Ь. Р. Г*орис -• Колев* « лоб*ух
ллш.кн -~бълс|кяя постъ.

Г.»«к и 14) ЧОвЪкЪ МК* ».:»0 ОвТЪ оре ми! 
«4 Лгмрд*К1Пки?1 )4ИМЯ яомпХтат* в.*с< ил *и 
ттАсяатв кгр<Т|1'

аач»*ц9 съ нсттр тсиие ча
кахме нога ше зз очм;мъ 
житото, на което, само, ни

[а, като извади Политиката
иа Унгария

■

юса, отъ която се нздига- 
ие пара. Той замкетваше 
(ехамта. койго бкше

б\г,’гГли ?. \ винени*™ «а бРе-
ха повече отъ овчарите и Мнсьдьта на всички тази : тпигимт4. яптппп.
Ние бкхме останели 14 ду- : вечерь бкше далече Пред- ] ТОНСКИТЪ ВТОИО
ши въ къшлетв. I стзвкха си какво е сега въ МНСТИ „ „

Сугриньга назобихме ов- Котелъ. Ошеменнтк вижлв-; \ Будапеща 20. - Въ рень- Уигарва заемай трвди
«егЬ въ свята и презъ де- *• домоветк с.. ергемигк чд държана предъ избира- цвонмото си прввтелегво
»я на два пжти имь хвър- завиждаха ив онкзи -рге- ! Париж* 20.-Ьдиастраш- гелн^ огь 0зп, Графъ съ Полша. Направиха сс
акхме скно по енкга- Ядо- ии. събрани се. а 1. о е..ъ нт ^ Гзакн. милветрътъ иа вън- усили* за устаиоеаааис на
>а добре обрахз всичко го съ момитк. , »ь вьза/ха, иа ю т. и. ч ч. ■ и /
мкга и иие доволни се Преди тове врене бвй } сутрините. пвиг.иика иа шаитЬ работи иа Уигари*. иориалии стиоюеииа о.
Прибрахме отъ рвно въ но- ! Вичо приготвеше бждииа ; Брстоискато Фсдеравиа.иа между другото казва: съссдмтк.
1>ибата ^ 1 вечерь въ мандрата По ся- ииращъ се близо до двора I Триумфалния прогрссъ
-пда 1п. ,„й н.с>, ма черква-ч Се. Богороди- .Християнската, стиичсс- г гОще повече, че тези се ио време тон извике насъ чу « „ _ * иа стви*есни1тъ лгивиипъ

ма тки тк. •т'1 отъ Велики, чатвъртъиъ ка и социална политика иа '
— Я сложете софрата. Иклйатъ квар алъ е билъ правителството аятоматичес- с'|’с*яъ "* е противен* ва 
Ние догътрихме лългетв рватресеиъ отъ експлози.- кк пос„вв уИГ,„И„ до «"^среситк иа Хнгарив. иа 

низка софра иа ерклвта , >е, джаиозе-к сж изпочу- г котсево се дължи коиб е-
и наргдихме сколонея три- п-ни **ит кТ1.
ножничзта и пълни съ ела- Тпзи скстлсзия, споредъ Самивгь азъ чухъ отъ прнсъсдмиявавсто ва Гос«д 
мп ТУПУМЛ прОУЧ?.ани4Тв ид полициизв ./ „ ,,, . *

Бай Вичо постави яъ.рк- : е отговоръ ив г.риеждвтв устат» на г-.1з Хитдсръ и Увгария Ше дойде деи*.. 
Дбтв на софрата едно з-в , произиееенв ив 17 т. к .Мусолини, че една велика кегяго гшт коифгрсицня 
съ «им и запали аь ерк | срещу два мага водители иа и силна Унгария отговара щс бл.дс счетена като ед- 
дата й свсщъ. Изведи отъ авгоиомкч-ското ламжеиие. интерсектк иа серлаиъ ио велико вачало в* мсто

пер!, Де Боа* и Мордрелъ. и римъ

|
земи- тихо и попитаха плвмиаги-

Една ■едцда ■ свлнд Уигара* втговдрв ва вятсресмк 
вд ВедаигЕ садв атъ осьп

■
I

'
р*рь щкхме ца посрешвме 
^отедата.
! Колибата се раздкг.чше 
Иа мандра — голкма стая,
Кълга десетина метра. Презъ 
якяото тукъ бкше хлкдно, 
но презъ зимата с^удътъ 
прониква вь нея отъ мжж- 
тялигк. отъ голкмото огни
ще и отъ какви, не 
!йулки. които зкеха по сте- 
иитк. Тук* царуваше ислк- нетдк си «ъралвииа.

ревцивтв въ Мкзвхеи* в

■

сте

ривта.

прольл- титли отс по *«дм«жъ.;м».> т! ловлянАсииЛо*»нки.сто*т\— Тюп брел! Цкли трк го- Ивй при.телъ и да 
липи!

ЩОго бкга, ами едннъ човз.ть 
пече ив можа ли дч гръмне иъ 
■ъ дче години! — Тк барниь 

аьрзани. Предъ вскки ба- 
на-ехч и басмздлиПски дюкянт. 
■нгягъ по два-три. Превели ду- 
••итк ня селянина на принц». 
та се емклъ негова 
с»ьт.тосгь съ сълзи. Нашата 
П*къ авджийска свктлость с ьв- 
семь потъмнкла.

— Аммз че резилъ! —Въз
никна единъ огь старитк лов-

съ ряает! на норет мто б»>ткрхенгго иа другия и се и».тока ли до пуиааме.
Та какъ се удържа ла «е ни Д«*»ь Рс-кио, сторево. Нвмк- — Ло »у«а всичко добре, ••«ти въ черепи и се рвтго- 

ппжзжешъ до ксга* Ла не р-х«* »о <»м*. Ж-ворята се А.т1 пустото му яурлво мл! мрятъ тихичко .Сега чвкъ •
е нкчоя стара? _И|калас1м- прибрали пе-.с въ грава-Другъ ко, кади пе стси мирно. Оаде сплескахме" —

ютче му е-ио *депе мапр%*- по-аече въ претоивг еивтк име дмшп. .Н та
ка съз.тарва и е.ъно пиене и* втъ иечер.та ст0ааг*!Кд10 ги иимокатъ' Хмчъ
старо в»ио. мамкато кииагч се аапревиеало, чиста аигдиАска и-Ъко пие лм се •«

■егяжх* солъ и то въ комска доаа 6а И атъ ти уЯямсааъ ия умя*..
А другиитъ ,Грачи, остава

едииь. жммъвъзкликна

вег^.-о ти си 
1* СурОвО

Яв«*Ь »

пение други.
_ Тччоеаяз, язъ и сега

иа да ви я разчажа изакло.
д.чз СЗМЬ 11.П. че ше иъд- и»и»Г« *1 м*‘°. " с"
'/ дреме за р«з «• ме X» спин.. 1!-е тр.и.тз въ ; Л.из1 - С.змз еаж.«.гъ 13

р» пъ шпватх пехь едва са«. з ззз.нкз а» друга. I иъ.кае ва.заъ. ио още „а от- се’ Ааевяп месааресж 
10 "ИД,0, ,гжд„ зорз ,ече. Презъ квшьта. езааа еа»- ирш .ратаи аиъ а мра ■ ж.Во’- Над. е 
С* " Т.1 из дшро.-з преди М..Т1 от» другеркт» аа п,е трм четарк .рамазл. песа са роз» пакаера’

готмнч т»я лоезедъ хзр. -озе. зер» скадърната « ... | сиус«т» отгор* му. Р.ааа уе- т.уа».
Т,.и им има ии!в ко.те- НОТО го ЛП1ДИ.ТИ. Отйотелъ «* пЪчъ д» хятвори ирятття по- — Аяъ се потявтяиъ ■ ед-

— Това резилликъ ли с!? кип-, ать и и.ох-4впо црлл- чухмягя и идбярдлъ бхкърии- яире <и. Ами сега? С\Суш- ммъ си яахъркямъ см%хя
^подкачи пакъ мустакагиить. ги отъ ’У» ■ ' ^ пдтпс. и^тз ио.р» съ млкко и се »*• дачъ се я д*ъ отъ ля« ва «у-! — Постоава тяия якаво
Азь да як разкажа едиа ?* бркжието иа п5саж% ц^,Л1> сърбаль доволно. В крих лъ се четата и що да виц» Месе- «и?» и п*шъ геър»и«тъ аяох-
1в>ка маши, че да разберете дъив д!е .нехм ^ ^ с.,у .ихме и съобшилъ нх другари см м чмквта огрк.«я стявта та евкт- вя .Ива. че ме ивгъмя* Че
'••кяст иКщо в срамъ и позо^ъ деьь янншме ’ 1и келелира. Мали сж пусто иа- иаао ктто леиъ. Лвхмл-т ио- и ировораятк яшп шшя\—
тоякшкм, а не сако ловджий- нвщо. Л« се и р п сабтлии и ликата, ие имдкли привтелв пречи по аолии га- Я вмжъ иа тотм къмъ грели.
С«.| «иизе «ь ,^ям „ ,д„д мзЗкото осмя» .» Ш.Ш., О. «В. Обу» - косо въ тоакш,- *о« а. .%.«

истинска

олаа- 
тело аво* 

и1те се ма га

ди

— Преди тр;с години..


