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Какво стана презъ
1938 г. въ страната

I-нъ Митица
Ко н>- пан т и ческу,
минпстеръ на На
родното стопанст
1зтеклата 1938 година е , хз цЬлосп.га на държавата и
На 14 февруарнй правитслво, който на дп>ло
ата сь събития огъ гол!- не можа да препъни мртвилно сгвото на Октавиянъ Гола пад
ппояги широки раз
^■международно значение.
положението,
като докара на Н В. Преосвешеново
Па*
биране ч въ об истъ
^В1ьрвото международно съ- ниро.г, до нойка. Слеят, на- 1 рнархь Ммронь Кркстя бЪше
га а на сьере чечнитп
Нние огь голЪмо ачачев.зе, кетн.зт* речь иа
Хчглеръ, натоварень он. Н I! Краля да
М||то стана нрезь месень судетенитЪ немци се раззун- състави
изисквания на дър
ново правителство,
Вр)ть бЬ амшлуса - приет едн* ■ тувахз и войната изглеждаше съ ииннсирь на вжтрсшнидЪ
нелепото спопансп: Вимето на Австрия къмъ Гер- 1 неизбБжма. Том х, к.мъ крзн работи, г. Армаилъ Калкнеску.
в \ Р.. ф.чиеначтс,
Впия. Това
присъеди! емне, на Аа!усгъ, г. Чгмбьрлсинъ
Кжсо вреке след». поемане
които той даое на
Вето бЬ желано оть елит ■ напрани носпглнч усилия. Той ма в;асть1а оть ноьото прави I
Вл%ма часть отъ австрийския ходи дна пжти нь Германия, телство. клтреилмп Ь вълнения,
кооперативното <)ъВародъ, можа да се оежше- н една на третия пжть, бла- конто водЪта кьмъ нензвест- .
*>. ни привеждане
1таи само благодлренне ечер- 1 «дарение на мамГса а на г. ность ге разсяха и се по
то по нови пятиВичиото държание на Гермд- Мусолини, вь Мюнхенската чувства успокоение вь страната на Щпърговапта.
рия,която се нам%си въ нж- конференция, калето 64. по та.
грешния животъ на Австрия, каненъ и г. Дгладис. се спастреме нса му да
Постави се начало на м%ствгаложи влизане вь пранитсл- си мира. Населените съ гер- но самоуправление съ създававъзобнови и устано
ството на австрийснитЪнацио- мании области бЬхт ледениц?т0 на областите цмнути.Дави въ нормално по
'нвлъ-социвлЪстн, после вржчи
ма Германия Полша в*е чзсе- * лиидггтз. ЗА 5?спе!:тратзлд«м
ложете нр**аьла, го ех..*, -лл »* жиаг-+ т.а 7..
ултиматума на г. ИТушнигь —
леннг4> сь по.тнии. а по-после
се осатестви, ше мм поководнитгъ румънски ергъди. Въ този брой даваме
ижниотеръ-председатель по о- нь Виена се реши и огстжл- каМс бддешею. Сега за сега
статия по последното негово дгъло —посУпсвнне на
нова време — да си подаде , ваието на Унгария на нТнол* префектите всс оше сж сви*Оставката и мннпетра на вж- I ко окржзи.
вани на конференции въ Ми
търговията въ Румъния на со гидни огневи.
грешните работи г. Зайсъ ИнМира бЬ спасеагъ, но амо
кнартъ поиска съдействието | 1| момент:. НонрЪки янгдо*
на германските войски за по- | германската декларация полдържане на реда нъ Австрия, писана чъ Мюнхеиъ, въпреки
жогана германската армия оку- гермамо-френсквтл декларация
кира Австрия и така станалия подписана по-кжено вь Па■Вмуоъ бе признатъ
отъ рижъ, нови въпроси сс полити държави.
!атъ. Пгалия отхвърли итяло- I
^■Ьезъ ме.ецъ апрнлъ бе
^Нкочено рь Рпмъ англо-ита*
^Ниското споразумение, споД1дъ ксето се признава на
Ш галия завладеването па Аб..кнния. Тона споразумение н.тЬюе въ сила едва презъ изтек
лия месецъ, сяедъ като Ита
лия изтегли 10 000 яобровотци отъ Испания и английскияттв парламентъ го потвърди.
Презъ месецъ май Европа
преживе тревожни дни и едва
успК да избегне войната по
с.тучяй подигнатия судетски
въпросъ, по който имаше опасения, че Германия ше посхжпи по подобие на Ангалуса и ще постави света предъ
свършенъ фактъ. В:ледс~ние
енергичното
повеление
на
франция и Англия мира се за
пази, но судетскиять въпросъ
сложенъ и требваше да се
разреши. Тамз презъ летото
се правиха усилия за урежда
не иа този въпросъ вь рамки
те ма Чехословашката държа
ва, като за тави цель Англия
изпрати въ Прага специаленъ
посрЪднмкь — лордъ Рънси•ванъ. Но преговорите се про- [
такаха, чехекото правителство се осланяше на
договорите, които гарантира- |

нисгерството на вжтрегонигЪ
работи, кжлето се разрешаван. 1
у|;стни въпроси при все, че
ежтествуватг кратски намЬстНИНИ.
Изработи се статута на мал- 1
цинегвата. като се учреди н
Главното Комисарство на Мал- !

Ш

въ Бесарабия

^гго л: иХм!-»о,,» *„«. У„ | л\2Хг%т:,

фор«1л..о. претеиинн и Туи„съ и Корсика, .гриеио виглипскин отношан*. ов.вмнеха отново нслелстине гне
тите протино-еврей^ки мГрк|>
въ Германия. А вь Америка
въ Лима американските дър
жани израбогнатъ общо ста
новище.
Руско-японските отношения
сжшо
претърпеха
криза
презъ тази година, но ьойна
не стана. Тя, войната, бущура
фактически само вь К*»гай и
Испанм , и изгледите за из
ходи не се вижлагь оше.
При това световно положе
ние, иарелъ сь милионите ми
ролюбиви, българското малцинст«о вь Рсмъния има едно
искрено и горещо пожелание
за 1939 година — да се за
пази мира. да се избЪгнатъ
1
ужасите на войната.

равлеже сс прояви вь пречиствансто на ааиииистрацияса
оть аорз. научени аа сиксвап.
своите интереси съ тези на
държаната
Борбата съ крайните реак
ционни елементи излезе
ус
пешна: тЬ бехв демаскнрани
предъ обществото и наказани
заслужено.

По всички прояви на новото
правитечетво се вижда, чс ю
насочва вжгрешната политика
кьмь издигане на етничесниятъ
ромьнски едементь.

ри м4.ста. нчпредвайчи десет
ки километра.

На и* ъ о»ь шосето, което
води оть Лерида кьмъ Тарагоня, националистите навлязо
ха въ прониицията Тарагона,
кжлето републиканците сж
приготвили силни укрепления.
Въ ежбота, иа 24 леиемврий,
нацисилистическата
артилебомбардирала
рия е си.шо
Мадрид»-. Матерналнит! загу! би сж значителни.
Националистите сж саалили
Сзламаька 25— Шичоааливойски скжсаха 2^ зерОплаиз еп. ь;здуши:*т^
етически г
В „ Каталоиня на чети-1 веем на 2а лекеинрнП.
фронта

Офензивата на
ИспанскитЪ на
ционалисти

"г„.Мирг;8ку-

„,л. сгретия ж.л*»оп»т. войници отивтии еь огпус„„ кетесрофевъ Южно Бе-' ке, студенти, чиновш ци рвсеребии. Сблъсиеви се пжт-! болници и чикоаииш по
нишките влакове ]Чя 7004 съ; влскоаел*е.
№ 8121 между гарите ФрзДо 28 леиемврий бЪхп
къцей и Р.гуля. Прич.^нгта познати труповете не 53
за тази кзтас рова е преу убити.
Управлението нл
становяване на телефонни Държавните, железници е
и тслеграфнчески кръзчи. разпсредилЬ веднага изпла
между гарите по причина щането на пар тчнигЬ обез
на изпокъсаните жици огъ щетения на рочнинитЪ на
-да. Срещата на вленове- убитите.
ге ставала обикисрено нъ
Дадздие запингва за
Фрекгцей. Поради нареж
дане на помощникъ шефа
Тунисъ
на гарата отъ Г алвцъ, сре
щата трЪбвело да стане въ
Парижъ 27 — Министеръ
Етуля. Шеф|ътъ на -вра предсепетельтъ но Фран
Фре»гъц«?й пуска плака, безъ ция г. Даледиезоминова за
предварително да е преду- северсяфрик.^нскит-е в;1йдепредилъ шефа
на гара ния. Той погети Мароко,
Ятуля да спре твмъ влака. Длжиръ и ще инспектира
И дввта влача се среихзтт. пограничните
укрепления
и сблъсква гъ между тия на Тунисъ. Г-нъ Даладие
две станции. Катастрофатл пжтуаа на единъ дредма
е била небивало страшно. утъ есксртиранъ отъ край
И*а 93 убити и 142 ране- цери и брсненосии. Па ви
ни. Между убити 11> е и ко зитата се отдава и полити
менпанга на артилерийска ческа деменотрация, въ ио
та бригада пъ Исмвилъ, г. мента, когото Грелия пов
генералъ Гаврилеску. ок- дига въпроса за корегира
ржжмия управители на Ор- не на владенията въ Сс
хейскня окржгъ, г. лолкоя- верн* Африка.

ет-р. 2

„ДОБРУДЖАНСКА РЕЧЬ“
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ПОСРЕЩАНЕ КОАЕААТА ВЪ ДОБРУДЖА
Български театри
въ Ромъния

Едно мило тържество
На 23 декемврий Българ
ските Частни Училища из
несоха традиционната си
забава и коледно дърво на
сцената на кино Модернъ.
За несь, вънъ отъ обик
новеното значение, гакъвъ
родъ инициативи лавагь по
лезни резултати. Тукъ се
сьбирзтъ родителите, за да
чуятъ отъ устата на децата
си родната речь.

ааха и на сцената играеха
снежинки. А въ балета на
ангелчетата
(въ
третата
часть. въ картината Рожде
ство) движенията на девой
четата създаватъ представа
ефирность.
Така
на
ва искреность, нелринуденость и лекостъ въ полета
на тези деца е художестве
на целость.

Картина Рождество.
Забавата се откри съ Крал
Въ тази картина е проя
ският» химнъ, иапълнеиъ ®тъ
вена театрална култура и
ученическиятъ хоръ. Хорътъ
тънакъ естетиченъ усетъ.
изпълни следъ това Елхови
Съчетанията на елементите
ЛГЪСЪ ОТЪ
Ниемзнъ.
Мае щастливо постигнато и
каръ,че на сцената беха
като резултат» на изпълне
все юноши въ иъзрастьта
ната хармония се радвахме
на мущцията на гласа, из
на красиво Рождество.
пълнението беше по-вече
огъ задоволителна. Слушай
Забамта въ Бъзгарскнт* Ос
ки ги, представихъ си уси
новна Училища
лията положени отъ учите
лите по музика, за да се
дойде до дадените резулНа 22 декемврий, следъ
та ти.
обедъ, въ салона на основ
ното училище малките въз
ПослеДваха декламации—
питаници дадоха своята за
Мирь. отъ Окт.Гога и Рож
бава съ Коледно дърао. И
дество отъ Ст. Чилингировъ.
тукъ имаше хорове, деклаСледъ техъ хорътъ изпълни Коледари отъ П. Стдйно- мации и малка сценка. Всич
ко беше грижливо подгот
ва, последвани отъ две де
вено. Изпълнението говоре
кламации.
ше за положениятъ трудъ.
Въ втората часть учащи съвестно и съ любоаь. Следъ
те изнесоха Коледната сцен- праздненството се раздадо
кч — Елхи. гтъ А. Даска ха подаръци на децата.
лов». Както постановката,
Когато публиката напус
така и играта на ученици каше салона, задоволството
те въ художествено Отно беше видимо отпечатано по
шение беше приятна изне лицата на всички. Учителки
нада за присжтствуващите. и учители заобиколени отъ
За това требва да се бла ученици се грижатъ за де
годари на ржководителите. цата, обличЬтъ ги, завиватъ
Но чувствамъ.че нашата по ги, тихо ги съветватъ да се
хвала нема да удовлетво предпазватъ. Тези прояве
ри художествените пости ни майчински грижи сж тро
жения въ изнесените бале гателни. Те характеризити. Въ балета кг снгъжин- ратъ нашето учителство и
литгъ фигурите на малките какъ разбира то изпълне
деца, като че ли се изгуб- нието на своя дълГъ.
КОНСТАНЦА ХОДОШЪ

ОТЛОМКИ

Утро по случай

Преди 73 години, на 29
януарий 1866 г., Добри Войниковъ поставя на сцената
въ Браила ггъраата българ
ска драма: Стоянъ Войвода.
Следъ два месеца, на 10 в*
прилъ сжщатг. година, гой
поставя втора пиеса, кждето е ааторъ, режисиьоръ и
актьорь: Райна княгиня. Въ
Браила пиесата има голЪмъ
успЪхъ. Омураженъ той за
минава въ БукуреиДъ и ус
пява да постави на сцената
на букурещкият» мароденъ
театъръсвоята пиеса.Актьо
рите» сж все любители. Но
всички сж
преизпълнени
съ любоаь къмъ далото,
иоето гН иматъ за свято и
съ своята игра
очудватъ
Букурещката лублика.Между гЬхъ
се
е отличила
младата
любителка Ана
Хаджи Костовичъ, която ру
мънските вестници
сравнявагь съ най-прочутата
актриса. Мадамъ Фани. На
едно отъ предбтавленията
присътствува и Н. В. Краль
Каролъ I, който е останалъ
трогнатъ отъ играта на артистигЬ и имъ подарилъ
250 лей.

на „Коледното Празднеиство“
въ гр. Констаяца

На 18 Декемврий 1938
год. .учениците при Бъл
гарското Частно Училище
въ гр. Констанца изнесе съ
услехъ подъ ржководството
на учителствоIс/трото послучай на *Кс4>^дното Презденство",
което започна
следъ Божествената Липоргия, отслужена отъ Свещеннка Димигъръ Денчевъ.на
която присжствуваха и уче
ниците съ своите родители.
Утрото започна съ „Иинулъ Регалъ* и съ слово
подходящо за случая, каза
но отъ Г-иъ Директора Н.
Ременковъ.
Изнесоха се шесть хоро
ви песни подъ диригенството на Г-нъ К* Калинковъ.
който още веднажъ доказа
своите качества катотакъаъСледъ това следваха сти
хотворения, диалози, песни
чки и две соло пеения-аоичко подготвено отъ Г-да учи
телите.* Г ца Зогова, Г-жа
Аристица Маринеску Г-нъ
К. Калинковъ, Г-нъ К. Ни€ССС€€МЩС(С(€(1

Съобщавамъ на почитаемите си пациенти,
че снабдихъ медицинския си кабинета съ
рьонтгеновъ апаратъ, кварцова лампа (ул
травиолетови лжчи) и солуксъ лампа (инфра-червени лжчи).

Д.ръ п. г. Явпшевъ

.3

ПЕЧАТНИЦА „ИЗЪОРЪ“

Щастлива, казвамъ ти.
А когато нЪкоге си се изИ се чудишъ, чо щастието морила преди да стигнешъ до
не ме направи по-побродушна? определената точка, измъчПигамъ те: може ли да се вашъ се, стенешъ, викашъ и
язбавншъ отъ корабокруше ; струва ти се, че си погубена.
ние и щомъ стигнемъ брега, |
Минутно отчаяние. Толкова.
сърдцето ти да не затупти
И беше до лимана... отъ
отъ рздость, че си се ивб&ви- днесъ нататъкъ, отново треб
ла ? И да не траперимъ нерв ва да започнем».
Какъвъ
страхъ,
какъвъ
но, съ цялото си т-Ьло, из- I
Тогазв недей се очудна, че яруаъ, до иато го видишъ
мъчаано оть вълнението на
постоянно
сме
хвърлени
въ
наново да се въжичева.
усилията ?
Кйкъ стоишъ иа колене
Сравнението е погрешно. тази гол%ма и безконечна борба.
предъ
него очаквашъ съ ваЧовекътъ до като е живъ не
Но тн споменаваше за щас таенъ дъхъ лрнанамъ на уодостига до брега.
тието.
мивиа по хубавото му лице.
Животътъ е обширно норе
А, да. Сжществува, наисти
Една усмивка, която л* те
и щомъ има минута покой, то на сжществува това опияне пренесе въ небесата. Ахъ! ко
^е за да съберемъ отново си- ние.
гато си го направила дв се
*ли и въраимъ нтредъ, винаги
Сладко е, гальовно като ва смее съ гласъ, да те обхва
напредъ, борейми се непрес парфюма на некоя сладостра ни дери въ обативта си, да
танно оъ стихии-стихии.
стна роза, разтворена грацноз- бжвошъ задавена за мигъ отъ

Г нъ Директора подчерта
трезвенната дейность и за
слугите
на
енергичната
председателка на Дамския
Комитегь Г-жа
Т*дорииа
Колева, която оУъ редъ годинициз. >пнява единъ хрис.кгяаки и хуД&ненъ дългъ.
Благодари се сжщо на
всички съграждани, които
дадох® своето съдействие
на цельга.
за постигане
Най-после се раздадоха отъ
дамите на Комитета дрехи
и обувки на бедните дена.
а на Ъсички ноледни пода
ръци.

ТЪРСИ СЕ

ул. „Елена Доамна“ 20 (улицата отъ„Централъ“ къмъ площада
„Големия орЪхъ“

но при утринната роса.
На е праздна дума. Съще
ствува.
Едно прелестно детенце, съ
румени страяички, съ очички
като сафира и бЪли, пълнички
ржчички. И е нЪжно, препа
лено.
Толкова е крехко, щото ед
ва да го докоснешъ и плаче,
стене. Едва да го погалПшъ,
да го поласкашъ малко и си
го лотжжила.
И посърва.

коловъ и Свещ. Димитъръ
Денчевъ. Всичко беше до
бре изнесено, благодарение
на големия трудъ, усърдие
и умелость.
Прааденството завърши съ
хубавата
битова картина
„Ьждни вечерь" подготве
на съ похватность отъ учи
телката Г-жа А. Дим. Ременкова, съ съдействието
на^Г-нъ Коста
Николовъ.
Следъ всичко това Г-нъ
Директора гсзори за внвчението на
праздника и
благодари както на Насто
ятелството, така •жщо и
на Дамския Комитегь. кои
то не пожалиха нито време,
нито трудъ, нито пънъ сред
ства за да облекатъ нашиге шестдесеть бедни уче
ници.

семейство
— Почтено
отъ града търси момиче
прислужница за въ к*щи
ползващо се съ добро име

Справка редакцията.

целувките му — добре е да е кратка.
О, какъ желая да съмъ
притворишъ очи н вече нмкога да не се отворятъ...
добродушна, добра и вечно
Отъ тукъ пататъмъ не мо- спокойна ?
жешъ да бждешъ вече нито
Не мила моя.
Когато си прехвърлила по
ловината отъ живота измачвлна отъ страданията, разпо
късвайки сърдцето си да г0
разпред4лишъ на недостойни
те, не можешъ да оставешъ
спокойна и нито добродушна
предъ остатъка му.
Щомъ сне божественестьта
на земята, любовьта отъ не
бесата и пожела давъплогишъ
рсичяо вг единъ човекъ
си вече госиодарь на «ебе си.
...Ала глупость е да търсишъ човекъ безъ гр^шКИ|
единъ Богъ между хората.
Така е.
И ти искани» да бмдешъ
добродушна, мила моя ? Доб
ИЬстието?.. Казахъ ти.ДъР‘
родушна? Колко хубава дума! жа ме за минута въ скута си
По-хубава дори и отъ лю и отъ тогава непрестанно го
бовьта. Понеже и любовьта зова.
е хубава само тогава, когато
Щастлив», обаче, м0*« А>
въздържена, нито равнодушна
предъ живота.
Отрочето, те натоварва съ
грижи, душим става неспокой
на и при всека стжпка трепвашъ, пазейки отрочето си.
Изтънчено, канрнздно от
роче.
Въ ижки си обвързала целнвтъ животъ.
И отъ тукъ нататъкъ каз
ваше, че си щистлива.че меч
тата
ти се е изпълнила, че
си намерила идеала...
• Не ти ли иде да се ивсмеешъ?...
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Английско ор*жне м републнканска Испания
Парижъ,
11'
декемврий
[.Диесь“]. Сьобшзватъ отъ
Бурюсг: Вчера нь пристани
щето на I ибралтаръ два ан
глийски парахода ся, прехвърлили своя товар ь отъ оржжие и муниции върху голЪмия испански товаренъ пара*
ходъ .Хозе Диасъ*. Екипа
жът ь вь този парчходъ се сьстоялъ оть френски моряци
Слелъ топа параходътъ еСилъ
екскортиранъ отъ
френски
военни морски единици до
Взрцелона.
Испанското националистиче
ска правитилство е протести
рало предъ английския пред
ставител». въ Бургосъ протинъ
това нарушение на пакта зз
ненамесата.

ПРЕЧИСТВЯНЕ

ВЪ ИИСТИТУТИТ-Ь
,

на Обществените Осигоровки

•нъ Митица Константи- I лящи проверката на мор-аку, министрътъ на На- лътъ.
нап- коства.гъ 140.000 лей. Вь
;
декларациит/ъ
По край гЬзи мЪролрияното Стопанство, внесе
; равени преОъ пресата, г. Брашовъ, въ Сату-Л\аре и
тя отъ важни измЪне- т*»я отъ общъ характерь,
министри на Труда е об- другаде сж даоени подобни
I въ закона за зареги* министрътъ на Народното
рисувалъ покварата внесе• банкети.
жране на търговски фир- Стопанство държи да съ гла' сува законътъ съ висшите
на вь институциите на
Ето кжде сж отивали
законодателни национални интереси,
ЬвигЬ
Общ. Осигуровки оть ми- парите на осигурените.
рки целятъ, преди всичТърговското зарегистриналите партизански реЗа шампанско на безсъ
пречистване въ търгов- ране е достжпно за ромънтима.
!ятъ св^тъ. Наистина, по- ските елементи, дошли отъ
вестни по гитически мжше,
—
Пра
моето
идване
1е отъ иолкото въ дру|И* селата, за да упражниватъ
за кулигови пиршества. за
на чело на това минис- гуляи, съ една дума !
занятия, съмнителни е- търговия въ селата. Спе1внти сж се промъкнали циални нареждания ще потерство, каза той, нам/ьщешкомъ въ търговията, могнатъ на т%хъ да завла7унъ намерихъ стотица
рихъ една отъ най-ужас
рирайки
безсъвестно, д-Ьятъ важни позиции въ
ните атмосфери, създаде- постоис на началници на
икономическиятъ
животъ
и
прометиратъ една ико
на» около тази институ- бюра. на под началници и
ничеоиа отрасълъ и спе- да упражняватъ търговия
ция. Никжде партиюнс- началници на секции. за
чиратъ престжпно тру- много по-широко, огколконото блюдолизничество не жито се изисква универси
гъ. Срещу т-Ьхъ г. Мити- то е било до сегаТова нещо ще стане и Кьмъ изясняване на отно се е проявило тъй прес тетско образование или
Константинеску е предвъ
селата,
като
неизбежно
илъ най-строги наказабакалореатъ,
шенията между Югославия тжпно каНто въ точи ик- н ш-малко
и прави невъзможно последствие на законода
ститутъ, който нЬиаше заети оть чиновници, кои
и Унгария
ното проникване вътър- телните мерки, взети отъ
нито характеръ на дър- то беха завършили чет
нята. Отъ сега е съзър- г. Митица Консгантинеоку.
Римъ, 29ден. [Стефани]. 1 жавна
институция, нито върто отделение или пъкъ
ю отстранена тайната Ше се отбелязва все почисто и просто вавгрши.ш
говия или тгърговия вър- чувствително едно преми Дипломттическмчтъ редактор ь начастна.
«а отъ поставени пииа; наване на търговията въ на а1емшя Стефани пише: I
Наистина, сжщестяува- „вечерния ъузеь*
бицо. законътъ подчиня- ржцете на ромънитЪ и по .Единъ отъ най-очсвиднигЪ и
1
—
; ш‘ тмо безГе<Н:е въ орупражняването на . тър- този нвчинъ ще се стигне няй-пажни р«у„татн огт
ията на изискванията на до създаването на замож тупането на граф», Чано I, ь ганизацията и оухътъ на Презъ 1939 год и въ Рои отрогоопредЪлени ус- ни слоеве въ селоката срЪ- Бунапета е. че Унгария ионо тази важна румънска ор мъния ще има телевизия
застана па страната на асьта ганизация. ‘
ич. Никой не може да да.
ажнява тази професия,
Съ една дума, законътъ Рнмь—Берлинь. Единъ другъ
Г-нА Михаилъ
Рслея
ь специално разреше- за търговската регистрация политически резултатъ отъ подържа обвинението си
Макаръ и постиженията
отъ една комисия, коя- се прибавя къмъ другите пжтунането на графъ Чано с.
въ телевизията да стеватъ
съ дати и цифри сензацище представлява макси- реформи предназначени да че отношенията между Унга
бавно, чудно бавно за нагъ гаранция, по отноше- дадътъ по-висока структу рия и Югославия се рязвинатъ онални. Безразборните раз 1 шета епоха, все пакъ нвходи пилеехе^ парите на ; правените усъвършенствуна своите де*а.
ра на живота на ромънитЪ. къмъ решигерно изясняване.
амо единъ вання въ тези области сж
осигурени т
1а второ место, г. Митибанкетъ, дааоенъ на члено- достатъчни за .да ^стане
Константинеску е заетъ
вете на едно биеше пра приемлива за популярно
идеята да възстанови
употребление.
дитнигЬ отношения въ
вите.гство отъ осигурителноиическиятъ животъ съ
Въ Германия, всички по
Следъ големите студове и телефонни жици. Поледи- I
наса вь Браи.га е
о практично разреше
• големи градове притежана въпроса. Очевидно, и тежка зима отъ 16, 17 и цата трая даа дни, и после
ватъ
телевчзин служби,
18 декемврий въ нашия снега бързо се стопи, най- | съ обиленъ снегъ и фур-1 Телевизията е въведена въ
доверието,
сжществекрай настжпи затопляне иа вече и поради изобилния I туна
; Франция, Мнглия. Италия,
гь елементъ въ търговремето съ бързо топене юпълъ цъждъ, който пад- Земят0 е напоена съ во. Белгич. Чехий и
Дания,
та, е въ зависимостьотъ
на
снега.
Вследствие
падна.
На
първия
день
ка
Ко|
да
и
не
е
замръзнала-ПокПрезъ настоящата
година
а съ съзнаване на отгоналата росна мъгла и на- леда имахме почти пролЪ- . рита е съ достатъчно де съответните рж»*оводни кржностьта и съ коректни
стжпилото отново замръз- тенъ день съ слънце- На 1 белъ пластъ снегъ и студа тове въ Ромгния подготошения. Законътъ развтория день. обаче, се вло- не е големъ. Това е време вятъ сюрпризъ ма радио^ава задачата и въ това еане се образува поледица
сьдържащъ и натрупване на1 ледъ по ши и на Стефановъ День благоприятно за зимните любителите съ въвеждане
рааление.
телеграфните
имахме
отново силна зима посеви.
на телевизията.
1ица постановления, це- дърветата и

ВРЕМЕТО

|«о този, който обича саВога, безь човешки обк.
овЪк-цтъ е врагь на себе
к>тъ
Р
■
1овекъ на човЪиъ не се ос;тъ на мира, било въ люьта яли въ нзй-иокрвпата рат;.
•е внждашъ ли, че желави, това чудовище, разРятъ земята ? Зверските
нокти раздиратъ природа*чищо не щадятъ.
овекътъ.
(аешъ ли какъ смаяна осхь, изгубена, когато за
»ъ пжть го аидехъ безъ
*а скжпо укрепление, съ
го го е обвила така добкато въ блескава мантия,
га любоаь, чудо?
гоядъ предъ него съ свисърдце, безъ въздишка, съ
>еменъ върху му погледъ.

яъцчевиге яжчи се отклом огъ деня н презъ едва

виигнзяата се завеса вижлахъ
го ц*лъ. Високъ, силенъ, гьнкавъ, краонвъ, по чов-Ькъ, суровъ. безмилостенъ.
Съ Оързн н свирепи жестове, разкъсваше мантията на
кжечета. Скжната мантия,коят* му изтъмлхъ отъ лжчиП,
на моите очи съ тънки свилевидни нишки, меки златовид-

|
’

I

лицето ми, или да издаде
Думите на старата ме пре:най-малъкъ интересъ
къмъ ледватъ и днесъ като ехо на
външния животъ.
нЪкакънъ мъдъръ съветъ, въ
Гласът ь на слугинята която когото би се побрала
ц^лаВсдилжг, спомняиъ си, б*и,е слелъ първото разочарова- отдавна ме наблюдаваше, ме та тайна на чов1шката мжка.
ние въ живота ми.събуди и накара са трепна.
I
Всичко е на халосъ.
Единъ зиме»гь лен»», кьмъ
— Вай, госпожо, каял ми
Зашо се аълнувашъ, чов!,иогато
наьънъ
тя,
яа
какво
сте
се
азмислили
ко
?
свечеряване,
вееше, азъ седяхъ смутена на така? Боже Господи, хабите, Защо ? Не можешъ ли да
едно малко столче, до печка ума си.
стоишъ спокоенъ ?
.И е жалко, толкояа сте
та, съ опрени о коленете
Вълната ме тласка, колното
млада.
ще да се боришь протмвъ
лакти, съ обхваняа въ ржце
нея...
те глава и стояхъ така вь за„Идете, облечете се, излез
Ме. Азъ искахъ яа бжда
хласъ.
те на разходка, недейте стоя
така замислена, ме е добре, между героитъ, които побежБЬхъ сама въ кжщи.
лчиатъ,
подчиняватъ еждбата.
Една неопределена мнсъль напраздно ще ви бовш глава
[
Искехъ, отъ оня тъменъ
се въртеше изъ главата ми. та.“
Набърже прекарахъ ржката !кж'ги, до печката, Да иагрЬя
Нешо, за което не намирахъ форма, нито като идея, | си подъ челото и сганахь въ света жизнена, лека, гале
на отъ светлината на слънце
смутена.
нито като предметъ.
Огидохъ въ другата стая то, коеъо обожадамъ открито.
Но страшно се измжчвахь
Чия младость не е галена и
въ тоя хаосъ, отъ гдето не ; да се отърва отъ устата на
не се въобразява крилата ?
! бабата.
можехъ да изтръгна нищо.
Ме ми шшапа презъ ума, че
Разсеяна се вгледвхъ въ
Една стар* слугиня влезе
човекътъ е черъвъ, а не
въ стаята, започна да нареж огледалото; бехъ бела като
птн ца.
да масата за вечеря, безъ не- платно.
„Напраздно...“
(Следва на 4-та стг*.)
каква бръчка да се измени по

|

но.

не е, както бе...

Ш

| само въ низките души.
И кой не би искалъ да се
види пО-голЪмъ ОткОлкОт* е ?

Едва го съзнрахъ отъ една
сълза, въ която бихь искала
да
удавя, любимото мое отроче.
Той изсуши съззата ми съ
иЪлувка и покаенъ ми помогна да събера кжечегата платДнеоъ се заловихъ да кърпя мантията.
Колко настоявахъ въ рабо*
тата си, какво търпение и
ревнопь положихъ. И пакъ

!

I
|
|
.

Съ време ше му изтъка
побира !
друга. Отчаянието се
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Новогодишни обичай

ще се задоволятънай-нуждающитгь се търговци и
занаятчии.

въ Добруджа

Въ Южна Добруджа вечерьта, срещу Нова године,
семейството се събира на
трапезата, на каято е сложена тавата съ
млина.
Ш.чолника обикновено, прочига молитва съ благословия за да се падне на всЪкой «късмета отреденъ му
огъ Са. Богородица*. На
равни разтояния по края
въ милината сж поставени
различни дрянови клончета,
наречени на различните
семейни притежания: кжща,
оборъ, къшла, овце, крави,
волове, хамбара. На едно
мЪсго е поставена монета.
Намерившия е щастливецьтъ презъ годината.

— На 24 декемврий, въ
9 коненъ полкъ имаше
Коледно праздненство, на
което приежтетвува цялото
офицерско ткто, начело съ
полковникъ Бибеску. Вой
ници и възпитаници на
Военното училище изпъл
ниха лЪсни, декламации и
игри.

| Въ Северна Добруджа
; ергени и млади кжже се
преобличатъ [маскиратъ|вь
мечки, магарета и дяволии
| съ гайда обикалятъ селото.
Въ
едно
ржшето е
■ поставено жито. Въ дво: рътъ „кукеритЪ“, както ги
нвричатъ тамъ, устройватъ
зрелище- Този обичай , се
среща въ нЪнбй села отъ
силистренско,

— Предоедательтъ на
Училищното Настоятелство
отъ гр. Констанца, г. Зоговъ, се е явилъ предъ Резидента ма областьта г-нъ
Оттеску, придруженъ отъ
отецъ Деиевъ. Г-нъ Резидента е изслушалъ внима
телно делегацията на бъл
гарското малцинство отъ
Северна Добруджа.

Въ много села булката
става рано въ день на Но
ва година и запалва големъ
огънь въ огнището. Тя при
готвя вода, измива краката
на мжжътъ си, а когато
станатъ старите полива
имъ вода. Следъ това се
Още отъ ранни зори де връща при огнището и раз
равя
пепельта- Огъ нея тя
цата излизагь отъкжщи съ
сурвакници пъстро обкиче- изважда монета, обикнове
ни. Те сбикалчтъ домовете но златна или сребърна,
на своите познати и род поставена отъ свекъра.
нини, кждето сурваквтъ.
Презъ деня кръстници и
Раздаватъ имъ се пари и
кърпички, пъгн1- -ъ плодо кумици си разменятъ кра
ваи.
ве и сладки.

— Въ навечерието на
Коледа ое е подпалила мел
ницата на братя Димитъръ
Н. Цицовн отъ с. Шабла.
Освенъ отделението на
мотора и на валса всичко
друго е изгорело.

*:* ВЕСТИ о
— На 23 декемврий въ
помещението на Търговската Камара се раздадоха
помощите на нуждаещите се занаятчии и търговци. По този случай беха се събрали пред:тавитела на тези съсловия
отъ окрмга. Присжтству-

ваха председательтъ на
Камарата
а главниятъ
секрета рь ^Сапундшиевъ.
Г-нъ предгШщуелътъ съобщи. чс отъсгюза на Тър
говените камари е пра те•
1 на сумата 10.000 лей и
съ 20.000-ттъ дадени отъ
) Базарджитната
камара

Толкова ое протнвихъ—про
тивих ь се напраздно!.. Остапахъ все влачена по долу,
презъ буците, (по праха,по
земята.
Какъ се вълнува душата ми,
желающа идеалния, невъзможенъ полетг!..
Б^гахъ сама отъ себе си и
г:есъзнателно се подигра.ахъ
съ ония, които се изпречваха
на пжтя ми; бЪха хора, а азъ
желаехъ нещо ио*превъзходно.
Беше още неосжществената
мечта, непостижимиятъидеалъ.
Сега вече це бЪгсмъ, стоя
на мЬсто.
Не тичамъ вече следъ оноВ» неразбрано. непроницаемо
желание.
Знамъ що е то. Знамъ колко щастие може се побра в ь

човешката душа.
Че болката на живота раз
дира, понякога и сега 'върцето ми — това е нищо.
Че стоя, понекога съобхваната въ ржце глава, притисмайки слепите очи отъ втрахъ
да не се пръснатъ; че стена
^ сподавено, че тичамъ съ желающъ погяедъ следъ некаква
блещукаща светлинка, това не
иажи.
Не ме очудна вече.
Естествено. Човекъ съмъ.
Злобата е у менъ.
Не мога да поставя преграда на мисълъта, която се бо
рИ между възможното и невъ*можнот«И “ъ И3” ии"ль е
1 С1иег0|
I
Превелъ Шопъ

;

— На улица „Пр. Фердинандъ* се откри излож
бата на младите художни
ци. Това сж точу що за
вършили възпитаници на
Рисувалната академия.Меж
ду те.хъ има унгарци и
немци отъ Трансилвания.
Интересното е, че всредъ
изложените работи им? ус
пешни опити на ученици
отъ местната Мжжка Дър
жавна ГимнаЗия. Изложба
та представлява интересъ и
би требвало да бжле посе
тена отъ гражданството.

ВЪ въ часъ е вече а: : Лв1
цпята се стреми да У Вели
радиуса на своето деПсти
Докато презъ изтеклата 1938 Сега се изисква единъ
година броя на военнитЪ аеро- ененъ аероплаш да прел»'
планн въ свЪта е билъ 20,000 по не че оть 1000 к.тч
от*ъ които половината стари
апарати, въ 1939 година има
ПАЗАРЬ НА ;:чР.НИ
ме едно голямо развитие на
военната ави/ции. Германските
Вь с. Оструга, !* сс.’1«
а.ропланни заводи пускатъ ме
презъ дните на иразтници I
сечно по 610 нови аероплаии:
момиче:
Италия строи всЪки иесецъ състои пазаръ на
г
200 апарати. Американците кждето всеки «• »р па
пи едно момиче. Момичети
ще нматъ въ края на 1939 го
носятъ подъ каса фуста п»
дина 8,000 аероплана .Въ Ан
Уредника на пам8
глия числото на воениитЪ ае- талони.
Коста СтвнкОничъ, иа:.т-дк4
роплани ло средата на 1939г.
ще бжде 3,600 съ тенденция тази професия отъ летить :
полага големи грижи т ш
на бързо увеличение на това
кане титТ. Т(
число. Съветска Русия арои воляването на
С Т 0 4 Я1
псЪки месецъ по 00 апарата. избира и полр*ж !3
АеропланигЬ. които те прите подготвя я за пазар*се и огр
жава тази дтржава въ 1939 доля цената й, кг, ю
ще наЬминатъ 10,000. Франция между 20 хиляди дсй. »• 1:>''л<
ще уаеличи «ъздущняягъ си
Този пазаръ е ( лъ пв:
флотъ нъ 1939 г. на 2,600 шаиакь въ минало и* гт' к
бойни аероплаии. Малките ев роноаанн Особи. Т>>> с 9
ропейски държави бърже уве- ьалъ австрийсмчл 1 МПС|
личаватъ свои флотъ.
торь, ‘8ерногорским •
Но вънъ отъ количеството; Сега панаира се посещава
на аеропланите, днесъ се 0-' вече отъ туристи, я-, -чЧ*
бръша внимание на техните | и американци. На вет и
качества. Всеки день имаме .зари присъстгурл н сг.е I'
»се по нови усъвтршенст у- никъ, иъмъ когото често
боенъ | прибягва следъ сключ- ? г
вания. Днесъ • единъ
апаратъ оъ скорость 400 клм.] здЪлката.
ВОЕННАТА АВИАЦИЯ
1039 ГОД.

■:

Г ца ЗЛПТКА СТ. БАЛТНДЖИЕВА
И

]

1

Г-нъ КОСТА ПЕТРОВЪ
сгодени
25 XII 938
Базарджикъ
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Д-ръ Божидаръ Янакевь
Собщаяа на почнтаемитЪ си пацкенти
че приема болни вейки день.
Кабинетьтъ е снабдена съ ръонтгень. у
тра-виолетъ, пантостакъ и апаратъ
унтра-ижеи въпии.
I — 10
Ул. .Рсджеле Каролъ,, (срешу кино „Мслериг"

Търся да купя:
държавни облигации, данъчни
бонове и акции на банка „Урбака“ и «Индустрия иКоиерцъ
Доброжанъ“.
Правя осигуровки за шнвогь,
пошаръ и пр.
Г. АТАНАСОВЪ
2-6

Осигурително д-ство

пNАТЮNА^А“
ул. Пр. Михай 21—Базарджикъ

Теке
^
ч ’ ^тг:г

иаиипдпппя®*’
ги
агга1я|и«яя111шгаи«г!шппллл’лглл

Дфъ ПЕТЪРЪ ПАЧЕВЪ
обшв
Завършилъ медицина и специализирал!медицина въ клиникитй отъ Грацъ- Дзстрия
Приема болни вейко време въ новооткрития
кабинетъ на ул. Режеле Каролъ № 37— Вазер
джикъ (бидшъ домъ Добри Русковъ]
шпя«ишппппп'Ц«'Л
тппии
птлллл

11РИ1Е И«щт И1 Ьт (Мй Н Вит)
''' го" "Г""""............'"»шм1ш,,,||1ти (мм < II • • I ■ 1111«• • • и 11.111 тнн111ш|||штп

»«»м • • аг»п м ш и * • м • •• • I»и • • • м м • •"

содобренъ. ОТЬ Министерството на народното здраве] като най добро срЪдотво противъ.

Невралгия-главоболне^изжбоболг; настинка, грипа, ревматизъмъ ишиасъ — -г
За проданъ въ оригинални кутий
Представитель за Румъния: Н. КОСТОВ^
шм1итшии1шинпш»пч
ки, въ всички аптеки и дрогерии
Аптекарь Базарджикъ [Дрогерия „ЦЕНТРАЛА“ _
Тф. .1 2 V О К“ - В-д1с

