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НА д к пет И И ТЕЛ ПОСТ ЬТ А

Всички сме създадени отъ
лшзта материя, как го и
ьньтъ и кьсиятъ ни жиЬчть е обиколень отъ сьпь
ратцо ? Зашото ч< векъ е
рсЪксга наивно дете, кое
гго брани сриозно >: сь зна[чение к лендарннт1. ч»слг,
тля погранични стълбове на
ж имота.
Да. читателю» ж воп.тъ
ектто че ли сънь, н пълно
прт.личень на оня, »„ ю Ат. се ззбргвяме. в.днъжъ
. жили глава на възглав■ чата и затворили очи
К .'мрете се само въ наше
у.- близко минало! Кнлий■нз училища, дюкянски пс*
■ метения, безъ посеб я и
■потребна м. билъ кретт. нг* шеш основно училище до
като сл«.дъ едно десетелс
тме се снабди съ удобно и
хигленично помещение, пое
лед 1ано отъ нторо сше по
хубтно и по уд (бНО, Дс то
дчесь кукумянкигЬ си виятъ гнезде!
И, Тигааа надникнете ьъ
\ глжбинит+. на човешката ду
ии Благодеянието на десечки з стотини случ и пре1ИЗВИКВ.1 не благодарности,
ю • кри:а умраза и з«внсть
!• ге.цаегие приелши ду
зевпп качества и неразде
*пи сЬПЖТНПЦК въ ВСИЧКИ
■бщественч н;ши взчина|РИЯ '— -Щастлквнвгъ мла
дцоженецъ като прегръща
Еяиящата огъ щастие невесвъ порива на уп тениерр> си, скачт заедно съ нея
Ц>елъ очит1т на И1111Т1 въ
•п«щ;,г1т вълни на Нна-

Яра*.
II

й»зкаръ да прекарваме жи
си въ сънь, все плкь
-^■ствигелностьта се из
винаги предъ нашия
|РЪ,
Г1а гтрега на моя роденъ
ЩРШП» съзрехъ д§е Велико
ви постройки и си въз
нзхъ спокойно, че т*
^ предназначени за мла
из тънки на моит1!,
слова да нвучатъ и
нъ да неягъ.
чеч-д йзо на хълмисуорегъ на отвъдната стра
™ Се изпречи гигантски»

Г

{ кгмсиснъ ефинксъ на сс| лидно безмисленно изхар[ чени суми! Де е връзката
(между чудноватите приз
| раци на буквара съ мрач
нит Ь и неразумно строени
казгрменти постройки!
Тзмъ с задрямал;та тайна
па близкото мин-ло и безпокойн.га делни(ность на
настоящето.
Взрете се по - дълбоко
размислете по-трезво и не
повтаряйте грешките сто
реви и безвъзвратно непоправнми!

.ич.-.о п; .к. гено се прсьргша
>» пчрокъ'.
.Ьтечего в-ичпс отк; .'вл".

з.: ! , сз • 0 лей, за Ь
с>ца Iго ;.сй. зз с-рагстю даоечо

АС'С ЛИснТТ

Ш;К.

Огг Ред СГ РОЩЪ

ШЬ* ЪС.

НОВИ~~Ъ
РРЕСТИ

иъ с. (;, г. 1\
Съобщанвгъ отъ Вар
шана.чи сьаетсквт^вла
стп сл предприели йони
арести аь Украйна. Между карцирангл* еъмьител
ни ге намира гь Нлковски,
дврекгоръ на химическа
та ииду стрит вьХ-фкоиъ
ЖелЪзни.гдпвевь секретарь на ком унистическата младежъ въ Киевъ
Андреевъ. секретари на
мЬстнпя ИЬ наконунис
тичц.ката партия
‘ Всички тв„ лица сл 0
бввнени въ троцкистскь

Г1СМО! 8 Д8 СС ОТКЗЖл ОТЬ ;}йГОВОрЬ.

да не направя следната бе
лежка Правдободобна
и см»''лена за случая Съ
нувахъ че съмь вь Ьгипеть
и че съмь зтпглилъ с гънь
под пирамидата на леопеа
и се гръехъ
Вь знойна пустиня да пс*
лншъ огъиъ ! '

ь

Зв( рвЛ-те Ч.-.' Гг.С гг и С' 1рижст* з) сбшого’.

ШГ1К1И ВЕЗ#ВЙСИЬЪ ИВФВРНДиквВЕВЪ ВЕСТВИКЪ

*>

Мя,

>

7

«Никога че е н*|цлсгснт.. кгй-о
млчсе лесчо иг умре*

2!АК*1М>ЬИ:ШЬ; чТ 1)1. !МГ( )К'Л1.1 ЩМ
>’• ■ -КЛА Р|-4АКШ'(1(П (1 и

тгу--

*

н***всИв »• Л«*-|1о !»|г. И. с аго| >г. 4 < - |1ахлги1( - КошЛп!»
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ПРЕВЗЕТ!
0ВКЕ1В
ПреизстйтЬ други гшоле. ТеииьтЪ зсгубн ио буитсиницитВ
Рдкомшии боеве въ грйда.

Съобщаван, отъ Билбао, ч.> вь официалнигЬ
съобщения за действия*
та. конто се разпиха
ире*ъ Овведо, се казва
ъежду друго;.Ви 1Кд1х
л,‘ ЙЬ *’ 4
м реяублаК8Н к,,т^ войски завзеха
иърха Ла Бзлъ. като ире
минаха първата непрвнтелсна линия въ сектора
иа ранината Мврвнко.
кьмъ '^“«До Първата
бискайск* бригада завзе
върха Делъ Пардо. АстуРайската бригада завзе

цитЬ завиеха едиьъ му- |
штнонеиь ск. вдьл ъдър !
жашь 101Ш"о патрон» и
I Ьоо ржчви гранати Въ ;
сектора на Кль Гуета и
Адкодета се навърза ар-1
тилерийекя даубгй които !
остана безъ резултатъ Въ
сектора на Очаьдианоиие,
смутихме нецргятеля съ
артилерийски огънъ“.

РепубликаяцитЪ йсвршотъ
па нугмтЬ фронтове

М1АЛ КО СДСД’Ь ТОВА 1'рАД1}

Сьобшаватъ отъ 1>алададидь,че осмата нацио
нолис»ическа дивизия би
лз нападнат» вчера оутр.-ш.та цо')'ронта на Робла елизо доМатазлна. НацлсналтктитЬ казвать,че
усн1,ли дн отблъснатъ на
падението. На Фронта ни
Асту рия, общото иравителствсно нападение, нъпр^кп С1.рцоаната схватка не усц-Ьл0 да засегне
нацИ( надветичеект! линии

Отъ дру . ас1ранв Псе н,*гЬ '••рсоио. Аренееъ а
рошаиски, п-кь кметъ на Овиедо. Въ ельщото ироКиевъ е бил слщо апес ме нтората бнскайска бри
т>ванъ Огь 18 год. на еъдц з (вземаше селото 1’и
^мь цоеледниятъ а а е- г>елесъ и.Ьмага кло нре-1
а а л ъ поста номонеинкъ с!*че 1,(1 ощи едно мЬсто
киетъ.
пжтя < (виело
Градо. )
Коментирт: йки неюноПравителствените аи :
то арестуване, в. .Извее- рочлани опожариха окол- ,
тия4 се учудва, че 1р» носгнгЬ на казармата Ле
III
ЙГР и.и. ЖИЙ11М ги тр дьтъе билъ унравдявавъ л*йо- Иь е^но ньвдушно |
И все плкъ жянога си те- отъ ]3 голинн масамъ отъ срал;ение едннъ бу нтонче паш .ти дмп 1антелиссть едИНЪ непрпятелк на на нишки ьсроплннъ падна
боде очит-к нз будиит-к чле рода
въ Моите Атудо.Загу бинове отъ тъй н речен .та пи- Слщвитъ и кь сьоб- ъЬ на бунтошшцитЬ сд.
Д^ИГИНИ^
телигенцня Рззисквьеъ се шаИа. че значителни чие много тежки Иъ нЪкод- ии 1 »1->Г1Ч.К1ПГ1Л
въпрт с;'тЬ крещящи и на ткц сл 6ц_1н предприети но сектори неприятеля се
ср.-.жен чта продължаватъ
и* узи в * и чки° с гои мъ^ *ча€ ИЛЪ гРадчве111' аи м,1,т''
‘
4‘ОтиводеОству | Бившъ ввнИНСИ ДИПЛОМОТЪ
и увиI в.ъчки сгоимъ и ча ре :шце чо првютяватъ
1 лавно ьъ ,1а Рсюлв
каме безпомощни предъ ли- по голямо число троцкис- кждето б Ь преедедьанъ |
ВОДИ ЧЕТИ
цею ва .ази неумолима дейЧислото на арестува
желЬзонлтната линии
ствителность .
нит1» не се сьсбшава. но ав Миаляна,която бЪ раз-[ ИгалиянскисФ части, наЗашото катерятъ се по кореспондентите вт. Бар- рушена но протежение на I тонарсни съ омиротвовърхове1 ь поср дствяни хо- пива на лондонскитФ вео- повече отъ <0 метра,
I ряването на областьта,
ра, които безогледно упо
ници с*. на мнение, че то
разположена на юго - заРЖНОПСШННТЪ бОН!
рити рушатъ и разпиляватъ надминава стотина ду ши
надъ оть Адисъ Абеба,
сничко, което се напречна
Бюрото на печата въ а натъкнаха на нЬколко
:
предъ личното благо ТЪ не
п мгпнип плет п
; Бидбао съобщава .Вче четнически абисняскн гру
могать да търяять ония ин
М|У1ЬНИ1\йлЬ^И
Ра «в <|.ронга на Астурия ци.комвидуввнц отъ Габтелигенгни сили. годни за
ГгЬ предприета обща о- ре Мариамъ. Следъ едпо
творчество съ поширокии ПврВХОДЪ 6Ъ 8бр0* «[танзива главно срешу О непродължптелно сражеродополезаи разбирания за ппаии «а Яъпгапио В1,еД° 11 околностнтЬ на ние, бунтонницвтЪ б-кха
живота
ЦДапИ За ОЬ/иарИЯ Градо. 1;дна голЪма ар- обърнати вь бЬгстпо ГЖИ зз нещастие намиратъ
----мия, нъ която влиза бис- запленени нфколко бунсе среди, конто крепятъ и
В къ „ЕКО де ПАРИ* кийоката дивизия, със- товницн. Бунтовническия
подсилвать подобни члене- съобщава, че мь нриста- тавена отъ дпе бригади, водачъ. Габре Мараамъ
ве на нашата недод-Ьляна нището Хавъръ е нрве- навърши едно бд-Ьскаво който на времето б-Ь поинтелигенция Причината тигналъ иараходьтъ действие,съ което тя мо- ложид ь клетва за н ^ рпъкъ е унежтелиятъ бюрс- Хюнценеаъ натонаренъ жа да изолира Овиедо и и о с т т. къ :ъ Италия, е
кратизъмъ, покритъ съ де- съ аероплани отъ амери- дь .чавд-Ьзе нт Ради, кд- билъ убитъ ио време на
белъ пласт ь мухълъ
кански проиаходъ. Ае- дет„ въ последния часъ сражението.
___
роиданнтЪ били предназ- се ьодЪха рлкопишни бо
Парнжъ— БъДжибути
~—
начени за България, ио ене*
сж
станали кървави збдъсбъдгарекит1> власти зая
Четете в-къ
!
Пленен
мушни
кванпм
между италиявци
вяватъ категорично, че не
еж нрав.ни никакви иоСъветътъ на защитата 11 збкепнци. Атентата въ
ржчки на аероидани вь съобщава: . Въ сектора Адисъ Абеоа билъ енърАмерика.
На Уриеда, републикан- занъ съ голЪмъ заговоръ.

дош>уда:лнски
новини

■

.ДОБРУДЖАНСКИ НОВИНИ*^

Стр. 2-ра

ХРОНИКА

Гр. Ввлчикъ, 22 Февруирей Н'37 доя.
ДО г-на ДИРЕКТОРА НА

В-къ .ДОБРУДЖАНСКИ НОВИНИ“
гр. ВАЗ',РЛ/КИКЪ

Много сгъ редовните чи
татели зопитватъзащоимъ
лип-взля НьКОЛКО броя

Пишем г-м Дириш?,

отъ и .3 ра‘.
По нлргждзне ОТЪ Букузещь в. „Зсро Брей: 5289,
5290,5231. и. 5292 сж конфискучсси и - невъзмож
но да имъ ги цосгнвимъ.

Въ броя отъ 12 +е:<руар;1Й и г га в-къ .> н. аьрсулъ .е
появл съобщение, че на 7 т. м. при газ; .10.131 и въпроса за прь•ата за сегашнитЪ и 6адзщч зле'1 атк отъ мзлцннствснт. ир
изходъ въ адвокатската колпчя ьъ 1р. Блзарджикъ, 28 души
адвокати отъ слицата колегия са подтсзли резо;кщ/ят-и пцдложена огъ г. адвоката А. Пипета.
На всички е известно, че тая резолюция съдържт-ше и ед
но положетие твърде кеприе.млиго и нъушрьоъ на интереситЪ на бждащитк адвокати отъ ма-цинсгвенъ пролзходт.
Като заявявали,, че казаната резллюция лояписахъ съ угааор.ка, че не съмъ съглтсенъ да с> гл-тсув?. преустановяване
иа Оддащ I адвокати миноритар • .1 основачъкс на разни^ коми
сии, намкрихъ съобщението наз. .Универсулъ* погрешно.
Пожелахъ дч хвърля СЕУтлина по въпрос? и го изложихъ
•ъ неговата сжщина, затева се обърначъ къмъ в къ Добруджанс.ки Гласъ", съ .молба да публикува едно мое писмо, което
тука предавамъ изцЪло
Гр. БАЗАРДЖИКЪ

ГКИДН1 Д1РСИТ0И.

|

13 Февруарий 1937 год.

Д| Г-н Д|Нн н Ки1КРН(И71 Днвк1тск1 Ко1егн
Гр. БАЗАРДЖИКЪ

У11Н1СИ1 Г-н Днш,

г

Въ отговсръ нл Всшата покана отъ 19 Януар! й т г приежтетвуввхъ на извънредното събрание състсяло се на 7 т м.,
което свикахте огласно нареждането на Сгюза наАдвокалит* за да се разисква положението на етническо - нациенагно
румънския еяементъ въ адвокатската колегия (Ьагси) и начина
по който колепяга може да придобие етничесго румънски чарактеръ, на което и:.а право и клдето се гласува резолоц: ята на Г-нъ адвоката АхилеПинета публикувана въ в. .Универсулъ* отъ 12 Фенр\ арнй т. г.
Подписахъ тая резолюция при осооенно мнение по отно
шение на препорАкилЬ що се гц авиха къмъ съюза.
Обича,мъ винаги да излагамъ кькто мисъльта си така и
поведението си, недвусмисленно, безъ да се крия задъ кулиси
я асобенното мнение, което вписвхъ на семата ргзолоцтя, по
казва, че не приемамъ последнигЬ точки, които се отнаещъ
до създаването на комисии и преустановяване записЕвнгята на
миноритари въ адвокатските колегии, които точки б4хи еъочебиющо противоречие съ духа на точка втерз огъ резолюци
ята, която говори за равноправ. е спр%мо ми:торигарнт%
Особенното ми мнение е плодъ на дълбоко демократич
ните ми и хуманитарни чувства.
ВЪрвамъ, че ако моятъ гласъ бЪше смЬтаиъ между 28Нхъ гласа на почитаемите ми колеги, подписали резолюция
та, особенното ми мнение, трЪбьгше да бжде опеменего аъ
публикацията на в-ка. Тъй като тева не стана скЪтевп., чене
съмъ _подписалъ резолюцията.
_

0. Питам»
Кино ,,МОДЕРНЪ“-Вазарлжикъ
тъзп вечерь прожектира

НЕ НЕ 391ММН
-V

в. с.

/' Намаление, отслабване ка най-важните
то даракIеризнрътъ Жквота, а именно: от,-табпве г|>
него, на крьвообръщението и на храненето.
3) Едно специално изражение на лт щто бледен*
уголемени, заобиколени съ синьо, погледътъ ллнгеад
сдабъ нлженъ.
4^ Кожата изтънчена, хлъзгаща се по коствтЪщ
бо развитата подкожна тъканъ и мускулатура.
ПодкожншЪ вени (сини кръвоносни съдсье) доспд
ти по гръдния кошъ. Малки но много жлези по ерата
мисцитТ, и др.
5) Липса на апетьтъ, трудно храносмилане. Бързея
рязане, повишение на температурата при най-малка
придружено съ сърдцебиене и запъхтяване. Ьолки з-0 -а
ставитЪ и мускули гЪ отъ време на време
о) Гръдниятъ кошъ сплесканъ, стесненъ особьап
нята си часть.
Рамената издадени напредъ, ключицитЬ лльш.

1
:
|

за Юнската сесия.
7) Нервно-мускулно отслабване, отслабете на
I
Осжди за убийство Ко- I кръвоносните сьдсве, изразено въ ускорение на пулс»..Д
,Г____ _
,,и 1
не отговаря на температурата
хш
нигъ Фрицаригъ на 1 ГОПочти ежедневно къмъ 4 —5 ч. сл. пл пови-ьГ71
дина затворъ и ^5.-00 леи температурата придружена въ началото съ тргпкя-ст.в
бр
Граждански искь
.
ле съ топлина и потъ главно по гър-дитЬ.
Осдди на 2 години затУ) Бечерь при пьленъ стомахъ пояьяь* се чащд».«•
уталожва се само следъ като се изпразни гаЩ
воръ по сжщото престъп то спира,
налягание е намалено, пулсъть е меиа < :
ление Сале Кючкжъ Али. даже Крьвн-ло
и при низка те-, чература
ДЬлого на Г. Гьрцу об10; Намаление на теглото, смущение аъ 'ранвоиж
виненъ въ убйстаою г.о появява се едно стопяване, деминерзлизиране,«зно са»; .
липса на време сеотложи дане вь организма прояьено въ изобилно изхвърляне н
главно С0.1И 1Ъ на фасфорната и хларната кисилинв :: :: М
за месец юний н. гго ;^
1-необ; одими за подържане жиьо1а
Осжди за убйство на 1 год

д

д-ръ ив т\\ п

загворъ Георге Д Бакалз.
и други ьЬколко дкла се
отложиха зв юнската се
сия, Г-нъ Прокурора е ня
правилъ апелъ противъ
оправдателната приелдтпротиаъ убиеца на пощен
ския раздаиачъ И. Раду.

—Заловената разбойни
ческа банда, която извър
ши голВми кражби и же
стокости въ Каварненеко,
е доведена тукъ и преда
| дена аъ паркета Г Проку
рора е освободилъ отъ 80
души 70. които се доказа
I ха че еж невиновни. Оста
налите сле задържани за
следствие. Следъ като ще
бждатъ изпратени въ затвора Както е иззестно тая
Приемете, моля Ви;Господине Декане,моит-Ь отлични пс- : разбойническа байца 6в
читаиня.
сплашила цвлото населе
(пп) Г1. Деветакоьь
ние тзъ Каварна и околнмтЪ село.
Изненаданъ останахъ кога прочетехъ краткото съобще
ние ка стр 4-та н; брся2-И на в .Добруджански Гласъ", кдБлагодарение ка дженето предавамъ текстуално :
дармейскит-Ь власти въ
.Г-нъ П. Деветаковъ, председателя иа Б. К О отъ Балняколко дека гя 6Ь зало
чякъ ни изпраща копне отъ писмото до декана на Адвокатска
вена.
та Колегия отъ Окр Калиакра, съ което оттегля подпгса си
отъ решението, взето въ нассданието на колегията иа 7 т м.
Като излагамъ горното заевндетелепувомъ предъ Васъ съ
прискърбие, че редакцията на в. .Добруджански Гласъ* нс из
пълни дълга си като печатенъ ластъ. Н-Ьщо повече, оставамъ
съ убеждението, че Вашнятъ събратъ тенденциозно не публи
кува моето писмо по въпроса.
Като оставам;, на общесгвенното мнение да отежди по
въпроса до колко редакцията на в. .Добруджански Гласъ* е
била лоялна къмъ интереснтЪ на хората, за които сее негърбила да бжде въ услуга, моля Ви нвй учтиво да наредите пу
бликуването на настоящето ми писмо въ колоиитЬ на Вашия
вестникъ.
Уверенъ, че ржкеводени отъ чувството да се изнесе ис
тината и само истината азъ Ви благодаря предварително и Ви
моля да приемете моигЬ дълбоки почитан; я.

ТУБЕРКУЛОЗА — ПРИЗНАЦИ. К.гато !Чог. .
върлувала доста време въ иЪкой орган!-.- ъ нит**
забелязана иди нелЬкувана разумно, тя стп
*
чатъци върху боледуващият ъ, който з?.< ,ц-о съ де*"'
признаци даватъ едииъ изразъ, единъ (б[; зъ ва ст •"
коиго на кратко се състои въ сдедньсто
1; Нвдоетатъчеиъ разв.пъ оргвт-з..бледен >з
до-розовь ца>1Ъ на лицето, обща слабос ■ ь, *н,*. , ’

НцрзДп» я елдь съ смдеони заседшеш, кс-ито
близо 15 деня зае. ьъ града
ни, вчера закрисвоиго за
седания. Той , изгледа след
нигЬ дЪла съ следния ре- ,
зултатъ:
Оправда убиеца ма по
щенския раздавачъИ Раду
Но липса на свидетели
отложи далото по убйствого на Азисъ Меметъ Али задъ лопатките (плешкитЪ) и гръбначьнятъ стълСъищ

Д| Г-Н Днр<кТвР1 II 1П .Дс1Р91111СИ ГИСЪ“

За за се хвърли свЪтяина по въпроса, който н-Ькои лица
умишленно използуаатъ за съмнителни цели, моля Пи най-уч
тиво да благоволите публикуването на тукъ приложеното писмо.
Кдто Ви благодаря предварително, моля Ви да приемете
моитЪ дълбоки почитания къмъ Васъ и духа на Вашгя еестиикъ.
(пп) П. Деветаковъ — адвокатъ

»здми н шп

с<

СЪОБЩЕНИЕ

И

1

Я

5)
'аесгдвамъ на Почитаемата публика,«уц
арий 1937 гсд. отворихь вь село Каре-^
К

гжорулъ),

цПТЕКА:

гредена съ всички необходими лфк!^1
санитарни материали — еж що ,ДРв«-' ,
.Па румерия“.
ден* т С
атаката е отворена както презъ разпети
*
и пр . • цялата нощь, и е винаги на
чг е г 3 нуждак гцигЬ се,
4
до. .

■ СИ

Стопанинъ Аптекари

Нейко В. Дьитков1

«

1

I Най ефтино и гарантирано се боядисва.^I II
I
ля, (нресуяа) и ир- н'ь 1 >

Химическата Бояджии»#

—Министерството на фннаасият-Ь е продължило сро
ка за декларацаитЪ го СИндустриалния кваРтаЛ^’ еек I
влаганията сь съответни да
улицата на хотелъ “
нъци до 28 февруорнй т. г.
ПОСЕТЕТЕ ЗА УВ 1зРКНИь
Въ тази катек рия али; затъ всички търквци, мал
ки индустриалци, собствс- I
ници, професионнсти, киоор-*з1<8!
риаши които имагь право
ме меркп д-41
е
зангм.ланай
Еечесъблато и тв да даватъ съ кина новия о- лицитЪ.
рия наетите имоти, моби- гоустройствот')
боръ
за
продажба
на хра
-Оня деиъ «2^*
лиранн сгаи и всички онени,
за
направата
на
улици
зи данъкоплатци на които
тувань о:ъ п^е1Ъ.з1?
облагането съ :патенти из- те, които водятъ кьмъ не
го,
защото
по
причина
на
тича на 31 мартъ Т. г.
псследнитЬ снегозе и дъж
дове т^зи улици са стана-1
ли непроходими не само з*
пешеходци, но и за нато* се е обесил^
варените кола.
СИ.
йУЯНСКЯ е -^ма/1, събран, е на
Ба
цельта
Камарата
ше
‘24 Ялуарий т. г„ 2Ъ коети
между другите въпроси се напргви постапки предъ Про|гаН* V.
градската община, за да взе-
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Базаражинъ в Мартъ 1*3?

Цена 1 лей
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.Гдето се пааеломи щастието,
тамъ нашуеа и маистьта*.
„Нккога и иа псбеаенитк се
възвръща храйрестьта*.
.Това, което за едни а храна
за други е отрова*.
.Съ остаряването чоакиъ ста
ва и по-лудъ и по мждъръ*

99
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1с . ■'
«да а* да-ре в*г. а. саш Яг. 47 - а
УРЕЖДА релакционйнъ комитетъ
< №

Отг. Ред. С? ЩЛ

тпки и

’Я1

ДОБРИ НЕ/ЕЩРОВЪ

0 Г;
\1

Полъ това заглавие в-кг
I ,1жМмвеаГ‘ пише една ста
пя, въ КОЯТО с казало
.Г. Добри Немнрт еиз
‘ брдаъ председател ь на дру
I ВИНИОТО на Бьлгар.китЪ

ЕИ

-

-I
а

НЕ Е ВЕЧЕ ИЕЖДУ ЖИВНТВ

та (обектива) преследвана но възпита взаскли и све- 1
щеяииятъ дългь, завктъгъ
отъ него.
Има лн нЪкой отъ
я край, който да не поаСега, коггто волята иа | на нрадедитк имъ заповед- ; нава Заафиролу! Редния година се икриаве между '
Бьлгарската литература ва да ускорятъ раабиретел
иасъ свърза много поааааства,нмапм в безброй при 1
го повика на пред- ството, взаимното уважение ятели
'
седателството,Г. Добри Не- и ва аъвстаяваятъ старото
Замина си една днчяость съ добри качества:
иировъ ше има предъ себе отлично съседство между бнашъ чиновавкъ, депутатъ, префекъ въ Илфовъ а•:и
Самото име на Г. Неми- си една голкма задача : да даат» народа.
даокатъ, съветаакъ в ар.
хзърли още мостове върху
О в аъ това интересите
рояь « едва прсгр..мз.
Той подвиваше съ асачкитк му особевоств въ
—Нещастието т народи- всичкитк |.кки, по всички- на дветк държави, мкрттъ проса за собствеамосьта въ .Нова Добруджа”, за да
тк, ВВ нвзваше, иЬколко тв направления, да скжса въ Балкяжтк, еигк« йствк- опознае този парлнвъ въаросъ въ всичкитк му под
вреди избера си, Г пречки.к (прегредитк), да ето въ Евроиа, културата, робности и тънкости, ходи на якколко пжтн въ Ца- ц
ДобраНемир ьъ.с дъ фа - строши ледоиетк и да съв- цивилизацията диктува1ъ риградъ, дето е нзучаалъ тевтердането (старнтк тур- I
)) та, че абтиж н ето межяу даде необходимото приятел- часъ по-скоро разбирател- ски архиви) и отъ дето е можалъ да раауанае аа мио- ь
^ткхъ е заграбено, намига ство между народитк за да ството между Румъния и жество фирмаии по отношение прилагането иа старо
се само въ ржиегЬ на по- се разберътъ.да се уважа- България Времената ва у- то мусулмзиско право ва собствстюсть.
дитнчяскитк мжже. Тля с- ватъ, да се убеднняватъ.да мразата, преследваните и
По този вачннъЗамфиролу направа яеяви раауч*
баче, често иматъ предъ си помагатъ и да си пра- унищоженията едни други вания по прилагания ва аграрнитк ааковв въ Кядрв'С-ВМДЪ само мкетиитк ибл!.з ватъ добро, вмкето да се тркбва да престаиатъ,
лагера и ако си сроииятъ мяшитк читатели мин. го
л п интереси. важяоетьть иа мрьзятъ, да се р*зд+лятт
Инлтъ дуе та пече не дини въ колонитк иа нашия в къ дадохме въ вреводъ
която не може д<1 се пре ! да се преедедватъ едни дру- пушкатк. нетотапк идр , ткзи проучвания по аемлеияня въпросъ, конто отбив*
иебрегпе, но отъ етер ние- ги и да са унащожавгтъ*. не лъжнтк, не имтрягитк зо засЪгатъ жителнтк иа тоая край
то да се подчср:ае що.а, | Всичко това е отлично.
ио иматъ думата адравнятъ
МИ!"Ъ НА ПРАХА МУ !
което ии дк.:н. нлцат се
Ромъння и България сж рязумъ, честииктъ трудъ, ■
-л онова, което ни съгди.1яв?. дче съседни държави. До- деблее.ьтд, честиостьта, •
Спориитк ни ь> п; оснОи брото сжседс^во между Ро- спрзведлрвсстьта, вз; имяо- и й-зиерски преследвания в
С*
хе мгуЙ ли много о.ъ о
мъаскиятъ и Бьлгарскиятъ т<>уважаиие,истинскят» кул вааимно изтребления меж*
А “ /Тя IV ЧУ
•[ строгата си, ако мост* ветЬ народъ е дълбоко запеча- 1 тура и чистата цивялкм- ДУ иародигк.
ВА СТрйВЯТЯ, КОЯТО
з между сжд^нп-Ь страни гзно въ сърдцата имъ съ ция
Ако ие вастжпя разби- I И|П|||М Англия
бЪха хвърлени не отъ по- незаличими и нлзамЪннмиНкматъ думата вече
о- рятелство, тя ше
се намеси
ди
лятячеДОгЬ м,ъже, но отъ факти въ историята. Осно* ния, които било по чуждо и ше постави всккяго иа
Вчера на *4но ея^мммаа^Ш
ОбрааовиитЪ (интслек1уал- витк за едно разбврател престжпво влияние, било
местото му. «оди а Ромффл млш»тлл»гЩ
: висаг. л », поети, лр- ство, за едно взаимно ува- по-лошото или липса на век
Ако едииъ си е подов- той ишраеш преди есччио «я-В
в учен-*. 1акл би се жеиие, за едно отлично сж- какво възютаиие. и иераз- лилъ собствената кжша, то- рат» ма Анелия п О яЛ
С%ядма СДна тмосфера на седстао сж здраво постаае- бирено интереситк иа стра- ва не значи че тркбва да Заяем сжпо, че 0. И. ме ниЦ
| рфбирятелстно, на пргятел- ни отъ доблестнитк миша вата си гърсятъ вскчески пламне и да изгора аклия молили ма омил ОгржяеиШ
I С1рО, нд взаимноувзженге, ли поколеяия и на двата да тровятъ отношенията грядъ.
коит* се омАалечаеатя мк
между двата съседни нароПоети, писатели, учена в мело 9а яреЛпрмемвтш ест Д
I КфГЮ ще облегчи отноше- народа
Въ последннтк години да, дт спъва гъ разбирател- , артисти отъ едната и друга- »амм есйнстети ДтйеяимЦ
■ймщ щт ду н родитк и
решението на мно- върху тия здрави основи, ството между дветк дър- I та страна ше тркбва да се срещу останалият еярояе
Щ спорни вънро и
по пжтяиа разбирателство жаии и съ нетърпение иа- впрегнатъвъ колата иаРо- гмм стра т Цоеяшатаол
Дългь е на пиелтелшк, то, взаимното уважеиие и то че дн очакватъ да чу- мъно - Българското съсед* ч* Лержленшт, мошмо 9
У1ерртк и др да раз .кягъ доброто сжседство се на- ятъ пксевьта иа иушиитк, ство, раабярателство м аза
мвявлм да предприемате«
м овроаергаятъ предразсж- хвърляха пречки отъ лица. ссблитк, топоветк в др. имао уважение Ще трк&- еммемн опере чии ерету
ДМвтк натрупали се въ
зле възпитани, престжпно беаъ да държатъ емктка ва да хаърлягь вони мостс- л/тя, ся нищо не ще услуР'
В|пяължение па в^к ас.
направлявани, конто отро- какъвъ ше бжде краягъ
ве по всички направления джин» ми циеилияацпята «й|
Ткартъ л снотата (пъз- вени въ себе си, търсятъ
Иматъ думаха вече съз- *■ зближенне между двата лира.
V
ржшость) .13 напрагя:ъ то по всички пжтища и съ I нателнитк, прпзорливитк, народа и да ие позволяаатъ ■^т^нммнмнма I
ВЧйбй като не ^жешрзз- 'всички средства да тровятъ изпитавитк и дс блестим мж да се уаяпежаватъ старимарпинг
К Отъ В ригигк к 1ито теи отношенията между двг- же и на едната и на дру- тк такива хвърлеви тъй
йипвБИи П1^П1ипа»1
Бщлчрадъ, Цечятгтя *-П
. дартгХу политиката и | та съседни народа, приягатл страна : здраво,тъй нскренао и тъй
I МВломаппята----' телството, разбирателството
Иматъ думата учевитк, ; съзнателно отъ мииалитк мием овширно имммд(мямим««
' %ь_<роигъ роианъ ,|к|* и доброто ежеедешо па ко- | поегитк, сжщиискатя, чис- поколения, конто сж гор- мвимо сж станали по МУЙ
Г. Д бри Неми- ито, тъй силно блк:ти въ 1 тата и добр. ьъзшлана ин- досгьта и на едива в на дру ■ чай една конференция ма аИ
8
Дъотич*. Една жолпя втаР
рръ, вкренъ на своитк и- историята имъ.
телигенция, аа даетк стра- гия народъ.
Нека нителектуалнтк в иа 300 души манифестира бурГя
Арбй < помжч <лъ да предВ:ички тия пречки скоро ни припита съ чистата куломкп аредъ своитк читате- ше бждатъ очистени, Ро- тура, здравата имам янзяциа едната и на другата страна но противя Лъотинв и м«Н
подпомогаатъ политицитк мммо движение поете <х5«ьК>
, й>» вливането, кое го упраж- мъно- Б^лгарскъятъ хори- и човкщчитк идеали
г. ОЙ*Ц съседнигк народи з знгь скоро ше бжде обнеИма думата вей поелк в днпломатнтк, които нс нява, чв прави хичелериемлШ
' 1ЙВВ Прху други.
трень, Пжтьтъ къмъ раз- поосяетена и съзнателна кренао жедаятъ и работятъ проплаандв. ЛГами^«ст*чи»Ш
}
[{ _Ве»ъ да взема много го- бирателството, взаимното у- Европа, която не ше оста- за разбирателството между та ев ивроди вв гталамаа<Д_
мия между муил>уавенимит«Л|
( ЩЩ* мози съ скромностьта 1 важение и доброто ежеед ; ви нл ново б лканитк, за Ромъння и Българин.
ма движението «Тмтим» (V
; ЦЦШь истински пконеръ ство ше бжде огладенъ,отъ престжпнот»’ удоволствие и
№ К. Ит антифашистите». Ямколав
(й^еж) за гдпо дкло, ко- силя доблестни и прозор- липса вп възпитание на икдуши втха ранени с» яажяВ
*ГО ацМужавз тактъ и спо* ! лиан мжже и на едната и • кои маииаик, да са сбър*
мм.
Следя 10 мин. яалмцмЩ
I ЙОбвоаи, Г. Добри Неми- иа другата страна, моито , натъ на ново въ кипявъ РЕКЛАМАТА
ята еяветаневнреда м аушИ
И» вапълн^ е постигнал т, , изаъиъ ес1итвеьнитк вмъ вулкаиъ в огшипе ва рая- ги,'л,и 111 111
туаа жмммна.
■;
*» «Първи бразди* ц«ль- I качества, времето достатъч дорв, несправедливости и е душата ва търговията

да

.ДОБРУДЖАНСКИ НОВИНИ*

Стр 2 ра

I

.

Три риботничесии
митинги иъ Пжрнгь

ЯШШ1ПГ

ХРОНИКА

Пфижъ — Вчера на три
Пра». та.’Я«4-о а ада. » стро
— I» ОиСТИ гр>дгаж мЬста въ Порила се гг:
ги
«арки аа -• кдаори -ъмн*
тояга яяжял митинги из с>»- вз да :с р - . • <делен
‘дог::ии*,гк Не е»'-»** оть
3; , гъ очш> X“
6,«,-.«««•
и.;г>;нг г1> дд-ржа речь лкр*т?рьгь на душата кон
г|) дфздия нз груда . Жу •,
рсойо я:мяу другот мявя, че 0'шзтз к"Нфедера*1из на труда щест>трудничи съ народник фр и ъ д>
лато той се загтлпвз за ии-

В»аи:-1й е : редстгзеваотъ
> адвокат,: И Житеапи,де
кзнъть нг
въ Гч
листра, П. Гро-*ея П. Л га
и Ттрчьь.чус ь
Чеггн.т< ;а ^'еимите/.
ник.ь оУ. т». 1рсд1 ’аИ с!лъ
Л«иь и сьдържз обвинения

гереситЪ на работниците
Работниците при вчераш
»титй митинги наказах? же'та чие работническите дс,спори Матиаьо да бжзагь
изменени аъ полза на работншачге, да сеспредЬ.;и
«а рзбогамите надница отъ
I франкъ и т я
Узнава се, че ссиидлис•ичеечата партия прежив^13 тежки дяи. Л кното кри/о иа партията се е почти
:)тоепмо я е поискалоогъ

за комунистическа деятел
ность на обвиняемите
Сл-дъ разпита ча глаа
ния обвиняемъ П РаАчевъ.
който отказва каквсто и
Д* било участие аъ поаоб»» организации, декларира,
■* « шредентисть, & нспротянъ лоялен ъ гргжде нииъ
на страната
1 Всички последуюши обвяяяеми отказватъ каквото
и дт било участие ьъ такат1 организация.

та ,.;ТИица аатаарана-а «а
к«чм> /ниааргитатв •» иблата
стра-1» е съпрзаааеие съ гласу
вам '• аа на»ъ ааканъ аа »■шета сЯрааомгм Спорааъ наантА разпаражданна аа адкана
да студаатит^ са забрава аа
прзмтъ пвли-сч» ида ааа«атъ
участие »ъ ас.^-ачасаит* барбк «ъ »ед.е:т«ечв лалитичасКИМ ЖИ«#ТЪ

— Въ връма аа изпълнанин указа аа амнистия
та нтъ1 Дяяямврий »ЗАг.
на всички мобилизирани
взели участия въ ЕаропяАската война. М-та иа правоеждието • освЪтлилнеждебимте инстанции съ
слядннто:
Подъ думата мебилмаирамъ са разбира всички
тиа които еж били моби-

^ь':'™;::;; -шшп......^ -ирт^

^Г.г~
КОНТРОЛНА

1

слум*. н»дъ ГПУ

ската Академия въВ.риаг 28 юлий 1914 г до !
»,ш" . „ря.т“ГнгС™о в” И»

ЙГ

!
Москва. —■ Тукь се сб- чеиъ за подначалиикъ въ

мзуаа върховеиъ револю- I
!йочеяъ аоененъ комнтетъ
юдъ председателството на
Зтааинъ. Задачата на йонна
гомктетъ е да контролира
(еАстокята на ГПУ.

Тимсят (гиапит

I

т и 11ИТ1 откри

}

раждтвския стенографски
ъюаъ оть 10 Януарай 1937
од. 12 урокл иесечио, из|ра цаин въ свигьця по 3
'рока ргдзчао вскк- сед1ица. П рел ,д аателъ Стераьъ Втновъ Такса 60 леш месечно, напра гени съ
юш нски записъ или вь
ербови марки. Адресъ :
'раждаиски стенографски
ъютъ-София, бул. Клемен
нне 7.

и1П1 М СТС к|М11иВей
:о жена трйбеа да еи ну1И тая прочута книга. Щ
МТ1Ш И Хи1191(11Т1 II*
МСЦ1 Мият Г. Хцек,
Съдържа: 1. Естатмчасиа режимъ.2) Храна мраота. 3) Смйна иа кожата
) Грижа за таиа ма кожао. 5) Какво до провимъ,
о да имано хубаво косо.
>) Какво да правимъ за
.а имано хубави зжби 7)
)а да имамя хубави очи
.) Грижи за ноктигй. 9)
1жто ао до сте здрави и
:расиви. 10) Храна за отлабване. 11) Резни рецепи, менюта и пр. пр. Тая
юниа книга се е похар./ 'ИЯО оъ Америка 1500000
кзамплярв. Освенъ тия въ
л1,одакцията ни ое нами•отъ и други Бълар. пре1итим книги. Редакцията
• ТИ ео помещава ко уп. К
«вго! I Кг. 47 (цз самиятъ
(иио Модорнъ) Цени ноюлоии иа всички книги.

ап.

Министерството иа Търго
вията въ София.
Съжадваме отъ все сърдае добРи> 5,ш>

Таиа чо семо тиа се ползуватъ отъ тая амнистия,
които сж били мобилизи
рани оъ Ромъиското ор
ния.

ТУБ1РКУЛОЗА — ЛЪЮЧАН* «К1
микробът* ис е всичко еъ -.-аатхулсз! : , .
чножаоачято му п чоьТка кмон, тъ» ,,
ММ
ето на оргааиьеа
ТвЗбва ел*а пртдразчоложе-ос-1 е*-{ ,
• ДНИ СП»ЦВвЛИИ уСЯСВИЯ. КОЯТО Д» 1П- ,
'*•*
боркулозноять бацил* да е р*зь г да Се;
чини СОЛКТкТГ
НА.ча ли т.-я условия микрсСътъ е -г_
въ какаото ко.т-.чггтео да опал г. С
-:
то хвьрлаио иа гранитна -гамен
огъня.
Етв пш1 пря лЪчуеа-^ето са т^бер.. !Г1
Н
Н
трМаа да со прелях чатъ ..слоагятд които
аитието на туберкулозния ;ъ бацилъ.
Пак» пввтаряу# калкато и ;;; г?лч«
, ЯР
барк> лозата, тя ч&жя » да са язбагке **
:е /злкв
Веааъжъ азаааеьъ болният* отъ ;-с.:аа»«те,У1I
к-»то спамвга за разв-.ткато на ту6ерк..лс?н
аа да са почае едно редоано и раа; у,но л%к. ьане. ,*п
са са състоа аъ следното.
Ь Ла са апрад4ли течко кжл» е сгк.
,-3
коя оргаяъ. коя часть отъ тялото е гзч .. -г-1 Ш
гулозяиятъ бацалъ
2) Ла са събуди, лч се заг
, Г2 С:
ната, гриродиать спосоонос • *а ор.аниз-:^!
баласъта.
3) Болниятъ ле се п^с-ааи еъ сг.гн- -»а
«тряаана и умЪрено
ядачд.
I
Пачкжв, спокойствие, до^го разлел: •»«
' нита ялъ полходяша храна к питнега :ъ
■**
Ди на аргаянзма, да се не троР!-, да ;е ге -з-г-зз г А*

Я

шава.

■еа

4) Ла са втвкуаа сам .ятъ у.икробт :■ о: :> -4.
1
ката му огаише, въ гнездото му съ гед
ШУ1
да се аради ааорганезма по-еече о-ко.'кс-а ■ з.е:
—
5; Спокойствието, доброто разлол.^е-.. с. =1;а-»
аумнато и уапашно л-Ькувтне, >у.Ърс--!-а работа » ••1рА
пад.-одяшатЗ храни и питиета, чистота, а
яа, чясткятъ въад;.хъ н животътъ Олиао зо игегп ^
силните орджиа противъ т.берколоза_а и :».'.г:г <
ж<
ка балЯсть

1-0Ъ И1 Щ ф(

а
и

СЪОБЩЕНИЕ

Изоестяоамъ на Почитаемата публекв
10 Фаоруармй 1937 год. отворихъ въ село Кн!
с
литъ (Стожарулъ).

— Востиикарската аген
ция .Стрела* е започнала
да получава илюстровано
то списание .Родиа Доб
рушио .ОеЬгв|еа N11113*
дебре наредена съ всички неьбхедими г.ъкв; ■
подъ дирокторството иа г.
Драгомиръ Пачевъ.
всички санитарни материоли — сжшо «Я?3'1
Списанието излиза въ
и «Парфумерия*.
Аптекнта е отворена както презъ сег;
София на български и роI иъисии езици, и се зани I и прйзъ цйлате нощь, м е винаги нг
мава специално съ Доб
ние нн нуждающигк се,
руджанскигк въпроси.
Стопанинъ Аптекар*
Желающи да се абоииветков
ратъ да се отнссътъ до г.
Ст: Рад*“ь «генция .Стре
)
ла“ — Блзарцжикъ.
— Преглеждането отъ во
За проданъ се наиира
енната комисия на набора
въ продавачите на софий
1938 въ нашия ькржгъ, е ските в-ци.
определено та к е: отъ 2
мартъ до 8 мартъ комиси_ц
*та •“* зеседава оъ секто- Нймип,т Р*дакци»т* ни со I
ра Стежарулъ (Кера • Пе- гии пР.а Ъ *втики 6ълг*РЛИТЪ), отъ 10 мортъ до 17 р1,ли5^И^ кн^ги- от'
мартъ сокторъ Езибай, отъ Р лични ааторн. Книгитй
19 мартъ до 26 оъ сектора ! г,ягт * Д^а'юноши м *ъз
Касимъ.отъ27 до 31 мартъ Р
^ паскеро ща сеотК.1^'
въ сектора гр. Коварна, отъ ; * ^®тска библиотека
Индустриалния кварге-1*
Пачевъ
2 априлъ до 6 априлъ въ вангт_Ще Раздвмиогражулицата на хотел»
сектора Балчикъ. отъ 8 а- *инството- прочитни книприлъ до 12 априлъ въсектора Базарджикъ.

— Градс кага баиа ремон
тирана наА модерно гъ пре
достатъчна вода е намали
ла цеиигЬ си.
Приема иесечзнъ абовамеить 40 аей независимо
колко пжти ше посети презь
месеца клиента- Такси а* и*сажъ отъ 6 до 10 лей.
Възьаграждсьае на при
слугата не повече огъ^леА
и пр.
Прислуга ч;ит« и акоратна

АПТЕКА:

■
I

I
|

Ценко В. Ц

«

I

|

^ай"|фш| и праитирано се боядисва.^
ля, (пресува) и вр.

Хнивческата Боядкийш

НАКО ВАСИЛЕВ-

ПОСЕТЕТЕ ЗА УВ'ВРКН11Ь

|

— Мировото еждилиша
е започнало да издава избиратолитй карти. Всички
граждани сж длъжни да
се явятъ и си ги получатъ.
— Миниетерътъ на труоа Г Нисторъ е потвърдилъ рапорта на специалната комисия по настаняване работниците отъ 2
мартъ и. г съ който се забраняаа безословно.цопуснането тая годчна на градчнарит* отъ България въ
Ромжния.

Продава
ев ?р^но
~Г—----- ■— * 400 к

М и-Ьсто въ с. Шабла съ
седство съ Дра:ни Мииковъ едно лозе отъ 1 дек&ръ въ сжщото село.

Снюшин Ниади»
Кино „МОДЕРНЪ“
днесь прожектира

.ШИШ РШ1Г
Иг.1

4 ВАЖНО!

ВАЙ#0’:

1

Цов'!К1'

Въ Редакцията яа в-къ,ДобР
47 (дс кй'1
изходяща
се на ул. Р. Саго1 N0.
4
,
•I но модгрнъ) се намиргтъ за проД’нЪ
ЙМИИ КШ1К1119И1Т11 И1Г1 51 ,',Р11Т 1

«3

I ИМ

съ крайво намлдени пени
^^ I
Въ гр. Балчикъ се продават* ПРЙ ц? .
колае Добрицз а въ Кавар»* °Р
;
Дескаловъ. Пристигна нова ПР*^

!

Т1мсп11а УАПАИ

*

1

1Г'" -

V'

I*

I

'иН ]

'

Цена 1 лей

овини

ДОБРУДЖАНСКИ

1 :«

I :

I

]I

Е ,
‘•1

>ч-ц
:ч *Я
;.:Ь I

I)

з» г
•

V.'

I‘-9-Ъ

I
.СлабитЪ зара на нагагъ да
бжалгъ исираиии*.

V

.Утакчитална болееть а аа па
зишъ аарааето си съ единъ ммоп
стрсгъ ражимъ*.
.Заслужено губи аасетоанзи
който търси чуждото*
.Добре а живЪлъ ензи. кейп
е жив!лъ на страна отъ дорскат
суета*.

21А К 11\ОЕРЕ^ЕКТ РЕ ^РОРМАТШМ

В««1ас|1аа «I ли-|1« Я1г. и. Саго1 Мг. 47 - ВааагрТс - ■•амЖп1«

УРЕЖДА РЕДАКЦИОНЕН! КиМИЧЕТЪ

С)

С V*

Базарджикъ 16 Мартъ

витии изпиеш ишмциип испт

^•1-Я

- •*- .

/

Гоа. Ш Брой 280
г

/

НмКЯМ, че живота по
■скога есънь Какъ кнглее да той съ своя строгь пс*
кятит погледъ!
Иисмш се НЛДЪ II СЪ И
ЧУЯЮ в ■•<ъ ние самат!
Юнекога да иска |
е»
■ М ДЙ Ш гЪрвать.
'|ГЖ /ипаиме ИС1 ината и саастимта, да пе си слу"■ЯКЪСЪвъображ аеми « из;щ масяеая огь насъ събития,
— факти ■ Др его едно отв
СМШевитк задъ !ж.н :я па

I
I

торият а сь своят! произвеления
Да сравняваме нашата
бедна дсПствитслнссть, н!иа много да сп челимь, н-.пр пивъ ше изл» жимъ на

отг Ред ст. Рит

1ПШП мпгш

V7

ОКО/10 ндсъ

Аг>оиаиеитъ за I гед. 2го лев, аа1
месеца 120 ягР за странстао дюйя

Ще се подпиши лп
западния пактъ?

*

Напоследъкъ, ката че ли тил зла дума .Кръаиото яат
гаче* станаха иа мода и ся почти аъ устата иа по-а»ч>-то, „о
то отняатъ или се аръшатъ отъ кабината аа якиара безрвз
|
лично кол «причината, коато ги е зааела яри иаго.
Кжззам* лае дум.» .Кръаио иалКгаме*, аащото асечки гс !
аорлтъ за ткчъ, аскки се иаучилъ да ги проианагя
А самото понятие гяшчве^кта ма кръаиото иадкгаие я»
кой оше ие знае добре нито академиците мито прв^веерШтТ
нито якквритк, а оше 1.о аече обикиоаечиитк прсетосапрти
илИ страдаш чк отъ иЪкоч болТ.сгь, могатъ точно за се пре
изиесътъ за него отъ де произлиза, кой и какъ го регул^р» •»
О гъ тукъ и неуспкхитк при лУкуаввето на мне*в возес
ти н з:бзлаааието иа ячого злрааи кядето кръането яалкга
ние е амъкиато яли искустаеимо (с ъамате.и.о иля иеоамат*;!
но) или аъ действително сдшестауаа като последица израз!
иа иЪчоя ненормалноок аъ организма или погрешна са тъ/р
к>аатъ ц^фритк показани и получени отъ тели или онзи апяу
рагъ при тия или ония услояия.
вр,
ДнЪсъ като че ли попя ег.иа епидемия отъ .гръаве на
л*гяие* клето е последица отъ всевъзможни фактора, отъ ас#
възможни причини аъ сложната чеаЪшка машина.
I
Както температурата, така и кръвното иалкгаие аъ чф
вкшкиятъ оргаиизмъ сд признаци яаакшо, коато стааа аъиЖч
го. Има нормална, полезна температура има и нормално, пф
л*зно кртаио калкгана, б»з* които вргаиаам1гъ аа мажа
ж.-аЪа.
Ояоаа което тг^боч да са анае, то » ч» елшастауаа ааш
температура ,орНтот вее добра г*ц.*гт»уаа и еако кръеЖ]
нлтКеане ,ор.1та* най давро най полевно квито аеккм тркйва
да знаа или най-малко да чуистауаа и да гя пази понеже еЖ
различия у разнитЪ хора, както имъ са раалични я ларактв
ритк я услояията, при които жиякятъ Ако таяпературата &
почти иепромЬнляяа у разяигА чора, кръаиото яалкгаияо а поЯ
'сжено иа вееаъомгжня громени у рааиитк хора при [аз-Я
тк услоаия. Нскки има една па-го.чкма чуаствятвлввстк |Я
крьяното си иал%гаие отколкото аъ температурата ея
»
Има моменти при рааиитк аабол1ьаниа, ногато бояиеатЯ
трепери, сп-.»к»а се отъ ст>*ъ, а термеметрътъ псказ!а еа»
висока температура 39 40 0 , яма моменти, котете иАкой I
гледъ е добре и здравъ, а термеметрътъ покаааа една темп.
ратура надъ установената иорм лна Има яай-поеде и моми
тни случаи, кждето тер«вметръ'Ъ пестаееаъ и на злрааъ ч»
в!,чъ показна едяа ненс; малиа тамперату ра, зашето така
построенъ или момейте а такъаъ или така се тълкуватЪ ци]
ри» IТса случаи преходни, временни и нЪматъ яии:* сб|
съ иормлл“ото положение на организма.
Тача е и съ кръвното налкгане я яегааитк прачгяй
които еще науката ие си е казала напълно азрааатя ама
Колко пати иа единъ и едшь боленъ или адрюъ аау (
съо4щааатъ различни цифри аа кръвното му налагане зажм
косато се измерва отъ едно и сашо лице в съ еаинъ ■ еди
апаратът Колко пжти цифрата, коато показва тозв яли онт
апаратъ въ иавестни томаити за кръаиото яааЪгаиа а така
или тъй е тълкувана, че Ооликятъ »ля здраамвтт ако а съ ио
малио наяТгане преди измерването аръша са съ налагай
следъ измерването- инфрвта, в»вгълкта за кръвното му нал
гене се звгнездка аъ ума му въ аушатв му. аъ характера Ч
и непрестанно го гризе, мжчи и претисква Сазъ сърацет]
кръвьта и артериитЪ му, най ввжиитк фактори аа налЪгач
то да сж псвредениг Налагането е аъ ума му. <ъ мозъка и
въ душата му, а не аъ кръвьта му
|
Всичко това се дължи на факта, че въпраеътъ съ кръви]
то налГган» е оше тъмеиъ, ойаитъ аъ маглв, ие ясеяъ, иа д]
бре и ие напълно обясненъ и разагиенъ за науката.
!
Отъ друга страна апаратитЪ съ които се измерва иръ|
ното налагане не сд достатъчно усъвършеистсуеени.
Онова коато се з<ае днасъ за кръвното налкгаие а ся*
ньото
Кгъаьта или кзкто сж а наричали па райе вдтрешне]
ср!да, е единъ органъ, който е натоаареиъ съ аешеетва аа#1
отъ външния евктъ подъ формата на храна и Мито вешаст
кръвьта тркбаа да достави на ьекчки клетка, аа всичка ш
гами аъ човешкото ткло за аа ги иаподзуаатъ аа подържа
на живота си, за поправка на иахабеиота и аа произвежда!
на топлина и енергия.
]
Осяеиъ това кръвьта получава отъ разиитЪ органи аса]
ки останки отъ ткхната дейность и га занася аъ оргаиит!
въ апаратит!, която сд натовароии «а га изхаърлятъ аа аъм

Лондонъ Противно нд
очакваният*. пристпгнялпяаъ вчера въ Лондонъ
терм послои» кг фонъ
I
Рибептропъ звяпв, че не
I
поси
нпквкгвъ проектъ
ПОкОЗЪ съ всичката си аодота и нашето н.достатъчно аа с> лючявпето на вапавъзпитание, и лнпетза па I денъ пьктъ.
здрави знания иогсьтс<еието на характери
Оггьръ ьонфлишъ
И пакъ старото време шс
N1119 Пеш I СССР.
ни доде на помошь, както
ни разкрива ночрията, да )
тьрсимъ личности съЕелиМ екна Вчера между яписачъ!
ки
сърдпа
могзлно
силни
^
пгнекото
и съветскотопраЧ Новото време удря п?
и
6|)10РКТ11.
Запи
тс
поз
ш
т
,-стна
възнгкна
остъръ
■ ав всичк I боравещи ната истина е че с мо сил
!.•!
: конфликтъ вследствие ст
ната ЛИЧН аСТЬСЬ Ве«..б 'К1;0 каза на съветскит! власти
тз бързни*- гъ ненигк душевни мичеива | да
Шг
признаят! паспорта га
КОЙТО се движи всичко може да се нал жи, да по
1 секретаря нг японската ледвесъ въ живота, о тава сочи пжтя, по к нто тръг
всвчко задъ себе си и теж нали да постигнемъ цели гаии*. Снсшч ягокскиятъ
ко тоиувт, к Йго З.-др! полезни за общото благо I посланикъ води три чаесвъ
I разговоръ съ помошянкъ
X
стои още на споят! получие.
външния комисаръ г Сторъждясали скрижзлп н. (рИначе ставане плячка на м,.ня, овъ По всичко из
1
V.
СГНЗИВ И на |(3111(Т1И1Т0
•.
глежда, обаче, че саьетско
НЪкоя моралисти »бясняМного мзлъкъеброя на то правителство и!ма да
Ввтъ, че им т хора б е з ъ хората, които отъ все сърд- отегдпи Яяонскиятъ послаарйвствеяо чувство, но пъкъ це и искре пю с.* предаватъ иикъ е заявилъ на г. Сто[ Я мкматъ нужда отъ него. за обща работа, които меч маняковъ, че ако паспорта
; Всвчко което праяягъ. из- тата не огделягь отъ д»и I на секретаря не бледе призI Вършяатъ го отг в:е сърл- ствителчостьта.
натъ японското прлвителВе.
сж погълнати отъ
Днесъ идеализма е злка | ство ще севнди принудено
й|*й действителность която ченъ на гв здея и почти- да скжса всякакви липлп\
ПТОВЪ огледало прозира телчс. поглежда отъ напра матишска вргзки съ СССР
ВУ ДЯШОС-ьта на подобни ; шепата закачалка, замгненъ
——.—и ззиестскъ отъ грубгя и
Том сж, разбира се, ред- . жеатокъ матери?лизъмъг з | сточена, откохкото тая
КМ ДВчяостн, ко:-то сл ост - разенъ вь картинната ф р- ' преяъ погчрднпт! месе
ци Вь Взлеифтя опти
■ Оспвя.ъ дири въ ис- | ма на общссгвеность
1 мпаиътъ,често много нет«!стенъ, взима отново
КАКВО Е ДНЕСЪ ПОЛОЖЕНИЕТО
надмощие гледъ посл.д- 1
___
нптъ изпнтянпя, предъ
ВЪ ВАЛЕНЦИЯ
които б! изправена ре
—
: публиката.
Пкрюсъ,— Въ дописка минус мо ще докер* крея В(ЪН IIIЬ 11М1Й11 ИТ8Ичастния си прате- нл пойната въ полза на рцц
ОРЖИ I Й91НЦН
■ВКК въ Валенция, ту- единия или другия огъ .
■■■■таи Маши
Дуввквятъ в°отникъ „Де- воюващпт! лагери.
|
"ШИИ ИНШЬ
Жвт Ява следнит! гвеРгп.убликанцит!
ио
Може много лесно да
ЯВЯВВ Относно положе- сг прздвпдп.че контрола (йаяи следъ надннето на
■МТО аъ озгашната ис- на териториязнпгк води ; столицата това оржжпе
ЧЦЦ стотица
ще пзмЬни коренно по- Д“ остане въ ржцетЪ на !
■Въ последно време г. лож‘*ннето па нещата и ; нацпоналистптъ.Отъ дру*
_!У° Кчбадеро и Ад- ' че крайната победа ше га страна се съобщава,
■•РМ» делъ Вайо отпра- стане въпросъ на бързи- че
**** енергични апелп до на и решителность.
населението н дон^Ькжде Това именно накара пра- Р(В9бШ11С11Т| |МТ1 I 1М(Т1Г11М П 10М11М
Мйв апели даватъ вече взтелството дя пррдприе
,^МЯ»ти Работит! на- ме редица нЬрки: но ге- не се знае съ каква цель
■рщц въ последно вре- перадъ Франко отъ своя е сторено товп: деди ре^йотина взеха тако- , страна действува п със аублвканцнт! се готвятъ
*• яворавл^ние, че всич- р!доточава гол!ми вой I да б!гатъ въ Европа влж
Яйв^жда дя ое в-Ьрва, гковп части по разипт! се страхуватъ отъ нацишенаноката война е фр итове ПроаътЪзн дни оналпстическо десентъ
»ла до едннъ плъз- тр-Ьбва да се очаква ед- въ Валенция.
Такива орг<ни, такива апарати сд: бъбреиитЬ, бФлит! лрей
■акдонъ, който не , на война, много по-оже* I
аа, кожата а др.
___
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Таи че кръвьта служи като оргивъ аа препсаае. На1лисле крьаьта рашредкля аа» сааяоиаяао веществата които
се «ириботвитъ въ развят» органи ва човкшкото т»ло По то
ва иляиъ тя се явява я вито оргаиъ на рааяовесае
На кжсо крьаьта осягуряи вноса, наиос< я вжтрешяяя
траяспорт ь в а сложната човкшка машяяа.
За да напълня сюит» функи-я, своята работа крьаьта
тркбва да бжде лостоляно пренасяна въ раничивтк области,
въ ршичичт» части яа чоакшмого г»ло 1я тркбва да се данжи
Лангателянятъ аоаратъ яа кръаьта се състои отъ д я е
части :
2) КръажосиитЪ еждом (вргеривгЬ и веявг»), която ов*
рддуяятъ раамрелклителяата система
Крън.та тласкана отъ една страна отъ сърдцето, а отъ
друга отъ стенит Ь (еластичностъта) на вртсргитЪ се намира
винаги подъ едю иалЪгаяе — наречено .кръвно наяЪгаие*
— което яма свои максимумъ (най силно е) при отагьрстмето
яа аортата (сърдцето) като постепенно, бавно намалява къмъ
периферията я после язаеяяъжъ отслабва, когато кръаьта яа*
яяуа аъ ипяляряята система (последни; Ь разклонения на ар*
тсряят» я веннтк).
Така яе кръвяото иалйгане поим сгъ сърдцето. То,
кръвяото налкине, не е нищо друго освенъ еиергвята яа съра*
дато, което то развям пря свиванията ■ разпушвнаята ся и
ноято еяергия се предам, подема по яататъкъ отъ кръвоиоснят» еждове, артерявт» която сжщо се саяаатъ м разпушат»
и върху яомто моасемъ да я аапяпаме, де я почувствуваме и
най после да я нзмкримъ ск този или он.<м аоаратъ
Зяае се че кръвното шл»гаие намалява отъ сърдцето
къмъ периф-рмьта.
Иамер-но кръвното явлЬгане въ едяя и сжщъ п. иктъ
отъ човешкото гкло се вижда че то е промЪвливо, която про
мЬяляяость маиси отъ мяого прячини отъ които ваД-главня
т» сж :

• ет

• Ф -

м е естестяеявото. том е срймюто — вояеожт),
от■Малкятй,
.Крьвяо--------- ----м сж
кловевна от» том срммо
откло■о голймятй,
* ств. <к аъ
вия сж вредм я а
• мадо вля стам ийшо вевормадво.
и вудтй, така и за кръвяото яалйгам можем»*»
степенъ да еждямъ посредством» ориста

. I) Сърдцето, което е моторътъ и

1) Кръвното иалйгаяе зависи отъ работата, отъ
■1 еяер'яята яа сърдцето—а сърдцето е едииъ отъ ор
•л гдяитЬ, доято се даижагь, работятъ не по нашето же
) ланве. яа по вашата воля.
.
2) Кръвяото налФгане зависи отъ дишането Вдишването намалява кръвното кялйгане, ако ме ускорява
биенето ва сърди то Ако вдишването ускорява бие
( яето на сърдцето кръвното иалйгане се увеличава.
Издишванего намалява кръвното иалйгане
8) Кръвяото иалйгане зависи отъ стеиитй иа ар
,, териитй. отъ гЬхията тъканъ. отъ тйхвата дебелина
„ отъ гйхяата еластичкость, а главно отъ така нарече, ннг» аааомоторни нерви, или иереитй, които упраа*
:
евчвмето и разпушането иг кръиг.носнитй сжДовс и «"» работят» тоже ие по ваше желгиие, не
по вашата вола.
.
4) Кръмото иалйпие зависи оп. количеството на
самата кръвь, аоато вече въ кръвоноснитй еждове:
ако това количество намалйе. кръвното налйгаие спа:!- Д*. ако коаачеството нт кръвьта се увеличи кръвното иалйгане се увеличава
1
о) Кръвното валйгаве зависи огъ гжетотата ва
< кръвьта: при едва гжега. тежка кръвь. натоварена съ
развя соля. равин съединения отрони или други нешества, кръвното яалйгаке е по-голймо
•
Пра една сра.нятелва разредена кръвь, лека и бед*
на откъм» соли и др. кръвното валйггжке е по иалко
к
б) Кръвното иалйгаие зависи и отъ състовнието
“ ва вйкоа жлези съ вътрешно отдйлян- въпресътъза
нонто едва въ послелвитй години гочиа дл се разис-

>•
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Обаче както аа пулса така и м кръмото иалйгдае
чувстмтрйбм едва дълга опятяость, едва
телность и едва способиостъ — м вейяя може да че
те и тълкува пулса и кръвяото яалйгам.
За точното опредйление м кръмото нагйгме
трйбяа едно вйколкояратво дзмйрвдие съ едвяъ добре
усъвършенствуваиъ и точевъ апарат».
Когато кръвяото идлФгаае се откдояя от» яор*
малкото, отъ постояивото, отъ полеаиото им всевъвиожня средства да се действува върху вето я дя се
доведе иавово до нормдаото.
П ьрвото което трйбм да се направи пря едво не
нормално кръвно иалйгаде това е точяо да се опредйди, коя е причината яа това неяорнадяо кръвно ми според» това да се действува.
Нека добре да се помя, че яе е том ядя ояая
аоаратъ за изнйрваае кръвяото яадкгвм, който ще
попраак том налйгам, което е воедедяца от» едво
разстройство в» оргаанзм*
Вейки сямъ да ся прмя смйтката ■ да вядн е*
жедиевяо колко и какъв»мое»(храня.яятяетая др.)
и колко и какъв» нанос» нравя в» оргаяяам ся.
Има хора, ноято нравят» малък» мое», въ оргаиизиа си а по-голйм» нанос» — таккм хора оти
ватъ къмъ отслабваме към» слабо кръаао надигам
Има и такива и гй сж много помае, която правят»
едвяъ голймъ вяосъ в» оргаямнася,вод» форми*
храна, питиета, лйкарства, отровя я др а много слаб»
износъ — тй отиватъ към» пъдиеяае вън» млебел*Мве на артериитй си, къиъ сгжстявме в увеличе„„е На кръаьта си, тй отаватъ към» аясояо веиоомално кръвно налйгане
’
у
Всичко ванвото човйкъ прием в» оогаяийма ся
вато храни, питиета, лйкарства отровя в до тпйбм
да бжде в» най-скоро време разрушено,
иова К0€Т0 е полса.0 „ организма да се аадъожи я
0нова което е вредно яли е аалншнода се натмя
„янага „ ВЪ1П, „ Д1 к шу с,
възя*ожиостъ ..
трови органммътъ. да уияичам гжетотата и колячеството иа кръвъта. да се аастяла по стекятк ия яп.
териитй, дя Гн прави по-дебелк я по-Ту”„я н по
този ВИ|!|ГЪ и ^
-сръвиото иддфгм!
Вър«у мяорюдвото аръааомайгаяеможе хасе
действува •
г
'
имяъгяне може да се
1} Съ'редовното, нормалното а опавндяо
«„« физиологяческитй функадя
,,а•,М,,0 язггьлр.
___ У/””
.
_ С15отв ^.1п..т11 ^Л°_Д^ШИ И У^Р**11 Мяжеяяя
чивка
И ^вМ,, пи,вет> ■ У**^Р**й о®*

Министерства.
свжшснието, ще 1 Априлъ Н Г 6'.
вит училищни м*;а
Тия марки ще;;,
бяватъ ВЪ ВСИЧКИ {
ни заведени*. й2:4
разви училищна
рения, на дипломи >
Стойнсс1ьта и. ч
е отъ 1 до оОО
—При ОПИГЬ Е: ‘1

убити сж грима::
вика, които пр-.да з
ио време бързали
Каварна.
и
Тй сж извър^.
бежа, убийств: ::
—Прави теле гь.’
, до ваконопрогяг

; повишава так;..;.
1 та отъ 3 5о и,. *Т *
ра.

Това повишени;.
де за въ пол из в: ..
иалиия фондъ
®
Чаша бира
'».•
вишена отъ с ш *с
— Рабогнигсо.:' а
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| кява.
г
Въ случай,
д
нйкой непризнат й
| веднага ше се
\
| стопанина гкгь у
яе.
I
— Оня денъ * |
колония даде
|
.Модернъ* тра:-‘ (
СЯ забава ПО кс:- I
бичай, и елнасиек- <
ка изъ котлекск,;
Салона бь пре I
ВСИЧКИ номерг
I
неин отлично
— Кри мин за на •
Български причи!
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яа но
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ул. Режеле Каро*'»
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Р*!1,ИТ* 0,ис’^•т•л■,,. содятй ва димове_ Отъ 1 вп»к:'
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П°'
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*
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ТО тържище.
— Градска18 е;
СЪОБЩЕНИЕ
ческа инстаалЦ!-1
",.П—Т“"*1*
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к»оно до 1 Авгу

сл ■—г 2” ■

,о ^г.г-г“0*0 ж

•
8) Кръвното иалйгане завиди отъ апаратл съ кой
' то се изийряа Както и по-горе казахие разнитй а
, парлти съ които днесъ се измйрва кръвното валйга
ае не сж оша напълно усъвършенствунаии
9) Кръвното иалйгане завися отъ състовнието ва
I болиивт» отъ момента въ който се иамйрва и отъ
пункт», мйстото въ което се язиерва
Ю) Най птеле кръвяото иалйгане .чтвяси в отъ
състояяяето ва раввитй оргави. на разньтй системи и
апарати в» човешкиятъ оргзнизмъ оссбевво ва по важ*
нитй отъ 1%хъ като: главниатъ мозъкъ, сърдцето чер• нивтъ дрлб» бъбреаит» и др а най-вече кръвното
• налйгаине зависи от» оная часть на яервиата система,
I конто движи в вчки органи, действията на които не
вависаг» от» нашата воля
Тая часгь огъ нервната систеиа се нарича ,Сим\
. патична нервна система* и рилата н въ сложната човйшка машина ве е по малкз отъ тая ва централната
| нервна система в яа гръбначният» моаъкъ.
Всички изброени по горе фактори влнаятъ код.
I
по-вече кои по малко въряу кръвното иалйгане Вей
I
ки може да си представи на какви сили яа какви про
• мйяи е подложено то
Въ вртеривгй пестовяно и ритмично лрииждатъ
кръвни
вълни, която водвтъ иачмото си отъ свиваI
нявга
в
разпуоиинвта на сърдцето, което работи по•! вече или по-малко енергично
Тмя кръвни вълни п >държатъ вь нирналинатъ чо
1
вйкъ
едво постоянно иалйгаие, което приблизително
»
се риажм яа 16 с м. жааакъ. Том е иормоааото, то-

ХРОВГ

•»•*«—.

»* ми»

АПТ1КА

?лйяарстм и

Огъ 1 ви^я1!’тР
РЕДОВНО1

И ПРЙ,»Пцй"лств.*нГи^Н! ”КТЛ ПИЛ
I така
мия иа иуждвющмтй са," • ■ииагм ия рмпяляямСтопанин» Аптмар»:

Пенко Е Цптвовъ

почва
дйтдо двязкгЯ“^
релъ . Ка*»! 8^
вврджякъ . Г>в^чН
_^ <
братно

• <
V -

/

Го* Ш Брой 281
:
*к

Бамрджияъ 3 Лпрмлъ 1937

Цена 1 лей
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/1АК ШЕРЕШЕГЛ^Е ^РОРМАХШМ

.Признанието е глесъ на съее
стига“.
.Нивата се изтощава 01Ъ мепрекжснага жетва*.
.Мжчно а па не изпвпешъ престжплеиието си съ израза не ли
цето*.

1=1

АЛонаиеитг за I год. 200 аеВ, за 6
иесгиа 120 лей, за странства двойно

> |’ЬЖ'ЛЛ РЬДАКЦИОНЕНЪ комитЕтъ

БЪЯГДКМ 1Е31ВИСШ КИММШ1ЕП 1ЕСТ1Ш

Зй ДЕНЯ «й МАЙКАТА

:

25 МАГГЪ
ВъДМеСЯашния леш. вь
Мото страниге сгбиратъ
(• огарааауватъ и да от
ШГЪТЪ МСЛуженлта почитъ
съиъ тви, която отрасна и
поколенията, да
де натъкне и подчертае ней'
ай*а сала ■ знач- ние мъ се- яййстяото и обществото.
Празнуваме тоя день. да
Я
ягь зв тази скром■ тшда майка, която съ
аигреяяе н кротосъ. мъля тихо, незабел*Отъ никого изнася на
ШМаягЬ СЯ най-тежкия тене света
т
■

•

Т.

ЯМЬ дойде да еза

рШ Обрдм яа майката и
ВДЪ1НС яа поколенията помаиие и лг бовь
ПНЪ ТДДЯ сняга и велика
*РУ****вй ** човечество
то.
Дйподдранлмь тъзи, ко- ;
ПО Ш « родила която ии
е
жив >п, кояю ние
отървяла съ «л*кого си.
.ВЙ1ЮЯТО сме плътъ отъ
I: ■ДЪТЪТД я, к> ят > е една е__ _
,
ДНЯЛвеяа за своит*
ц.з.
..
_
на отъ никою на
Дй аоздрапнмъ м.йката,
МЯОТО я*ма обичь по безЯ*ЯЯ1 ОТЪ ноГтмлта. н*м,1 обячь по безазетнаотъ майПл^мъка въ нейно. ТО СЪрдце г ри ■ • ть часа въ
' КОЙТО « родила р .жбата си
ДО дева въ К йгошеекдк ВЯ ОВЯ. Нейното сърдце е
■ О—Шяореиис на се1*е от
и милостъга. без■Файяо Я то света НейниТВ ДЯЯ сж непрекжената
а отъ трудъ, безоояойстяа и умори В ичко
П
• жертва илюбовь
ззкърп СЪ
здзви и възвиЯ0В*шкн добрс>д теля
Отъ люлката въ ду
детето Тя е него
ви* ДОбъръ помощника, н
,/ВАТЯ___ . вито училището,
■ПО уяявергитега дори мо
'■* й* й>21е ти чов*ка тоМ, яоето се дава въ сем*йчДЙДЙр отъ майката Н й
С*в*ти. нейния при
«*•!* Ояазватъ най-силно
при формнравето
1 «ДМЯтера му
. пеши върховна задача е
смдаде отъ децата ся

добри граждани мосяши въ
душата си култа на чоа*
чеството, д, ниъ създаде
хар^кт! ръ, да ги приникне
ил трудъ и постоянство и
бждатъ неуморими въ сноит* п стиженкя
ЬСЦ11Ш1Р1Ш N11% ш
1111 ше бждатъ полезни
граждани иа обшести* то.
иоито умело и сигурно ше
въртятъ колелото иа живота
Днесъ. въ сегашни т*
трудни и тежки времена,
които изживяваме отъ мно
го м*ста се отправя п внкьтъ къмъ майката за мре- създаваме и обновяване на
обществото Живота к: реняо се При»«*ни. промениха
се разбиранията на мнпо
н*щз въ света, чувствува
се НуЖда да се длдътъ нови разбИрании нова п дготовк| за живота на мла
д,)Стьта
Пон/же маЙ1<ата е
подъ ^
ло
|
'
у
натъ поколенията явяна се
,_
нужда да бжде самата тая
- .
,
майка подготнена добре,за
да може да се справя съ
трудностите па задълже
гннята си.
( вета очаква много отъ
майката. I Анна нужда отъ
майки, не з« Уетеии въ вт и
шною и понърхносис го а
дълбоко проникнати вт стозята ми.вя А сред тва за
вт зпитани' то на своит* де- •
на м. йката ше наи*рн из
ключително въ ненрекъсизтъ устремъ къмъ прос
в*та. къмъ вътрешно угло- .
бяване и р зчиств не
тъ
■сичко дребно, недостойно!
и привидно, което би се I
изпречило иа нейния пжть
Новиятътежъкъ живегь
изисква огь майката да се
отдие съ себеотрицание и
преданиость ка своит* децз. да остави иа заденъ
плаиъ много суетни завя*
тия, много ненужни труфилз. да доведе до една дей 1
ствителна нео бх одимость
своя домашенъ трудъ.а въ
зам*на на това разшири сво-,
иг* духовни занятия и организира всичкиг* си сили

аа въапятаявето на детето.
си.
<

■/ ' У

.Нещастието е згодемъ сАчвй
па проявишъ сила. курах?ъ ийд>т
лесть*.
1

Вг<1ас|1«* >1 Аа*|1а »«г. а. Саго| Мг. «7 - Ваак«г(у1с - ВамВа«1а

"м

д.'

Огг Рел Ст Рнш

ИЯШОНЗ ОБЩО РЯ60Я0
Вече осемнадесети годиН*ма нужда отъ васго
пи школуване и уиуваие умувания, отъ иаого филопри едни специални усло- софстуване за добриятъ
вия зз нашит* обши ргбо- нървежъ иа обшит* наши
ти въ нашия край: учили- работи въ този край. Вс*.ша. церкви и др. и оше не ки требва да разбере че въ
иожахиедаги иасочниъ въ обшита работи не сж иито
правия пжть. Ежедневно и
правилниците, иито заколи тжпчеиъ на едно мЬсто нит*, които гж всичкото.
или вървииъ иазадъ, а иаЛицата, които бораватъ
селението, което си е пов* съ обший работи, които
рило еждбиниг* въ своит* ; сж извикави да прилагатъ
водачи-ивтелектуали, чака правнлницит* я закониз*
подобрение поне иа нконс- I сж все и вса.
мическото, на културното 1
Едни отлични правилни
и иа просв*тяото си поло* ци и закони и*иать никакво
жеиие Н*ма нужда въ под- I полезно значение за обши*
робиости да излагаме, какво г* работи, ако тии обши
б*ше, какво е сега и какво 1 работи се ржководятъ отъ
иожеше дв стане съ наши- 1 лица неспособни, неподготт% обши работи въ този веии. безъ всякакво съзнакрай НЪма нужда да кри
ние за дългъ или коитодиемъ и да не привнавлме. че рятъ въ обшит* работи
иашит* обши работи въ то-1 средства за обогатяване,
този край невтрвятъ доб м*сто за болнит* си амбиРг> н*|,а 1л г° ла лгжнмъ. ции за прссгжгниятъ си гг изьъъ. за злобата си. за
и * ’й да ■« повъряН*ма зашо н да не п( из- зависьта си и за подлость*
нанаме, че тия наши обши
та > и
работи мож.хз и могатъ яа
Обтратио. едни правилни
тръгнатъ -него добре: да ци. едни закони колксто и
се полрелятъ. да се заси- сурови да сж все ше си дак
,
лип. и ля си дадътъ добри- лт.тъ добрит* резултати въ
,
1
тъ резултати. съ които обшит* работи, когато тия
у 3 .
.
обши работи се ржковой,с и 4 к И а1Г
Г Рд*смг
Л«есъ. погледкете труляшо дятъ < тъ едни доблестнм
то се население което не истин ки водачи, които по
желае, освенъ ла го оста- хзрактерт. по възпитание,
ьять на стйствие дара* по прнр<да еж родени за
е ти „ ла СР ползува ота, обгцестнсниви
че;ти„1Ъ си Трудъ'поглед
Такива лиц. благодаре
иетс жалната яа звания млг* ние на своя тактъ, благода
деж1 въ какво сж полс>же- рение на св иг* сп< ссбиосиие и иа кжде отиватъ и ти благодарение иа съзна
ще се у бедите, че нищо. и* нието имъ за лтлгъ, ка
ли ствсемъ малко е напра- чества. к> нто иито се куН( ъ:о за т + хз Т* не само пуватъ.нито се заематъниче „е се засилва1г И() иа. няги ше дадътъ и*що на
че ли СР , тслагР8тъ и
/шит* работи, неше имъ
тласкат1 вг Ик. исмическг- вземггъ нишо и когато иита културната и просветва дяп>. че ве могатъ да да
мизерия
дътъ н*шо ма тии обши
Зз всичко това несап от
работи иа време ше се от
говорностьта. кей по-вече теглятъ и шс отстжпятъ
кой по малко, всички ония. м*.тата си ка по-способкоито иматъ претенциит* нит*, по тактичнит* безъ
ля сж водачи
да се иатискатъ. безъ да се
Тия отговорности сж натрапватъ по разви пжтитежки и меотм*инн. т*хъ ша съ разви простени и нене ги С1 знака и не ги чув- простени средства ва сбщиствува само оня. който по т* работи и б е з ъ да се
възпитание ио характеръ страауватъ безъ да се сране само че не е обшестве- мунатъ, безъ ла завиждатъ
яникъ.не само че не е во- и безъ да се озлобаватъ,
дтчъ. но е най оп&еннвтъ ч* тия които аасматъ м*с
зл обшит* работи и има тата имъ ше яапрааятъ по
нужда да бяде воденъ а вече отъ г*1ъ аа обшит*
не той да нодн.
работя

*
||

Толкова годааи саииг*
наша обши работи въ то
зи край ии бнатъ главит*
■ ив пояааватъ врания
пжть, биятъ ии ги а другят*, бнеиъ си ги и самит* ние и пакъ. като че ли
не иожеиъ или ие искане
да раабереиъ че вс*ка сб
шествена работа си иска и
дири своят* подходящи дора и ако ие ги намери та |
тръгва иазадъ и въ края на ■
краищата загива въпреки ’
грамадиит* жертви,
;
Ина полководци, конто
безъ ниого жертви спечелва сражеииата. превзематъ
позиции и крепости благодарение аа будясстьта си.
благодарение на доблгетьтв
си.съанаиието си за дългъ
тактичностьтвнспособвостит* си
Но има и п >лк в. дцн
които погубватъ дружини
г* си. опропгстява1Ъ гра
мадни жертви и ве само.
че изгубватъ сраженията
ио предтатъ собственннт*
ги позиции и себственни
т* си крепести
Птрнит* заслужтватъ очуднане похвала, почитъ и
укажеш е. вте рит* заслуж 'ватъ затворъ и б*силка
На кжсо вт. иашиг* < бши р.б тк ие сж липевгли
и не тгпекатт» честни ра
ботливи и Добри и< дачи
Нека не ги критикуваме и
снжкьие йода имъ п< мо1игмъ всички въ тежката
борба Нека всички ла се
групираме оялдо техъ и да
помагаме, ю й съ какаото
може на обшит* наши рг' )ги Нека бдъмъ и ги пазнмъ отъ въикгшни прес
тжпни влияния и заинтере
сувани вмешателства века
И! време отстраняваме лгшпт* вреднит* и опдсиит* елементи отъ т*хната
ср*да
Пази се отъ лошит*. а
за истиискит* добри ие
миели, т* ве гж опасни и
С ( оставатъ такива кждето
и да бждатъ

I

1%1П9Ш 1ИЧ1ТП П1Г1
|т% кпп 1ишси I чг
и ктп С1 шит л «н
Ш% (% 1ПШ11 ми 1% II'

мп ннип.
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МГЧ=НГИТЪ — Отъ и!*охке агне. и кзш*;. гваяит!
«гечСЯГИТЪ
I крдгоа* езе XI се
X,- * * т *

. .1г«.жо с»г;тй>> ех..-ая аъ последкьо *:е.»е зах. -I -а »ъ гЬм* чостьта съ диагнозата .чо»» би .«лиеигетъ*.

е

Грзжаяяствзто ссзнагг
д-йн.стьта вг г:нчкк Сгвта лигтозг. кснто преди
идването на г. Д Попепьу
рлксводехзобпеннскнтс :в
боти
3« тъмната дгйногъ Ноиз да говзркмъ
Пз сдучаЗ три го :- на
оп» кдввветс вз чело въ
обшиьат» г. Пслесаулгявия досгсегь кметъ ше о

яескъ* пог* презселатедстз.то е: г. Вайда В.езо;ъ. навършва две го
ден л огъ основавенето
се. Са тая пель ще 6* де
отярвовуванетс п съ Ееколко тиъме губличкЕ
събрания ковао те ствньтъ еъ .Кралството,
—
!?ЦШСТНШ0 I ПШШ
«ЦО 1&М 8: Г& В. ТШШ

ьъ <?с*о :е състоя
Уместно е х» каже- ъ -Лкозио х
•«* болести, която 1-»посл«хг .:ъ зс* х о : - » :-з!ч *:е»в'1
* <ежх> Начита отъ граха ьи. Самото 'В:»ание сакото и^ <е иа болес-ъта показеа аъ к*»ю се състо- т»
Меизкгктъ ие е иищо др.то осияг ех-о час'аияа-е,е*во
,#а.'и!здег 3 и:1 Т53/* к.ТК ь-.з< *.,-.*рсб» аъ сб8и*».т! -а тлае4 1я*Т1. /ли гръбиачнЧе-ъ козът.
®
Ка<-о обелката -а л!ли-! хгебозе »сле ха се зарази
1.1 се разболее и х* г/ х*хе бо.:!сть"а .п.-ееритъ" :;-л»и*
В :е**ъ и гиоеп,; както с^екгкг*-» иг чет&ата »Сле_ха :е раа^ »ол!е, да се зарази и ха ни х а хе 6ол4ст&та .Перитоиитъ*
3 сухъ, зодеиъ и «оеаъ*. така и обвчакит! на гхааная и :ръбСЬЪТЛЙНЪ гр ЖД2Е,.1Б'Л0 ЕЗ
ичивз кезъкъ мсатъ да се зарззятъ ха се раз5ол!ятъ и ха
иВЛ'0Г0ЛЙ01НЕЯ рездк* «и дадътъ бо.гЬстьта .яеие^гитъ*, за ко~та й«-с:л«хъ<съ тслкратк; за неговата дейност». торъ ЕР прг.улярнсто зеи• :оа* се гмори изъ града и която езе еъ кратко зре^е гЛчся•,) Поправка ва всички у- летЬлск: списание .Стопан
1
• :о яладя иееяния *е;-е/.
лнци и тротуари.
ски Прегледъ и Д.мгкиЕI
Всячкя ще прнзяхятъ, че язъ:рхда поне хо сега пе-чес2) Огьзряье и певирвне стз:‘ и нзшъ колега г. Ал.
^ е се ч/аа, по-често се сз!_а бол!:тзта .плее^ктъ" яли «гчитояятъ» откалсота - чеяе-гятъ». Тгкзва е и естестаото, сл- | ш повече озъ 30 нови у
Пенченъ е открилъ Еа ул
* .-.чостьта на тая балестм Ь\ гзеа»х;^ят1 статия .зддак и
липа и третуари.
.Макензевъ* .\с 17 първо
I 'олести* ат-ла казани, че ч«»1х.яя=-ъ ергеяяаъя.ъ е състзх)
Построяване
на
две
то
журналистическо бюро
енъ отъ едчо геяаалчо г.-лебгьаке :ъ изгеетна оЪ. ■> я за изградски талк.
зг разпрострзаеиье нз зсич
« астио назначение, гласно на щестз 6; систея.н, които сд
•»> П^лр^яване нг ави- ки периодически издания
I аагателиа, Араносияяателна, кръеояосна, жлези съ еатрешно
'ТхЪляне, г.злоеа и нераоа систела Огъ аси.чки тия системи
онна станция.
рааортажъ и ф терапер' 11-аажната е нераната система. Тач система при разните
о)
Поправка
на
чешки.
тан;ъ събпраие реклами и
1 тралачия на ор’ан»з*а послехня се разболява, послехня се
кладенци и водопроводни сбавлеййЯ [г з:и;ЧК}, вест.
* азстрайаа, ио шомь вехнъжъ тя се разбс.-4е, шомъ тя се разканали.
троя, цЪлиятъ оргамиъмъ се разболява и разстройва доста
нйпи, инкасо и пр.
6) Поправка ез училища
^ ериозно и аъзаръщането му къмъ иормалчото, здравото съсПри ЕСВООСЕОВаНОТО бю
. ояиие е невъзможно, трудно или почти невъзможно.
и пр пр.
ро
се нсмира за преПървото условие за ха се загнезди този или онзи микТия всички поправки и Дезъшеи нашия
Те
• объ »ъ иераната система, въ обвивките на мозъка и да дахе
нови постройки дадода ст- за за саедгниевестиикъ.
олЪстьта .меиенгигь* се състои аъ тоаа, че изтощението, иана
зсички.
лнченъ видъ на нашия кс иго мйнаиать презъ В
абяааието, изморяаането иа тая система ебало по наследство,
градъ, и струвагь на об
ило че а добито ьъ последствие въ ж^ота) е грамадно : тя
Търново, или се интересу- I
* е може вече да върша правилно и достатъчно работата си и
щината 2 991102 лей
! зстъ отъ живота въ нашия
а отстоява на разпит! чияроби и т!лн.пт1 отрови вмъкнали
Недовършена е електри край.
а аъ организма по разни пмтиша Веднъжъ изтощена, ведческата
узина която усиле
^ ъжъ очалочошена по разни причини нерв-.а-» система хвва.
Бюрото приема реклами.
но
се
работи
к пазиране на
| -ьЯ да се каже, съ'ласнето си, си' патизира на тоя или оня
статии
и съсбшения и зз
черковния дворъ ,Сз Геор
1 гикрабъ, който се загиЬздвавъ н!коя отъ частит* и и я разаелччи
търновски вестници
| 'ОлЪвв, кзхто би разболЬлъ а:!ки единъ другъ оргаяъ, всЪка
ги" които на скоро ше 6а
ил"писания и гбонирва за
. диа друта система.
датъ
довършени.
Зз
тая
Об1кно1енно «менеяткта» се появяп следъ н!коя тежка
с
дейности гражданството т*4Ь При бюрото се урежизложби отъ мостри изъ
I арааитална болЪсть като: туберкулоза, еяфялиеъ грипа и др.,
сърдечно благодари на г. лв
оито следъ кзто сл. върлували из-естко време въ организмв
Мостаага
ни индустрия.
кмета.
• тслабчли сд го главно въ нервната му система. Понеже следъ
•реминааането на коя да е болесть никой почти ие обръща вни- ,
п пиле да заздрави оргачизча си. а направо почва обикновен81 4 1ВР11У. 8(1)11 БЪ1- сгеии2левъ отд-Ьлъ зз туч 1ит! ся занятия, то всЪки микробъ билъ той отъ туберкулоГ1РС11Та
К911РВ10 Общество Щ( Ри:ти - екскурзианти и
а, пневмония, гр-^па или отъ друга н!ксябол!сть намирайки
■Ма ШИШКТО (I ОбЩО иб* плтнипи 32 Бълггрия, саюдаодяши условия св събужда нвиово и атакува вече ие гър
лото, не бронхит!, ье б!лит! хробоае и ар. но атакува нер81011,
ш 'То бюро урежда и екI ивтл система първоначално ебвивкит! и, а въ последствие и
—
дкурзии отъ Бългдрия За
г аииятъ мозъкъ. Освенъ че сж страдали отъ н!-хя заразиОпя д(нь минг пкра на странство
. ели а бо.ткеть, почти винаги Ооледу вашатЪ отъ «.ченеиГитъ»
финансиитк г. Ланчиковъ.
Пре-о:*-:;-.; това :-:~о
1 удтъ една слабоеть въ нервната система било наследствени!,
по:ети нашия ,-раог и гр.
иа н-.- е.*; шит! се.
& •ило добита отпосле г.ъ живота вследствие иа непоиосимъ умI твенъ трудъ илк тежки нервно душевни стрвдання и из.мжчБалчикъ. Той заедно с* г.
I виня.
Воинеску окр. упраьитеяъ
ПРИЗНАЦИ • Меиенгнтътъ почаа обикновег-но следъ н!1
поеши, ковострсената азв Т Ъ р НОВ О, подь
* оя Оо.гЬстьушъ излЪкувана внезвп-о съ силно главоболие (чемг ниетра>н(• еча пзлата. ко ,/! еа а.** по инициативата
.. ото), повръшание, запекъ, неправилно дишане непрааиленъ
ято сше по липса на Тм- на учителя Н. Лонч^ег, сгулсъ и висока температура.
до«е не е привършена.
Следъ 2-3 деня появява се едно елвашаке, вдъраяване
сн еачо е при /-та проги.чча тилнитЬ шиГ:ни мускули и нв долнит! крайници
Сл-дъ посещението и лич- нагин дружество, кс тора
,
Коремътъ е хлътналъ, болниятъ не търпи нито шумъ нипоим му о5^жд^нив в отпустд> вражда л.обевъ кг.чг
• о свЪтлииа Освенъ това чесго болниятъ губи съзнание раз
па.и I милиона лей га да кр :сив.то у ученинитп и
правя, бълн>ва, силно е възбуд нъ или пзтъиалъ въ некерсв припрше още презъ УНОзЯ да подтиква художч•
13лно сънливо състояние.
■ нескпI.
лпто и презъ есенъта да мо та и.чг заложби ЛружесЛЪКУЗАНЕ: Преди всичко добре да се знае, че менен*
: итътъ а едча бол!сть която може да се изб!гне. Винаги
же да се пренссътъ предви тюто издава . Стенене уче
1 р!б»а да се внимава, когато н!кой е страдалъ отъ н!коя о*
деният учреждения.
нически вестнькг*. въ кей'ииновеина бол!сть и се е язл-кк)ьалъ, да се не преуморява
: г мзтошава главно съ нервно • душевни занимания, тревоги
1 то св по.чгъстеачп учениче
Огъ ! Алрглъ в:с-зе въ ски \пв'рби
, !срни мисли и др.
.•
Вс!ки тр!бьа да се старае следъ оздрляввнето ОГЪ КОЯ
сила повцщекпето по Ж
Основана е и ученическа
' га е болестъ по бърже да си възстанови свлит! и да си ьъзП лаиия, за пжтницн 10% •“та ..ТЕТЕЦЪ
.Тя
___ е ва
* 1ърне здравето.
а за сгскн 15%.
почнала да строи лвтящъ
I
Веднажъ установи ли се, че болниятъ страда отъ ,ме■^енгнтъ", което ие «инагн е лесно, тр!бва да се почне бър
моторен» моделъ .ПЪРВА
На -I кчий п. г. иентралдото и разумно лекуване.
ЧЬ‘. Ратува за спортното
Като се има п(.едъ видъ. че мозъчиит! ципи сж разНия комитет на Авврескан- а>ъло ц
1
авиацията между у. пазиеии и течяоста, която нормално се намира въ гръбнач
ската. партия е решидв аа
чеккцътгг, Сзкщитп рабония каналъ е увеличена н прегиска мозъчиитЪ центрове, т-!ботпрааднуаа 10 годишната ; тятъ ги лпбовь и увлече
• а редовно да се взима часть отъ тая течности и споредъ
си партийна опозиция
*. лучаигЪ да се замества съ лековита течность
ние.
Това взимане на течности отъ гръбначниятъ ианалъ ще
юний № 9. 4 юний
Абонаменти се приемзтъ въ
I помогне за точното определение на .мененгита".
редакцията на в-къ
Протнвъ запека да се ааеа най-подходящето за болния
||Чистителио Или,око болниятъ не понемв, което често се случ
.ДОоР. НОВИНИ"
Презъ м аарилъ н. г
' ' !В (повръщане) да му се прааягъ клизми поне аеднъжъ на денъ
Протнвъ ьъзбуденосгьта н високата температура да се
политическата организаФинансовото м-вое про
,1* гравятъ съответните бани или ако нема възможность затова | цня .Фронтудъ ромж.
"Долния да се овива въ мокря чаршафи
дължило срока до 15 аБолниятъ да се храни умЬрено пов-че съ течна храна
I
■ гимзнъ, аоргакалъ, мандарини да не липсаатъ отъ масата иа
гл, .
части на тялето да
; Золняя.
аларми-гши
?!7-Ъ
С1>чаясъ
съответната теч*
НОСаЬ
Кслкото
и
Да с* крепи сърдцето съ съотвеснит! лекарства.
"*
! та* болниятъ не требва -а се й™* п?ИЗн*ичте на .мененгиI
За успокояване на балния могатъ да се дадзтъ състветНа време почнатата^-азумна б^геи!*™ йСНС‘ Ки7° нощя'
1 ш лекарства въ малки дози, но не продължително
,азукна борба вичаги #давд добри
резултати.
Въ изореш случая маже да ».е вземе кръц, отъ боткия •
а да се отслаби навЖгането върху мозжчните
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— АЬопатеп! 200 1с1 апиа! —

— Араге 1а Вадагд1с —

Км шиеш пжтъ

Чт-Ка1-Ш«» впп»
посредкпкпото
п Геркапд

ПРЕЗЪ СТЪРГА

])ол9стътш ма $ай-Стататъ

1

Еха, какво да го Нравиш*? не е халвад мсийсни тевтер*
та на ромънскигк гражда
Петка повик* си яма Но една ама в емттки. Виж* гя чак
ни отъ български произ
_ _,,
г*
болест* Ьолестьта на Бай сж :
ход» сж Осветени от» за
ЛОНДОН Ь — Според» Стамат* баш* да се хваща
И Баб Сшатлтъ изважд
коните в» страната и ме достоверен» источиик» се на бас*. Ама печели ли, губи малко тевтерче отг джоб
ждународните задължения. узваяа, че Чагь-Кай Шек» ля неянам*, но добри йаря из- си и гласно смета изгубени '
Сжщо така както сж осве е отхвърлил» предложение- карваше в* мякалото новака. тг* си басове :
.
Мусулини или Негуса - из-1
тени правата и задълже то аа германската диоло- !| Затуй, едно знаеше Баб Ста
мат*: че правата страна ви губен*.
|
нията на всяка политичес мания ад откааваие отъ до* I наги печели. Ще тура ма Вра>/■ранно, ала Ларго Кабалека партия. Следователно, говора ДЯ иенапддсияе С» *аШа страна а вече чакаше ро — не се знае.
IЬр* Ь Янакиев*, яли Зо
която и да бжде управля Съаетскиа Съмзъ, условие , сигурен*.
. ВтРно *> тУ*а
го' графов* — изгубен*.
ПослеДСМте реферати сж ваща партия тя трябва да саио след» което тя ше
Япония, или Китай — не св
штаралй въпроса за обе- съблюдава законно уста посредвичи между Токво я ря но шимовень
бл Ч0,Лка> знае.
щнеияето на българския новените права на граж Нанкингь. Между другото | рогато сч*тоенатг* работа
Татареску или Маха.лаке —1
ЛЯЗМИТ» Я» страната, иа- даните. Тези права обаче, Чднъ-Яай-Шек» е дадъ ДЗ ! тръгнаха с* задницата нс- изгубен».
И йо-натитък»:
за опазване се получават» тамъ и до СЛ подразбере, че вямква | пред*} Защо го локаше сега
Негуса ме коства .г>00 лей.
..лсегашнит» национални толкова, гдето и доколко- в*ра не може да се яма 1 ЬУ*Я Стаматаца?
Ю<> лей
___Ето. научила се от» ччклЯорафов*
фщр>6иния и за извоюва- то гражданите намирагь яа аш ЯСКИТ» желаняв за ^ китайците* оОсшжйвали, а 1
256
Миха лаке
I
г.,<
нолм такива. Г-н» способност» в» себеси да преговори. ГОЛЧЯЯ наред» щом* Бай-Стцматг сс йоказа
5 клг. вино.
мфтеръ Бояджиев» сжщо ги поискат» Искането на — заявиль ТОЙ — Прего- на плтнашт ерата, тч го за
всичко III50 лей I
$ готвел» такъв» реферет» такиеа права по партийна пря X» СЪ Я повийте а те чеса с* барабанен» огъне :
5 клг. вино.
„Толкова
пяШи
с*м*
Ши
ка
годност» е една изборна сж язполяуяаля тояа време
# ней близки ДНИ.
— К-е? Ешо ти :алтката
Ниа не можем» освен» залъгалка съ известни це съ подготовка за сегашното зала вече: Стяга! Ама чу- 1050 лей и .5 клг. вино. А.т
ваш* ли ?
|Я поздравим» тая ини- ли на партийните хора. нашествие.
Ето отешжпвали вече. щГ • свършено ли е всич-о. Ам
Китни? А ми Испания|иативв и пожелаем» ус- Пън» огь туй, един» пар
загубят* и този бас*
Кривото все било печели.:в
—Кой
отстмйвалъ-—пета
■
1«Х» в» това направление тиен» деец» работи изис
Вижте м нен вий ' 1 лзи на
И нашите братя отъ Си- ка вь рамките на една обществените. То иска го- : уплашен» Кайл.тачат».
К итайцитл кои. нима стлйвали, онези отстх йвали
жетра я да се помъчим» партийна програма, а чес вече грзждзис осътн-иъс. азк к- Калили 1*.и. ти тол незнамь какво биле.
Слушай ме на . ако азк сам<
«а ябяснии» въ общи чер- то партийните програми ;. то не търпи кулиси.
кова я.кши вече, стига! Криво
и необходимоста от» еди- ушърбяватъ иного права
то печели вече и шуй ти, шол- от* Китай не си изкарам* па
ритгъ, ти мене -'а не ми ду
Прель него ше трябва кова йари !
и интереси.
юдрйстяиего ии.
мошв Стачатк, разбра ли
Ех*,
и
ггн
пък*
I
като
си
да
се
пречупят»
всички
Не зя първи пжть у нас»
Така осъзнъчгйни ра лични интереси, пред» не рекла толкава пари. Че туй 1олкоз* !
- : •Я оостйвя въпроса за обе- ботите. ние считаме досе
„
дянение на всички годни гашния пжтъ, За пать по го ше трябва да се забрави цегюто наше минало,
ШАНХАЙ. (Радорч ) Въ I които и един»китайски гг
.Или в» служба на наше
грешен». И, че цялата об
то кауза. Но всекога не становка' »;а развитието на и с» нов» поглед» върху блатистата областъ Сичау, I иерзл».
Представителя ъа ..Меж
говото поставяне или не нашите общественик и все нещата конто ни интере- исенвчте дгйстлуя се но- |
сунат»
да
искаме
онова,
дятъ
съ
голема
упоритост».
;
дународ.
Шеовенъ Кръст»
се обясняваше, чли се о- странни интереси ни сочи
Сп редь японски источ- въ японо-кпайскпа война
което
законите
н»
сробясняоеше така, че той нов» пжть—пжтя на обе
никъ, технатт пехота н.« полковиичъ Метаиилъ ит
оставаше все необяснен» динението ! Едно обедине ната ни даватъ
1
пред а по цЪлата 6, йнз ли ЧНС1ЯИЧ КИТ^ЙСпРТе *'РТН1
М нсможеше да убеди го- 1
чад 800.0(п тю нсичк!
ния. Пои | тстъплението о
лемото мнозинство въ ние обаче, предполага пре
III
КИЛО
Кчпшсчнъ,
КИТлЙПИГе
)
фрцнтовг
рилюч ч и изби
ди
всичке
отстранение
на
КСИрейното желаниеи на
т.
то
цивиль.1
шееленн!
ооанилн
н;|
полеерзжеип-тълкувателите за обеди- личните интереси пред»
I то над 1. 5006 убитч мгжд’. ч рни и лги;1..
нсмие, или пък» тона обе
динение се представяше
от» дадено гледище, ли
;
Неда!.. К.,к. о стана Не
шено от» принципални
Колк >то земя му остана,
д
/ заш • с. ъдешъ тикг
начала.
I отмериха му я над» урваНеда мълчи.
г Не СА достатъчни Само | тд край село. През» есеньта та. Ребрата им» се брояха | че всичко отива на нетъа,
Защо си илешъ каши?
V- думи да убедиш» нГио- ' като «емипе к-кно да пра- от» двеста метра. Та »али , но р.емашт какво да нр^вч. 1
Н»пждиха ме—отвръ
г говъиешо: - думите трябти, нз' ра я крино-лено
и*™ зимт не сж видели I И пръскаш* ядно и безДВ отри зя вя гъ д-йствиИ сега—настжпи пролЬ- зърно зобъ? Пай плуга раз-| разбори >. I.' (игна другие I ща намусено 11еди.
— А заш т<- НЗПЖДИХЬ
телните неща.
тьтз. X рата плъзнаха по | хвърлен». Едното к« лело I край, Не се бешеум рил».
Разпръснатите в» ро- полето.
се беше страшидо т.я зи- но поть избиваше лицето!кажи де, защо/
ь МЪНекмгЬ политически перИзлезе и тсй.
ма, когато го беше сложил» му. Въртеше се и мачкаше I—Влечала съмъ
ги псТк
с: тля наши общественици
Рано сугриньта след» кана малката двую дка. Же- ядно бурените под» нозете I
вечерь, — лнрз шч
полу
\ им убеждаваха, че елин- то приготви всичко, поръча лязото сжщо трябваше да
си. А «е, напук» секашъ ! плачливо, полу усмихнат»
стаено правилния пжть за
на жена си и Малкия, да се прави. А за това трябго (Ограждаха, задушаваха I Неда.—мигарь аз» га п»
^ востигзмг ня ъешитевъж- докарат» каруштз. а той ваха пари. Огь кжде ?
и острите трънчета на па-I
камъ?
деления минава през» по- зтмина напред».
Намръшев» се прнбли-| ламидата, бо яха секашъ! Блцтта
разбра..
Изгу
И - Лмтичссиите партии
В»
Стигна и навлезе ьъ ни- жи до колата. Припаса
сърязго му.
! бена беше вече. Слугини!
стравата. Тая формула тор- вата. Челото иу се свесн- престилката на жена си.
Спре се. въздъхва и из- I пороните на града Я III
дигна глава, полето се раз \ гтлнаха.. и ТОИ НИШО
ааозя отъ край време на Угарьта беше тревасала. Напълни в съ семе и трт г
ИК ЩО
Зеленееше
се
цептаннва.
на.
Ще
сЬе,
щ:
пръска
въ
егильш*
пусто пред) иег , ьгз» Пс-, жеше
шето д%то. И сега още
отдалеч
МНОГО лица счигатъ,че тч I Ами сега? Да в оре иавово
тревата, па каквою стане. Изъ пжтя, откъм» града, каже. Неда се
той СТС
; оеймиственно правилната, —беше невъзможно. КулаИ започна. той виде де се задава м • иъмъ къруцатг.
•;2
’.Л тЬм не е тека.
та и Свако ето гя: едва
СЬмето шумолеше из» миче с» вързопче въ ржка. неколко време безмълвен
Правата и задължения- домъкнаха колата до нива- тревата. Марин» усешаше Наближи .
(Следва яа 2-та стр.)
г В

.■

I»

Вастм оп Силистра ни
осят» МЗЯДСтни надежди
а омимюаянето иа роенскигк граждани отъ
елгярсии Ороизход» ■»
4шая крой.
Там» сс е образувала
ри читалищна
група.
Сито изнесла няколко ре-

■

*•

Чиете

1оип

с

I

.ДОБРУДЖАНСКИ НОВИНИ"
.

I

Положението у насъ и чужбина

Натстто очакване за политвчеашгЬ среда, преднзвнмI <р мо отъ правнтелстмнмта криза завърши бе» особенин
I 1Ь нронана; г-иъ Тъгьрссну е наново начало на управлението.
ДО' И все пакъ промааата внася нЪщо ново за управленаето на
I
Страната. Като сътрудници аъ упрааненисто сж вкарани поз' га> матмтЪ политически лвчяости на страната г. Вайда>В«еводъ
^ 1е- и г. проф. Иорга.
НамЪстгто на уруги отчакиания четири-годишното уп:с де
I
раачеиие иа либералната партия завърши съ нейното под
ир енлаане отъ в^йлисти и групировката Фрснтулъ Ромънескъ
Столична!, поеса обширно коментирайки развилите се
1И1
I
Събития около п[ дяителствеиата криза намира, че иейнсто
ч ц разрешение безъ иациоиалъ-цараинската партия усложнява
«1ен политическата обстановка въ страната.
(,01
Вь средата на иациоиалъ-цатгписката партдв се забе: су. ивзва силно оживление. Както отъ първия мгкектъ на кри,1ьзата, такя и до диесъ съвещанията иа изпънителния коми* 1И Т*ГЬ на партията и между отделни водители не сж лресгаI :в| вали. Всеки моментъ се ояакиа зявръшането иа г. Маииу въ
' :о Букурещ*, конто, до сега наблюдаваше развитието на криI
зя та отъ страна. СжЪта с*, че съ неговото завръщане, отно« о ■и*«»*то »в партията къмъ политическите бо|6и въ странаше се измени значително.
I цн
Лпорито се говори и за завръщането на г. Н. Титу^ •оллес*У огь странство въ Вукурешь. Неговото завръщане съен що се свързва съ развилите се иапоследъкъ политически
. вссъбития.
вя
Най-късно до края иа седмица се предполага едно
•ТД итзисненне иа политическата обстановка, >тъ гледището
1 а|“ изпълнителния комитетъ иа иац. цгранвеката партия.
’ тр
•аа
г-иъ Книксбекеръ отъ Шангай съобщава иа Лондоиъ:
.Китай згуби Шанхай, ио далечъ не е изгубил* вейна• ГР
. ср та. Страшните сражения които прогониха китайците огь
г оя града, хлърлиха аъ паника десятки хиляди чужденци, кои. то иматъ вложени тукъ иадъ 4СО.ОООООО фунта стерлинги.
• 0(
Но китайските лолководии дадоха иезабрпвимъ при,0/иеръ, като останаха на поста си тогазъ, когато беше явно,
4(Че Шанхай е пгдъ пълната военна контрола иа японците,
-ил
Китайците не сж отчаяни. Напроткиъ, Те знаят*, както
<
е ■ йСички чужди наблюдатели знаяха че японците сметаха
а ■** превзематъ Шанхай за 10-15 дни, само съ петъ, десетъ
• янляди души свои войници, подкрепени отъ морската арти1Ъ,аерня и авиацията. Днесь японците иматъ въ
I ■ъ(*|,ль 200.000 войници, ;-00 аеровлаиа, стотици танкови ^без
I ЛИЛ бройно количество артилерия и картечници, петдесетъ бро1 0/яеиосци и всичко тока прогнаъ ЗСО.ООО китаици лошо въо• днР'““"' и почти безъ модерни бойни аероплаии.
За първи пжтя въ китайско-апоиската история,
_
ипон:
I ^с,и,т* войски се отнаечтъ като две къмъ три.
Кметътъ иа Шаихай, Фун, лосетеиъ оп, скептично иа.0»
* .тсег*,0*"и 'У**" кореспонденти имъ заяви, че войната едва
.„.сега
започва*.
|Ре
[«»
Благодарение нзвл ршвното опресиеиие, еъ нови резер. а.
Сили, иа китайските позиции, виенското иастжплеиие е
ю;Спрено. Китайското воеино-кгмаидуеаве е твърдо решеио да
1 юдзадържи иа исЬка цена новите позьции.
I на
" 1ИЛ

’ ШУ

Споредъ френските вестници, отъ иеколко дни г. .ХитI еллеръ се мжчи да укаже даалеиие върху Япония за бързо
- ««сключнвяе иа миръ между Япония и Китай.
Германския геиераленъ щабъ проучвайки далекоизточния
I •и;
твиоифликтъ, смета че едно разширение иа фронта щезавнгажиI
аира много японски воеми сили, което може да има л ши по1
Следици, Ако японските военни ср*ли не се съгласятъ на
°*»1иръ, тогави те сж длъжни да огкриятъ иовъ фронгь около
. откантенъ. кпето ще понижи духъгъ на ьитайския наоолъ
. |уа.чаявяпам, германските впеиии.
У
13

О гЬ

! о
(продължение отъ 1-ва стр.)
, грв
1з;:ъ а?б'-тъ нъ земята поглеКрай т-Ьхъ Неда се къл1 ъ. П 1ле
трепна и се о- чеше и
1
и
„СО.Я
'Р“"°
ипърна I ататакъ.
1
И високо.
Р* И I ) та
и сс
ю» ,яР'Д1 Р «ие
ЬХмСВЪГШИ се~прис.
•иа
: I иелена и |Реаясала- Яга ! тена Марннъ.
I
1сррани прелитаха надъ нср
После гледа няколко ми- ацзха н кълваха зърната. | га ка го вкаманевъ. Ржк-та
‘Щ Лкашъ иълзФха месата му. ; му бавно и венолно отпусна
1,ЪЙае ,и "ъас"]е' Не МОжеше I престилката. Зьрната изщу,
а И:вича. Погледна по-на- мулпха и се разпиляха нзъ
отатъкъ къмъ «трупата Егс: тревата. Жгкакъ причврн*
,I
^ал,<КЯ1ъ току-щз бе за- предъ очите му, нещо на, 1рхрегяалъ влжа

и подкана ,

ду нагегре гардите мг

>•

Агенции „СТРЕЛЯ“
У*. К. Саго!
дер«%) Бамрлжмгъ. Съобщава на всичка
1 - * 5
Н1ЯЙИ—Я Ибнулярь . анса|«
4

вошца

„Природа хх Наг,
* на нмпшято домакинско слиса»».
Модерна Домацц

НАНКИНГЪ. (Хавасъ)
Настъпленията на впоицигЬ
много * е рструватъ

4

че аачииаа отъ книжките 1-а за гса 193; "
главното настоятелство е възложено на слона г
Спнсаяяята сж гарявгтираии за редов*-о*,г
гграиение въ ирвлетяото, чрезъ спецналн
лс. нматъ отъ РОМ. ДИРЕКЦИЯ иа перата. И
сния да се записватъ абонати
агенцията и отъ специално натоварени ;гегГ
чикъ, Каварна и др. абонамент/. тЪ се грзЕя-. .
агенциите иа сжщата (Разпростра
<.3 ,
веете и ци).
При записването иа всеки абпнап,
и втора книжка огъ тая гедина. При млеттнай малко една трета отъ абонамента
..АГЕНЦИЯТА*. гарантнрва на вс*ни абе и-,,
му предаде и премиите конто отпу:катъ ;»:зог
доените си абонате.

1ВИ. Гол-Ьмъ япшски конеяъ стрядъ нападна града
Кяисиянгь въ северснъ Ш.в
зи, Кит. йиитЪ изчакали то
на нападение устройвайки
засада и го унищожиха до
кракъ. Хиляди трупове на
хира и коне покриха полето.
С.мо ьъ провинцията
I
| Шанзи японците загубиха
11823 койнкц и сфииери.
Тпуншег. ма
вгиигкмт-Ь
япоискитъ
офицера сеиз1арятъ и пражътъ сс прегася въ Ягюнит. На прис;ан':щгтд Таку
ка 2 Н« емкрий сж биле до.
оц<; са„п, ,,и г, Г,Р
Р ии . о саидъци сь пе
ПГЛЪ на убити < фицери и
I отъ тамъ препратки
за
Нлиния,

О

Отъ иикге семейство ке требза ,:а липезгпопуларни „СПИСАНИЯ“

ОТЪ АГЕНЦИЯ .ст:БАЗАРЛ- 1.!1КЪ

Ня
«сят
-ни.

отъ

Най ефтено и гарантирано се

Пуши ЕТ» Сев-рЕа Мавджтрн

Ооядио

алп

10X4 ОВДЯЮО

простисс п

А) и пр. |; ь

при
рая
» 3

1ШЧ1СШТ1
ШШ1ШГ

ТОКИО, Агенция .Домей" стьсбщааз, че вь про
винцията Хопей, вътилана
японския фроьтъ сж се про- |
мъкнали взд-ь 20.0С0 китай- !

Вт

ски редовни вгйниии и во- '
дятъ I жесточена партизанса вг йна. Пзради това на
стъплението иа яп нцв1е е
затруднено.
Аг-нция .Д-мей Пусия- “
се гзучзпа стъ Хзрбн.чъ,
чс въ северна Манджурия е
избухнал* ьароденъ буьтъ.
Потушаването на буьта е
коствувало живота на мно
го японски офицери и вой
ници.
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МИ I

НАКО 2АС2ДЕП

иа
Индустриалния кнар1атт
— улицата на хотезь Па-*

I

туш

ПОСЕТЕТЕ ЗА УВЪНЕНИЕ

«м

ГР«

акг
Вь вестникарката агенция .СТРБЛЯ'
45 1ло кино Молериъ Базарлжикл) Която
ните Софиски вестиици и списания, е
личесвао.

ТО

К1

НОВ

ито

„Български промити т ^

Из гоаницата Iна
—провинцикт4 Шаьтунгъ всеки| деьь
с- отбелязнатъ пъ^ръ^чи
стълкнонения между населениего и японците.

еца юноши и възрастни. Книгите са
(
або
чу: дп писате.-:: я сж оть иай-добрите кчи"';‘
НГда детска и юношеска „БИБЛИОТ^У
дателство ДРСВПЛ БЪЛГйРИЯ " ^лмга 0иб'!’Г' р**

Български Исторически Ре ирв

РАЗНИ ВЕСТИ
Като следствие нз сключения
противо комунистически пактъ
между Италия, Германия и ЯПОПИЯ се
разисква сьадаването на един* постеяненъ комигетъ който да ржководи ра)0ГИТ», ПО антикомчнистическата 5 ’рба.
Седалището на тся комитетъ
*ле 6 *де Г>(- .
под! ч-я
1ИН'Ь и ше работи

Агенцията доставя чрезъ поръчки и Ьь
УЧЕБНИЦИ з* всички основни и гамназиад*"
виституции.

I

КВ1
«1

ММ

СЯ

кроиш

другите ?

г»г.'*г Мк

м

мяийстерств
боти за ич:у *,г*._ ММ

ня землелелг- •

!
— Сдобщава сена г. Г. нисгерстн *'
,
' членовете, длъжници на1 г. МаногесЦ’
Нз Ж'И " V “
*
.Лобрудяе,•
се ,3'ач.-.:* начина и м’е-о и Че Ср1Ка
за уреждане се въз* • га’'
по КОНГО тсп ще ;а6ст;И*! Л1ЛЖИУИП (стар*) ЛИХВИ
.чрчгди з 6. -' •
"
| съ намаление отъ 50",
пане и Р,С1
1
, -Г
..
*
съгласно гзет->т<. оешение I селск-то
;;;е*лУ
и » Н .емврий въ-' въгодншнато
събрание
! стра.чага.
опГщ.ел-та^4 ксиФ«Г»иция ! изтьча нг 1Декемаои т г
ни и
На Р°мъ' 1
Следъ тази чата
-0ъ мегн-"
И!'наси'«оста. фе^ »-0о^ ?йР°С* 3*
рлнегп
ще
^гава
напълно.
1
до
сега г1- -И зя !
рзва'двата бряга н. к-„--ще
нядссетъ 1ГС:
Отъ банката.
ме*'1> ГюРгево й *Чс'ч ' -ь"*

г*

диьъ 1 '‘/Инц,!'1а-1Но т°ч

. «Фхъсь б,сит-Ьси и из- | см*хъ исподавет, егеж-ве
канени крака.
разнесг изъ тЬх1. кра| П(^два н-Ьколко крачки и
уллта се препъна, ззлмI
>ч?к се и се згромоляса на нешъ. хъркащъ...
I
;'*емяга. Малкиятъ надале
Мариница чу. сепва
I
, 11р|икъ. Прктгче се старата се изпрани.
1.50/* '^о и-ь и се чал ниха
П 1сл? кимна гллиа. пр?.
(
а ДИГаТЪ КОНЯ. Мз/г.-ЯТЪ , кръсти се и продума:
(шаибзше непрестаннл съ
— Боже, юзъ нашия ПО• ръчката поуснит+, ч ста- лудЪ ли какво?
|
ата дигаше оть опаш-шта.

1! и

Уящсжеп явовска

6

въпросъ

е

' ^пр^и%1.фе7и"к1е7^ки
®*аи сгь раши фирми Поради

Работа'аапоал0гЯТгЩ'3апичн'
Ф ри-боота.

ПЪ

яа<
«к

П
I

«I
Ш4

м*

Ш1
И1

«

то
I датег-нигК
Предъ видъ пресю- ! сж опоел1”; Д :• •
ИС
ящите парлзментарни из- | кряя на мес?>'.ь
бери, в- местния тгибу„ Н- I1
нг,лъ СА
- Зз 28 т. - р,
започнали заранистк -тя п;Фт11
.С"' -

Щ‘^6 ьДе СПОКСЙна.
При заБ-Ьряваие листитк,

на на -сят>1’ъ
свикв'5 пре’4
пие к- ет:

ЗКтСрг
ржженъ х-"Р
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между националъ-царанмсВъ министяпг
говиятд и Нидуетрияи"* Т1р‘
■а Ромъно-турс„Рта'Т* 1аСелачаска комисия
ек^ночи-

То

^

И В‘^ИСТИ и пррг-ЗЧ+Ъ Инцидентг-

- При образуването на
новия кабинетт-, наредъ съ

__ упп-ИТП
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при > иипр.м I гI а пь ГРАЦЪ АП
СТРИЯ
неп» в1г
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Най върховното право

:с 1-:

На 20

I

ДР^ГЬГТЬРГЯ

I

Приказва за ^реслибострахлиВолжжлиВото Вълче.

Двкемврий т. г. | рието на гласоподавателя, 1 тяхното отстовване.

рОИЪМСки гражда- ; но тово сж факти,

които

Следователно

нашиИ» I

«И,
аммочателно и
тия
тркбаа
още по-вече
да, общественици, пречу1или
ВТ% бЪЯГврски гтронзходъ I пробудягь съзнанието
у
та момеигъ своите лични
изра-

всеки честен ь и чесноиис
ла.цъ чотккъ, да направи
той невъзможни
лоната-

»*тъ своето най върховно
прооо, да авърлятъ изби*
Рателиета ся
бюлетина
въ урната и съ това да
■впрвтатъ своитк преде та
аатели ВЪ Парламента.
Въ вскиа страна, зя всени ивродъ устроилъ СВО;; ата държаана организация
. иа принципа иа наро.юГ1а*

,

е ясно, че

и се

особенио

нь

една

наши,» .«да..-.,

специфични ин-

влегазртние е

възможно

само тогава, когато
вестна обцественна
пировка поемз,

<»

из
гру

честно и

«.1

„_а__

публично Срез» овчета че е
готово в* даден» момент* еа
даде и живота си дори и
ттхношо благо.
Нъчой
ивмежду овцетч
варел ви това, нп други йо
скептични ио йраро-Ш, кимвави I вава и Яовтарч ви преви
§*юишки .вввчето, есе чак»
Съ .1»вър1!1а*не иа сватов- } гЪ добра реп тгдги и ие само
си е най' .
иата война и подписване ушъ | Гмва, ио г* се ратбоав а е и.т
Канто и да е. но ето, че
иа иирнигК договори всЬчв | пягь да загине окончателно
дошив» ден*, е» който живоочакваше, че сяЪга ше се умв- ! огт само-ограяяве и само-ваджт»т» да в а вгавото вейка му
ри. че ще нает,*.™ ииръ и
даие Съ изключение иа иЪкои
Нв 4ц<( «»м>а «лсайчашча
стокоАсгвие. Неч* Сглзо даа- , аьпросаотъ общъ чопЪшки ха
дома и му пусна в... докпз
,**сегь годиин огь и/.ъзавър- | ракпръ ло хвгмеидта а др.чоато
кр*в* Н*вчетата а ме'нос*
ши световната УоАиа во ми- Лигата иа Нар аи: *. ра<рещ« . тт а» и ус -ъзтнопво в* в че. ча
рътъ и с юкойстяието, ие само
успЬшао яо и атака д/>ьръ
мъриви ча в вагаравумна -а
че ие насгжпкаа. ио ог\. еиь I ретучгагь. никаае га ие м >аса
се сЯотачт* чз>« ч, но ч>
на д»иь п >л тжеииего П'«Ч4*
да се иалоли и «чини ча
гапо 'урета щоуаикчава в
се обърква, марьтъ пика ла
начекиего си н ч >его бт.:пе
"пасне п*па минава. т% 1 »•
бжл» засграш нъ. иедовНрие^о
съададеиа Наго пкярогътъ ад
■ т| та Устатчомо в* в че. в•
Ч»*лу народчгк се засили Съ
Меншеасгаага по .уасгауаа сч,' < е ^ниг т > а
'з В > 'ч*рп зе
«•1И1 ДУ‘|
н"1Й"в Щ«=гвзааииего й и ',Ьи: стра
"П »
сл )лтл 1иЧг*ль в
елча н>ва катастрофа налзне I иеатиао рирещтиь ичто спо
•гкм»
олцгтъ
лъ
''А;**
:
Я1 М|(Ц ч 1вч,.г‘гаТго н „лк I ро„гъ
иаролитк бк.. ,
часоле. ЪнЛачвоа м*
ю
зеичот ) кжлбо. коего слжой- , иа ярем* разискаачи и уреде.
тальолг смргшчойротилъ на
„ , се лзижисъгласио ниитмкчни бетъ л» г» л >ле ло аъ >р*
п*1атевит%, щета ««•*■** шу
жеиие и вой <а Великч сили
нитЬ пгвролчи икони
стагчалъ илай <1о л|%»ча«"|»
Недчага С1елъ саЧго1Ч1та
каг.о Члояич. 1 ерьаииа и Птатам и
Пч» Ч4»"Ч
война
;1к ",я
•1"" отям"* я
• '
рия*I» 1»|й». /оя пратла Ла
почти
ие
я.(еиа
жишап чо§1шм1 нч:тигтци-1-Л 1«вермка
го враг/шмт*. чо то. »*а«а с
ТЗТ4 Н| Н|род4Гк чоч-л тоЬЛво участие иято яъ *орм4ра• V я. че яска*з и .*л
ваше л» тури край иа безредие- иет> и като въ спорове:Ъ и
частно я пи» течно •лълчлтои
доблесгно ангажаментъ за

ОБЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ

ЯП • СТИЖНВЛЪ
стремежа |
на кората
КЪМЬ
все-по I
К ПЪЛНИ И по-пълни граж- :
- ДВНСКИ права и свободни
- аимтш
^, ,,
ИЪРНЯЩН прогреса на чов*'*ст*®т°|
ОГЬ бЛИЗО два вккв наСВМЪ,
Европейското
общестяо СвИД -и дп получи 1
|

■

Г*’" чваиията ч.,итп се я.,дк I
ха лъ и-а Тача тая иай внша 1
ииституциа Лигата аа Народи
гк-азатеиа сч го-лкзаа ж--ртии
титк си Л > катосе гоаоркше
•яяичн борби, ос
*• .• толк
предъ свЪтовиата яочиа. бкше
за едчо п,>еобра>)ааяе иа 'вI
л.*' ветено ОТЪ основния
[ата на М|,> ажтк. ад съаняаЗянапусната н нзосгаяена отъ
■ аяето и и чресеивето и. па
най силингК ся члеиоче.
МОНЪ, нонституцията, дп - родитк
Вскки. ви«дайчи сяабостчта , послеаъкз. сг ибра^уаа сч -о
1ач иай виша ушъч зт.шкиа
и- >)Твървянъ хората които
трФбва дв отразятъ нзши- иисти-у:;4Я вече бадю лчад*. и ппчиа да уремда и зашища- аътъ М*ма) Италия и Терма
иия и В ' *ж и > тр> оа по-малка
сеть години се ока ад слаба и
аа личво собствечнигк сч ия
тЬ
нв|*жизмеми интереси
Vлъра»аяя п х,репи!а този съиеслщ*ст уюла. Д се
тереся
ЛОЧГЙ
НеЗВИИТсрт<ованось рлв зхмУ.яи съ едямъ яиститутъ I
Италия се справи съ Аби»лъ Не мнча много ареме 7« нодуили около тона наше който тркбвеше да обсл-.агяа синия. Ч тения еиапмть дя се баян се сляпътъ меш1> Италия
ПрвВО В Неизмеримо сб- иятерееит*. и да одакоиява ре- справи съ Китай I ерааиня по Iермаиия и Ялояиа аротияъ
много въпроси се мв-ложи а
болшевизма и иъмъ тоя съпзъ
щвс
престъгпение ]! ; шенияга с.^раатлтиая или не
Просвктеаа в богата Америка.
д>сгадър*аая се првсъеднян
справедливи само и а иадктяа
МмОГО неща въ мина
като че аи се отазчавл въ
аа еаяи явмо. други тайчо Та
група народи При това п<>.ч >Цнесъ ни показ
;■
* М
своята чурупка востава бпава
яа оСрдзуваяввтъ сък>лъ взе
желае таа иай ваша човкшха
цинично сж прО- ' вмгтнтупвч Лагата ад вароди- Ьврвов да се бора сама съ да с* вадата а сгрксаа вся- «в
волата и довк- \ гк ве иожд да даае очаквдва- СдабосппЪ.ведааагк а бояес- аоаородеаото взе да аъраа а
■?

... -г

то. иес фачид.л ад >:ьч и «терията и д» въ ;г >ч ъад пра иТ1 и «Ъ^ъгъ, катз «м а«ь ад
вина: и у *иш 4*и и п }г ,’-бе а лй
иап, к 1Г) ср^лг-яз •«
шаване въпросите «еж*; иа-

I

■

дадатъ ангажаментъ за изчуено играели ровита си яамел**»*» на вввчешов* н
подкрепа.
1 ма пазители ма спадопо. що ; и<> свучаи
Само тогева, бъл'ар- ЖО наемавко етловната Яо !
Рто и самин ден*.
I орю елечето се *««м
ското население отъ Доб- юворна .вилки стадо не Дарудата и въ страната ще "н^жду^смчкТобТче. наЯ■ см да. Стадото т/кепера
слдвата на . внгбиаоте" в
знае за кого дава своя -чв10 азЯимвало си сеоита че Нейно в измежду овце
гласъ, само така наб по- »лш любов* к*ми овцете». роннт» склви от» уми лев
ложително ще може тв да едно мвлдо ■ увтаЛно еьвче. Сто е» завита в вя за и с
изрази Своето върховно к0*жо често бори зааячяахо 1
•»««. А ма спа?

Разгледани и ос-

почазаагъ, не ткхчого уцо

НЪнв денъ въ историята :
ма Обществата въ които !

Н1
СМ* Призовани, по си, ЛВТВ Н* мвщето Ссбсгвенно
„
право, аааещпно ни чрезъ

ТИИ, Да уговарВГЬ СЪ тахъ '|
и тамъ кждето намерятъ |
че най пълно се поириватъ

вЬтденн
нтпълно нашитк интереси и
нужди ни

40-

най-ВЪЗМОЖНИ .0 т ъ X н а
ш иротв.,
И сто; не 2<| декемврий

рпзвинптъ

тер*.'н

I
ИМЯ интересъ
къмъ соб- \
сгвеиитк иему
интереси. '

—

>

въ политическ. арена пар- |

страна, все пакъ ние имаме

вЪшки жертви >-дзло чо*
-—.в вЬчестаото докато наложи
това свое право въ уобшественнитк
г, рмидяне
проблеми.
Нкна дати яъ човкшиата история кои го пя соЧ1ТЪ, липсата на човкш-

'

об-

граждани, които ж-твкчгъ

иа комети-

СКЪПИ

въпреки

щноста въ имтереситк на

ша*а а и с м а • ч и *шАа
на 19Ю а н.: .>ч+ но по сиЯГТ
<о ог*ч* и жупел* Но ш&З
не мо тача да ошидедо <Н^.
, пари времена Тих», сладко
Старият* в»лк»
одид.!
оумен» и забиваше вен*,
пои
крьвно, Яотгрния» удво.еет
ренае чрез* слда.
“ жаи вечер* ми разказа е >ча
Вичето опива йод» см ’
то вкова и
лекото хубава.
.7еньпъ на дивото наби
,<п
приказка
Ьило отдавна.
; жавав*. Яввчепо -обещава
кои «нае чан» Ирикавчаил
Оа наЛрави чу )аа •» пои дс
не чаява I. мва>а
дружина
'.лзоопо чакаво с* непьр
,1‘п1 вччеШа, се чайрапва оа | чие оечч, «•коЛпо.
ввлче/ пазв го**"°
стадо от* ще се пожертвува ад овщеш
ние пак*

Млрпуччо седим* крзи
7»"*о \ л "* ябдГа^"

тъшнИгЬ
игри,
особено 1 на група; трябва да обхотогаза, кзгато
за
всеки
дятъ всички заангажирани |

туционниа Принципъ акта
на гласоподаване е из=рааъ иа най изпъкналото
граждаисио съзнание. Тоя
актъ в нарило за негово
общесгаевно
чутие,
I : то
1!«<чраяъ него ТОЙ взема ог•' ношение иъмъ нещата ко
ито го'ааобика :ягъ.
КолИо усилия,
колко
борби, КОЛИО

I и партийни интереси (понеже почти всеки принпд*
; лежи къмъИ.чов партий-

И тач вечер*

|
I

чето квюме* уши А но
той Ярисшмй* трачечъ
стршш*чъ й»й1 ш*т. ль*ч4
зиски тттша м а млято, мр1
| ра оЧашнапа меж ду гадниЛ
си крана а йодава «аДа«««К
си. теЯнейки. .7ай ><•> ти глВ
. на силната в а и а стгЛ
■ е*лчо а нашатау 'алена Я
ие 1>ог* да ви вро.пи
■
| па во пч ос тава кат
грешната Овчета се г себа
е'на друга в* не'сушение ,
киг. та ош* ..чаяа(итев(
па' изливат* '„есени и
егил, лъячето нар* *» съ ся
ала тс
о
Г*
И»
пак»
га лъ *%г
>/ г ч гг» .
I табо*
И въ .нъЛвЗ ш наОършс с*
Оото р *" шал а
'а ч ъалър
е ча влкт.и п'нг%т* ча к<д4
•*а*па н : ъре» вилен тра «
г * и 1С1.'*п.» #> вчг *а
М1*'« 441

праъ гърба а 'а «/ а
*ъв:мшаЛ *■ л !гтл> и * * а
•пш»нв сашз -л сс йражЛА
отъ
♦ н-вка лъвчето :* спла
"Ч .74 ЧОкТ* чо йг
тщ* ■*?г
„Кргс вяло*трл %. *я<
ЩАШ лялото вЪбче . в й ск Ч
ча «*\

ха расте г

и:в <«ч иа -

!'|1|К4а1 4. Те

Чяявстрв I
яъ П»; <ч
ту

ЯЪ

! ИМЪ

•V

1«р
. ;

ав-зея
в«4]
«:

В К
т

41и.

5#р;»Д1
П 3

«44

стотици
Г.рЪш. оГ <
ъ я<
^>М13 ЧлоЯ1 зм Сзч
И тая
п
«яърля се идеята, че е
пя-1. да се -бра зеа *в
С>>я,ъ -ея,д, 4ме;».а-Аяп
и -1рхя :■< ч 1ю :а* т., ч
тра балансира >спъ !‘.гяч»и
;ч.ди яа земиото зя»*,', се
гр.ягатъ и въ,р*маяатъ е
огч страхъ дрзтво-ъ, *ела1
(С1 I*- »* 2
с

.ДОБРУДЖАНСКИ НОВИНИ"
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ИЗЯВЛЕНИЯТА НА ПАРТИИНИТТ. ВОДИТЕЛИ ОТЪ КАЛИАКРА

Пристошмй нзбови

Интерьюираръ,- председа
тели иа РадчкаяьЦ1ранчск.ти паргии чъ нашия ок•г
ръгь
г-нъ Д-ръ Папу
у
( с' На 20 и 22 Декември т | трг и които ньпроси за- ра ру отговори на някол
' •г. грач.данигЬ иь Велика , сягато жизиеиног* иятере- ко вьпр .си.
Какь разбират* вие
я Римън я сж извикани да си и престижа на страната,
упрлкнягъ н:й свешеиио- Не е лесна работа при п >дожеяието въ нашия край
въ вадвечеряето на заковото си изборно право. Т* обтрканото днешно поло
1
СЖ ПОКаЧГНИ Д1 посочат* жение на целото земно **телвит* избори ?
- Населението оть Кад: с свои»! избраиници за де- , кьлб.. при все по-голама'( Р пухаш и сенатори, конто | та и н ,-голяма несигурио- рматгра днесь е предъ
*1 * ио-ьяглькь ше ианравла- ссь нь б >ледуваша Каропа едчо тежко изпитание. То
I'
ватъ еждбиии!* на държа-' при разни'* ижтрешни и или трабна да получи своивата
външни течения подкрепе- т* граждански своб >ди и
'ц
На изборната арена ще | ни отъ таи или оиач нар- права илв да сепогребе!
се яяя1ь и*«>лко паргии, тик, даодьржишь
и да | —Кои може да го зианти
11 вс*к<а, охъ
к .1То ш- пре- : н^^сгжпишт, а да с^боИи го ориентира ?
* теидирн, че
зя най дмбре рзшТ" д^**ь,-еяиш<
— Наседевието отъ кадг> разбира иктсресит* ма с>ра- изнедешъ дьржавииатъ ко- | рилатера иеможе да бжде
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иата и яай-добре ше ги
защищава и за това иска
вториягъ конституционен*
факторъ—ввляза иа народа
—изразява чрезъ гласопо-1■
даването, да бжде съ вея. I
Ако се оставягь партиит* сами да се справят ь
съ волята,
желанието на
народа. т* ше се ожесточать една срещу друга,
ще расижсать гражданит*
на нсевъзмджни
нражде
бни г^упи и изборнт* ше
се обьрчать на гонения
едни срешу други Н м снагъ сг, обаче пьрниятъ коистптуии
о.»
фактори, Корл-ла, л ,йго
отчасти песочьа 1 рдвь.юнятъ ход» иа н.чо.-рит* и
желанпето си нз всяка псна нар1 да сь б дно д« и:каже волята си
и да си
посочи из'ор<иннан1*. Сь
това безредието вь изборит* поне отчзсти се нзб*пи.
Тр*бнаше да се постави
презь нреме на изборит*
едио испитано енлно пра*
вителстно. което да реепектнра нсички оть вжтре
и отвьнъ и дз запази редътъ и спокойствието вь
страната и
презь време
иа изборната борба.
Правителството на г. Г.
Татзргску презъ време на
четире годишното си управлеиие даде доказателстно, че въ най-труднит*
времепа може да се справи сь нсички въпроси идеще отъ нънь или отвъ-

рабь презъ бурна* и ураганиг* на спокойствие и
да го точиш* по прави
ять пжть.
Следь четири годишно
управление г. Г. Татаресиу
наново б* иатовиреиъ да
състави правителството.
Този пжть той още нъ
нзчалого прани крачка на
предъ. Образува изб >р«нъ
каргелъ съ партниг* из г.
Г. Н И >рга и Н.йда Воеводз, следь като лругит*
пзртиЛии
нзлачп с ткдзаха
юяа.
Н* м зееше и друго иче
да бжде:
нТ-миие другъ
освенъ г. I Гигаресчу посизсиъ и п т-достоенъ. кошо сь дьржаннизескпт*
си ст .собн >ст-*. който сь
т^кгичиисга, сь нрозорлии »ста и сь отитткта си
да нс!>е и заслужи дои*
рие т.мь гаето 1рк5на. не
му тр*би..ше дз се пон*ри
новото правителство. Така
и стана. Вжтрешзи и външки фактори се разднижеха. изборната агитация е
е въ пълния си раюаръ
во всичко ще мине свокоАно благодарение на това
че кормилото на дьржавниятъ парадодъ е иов*ренгз въ здрави
и опитни
ржие.
Изтсресътъ на всички е
да ньрвать сь по-силния
и да го засинятъ оше по
иече защото той е вь състояние да направи и*що.

V.

П

>

ПРАВИЛНИК!

а

За палене лолята „Гали-Баба“

■1

ь-

М.
а
-,а

,)Г
3.'
!

.1

м'

I

*е

•г
.а

ИР
4 *
I.

Комитета ма лозарите, въ заседанието си отъ 21 Моемврйи взема ркшенле, щото за въ бждеше, за доброто пазе
не на лозята и ла пълиото събираиие иа падарщииата да се
приложи настоящия правилникъ
МрЪдиегъ на пазата сж всички лозя въ Гази баба. както заграавнитК така и незаграденитк и всички хаврн и ниви
които взизагь въ плана, сь исключеиве на лозята отагькъ
кемеря.
2) *а добро:) пазен'- на лозята, сставятъ се и тримата
пазари, а за сезон.I. т. е отъ 1 Г.ептемврйя До 1 Ноемарйя
се поставягь още двама.
3) Падаритк ще се намирать всккога и нае живкятъ
въ една барака, гдето ще иг.ъ се аостввагь за зимата нуаедЯ11ТЬ д»рп*.
4) Пздзритк не могагъ да ализатъ въ лозята освеиъ
аио гж поканени отъ собсгпеииика.
5) Падаритк отгоаарягь за нскка кражба станала вь
л -; и та. като сумата иа загзбата се опркдкдя огъ комитета.
6) Падаритк получаватъ заплата по 1600 лей. огъ
които вмъ се оаържа лзиъкъ върху запаатата в по 200 лей
иксечяо, крито оаръжиа образува при касяера еаавъ фоядъ
огъ които са пд.ьитъ стаиадвтк крджби, а остатъка се раапркдедя мк«ду зримата иямъ се дава сумата на Дчмигрлвъдеиь.

злцмтено отъ никого. Само
чрезъ своя гласъ то моме
да уреди еждбата която заелужава.
— Известно е изобщо че
политическит* партии нс*
кога сж искали или сж взеигли гласът* му Дчссъобачг. гласътъ трябва да
бжде остарожво даванъ само тамъ гд-то най - добре
ще бжде защитеното. НиТо едва Огь пзртаит* д»
днесь не му еп казала ехо
ига пр)гр.1м<, чесгъ и моролъ. Сега населението ще
токбза ма:ою дз се лзи
на глдео юдзчан:, и гъ чурожъ да защити
св^еIО
пр 'В >• ичаче го е .» гу >ен >.
— Чгсносга. сприедливосгз на г-нъ Г. Юниаиъ
сж достатъчни гарандил за
ньжделезичт 1 му. С 1мз той
ръководи кьмь успЪхъинтереевтк на селяни)* и рабзтницит* и коит I н*ма да
измеми ва т*хкат* интереси

— Кос ноже «а затрудня
усп*ха на демокрацията ?
— Преди внсчко е дет
ския сгражь у населението
предъ ммкит* и год-Ьия
властници.
— Вь Ромъния и*ма ми
то едяа вяастг. която може
да дейтсвува въвъ отъ закояит*. Вс*ки чиновник*,
които и ка да върши н*щ >
нън ь огь закова, требва да
бжда предаванъ нъ ржцсте
иа правосждиттъ. Защот»
ако и то не въдворя правото
идва се до саморазправа.
Второ: населението не зрябва да се сгрддуяа оть оиия
които погазват*
закова.
Втората причина, се безог-

следзвиелч)
никаква
рамчка „ .т ,
гражданитЬ из Сгрщ. Л»
Пъовен -т ?
р^|
ския елемтнъ нс Иуиц** I
програмниП. п«чм,ва*
цараииска>а парти
взща шир ка нззм *
ти за етни (ескигЪ ч.и
ства. Тия шлр кн 1Ь)м
вости орен <л чагъ, »*.]
ДЪЛбоко разбнранг *.] ;■
тмитслмош, Г^н. нс ГЯЕ
каква ромзнтичва млбаХ
Осигурявайки сао6оаа*я
СС проякнклг вь реди
на ромьнскитк
пл»Ь
В «ски Пдргий, да у I >»
ватъ езчка и в!.лг,
ромънската 1ьр«<аа .
приближи д) с:б- са •
цияетвага.
Вь гранииит! наР.»
ската държава тяпиг
тд сж като рлуагат»
едивъ ИСГиричг КЗ ярд
Малцинства^ НС НоСйГЗ
каква вина за т ва
вишъ държавень ик!г;
малцинствата не бича 1
п оставять така, че гс 1
чувствать чужд-сач ь»
стана.
• ::•!» т
Стрпителяот
четно сь егнизе-кзГв •
цинстна оспгуржазаГа с гд.1 в
ггоид юинпа1
—Вь какво г; . 1 !■
изкази пътич м
ГфСКОТО М :.М1оИ
стр оеж ь ?
л.е*
—Бългярск 0.1
отъ Кзярилатер о с а
работень ел* мен)

леднага демагогия к*и* която всевъсможнигЬ партии
приб*гиагъ.
Граждамиг* отъ кадрилатерд трябва да се стреснагь Мзже би впзследниа
часъ. Иадче напразно ше
се кая. ь, когато стане късно
Радиюлъ - цьраниекатц
партия начело съ г-ъЮиияанъ обезпечава на всички
граждани свободи и тава
на пълна демокрация.!
* , '
П сетихме и председате
ля на ншионачъ цзрзнпската партия оть Калиакра.
Г-нъ Леонъ биде лю
безен ь да ни отговори нз
следнчт* аъпроси.
— Качь нац-юиаль царанискага паргия разбира
дз
фивлече егническит*
М1лщчс1нз иь сгоиитедната п 1ЛИТИК1 на страната?
— Идцюналт, Цзракнскага
гнртия по същест ю гегроежье деиократичаа партия

7) Изкасатора иа коиигега е и шефь на палтригЬ в
има грижата ат разпоЬдНаа пазенето м > такьзь натннь
ш >то всЪю врЪие прЬ«ъ деноноиието ла иаа добро пазене
като заповеангЪ си вписва вь региегра ва реклаиацнягй.
в) В:к«а вечерь едань отъ пааарите е сазбддеиь да
стя у лона сн я да се яаи сугрииьга рано, като си донесе
храня за доа дена.
9) Нь кнаргирата иа лозаритЪ се намира постоязно
вдчнъ регнетеръ, въ който се апнеаа името ма надаря който
е въ отчускъ в се впвсвать разни запоаЪди които се отнасягь до добрата пан.
Ю| ,'ЬоарнгЬ се уиолаватъ
праватъ своиг* оплаквания писиенно въ региегра който се намира въ надарената
колиба.
ч
11) ПрЪзъ лЪтния сезомъ падарнтЬ извъризаатъ работа
во иарелОата иа шефа имеичо: причовавиъ палчалия пзегь
по оградят*, взпрааягь к подчрепягъ палвали дчрецч; кзяопааатъ и подравнятъ изрияатя лжтишз. тешагъ трЪаятк по
ажтекитЪ и кастрятъ лЪторасит* конто запушаатъ лжгекитЪ. За тая иЬль шефа дава варяаъ само иа елччъ яо редь
пааарииъ.
12) В:*ко иеизпъляемяе отъ падарит* настоящигк на
редби. носи глоба, а за втора бклЪжка и уволняване, безъ
право на обезщетенье.
13) Събирането на иедобзрнт*щесгавл усилено, като
в:кки лозарь знае че нЪиа да бжде пусчатъ въ лозето ся
за пролЬгяата работа ако ие си е платилъ данъка.
И) За 1938 голяла падарщииата се събира на даа сро
ка • полавияата отъ 7 Ячуарйи до 1 Майк другата половина
отъ а май до 15 Авгусгъ а жаарит* ■ нивата плашзтъ напълно, пркдя да се вдигне, скиото. реиоатата или плодовлгк.
15 Нз падаритк се прелааать квитдицииткиа нередовнитк плагцч«|рз1р« и тк сж лзъжзи да ги ияиасирагъ вначе ииъ се с. ърмеа огь заплатата. 3» дъбрая редь на т»
ва събиране, самиг* паларч се гриаитъ, пркдя стопаиана
да си е вдигяалъ реколтата или пркди да ещкзалъ да ра
боти л)зето си.
16 Оскки лззаръ ще платя най напредь недоборнт*
ся дз Л „Д;к. 1937 •“ тдтава щ- плащ!г за 1918 годиха.
к
17. Кдсзера ие идаге д» дам иа падаритк о:в*.<ъ заплатата ич^ а патрони ще си купуаатъ отъ своя еркдетва
18. ддораивва се биенето иа ловь въ лозята, както на
наддригк, тьй налозаратк, капто виа въишзи ляца макаоъ в
редовни ловна.
19) Не се яозяоаям аасекето
добягьгь аъ шарят*
макаръ а гьрхаяъ.
30. Пилръ, който яааусаа мкаиу Гертьоаъ-аевъ в Днмвтровъ **яь. нкма право ха получа одържаяят* му до тотава во 303 лей мксечао.
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чалниъ и е< )н «
тоичиаь, д >сгое *ь о*
жание отъ р ом
лоиисти.
Б ьлгарското на— ‘1'
вземе ачгзз то у т < •< • г»
ж<аниг* р«<5,ги I 1 •• • ,,
ч«вето му въ рояьчша
лзгмзе.ка птргз, « *'4
чато итеотзтиз СIV ► 3 Ч1
скктЬ земелдел:-11 лл'1\.
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Държавата, която е «*
ска. земледелска
Ромъчскато и 6ь.
лачитво нмзгъ до
едчв и сьщз и,:'
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яви к нищо че ш* ч
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вкароать разлорз
тк не етужзгъ иа
тЬхь, и*ШО ПО-вечг 1)Г"
шатъ
престъплен44
р омъ«кат^Д^^^^

ОвщЗГО П313Я*?

(продължение . >1.
да сенаязжзть най- 1)
стаувайки се. «е с<ч
.л.
насяраведливосгьп' ^ ,
МалкигЬ те савв
ватъ,гол кми-к и«се < 1Ъ-а
яепресгаввтъд)^
н1 В1
Време е П '1"1'
\(
кнтк Нлрсдх
И.-алня„ ,,,
Германия,
Франция и I Усия •
{я?1'
рдгь, д,въи,:|[1Н1<’н|г1 »> ''
лявостьта в и. *
6..г
кжде, да. премахнат4- |>;А
туригъкраД и г..е*
етг, да
жемията и вмкега ,
пойна, което ннч--> „
„рабзт
„
,
помогяе, з.ш
. ку 1Т>г ' *
сялятъ М<Р*
предъка з* в^ич , ч|й
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