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Бявяюджикъ 1 Авгуетъ 1335 г.
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руЗзр^хнбки
новини

тмг з^гдетг*
АНтрв 51г. Рг М1Ьв1 27

г

С. /с-.утзтта а рмшветятт се строго яабржчч
•<141* 071» о.^»

ПО-СПРО*

гипь наредби и лакочи
на страната.
Перогтчо, дрмкато
мошсничестео сж 25 ма.тона, е естестввмча рел цив против* неотго•
воргщчтгъ лл времето са
мирни !

Пахнгср

ежда гедакциоменъ номитетъ

иеаап. информационень вестник*

Абсн’ментъ. "ЗА I ГОД

Огг. ро.икгоръ: СГ. РЛЛЕИ Ь
а;*

1200 ЛЕЙ 6 МЕС. 120 ЛЕII За СГРЯЙСТВЗ аЗСЯН

I

!
ВШЕСТВЕНИРШ
!
ИПИ,
ФИНИ
я
ШНШИ
■——
конфликъ

Преаи нфяолко месец!
ИМОго говореше за .ди■ме

НЗ

рйЗПрЪС-ШТЮФ

Нвшестзени сили и се
СТв^ян? ц ) ед-ц» общъ
Щъ. Г ти хубава ид-.я,
••/тма на жизнена не
мтеть. още не се е
рзнрьля.

Нзп слеят кь турския пе
чи-,. гс занимава твърде
!
МИОГ . СЪ Ьо.Иарг.Я и бълталтя пеше ..Пертич-гесъ* Дарения нар дь.
Нз ге мок-мь дт .ф-иеб
- :
П лемиг.а;а отича до
р;ги*М1
най-и. »>тФ ни там ь, че. дори иь временамеждунзр да I зздьлжечяя. на до балканската нейна,
С-ю+.ч > И'алия, Фраа- когато Турция и България
ц-и ше пр » гьлжаеа да дьр- ем.хз .ъщ > да не си нЪржи п -нед -а - е на благоол, ч«ть и да се дебнат* елнеи* неутрзлитегъ.
на лру!а, не сее зао* аииИм.ме пран» обаче, да | ло так ььь ичокъ оть скверискзм; и фашисткото пр»«|иослоние.
нзтелето
да респектира
Дз преди 2 год. турско
ф >рмнгЬ на междунар д- бьлгарскитФ отношения се
нин злкотъ, ззщ >то нс мо развиваха иоди зчака ма
же ля поиска о>ьнась дя взаимното донкрие.
се огчажемъ оть езмия1
Д«есь
иол< жемисто е
принципа на нашата поли- сънсемь друго. НЪхой тур
тика'.
ски н ци търсять съ сьФАчглия ше п >искв (>ть ши поводи за да дадъгъ
Съветз на ОН. който ще изразъ на педобрк|ф см
се събере д > края на сед* чум-тна къмь България,
мицага, д.тята ще оир-д%*,
Ндчпдо иа пр .мФаата се
ли г. Латвинззъ, като пред,съвпада съ склютчанг о ча
седнеш да разгледа всич-1гръцчо-турсквя спон>, но
ки изгледа иа И<алз Аба- неприязьча на турския по
С.1ПСКИЯ конфликт ь.
чзтъ се усили особено мие
Бъ такьвь случлй, Ан го слсдз» подпиезанет » иа
глия [ц* помисли само аз Балканския пакть, мм*
счозтФ имперски интереси к Ям Ььлгарич оказа д<
и за отраженията
конт > се приежедиан.
една война между бФли и
Полягагь се счст -чагиччерни може д. има вь нги ни старания дз се внуши
Натф Кол НИ. Англ -Аби ; на турс < >-. и НарОДЪ. че изсинскитФ граници сж 1009 , точка Тракия е застрашена
клм. дълги
следователно отъ запоенагелнитФ д. м. интерес* тФ иа империята ггания иа Бьлгар-я.
изпъквать нз прънъ оланъ.|

си хтра тей об'че трФбаз 1
Да ИЗПЪЛНИ ОСЯ СВ.’Щ“НЪ

дълг* на пж'енодитель.
ОГЬЬЬТЪ, КОЙТО

Б'ТЬ с

Франция гвъзприелагле
I дьшег» на Англ«ч да се
с-гна съвеп на 0.11. за да
р-оглед! за п следен* пжть
; но |фликга м»жду Италия
и Аблсикня. Г1 чгже перс! ективтЬ за м рн > рлзргшс п-г на ког-ф-ента сж
нр„Лн » намз.еии, гслккит-Ь
сили ик пргвл жиь из с» *
нега прилаг.-исто кл чл. 15
| оть пакта нз О.Н.
Тон
члемъ остана ся заиаггре
сонанитФ г.ранителстиз праI ь)го Д! дейстмучзть «зкго
! н-мФрягь за д збре, ньсл/
ч = й, че сьпетътъ на О И.
не постигне т динодушн о
I рззреш-ние н» въпроса.
П I този иачинъ, сле.тъ
5 месена, Игагзя ше има
юридическа е сновя дз обя
ви в й 'ага нг. Абксипин
6:зъ а. тури, Сь това нь
опасност сжществуването
на ОН. Ще поиеме ли Ит»яия тая лроцедчра? се
се ззпитна н
,Я връ*1.
При разискнаяпвтз нъ Же
нена, нъзможно е дз бжле
засегнато чунегнюелно чсс
толюбието нз Ига тия и тя
р-с-упа ла пили противь
се(»е се I .лФма ч/с:ь отъ
1 бшесгнгн(но
мнение па
сн1«1н. ГолФмое н-шето же
.зл* пе да пом таем на 11

ззиапиль иъ гушата му,
требва дз гори га тбр",
а и - за з ю. вь историята
имт трогателни примФри
за изпълнечъ дъпгъ,
Ннкой не остана сь
щнетяенатл пушача
%йнсп:о нереалигири
тебь, приятели -* кдпм
Лаьпз, че наи-и < край на Секрета.
Iень сь заклуждениа
ВсччкигФ ти яненкд!,
иелеШи; пьлень е сь сдинь следь другь, о.и
[«./> и умьрзо, ареиъл- леха при твоитФ непр.-ятели.
\е сь о.твроеа и .»ю
ТЬ отавагь тамъ.ототрова, и Тая умр=говчрилъ Сокрагъ. лшотия клевети се прьсто—1Ф ги водятъ надолу
отъ хсра които си
а азт* ги водя нагорФатъ лично за своитф
Никой не иска да ходи
ени ингс-реси.
Тия
упулни хорица сж въ
нз торф!
яние ако намфрятъ
В Фии гледа на долу!
3 да зачерви мзйЧовФшкстт дути е тьй
ого и обй-чисто и.»е. , създадене, да
вфр «а нь
» клевети които есф-а ] г.о^тижимостьта на оноаа,
нч с* повтариь мои- | коего дълго е желета.
зепрекьСнато тровнть
Нашия обш-егвеникъ
дего и душата на накойто иска да служи на
т ни. 1б години не се
н«шия изтерзачъ народь
рч усте1а ни кг.сае!тукъ, трфбвз д-з б/кдте.ти
а Вследствие на кое
ричха и с^аръ. Т й трФбцнесь цФпъя крдй кивз Д1 6жд<: пжть и исти
оть омраза, оть запис
на
лоба. Н-ши)Ф сбщесс
З.ицо-о хорлта ф1тално
> ц 1 тръбаа да рчзбезърня;ъ. вървятъ къмь жсь, че иматъ п^вели1елепзя.л сп и кьмъ заб
1Ь дъл!ъ да наприьятъ
лужденията си, безъ дз
чки, за д . престане юм »гвтъ да предвидят* поен-1е1нато нн.търпимо
| ; д..т1».*та отъ СвоитФ п сЮжсние.
I тжики. пй еактЧ) пепсРя.гч иа ни общеейле- 1
1удьа-а гъ незн ние. > сч 1
са нг е Оа прави, кори- ,
! оП'р..т > с« блъска нь бг.ь- |
1 сь кле Сй1и
: ськ» на отъ ня Д1 търси
•{егг.вла задача не е да |
; ^зходь тамъ, гдФг » я чзМОКТЯ РОЛЛ «ЙТО МРйЛЬ
издига съ измама, адз ;
к.з явни смърт* кстинския
.'ЗИ смфдо С^.фщу Г.оби била лз ((бедени всички
сбщсс.веникъ е дпъжеьь
I отъ ЛЪЖИ и Заблужт -я г.1 ме<м а вь сътрулдч зн<-е и да бягнява —
1ия кгю н си ввсско
ивчестно сь *Ф*ъ—еди > >:с
граньц-та м*жду еъзможа уа ьст.:на:а, иа люьрен - стстудвкчестйи стоя
1 тото и неньзможното п,огьт: , на мире и Сьглоше ВОДЬ ВСИЧКИ дфтежи И
ьрфдното, необпезнето
1*То Иь т-я тежча борпар!и.|ни нед р-тумФзия х^-димого и гибелното.
т*. й може Д1 ожде ссдз ргботя за напредъка зз
„ЦйОр. Новини"
рбекь, нзосТгНлН!. резДоброто ь.з моа н, р -дъ, ча
к-аоь отъ сьо:таенатФ
и. йго хгчн я и лаз и нъ м >е
т 1 сърдц- незаличима /юб^^к.
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Нови изявления ш кроль

Нападепге са парахода Брсхосъ

Нюйоркъ, 30 юлий. Миъга н. шь Хг1ляд* и пет■ чииъ аптнхкт..ерС1.и денсф,.нти нахлуха ьъ ю:мия германски презо^е-н
и п.рахедъ .Бртмг.гь“ и

да ги обуздае и потърси
подкес I ;е«нг. Когато дой
доха I ше 3§() I -1ИЦ.И, демомстрачтитФ че диша ЬФх!
иро1оиепи о. ь пристанище
т т.

Д-дени бФха мило реютчерни
изстрели, оть кои
ва нъ морето. Дсмонрантитф извършиха и дру' | то има ранени лица нзмеж
буйства на берда на п«ДУ публиката,
тода. Пристанищната по
Извършени сж арести,
пия се оказа миш о слаба
ърлвха паргходнигФ зна-

България п Тггдад

I

Оггззорпзстьта 31 аз1пата

! Л )чд нт, 30 и» 1 :П—Л рд
' Идчъ преди д. з-мине за
I /К -игга ше им1 среш. съ
г. ,!авзль иь 1Ь|>ижь Въз
м ожно е з« /к -ьева да заьрицтне ще м же дз “У!
ссигула сп ж .йгтчие
щзс-1 ‘”,нс
-^“-Ч‘ЬГо ьч в*ктие. Вь пР тиисиь случ<й,|ш^И; 1’лЬ г"- „
.
за- бикогенъ оть една с.рЛ П.ллтическътФ грфди . тъ
1 чч- ра сж п -сп
йаи.
на тъ фаигозирази приц|
п. ,.Т«иь* иьше за г от
ТСГН И "ТЬ друга ТЬ '.мьр
м-га о!ГоЯ рн ,ст ь на този,
ши нраг -ае, каква цель 6а
кI йго пр<еди.з.-:»<«.< войната
имало м 1СЮ зачрдщзн»?
Мъ.фосьть тпФЬ!-. да се
разреши нь Женева.
■

1
I
!
!
I

К:ап|рдатътъ и::ш к
гославгя а Ватапапа Япззга заагзта Аба*

ПОЕТО ачВРЪЩЯПЕ Пй
ПРЕСТОЯ»
зе трФбш лз се емкга като победа на единия или
на друп я фр чтъ. Кр*ля
трФбв.з д: остане в дь гнр
тии,ф и фракцитФ
I

['пмз, Ю юлий—СноШ I
С2Д2Л.
6Ф д^д.-нъ официале-ъ бан 1
кегь нь юг, слазянскати ле-1
Римъ, ЗУ шлнй.—Сюбгапня нъ чес1Ь нз държа.«■!ш!нать оз ь Як ш п, акне»
ния секретар* иа В тикана министрьп. на ьъншиигФ
кардинал* П.«чели Гов рп работи с пр -вергаль катехз югослаая.тсйня министър го-ч.ю тиърдмнет >, че е

По исич<и тия съображения, м 1ето занрьшзне
нФма де бжде последица
отъ надмощието на една
партия, а действителното и
съзнателпо признание на
кародз, че само моето зз-

на прав-.еждието д-пъ Ауеоъ и кардинал* Пачели.
Двамата подчертаха важно
сч. а на скхючеьия конкор
дать, сь к. 11юсе д.жумев
тира приятелството между
Ватикана и Юсослав! я.

|
|
:
'
|
|
!

искала разрсш.н..е '.гь И
галия да внася оеинч муциции нъ Абясиипя. Я п.-ния
отдавна имала правото да
се мФси нъ полза па Абисиния,

-ДОБРУЖАНСКИ НОВИНИ*

Сгр. 2

ХРОНИКА

Вихъръ—Авънтулъ 3:3 (3:1)
НедЪля, 28 т. и., иа иоаос- умората да каже своето...
А това беше неизбежно,
троКЩИЯ се СГЛДИОИ1, приело*
собсиъ иремеио за футболъ, тъй като, както казахме по
се състоя първия иачъ между горе, иЪмаха досгатъченъ тре
сг оргии клубов*: нинг* за еаинъ тзкъаъ иачъ.
мЪстнятЪ
„Вихъра “ —„Авжитулъ“, при Насгж'М небивала рааиебитеность и разп окъсан аст в аь
резултатъ 3:3 (3:1).
Тъй като следт единъ зае- цЬлия тичт.
Авжчтулъ онресненъ съ дру
той отъ деветъ месец» този
иачъ бЪше първия, интереса ги играчи и окуражен* огъ
къмъ него се пояиши и при все по уладащии -си против
ежетвува доста мкотеброй та ник*, започна да има надмо
публика лря зее. че ценитЪ ие щие и да застрашава вратата
иа Вихър». Вратаря Чшурлий
б-Ьхд десгжпии.
К»кто и предвидехме въ нЪ- с<и е въ добра ф >рма и спа
•
колко предидущи стлтии квкво, сява.
ЛЬнзягъ хафбекъ на Вихлр
че не та й .тесно ще се набави
загубата на м1сгиия футбо- играе не:ърпимо слабо и полевъ споргъ, вь този м«чъ то мата повече протлвника си.
По негова вина Атжитулъ
ва наше твърдение напълно се
можа да карания. А за израв
оправдава.
СжщитЪ • играчи и сжщая нение нито Авднтулъ ниго
зрителитЬ се надаваха. 3< жа
тимъ, к ти го и пасяха такива
красиои и комбинирани ктра- лос ь. обаче то дойде. При
чя и нанасяха иевероягни по чини?!.: липса на тренинг1,
беди надь голЪми тимове отъ несмислена и крайно слаба
страната и странство, и това игра на халфовата линия и
само преди една година, иа най-аече постояло причинялатози мачъ ка.-о че ли не бЪха щигЪ сурпруаи самояадечнос
СжщитЪ. Лалсата на тренингъ | ти и подценяване иа лротивпролича още въ самото нача- ; пика.
ло. А второто полувреме умо*
ТимоветЬ играха въ следрата и разпокъсаностьга прос- ния съствь, Вихъръ: Чамурто ужасявах-. Зрителя изпа- лкйски, Кътио, Лю5еиъ, 01ъл
даше въ недоумение и не му ченовъ II, Ташко, И. Георги
ев вярваш.-, че пре-дъ него ит- евъ, Митко, Харбозъ, Рубчевъ,
раятъ ония играчи, отъ чийто О аъляеновъ I Цлнчевг; Авжнспортио и:кусгво неотдавна из тул. Вахрамт, Щуири, Ахимъ,
падаше въ делириумъ.
Папаначи, Катарджиу (Юлитеръ) Каста (Глория^ Костика
НАМЪ СС РАЗРИ ИГРАТА
(преминалъ оть Вахътъ) БтНачалниятъ уда| ъ иматъ дяну (поемичалъ отъ Глория)
вихреиии но противника ииъ Щнби, Кочгезиянъ (Кожохару]
съ неочаквана смЪлость се за Думитреску.
Реферипа задоволително т,
щитава и отбива последова
телна и-Ъколко гЬхнь опасни Исмаилъ Омеръ.
нападения. Лявото крило Рай- МалкигЪ грГшчи които сенапр»
ковъ (Цончева ) отъ 7 м бие виха аължатъ изключително ка
неспвсимъ ударь милиметри- заблудата аъ която го постьвяха слсмагателнит-Ь рефери.
чесчи иадъ вратата.
3. А.
Следъ тсв« топката повече
е въ центъра. Ав антенен започвагь да се окопигватъ и
С 1.щии деиь въ Кввариа се
чрезъ двамата бивши ввхреи- е състоялъ приятелски мачъ
ци Костика и Шеби правять между тимовегЬ на Глорчя 5.
иенадеенъ пробивъ по дясно отъ града яи и .Базоне“—Ка
то крило и Шиби мигиоаеио, варна.
обаче отъ съмнително поло
Резултата е 4:0 (2:0) з»‘Г.южение, леко прехвърли топка риянци.
та въ д^счия жгалъ на мре
жата. (0:1).
Тази изненада като че ли
стресна вихренци и тЪ започ
наха по-устремно да иападатъ
№ 18!
за изравнение. Не следъ мал
28 юлий 143;> г.
ко Опъхчеи-въ отъ добра по
зиция сь силенъ ударъ израв
Българското Културно Об
нява. Играта става ьс* по бър щество отъ тр, Баззрджикъ
за ио п малко груба“ НЬкол- съобщава, че за идущата уко последователни удара би- чебна 193.5—36 г. при българвзтъ спасени отъ вратаря на скит* частни гимназии тукъ
Ааъчтулъ, ,Но нападенията
сж вакантни следнитЪ катедна вихреиии не спираха. Же ри.
ланието имъ да гокачътъ ре
I. При Мжжката Гимназия
зултата проличаваше. И иайпосле Харбгвъ стъ блиао от1. Рзмжнски езикъ I катедра
белезаа втория голь за тима
2. История и Геогр.2
си (2:1)
1
3. Е:гесг. науки
Вь 27 м. едкнъ отъ бекс4. Физико-Химия 1
I*
вет^ за Аежнту. ъ засяга топ5 Математика
1
ката съ ржка предъ вратата
,/ фре,.ски език1, ]
и рефера дара наказатменъ
,,а лектур>, съ з ч)
ударъ. Ташко нзпълряна и от- I 7 р,.„иг.)Я
, кагедра
белязаа 3 тки гола, за Вихъръ ; 8 Бьлгарски езикъ 1
9. Рисув. и краснон. 1
Следъ точи резултатъ уст:
10. Музика
*»
рема и въ д*?ата тима почна
Н. Физическо вгзп. 1
да с:ада. II еднато и другитФ »е могатъ да изпо.чзуватъ ! 2. При Девическата Гннм.
редица удобни положения. ЛЬ
■Ото крило на лвжнтул» отъ ; 1. Френски езикъ ! катедра
1. Математика
I
3 !«. бие въ ржцег^Ь на Ча- |! 3.
1
Музика
»»
мур.шйскн.
Кандидатите сж длъжни да
Пьркого полувр-ме завгр- !
; отговорят* на условията пред
ши 3:1 за „Вихъръ“.
Второто полувреме, обаче 1
Въ згк,н* 34 сРедн°к трЬбааше да бждемъ 1 'о образоа«1г1ие, както и да
фатално
|
познаватъ
български езикъ.
свидетели на най-малко пред
3.явленията, заедно съ венч
видена или очаквана пародия, (
Вихренци навярно почиващи ка необходими документи се
на своитЪ лаври, както винаги ! приематъ най-кжено до 15 Авдо 18—20 м. се подиграваха | густъ т. т.
Съ играта си, не давайки си
У прав. Съветъ на
сьЬтка че наближава време на
Обществото

Обявление

■

—ГраждаянгФ шивуши
аъ улица Еаиаде Радулесву
са възмутени отъ следени
фактг: Таи улица е алииии
рааа яъ общия градски
плаиъ.
Улицата е оставена 12
метра широка. Преди нЪ*
колко дена зап; чвала строи
мжша на сжщата улииа го
лемия лапгизанииъ на ре
жима г М/саьфз Раза Ка
жи Меметь. Гратския иижиаеръ му джа линия съгласно общия пл.нь, обаче
той, необрьша никакво вни
мание на даденота му линия а на сноя глава зааоч
ва д 1 строи 2 м-тра извьнъ огъ за копа та линия.
Въпреки протеста на
граждани^ никоя власгь
нЪможа да го спре.
Зданието вече е тздигна
то и за да влЪзе въ закон
но право Общинското У.1разление е изпратило на г.
ияжинера Счинцеску пъ5у
кирпць, аьторъ иа общия
градски плаиъ за да моди*
фикира, тая улица въ пла*
на за да остане 10 метра а
не 12 кактоб^ше.
Ако нс*ки силтнъ на дени, започне да изменя сб«
Шоградския планъ както съ
гораия случай, града ни на
какво би заприличали?

—Оля день джандармит-Ь
оть Гаргалишкия посгь до
караха арестувани А души
колоиистч (македонци), кои

то насилствено сж искад-4
да отвематъ снопите иа иЪ
колко български селяни.
—Миого безрабатяи отъ
Галацъ Кюстенджа и други
градове сж предложили на
италианската легацчя въ Бу
курещъ. Да бждатъ приети
добронолци въ италианска
та армия, която ще се бие
противъ Абисиния. Пълно
мощния Италиански миннетъръ е направилъ постъп
ки до правителството нъ11таляя, обаче ие е получилъ
отгоьоръ.
—Оая день неделя, джзн
дармерпйсккя шефъ въ с.
Геленджикъ е арестувал ь
гсичкн селяни които сж лз
лезли на р^бчта по нивит-Ъ
си. Мотива за арестуването
имъ е билъ, че сьглзсяо
неделната почивка, никой
сслянинъ не тр^бзало да
работи празничевъ день.

—Общинския съвегь е
решиль да отдаде на кон
цесия постройката на елек
трическата узина и инста
лация.
Срока на концесията ще
бжде 35 години. 05щин«
скито управление се аадъл
жава да плаша на фирмата
по 1.500000 лей годишяо
за осв-Ьтление на градскнт-Ь
У*ици. Очаква се да приетигнатъ иргдставителитЬ на
фирмата за да сключатъ
контракта и започнатъ стрсе

жа.

За проданъ

I

Празно аФсто 120* кв. ».
ул. Догми» Кяжна д$ I
срещу Румънската Д1ж*При балчишкиИт морски ка Гимназия

баня на очажа .Режнда Мз
Споразумение
Драгой Аг. Д.нчевъ
рии* педь сжшото име е
отпорена модерна бръснар ниаа съ най модериигЬ удоблва, за дами и мжже,
—Санитарната градска
ржчоиодена отъ г. Некола служба въ града ни е нзе
Каракашевъ. Употребява се ла строги м*рки, противъ
прочутата крема .Ннвеия* хд^бзрницит* н мелницигк.
С тумбата е с тачила
—Оня деаь колонистигЬ почти иа всички хпкб •пе
(мзкедонце) въ село Кир*» кари актове за гл -б< лаелай, презь н<кцьа сж иус- то продават ь хл+оа 4)0
нз;-и онце»^ си въ мината гря.ма нм-Ьсто 1 ьгр.
на И а..ь Гесоодиноаъ.
На мелничаритЬ е сьсга
ВаждайкИ това. послед вила сжщчгЬ актове задето
на» пониква син I сч Мотьо не се пра държа ть ш -,»на
н падбирагт, оацегЬ къмь т« нормирана птъ ()).а.
селския кзпзнъ.
Управление, л рода чат ь У
Ооаче двамата братя н-.| лей кгр. бршно.
Георги делег^ть на маке-'
Граждай те >то сь ра
дзицш-Ь, излизат ь предъ д »стъ е посрещнало тля тъй
очцетЪ и ги отнемать. Сж добра иЬрка.
ш и и щь нладагь кжип ‘
та на Иванъ Госп .диноиъ
_„
,.ь
и започвали да стоетвтъ!
амене» е з.^ 1 лть
| иърху сива ка Госиодз-аова
сь л‘'ят'' е иск-ш
. п )нд«-,га се «ъ тоя момемпк ■-,т^ ! ьл ?Р'-К<1Т'* л
и■
| тревога вт> цЪюто село. Съ ‘‘ь РукУР:Шо» 1,а
барать се седиш* и арес Ро,,жчСКИ "од>гиач ь’иК'
ту *ли н-падегедш*. нлас- ОТи"атъ 33 Ььлгзрия.
тит-Ь врдягъ следствие.
Зжапредъ паспортната
виза ше Сгава на гРан1 а*и

—Министерството на въ
трешнигк работи е отстра
нило за вчняги би*шчя
директоръ на Окр. Улрян
ление г. Н. Гаврилеску а

Продава се

секр. бнрнииит-Ь които сж!една кжща находяин се
издавали фалшиви удостоверения мл турското насе * на ул. „Елена Доа*-1з
ление за изселаапе сж уаоп № 5 състояща се оть
мени.
б стаи, салонъ, антре,

фурна,кладенецъ въ дво— На ■> звгустъ н. г. се
и м^сто отъ 500 чв.
открива вь тр. Заона, год-Ъмвя м-ждунар. день панаирь.
{Споразумение „УИТОРСЬ“
Той ше трае до 23 ав
Ватагфс, *1г. К Саго! N0 '&
гусгъ.
I

яя1ая1яяяа»ф>
Сь')бщчкамь на почитаемит-Ь г«а клиенти

т чв агаквсгахь мхгжзяв^ 8 $

§ ТВДВКВД88СВвТ0 €8 АШВ1 |
Ш огъ у I. Принчинеле Махай ;Ч» 2 на ул. И. Г. Дука
$§$
.V» 37, магашма си, а агелигто си на ежщатл
ул. № 42-а
Вь магаззна ми ше намЪригЪ всички видове
отроитолни и жолгЬааронн
мчтеоиали на най-износни ц%ни, я именн >:
Ш ЦИМЕНТЪ, ГВОЗДЕИ, КАРТОНЪ ЗА ПОКРИВЪ,
Ш ЦИНКЪ, ГАЛЗАНИЗЪ БАЗАЛГОВИ ТРЪБИ за
Ш КАНАЛИЗАЦИИ, ПЛОЧКИ за ТРОТУАРИ, ФАИш АНГОЗИ ЛАВОАРИ, КЛОСЕТИ, ВАНИ, съ ..ужд51 иитЪ ч»С1И, ньргмкячесгвеяи БЕЗИРИ, ЛАКОВЕ.
"* нсички вчдазе БОИ, ЧЕТКИ а» боядиезаче и др.
Ма апна ми е аеоргчранъ съ всачи видлзе

')*

т
^
1
Ш
ЯЙ
««
^
^

тиив киджииски

^ иадЬлая, готварска машани, печки и др. и др.
Ш Правя лнглшамонхи за изработване ^
** тенекеджийска работа по постройки, ичега тиране
на вани, лавоари, клосети и др., като за таяцбаь,
ангажирахъ за ателието си майстори специалиста.
Щ
За ув^р-ние, мош посетете магазина ми иа ул. Щ
„I. О. Баса“ Мг. 37 (д> аптеката .Оапа)
нтев
Съ почитание; Тодоръ

т

г-

Четете в-п. „Д-НОВИНИ“
Ъо. ..Сотзгс(а1а“ *Й

4*
/р 1с СУ- ■- \-о ”, •'

г,—

Уу'*0Ь

С* имСС

Бамрджикъ 3 Август* 1035 г.

4*

/•-;•

руазрански
новини
ши тпршпа а и Т.Я&»»™,

Iртбва летиш Оа разбере, че Лвлгарскечп* елемент* в*‘Кадрилвтера
не е тячвв* за какъв А о
го опасваха до сегашнатт уповвчаца !
Той не е опасен» за
дьпнсачтя, а по вечен*.
Той е мирен*, ,честен»,
трудолюбив* и изпълни
телен* на всички закони
и и на искрено желание
да живте братска с* ро
манския наро)ь.
К. Лпгелессу

ОоЬг- ,.Н0 ШГ ЙЙВЙ*

КебасИа || А<1т-|1а 81г Рг. М(Ьа1 27 Впагд! с

уреждя гедякимонБпъ номитетъ

Бълг. невап. ипформационенъ пестнмгь
Огг. редакторъ: СТ. РАДЕВЪ

Ир* I *• сьЛршиего «ь 1р 1еи;|
(Ар.НиР се1ГГ*«ярнй 1У2.5 г

Абовамеигъ. ЗА 1 ГОД

200 ЛЕЙ 6 МЕС. 120 ЛЕЙ || СТЦ8СШ ||||И

Къмъ пропасть
Цкгого ромъчеко^ общество се занимава съ> неотдаанашнзтв (ескрокерия)
измама на 25 милисна лей
отъ една Белгийска фармаТоя въпросъ даде поводъ на букурещката преса да напомни на всички.
не день не Се минава безь
дз се отбележатъ подобни
изм ми. Всеки едииъ редовенъ читатель на столичните вестници може
да потвърди техните инФормации.
Винаги въ аестницитк^ще
срещнете едикейем^ финамсовъ чиновникъ, злеупотребилъ 10® хиляди,
едикойси ^аишъ чинов
никъ. при проверката му
се указа лигса на 2 ми
лиона и пр. пр.
Фактн.тк на големите
злоупотребления Генералъ
Дчмитреску—Шкода, Пе
чатницата на Държавния
в-къ и др. сж
свър
шепи и доказани факти
предъ лицето на дзбруджанцн.
Тия злоупотребления не
сж далечъ и отъ нашия
край. Тукъ въ Нова Доб
руджа злоупотребленията
сжщестауватъ въ най-гслкмъ иащабъ—те обаче,
минаватъ незабелязани или
така да кажемъ, на ткхъ
не са^о не се е обржщало внимание но сж бива
ли иСподкрепвени
Пресеиъ е случая съ во
деницата на българскиятъ
поданикъ Якубъ Ибрянъ
отъ с. Оборище, която е
въ пределите на Ромъния
и съгласно мирните дого
вори беше поставена подъ
секзестърь — администри
рана отъ тукашния агрономъ Иосифъ.
Читателите ни си спомнятъ случая на тая воде
ница за която бехме по
сели. Нейния администраторъ като вижда, че отъ
нея може да се вземе мал
ко парици, взема та про
дава цклиятъ и инвентаръ
а елкдъ това събаря зда
нието, продава материала
и местото дава подъ наемъ за вива.
Днесъ ако отиде некой
който познава тая |мкст-

нос>ь между с. Малко Бзтево и с. Калиево [* деншв Побеля) вкма да мо
же да познае мкегьто на
тая 80 год. воденица.
Когато се постигна спогодбата между Рсм. и Бъл
герсиото правителства по
отношение на секвестира
нИ|Ъ имоти на български
тЪ поданици и се реше
тк«ното освобождение. все
ки единъ дойде зт да си
види и потърси имота . *
Когато отива на местото бълг. годаникъ Якубъ
Ибрямь за да си види воденнцвта тей остава очуденъ; заварва вместо во
деницата едча нива пося
та с» ечмикъ! Оплаквани
ята които той направи,
дойдоха до анкета, която
се направи, безпристрвено
обаче резултата на неа е:
г. Иос-.фь си остана на
сжщатв служба, а Якубъ
ще води дело съ държа
вата като е предяаилъ480
хиляди лей зтгуба.
Резултата отъ делото
чакаме, но скоро тгЬма да
можемъ да го сьобшимь...
Тая анкета и това зло
употребление даде ловодъ
на населението отъ Добруджа па се оплаче, противъ сжшия агрономъ и
начвлникъ на държавни
те имоти г Ионеску, кой
то сж еършили големи
незаконности върху доб
руджанското население.
Отъ страна на ромжнските колонтеги сж пестжпили до сега противъ
по-горните лица 105 за
явления (оплаквания) за
вземане на рушвети и дру
ги несправедливости.
Огъ страна на българ
ските и турски селяни
подъ страха всенъ огъ тех
не е подадена никакво оп
лакване -тъ чвкатъ резул
тата отъ ромъчеките оп
лаквания за да предявятъ
тогава и ткхнитЬ си.
Налага се една безпристраене анкета, която да
иаследва подробно всички
тия оплаквания и даде дос
тойно, наказание на винов
ниците която сж обирали
бедното население, огъ хи
лядници до кокошка.
.Цобр. Новини*

в. .Темпо“

На .Танъ* съсбшаватъ
отъ Лоядош: Следъ тчернивото важно заседание
ма министерския съветт,
прав"лствените кржгояе из
глеждатъ наялтини да се
въздържат ь отъ действие,
докато се проясни дипло
матическия хоризоигь и,
я«Л-вече, докато се узяае
точно поаедеивето на Фрак
пия. Д )бре осведомените
среди сж на мнение, че
евентуалния неусгкх ь вд
системата на „международ
ното сътрудничество въ
полза на мира ще вма нежела.едия последици, вайаече въ бликате, когато ик
се пгяаи ие«оя еароосйска ьряза, много во слож
на отъ тази, която днесъ
тегне вадъ източна Аф
рика.
За да ве става нужда
да изразя открито стано
вището ся по всички тия
въпроси, правителството

2хтЪб* дневно на 9
човека

пакара лордъ Дейгпсъ да!
от1егли за.титпавего си нъ
Ксмарата на лордовете по| Бързаме да изиесемъ мал
^бисингчьитъ въпртсъ ипо 1,0,0 производство на зимроляга, кяю ОН. 1ребйа !,м“а,а. ® “Ра,ь и елтб:да игр.е въ защита на ми-^*,,* Депата иа селяните отъ
ра. Лордъ Дейиисъ, маг- страшната (Ре1г*га) кожна
ватъ на ккменовжглената болест ь.
Нл едно население оШь
индустрия, употребява отъ
не«олко годна»! богатство 19 лшлиона жители се
то си, за да наложи едва* фабрикува само 2 мили
шавето, че О.Н. требва да она хл*1%.
Единъ познавачъ иконо
да разполага съ въоржжена сила, за да упражни е- мисъ и докторъ по агрофикасно влиянието си въ номичните науки е изчис
света. Пькъ в дипломати ли» следното:
Тая година сме произве
ческата дейжеть да Доуиингъ Стрийгъ изглежда ди 280.000 вагона реколта
иасочева, нъ
настоящия зимница.
Нашите управници се
иоиеигь, къмъ едно гру
пиране иа обществените мъчать предъ предлогъ ва
течения нъ Европа. Амери разни възнаграждения на
ка в Азия, които сж въ ет, рдчеякя и улеснения да
подза на едва обща акция изяесъгь отъ вея 70 006
за предотвратяване на во- яаюяа. За вътрешяата'вуя1
еявгк действия между И- да останатъ 210000 яагона.
талия и Пбисняия.
Като спадяемъоть ткхь
за семе за 3 милиона хек
тара, за които е необхо
димо минимумъ 60.000 ва
гона з* брашно ,и хдебъ
оставатъ 150.000 нагона.
Това- количество, като раз
йиглия ще локйлизигп войг
делимъ аа 19 милионното
„Таимсъ* пише: Г-нъ както английското прави населеяие, дава процент*
Идъвъ ще замине за Же
телство съзнава, че ори ед иа човекъ по 71 кгр. зим
нева идната седмица. До ва война никой отъ евро вица иди во 78 жлеба го»
тота па разговорите въ Па- пейските договоря не мо дишио, разделено дневно
рижъ и Римъ по абисия- же да бжде енгуренъ. Ан дава по 213 грама хткбт,
ския въпросъ ше иродъл- глийското правителство все което озиачаьа 2 жлеба на
жатъ. Британското г.рави- още вкрва, че войната мо 9 души.
телстио прави всички въз
Мелничарите и хлебо
же яа бжде небетата чрез
можни усилия да намери колективна акция иа вели пекарите изчисляаать, че
конпромисъ, приемливъ за ките сили. Ачо тази на- нъ Ромжяив се фабрииуИталия и Абисиния.
Съ дежда ас се оправдае, аа- ва приблизително 2 милитози въпросъ имеино се глчекого правителство е ре- ова жлеба дневна което
занимава вчера министер шеяо да положи всички V- означава дневно на чояекъ
ския съветъ Много труд силия, за да се докадизи- п > 105 грзма. Следователности сж срещнати при ра рт нойлата до възможна- ко селската маел се онищ>
зискванията и, преди да се та нвй-голеиа степеиь.
жава отъ страшната кож
вземе окончателно ре ше
на болеегь, вследствие упне, ше требва да бжде
лотреОнванешо на мамовзето мнеаиею и на дру- ЕКСПЛОЗИЯ БЪ ИТАЛИЛНСКЛ лигата.
гите велики сили. Англий„ ВОсПНЛ
. ФЛБГИКЛ
„
Преди известно вр-ме
Париж ь, 1 аегусгъ. Е кел то- I медицм оТЪ странете:., бескою правитедстло се пау
’
дква, че сега, при откри зияга въ италняиската военна
фдбрика Таио иа Лаго Маджо ха констатиралч, че сме
ването на ^заседанията на ре, близо до Милано, е пра- пърната държава на отлее
Съвета, Франция ще при- чкяало сиьртьта ва 32 души, та Рс1а^гД-(кожча болесть)
ежедини своите
усилия 22 отъ които била женени и съ най слаби деш н прос
къмъ тези на Великобри момичета.;
та храна. Сжшите бкж»
Въ фабриката сж работели
тания, за да се намери миржчяи бомби 500 ^дуити, ио- ваправиля опигь въ едно
ролюбивъ яачинъ вя уреж вечето жени.
близко до Яшь село. пъл
Взрнгътъ е бнлъ много си- но отъ тля болесть. Запее
дане итадо-абясвнския конаеиъ и убитите работнички
фяяктъ. Англия се иадеаа били изхвърлени съ обезобра тиха мама дига та съ хлебь
(следва аа 2-ра стр.)
че г. Лявадъ ще съзнае. зени тбла н разпоижеанв части.

Ако войната избухне, никой до
говоръ не е сигур<

■ л

• -. '2 % I

.ДОБРУЖАНСКИ НОВИНИ*

Стр. >

плам

мкшив и шшсш
иочивеиъ домъ въ гр. Варии

Неделя 28|Юлвй, бФдснпь въ който стана тър
жественото севещаване на
почивния студентски домъ
отъ гр. Взри*. нзниращъ
се на нФколко килсметра
огъ грзда.
Нз тържеството пр/.ежт
ствувехн Т. В Ц-| ьтъ и
Цтрт-ц&та, на България,
князъ Кирилъ. Вюнтенбергския херцоь и херцогиня Надежда, триумфал
но посрещнати отъ судесстиото и 1ражджсгаото.

Сае щения обрФдт, бф
изаършенъ отъ спископъ
Андрей.
С едъ ^осгещавпвею Н.
В. Цзря произнесе речь,
въ която, между другото
кьзаВкгкъ студентите:
Сплотели и единни, лю

бящи тази хубава Родана, подготвеше се всееШраннп' съ енергия и духъ
сь умл и сърце, съ волч и
харакшеръ, зи да можете, утре, достойно дл слу
жиШгъ на народя и държа ш съ поеданос&ь себеошрицание и съ тоя душеяснъ възторгъ, коймо
вдъхновяваше трвомлШре
на на 1-ашата АЯма Метезг, Сг. К тменйя Охрадели и съ които градгьха ке.шнитгь Оеълч на
дейций.гъ отъ нашето нациснолно ъгъуезядаъе.'
Слепъ речьтй, Т. В. Ц«ре* ь. Царицата и придру
ьсазащитф ги лииа р..згле
шхя дзбре сградата и ги
з минаха изпратени
сь
шумно „УРА!*

мйнт 1ШМ а жнш

мйпадението въ

40 итялиямци
СИПЦК УБИТИ

яритрея

и

20

и

пби-

.г1ондоьъ 1. Ч.стния кс— ■ ту, а т тъ ьбпсичската ст^а
рес1юндентъ на «-. ."Т^ймс* н« били убити 20 души.
И 10Л/ж;ц -,т1; били присъс бшъва отъ Ад^съ Абе6й:
нудеия дт опр^згятъ зае
— Едно италнякско гей- тата територия.
скоао отд-Ьлекиее нахлулу
Вследствие нз инцидента
въ една околтя която спо на границата между Ерит
ред ь мнениетз на стя. п- рея и А5 .сивия 5700 ш нски* коке.^донтъ гредста- ници се отпра тила иц с.:Еег.
влява чаС)Ь отъ ьблеинскаТона показна, че егиопта територия.
цигк с-.чаьнагь замъ едйо
ЕгиопшпЪ били нападна годФм.1 нападение.
ти > тъ италняншпф презь
Наскоро ьъ сжшата по
;
н шьта.
сока ще бждатъ «,тправеаи
40 итьлиянци били уби- еще 7 хил. войници.

— Онн де» ь по | шосето
Кюстенджа-Силистра при
село Дедгабаль е стаиала
автом билка катастрофа.
Аугокьм-шистата Лг 402 е
п-дчила ьъ едиьъ шаьцъ
М> и. киочина вследствие
на което 8 души сж рзнени а стопаниньтъ и Сана
Пас.аль умрелъ.
Мтшсгерстт з иа фенач
сииге е пр-дупреднло всич
ки Опц. Управления въ
кралството щат > Д) не се
издзпатъ разрешения за
п;сгройки на никого, кой»
то не представи удостовертнпс, че сн е изплатить
дтнъка.

ствг>.

Г-дъ Ардрунеску антора
на статията заключава: ТрФб
ва да се започне една нам
павья между селската маса
коятоЩ да се освФтлн по
отвошенне на това поло*
жение. ксяшьа много мФс
та не знае не само да ме
си хлФб?, но отъ като хо
ра сж С1анали, и до сега
не сж вкусвали и виждали.

Ншмп е ирки
ТЪРГвШТ! I ЖТ1ГЙ
ШкП С1 спи

вгД. „Н0ВНН1Тф. ,Соаигав1й*—Вааатйю

Обявление

№ 181
28 юлий 1435 г.
Българското Културно Об
щество отъ гр. Базарджикъ
съобщава, че за идущата учебна 1935—36 г. >рм българ
ските частни гимназии тукт.
сж вакантни СледнитЪ катедри.
I. При Мжжкатл Гимназия
1. Ромжнски езикъ I катедра
2. История и Геогр.2
„
3. Естест. науки

4. Физико Химия 1
«»
1
5. Математика
6. Френски езикъ 1
„
(зя лекторъ съ 8 ч)
7. Религия
1 катедра
8. Български езикъ 1
и
9. Рясув.и красиол-1
10. Музика
И. Физическо възп. 1
м
2. При Девическата Гинм.
1. Френски езикъ 1 катедра
I. Матеиатика
1
„ 2
3. Музнка
1
„
Кандидати тЬ сж длъжни да
отговорягь иа условията пред
видеии въ закона за средно
то образование, както и да
позиаватъ български езикъ.
Зтяаляиията, заедно съ венч
ки необходими документи се
приеми ъ й-кжено до 15 Августъ т. г.
Унр. Съяетъ ва
Обществото

Продава се

на ул. „Елена До^ ч-“
— прани отлично ипе- № 5 СЪСТОЯща се гь
чатлгние, г лектрическата у- 10 сгаи, сялонъ,
зина на г. Млрч ■•нски, кой
то иснетлв-а нФшлко град- ! фурна, кладем0:^ 1 ЛЧ0ски улици безплатно.
|ра и мЬсто отъ >00

—Министерството на земедф/тието е отпуснал з 9
милиона лей з< изпадате
разноските по КиДасграта.
0(Ъ т.ясуиа 2 милиона сж
предвидени за кад-стоираиег > на нивнтФ пъ Южна
Добруджа.
Г. Атасгасъ Радеаъ отъ
гр, Бзлчись взкнзьа голФмата си благодарностъ към
Димитьръ Ипанонъ Зограф,
за неговия трудъ и д бра
работа която е иазършилъ
на аданиет.» му. Вьлрфки
ч? зданист » му е било стара
постр ,йза, даесъ не се оглнчааз съ нищз оть новитЬ и м тдерна такиаа.
— Огъ ново чпш ннициъФ
отъ крал''»вого сж подчгиалч въпроса за узглпчени^ на ззпаатитб има.
Зависи качь ще поглед
не пр-.впзелстното на тоя
въпрос ь.

('продължение итъ 1-аа ст.]
и ьъ едно кжеи време болестьта по чудо изчезна.
Язно личи, че ако въ
нашата държава всичкото
население се храни съ хлФб
необходимо ни е за вът
решна консумация н<й мал
ко 300 хиляди вагона го
дишно зимница. Зчачи 20
хиляди вагона повече отъ
годишното произаод-

аеп по» отговори >сгь.
бившия дяреигоръ «а 0<.
ржжило Управление г ц.
Гаврилес» у. за где го е и,.
давалъ незаконно паспорти
—Заловените малолетни на мусулиами коиго се из
крадци сж признали асич- селаагь|
китФ ся кражби.
Следствието е установило
— Кавагиен:ното кулче те сж извършили надъ тури» общество е обям/п
20 кражби.
вакантни следя и т+, к «т-дл
|за учебната 1935—946 г
—НФколсо измамника сеI ори ч*сгмигф бьлг У'Нподнизанкть нъ нашия град лища: М «тематика, Фр-нкаго кръст сиать, хзпиша ски езикъ. Ром. езн-1 ь
та и си предлагатъ услуги- Бьлг. езикъ, /1 «ги ,ск и
тЬ на различни хора за да«лития. Зшиленияп се пр;:ги «-зиамватъ
емать Д) 10 акгусгь ч.г.
Обръщаме авимансе на
всички приходящи селенн
да се предпазвать отъ тия
«-змамевца и да не ииъ
една кжща находяин се
вьз.»ага«ъ никаква работа.

—Оня декь по погреш
ка е попадналъ въ Румън
ска територия Германски
спортенъ Аеропланъ.
Той е билъ принудена
да слезе въ Букурещ ь.
Правителството му е ри ре
шило да си продължи пжтя—Вчера еаннъ воененъ
Аеропланъ летящь надъ
Кюстеиджа по погрФшка е
иегьрвалъ едва б ;м5а, коя
то е експлоаднрала, обаче
жертви иФма.
—Овя девь при липсе
на мжжътъ си, ЖелЬза
Муядро Хрнстона 45 год.
отъ с. Караянй събрала
цФлага понащниня, заедно
съ сумата отъ 5000 лей и
напуснала селото. ВластятФ
воднтъ следствие за нейно
то намиране н прнчнянтф
които сж я накарали да
наорани това.
—Вчера падна вь цФлия
окржгъ обиленъ джждъНай много е валФдо въ се
лата, Армутляй, Аптялъ, А
запларъ, Капаклий, Хардан Аликсаидрна,

— Г-яь Црхулрз прп|
■ *
мФстнья Оф. Сждь е под I Оиразуиепж* „УИТОК
I

Вагаг(Т|с. Дг К Саго!
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До нара КУртоната чошм;>
шооото Иааардтпнъ.-Ват
чпкт., моли на поичми прокзаодитолп аомод-Ьлца

БЕЗЪ НИКАКВИ ТАКСИ
Ш1ЯЕ94 & 34^вввдяв4 вса^КИ

шелАаая па яш&яга.

Ш

ттшшш

II

Съ< бпд .иамъ на ппчит-емилЪ о- клиенти

I

Въ магазина ми ше намВригЪ всички видове
отроитоднт и жол^йоаро**—
материали иа иай-итносни ц^нн, а нмеии :
ЦИМЕНГЪ, ГВОЗДЕИ, КАРТОНЪ ЗА ПОКРИВЪ,
ЦИНКЪ, ГАЛВАНИЗЪ БАЗАЛТОВИ ТРЪБИ за
КАНАЛИЗАЦИИ, ПЛОЧКИ зт ТРОГУАРИ. ФАИАНТОВИ ЛАВОАРИ, КЛОСЕГИ, ВАНИ, съ иулед
нигЬ Ч*С|*. първокачесгвечи БЕЗИРИ, ЛАКОВЕ.
всички вчдозе БОИ, ЧЕТКИ за боядисване и др.
Мзга»ина ми е асортчранъ съ везчи видове

т

м чс аршетах! мигдшвд. и $
ш гЕакицщйсмгв са ашве
ЯЖ отъ у«. Приичипеле Михай Л» 2 на ул. И Г. Дука
НЕ 76 37, иагажна см, а ателието Си иа сжщага
т
ул. Л* 42-а
Ш
М1
^
"Я
Й

Ц

тшникиджииоки

Я1 издалия, готварски машини, печки и др. и др.
ям Правя ат-ашаконтя за изработване
щ тенекеджийска работа п» посгрзйки. инегалираие
™ на мчи, лавоари, клосеги и др., като за таяцЪть,
аигажирахъ за ателието си майсторя специалиста.
За уверение, иотя посетете магазина ми на ул.
«I. О. Писа" №. 37 (д> аптеката .Ояпа)
почитание.
одо

(§._
'

^

ш

^
Ш
3
2
Ш
2
%

т

тяшвдвв

Открита е частната хирургическа клиника иа

, 1-ръ 5. №. Бошковъ

ВАРНА
въ собствено здание ул. .Нншъ* 6. телефоиъ 212
Клмнаката е въ услуга иа всичка нуждающи
се отъ операция
Прялагатъ се строго мамалематФ иапоследъкъ
такси ва частннгЬ болници въ Вългарня.

п

&
' ^кс(и4

Год И б рой 134

цена 1 лшШ

А
*

VI

?•! Баварджикъ 4 Август-ь 163^ г.

-% % • *

Зхх(ри9з|сански
новини

ОоЬГ. ЦПВТ1П1
.ЛОУНИГ
ццм».

г,лг}п{огтя',ап1
»"«»ереп«1вп*
ае

КейлсИк «I Айт-ДОн 8*г. Рг. МЛи1 27 Вюгд!с

урстдп гедяиииопЕмъ номитетъ

Бълг. невян. информационен ь пестникъ
Огг. редакторъ: СТ. РАДЕВЪ

Абоиаментъ. ЗА 1 ГОД

200 ЛЕЙ 6 МЕС

В* тяОралаАера ттта
номлтаджии.
Недоброс»чсттит %
чиновници а коресчочдеч
та та букурешчитл * ця
нарачаШ», вечни бандит»
кояитаджия. /ат» се ■вяаат* такто а •» рруги
краища та д»ржа»ата,
батоцщи. които грабят»,
нападат» иабиаат* ог
ното насе хенае.
Го*а нтт>же да се на
рече нчтитаржийспчо
Н Атевеснм пред» <■»брачието •» гр. .'/ека Крдч*-) септетярий /Ч2‘5 г.

120 ЛЕИ За [ГУНСТМ |'1вй

егшаеие ■
Невъзможности Зо ЗПШеТО 1Н НММТв I Нивото
Сметена ?гси
Въ вчерашния си брой
мЬСТИИЯ
в. .Бе^юпап*,
огганъ на македснскитЬ
иолонисти, ПОР дига единъ ,
общественъ въоросъ. Той ,
отговаря на нвшия сгб •
рагь в „Добр. Гллсъ“ по [
отнсшение практическото
прилагане на нац-юналнагмз въ Базарджикъ.
Ние не влизаме въ пожмика сь споменатия в къ .
об«че искаме да кажемъ ;
една истина, кеято самъ
г. Чумети признана.
Въ статията си той пише: Съгласенъ съмъ и при
еиаиъ, щото българитЬ
дв не купувагь отъ роиъискитЬ търговц4 нищо
и обратно. —
.Съглгсемъ съмъ сжщо да
се постави въ всеки мзгазинъ по единъ бъпгаринъ
и рсмънецъ, кгйто да не
на българина
позволява
да влвза въромънски ма.
газинъ и на ромънеца въ
български:
иапр.
както въ мея ханъ, днесъ освенъ ромънци никакъвъ
чужденецъ не влиза въ
него. Като се има предвидъ, че до скоро тоя хянъ
Овше убежище само на
българи и турци. Не ми е I
мъчно, че не влиза въ не- |
го чужденецъ, мъчно мие
като виждамъ ромънеца
да влиза нъ^българско заведение . окI продължава:
^ериознитЬ консуматори
въ града сж ромънския
елементъ.
следователно
срамно е
ромт нсоа да
отива и купува отъ чуждепецъ когетз въ Базлрджикъ имаме; две кефене- |
та. Керамика и Кириази '
м пакъ румъвцитЬ посещаватъ бьлгарскитЬ и ер- ‘
менски. Бръснарница има
ме, бръснарници „Зуграфу“ въ центъра не града
и румънцитЬ пакъ лосе-.'

щаватъ бьлгарскитЬ или
Близкижъ до г-нъ Бе!
иешь .Чеш«е Слои<>* тнър
ерменскитЬ.
Касапници имзме, КуБч»шиягъ редвкт-оъ иа
гат > се склю «и Балканския ди» че Р иьиия била горицу, и пакъ румънци гЬ [ и. .Тйе "Пше»* г Уйкъм
паит, тя ие скри неприяг- ,ома аа представи и* Съсе натискатъ въ такива Стидъ, който е прлзнагь
нит-кси чувства къиъ него. мтска Русия пианото, иъ
български: шивачниии и- | иъ Англия за специадисъ
ио сдедъ склотчиавето въ слУ*ай на и( й»а. да премаме: Бр
БЬлчо и Янко по източнягЬ роботи, е лос
Римъ на споразумение ст каРа "'-'йскитЬ си
презъ
Гицч и рсмьнцпЬ шиягъ , нетидь иапоследъкъ една
Франция тя започна да ие оомъиска територия. Г-яъ
при бьлгарн; обущарници статия върау Малкото съгсе тревожи вече <>тъ т,я Титулеску бидъ подписалъ
иигМ:: Т<ие БЬлчо; банял | даштиие и Балканскиягь дне съглашения Напосле- доРи едн" официално сьгницч чмгме: Никотае С | пактъ*. Г»иъ Стидъ е про
дъкъ, следь отинането Иа даш*,,ив за т-в иЬль ДоКоня на ул. Василе Кон» тинеяъ на еднаголЬмя Гер
гръцкия асеяевъ министер "0Я*0?0 сме следили ие сме
та, Ако бЬше годкрепенъ мания съ предели отъ Север
иьРамъ и рааговоритЬ му «белязали дали гал момиотъ ромънци щеше да се ча до Ч»рЗЬ морета и отъ
с» г-въ Мусолини, офнци- ма "е * опровергана,
илн
премЬсти въ центъра, ка- Белгийско до Адриатическо озния печатъ, прмЬии ие потвърдена отъ дчетЬ задето сж бьлгарскитЬ та- 1 морета и на една Съветска
езмо тзаам и» и| възгле и"теР«совани страна,
но
киаа, които работягь са- | Пусна» която да включва въ
дияЬ сн по тив дне между «Чешке слово* отича иомо съ ромънци. Имахме свонтЬ граниви лукаясяигЬ
народен групировки. Орга "агатъкъ и пишг: .Притаи.манифактуренъмагазинъ и балкаквитЬ страни, гле* ' вътъ на вънкашното мини
условия нешиятъ д >на г. И Космеску. който да благоприятно на съютястерстао ,А«ап Е$1ег* зая Ги**°Рь съ Съветска Рунеможя да издържи, вспед нането ва малкитЬ държави
вяна, че едва силва и спо- смя д >бим сънсемъ другъ
стане на умоообърканигЬ съ цель да се зашвтатъ от
с >биа да се защитава Гър хяраятеръ, зашото тогава
румънци контото заеби- чужди завладаааиив Спопия е една отъ севоаитЬ Малкото съглашение иСъкаляха
редъ него, Мзлкото съглаиа италивисвата политик* "«^ка Русяя ще обрлзуТози е отговора иа г. швиие доказало вече своя- въ източао средиземно мо 1 мть *А"0 оЬло, отъ което
Чумети.
| та жиавеиа сила и своята | ре.— .Ако отношенията Германия отдавна се боя.
Ние Сме убеяен11> че \ солиднестъ. Правени ежба между Италия и друти.Ь
-с^ки единъ отъ читате. , лн всевъзможни усилна, за , държави иа Балнанскот.
.1 ждонъ. 2 августь На в.
лм1-ь нн следъ като прз- I д# го Р**рушатъ, но не сж
съглашение не могатъ да
чеге ГОрНитЬ редове ще : успЬли. Малкото сьглаше- | бждатъ сжщитк, кон-о сж -‘аймсъ“ сьобшанатъ отъ
се ПОЗаИиСли върху това и,,е* |,а*м той> * противъ
ше^таунатъ между Италия ^««самдрин, че египтянипротиворечие Г-нъ Чуме- 1 войната; сжшо тъй е пра- и Гърция, по причина на,1*1 про«н»влли все ло готи самъ признава, че пред тигь нейната и Балканско- I различто-Ь позиции и ии» .д^,,1ь и1|1*Ресъ къмъ итаедно 45.000 гражданство, то съгл.шение. Г-нъ Стидъ
тереси, италианското пра- ло-абнсииския сиоръ и снм
което населява нашия град вЬрва дори въ възможно- | нителстно, обаче, е разпо патвзирали открило на Еима СЖ1ЧО | д румънски тър- чьта шотодветЬ групнрев
ложеяо да уреди отноше- ТМ1-ПИЯ- Запасни египетски
ГОвци а останалитЬ оть ки да образуаатъ Сьедине , нияга си и съ тия държа- н ХУР0**1 офиигри искали
дод _ юоо елт българи, ьитЬ щати на Еаропл. .Са
ви върху базата на едно да бждатъ зачислени нъетурцц и Др. чужденци.
мо по тоя начинъ, казва
приятелско с<трудничес- гнппс*ата армия,
Пит.ме тогава, може ли Той> ше стан* единъ девъ тво“. Огъ тия думи тркб
ВсрЬдъ стипетскитЬ пада се 'бойкотирагъ чуж- реиизня иа дого-торитк*.
ва да се разбере, че Ита- заРи се забеля-.та безподенцитЬ?
11
Лт тоя вьпросъ и Ита- лия не е вече танава пр >- *• й:тниа. дг«жвшо се на
■
А
запитаме тия дия е «змЬяила доста нЬти винца на Балканския покачването цената на оПл"
® ^™([аме що отъ възгледи.Ь сн. Ко 1 : пактъ. както бЬше по-рвно. “:а- «Следствие на з.ачм------------------телнитЬ покупки, направе
но н суми, а повече,
ни
Игялия Чаяиятл г*
дали нЬма да к*жатъ. че
Г
Италия Заявява се.
■

■

’ - - ипп>шат»«аш

,,
*то иСка *'• Чумети да на
ложи нъ нвшия градъ е
не свмо ч^пьз"0*****0' но
и немислимо.
Тьй че, нЬма нужда отъ
американска рекламл.

.Добр. Н.аини'

Пътуването ва ерввцъ са Етева жена ва иринцъ
РегеВП Дцщ

Павелъ. Младата

двойка

Споредъ последното пре 51 на сто—градско. Пред**
брояване населението на 7Ь години, обаче френско'
България се състои отъ 1
то население се е разпре
милионъ и ЗОЯ хиляди граж дЬлял > почти гжщо така,
дани и 4 милиона Iи 782 ! както днесъ се разпредЬ |
хиляди селяни. Процентно ля въ България. Тигана 76
С:°- Т СТО °ТЪ фравцУЗЙ’? сж
пТ-и з\
„п
* С'ГИ " Са“° 24 “а

-1 10ПП°п 1 СТ°дСЖ
Гр*ЖДаНИ^н«;Гтъ «ягнМ-иТ
°
Св ВЪЗПрИПЯТСГ
процевтътъ на селявитЬ нъ вуиана безсистеиното из
България * билъ по-голЬм седааие иа бьлгарскитЬ се. .«..о «0.18
с,о. Н, .... о.ь РО...Н
с

сьседнитЬ племена, които
. бпха могат еоеитуалн) да
н1,,ЙИИнат-ц
г.
„
-абисински? споиъ
."Г

ла, едчъ день и вь България градското население
ще стане по-голЬио отъ
селското. Огъ стопанска
гдедяа точка, това ще има
извънредно лоши последи
ци ва държавата и за на

рап|^ се понастоящемь въ
Френска Сомалия, щ; бж
датъ засилени съ едвадру
жина сенегалски стрелци и
съ известенъ брой военни
аероплани.

_______________________

Бовиве, гдето е вилата

ва I вв

орявцъ регента Павелъ, ая
глийския орявцъ херцогъ
Георгь Кеасии, сивь ва
лнглийскид кралъ в съпруп» му ормацеса Марвва,
•оято е сестра на принце-

р

С*

ти

;

седявнт* въ България не е

постоянно т* “дого год*“°* въ ердвие*
0
С
“ ше | им съ голЬннтЬ западни
«“формиратъ авгдвйската | дърХ*нн въ Езропа. Така
публвка по лжтувавето ва
вааримЬръ въ Фравцив
твърде популярвата херднесъ 49 на сто отъ цЬпотека двойка.
лото население е селско, а

/

Парижъ, 2 апгустъ.
ВойскмвитЬ части въ Френ
ска Сомалъя ще бждатъ
засилени, за дт се предот«Р-х- вълненията ь?РЬдъ

рода.

Стр

.ДОБРУЖАНСКИ НОВИНИ*

»

ДЕЖДУНАРОДИИЯГЬ 11АТВ
ЛОНДОНЪ—ЦАРНГРАДЪ
Въ Р1 мъяското мииестя ма нови пжтяша кавго и
терство на аъишянге рааоправквтн^ма стари такиботи се е състояла новяа вгряи усйаеж. Презъ
фереяция полъ председатози сезоиъ сж били облтелството ва бившия м-ръ
неми и отаадеии търгове
Митилрчеу. превседатель ва , за около 60 милиона лева.
Ромъиснвя
аитом биленъ
Н. А голем » вним.мие се сб
илубь, която се с занима | ргша иа ипсетат», конто
вала съ въпроса за стропреде та нляаатъ чапь отъ
ежа на
международното
межлу-ар дяия пжть Л ишосе Лоидонъ—Ц»риградъ
до»ъ—Цтиградъ.
минаваше н презъ РомьР. иьнскиять аятомобивия. Вь РсМъяня шосето
левъ клубъ е отправилъ
ми лапа презъ Ора див. Клуж
еди» изложение вь връз
Алба- Юди*.
Буаурешъ
ка съ ферибота, к,»йго ще
отъ кждето ше се раздесе посрои м.-жду Рлм.дзиъ
ли яа дне частт: едната
и Русе. Вземайки понодь
иъмъ Гюргево— С-фия, а
отъ тятрдеиияга на в^кои
другата къмъ Олтеница—
среди, че т>.й ще служи
Кодеини». Ромжчсиата част
само з<
желе» шжтиага
оть това неждуиародио шо
връзка между двете дзр»
жани, ант клубъ е изтък
се е готова само между
нал ъ, яе цельта която прес
Букурешъ и Гюргево Решеио е останалата ч«стьда
лед та феоиб ла не ще бжсе довърши презъ 1938 г.
де постигната, ако ие се
Въ Българи сь средстдаде възмошкость иа немя
вата отъ
вов».учредения
ви видоне коли ла си слуфокдь .Пжтища* направа- > жатъ съ ферибота.

Л >нд >нъ, 2 ангусть. На
„Дгйли Телеграф ь"* съ<»6шлнатъ отъ К»йро: ,.Фашисткш-Ь милиционери нъ
ТрВПОЛН СЖ СВИ» ДВ I П)ДЪ
звамеяатв. Т% ще бждатъ
отправени въ Р.тиопяк .Отъ
друга страиа, италианското
правителство е пристжпило
къмъ усилено рскру1иоане
иа араби, живущи иъТриполи, съ иель да формира
едимъ труд шъ лагеръ въ
Етж пия‘*.

Смгап ка пт
шг бгтумш!

| миа по цялата проблема иа
! итал ьабисиискья конфликт
! и да се иамфри модусъ за
попречнаве яа н< йката.

Воин к1рп пегдш
Парижъ, 2 Аягусгъ — Съ
( бщаяатъ отъ Египегъ, че
английското управление н»,
Сулаиъ е взелз иоеяни м1»р
ни въ случай че избухне
войната между Италяв и
| Абисиния. АнглкйскитЪ вой
ски сж подучили запоийдь
при такава евеятуалностк
!
Да преииматъ границите
на Судаяъ и аа заематъ
<колностятЪ иа езерото
Цана.

■

1111114

‘

маме изибяяяя ревели ,,

, «руга среда*, а яа 1^,
; ивого слаба. ГКследви-,
дъждове дадоха мадеа|,
Вчера жигеля ял с. Сяиа вътрешните работи, е аа земеделците, така, <.
изпратило окржжно.
до тая годвяа оебждеиъ на.
ииоионо г. Станчо Пет'р >въ е бнль на борсата въ ( всички оиржаи яа Крал- го по-добре отъ ниналаи
сгяото.
с. Кара-Оиеръ. Следъ ка
Ояржжяото дава ияетруи
— У/ре пристиг.ть о,
то е продалъ зимчицата
се завъридлъ
сбратяо . пия до окржжмите упра- града ви бившата сили:
Той бява пресрещнатъ огь
ангели, шого презъ и. ав- треиски депутати г г Сте
м-кколко въоржжеяя липа
гусгъ да се » предали на фаиъ Пеиковъ, Марко и.
между с. Сяагояо—СимивгЬко село, местото което лиевъ М. Привояну, п с
' ледчиятъ е прелеед.)Т.-. ь м
очово, обзратъ му всички
се оставя за пашунать.
пари,
следъ
което му
Пан. Цьраниската .югачииаяисагь побой. Тежко раСпекулата съ хле5а про- запия иъ Силистра Гь ш*
иенъ иа 5 места нъ гла
дължаа», обшлнските влас пресгеятъ нФколко часа ьт
вата е отяесеяъ вь бминтч ощ: ли ще мьлчагь?
града
НИ И Щ! ЗТИИ.ШЬ
цата. Живота му е въ оД»лгь имъ се налага зз гр. Варна,
I
паси )сть. Постовия шефъ
отъ името иа 45 хилядно
веднага е |язелъ мерки
то население, да хианатъ
за залавянето н< рдз6>йчи
спекулантите за ушите и
цит-Ь.
имь дадътъ заслуженото.
Грзжданит1» чакагь.
една кжща налод* ..л с»
—Заячера младежи, тата
рчета сж отялеили 14 го
— Наскор) ще започнем ма ул. „Елена ДогМ-?“
дишното жаиъиче
ла гублнкуме подлненикъ, (\|о 5
състояща се :гз
Садетъ Адемъ отъ с.
нь к< йт > ще описваме миб
стаи,
саломъ,
Чифуткойсу. Следствието е
валзто, иасгоящет» и пр »
устамовяло. че между иламъчението иа исЪко едно фурма, кладемецъ въ :.з>
дежигЬ е сжществуиало ис
Добруджанско
заселище
ра и мЪсто отъ 50" *з.
иремид люб
.Така.че
презъ периода 1913—1935
метра.
двойката е успала да реагод.
лизмра идеалътъ си.
— Въ ц-Ьла Д бруджа Споразумение „УПТОКТ!/

Продава се

> е започвала вършидбата.
—У тре яа новото игрище
Тави годишната рекохте е
ще се състои мачъ, между
пъстра. 1а ие<ой места итукашкат! спортни клубо- \
ие „Глория—Юпитеръ"

Вахагфс. *»г К. Саго! N > “>

-**!■• и 1свчкв

—В.ледствие на последни
т% джждове, коиго падкада
въ окржга реколтата е по
добрена.

Клояъ (сукурсала) ягъ фабриката или отъ хямич.есчч
боялжнйлица ил Д. Гудеяъ гр. Ь|зарлкикъ. до Пре>-«
туряга, ло шелЪмрскяя иагазииъ иа Сгефаиъ Аврамя*ъ. сре^г *аиа иа Дииитъръ Ангеляяъ.
Приема за боядлеааие. а 1лаие. я скенлжа, иа всич
ки видове шаецк, чаршафа кояергури, прежди в "Г
пълиеяи, памучни и иоприиеим платове, балтони кос
туии мжипси дамски и легени.
1*ад?ге уаЪреии, че вь б*1аджиии-цага мч се бояли:
аа съ подбрани и и»й здрави и трайки германски ярлмояи бий гаракгирачи и ие си изиеиагъ цаЪга до кри!
ОТЪ слечлалисть текстилеиь май:горъ кимикь. всеи1вестъ |иа всички Л ГУДЕвЬ саъригилъ тексилнп бвяаатинско училите и съ дългогодишна практика.

Правителството е разре
;
шило разпространението на
СънетскигЬ и-ци .ИтвЪ:тия*, .московски Журнал*
м .Одеско Гюв. Сжщит!
се продчватъ въ града ви.

вляно

— Вследствие погрешка !
та търговска политика яа
г. Мииистра аа търговия
та Мамолесну Струига,|пос
ледяия си е подалъ остан
ката. Неговотз мкего вр-меиио ще се заеме отъ г.
Д ръ Ксстивесну.

Нъ иадяечерието иа от
кринането иа свФтовиия кои
гресъ иа кемуиисп.чгскин
.V 181
иитерпацитиалеяъ. м тскои- |
-8 юлкй 1<П5 г.
екип в. ..Правда" обнарод
!>ь.1гарского Културно Об
ва едва чудна статия.
щество огъ гр. Ьатарджикъ
ЬЪдме видели—лишено
съобщава, че <а идущата уртсп ядтнгътъ иа е. ,Жур
чтбза 1435—36 г. при българ■ На 16 т. и. запояскигк частни гимнатии тукъ
иалъ*' — иоскопскит); .,мзрк
яатъ
записванията на уче
ск вакантни следни: Ь катедсисти" да емлтирагь чаеми,
нички и ученици при Бъл
да иасърдчавагъ спестовгарските частни мжжка и
иостъта, да нъзстаттотягъ
девически гимназии за нто
1 При Мжжката Гич.тааич
нклгдетяото, да оргапиз»'.рата часть отъ държавния
1 [‘.тижнекк етикъ < катедра
рать лотарии, да раздават
■зпить.
История и Геогр..’
дек флции. дт екзалтирагь
3. Еггест науки
:
Огъ сжшата дата ще »а
милитаричмт. като никога
4. ^изако Химия
1
почнать
а.
подготвителните
5. Матеиагкка
въ ирсмею на цьрет!.. и
1
безплатни курсове при СЖ6.
'бреигки
етикъ
I
да при1иаать праното на
шите гимназии.
М* лекторъ съ К ч,.
иародигЬ да защзщзнатъ
< 1'елкгия
11 ри заоисваие се внася
1 катедра !
св ята нацноналвость
8. български етикъ 1
останалата п Л В»1НЛ ОТЪ
*. Рксуа н красиоп 1
I изпитната такса—42* лей.
Ю. М)>ика
I
11
<ическо вътп 1
— Каралийския шефъ
иа
жандармерията
е арес
При
Леничсската
Гиич
—Плряжъ. Ачгустъ. Аз
тунмль ьолойиссите (иакеIЛИЙСчИЯмнниегъръ Л рдъ
I '1'рем:ки езикъ 1 катедра
лчипп) Г
Ат. Ваахбей, 1
1. Мзтем^нк
3,
МузЯ^^
Кост 1^1 йхбей и Димчи
аершлань диесъ елгдъ оКачдидатитЪ сж длъжяи дл
Блахбей отъ с. Мусу-бей.
бедь отъ .8 -идоиь и ще
оповоритъка ус ювяята пред
М тнна за те«яото агеету- 1
се срешие незабзвно съПн
видени ВЪ закона за средиппаве е че з* гж ,
еръ Лапалъ и още тая вето образовмче
както и ла
' ,
' с* носили
позчавагъ бъ.зг«рски ези»^ъ
<-’Р*жие безъ позволение.
черъ дчдиат. министри ше
Нямеииата. заедно съ асич
Конфискувана е еднб
заминати зд Женева.
ки
веобтодкмн
до«уиеатв
се
пушна
гиарабияа И едннЪ
Вестниците съобщаяагь.
праема.к иай-кжсио до 15 АаРСНОЛЯСПЪ
че Ааглия жглде яъ Жевсгусгъ т. г
у
,
яа сеуяозяо дл да се разне
Хор. ‘.ъаегь иа
— Дчоевцяята яа пашу-.
05щестаото
вата при министерството
>

Обявление

1

оиоидята отлично

Първото нещо, което в огъ май голямо лвячемме сч
-аказ качество бзв се бовдисаа се въ изработкатт
<о.опостьга| и като тъй поговорката кама, ииашли ягл
брашво. дай го иа мзйсгора му. Преди да огидитЪ д:ч
огаде, лп ;вед«йгк и «е се уверигЪ и винаги ше т *
дегЪ дово^ии.
Сь нсички удобства и иай голвио пресоблеиие м*.л
6°аЛа СГ' '""гто трайно и гаряитираио.
мсичко се прииа иа еднакви фабричен ц*ни
Продажба иа вс«.чки видове димич
германски бой съ и бетъ вегриоиъ, и новото редут враиа си-нто съ студена в^л».
Съ почитание: Р. Пенев ь. Клон ь (с»кур:ал^отъ Хнмчч. бракивицт Гудеиъ. В|зарджикъ. д* пре^'
ктурата. 5(г. РНпсере1е \тсо1яс N0. 51

I

Средна, Лазал-Иаш

I

НЕШШ „1ММ"

До нара Щтртокатя
л
щооото Ваоардтакъ-Вял
'1ИН"Ь, МОЛИ зха ИОНЧм ч пронаводнто.тп ао одЧзлца

БЕЗЪ НЦКАКВИ ТАКСИ
ЯН1К.4ТА 1 В^ПИВ* ивд!?А**11ЧЧИ1|1вА
1С1Я»
хидвкТвА 1М1ВМ.

Четете ня ..Д-НОВИНИ"
~СзлгГгг31а!а^В »гдгд(с

ч/ъ
• •** •.

/*И'
*Г,
т/

;-■

- \

'

V

&ввврджик*ь С Августт. 1335 г.
* ;

ршдеански
новини
Спрете ношнеиипо *,
->■

РоЬг. „НОУШГ гС8»*“-

К«|1к|||;1 А<)|П'||( 51г. Рг. МИ1Ж1 27-Вахагяи

урежда гедалциоиепъ номитетъ

Бълг. неаап. информационен», иесзмикъ
Отг. редакторът СТ. РАДЕВ I»

кражбите

Абинрменгъ

ЗА I ГОЛ

200 ЛЕЙ

О-я день между
Сп&со-о — Снм. ононо би
ва наладнатъ
зя <.б»-ръ
и б»ть жителя о ъ Пиме
онов . Ст.нчо П Дрщл
невз. койтс оть тежчит!,
рани лоч^нз.

Клкшо м другмтт меншества, така и Б».илрт
тг» от» КаОри ватерл,
нищо не искат» от» нас»
освен»
П»лна свобзаа а права,
които ги изисква^ онешча
та цивилизации и които
тръбва дл им» ^е-иаЗъЛг,
тогава я» ще станат»
истински мирни й ооволни 1‘амжнски гражоани.

сьнг.ръплт-

|Й* събранието на /■»' >кт.
*А !Р- Базар 'тик» 1925
(из» в къ * яобаОа)

б МЕС. 120 ЛЕИ Зй (Т10ЯСТМ ЦвШй

«ш*
II ШШЖ !* .......„
ВПКНЕНЪ МННИСТЪГЬ

!

РАСОВАТА ВОЙНА ВЪ СВЬТА
Наред ъ съ стсяичмшч
преса и ние изнесохме ф-зктичеСки злоупотреблет »,
измами, кражби и мяпчдения, които гсст(«н с
се нършатъ тукъ въ нашия край. Въ няколко
Ср >я съобщихме, че »иппс
ледъкъ крнжбитТ. зачестихл и усилеха особено
по селата. Д-нг.
не минеиа да не се извтрши
н^коя крпшба »-ли напздение по дсбруджанск-IV.
селе Тукъ е местото да
отбег.еж»-мъ. че тия кражби въ болшинстасто си ос
тяяатъ неоткрити. М '0'0
г.жти за нТ.коч подсбса
кражба сж бивали обеи
нявзьи мЬстни българи,
кт-то сж 6 *ъапи рязкапе^ни, бкт« и из. последстиие освободянани нято
н< пинг'вм>' Пресен ь е минялогедиомия случай съ
ер стуването мт еданъ иидемъ добруджански зем-д1.леиъ, т Никола
Ис.сиф иъ с)тъ с. Вил» заедно
съ 32 български селяни
отъ шабленената область
П ^рчия бЬ обзинзнь
кято тлефъ ма рязб инкчес«а банда, а останалиЦЬла
т^. нейни членове
р.Зкарсе..мииз т1. ('Ьха
Вгна. бити и нзтезвьани
а сь по ледствие РСички
ОСлсбоаенИ КиТ ' Н1В-ниН
н»-.

ШОтпСкл

ър-$***'*■

Р*

цена 1 лей

с7

е чети!

ПОСТЬ'

Моме би таза заглавие

1 де*дз дз си потърси до
ще счуои нцЩашелимгъ ни'.
Парижь, 5 ангусгъ. Сил да бжае н< бедителка, гкд-|/у(> то съвсем» не е емгъш
битъна по пазвритЪ.
■
И действително. като о
но ииеч.тление направи нъ
черта1 а Самуель X »рь, пче истина, До е дей
тика на п-:»ара нъ Кара
нсички срЪя I рв1ьта на
слелицитЪ оть нейната те;смвиДелносДь конто ние
:
1 меръ. какао вижде триам1Л<йс<ия м-|>ъ на изибжл-тъ п >-предни отколко \ констатирахме и кочШо
те вода нъ ржцегЬ мамяшнч'1. раб ти съръ Саму- ] то иокемь ла си ги пргд- моме с1а д*ое констати
си. X 1рь ьъ камарата на
сивимь.
' кед'нския колонистъ Ямрсна о:и» вс^ки гражда
ко Георги огь с. Шамлвръ ! общннтЬ оги сн > кпнфлик
Особена з<гриженость нън нин».
Веднага Нейког.ъ Дона- | та нъ Абнсиния. Сери з«и
Чс какг'1 //- зчииДе ли
шниьт». мииистьръ проявя
11, предупреждения з« л е
, са аа Случая на попиц 1*те,
н.т към нед ‘колетното, кле че наскоро се основа .Жен
к тчто арестува крядецт.
лгдицитЬ оть едча ьойн.т
то ще се появи нъ жтота ско с юртно Дв * пои спор
При следствието тей приз
нь Абисиния на с>рь Са*о
та и черва раса, ако н Ана тнив клуб» ш[лорич
муель X -ръ се иапранижа
I нани за изткршената краж
И
за
го/.гьмо
очуоване
та избужне.
6а, за изваждането на ф.л
ьь м ментько1ато нъ /К
на грлжОаниМ’», тона Д-во
, шияи документи и за про
нита се т^янижа г. лЬма иж
ГАСОЗИТЬ РАЗДОРИ ВЪ
е направило небивали усСВЬТА ше докара» ь иеияме
дажбата на едина еолъ на
ча тпа за урежд.не н.т кон
1 ика капо. много
| г.г»хи.
рммо злини.
тукашния месаръ Ибрямъ
флики чрезь мирни ттрегооть младиДг» девойки оть
Нори.
Хасанъ
Категорични»!, денлара-1 града ни които оо сега се
П-.лец ята е поет рнала
Мткаръ и п следнитЬ с-е иии иа сър». Самуелъ X ръ подвизаваха за „посрЬд|
добитъка на стопанина а
ден я оть Женска да сж протввъ войната сж много ствени*, сега мито членки
ир^дещ п -дъ силна охрало-илтимистиччи, ьсе оше
симлп Мзтични и голарять на Д-вото с* доб ели славсж малки надежди! I. за пре■ на биня дозеденъ нь тр»за решението на английско нати тиДла .б/пиородда з« дч отнемат’ь продаД'нч(1а!янаис- иа н йната.
Т" правителство до н-л жи ни*, за конто -гъчески
ден^я нолъ.
Тькм I оа т »ва .|н:л. Асъ всички ср^дстна кзбТтг т рскД» оа оохамиШ» не
За т^хно очуднале, тЬ
ския м-рь на нъпшмитЬ ра
сж оастоини >)а ч носять
нанпо иа и йната.
яич-дитъ иола ааклямъ и
боти
изтъкна из. :н. ята
(вкпсгьки не не н заслужаСлсдь таза чечь се тм!.
се продава иа дребно При
рекь, чс < <о пойната избуж >
в .т»), като имам» осо
Ж.о ена ше сс
; следствието се установило
ие. нь гьЬта п л жително | ,а« че въ
бено дгржа отг:
| че м'Соря е купилъ доше и следни ь без»'-нечии ооститне сь!ласке и ше се
/. Ме по I 'р* в няамь Но
битъчп сь редов^нь дт»
заип«-|«гь отн т« » прего •|улцдадЦа да като че см
УСЛОЖПСПМА. СПОГОРС Н I
куаемть
рИ!Ъ
ип I -раеени, дери и отп» поКРИЗИ
’
Полииейски1 Ь власти
К ято о1 т. дипЬ сфани
вгзпастна ио ноти оа.ми.
я- днтъ следствие за да
2 Не (1рис мач* <П го|.сн татирят», начина на
ворчт* с* оос егаиччШгь
крижс-ии и снабдяването
.обнкнонени* хорица, ниня ирадеи» сч фтлигкви
'До е»к» оа се оважаШь
■

■

докЗ'|иеНТН.

Нчера е имало едно попоби. напаления вь с.
с терчоокт-во. плели сдам»,
месен:- 61. иг<з>ршенъ трч
X тсж.-Кьссябежъ въ с
леоъ и пр. прПри т.-я обстоятелства
клит > зяплашвитъ неси»
гур-тОСТЬТ.» Н1 добруджамепл сж н"обх дим» мЬр
ки, к-кго отъ полицията
така и отъ селското и«селе*-ие.
Ж-телит^. ня деб удг}
ж нскитЬ селя. нс-затисимо народностния ьмз, про
изход»-, »мъ се налегг.. (.д
сол--дарн;1 - ри 1 здоячя
ганизчц я за сам ;з-зщ. т ца
на--е сеют г отъ под бни
кражби и нападения М з-

т гмь ;и шшткш,

межоу Шанцвс, ско тъзи
ке сж Ори обизи титла
та ,б лагерпдни*.
ли. як т..ч п ).зеиг"ь се отк11',и
Снимат» ,а .унизи•
Предъ М1ГИНИ «а кра.ть иа ауш.-л IIи л_.лс*ич илралъ
те.-нг‘ф оа асглрнсть на
[1л. [Ьрие чихъ !1 П. Птрьгь
П[ОЛчТ« СТ. ИЬН|-1|1гчк ИЛМ1И
прои жгсе голяма речь
! тьмъ. О.нтт.а Сьчузгтвие и собсДвени-а нгисоя взета
! ослода — ката парьгз съ
ещ» око този към з шдп'>иеот ,лим4 жажда ч сьсб ,лш
I чувство N4 дълбока нечигь д й
Г->ча * -Ъкног - К( его »4рл.
1‘стъ йа(') ->д си ч поис

I
|
. Нл :ядз гел.и’ Ь бииятъ ’а
левен.т и дрестуалми. IЬ
сж н зл мистн птъ с. Би
че,
Сжастзиятс е устан ки
ло. чс т< вя подло Нападе
ние е изнършене
за обкрз.*Сжщия ДСлЬ отъ
стад .то на П-тьръ
НейI
козъ, когягое било на па
с_
ляга
,
С
отъ
страня
на
нляс
ша въ
облястьта на
и та ат усили охР1нлтанв I
Еккиджий сж
изчезнали
селата и безпрнсграсно да
4 в-ла, Кещтстния селявземи еднльйи мкрки без
ничъ тръгнел ь отъ село
на село за д» си търси до- | различно на народи >сть.
спрямо тмя к мго вт.ршать
битъка, обаче следъ ммо- I
пресгжпленич и смушчватъ
со хедене се завърналъ
родз и спокойствието нъ
■ъ селото си безъ дебиПпгАз лжа
тъкъ
Огчаянъ Нейковъ. , южна ДОО )й
. 1оЬр. Новини'
опнала му последна на-

мира и свободата

дожь да тема участие вь двгш
те;и1ир* рицарски:Ъ пароли н
и цр и п,,
но го тържеС1во на прослава
К'ето иаъ е д«ва.1о си
и къ
[,ъюнДно
всичко Шзяа е
.
на едииъ с моотверженъ Я - едни на п-личие и мз. дии на _
.
лонеаьи на пред» >жааиит » ог
неволя, дабжт.гъ о;Ъ...го в, Предвидело в» устави на
ие о войски иа западни и близпредчиг» П1МНЦИИ-Н4 общоч ••
ро1
ки иар-'Ди. които, въ^душевявТ.шки въ тодъ
Ние рг.з р .вьпоме инвв I и и огъ едча бдагоредча идеи.
Ь;1смър;н1!и-ь герой о-ъ е- циаторчпъ на
чзова
сяърлха името сис» едно гопопея-, на ПИ т дина Разиг- .6зз ороако Дно*. като
лЬмо историческо съби*ие.
рала се и брЬт..ветЪ иа ма:ие
многоуважае маПреди петь столЬгии, г.о тия
то Черт м >рие. жиюта мис- молим»
Поедееоате лки на Д ио
чЪста. 1ергйс»и лалча. «аедио
тична «1 ъ.ка иа миналото съ
с огсвои лобвестни воинисегашяо-с и бждащето между г-> . б Ьг »а '» нейнитгь
ци. чаадия-ъ полски и маджарбра-с»а П >лша и Г.»л-а;ия.. гц очинечи членки щоШо
ски краль Нладнслааь III — маНрава връ-.а, защоп, е г-вЪ „ос ,едниДгь дл Б*'атъ
речеиъ пксидсгаие Нарнентена Съ , гломрачимия блЪ о; .
„
..
^ Дон ни вь изпълнението ча
чик». единъ саЪгълъ об.азь
н< еди» герличио величие
въ историята на Пллша Ктин
II жодит ча кра.-ь В-адисла ‘
зяа
подяигъ. покригз, отъ в^клвс
Ин*н( .ф .бриК--.Тй* про
ва бКха проява иа две т .лЪми
тЪ съ гл-ва и легенда, въ коя
дт бродетели’ рицерскиятъ лухъ [ пад з заеОни с» .бла ороато се очертава най благороди възторжената
нг.стьта" на чзе-каЛч!.. .
иото въ ч 1вечесгвото
ВЬГА ВЪ
ВЪЗВИШЕНО
ССЬЕЖЕГТВАТА ВЪ ВРЕМЕ- !
ПАЧАЛО СВОБОДАТА
ТО ПА ЕДИПЪ ИДЕАЛЪ
Тия дие д> точна сили бЪха. въ
Марезъ съ взениит» добрал»
услута ма мира и иа благодеи Четете и разпростра
стане
то на народят». Мека
и» "’питаиит!з рицари,
нявайте всстикъ
прочие, рабзтинъ всички за
маджарит». вздеяи отъ слаяяия мтв1Ъ Хуяияди, както н
Добр. ..НОВИНИ,
(с -едва па ?-■* стр I
на лгугитЬ участауааая иаро

-ДОКРУЖАНСКИ новини*

Стр Д

Мтягошм, поите гойни воряпам ностренъ понаиръ^
КОЙТО се ОТВрИ НИ 5 ивгустъ Н. Г. И ще продължи ДО *-9 с. Я.
_______
Пи добруджянци се привятт^всички улеснения и 50 % попиления.

шт
ЮПНИР8-ГЛ0РНЯ (3:1 1:1)
Нед-Ьля. 5 т. м., се съется
втория огь опоаестячигЬ—за
фонд» стадион» —мачове, ме»ду мЪствитЪ спорни клубове
Г ларви—Юпитер».
Мачъть започна въ 17.40 м.
сл. об. Първиитъ удар-ч има
ха глорииици, които бързо се
отзове аитъ предъ вратата иа
Юпитер». Отнета топката се
препраща къмъ центъра. На
ново е аъ краката иа глорияиди, кситъ г. кжеи и точни
подавания, оребнаать отбравата иа Юлитеръ н се ижчагь
да откриятъ резултата Въ §
м. топката е иъ жглоиъ ударъ.
който битъ отъ Радвлов» е
превърнат» аъ аугь.
Глормя напада все съ ся
тото темпо и желана; да пробяятъ. И пря все, не фазнчески сж со-слаби. обаче сж
господари иа положението до
16 м. Сзедъ това постепенно
започвагь да отпадат». Топ
ката мигновение се орехаърли огъ едната въ другата по
ловина на терена, безъ всЪиа
връзка между отхкливгк иг
рача. ВсЬки бтс за да се отърве, като не дъраш СмЪтка
дали топката отява иа мЪсто
I т. 1, ■ като че ли умътъ
нЪма м-Ьсто въ футб.ла.
Нека ве се забравя, че фут
бела ьзисква к.кто физически
тъй и умегвении сили за дв
създадъть истински футболъ
гЬ трУбеа в’*имво да се до
пълнят». Естествеис, у насъне
мезье да се ечаква сътьршекна игра, но може да даде мъоо лз хубаво отъ вчерашния
н миналия мач»
Г;ъ 21 м. рефера дава иаказателенъ ударъ на Глория,
к. йто битъ отъ 11 м отъ Л.заровъ I минава'високо надъ
ерата-а.
3= 23 м топката е въ Хр.
Кънчев», но емЬсто да бие
веднага иж-и се да лжже. За
нещастие. обаче, топката е от
нета оть дЪсното крило на
Глтрия — Бончев», който бие
въ б.рата и пресрещната отъ
тродътж оть 1-ва стр.)
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Паилеровъ е еъ мрежата иа
Юпвтеръ !Ю за Глорят Тр4б
•а да се разберг, че предиазяачевиет. ка бекоаегЬ отби
ват» волното се може пе-бърже м никога «е задърасать
топката. Нека това послужи
за урогь на тия, които не »скагь да разберагь. какво, че
спорта е ансамблова игра. а
ве иидив»дт'Л*а
в
я че всЪвв кграчъ са има сво
ето предназначение, което тр"Ьб
ва да поучи и никога ве проигравз.
Въ 31 м Паоловъ бие хеицъ.
Топката приета отъ Христов».
5. я изпраща яеспасииъ нъ
мрежата на Глория. (11)
Въ второто полувреме играта е яаяово разпокъсана н
еданнчна.
Въ 14 м. Лазарсвъ II отъ
близо съ сялемъ ухвръ покач
иа резултата (2:1 за Юштерг|
Въ 23 и. топката е въ пол-Ьто ва Глораяаси. Лззаровъ
I подхраиеиъ добре изпраща
за трети н последезъ пжть
тоскйтй въ мрежата на Дър*
ленски. (3:1)
Глорияаскнятъ тнмъ 6Ъ състааекъ п^димно отъ юноша,
които обешааатъ много но
имъ трЪбза сше дълга смстематична подготовка и треииигъ
Юпнтеръ при все че б*ше
въ титулярния си състзеъ ие
даде очакваното.
Отличиха се: Дърленски,
Бакла?*, въ. Марков». Рачевъ.
Петровъ, Радил^вь и Блчеаъ
отъ Глория; и Иваяовъ В,
братя Лозарови, братя Хрис
тови. Паалоаъ Койчо и Ксевь
отъ Юпитер».
Г-яъ И. Кмтценегеръ рефе
рир* отличчо благедаревие на
дзамата помощяици рефери.
Нека реферската колегия си
в-.еме акгь и еин.аги назнача
ва за мачъ—рефгри титуляри.
а ие котето намЪри на игри
щето.
Съоршисй*ь

въгь, обаче. п;следч,*в {
лиосвалъ. Неговата чайка.
стара жена, е казал, на
гента дз дсйде по наснз,
I за да му се плати, п зкеже
—Кара Омерския и Спа- тата.
Правителството е прие- излр.тнла- дъщеря си. еъ
с. ьсяи дж.ьдьрм*рий:ки ше
л>
т-Ьхвоти предложение и еди.мъ тЪхеяъ р.д.-на з.
ф;ве сж успЪля да з.ловвтъ разби йншигЬ които В.ди пр;1и ' .ри.
. да »з:ме пари. Оозч» з: ген ги започнал» Д1 събинападнаха и убиха преди
— Санитарната служба I ра покжшнинатз тя ,еьъз
Нв*< лко дена жнтгля на с. |
Симионово Станчо П. Драга- ьъ гоадьтъ ии. предулреж-, противил. и т<_ й сь
дача всички граждани ко-| ударъ я събаря на чематзр
ьо*ъ.
ТФ сж дваь* к л.нисти иго забележчть, че хлфба Вь тоя момент ндза Иззаедно съ женить Си огъ С, се продава ни по-гилФма рямь Керимъ, койг > е ц.
Вичеао. При следствието аФна огъ определената или пнталъ, кое го с иакзралз
едНи група кслонисти е на липса от ь
определеното да бие гдаа старо жгм.
паднала едчна оть шеф ве тЪгло п нече огъ 50 гра- ВмФсто ва се извили агентЪ и го ранили въ ржкз- • м=-, ьедьага да се донаея \ та дава зап.вфдъ нз стрита. Диесь се I чаквагь да до санитарната служба зл жарз д» г» ьтстртн;-.
бддатъ предадени въ рж
да се взема)ъ вужнизф
Сгражаоа започнзлъ л
пв1-к на правссждяегр. Вь мЪрии.
го бие и му ианесьлъ г<>
Спас звената областъ лухг!л^мъ поб^Й. Вь несъ!аа1
ьете сж разаалнуаани.
— Въ сжб( та граждан- ние Ибрямъбива < ткаранъ
ството бил > възмутено отъ вь болчиштз.
—Ромжнската вародва пзстжпката на едивъ фисП>ложе<иегз м/ * д;
банка е решила да осноье калеяъ агентъ. Агента оти-та критическо. Сн щисераз
банкова полиция. При всФ- ва въ д ма на Ибрямъ Ке-! ьесе слухь, че се е п змики клонъ ва банката ше римь за събиране на д^- налъ.
има по едво отдълсние отъ
дедектиьи, които ше следатъ контрабандистите на
чуж
Втл\’та
3
-

X 1011.1 А

(
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—Финансовото м> нястер
•
| ство е издало една дечизив,
чрезъ които, митническия
; клень при село Куйлжукъ,
: става самостоятелна и ше
Се нарича .Мирчв Чслъ Мт
ре*,

|
|
;
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Продава се

—Федерйлзта на попу
лярните банки отъ Ковстлн
иа е основала два купунателни цеатрове ъъ окржгъ
Коястанца; едс.ния еъ гара
Кара Омеръ, другия въ Мая
калия. Цельта на тия цен
трове е за закупувания ре
ко.гтата отъ земедЪлиитЬ
съ определената цена отъ
комисията по вал. флцнраье I
иа зимницата, която се п\-б- !
ликува ВЪ ВСИЧКИ!^ сг. лкч
ни вестници.

.затвърдягаието все повече на
сърдечните гриятелски връзки една кдща изходяща се
— Окржжната пост. яня
между народит-Ъ.‘Нек.1 усилия
комис-я съ решение Л'р 1 *0
та ни блдагь гинаги насочени ма уА. „Епеиа Лоамна“
къмъ благогег риия пж.-ь на
Мо 5 състоят» ср птъ 1 935 г°* е установили,шито
тяхното мирис творчество и V1 0 състся^а се отъ нс-Ька пд-иа презъ и. сеа
международно културно и сто 0 стаи, салопъ, антре, темзрий да се открива папанско со-т.-удничестес т>д
ние ще обезпечимъ п*.-св-ктло фурма, кладемецъ зъ дво- и^иръ за д битакъ въ с.
бждате иа идчиг-Ь поколения рз и мбсто отъ 500 «з.
И- Г'
и ще заслулимъ т-Ьхката ьс- У
гетрз.
тенско прнзчателиость.
— Завършила, опитна пре
Огъ името на българския на
подавателка, занимзвамъ за
Споразумение
.\Л1ТОК1Л-а
родъ, поксанямъ се предъ паизпити съ
меть:а на кра.-ь ЗлалислаьъШ II Вахаг(}:с. в1г. К. Саго! N0 ч6 поправителни
гаранция на успФхь по френ
и на всички паднали пи тия
м-Ьста герои отъ двато бсинн
ски и ь-Ъмекн езици, на
сгча ВЪчма имъ слава и ь ь
долвит* и г^рпи класове.
покенъ
Желаюши да се явятъ на
Съ тия чувства сбя«?яааиь
за открит» мавзолея паркъ на , на 1 гоа и полоьина, ра Уя- „Ре1ге Ма1ог‘—С. И.
ДвойриньВладислава Варнегнки и на >-е
гсвитЪ д-.блесгни сподвнжници. са Симемталъ стъ Зйбмца
— Предалъ се е на Ром.
на ферма !МедаяшЪ) Си“
рласти дезертьора отъ Со
, биу.
фийската телеграфна дру
Справка Милко Хр>-стовъ жина, Илия Петровъ МаЛ1\рсж бьрю едич<>
УI- Вкйторулъ .4* 23
риновъ.
човгъ<ъ, сАуяащъ 32 пет■ (
Базарджикъ
ролчин ОепозиДъ в* гара \
Каеъмъ.
— Две голФмн фяри_
Желоюция да се оМче.СопЦпехрогГ
■ «Огеусе ппи г-яъ М. Дзоринъ,
Тиз*
сж
предложим
ма
31г. Регги Машг № 5.

Продавамъ Бикъ

Кимп С «пита и
търпиш ■ пакп
шш а пир

въ д. „новшт-

■=У

правителството да момомолизиратъ износа
рамоа*

МЕЛНИЦА „НРОРЙ“

До нар
КГртоната чешма
шооото Вааарджикъ-Впл
чинъ моли
а всички пропзводнтола оомод-Ьлдтт

БЕЗЪ НЦКАКВИ ТАКСИ
М1жавциг& е нжаъжае ива;нввввд « 8А&о*еха*ж векчян
жвжавкй ах кааквеж.
Р1ШШ
Съ-' бш-н.,мъ ча п:-читсемгтф с-- клиент,1

ш

» 41 ппжсстахъ МАГжВК&А в 1
2 Т!3!П&Ж*СЕ*Уе СВ 4Т1ЖВ8 |
® отъ ут Прннчипеле Михай Л* 2 н« ул. И Г. Дуьз »
да
-V* 37. мага.<ича си. а ателието си на сжщага
ул. -V? 4 2-а
Вь магазина ми ще намЬриг-Ь всички видт-е
строителна и жод-йолрокп ^
ш
материали на н«й-нзноснн цЪни. а именн :
д?
® ЦИМЕНТЪ. ГВОЗДЕИ, КАРГОНЪ ЗА ПОКРИВЪ ^
Я ЦИНКЪ, ГАЛВАНИЗЪ БАЗАЛГОВИ ТРЪБИ за 5»
$| КАНАЛИЗАЦИИ, ПЛОЧКИ за ТРОГУАРИ, ФАИ- ^
^ АНТОВИ ЛАВОАРИ. КЛОСЕТИ, ВАНИ, сь нукд ^
в ннгЬ час.и, пърз, качествени БЕЗИРИ. ЛАКОВЕ, 2
* врнчки видове БОИ. ЧЕГКИ за бондчеване и ДР
Ма низа ми е асоргирачъ съ всичи видове
тв
КИДЖИИОХ^1!!
1 издалия, готварска машини, печки
-взие ^
ш Правя ангажако
Я тенекеджийска работа п> пост
м* н* ваии, лавоари, клосеги м А
е.
ь ^
-0 '5 ’ А
в ангажирахъ за ателието
-.сте д
-ел
•
, .1
Я
з. увЪреяне, моля
■
N
• V Ч 41 УЛ- »
Я
.1. О- Баса* №
1; т~;
Оапа>
2
Съ п

ш

и

ш

1 V. В'Ь
ТГ5»,

:ГЬ 45.;

ш

'/

_

' ;<1р с а г(вмл-<1

Год II брой 136

4 / С

>в« 1 дай

I
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рджякъ 10 Августъ 1835 г.
Аъъ вЛиоох* в* Щм
(Южна Добруд
жа) зя да органлзарвип
Националната параван.
Конто се ям.ха и вля
зех* в* контакА п ялстнотв Българско населе
ние, кянстятирах» а» не
гявото лице:
Интелегентность, лув
ство, култура, искрен
ость и трудолюбие.
Това население не тряд
ва да се управлява съ из
кличнтелни закони, на
него трябва да се да
ват* всички че ювпшки
прела и свобода и зато
ва заявяван* че аз*, ще
се боря за негови лт права

ФосГрг)9з|самски
новини
ошо шмавшто ш Заауия н своеволия по | мигаш»
\/

ПпЬг
МП\11М1*Г Й€
2>аг|пТогЙ1а^ип{
1пбереМеп1
ЦОРГ, „ПЦУ1ГИ

Кейасра у{ А<1|п-|1а 81 г Рг. М0*а) 27 Вахагд1с
урежда гедакциоибиъ иомитетъ
Бълг. незап. информационен!. вестнмкъ
Огг. рсдакторъ: СТ. РАДЕВ Ь

Абонаментъ. ЗА 1 ГОД. 200 ЛЕЙ 6 МЕС. 120 ЛЕЙ 31 ГГНТП0 1Н110

ГРАДСКИТЕ ХАЛИ

СЕЛАТА

Ние, баяарджишкигЬ |
1) Като квартална хала
граждани по отношение е много авансирана къмъ
общинските работи, сме центъра на града;
привикнали да пг.насяме 2 Площада е много мабезропотно, колкото пжти лънъ за да се отслужи за
изпращаме саветници въ цельта, която се преследва;
3) О г ъ
едилитарна
тая община при ааминавапето имъотъ тамъ да не гледна точка е дори нреоставятъ по единъ или не стжнно, по причини, че се
перспективния
колко памвгника отъ тФх разваля
ната кекадърностъ аа срам видъ на седемгЪхъ ради
на бждащето поколение ални улици, които идватъ
къмъ тоя пункт, и че се
което ше ни наследи.
Ако нФкои огъ тия съве запушва нормалната цир
ти се отличиха по отноше кулация на всички тня спо
ние водоснабдяването други менати улици, а особено на
по електрификацията на двете главни артерии на
града, ето днесъ трети по града: ул. Стефанъ челъ
застрояването на общест Маре и ул- Колонелъ Петвените постройки.
реску, предназначени за
отслужване на сев.-запад
Манията да се застроя
ватъ и разрушаватъ пло ни иитерландъ на. града.
Днешния кметъ г. адво
щадите въ града, колкот*
и малко да сж те ие пре ката Д. Пооеску е интелегентеиъ и активенъ чостава.
Преди 2 години се уни вФкъ. Никой не може да
щожи площада предъ град- го упрекне, че съзнателно
Ската градина, толкова не- върши тая грФшка, всичобходимь за обществени 1 кого зло е, че той н1,ма
рекреации, макаръ и да бе около себе си достатъчно
тогава извънредно голФмо компетентни хора, конто
общественото .негодувание, да го наиравляватъ запра
Тогавашния кмегъ натра вилното разрешение на разда ни най-малко не се иитЪ градски сдклитарни
вслуша въ тия граждански въпроси,
протести и завърши наив
Слава Богу, имаме лю
но своява грешна строи та компетентни лица въ
телна политика, а ние, града отъ тая бранша, кои
гражданигф .каго награ то биха могли да рззреда* го избрахме на нова шатъ правилно тоя въпрос».
сметка и изпратихме въ Една консултация ка г-иъ Кие
дн. съставъ на общината. та съ тия жора се иа.иг .ше
преди| започване построяваДнесъ, сжщо така, съз него на грааскитЪ хали, .ча ла
нателно или несьзнятел» се увЪри че ние имаме право
но се застроява кржглии въ иашигЬ твърдения.
Още н: е късно, ние чакаме!
плошздъ до учипището
/6 3 (търговската гимна
зия) съ градска хала. съвършенно] неподхпдящето
за тая целъ место.
НФмт нужда за много
дсказателства протинъ лошото начинание на нашитФ днешни сбщ. управиици, достатъчно е да се отиде на самото м%сто и
да се види какъ се групатъ прости хора отъ тся
квартал, около поставянет*
основитФ на тая постройка
отъ иредприемача, питайкн се възмутително .тук ь
ли се намФри мФсто да се
строи градска хала*?
Много сж мотивитккоито говорятъ противъ т*ва
оострояване. Ще пссочимъ
по главнмтЪ:

|
\

ПЙРйДЖМЙЪ
Известниятъ побойникъ
и своеволникъ — индивида
понстаитииъ Драгичъ, кей
то е въ постояаенъ конфлиятъ съ .правоеждието*
за незакони присвоявания н
башибозлущини, не само че
ие мисли да прекрати съ
всичко това, ио съ оше по
голяма гмФлость свобод
но си разиграва кончето
както си ше. Постояно про
вокира и инсцвнира за да
пристжпи къмъ действиг,
сжшо тъй както едво воеме сж постжпеали Кърджа
ли и башибузуци.
Но за това. иай-гол-кма
вина има властьта, тъй ка
то е крайто равнодушна и
толерантна спре
мо плеащата Драгичовци,
що бФснЪятъ по-нашия до
бруджански край.
Въ посаедио време този
прекалевъ иаииовалеиъ ге
рой, на верни поласкаиъ
отъ резултатите на патрио
тическитЪ си дела. беснее
и сноеволничи иезакачанъ
отъ никого.
Но което е най възмути
телно, факта, че той откри
тО заявява че върши всич
ко еь заповядъ отъ г*нъ
прсфеиша.
По сжшия претекстъ на
рязва ремъците на нършачката собственостъ на меяявика Ю. Заплашва г о
да не вършее иа местните
жители отъ български про
изходъ, съ иропъждането
на него и иа всички оста-

Букурещката девизна

|

П.» аферата за траязи- | народната Банка.
! т рванего иа сумата отъ
Вчера е имало на нфкел
^д0 МИЛИ1)НЗ
следствие | ко пжти лична ставка съ
1 то продължава.
! арестуваните о б винени.
ВсЬкиднепно се разкри- I
Следъ лревършнане на
; патъ нови и нови съучас- | следствието г. следоьателъть
| ннии. > ия день следонате- е предтлъ Илиеску на глаа
' льтъ не подвелъ подъ от- иия прокуроръ. последния
воряостъ подпредседателя е завелъ дФао протиаъ нева сената г. Илиеску. Т\ й го, като гн е подвелъ по
се обвиняьа въ това, че членъ 160 оть наказателтой е лицето което е нап- ния законъ, който предвиж
равняо първата ннтервен- да наказание отъ 2 месица
ция предъЦусравителд на до 2 годния затдоръ.
■

»•»

I

Л11ГК.1ЕСК*.

' оп рента ва царь
Борасъ
те

иалн въ България че
запали кръсците на бьлга
рите и пр. и пр.
Понеже неизброимите оп
лаквания иа жертвите, как
мо винаги, останаха не сано безъ резултатъ но вло
шиха още поьече положе
нието, съвсеиъ основателно
населението на нашето и
околни села ,треперягь пред
призрака на иовъ и още
по ужасенъ капаиъ. Заши
то не ше бжде далечъ деиътъ, когато ше осъмне съ
нЪщо много по ужасно.
И питать се безаашитвит* селяни: .НЪма ли закови въ тази страна*?

София Я.— Отъ речтьта.
кс ято Н. В, Царьтъ про
изнесе при откриването на
мавзолоя -въ гр. Варна, е
направила твърде големо
впечатление на присжтствуващите дипломати и ми
нистри Крайния пасажъ
иа речтьта, въ която Н. В.
призована тържеството за
Владиславъ Взрненчикъ да
остане новъ елемеитъ за
сътрудничеството иа есички народи участвували въ
боя презъ 1444 год. за да
се постигне едно културно
и стопанско развитие
Още по-дълбоко нпечатление
направи заключителЯГНУТЛИИ.
! вата фраза на цаоската
Пр+ ■»'! няколко дни. из- Рсчь. въ конто той каза,
вести».. по стоите своево-;4* трФбва да се отдаде иолия учитель отъ Па^аджик чить иа загиналите отъ
Петре Стойка извърши още двата неприятелски стана.
Въ днешната си речь на
единъ бабаитлъкъ, който
не знаемъ какъ да го ока- обедния баикетъ и ръ-пр.
чествимь: дали като голе изтъкна сжшото, като из
задето
ми национално д4>ло или каза съжеления,
Турция, Ромъния и други
нФшо по нисшо. ..
Съ свещеника Хингоу (аа те държави не сж взели
когато знаежме и по-рано участие въ тържествата отъ
що за човЪкъ е б.н ) и група Варна.
приятели отиватъ въ кръч
мата на Г, И. Стоилонъ да
пинтъ и веселятъ, като дош
ло време за плащане сел
ското даскалче се показало
м«1>го щедро предь компа
кьоритЪ си. вземайки ц+,«
Парижъ, 8 ангу:тъ.,,Пги
лата сума върху себе си. О- Паризиекъ*. като }нзтъкна
бзче, нмФсто да плати на противодействията на Итакрьчмарипа, заплйшва го. 1ЛИЯ> саедъ сесията на Съче ще го удари съ бирена|Нета , пишг: .Позволено е
та тарга по главата, и ии- |да се твърди, че въпреки
К| та да не посмЪва да вс-1 щастливия резултатъ на ра
ка оть него пчри# зашото ботитФ на Съвета, А-.тлия
ше го изпрати въ Бьлга ,и Италия запазвать сиоирия....
гЬ явно протиноположни
становища, както и преди
ивписникг.
сесията на Съвета. Може
да се предвижда, че ако
Парижъ I, ■— На ,Ма-1 преговоритФ, които те се
тенъ* съобшаватъ отъ Лов-; водять въ течение на едош: Споредъ телеграм -1 динъ мессиъ, ие донтдагь
отъ Азись-Абеба. и чер а до вФкзкигт сближение и
тамъ една голФмл тълпа ако Англия възнамерява
народъ е присътствувала на да изп тлзува, сп федь поседво патриотично събра |лгднитЬ декларации на г.
ние, устроено отъ ветера-1 Идънъ, всичката си сила и
нитЪ на боя при Адуа, всичкото си влияние, за да
презъ 1896 г. Били про се избегне войната, въ из
изнесени много гименни точна Африка. Италгя ше
речи, които възбудили не противопостави едно ста
бивало въодушевление вс- новище, напълно съобраз
р%дъ хилядигЬ младежи, но съ духа на декларации
приежтетвуваши на това те на Дучето, направени
| събрание.
пече на веколко пжти.

1Ш1ПШП
ва Дгсето

.ДОБРУЖАНСКИ НОВИНИ*

Сгр. 2

стаиш

хгаяияА

прошп от^рш и
Гърди

—Мнимата вечери фисно: 7) Гражданско възпикаляна агент* сри гукаштаиие.
Конгресът* ще б * Д е
ното бирничестас. Георги I
•Естия* 8 авгуагь, об- I Джен* (Лсвужука), кевто
председателствумнъ от* г.
народна статия от* едно 1 е раздлаке^лъ *я запдашпроф М Мзноилеску.
военно лице по въпроса за
валь съ скжГЬ си секвессъиешанията по народната
— СкотовъдиигЪ от* катри хиляхн.то Българско
отбрана. Авторът* на ста
сж направили
граждавегаъ се е напил*
варненско
тията пише: Какво напраедно изложение до окржждо такава степен*, че се е
■ида нашитЪ политически
иия^управитель
Вь това
тгрхалялъ по улиците ка
мжже? Разискваха дали
изл жение те се оплакват*
то нАкоя футболна топка.
требва да има или не се
против* общинските влас
нат*, разискваха за митин
ти, заде о облагали с* об
га в* Солун*, за контрол.
щински такси овцете сь по
витЪ бюра на изборите,
300 — 1000 лей повече. Те
размениха се обиди и об
данатъ следния пример* :
вг.вения, оть които иито
Стопанин* съ 100 овце
на I год и половина, ра
едно ве се отнася до поло
плаша
на държавата
1200
са Сименталъ от* забода
жениета иа народната от
лей годишен* данък*, от*
на ферма (Медаяш*) Си*
брана. Забравиха това, кое
който на общината се дава
биу.
то чуаа на конференцията
400 лев. Той бива обла8а народната отбрана. Нап
Справйа Милко Христов*
ганъ отделно от* обшиул. Вийторулъ .V» 23
равиха нР-що по-лош : ор
! вата оъ 900 лей годишно.
Пазарджик*
ганизираха преврати или
I Следователно заявяват* те,
оставиха да станат* таки
че общината взема повече
ва. Изгониха с фииери. т.е.
! данък* оть държавата.
гланииг!; фактори иа народ
Въ изложението се апе
ната отбрана, разцепиха ар
И1ИИ1Т1 I №!• И
лира към* г. окр- управи
шията и я разложиха. Хвър
тел* да наеме иуждиигЬ
лиха страната нь ужасна
м
мерки и се намали данъка.
гражданска нейна, която
има един* резултат*: да се I
— Оад день иа ьюстендобърнат* гръцки пушки и
жаяската гара е предсто
—Касиерът* на тукашно
орждия срешу гърци, да
ял* едииъ царски нагонъ.
бждать убити честни офито Българско Културно Об
Презъ иошьта неизвестни
шество г. Ненчо Касабовь
цери и н иници, да се уии
крадци сж влезли въ него
моли
всички
граисланикоито
шожи безъ малко всеинии с'ж обрали скъпоцевите
от X август* 1932 г , деня
ят* материал* иь безслав
мебели.
на приемането касата, до 2
ни и позорни вжтрешни
август* 1915 год имат* да
борби. Вь резултат* на ю
получанать независимо как
— Земеделските инспек
ва безумие беха отстране
ви суми от* Б. К. Обще
тори, които сж огь н*ни около 2000 офицери от
ство, или оть членонегН на
колко дни а* града ни,
армията, марината и авиа
сжщою за сметка ва об
продължават* щателно ан
цията. които с* своя опит
ществото да се явят* при
кетата в* Земеделския Син !
съ своята храброст*, съ
него и получат* сумата.
днкап. Те сж открило го
своите специални познания.
леми
злоупотребления и
получеш: на държавни раз
нередовност.
носки, съставят* неоценим
— Нз 15, 16
17 и II

Продавамъ Бикъ

Клон* (сукурсяла) #гъ фабриката
ВГ* химическата
бояджнйияца
Д Гудеяъ гр. Бшрмма до Префек
турата, до желФзарсхия нагазиш* иа Стефан* Аврахана на Димитър* Аигелаа*.
моя*, сре
Приема за боядисване, валяне, и скенжжа. на всич
ки видове шаеци, чаршафи ковертури. прежди и Пр.
Вълнеяя, памучни и копринени платове, балтони, кос
тумя мжжки дамски и детски.
Садете уедрени, че вь бояджиииицата ми се бтяли;
аа съ подбрани и най здрави и трайни германски хро
мови бои гарантирани и ие си измеият* цаЪта д > край.
от* спечиалисть текстилен* майстор* химик*, веешаестъ на всички Д. ГУДЕВЪ саършилъ тексилно <«мжинско училище и с* дългогодишна практика.
•ляно хх омонджа отлично
Първото иешо, което е огъ най голФмо значение ;>
какво качество бзя се боядисва се в* израбо^-ч
(скопостьга) и като тъй поговорката казва, имашлл п
брашно, дай го иа мзйсгара му. Прели да отиди:), л .
огаде, заловедайгЪ и ще се уверигЬ и винаги ще о«
дег* доволни.
Сь всички удобства и най голЪмо пресобление иглботва се. чисто трайно и гарантирано
Всичко се прима на еднакви фабрични цЪчи
Продажба иа всьчки видове химич.
германски бой с* и безъ вегрионъ, и новото рег.тмрана синило с* студена вода.
С* почитание: Р. Пеиевь. Клон* (езкургалаот* Химич. бояжиница Гудев*. Сазарджикъ, до п;е}-ектурата. 51г Рг1псере1е М1со1я! N0. 61

търпиш ■ мели
шьп (I пиа

■

елемент на народната отбрана. кейто ие може да се
попълни.
Брмхселъ, 8 азгустъ —
Годиштината огь нашест
вието на германските войски нь Белгия е била отпразднунаиа нъ големите
градове сь вьзпом )нателни церемонии, устроени
предь паметниците па загиналите презь войната.
Бь една ра зпростравена
по радиото речь, министрьть на народната отбрана г. Девиз*, изтгкваЛки
Поуката, К1ято требва да
се извлече оть нарушението на исприкоси(:ьеностьта на белгвй.ката тернтория. станало иа 4 август*
1914 Iодина, Подчерта нуж
дата оть една здрава, доб

въ д. „новини

августь е свикан* въ Си
листра третия Студентски
.Д бруджански* К )нгресъ.
Предвиден* е следния
дневен* редъ:
I) Ик< номлческа Добруджа; 2) Матернялното състояние на
студснтетЪ; 3; Българския
въпрос* и кчлонизирянего
на Д бруджз; 4) Църков
«о училищния въпрос*; 5)
Нумгрусь клаузус1; 6) Наиионализъм* и хрт.тияис1______
, нага едно

| деаие.

внезапно папа*

—Делегата на „Дружес
твото пострадали оть вой
ната* г. Д. К >рнеа, иа ос
нование получените нареж
дания от* централата, в >
отношение праною за ннасяне на сумн1Ф в* държан
пия ньтрешень заем*. Мо
ли всички пострадали от*
в, ината, които имат* да
получават* суми отъ дър
жавата да се явягъ при
него на ул. Со1оле1 Аг1ап
№ 4 най късно до 25 ангустъ, за да имъ даде ну
жното упжтваье.

;
|
Москкг, 8 ан1уст*. Съ
1 ветът* на нар дните но
| мнеар 1 е ртшиль, гртсмнете и държаанитЬ пред- ! една
приятни да извършват* за I ма ул
напред*, «епосрАдстнекио

МЕЛНИЦА „АУРОРА“

До наря КГртоната чешма
гаооото Вяоарджнкъ-Вал
чин-ь. МОЛИ XXА ОИЧКИ пронааодитолхх аом од-йлцп

БЕЗЪ НИКАКВИ ТАКСИ
ШЖВЯЦ4Т4 I Н4ШБЖВ4 ПвДВ4МН4 Я 84ДОВ9ЯЯ94 ВСЖЧКЯ
ЖКЯ4НЖЯ ВА 11В1НТА.

(Цвдя тттят яишшт^яяжш #
а
в!

Рлрнд

Лоямнд*4
^

състояща се отъ
ре обучена и модерна ар*
всички покупки и пр. дчж- | * '
мия, подържана от* н. й- | би сь р<зните чуждестран6 стаи, салонъ, антре,
ски, разположени на до- ! ни кжщи.
фурма,кладенецъ въ дво
пьлннтслни линии на сън- |
П 1 рано тия сделки бера и у.Ьсто отъ 500 кв.
рлиплепие. Г нь Девизь
ха съсредоточени нь тьрЗаЯви че за дг се осигури
гонените делегации и кометра.
мира на Белгия, необхо
мисарството на външната
димо е да се завърши на
Споразумение „УЦТОКСБ“
търговия. Съветът* на напълно програмата за на.
рпаинт^ к( мисари е поста
Вахаг^к, «1г. К. Саго! N0. 96
родна отбрана, която се
новил ь, сжщз, ч; задъл
провежда
понастоящем*.
женията на тръстовете и
и да се държат* постоян на държаниигЬ предприя
но подъ знамената сили,
тия ще зядължанагь само
добре обучени и способни
тръстоветА и тия предпри
да възпрепятствуват* ведятия.

Четете и разпростра
нявайте вестнкъ
Добр. „НОВИНИ,

8'

Съобщчизм* на пичитаемите си клиенти ||}

» ЧШ ПРЖМДСТОХЪ М4Г43НН4 8 0

ш
тан«и*ж*с*вто2 ся
ятяявв Щ
Ш огъ >1. Поннчипеле Михай
на ул. И Г. Лу
ш
Л> .57, магазина си, а ателието си на сжщага
лЛ

Щ
ул. .V» 4 2-а
ш
Вь магаззна ми ще намериг* всички вил «е
Ш отроитолни и жолЩалрок»
Щ
Материали на най-износни пени. а именн :
Ш ИИМЕНТЪ. ГВОЗДЕИ, КАРТОНЪ ЗА ПОКРИВ Ь
91 ИННКЪ. ГАЛИАНИЗЪ БАЗАЛТОВИ ТРЪБИ <■>
КАНАЛИЗАЦИИ, ПЛОЧКИ за ТРОГУАРИ. ФАИЯ* АНТОВИ ЛАВОАРИ, КЛОСЕТИ. ВАНИ, сь пу*1;
™ нигЬ час и, първ >каЧ(Сгвечи БЕЗИРИ, ЛАКОВЕ,
венчки видове БОИ. ЧЕТКИ та боядасваче и д;'Мага 1ииа ми е асоргарань с* везчи видове

а

ли
!7С
&
3*
ж
^

ш
итделия, готварски машини, печки и др. и др.
т
Правя
ата охх-х*хх за израб >тв*не ^
ТНГГБШ нджшюкхг

Продава се
кжща находяща се

1

а

тенекеджийска раб .та пт постройки, инсгалирш?
н» вани, лавлари, клосеги и лр., кзто за тая цЬль.
8М ангажирах* за ателието си майстори специалисти. 5*
Н
3| увкргние. мотя посетете магазина ми на ул.
„I О. Паси4 Мг. 57 (Д) аптеката .Оапа)
нтот. ^
Сь почитание: Тодор*

т

Четете нь ..ШВИНН'
Но. „Сотегс1а1а“ -Вагагд1с

А

/

к • 4Ал ЧЛ .шз Л

V - А лАиЛп/

Бааарджикъ 11 Августъ 1935 г

яв 1 лай
<

ЬоЬг. „ноу1нг

ршдеонски
новини

йййз-5-

Иве* се мм. М Т94 И«р«а ъ
«оагео • оро.о* исъ. 1Лг.мл.
рвтк) «м. дмеишото граидмов’
»« пу^ша* . с
поаи•-» •юеЖТяеесмн «•« .ги ога
пре .и Ф* г о ;|н<# Гавд ще то е
нрсвдраи» »гт;мв-гимгТ' н4 •«.
Ссрштт 1Т.-1 я •к«рескайи.1 в«р
гмм и сае евкрсим. «с т » 1Г*>
••4 '4 11.3 е и 4 ТО Г«ЧЬ Г14ч V
N4 Гко
я «е си .иде « тдоа
.14 идо. »оит| «гвво се иагс
р4 . ■ ч е М м
* •
иЛ Те I
«сияе »• »ч иег«?й*тЛ
* 1 » • пн я
и;м» I

I V И‘АПИ11ПК>
■ I* \* кЛр »мме» > «е

Ксдасра ^ АНт-рв 81 г Рг. М1Ьа1 2? Васагд1с
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Защо изстоиш но
оотро

Кри1

всички сж съ више обра
Бкпрадь ч — Първите ни, огь които нФкии сл
ме закона
отнаСя зе мо
зование, тЪ оть 3 години
смаления оть Атина за из- умрели,
ви?6 провинции, които сж
систематически се замЪстприлепени къмъ държава
будналиа бунтъ иа островъ
По нареждане огъ Ати
натъ. Па и много други
та презъ 1919 год, южна
Критъ бе*а твърде < без»
на намесила се е н< Леката
държавни и общински чиД бруджп се счита отъ
п жсителни
Правителство
ЧИНОВНИЦИ,
роЩИМСКИ
и раб >тницит6 били при
всички закони, като вь
мънски поданици отъ ет- | ночници се изхвърлятъ
то е д «било нпечатление.
нудени да се преладътъ
Напоследъкъ споменати
предблитб ип старото
че се ка.ае за широко ор
нически
произходь, да
Слсдъ кратка схватка.
те КСМаСИИ сж усилили кралство, понеже е при ганизирано възстаите отъ
бждвть подложени предъ
действията си въ Букови
съединена презъ 1913 год
видни венизелиеги. По ис»
Неднага е било започнаопределени изпитни ко
на. Букурещката преса съ Спедгвателно чиновници кансто па генералъ Коидито следствие за устаноиамисии. за изпитъ по ро*
те отъ български произлись за Крить сж били нане ниноинипитб за бунта,
мънски гзикъ. При гласу общава следния иитересемъ случай: .Тоя поо- ходъ сж признати като изпратени екскадрила бон»
Генералъ Банопул «съ е
ването на гоя законъ. олеъег.ъ бгъха свикани въ стабилни и не подпадагь бардировачни аероплаии и взелъ управлението иа оспозиц^ята въ парламента
Чгрнауць всички етничес въ по-горния зпкзнъ.
два военни парахода, Вь троса въ ржцетЗ. си.
се противопостави и елтдъ
ки чиновници отъ смоеб
Българските чиновници
големи дебати автора на
Крить е било обявено воВеднага сж били извър»
ниШеъ ичсШанции за да преда 2 гоц. предъ специ еино голржение.
закона се съгласи да из
шени арести иа век >н недадат* изЛиШъ на ром. ални комисии дадоха исмени чл. 2 точкп >, като
Буягьтъ е билъ напра- низелисти, подозрени въ
езикъ. ОМъ явилите* се пити на ром. езикъ. защо
прибави следния пасажг:
вейь отъ иед гн глии работ- организиране иа бунта.
само
50
души
дългогодиш
се викатъ повторно?
Тия изпити се отнасяшъ
нвци, възлизащи на пове
ни чиновници владеъещи
Както се знзе, че досе
Специалеиъ ииспекторъ
за ония малцинствени чи
добре ромънския езикъ беъ га нито единъ чиноанькъ че отъ 5000 души. Те ус иа труда проучва недовоя-новници.
коиШз см от»
ха увеърени, че см издър отъ български произхоаъ пели да ограбятъ нсеиеиъ сти (то иа раб гтниниге
новитгъ присъединени про
склалъ и се явили добре
жали добре изпиШа.
не е унолняаанъ или сжвинции следъ европейска
Дее.ло п > бунта ще се
При Приключване рабо денъ по злоупетреблеиия. иъоржжеия предь префек
та война, значи: (Бесара
разгледа
отъ иоениге сжче
се
тата
на
комисията,
за
Явнв е цельтв,
бия, Букозина и Трансил
турата въ Каиши
дилища иа острмнъ Критъ.
общо очудвяне. Ловенето търси начина за техното
вания)
Вь иекои сел.. гж се по
Завързал > се е истинско
отъ тия чиновници, кои уволнение, което ие е дчИ действително, следъ
явили
бунтнвничгсхи мал
сражение.
Около
60
—
70
то
бгъха
увгърени,
не
см
лечъ.
гласуването на тоя законъ
издържали благополучно I
. 1обр Новини’
се фармираха областни ко
работници сж били райе ки отряди, но сж били раз
пръснати
излита. \ получиха зачо- ‘
мисии. които близо 3 го
вгъдъ оШ* министерство
дини раб01Я1Ъ.
ГеиерЗлъ К шдились зая
1
то на йравоемдието, кое- 1
Първата жертва на тоя
ни ка представителите иа
Шо имъ съобщава: .Вслед
законъ бе Бесарабия, из
печат», че е ликвидирано
ствие кеиздържаване из
хвърлиха се стотици чи
съ бунта иаIстр вь Ко*тъ
пита по ромънски езикъ
новници по предлогь, че
и че следствие? > за издир
се уволнявате’.
Башибозука оть с. ПаНищо чудно въ дъртос»
не познавали добре роването на виновниците е
С* тая мгърка на пра раяжикъ, Лрагичъ виждай- ! тьта на башибозука Коп
мъиския езикъ, въпреки,
вителството см изхвър ки младежите, члеио>е на стаитннь Драгнчь. Маши- започнато.
че тЬ сж били на дър
лени йо пмтищаШа още редовното И федериражно ь то тъ§ воля ;ъ и бесигъ
жавна служба м.жду в —12
Мъ це.латз страна било
§0 добри специалисти ни- Ромьнскатл Футболна Фе на всекжде прекадените напълно спокт-йио
години. Спомнямъ си за
челника.
дерация сп. др. .Лучифъпатриоти. !'гйс- н у иасъ
единъ виешъ чимовиикъ.
руль* отъ селото ни, дт
който е имзлъ 13 годишна
Напомняме, заключава играятъ съ топка на опреНали сачотака вз, метоСлужба въ окр. упра«левестника, не при всички деленото отъ к-дасгра ! Рняга * 'аг*
**да1ьЧетет« и ра^проорание въ гр Кишенсвъ. Него
инспекции ппавени презъ иесто, прогонва ги, защо- шбелъзани като големи
вата майка е била ромънвреме на тгъхната служ то сн позволили та игра- ' национални герот}.
НЯВДИТе вестник
на. а Сади му руснпкъ.
ба см бивали намирани чтъ безъ да го пнтатъ,
Презъ европейската вой
винаги въ добра изправ- следъ като той ииъ заДобр. ..НОВИНИ,
Се зячинь
на, кькто майката, таха и
ностъ и отлични въ служ бранидъ.
бащата се поминали. При
бата си*
окупацията на Ьгстраб гя
Следъ като привърши
Ма възражението на е- |
той бива назначенъ въ
ха работите си гия комидинъ младежъ, какво, че
!
окр. управление като пресии, козто изхвърлиха пс
те сж въ пълна изпранводчикъ (ронъмекн руски
улиците съ хиледи етми- | ность и като така, той неезикъ) въ последствие до
чески добри и честни чима ираво да «мь се
меси
стига чинъ на началникъ
I новници соърнахз очите
или запгведвз. Вь ювв
отделение и тая комисия |
см къмъ нгсъ.
време горепоменатиягъ го.
митница
.1чд >ве н вини* пише-• чехссл
гл
го изнаиирв, чене пезна \
Всячки българи, държа сподикчо се разпсуналъ, Вчера нъ п адски Тешенъ съ камъни Дгм‘>нстрациива ром езикь и го увил- | вни ц общи,ски чиновни. извадилъ оржжис и ка
беха устр ени псогив-тчех те С* бил л устр» НИ по
Ияпа'
ци отъ южна Добруджа
зал?., че ще прогони всичски демонстрации Огьна
случай пегн^Д1Сст' г диш
Сжщзта съдба постигатъ
см йолучили
съобщение
чи българи въ България.
трешностьта на страната
и трзнсилванците. МинаоШъ респективните си па
И ако те немгтъ пари да
сж били д «карани хиляди нннз1а отъ ра^д!темето
лета година, срещу зимакалници, че на 15 сепШ.
нжть и пашяпоргъ, той
0 л * с ть
хора
Демонстрантите сж "а Тешеиската
та беха изхвърлени стон, г. да се явяШъ въ гр.
щель да имъ даде. Той и
бмли най необуздани в? между Полша и Чсхосло
тици чиновници отъ диК лужъ (Трансилвания)
съпатриотите му разпола*
Тешенъ Тълпата е (.тира- вашко. Целият» чекослорекцнята на железниците,
предъ комисиите* за дъргали съ средства за из
вила обидни думи срешу вашки печатъ к «мситир*
Нотарите (секр. бирници)
жане на испитъ по ром.
пращане на всички бълга
Чехословашко. Неком отъ съ аъзиушение темдсиця■ъ Трансилвания сж етниезикъ.
ри отъ Двбруджа въ Бъл
гарка.
Както цитирахъ по горе.
демоистрантите нападнали озиите демонстрациите
чески чиновници, които
Преди 3 години парла
мента 66 глзсуаалъ единъ
законъ, който задължава
всички държавни и об-
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№ЯММН1НШ1И|Ь ШВШ
БЪлградскиятъвестникъ Ние всички тукь мислех
•Правда* печата интерес- ме че сръбската армия въ
всеко отношение стон по
мм изявления иа царь Фер
!авдъ, направени предъ нааадъ отъ българската.
— Зиамъ —огговирнлъ
австрийския сановникь д ръ
цзрь Фердинандъ—но то
Бернрайгеръ.
Д-ръ Бернрайгеръ—сега ва мнение е погрешно.
покойникъ—билъ неколко Сръбската конница не е
особена. Пехотата е добра,
пати министъръ въ Авст
ро-Унгария, председател!, но сръбското офииерство
иа комисията по външни е отлично. Много добра е
те работи въ парламента сръбската артилерия. Тя е
по-добра отъ гръцката ар
и пр.
Презъ есеньта 1913 г, тилерия.
— И отъ гръцката ли?
следъ подписването на Букурешкия договоръ, царь Защо правите това срав
Фердинандъ посетилъ Ви нение ?
—То ви очудна, аашото
ена и билъ прие!ъ отъ им
ператора Францъ Носифъ, вие тукъ мислите, че гръц
отъ министра на външни
ката армия е още таи, ко
те работи графъ Берхолдъ ято пре.чъ 1(97 г. изгуби
войната срещу Турция
и др
Както съобщава сега г. Въ сашность гръцката ар
д-ръ Александьръ Грабен- мия много напредна отъ
ски въ в. „Време", царъ
тогава,
благодарение нз
Фердинандъ ложелалъ да работата на френската во
се срещне и съ д-рь Берн- енна мисия.
райтеръ. Грабенски гогл— Ако това е верио,
в.1 билъ чинонникъ въ анкакъ,
Ваше Величество,
стро унгарското
външно
можахте да дойдете до
министерство и частень
война съ довчерашни съ
Секретари иа д-ръ Берн
юзници ?
райтеръ.
Веднага следъ срещата
— Това, което ше ви
си съ царъ Фердинандъ, кежа сега, азъ не мога да
д-рь Ьернре.йтеръ съоб- 1 го заявя и докажа явно,
щиль на Гребенски след- че азъ никога не бмхъ воН0ТОдилъ войната, ако графъ
Д*ръ Бернрайгеръ запи- Бертхолдъ не ми беше гаталъ;
раитиралъ, че австрийски
--Ваше Величество, всич
те войски веднага ше накм ние въ Австрия бФхме влФзатъ въ Сърбия, щомъ
необикновено много изне- се започнатъ поените дей»
надани отъ победата на ствия между сърбит* и
сърбиг1> срещу българигк бългзрит Ь.

НЕВЕРНИ СЛУХОВЕ
01 ОТНОШЕНИЕ ИЗПИШИ II I I Ш1Ь ШОП II

Б+,хз се пртстиали нъ
чужбина свуюве, че Н. В.
краль Кар ль имтлъ иамЪ
рение да отнеме на р мънския нарсдъ гарантираната
огь румънската конститу
ции свобода и да нънеде
яъ страната единьабсолю
тенъ релси мг. Вследстние
иа тая неверни слуховетей
е повикали при себе си
еди го отъ кореспонденти
тЪ на „ АсошиейтедъПресъ"
(голяма телеграфна амери

канска агенция) и му ка
зал I:
Ако искахъ азъ можехъ
лесно да стана диктаторъ
на Ромъния, но »зъ не
съмь нито антократъ. нито тиранинъ. Никога азъ
не ше наложа една диктатура. нито ще разтуря пар
ламента и дчугигЪ сн..бодни учреждения’.
Тия кралски изявления
са произвели едно тнърде
благоприятно впечатление
нъ страната.

— Вследстние зачестили
те се кражби вь спасенската кбласть, вчера е до
шла една делегация отъ
тамкашните села. за да ис
ка отъ г. окржжнин упра
вител да се ьземагъ по
лицейски мерки за преус
тановяване на кражбите.
Г-нъ окр. упр. е обешалъ,
че ше вземе най строги
мерки.

— Научаваме се, че единъ видемъ обшестненикъ
[българиит) е убеждавалъ
1*д'нигЬ отъ неколко се
ла за да си продаватъ имо
тите и се изселватъ въ
България. Това е нършилъ
срещу едно комисионно.
което е получавалъ отъ I
никаква си фирма отъ Букурешъ. която закупувала
имоти въ Добруджа.
Обръщаме му внимание !
дз се откауе отъ тая пагоолгменна дейиость
1^.
противенъ случай ще изне-*
семъ факти придружени съ
името му.
— Оня денъ СА бнЛИ
откраднати отъ ^дкора на
Киста Пенеаъ отъ с. Чернооково 6 овце Пра тър
сенето нмъ пагубаша ги
намира въ кжшата на е- !
| динъ колонисть.

тмш

Г1

ВНИМАНИЕ

а

или минаващи пре.зь нея, нека бла
говолят ь и се огбиагъ нъ
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К> иго е ечабдеиъ съ ниай-прочутитЪ
чорио
XX
XX
НАРНОЬАТСНИ И СУНГУРЛАРСКИ ВИНАЕкстра кюстендилска сливовица съ

1а

— Отъ 1 до 10 септемврий и г. ше запгчнатъ
записванията на всички ученипи и ученички при
Българските честни, ос
новни и класни училища.
При записването всеки у48щт, се требва да бжде
прндруженъ отъ родители
те или настойника си.

— Г Бгрсекъ, бирника
«а с. Вултурещч ни помо
I ли да опровергаемъ писа
ното нъ н къ Добр. Гласъ
какно. че той никога не е
събирал ь безразборно хрзна отъ селянигЬ срещу да
I
нъка и че никога не е спиралъ саляиигЬ да не отиватъ нъ града да си продзиатъ храната.
Всички продажби, които
е иаправилъ сж били нъ
пълни ред шность и сь съзенградъ) чиято околность | гласието нз данъкоплатеца,
стлиа нече забранена зона*.
К )ГШто Турция претен
— Получихме въ редак
дираше да иска отъ Обще цията две дописки изпра
ството на народигЬ укреп тени отъ Коистанца подъ
ването на Дарданелит-Ь, мо загдквия „Обществото не
жеха да се прииедатъ се ка" и ..Какъ се печелвгь
риозни аргументи въ вей- пари’*. Не можемъ да ги
иа полза, но кигато се пра- гммТстнмь пзиеже автора
вятъ укрепления край гра- ! не ни е познатъ и второ,
инцата на обез. България ос че са отъ общественъ ха
тава много вЪщо непонятно. рактери.

Тупана се укрепява
Телеграфиратъ отъ 11ариградъ до парижкия вестникъ .Дьо Темпсъ*
.Вмедстние иа администратинчото и военно ре
организиране на Тракни и
ма Турпия изодщо, минис
терския съветъ е решилъ.
По предложение на начал
ника иа главния щабъ. да
се сьздадагь нови укреп
ления край Къркклисе[До

— Хроммкирамото въ вчерашния брой по отаоше■ие на аеиежЬдскигк ин
спектори, по грешка иа
сдовослогателя е писано —
.ЛеиедЪлскнн Синдикатъ*
ьм-Ьсто „Земеделския Консилиератъ*.
Поправяме грешката.

Букурещ, из честния 0§.
тяемикъ и политики г>
Гр. Фдмаесму е заяяилъ
Най-късно яо края н. и
сспт. пе №
едно пр.
зителстао безпартийно ас
гакеко отъ известни под
— На едивъ баикетъ въ,брани обшестнеиици.

— За яай-яобро орояавояспо яа соята къ ва1
окрАг», ше подучи
г Стокяъ Ковачетгъ М1
д-Ьлецъ отъ с. Виишоара
(Кард-бмаръ)
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Съобшанамъ на почитаемигЬ си клиенти р

ТХН1К1КЖ&СК0Т6 СИ жТЖЖИЕ |
■ ОП. ул. Приичипеле Михвй Л» 2 на ул. И. Г. Дукз
■В
Л* 37, магазина си, а ателието си иа смитата
ул. -V* 42-а
Вь магазина ми ше иамХригЪ всички видове
!
строителни и тод-Жаарони
материали иа най-износни цЬии, я именно:
ЦИМЕНТЪ, ГВОЗДЕИ, КАРТОНЪ ЗА ПОКРИВ!..
а ЦИНКЪ. ГАЛВАНИЗЪ БАЗАЛТОВИ ТРЪБИ
т КАНАЛИЗАЦИИ, ПЛОЧКИ за ТРОТУАРИ, ФАИ«| АНТОВИ ЛАВОАРИ, КЛОСЕТИ. ВАНИ. съ нужл
нитЬ час1и, първокачгствени БЕЗИРИ, ЛАКОВЕ,
всички видове БОИ. ЧЕТКИ за боядисваме и др.
Мага яма ми е асортираиъ съ всичи видове
ТИПН НШДН4ИИОНИ
и!дЬ.-мя, готварски машини, печки и др. и др.
Правя янгатакоити зя изработване
телекезжийска работа п > постройки, инсталиране
дд н* иаии, лавоари, клосети и др., като за тая цфль.
Ц ангазеясахъ за ателието си майстори специалисти.
™
31 увЪртние, чо’я посетете магазина ми на ул
„I С. Писа* Мг 57 (дз аптеката .Оапа)
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Сь почитание: Тодоръ Митовт. Я

Клонъ (сукурсала) огь фабриката или химическа:-*
бояджиизица на Д. [ удевъ гр. Базарджикъ. до Г1реФ ’к
турага, до желЪзарсвия магазннъ на Сгефанъ Дарамозъ. Срещу хана на Димитърь Ангеловъ.
Приема за боядисване, в 1.1яче. и скендка. на всички видове шаеци, чаршафи ковертури. прежди и пр
Пълнени, памучни и копринени платове, балтони, кос
туми мажки дамски и детски.
Бждете увЪренн, че в., бояджииницата ми се бзяди:
ва съ подбрани и най здрави и трай«и германски хро
мови бои гарантирани и не си изяенягъ цвЪга до край.
отъ специалисти текстнтеиъ майсгоръ хииикъ. всей 'вестенъ на всички Д. ГУДЕВ Ь свършилъ тексилно б
жииско училище и съ дългогодишна практика.

ВАЛЯНО XI ононджа ПРЕВЪЗХОДНО

първото нещо, което е огь най голЪмд значение сч
какао качество бзя се боядисва и въ изработката
(сконостьга) и като тгй поговорката казча, имашли ока
брашно, дай го их мчйстора му. Преди да отидятЪ лру
гзде. заповедайгВ и ще се увернтЪ и винаги ще 6*
дегъ доволни.
Съ венчки удобства н най голямо паесоблеиие изра
ботва се. чисто трайно и гарантирано.
Всичко се приема иа едизкви фабриччи цЪни.
фодажба на всячки видове химически,
германски бой съ и безъ ветрионъ, и новото редуци
рано синило сь студена вода.
Съ почитание: Р. Пенев ь. Клоиъ (сокурсала)
отъ Хииич. бояжиница Гудевъ. Базарджикъ, до префе
ктурата. 5!г Рг1псерв1е М1со1а> N0. 51
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Стри ми домакинство

Н ь Последно време спорта аяаиие и най-п леле илключвабезь
работа.
В ъ I
! сж
Реколтата тази година
взе значително голЪчм ргтмЪ- не огъ училите, като му се
1 Клужь 860 съ виеше ое слаба Изчисляаа се, че
ри нъ сравнение съ другигк, отваря широката улична арабразование отъ две години
тз А аа се к.тжагъ, иеобхоли- та иа живота. Огь добъръ и
количеството зимница за
- почти гладуаагь. ЦЬла Беми и полезни занятия иа мла- способдч* елемента, огь коекспоргь ед*а ли ще над
, сарабия и ч.сть озъ Ьудежьта. Създадоха се много гото може да се очаква много
мине 46.000 вагона. Огь
лриицияи въ полза ял спорта, саНтло бждеще, излиза едяяъ
ковима, чака подзрепаоть
друга страна търсенето на
като: ,Чрез* спорш* за Роди• яевежъ, годенъ’само за споргъ.
] приви 1елството зи да се
зимницата, фия, овеси и
чата*, .Чрезз спорт* към» Сега нека читателят* ся зала*
изхрани презъ з*-мзта.
т% честно и душевно здраве“, аагь въпроса:
царевицата е голямо Огъ
I
Яни каква е въ Бълга
чрез* спорт* към* щастие"
Кжде е бждешето чрезъ
странство се лравятъ офер
рияу Много по-нле. Мали пр, като всички тия прин- спорта?
ти не големи количества
циля иамЬриха подкрепа въ
Казааие и гакъ повтаряме:
ка държава, прекарала днИ гали», нънъ отъ количе скарата ла1яяска поел танца: не сме прогиаъ спорта, но сме
| дълги и при това нещаството иоето закупи, е въ
,3-)равI дух* в* здраво тт зо.‘ за раиноаалното му практякуегни войни, съ единъ ма
преговорз дз ангажира
Спорта, особеао въ нашия! вая*. до толкова, до кол коз а
люмъ и половина емиградъ. кжаего най-много отъ: той ие пречи на младежьта да
11 000
вагони чимниц*гранти, населението тамъ
асЪкжде се чуастауаа липсата | граая своето бждеще.
Гърция иска 10 009 ваго
яа часгъ въздухъ. писта за
Ще щюираие други, много
иь села и Градове отъ
на. Англия предлага да
пиеяе аоаз и хигиенически ус- по-важия я много по-засградълги години се лишава
В1тм- зимницз срешу тран
ловия, е абсолютно иеобхо . шителян случаи,
огъ най необх дчмою.
димъ.
сфера на лмхвит% подърНадвечерь. връщайки се у
Много отъ наш -.тб доб
Н • да ие забравена, че: дома, мвиавамъ край „Ламскожзенит6 заеми. Вследст
руджанци отишпе Тлмь се
.всичко мково в вредно“ я ка- то спортно игрище*
Млади,
вие на том ценигЬ сж съ
върнеха следь 1—2 месе
то така, ако спорта би се жизнерадостни деаойяи се състенденция да се повднгярактчкуаалъ
умгъречо, тай тезавагъ Нищо лошо Мдвагь
ц-з.
нятъ.
какго яи го препоржчвагъ л* надвечерь и слелъ I — * часа
Изхарчили
паритФ съ
Дчесъ 1* IX, иа базардкарнт* я тъй както Г-з прак- ся замииавагъ.
които огишле. сгоели ед
Спирамъ се малко, наблюдатикуватъ иа аападъ, безъ да
жишчата борса ц-мигЬ сж
на две седмици гладни,
се встрастяваме въ иегл. ие- вамъ и заминавам*,
следни|ф:
усп римо е, че ше даде от ! Мисля си: да би било зегутб се връщатъ и разпра
Зимница 65 66 кго и
личии ре.улгаги. Така. обаче, бено само том време отъ дм
вятъ, че н^ма м^сто въ
40 на стъ чуждо 160; 68 —
както сме свикнали ние базар часа за злравего на тия млаоългирия за повече X' рз.
72 и 1» на сто чуждо 320;
джиклиигЬ, да киснемь по ли чоиЪшки сжщесзва— бждеТова е цбдата истина.
72 - 76 кгр и 5 на сто : мЪлъ деиь из определеното г» щи домакини, .това би било
Нека всбкл ‘*дчнЪ отъ
спортно стстезаиие мЪсто, сс простено,
чуждо 350. Фий 410 —425,
нашитф селяни си даде
веиъ това, легнгмъ — стаиеиъ
Но т,<Ъ6ве да знаете, че отъ
р-зп>-цз навбта 460—470,
да миезимъ и се готвимъ са- тин любителки паспорта има
смФтка Жиабеиь тревож
свезъ 200—210, ечеикъ ' мо за прелстсящето състеза такава, които холятъ по цЪлъ
ни ггд^ни. Не се зине
170 18Й л й стотЪхъ кгр. 1 ние, мн)Го ясно. че подебепъ день и.зъ градината ь по улиследъ една — д зе години
На боЗардж- шкчга бор- ! спортъ е вреден*, иек» нека цигЬ, чакайки съ нетърпение
какво ще стане.
жемъ гибелеиъ
| аа дейле впредЪлепия часъ иа
са се носягь нечисти. По * 1ь6р Новичи,
Една капитална грЪшка, ко състезанието. 11 това се вър|
мечето сж ржжлив-з и при
ято е повече на родителите.! ши систематично всЪки день...
тона до 40 50 на сто, а
отколкого на децата, е обсто-|
Питаме: Каква домакиня ще
цена има
и к I клицз ю
ятелството, че пгелелните. съе-^бжде тази нагледно невинна
семъ пренебрегвзтъ нсички девойка, която прекарва тьй
(кармък*) и неизбежната
своч релозни занятия и се от- несъзнателно това златно яа
германска пръсть
лавать всецЪ.ю на спорта. Не нея време и кжде сж нейяизЪ
Земедбпщ подбчрайте
ИОИ
е рЬдъкъ случая, когато до постоянни надзиратели—родясеме го1
бри и способни ученици, отла телитЪ? не яажлатъ ла тЪ какво
язйки се на спорта, запзлтъ върш-з г+хиата дъщеря, че вся
Вь шесть месеца И аци едва ли ще се поаигПарижъ 12. — В1 йната |
п о успЪхъ и
резултата е чко това ще се о-рззи зле върху
нать окончателни рг.зулл^я напртви повече пъ Аф
между Италия и Аби.тния
ксеит: повтаряне па клзса, 6Ъ- ха:дкIера и ше помрачи бждв
рика, оть колкото презь
е неизб.жна Въ д в е т Ф
тати нъ срещата между г.
тане отъ училище попада не 'шето и?
(следва)
последнитФ бо години за г. Лаваль, Сувичъи Иднь ,
държави се извършва тъ
Следь тази среша, ако |
явява итали-нскиятъ нивиприготовления.
трескави
стт.ръ на колонии 1-Ь.
английската теза не бжде
Абисиния съ едно прост
прието, възможно е Ан
Отъ горннтФ данни е
.Ледове новини* отъ 12 идлгъ винаги следя нбкоя
рат ство (.тъ 1,080000 кв.
глия дз се откаже отъ
ясно, че в Яната въ Аф
т. м. пише. Турския тъ сг- пр яна на слами ка соликлч и 12 мчлиона населе
вебка намеса и да се за
рика ще продт рлжи.
чатъ е отатчналь отнок* ааршеть оть страна на
ние е мобилизирала 75о.ооо
0|СЛзбванего на италкгрнжи сам) за защита на
гдн.з остра кампания пр I- България.
войника, отъ които поло
янски|ф позиции въ Евро
СвоигФ интереси къ Сома
тивь България и българ
вината не сж в :енно обуТурскиять печагъ напа
лия и въ Абисиния.
па ше из.мФнягь съвсемъ
ския Народъ. Бьлгарскиятъ да България, копто иарь
че» и и само Звб.соо сж
АнглийскитФ колониал
създаденото ра-Н' весне и
пеяатъ отговори на тур- Борчсъ отиде вь БФлградъ,
въсржжеии
съ модерни
ни войски сж вече засиле
на сж изключени едност
скитф загадки въ една мир когато кральАлександьръ
пушки Нъ кр. я на юлнЙ
ни. Изпратени сж и много
ранни актове отъ нФкои
на форма, като обтриа вни- (1тиде въ Соф I я, когато
Абисиния е разполагала съ
държави.
военни аероплани.
34 >о картечници,
12 пла
мтиие на турцит*, че меж бЪха устроени шипченскиГерманския
печагъ
е
Игалиянскнятъ м ръ-пр.
ду България и Турция сж- т! тържества и с*га, презъ
нински батареи и 4 пол
най вьздържанъ по абиг. Мусолини урежда го
ществува приятелски Д',ге- последнигФ
ски. Абисиния к.ма 8 аероДНИ.
К"Г«ТО
синския конфликтъ
леми мзнеори, аа да под
воръ и че н^ма причини българи и югославци тър
плана и единъ танкъ.
Печагътъ на съветско
тоаа приятелство да бжде жестиуваха въ София по
Италия оазполага въ Аф чертае, че италиянската ак
то правителство изтъква
ция вь Абисиния съвсемъ
рика съ 25о.< оо
отлично
смущавано отъ когото и случай юнашкия съборъ м
опасиостьта отъ усложне
да било.
не ще отслаби военната
екипирани войника.
кога го станаха варнеискиния и въ Европа, ако из
мощь на И галия.
Освенъ това тамъ рабоСимптоматично за тур- гЪ тържества, при учасбухне войната въ Абисятятъ 14о.соо работника,
Ако се ежди по писано
сиит* нападки
противъ тието на представители на
то въ англвйскнтФ вестни»
ния.
България е това, че т4т Полша.
повечето специалисти.
И гора п дина на неплодородие нъ мжня Добруджа. При низ*итб цени на
земедФпск.мб продукти и
извънредно тежкитЬ денъци и длмдия, вебкой
отъ вашия край, а особ.‘*
но из», селата, се пита
ка.хно д-з Се пран ?
Дейс) вително, положе
11ре:-ъ
ни«то е ткжко.
последните 5 — 6 ггдзни
претърпгнит* разочарования р.ззногебах-з известна
та твърд, оь и исполинска воля съ кояго българина преодолява трупноститб из нес-зоб дния жнвотъ.
Огъ другл страня пеявияит4> се въ държавата
крайни движения Съ шовинистнчески проявления
не могатъ д-з не тревожвтъ работливото населе
ние, което почвз дя чуе
ствуеа резултатизЬ на та
зи аивнютр-зстичиз пропа
ганда
Нд какво дз се прави?
Ако хвърлимь погледъ
наоколо ше нидимь, че
положението
на нФкои
мТсга въ шржавзта е потежкл. Въ Букурещъ съ
стотици
иътелектузли

ВОНИШ ОШ) втшн в
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Стр 1

Попанеш л> Фмпим ;ШШШ4
■н. Въ много фабрики се
забелязва брожение наработнииит*.
По настояване на впениото министерство всички
вълнения ще бждатъ осу
етени отъ жандармерията
и полицията.

Вчера станаха съветаяня въ мвннстерството на
външните работи нежду г.
Лавалъ, министра на тру
да и министра на ьжтрешнит* работи.
Макаръ и стачката въ
Брестъ да се счита за уредена, не пе сж изключе
ни избухзанията на нови
стачки.
При стачката въ арсе
нала и пирогехниката въ
Тулонъ е имало много ра
нени и сж извършени дос
та арести. Работяицит* сж
били въоржжени.
Взети сж най-сериозни
м*рки и тукъ въ Яарижъ
да не нзбухнатъ безреди-

ВадачигЬ на лфвигЬпар
тни ше искатъ общо събрание, за да обеждят ь борбата срещу правителството.

Засилващата се стопан
ска криза въ Франция дава свонт* резултати. На
малението на работничес
ките заплати предизвиква
голямо незадоволено.

Спортна урониха

Юшеръ-Хяшш
(:

’)

(в !)

Нсд*ля 11 т. м. 6 ч. сл.
об.. предъ една ве много
гол*иа публика се състоя
приятелски мачъ между сп.
д-стм Юлитеръ и Харекетъ.
Мачъте се см*таше за
яеннтересеиъ. като се мис. д*ше, че Харекете е въ
слаба форма. Обаче, това,
което даде Харекете, въпр*ки и победени б*ше
задоволително. Играта за
почна съ живо темпо и
отъ двет* страни. Юпитерци още въ първата мину
та нападате, ио сжотблъс
нати отъ отбраната на Харекетъ. Играта става еще
по бърза. Нападателната ли
ния иа Юпитеръ е много
бърза и създава опасни подожения. Вь 13 м. Балкан
ски леко подава на Лазаровъ I и последния откри
ва резултата 1 0 за Юпи
теръ. Топката се пренася
и предъ двет* врати. Вь
26 м. Лазаровъ II педзна
ва Балкански, който покачва резултата 2 0. Играта е
ожиьена. Въ 35 м. пакт.
сжшсто положевие, както
и при нторня голъ—Лазароаь Н подава на Бзлкакски, който препраща топката нъ мрежата на Харекстъ и покач за 3-0. Игра
та на Хзрекетъ се разпо
късва, почвате да играитъ
соло — ги*шка, която се
прави отъ мнозина играчи
ис|причина мнего пжти за
загубване на победата.
Вь 39 м. играта се орекратява — 6. й между дкама юрачи. Реферът ь ги
изхвъоля. Играта продъл-

жав9, во става оше по-гру
бг. Въ последиит* минути
Балкански бие топката опаеве, която е спасена отъ
вратаря па Харекете.

,
:
!
I
1
|
|

Въ второто полувреме
виновнит* играчи сж нано
во въ терена. Играта за
почва съ сжщото темпо.
Юпитерци изтървате ■*колко положения. Въ 11 м.
Балкански препраща топка
та въ жгжла иа вратата
4-0 за Юпитеръ. Въ 25 и.
благодарение на иесериозиостьта на отбраната на Юпитеръ, Харекетци отб*лязвате своя почетенъ голъ,
чрезъ Нурито. Следъ 31
м. игоата започва дт става
груба, което б% причина
играта да се прекрати ва
н*колко пжти. Въ 40 м.
Хрисговъ Стефаиъ съ хубанъ шуте покача резул
тата 5 1 зи Юпитеръ. Ха
рекетци минавате въ от
бранително положение, но
вече много късво. Въ 42
м. юпитерци привятъ последчия си голъ 6-1. Юпи*
терци играха много добре
и оправдаха очакванията
на публиката Отличиха се:
Балкански, Христовъ, Сте
фанъ, Каитаржиу. Остаиалит* играха задоволително.
Харекете сжщо д»де задонолителна игра, ио повече
индннипуална отколкото ан
самблова. Отличиха се: Акимъ, Р.шидъ, Османъ, Нури. Л. шо впечатление на
прани бруталвостьта. Жедателно е етери пжть да
не се певтарятъ. Рефери»
ра г. С. Марченъ задоволителвг».
А. Р.

— Закона за подържа»
не ценят* на зимницата,
наложи на гол*мит* мел
ници такси, които възлизатъ на 90 стотинки на
кгр. Вследствие на тона
мелницит* сж принудени
да уаеличате цената иа про
изводствата си. Н*кои среди въ вашия градъ се нъзползваха огь тази случка
за аа поведагъ кампаявя
прозивъ ГОЛ*МИ1* меляици
въ града ни. Редакцията иа
вестника за да сса*тли об
ществото се отнесе до официалвит* власти и въ редъ
съвещания вънросит* за
сягащи мелвиаит*, фурнит* и консуматори!* б*ха
обстойно разгледани, Въ
следаит* бройоае ше иавесеиъ истината отъ коато
проличава злата тенденция
ва водещи»е кампанията
протиаъ мелниците.
— Въ нез*ля иа гол*ивя «ероиетнигъ, който б*
орган изиранъ въ Балчигь
сж приежтетвувадм яадъ
б ;00 души.
Аеропданнт* дошли спе
циално ад цельта сж на
вършили доста акробатнчнн номера.
— Оня девь се е самоптровида съгражданката ии
Д чоаиа И:акъ Рейиалдъ.
Тя е оставила едно пред
смъртно писмо огъ което
се разбира, че туря край
иа живота си ио семейни
причини.
— Преди и*колко дни
е пристигиалъ въ Балчикъ
единъ нталнянски парах дъ
за да товаря реколта. След
в*колко часово предстояваие той е получилъ нареж
дане да се завърне обрат
но. На кое се дължи това
още не е известно.
— Почиаалъ е въ Букурещъ съгражданина ни г.
Емилъ Жеоржеску. членъ
на нац. цър. организация,
адвокате и бившъ кметъ
на града ни.
Въ актива си като кметъ
гражданството му дължи
гол*мати заслуга, която у
потреби въ начинанието за
подобрението на градскит* ни улици и едилнтарната му политика, чразь коя
то остави най-добри спо
мени.
Г раждаиствсто изказва
дълбоко съболезнованията
си къиъ близкит* му. *
— Въ

утрешния

брой

В вети сж строги мЪрц,
на иестняка ше дадемъре
1ия на посдедаия Сп*- протяаъ ония която се
яояагь гь я*кся кражба
товснъ Паяагмъ.
мсиио отъ нейния у'
— Букурещкит* вестни- рактеръ.
ци съобщавате, че фиш— Съобщавам ъ на по
нит* вдаете гь гр. Яшь
сж секвестиради и ше обя читаемата ся клиентела, че
вите въ продажба на пуб- отъ 13 т. и. винаги ще«.
личеяъ тергь презъ м сео. м*рит* вкусен наденица
и. г. повече отъ 30 гол*- (суджукъ] и добре изрзбоии здания. Сжщят* вест- тена пъстариа отъ едгръ
ииач съобипватъ, че на-^н дребенъ добитъкьнъна
скоро ше се продава иа во-отиореиия иагазинъ на
оубличенъ търгъ отъ фис-; Белчо Ив. Нед*лковъ. ул
калнит* нласти ‘ кинеиато- Ионъ Г. Дука -V» 3 срещу
графа яФорунъи въ градъ жел*зарския иагазинъ на
Тииишзарз,
| Ачгелъ Господан.мъ. Вь
Тиа продажби се вър- сжщвя ще яам*рит*нвс1
шагь срещу данъци къиъ какъвъ нидь салами, кон
държавата.
сервирана и пушена риба
овощни плодове. М*сгнии
— Вследствие последни- нъньашни кашкавали и сат* зачестили кражби изъ, ренета по удоволствие вкудобруджанскитЬ села, сх-|са на клиента. Магазина е
раната отъ страна иа жан- асортиранъ.
дарьерийскит* власти е у ;
Съ почнтъ
силеиа.
Бгълчв Ив. НЛтълшь

Бъягарст 3—<д*псиа

мяродмо

и

Кооперативна Банка

учреждение за оьслужмне съ крбдить

Основано въ 1164 годииа.
Преустроено въ 1879 и 1804. Основаната презъ 1911 г
Българска централна кооперативна банка се сл* презъ 1934
г. съ Българската земеделска блика.

УЛРАвилеленъ съоетъ

Улрааитель:

Ради Васиаевъ
Д-ръ Иа. Бешковъ
Д-ръ П. Пеевъ
Администратори Д Бъровъ
Д-ръ Д. Добревъ
Д- Я. Радуловъ
Капитааъ и фондове 1,050,893.006 лева.
ЦеНТГАЛА СОФИЯ
106 кловв и 50 агенции въ всички производителни центрове

иа страната

Влогоаее 6,633,000,000
Пласменти 6,32.4,600.000
Обслужва съ кредитъ, чрезъ всички банковиаолерацяа
земеделските и занаятчийски стопанства и кооперативна
сдружения.
Приема спестовни влогове срочии и безсрочни, пра
иай-изиосии условна.
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Съобщавамъ на лочитаеиит* си клиенти
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огь ул. Прннчипсле Михай ЛГ* 2 на ул. И. Г. Дука
-V® 37, магазина си, а ателието си иа сжщага
ул. М« 42-а
Вь магазина ми ше намЪригЬ всички видове
строителни и жел-Ьзжроки
материали на най-износни ц*ни, а именн,:
ЦИМЕНТЪ, ГВОЗДЕИ, КАРТОНЪ ЗА ПОКРИВЪ,
ЦИНКЪ, ГАЛВАНИЗЪ БАЗАЛТОВИ ТРЪБИ за
КАНАЛИЗАЦИИ, ПЛОЧКИ за ТРОТУАРИ, ФАИАНТОВИ ЛАВОАРИ, КЛОСЕТИ, ВАНИ, съ нуждиигь част, първокачесгвеии БЕЗИРИ, ЛАКОВЕ,
всички видове БОИ, ЧЕТКИ за боядисване и др.
Магазина ми е асортиранъ съ везчи видове
тш
ниджииони
издалия, готварска машини, печки и др. и др.
Правя аигжжаковти за изработване
тенекеджийска работа по постройки, инсталиране
иа вани, лавоари, клосети и др., като за тая ц-Ьль,
аигажирахъ за ателието си майстори специалисти.
3» уверение, мотя посетете магазина ми на ул.
„I. О. Оаса“ Р1г. 37 (до аптеката .Оаяа)
Съ почитание: Тодор
Т«ВЪ
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Т|р. .Сошягсии*—ВамгЦй

Добруджанки, посетете голЪмм вщшп)1 мострекъ шищц
който се откри на 5 августъ и. г. и ще продължи до 29 с. м.
Иа добруджанки се оравятъ всички улеснения в 50 °|0 намаления.
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