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Тя е дим, когаго се 
проявява въ човЪка я 
той организира всичко, 
за да коилромснтира 
дадена личносгь, която 
расге въ своите даро

вания, чесп> и почетна 
обществена дейность.овиПпЬг N(N1111" 7Лаг 1п<1ереш1еп1цорг. мпцу1П1 Йе 1п,огпиИ1ип!
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пеш ю в-цип лишиш I .щтт“1I спсргь т оомшнлво
(про&ължение отъ брой !Я8)

ти букви на пъриит Ь стра- 
н-ци на вестниците си за 
ьЪкгкви „протигогъмьн- 
ски акции подклаждани 
огъ южната ни съседка*. 
В.-.е съобщавате слухове, 
к,«кво се е мислило да се 
п- дг. тим т.-мь з» следъ 
д :е ацмици! С-ухоае не
проверени з-; сериочьос- 
тъга на конто може да се 
сжди отъ следния факгъ.

Въ броя отъ 12 Т. м : а
р. „Ад-,въруль* г. Блцч- 
рия, следъ като сбрьша 
вниманиею на фкта, че 
заети съгол-Ьм -ть еъпро- 
си конто пъпну-шгъ Евро
па, нзшитЬ дипломати не 
следятъ за „враждебното 
намъ настроение, което
с. тъ нйиолко места се за 
бЪпязва вср-Ьдъ бълар- 
Сною лр внтелство“, р«3- 
г раня за ,ролЪчитЬ про- 
тиво юмънсни манифеста
ции уреждани подъ па
тронажа на бългерехото 
правителство“. Тона на 
пьрвпта страница. Нд пос
ледната страница въ сл« 
щия брой е дадена теле- 
телеграмага, че .прави
телството въ България е 
забранило всЪкьк^и ма
нифестации подготвени отъ 
известни среди“.

На кое дв се
На г. Батцгрия л.-, или 

на телеграмата или пъкъ... 
да не ьЪраьме и на двет1>?

В съ ви е и.З“естно на-Уа Господичь Директоре,
ВашитЬ вестиш при 

есЕки удобенъ случай пед- 
черта:«п. демократичната 
линия по к ято сс ржко- 
в» дятъ. Вие се явя в. те 
предъ общестченою мне
ние »ъ Ромьнчя, кат ■ блю
стители »а праната на 
гражданина, на Свободна
та мигът ь и яр :о чащл- 
щзвлте оснсвнвтЪ пр... ци
пи н 1 Обюсстсото ни на- 
родитк Вле бичуваге д-к- 
та.урлта вь управлението 
на държавата, шовинизма 
несал-дтнъ всрЕдъ мксдт1> 
и проьъиласяаате равно
правието ни 1[гжд<тнитЕ 
въ държ.-вата.

Всичко това, обаче, ИЗ
ПИ-ЖДВ ГО Виршите Сь ОГ- 
ледъ интер-. с ттЪ на едно 
само м-лаиновс. Вънь 
от ъ благоденствието на 
това малцинства, гор-Ьиз- 
броен-т^ лозунги и прин
ципи сле безпредметна за 
Васъ.

За доказателство на то
ва Влше непонятно пове
дение Ше поссчимъ само 
начина по койю се тре
тира въ Вашите ьестки- 
ци българското малии.-.сг- 
во въ Ромънг.я.

Редъ години вче с-сте- 
матично дигате мЪсто на 
съобщения огъ частенъ 
взточникъ, каю т^з-; из
предени ви отъ Констан- 
ие. за „Комитаджчйски 
баадч 1ъ Кадрила ера" за 
„ир д~-нтизма на бълга
рите стъ Н ва Д бруджа*. | 
безъ да се потрудите да 
прокъшие истиность а на 1 
тЬзи съобщения, кекюпо- 
д 5.1еа на б.жемь с»риоз- 
ни вестниц . Вие лиши
те бс1зчи день колони зз 
.насилията и;> назизма" I 
вършени н-Ьижде презъ 
3 4 държави, а ниторедъ !
ье отдопяге за насилията I 
вършени надъ м-лцинст- 
ватз въ Кадридатера.

Съ отвличането н% Бер 
тхолдъ Яксбъ гзвърш.ено 
Далече нйк/гае въ чужда 
държава, зан. маазхте об ■ 
щестзеното м тение на Ро- 
Мьния шесть месеца, а за 
убийството на сенатора 
Хр. Стефзнозъ, за раня
ването на минмстрз К- 
Ангелеску—ни дума.

Нтпсслсдъкъ ьсЬки день 
Вие съобщавате, съ тлъс-

Рдляг4 на домакинята вт 
клщя—това е ролята на пче
лата— работиикъ въ кошара и спожица. 
ако тая пчела не знае ла под
реди сз'ята ежедневна работа, 
можете си пред:тави колко и 
каовь мелъ ще ядемъ! От макинсгчоге. 
ежтетвув# ли пчелата —р-Оот- 
пик>, замира цЬлия жиногь 
отъ кош«ра; Огсжтсткуоа ли 
домакинята отъ клици, дослед- 
нчта запустява. (Сга а дума 
за способната домакиня, за- 
щото неспособната и да 
отежтегнуаа—все толкова.

Но да се втрнемъ пакт при 
нашкт-Ь мллди спортистки. Ьл 
дете по взимателии! Не в,д 
нажь ще лабЬлежите скъсано: майки? — ето ввпроса който 
копче или друго нйшо стъ 
дрехата на нЪкен девейка и 
ако сте поелтдевате. ни нт на
блюденията си, ще видите, че 
този дефехтъ ше бд.ле пспра- 
веьъ ча.-.ъ следъ една седми
ца (ако не и месецъ)—за щас 
тие спа мод-.тд позволява да 
се ходи съ сткспчени поли, 
тъй че копчетата еж само за...

си представи що за домакии* 
ще б.*де уважаемата го-

ш-то деликатно положе
ние въ този крой и как ь 
чуесго;-.телн < се отррзя- 
ватъ върху ни подобни иро- 
ьокнращн съобщ-ния. Вие 
знаете много добре, че 
ние се озърт ме пл*хо на 
всички страни и търсимь 
приятелски погледь, маз
но утеха, еще по-ма/!КО 
пране и саобода. Отъ об- 
щзсгееницити на Ромзния 
огь ерга:ит% на Печата 
н.-е не жетасме нищо дру
го освенъ да д щдзтъ МдЖ 
ду насъ и почерпятъ ис
тината отъ самото мЪсго.

ЕлЕте между несъ Г нъ 
Директоре, в- жте ни, сце- 
, сте ии и тогавт пкшгте 
въ ВошитЕ вестници. Мое 
желаемъ да бждемь пред
ставени тгкиеа какаито 
сме, да ни се отдаде това

II много други случаи, кон
то показватъ, че нашят-Ь де
войки еж неподготвени вьдо-

Прн това положение, за кое 
гр-Ьбча цл се згмнслимъ пове
че? Зз спортъ или за дома
кинство. Спорта е припреме- 
ненъ. демакинегвото доживот
но. За здравит-Ь момичета не 
курорти, сперть и ^кс^у.'зяи 
сж 1!уждни, а все повече ш 
Повече вгзпитанис въ дома
кинството. Какви ше трЬбва 
да бждигъ гЪ, като бждещп

тр-Ьбва да разрешима.
Спортистки или дниакини.

С. П-ВЪ
— край —

УТШШВО
слакние ср5д- арабат!

Рг .мъ 13. — Гснграл ь Бал- 
б:>, упрЕаитель на Либия, 
сь иегь да допълня ди.ю- 
го аа подпомагане на ли 
беЯскага млддежь, е съз
дали ог-ганкзацич нарече
на „Арабска пикгогскз мла
дежи*. Топа ше бл>де ед
на предаоена чрганизчция 
рлсководенз отч. ига пиян
ски офицери огь фашист
ката милиция. Тя ще при- 
влече всички м .-ди араби 
ог ь 1а до 13 години, свър
тали италиански училища 
ч сь д( бро морално пове
дение.

Ог ь чая организация ще

ьоето заслужаваме и при украшение, 
това лошото въ насъ не- ГрЪбза да знаете, че има 
ка б*де пресилено, до- девойки стигнали на 18-20
бр то нека бжде скастре-

год. ю зрасгь и не знаятъ да 
държать игла вь рмката си, 
или пъкъ ла оператъ една 

Ние не желаемъ, ние кърпа, 
не можемь нищо да кри- | 
емъ. Ние сме аФрни по- , 
паници нз държагата бъ I 
която живЪемъ и жела
ем ъ само да те отьасятъ 
къмъ наСь Сь доъЪрие.

Ре<1. на в-нъ „Цобр. Новини“ |

но.

Зт доказателство ще ви ио- 
Сочз следния при-л-Ьръ, на кой
то пишещия тия редове бЪ 
свиде1ель:

Пазнавахъ една гтс.южица 
— люб-ггелка на спортъ, раз- 
ход-п. С1>арета балове, екскур
зии ,

Преди дее години на ел> о 
; отъ тия ..забг.вленин“. бТхъ 

п.«канень да поиежтегеувамь 
въ «.омпанията имъ Не зння 
по какъвъ иачинъ, било го 
о:ъ невнимание или друго, 
госпожицата, която мннав»ши 
за ъай-уважаемата отъ комик-

*) Това писмо редакцията ю на
праща на горниН» вестници.

I

Дуновснкш пиктъ-
гд. ^ г могатъ Дд се ренрутипать 1 нияга си съдра Супата бдузка ь ^ _

на ДоСтл неудобно м1»стг» (из-|Л* бри офицери
вовна за едно непредизви- I взкеге за подообноегит!.). То-!ск«;т!, кс-лоьиъдни • тали-
кано нападение. Най-гол^- I ь.« б-Ь ежбетемъ декь.
ми мъчнотии ще се среш-
нагъ при установяването
из формулата за невмиша-
телстви.

Германия сигурно ще се 
откаже отъ една насилст- ма 
вена нпмиса кч авегрьн- 
скит41 работи, но ше се 
помлчи да даде »а г.рин- 
ципа за невм1«шагелсгво 
едмо тълкуване, споредъ 
което би бипо допуснато 
всЪко ижтрешно дзчж.ние
ПрТТИЬЪ
на Австрия.

I

П рчжъ 13.—Отъ дссго- 
в1рну м+сго се съобщава, 
чо- не е вФрно, какво сдинч, 
пр. ектъ за Дунавски па.:т ь 
биль нсотдав1;а пре-дет;- 
вень за удобрение на за- 

| ин'ересуваничй правител
ства.

I ьнч.
На другач день — иедТ.тя,I (_)гь друга сг.оанч оога- 

слоцата компания б^хме 
шили да отчдемъ па друго I 
.забавление".

ре- ни.чацчяга ше има за цель 
1 да даде на ипадвч ир«би 
една култура и възпитание 
близки до изискванията на

Госпожицата ни помоли да г 
отидемъ да я вземемъ отьд --!

„кочеже май^а й не и пу италияНСКнн ф-ццистки жч* 
ща сама'". Отидохме. Когаго 
да си облече слицата бгьла I 
бпуза, ■ «следната се раппра ; 
повече, тъй като бЬ прехва- 
нчта съ карфици отъ миналия 
день

во гь
РаамЪиитЪ нт пгзглтди 

по т(>я пргодч, продължа- 
ватъ. во не еж заич,рши- 
ли сте сь Кинкромно пред
ложение.

.Тонв* на уводно м^Ьсто 
пише: „Пактътч, зт цен
трална Еврспч трЪбва да 
почива на следнитФ три 
принципи: На ненападение, 

невм1пца1елность вь 
вжтрешнигФ работи на дру- 
гит-Ь държави и на непод- 
помагене на държавата ви-

К:аит5 декрета въ 
Фрапцгд

Майкя й я гмт.мри, за д«тс; 
не и зашила. Засрамена 
пожицчтз мина

Па;«пжь 13.—Вчера йидо- 
гос-|ха гласуввнк от. мшис- 

въ С1Седьата терския съвст ь 83 декрета, 
стая и следи малко идна „го- отъ които тази еутринь 42 
това". За голЪмо наше с-чуд излязоха въ държавеиъ ве- 
ване, блузкатв (бгьла) 6Ъ за- стник ъ. ИзлЪп нл Ъ т а а и 
шита съ тъмно синь конеца и еутринь декрет.) випиратъ 
то „презъ купъ — за грошъ-*, засилване на спестонность- 
като че ли съ жило 64 шита. та, борба срещу бъзработи- 

Няе и4ма да коментираме цата и защита на работни- 
факта. Нека впЪки читател^цитЪ.

незавчеимпетьта

Четете и разпростра
нявайте вестнкъ 
Добр. „НОВИНИ,

на



.ДОБРУЖАНСКИ НОВИНИ'Сгр. »
■о § лей. 06- 

■« об
г. се открим и се оро;

1?ь п с. И. Г. Дуи(Кл- р*1гаи да взе
мате мй строги м-Ьр»». 
Гражданството очаква том 

аого ЛЪстрадалвгк отъ ~ ТурскиЛ цдгамаоте оте г. Диоиеди Попесьуа
войната-, чреаъ свое де- ГР“» “ “»сово с« »в0"с- “ че ие иапРам

; легатъ г. Д Кория отъ I «деди иа еии- всичко иъзшшио. шото д,
града ни. съобщава на; грантигк. които замим- имаме по ефтнмъ, съ точ-
всички пострадали отъ! ватъ аа Турциа. ?Въ блкз® но тегло и доброкачествена 
войната да се я*яг> при | б*деше вай хубавия, мЪбъ 

| него ул. .Колонелъ Арк- «вартадъ Балчишкото ш> — Реданцинга. иа вест- 
' онъ“ АМ съ решенията, I се. кой го сега се грози отъ: янка търси продавачи, кии.
1 които имагъ, аа да мнъ з^хиигЬ IXтулени бордеи, то заплаша доста добре.
! обясни начина на записва- | ше приеме новъ видъ. Сьобшавамъ на по-

нето имъ въ Дъъжавнвв ' 
вжтргшенъ ааемъ трамиаБ.

Могатъ да Се ивятъ и 
всички ония, к< ию н1;ча1 ъ 

: решение, а сж имали дЪла 
I н кнъ е било признато 

правото на об щетение.

южна Добруджа.

читаемата си клиентела, че
— Въ неделя ьъ град ь отъ 13 т. и. винаги ше и*- 

Балччкъ сж се състезава- мЪригЪ ккусаи иадезил 
ли букурешкит-Ь сезоеисти (суджукъ] и добре изрзб 
спортисти, съ таикашчот «е&а пъ парна отъ тдъръ 
сп. д-ао. Резултата е 3—2 и дребснъ Д'би1Ъкьвън- 
зч Балчикъ, во-отаорения иагатаньна 

Белчо Ив. НедЪлконъ. ул 
— Редакцията ни търси И.иъ Г. Дука .V® 3 срещу 

деятелни лщз, които да железарския магазнкъ на 
изпратимъ въ провинция- Ангелъ Господин нъ. Вп 
та за д з събиратъ отъ на сжшня ше намЪрктЪ. н сЪ 
шитЪ «6 щати сумитЪ за какъвъ в-.-дъ салами, к н- 
абоиаиеьта и з*п цитъни- сервирана н пушена рзба.

овощни плодове. МЪпнии 
Жглающкт-Ь да с? явятъ нънкашчи кашкавали им-

— На 1 еептемвркй н

ИНТЕРЕСНИ III
шгш- шжш и Итею- 

д&1сайС(|а| шфштъ
Парижъ 13.—Британско

то противодействие се у- 
силва всЪки денв. Г-нъ 
Мусолини се опита наг?р^> 
здно да нвм!ри кредити 
на лондонскиятъ Псзьръ. 
НЪщо г.овече. Английско
то правигелство е н-пр*.- 
вило постжпки въ Парижь 
и Ню-Йорк ь да се откаже 
н Италия всякакви кре
дити. Английското прави
телство е решило въ кра- 
енъ случай да затвори 
Суедския канадъ. Англия 
се страхува, че Италия ус
тановена въ Тр*полита- 
ния и Абисиния ще при
влече Египетъ и Суданъ и 
ше си пробие пжть кьмъ 
Червено море, т. е. къмь 
Индия и носъ Ксйро, дру
га голяма английска арти- 
лервследсгв-зс на кое 
то ше се разклати цялата 
британска империя. Отъ 
друга страна Германия мъл 
и*лико следи развитието 
на Итало Абисинския споръ 
за да се яви въ удобния 
чась на сцената съ иска
ния за колонии на основа
ние на принципа, че и тя 
е пренаселена.

ви такива.

илгл.и> зм. въ редакцията. ренета по удоволствие пу
ст на клиента. М.гат-иа еОбществото на наролит!. з* да балансира съотмоше" 

нието на силитЪ в,. Европа и свЪта е пдибЬгвало къмъ 
асачки възможни комбинации, арбитражи и компромиси. За 
цельта биваха привличани оть най малнигЪ до тй-гол-Ъми- 
тЪ. Привлечени бЪха даже и дьржаан сь диаметрално про
тивоположни пришила и рачбиранал за Дсржавенъ строй, 
качоато е наприм^рь Съветска Русич, но цельта оправдава
ше средствата и мира се ечърлваше огь день на день

За да можеше Ачглия да задоволи Германия по Са- 
арския въпрось, осебено и 6Ъ нужлио да привлече Италия, 
на която като компенсация даде карт-бтаишь да се разпра 
ви съ Дбясикия и си оправи границите въ Еритрея и Со
малия.

— Цената на зимницата асортирант-. 
се движи г-тъ 2 до 3.40 
лей кгр., а килограм ь хл-Ьо

Съ почктъ
Бгълчо Ив. Нк п> ло ь

шшшшшшшшшшшшшшшштш
I ВНИМАНИЕ &внимание 1

I ШВсички дг.бруджанци п сетитгли нч
ОТОДИЦА СОФИЯ $

8или минавашн презь нея, нека Рла- 
говг-лать и се шбиягь .чь

ТИ

Добре, но смЪтката изле:е крива Абисиния се у- 
каза неотегжпчива, а това раздразни Мусозичи и то поста- ■ 
ви въ положение да предприеме акции, о!ъ които сега му 
е неудобно да се откаже, защото раскуаз, че ще изложи 
престижа си, НЬг.аитЬ военни м'рки застрашиха и стрес
наха почти цЬлого пъстро човЪчество изъ Африка и Азия 
начело сь Япония. Акцията иа Мусолини все единь страхъ 
въ тия народи и борбата отъ национолиа и економнческа 
рискува да се измести въ расова.

II 8це
на нашие същвжштш ш

Иожнь Гжш ьш ш
ул. Триялеца Л’« 1 Гсрелу хотелъ Стлеидидъ) 1Мусолини виждайки като т рипятстиие за постигане 

на своите цели и за да запаан приегижа си е гоговъ да на
несе ударъ иа кулата представляваща О. Н., която и безъ 
това с наклонена. Англия, кс ято здраво ^е крепи въ прин
ципите на тона общество, виждайки, че има възможности 
то да рухне е откъртил* една мачта 01Ъ многобройниге си 
параходи и се старае да подпира, но както нейната помошь, 
така и тая на Франция съ чадърчето, ще останатъ може би 
безрезултатни, ако не се постигне общо споразумение. Гер
мания .тъ друга страна члзрадегвуеа и съ нетърпение о- 
чакаа дано иЪксй лругь да свали о.фиерата и да поеме ви-

вземе

Който е снабденъ съ инай прочутитЪ
чорвени I* О-Ь л и 
МбРНОЬЙТСМИ И СУНГУРЛАРСКИ ВИНА.
Екстра кюстендилска сливов-.ц* съ
1!2 ВИД

1
Шш мввет, ха.

ИВинаги прЪсчк загускн иа скара 

Българска ЗежедАпсиа и Кооперативна Банка

»

натз, а та да използва случая за ревакшъ и да СИ 
обратно отнетото й. Унгария н следва въ такгь.

Холандия, Дания, Шаецая и др. сролсгвени ней я 
иаблюданагъ съ доброжелателство.

Полша както пичаги е съ скръстени ржце, 
е на кр I сте пати.

МАРОДПО УЧРЕЖДЕНИЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЪ КРЕДИТЪ 
Основано въ 1864за щото година.

Преустроено въ 1879 и 1904. Основаната презъ 1911 т 
Български централна кооперативна банка се елф нрезь 19Л 
г. съ Ьтлгарскага земеделска банка.

УПРАВИЛЕЛЕНЪ СЪВЕТА
У|1равигель: Рали Василенъ

Д-ръ Ив. Бешкоаъ 
Д ръ П. ПЪевъ 

Администратори Д Бъровъ
Д-ръ Д. Добревъ 
Д. Л. Радуловъ

ДьржгиитЬ отъ малкото съглашения и балканския 
пактъ следнатъ строго но стжпкитъ на Франция.

ЖълтитЪ и черннтЪ сл здраво сплотени и 
зала дКбнатъ Само дано нЪкои ска.са 
ческа опора иа бЪлитЪ—О. Н.

Русия виждайки разногласията между народитЪ, ка
то следва св итЬ петилетки, иаловз разгьва резолюцингЪ 
иа III-и интернационалъ: яС)ощъ фроитъ на актиенагЪ про
летарии“.

ГЪРЦИЯ — ГЕР
МАНИЯ

изъ за- 
н последвате юриаи-

Гръцкия министърь-пред 
седатель г. Цалдарисъ е 
заявнлъ на кореспондента 
на Германското информа
ционно бюро, че при всич
ко се основата на гръцка
та в ьншна политика е бал
канското

Б*й Ганьо, напълнилъ бъкличката, прелиства ново- 
приготовляващата му се конституция и я намира, че ну чер
тае да си върви по царския пжть.

Силуета на огданиа изчезналата Вавилонска кула 
показвайки се иззадь облащгЪ се сьмвяза вь успЪха на 
кулата ни О 11. относно сближението и обединение на на- 
ролигГ. Ако всички усилия на нзролигЬ не се вчрегатъ 
туй направление. клт.!С;рофята е неминуема. Никой неможе 
да види какт.въ ще бжде изхода на едчи бждеща война при 
тия най-модерни средства ла изтребление, ио каквото и да 
бжде, едн*о остава вЪрного, че човъчестзъто ще изразходва 
Средства и трудь, ще се изостри още повече антнгонизъма 
и ще тласне ч шЬчестаот.ъ оьаЪкове на.чадь

Капиталъ и фондове 1,050,893 ОС®
ЦЕПТГАЛА СОФИЯ

агенции въ всички производителни центрове

лева.

100 клона и 50
на страната

В юглвее 6,633,000,000 
Пласменти 6,324,000,000
Обслужва съ креднть, чрезъ всички банкови операции 

земедЪлскитЪ и занаятчийски стопанства н коопелативни 
сдружения

съглашение и 
близкото сътрудничество 
сь средкоморскнтЪ велики 
държани, ибаче, Гърция 
не ще прчзме дз участву
ва нъ никоя групировка 

! враждебна на Германии.

вь

_ Приема спестовни влогове, срочни и безсрочни при 
наи-износни условия.

Т|0.,Сотегс1*1а' N100 Л«се1 — Вахагйзс

Дфцдшци* посетете голЪмия варненски мостренъ паноиръ
който се откри иа 5 августъ н. г. и ще продължи ^о*29 с м Г

— Иа добруджанци се цравять всички улеснения и 50 намаления.
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1 лшкГодИ брой 1<Ю
и*'V^осГридйсонски

новини
А нас» още ч*а* обще 

стаено аленее. което да 
порицае есенно доено, по 
нолрчо, гнусно и нечест
но. а да поощпшеа есично 
честно, скромно и способ 
но. Когато се сидадс Но 
дойно обществено мне
ние, тогава само ще из
чезнат» з юупо йреб генич 
та сь син>на наша атчи 
бута и и)еа «е.

РоЬг. „Н0У1НГ
КеД|с|Л|1 А6т-|1в 51г Рг. М1На1 27 Ва»гд1с 

УРЕЖДА РСДИКШЮПБПЪ НОМИТСТЪ
Бълг. незап. информационснъ вестникъ

Отг. редакторъ: СТ. РАДЕВЪ Абонзментъ. ЗА 1 ГОД. 200 ЛЕЙ' 6 МЕС 120 ЛЕЙ 3| (ГЛИСТИ Ив1И

гиштс мм и тия < шии пмш ноМпиеш ТРИ СМЪРТНИ ПРИ
САДИ 2Ъ МОСКВА

Озаспостьта. ви завзеиааето ва езерото Тава
ЗЯ ЗЛОУПОТРЕБЯ НЯ » МИЛ 

М >с*на, I :> апг. . Ленин
градския 1‘ждь ослян иа 
смърть директора иа едно
коопера инип дружестно, р съседски отношения меж ,, г У15у И гадна и Англия треб- Диат^ V*“'***™ -» 

’ г една сладкарска работилминаше да иакариъ нослел „ ’ ’, г на, Каиенел вь и вратаряната да разбере какви сж . ,у -г . иа една фабрика, конти вьчунстгага на Италия, йи ’ у7 течение на четири и динизавършва ка:о кална, че , ./г били злт ул-,тръбили СТОКИИталия ще бжде пазителка .на стойност единь милион 
иа сжшесгнуюшия редъ кс, и1* , бниняемн
гато ше има какво да пази у. У3бъда иСАДени на затнорь

от ь петь д > I(> т диви
Москва, 14 анг Сьжгьгъ

н а народнитЬ комисарии
вь Тозбекистаиь рили да
забрави на колхознициг!»
и на отдТ.лкитЪ селяни иск
ка свободна нр дажба иа
нононь. начиная отъ 1 ая
густъ, до като селяните и
кол| -зницитЪ не изпълнят
плана, предвиждашь д стан
ки н« държавата

Когато първигЪ покрай Линдонъ, 14 августъ.
Дипломатичесмиятъ ре* 

дакт./ръ на «Обсървъръ* 
набл-Ьга върху значението 
на нъпроса за езерото Та
ва. Отъ съсредоточаансто 
на италианските войски въ 

суровъ като живота, доб- Еоитрея явствуна, че ьъ 
родуипнъ като природата, случай на враждебни дей- 
работливъ и честень до ствия тце се предприеме

едно движение къмъ тая 
Единъ иародъ, който с бласть. Великобритания 

споредъ своята поговорка би рискувала, въ такънъ 
.работи като мечка, а яда случай, да се наиЪри предъ 
като бубулечка* (казва я единъ свършень фактъ. 
на български) му е опре
делено свТтл > бжд^ше въ 
историята.

Въ вашата бедна стра
на вие направихте повече 
въ по-малко отъ 50 годи
ни. оть колкотл насъ, бо
га гитф, презь 500 години.

Съжелявамь извънредно 
много, че на нашето ис
торическо съжителство ту 
риха край заинтересувани
държави, които ни дадоха становище по етиопския 
Кадрилатера за да има, за
що да се караме ‘

Завършвайки Г-нъ Ио- 
неску е обещалъ да пока
ни хорътъ на Г-нъ Бъче- 
варовъ въ Букурещъ за 
да пТе предъ радиото.

основано върху отдТлни 
факти. г. (Т лнерели доба- 
ня: седемдесеть години лоб

Иа 1'9 м. м. мкстниятъ 
хоръ, ржководень отъ у- хубавите си страни иматъ 
чигельгь по музика Г нъ и шмскерскитй похвати на 
Ат. Бъчвфовь е посетилъ търговци, българинътъ е 
гр. Ба.тчикъ. Тамь е билъ целос:ень вь своя харак- 
предметъ на особено вни- теръ.

Той е мьлчаливъ, прЪмъ,мание оть страна на видни 
ромьнски интелект уали, на
чело съ директора на На
родния Тепъръ нъ Буку
рещ ь Г-нъ И' неску Ри- 
берконь кцйгое прекаралъ 
до кьсна нощь всргдъ на- 
шит* хористи

Г-нъ Ионеску а поже 
лалъ да чуе български 
песни и поканва хора въ 
своята вила, кждето Г-нъ 
Бъченаровъ изпълнява ре
пертоарът ъ си.

При наздравицата Г-нъ 
Ионеску споделя съ на- 
шитЬ хористи сиоитФ впе
чатления оть нашия край 
и населяващите» го бъл-

безобразие.

АНГЛ1ЧЙСМИ ВОЙСЯИ
Лондоиъ, 14 августъ.
В-къ ,Сънд-й Диспачъ* 

съобщава, че всйскитЬ, съ 
средоючени нъ судано-е- 
тиопската погранична об
ласти, ше бждатъ засилени 
сь петъ пех тн.т дружини, 
които ше заминать за Е

именно окупацията, отъ и- 
тали искитк войски, из об
ластта на водитк на Гор
ния Нилъ, която е отъ жиз 
нево значение за Египетъ 
я Суданъ.

ИТАЛИЯ И АНГЛИЯ гнпетъ презъ идния мгссиь 
за да гсигурятъ иеуграли- 

на англо-египетския
Римъ, 14 августъ.
Вь .Попило Д'нталия“ гета 

г-нъ Гаегани П лнерелн пн Суданъ. въ случай на ига- 
ше досежио аюлийското ло-етиопска н йнл.

гари. КАКВО ИСКА АНГЛИЯ. Азъ позиавамь само два
Съшиять н*къ съобща- 

въпросъ, че враждебността ва, че е предстоящо замест 
на едиа часть отъ брнтан- нането на пушкитЪ, които 
ското обществено мнение I употребяватъ въ бриган 
не произлиза отъ въпроса | ската армия, съ едва по
за водигк на езерото Тана лека пушка. к( ято може да
или на Синвя Н-лъ, освгу- д*дс 5в изстрела иь ми-
р*нн за англичаните съ до ! нум. Н ната пушка ан*
говора отъ 1906 г. но по- глийско изобретение, е би-
скоро .отъ п. грешното у- ла избрана измежду пе1ь басичия на зони на поли-
беждение, че италианската видове пушки, оть к'ию Яичес.ко влияние
инициатива съсшвлява часть дн» чу ждестранни. Тона за 
отъ една против^британска
програма*. Протестирайки милиона .при сггрлинги.
протинъ под бно мнение,

народи започва директо
ра иа Ндродния Театъръ 
въБукурешъ—коиго треб
ва да с'ужатъ за примкрь 
на осглн»лит1; народи.

Тона сж англичаните и 
тукъ близо до нась—бъл
гарите.

В-къ .Ма- 
гевъ* сь( бшава. че Англия 
ще направи слелнит!, пред 
лпжения на тронната кон
ференция по разрешент ето 
на итало-аблеине» ИЯ1Ъ ком- 
фликтъ.

/. Разделянето на А

Пнрижъ 14

НА ВНИМАНИЕ на РЕСПЕКТ ВЛАСТИ 2. Дзв<нг ва икоиоми- 
менчннане шг струна трически изгоди иа Ц|йлия,

Вчера дойдоха чъ редак- възможно да сжщесгнувзтъ 
цията «и 12 селянина оть оше подобни зак ни и гра- 
село Чауш1-ьой, които ки бежт! 
разправих , че сж дошле
за да се оплачатъ на м"Ьст- нитЬ на пласта сж зчайн •. 
нит41 ьласти противъ сз »- | Неш т попече, на последькъ 
евслията ва известна банда | шефоветФ на жандармерий- 
дошля оть въгрешносьта скит-!; п стоне са натона-

между другото и купуваме 
■ отъ Дбисннии ие бх )дима-
та терит 'рия за построява
не на желТ.знииа която даНарежданията на оргз-
енързва Сомалия съ Ерит- 
ереия.

3. Дчнане на едно прис
тавиш- огъ Лн:.1пй;ка Со
малия на Абисиния за да 

се вад+.на да получи отъ може да гкспл атирз снои- 
Съвститф иояи значителни тк пр. р мни богагстна. 
кргдити за доставката на 4. Да!<«не на едииь за
течи т*в.1 машини, пред емъ на Абисиння оть Ан- 
иазначени за електрифика- глия за да го 
ци ннит11 инсталации.

Съветско Руска н Турция
ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА ПААНАД0ЛА

на кралството,всято посег- рсни дз издирясьония ко
пала на ъсичктЪ имъ по- , донисти, ксито използватъ 
севн за да ги < бсеби гото- св. я лотъ безь да жиге- 
ви поженати. Това се пов Ятъ вх респективните се- 
гаря ето вече трета годе* ! лищз. А 1укъ е случъятъ 
на, р.п ряватъ селянитЬ. На б<нда, кс.яго идва следъ 

Вь нашето село кадастра ] жетва оть Кралството, ог
рабва засятото отъ нешзсг 

се В( ъша 
слс-дь 3—4 дена поестоя- 
ване нъ Кралството!

СлучаитЬ ск(-ро се прен- 
ръшатъ нъ система, ако 
респектиннитЬ пласти не 
въдзорятъ правото и взе- 
матъ мТркп да се парали
зи ратъ бандитскитЪ инстик 
ти на онези отъ кралство
то. които са чули, че вь 
Кадрилатера, човЪкъ става 
богятъ въ една нешь.

.
Индустриалнит-Ь среди на 

Турция се интересунать 
живо отъ
пжлунането нъ С. Русия 
на мчкиегъра на стопан
ството. Джелалъ Бзярь. 
Вьнъ отъ машините, пред 
назначени за текстилна ин
дустрия въ КаЯсзрие. нъ 
СССР ше бждатъ фабри
кувани и голкмо количес
тво други Машини за Тур
ция —к.,ъ> такива за инега-

вложи за 
стопанскьто си развитие.

на земите оше не е пре
каран ь. Ние с-кемь земи- I нит-Ь селяни 11 
т"Ь които притежаваме след 
верификацията.
Горната банда идва следъ 

жетга, явъва се нъ качест
вото на колонисти и взе-

Кои(ткт9ии1то и из&ярстгликя зсконъ въ Бългосия
София, 14. Разюваряйки интерес и^ н.1 о, .царския 

ст журн*лисгит1> поустр й|народъ. Бад.шия парлл- 
строто на държавата нъ ментъ т.+.мз яа бжде като 
прьзьа съ п >вата конст»-ту т я нъ минал то. *»ь к^.йго 
ция. министъра на вжреш 126 души депутати, отъ

гласунатълирането на юзинитЪ иь 
Ерегли и главно за рабо
тите п > електрификацията 
ва 1урскитЪ селз.

Официозътъ ..Джумху- 
риеть“ сюбщтиа. че ми- 
нистрьть на

нит1; работи г. ген- Р. Ата|рсичко 275, да 
насозь е зтявилъ: бюджета нз държаната. Из

—Връщане иазадь н1ама общ >, къмъ партизанско 
да има. Ние ще усътп-ршен минало нЪма да се върнем, 
ствунаме идеитк на 19 млГт. Конституцията ше се пред- 
Конституцията ще бжде шедствува оть измЬнение- 

стопанстното 1 такава, каквато я диктуват!то на избирателния законъ.

ма зтсягото, като казва, че 
на 1кхъ държавата имъ 
дава засети ниви, а не 
прззднит-Ь, които са оп
ределени оть агрономство
то за колонисти*

Ние се чудимъ какъ е



с-
' - ;*г■ДОБРУЖАНСКИ НОВИНИ»Стр. »

Ловътъ у насъ
■ ЛОВДЖИЙСКЯТЪ 1РАЗДН1»

Продава се |
една кжща ма*од?_.; 
на уп. „Елена Дог*.
N8 5 състояща с? :
6 стаи, салоиъ, 
фурна,кладенецъ вь^ 
ра и мЬсто отъ 50'« * 
метра.

Споразумение чУИТО0.

— По огаошмае обм*

Iле «вето публмуемо ■* ■- 
■ отъ г. Сте- 

фш Бмърджиеаъ отъ гр. 
Балчякъ. аа продажба аа 
имота му въ с. Чернооко, 
яом ахеяи сме да съобоим 
че постройката която слу
жи за кръчма не е собст
веност* на г. Бакърджиевъ 
а е собственост* на г. Же

ОТЪ М1
стерстеото на оранослсдяето 
до ресоектяянягЪ сждебян 
власти въ южва Добруд
жа в се аабрввява зареги 
стрнрането вакакватоя да 
е покупка на 
на Добруджа, извършван 
отъ частни липа. Съ тая 
запояЪдъ за напредъ част
ни лнца яе м.гатъ да зд- 
купунатъ вем-.

Правото за закупуване 
иа земи, държавата го за
пазва изключително за се
бе си. 0;ъ тона следва, че 
колонизацията въ нашия 
край ще сс разшири и нър 
ху зенитк закупени отъ 
изселвалите се масово тур-

.Добр. г
а-:

Iи нъ юж-

1
но Кировъ.

Горното можедасепро 
вкри и установи истината 
нъ мастния О*о Сждъ
д*до /в 30Ь5 I 93* год.

Просвта-шшоаер 
Арестуването му вь :1

ТУГАЛИЯ
— Снощи минаха презъ 

града ни 22 каруци нато
варени съ багажъ, иа пжть 
за Коистанца. турски семей 
ства отъ околнигк села. ко 
иго се из:елиагь нъ Тур
ция.

Пзлицчята въ /Iзебоит. 
лица на Португалия. е а г 
вала просяка Пед.)<> Мьч 
който цЪлн 20 голи <и и ш 
маналъ съ просия и мииззе 
за слЪпь. Пелро Масичз« 
пЪлъ да икономиса ок 
10/00 лири стерлинги • • 
милиона лева. Мнимиягь -

III ч<-

ЦИ

— Оня деиь жителигЬ 
на с. Чзкьрча, са излезли 
нзъ нинитк дз бератъ ка- — Вчера са били ос*- секь е предложил* 

дени нь гр Клужъ 12 ма- «а града да образув» 
лодктни, по иа 3 месеца иерио дружество за иояг 
ЧЯТ1. иа едииъ гллкмъ т?.т> г

" Р ' ЛЖгабонъ, Падро прел
1ь сж 04Л4 о^нинечи, че да ушствува въ предт; я*'*0, 

са грис*тствунзли срещу съ 5 милиона лева 
I авгусгъ т. г. иъ едно не Вследствие на тии га«кг'"' 
легално комунистическо съ- I мнимиятъ сл%п*цъ б.з ь - 
орание. ] 7

пини.
На смръкваие всички са 

се прибрали въ сел >то, не 
е бил I забелЬчзно, че м>- 
миченцето на Мустежебь 
Мелиш ь отъ с*щ >то село 
Мегюят 7 годишно, липсва 
ло. Н диага както родите
лите му така и една гру
па селяни са започнали да 
го търсятъ, обаче, нем >г- 
ле да го намкрятъ.

Ет» иече 3 дена още не 
с* измерени д ритк на 
Дк I мо.

Какт1 нластьта така и ро 
литслитк му усилено го 
търсятъ.

-

Диесъ се открива лоаниягъ сезоиъ—праздиикъ за 
лсвиитЬ.

Лзаъгъ въ нашаягь край интересува Слмз етинъ те- 
Сенъ кржп огь граждани които вь сж-бланитК дни извит- 
аагь п[ елеститЪ на пила най-ирмоилченъ спортъ.

Вь селата почти никой не прнбЬгв* къиъ лова за 
удовзлетиие или за иитересь Тамъ сжщесгауна предна >съ- 
дакъ за пада койго упражнява лпвътъ, че е .хаймана".

А условията за лова оъ нашия край сж отлични1 
ПричннигЧ <1 това пренебрежително, да ие е враж

дебно държане кз м|. ловъть се криягъ въ миналото. Пре
ди войната населението въ иашнитъ чрай бЬше нъ перио
да на заелалчнане иа материялннтЪ средства за производ- 
ство. Рабо:1зше се з-с поселио, пестеше ге, за да се купу- 
ватъ земи и да се градягъ стопанства. <а удоволствия и+. 
наше мТ.сто Егп защо и предра-съаака къмъ л..чъг>,

Лнесь -<1И условия сж изчезнали. Обаче яииха се 
иовн пречки. Прели исачко лояъгъ се монополизира.

Нь съзладеиигЬ ломни дружества члемскитк такси Всички училища иъ
бЬза мя го високи съ гледъ ла влЪзагъ въ тЪхъ само из- 1 Кралството ше 
вестна категория гоаждзнн Снабдяването сь едииъ пермись ред чззкитк си 
беше стигна .к н. 3.500 лей^ ,6 Сепгемвриий и. г |

.1>вннтт. дружества, базирани иа зак на. наемаха отъ г
държавата правогз на л >въ нь цели райони

Д«м%, • баче и гк«и пречки са и-сгравеии. Съ ре- Вчера са беле сни- ,
шенме на Пиеф-ктуПЯТ»* всЪки стопанин* на по-малко озъ | иъ МИИИСТерСТВОТо на
50 з <емя е с« т-.день д. при тежа а л вдж-йска пушка [ фихвспнтк, гсички фннан 
безъ по«яг-ление I инспектори.

Л «».;ъ г занимателеиъ и облагородяващ: 1а харак- ) ^ 2» 1 * рапортирали за
тера ра «влечение. п. л жението на финансови

(ащо да го и|бкгваме 1 д-Ь управлен и нь иронии-

МЕЛНИЦА „АУРОРГ
До ипра КРртонатя чошмо 
щооото Вааярдшанъ- Падзапочнатъ 

занятия на чинч. моли на оончии иро-
ШЗПОДИТОЛН ООМОД'11ЛЦЯ

БЕЗЪ НИКАКВИ ТАКСИ
МЕЖНДЦА.ТА. к ИД.Я%ДЯ0 П0Д-

ковекд. и ад&оволквд всачки;
ЖЕХА.НКЯ ИА. КДЯЕИГА..

В А жн о
цията и за положезието 

| из съб>- райе на данъците. 
Ф.1нансоноя мимнетъръ а &Киасгр:»!!! =рз КшрЗ

ПЙГЯХОДЬТЪ к^мь итллиг ,:: ,и НрСМ(‘ "а сл *•* ,еат- I ,ш>’ е д’ль н,’вн ИНСТРУК- 
жжм рал * » прел:гаьлег1ие нъ

Керз. и 0 Ля т, 13 Си1ЛК- имперьтвра Хи- 
Италия,зския к. нестъ! ь и- то- ‘ л» йи1ь 'федстанси 

и на дру нь с“сшн” ч-рти, з-л.-вдъ 
ж-ртгез на ;.*р | с "Р-ч и.з дрехага на

всгуса .4 П е Ссдасиг Спо «нть Кур К» С усп+,и. да 
И шо.зво тона е зибЬ а *гъ затв.ра

Весгн1Щит1-. заключават*

< бедата, нанесена.
$ -2

бщянамз, нз п 1Чит-емит1-, е., клиенти

2» ^2 Ш?ЕМ2СГаКЪ МА.ГАШИАь « *
3 ^ЯЗЕЕДЖасКОТО СИ ЕТЕЯИЕ И
ай отъ V! П.>инчииеле Михай .V* 2 
§§§ -V? .17.

нии за м^р*ьт+, кг-итз! тр^.6 
иа да вземагь, па усил.ча- 

I зе събиране данъпизЪ.
— Ьукурсшкит-Ь в цись 

! "бщзн.|!ь, че ир .чутия бай -
$на ул. М Г. Лука

чагапма си. а «г-ли-та си на слщага
ул. .V* 1/я

^ 1К нагазена ми ше иамЪригЪ всички вило“* сЗ
ж строптолип и жол-йопроки ^
™ мат*.1иали иа >|*Й И1Н 'сни цЪни. а им-чн :

ЦИМЕНТ Ь. ГВОЧЛЕИ КАРТОНЪ ЗА ПОЧРИйЪ. ^ 
Ш НИНК!,. ГАЛЧАНИЗЪ БАЗАЛГОВИ ТРЬЬИ «а Ш 

КАПЧЛИЗАЦИИ. ПЛОЧКИ за ТРОГУАРИ ФАИ- 
Л А.Ч 10411 ЛАВОАРИ. КЛОСЕГИ. ВАНИ. сь нужд- ул 
» ннгЬ чаези. първ .кач-спзечи БЕЗИРИ. ЛАКОВЕ.

всички видов* БОИ. ЧЕТКИ за боядч.иаче и лр.
* Ма лома ми е асортирачъ ъ гзезчи видзче 

ТВИВКИДШЧИОНИ 
9н "здЬ-зия. готварски машини, печки и лр. и до. ^ 
{Я Правя пнгпШпахонти за кзрабогвтне ^ 
т тгпекеджчйсз» раб 1та пз постройки. инс-а.зир1ие 
** на вачи. лавоари, клзсеги н др . к.ло за таи цЬп.. 2 
» ангажирахъ з« ателието си майстори социалисти. «I 
В Зз унТрение. мо я посетете магазина ми на ул. В 

,1. О Оиса* N8 57 1Дз аптеката .Оапя)

бл.1 устр мете 1Т 
гззл 1. шестI.
пл <>.!.:• зл о л у* I се I'зньр 
ши сд-.-дъ .61.Д', иъ прн 
сЪ1ч'л.з»'гт • на илалнавскз-Я 
пълн и-щезь заимн г».[з 
на ге и Пе.-с р'И.<, д шел» 
няр ч ю тъ италия, 
представители на ег*:пегс»н 
ТТ. И чуждо ВЛ-кГ.З И В.1 цк 
лиза италианска коЛ1 нии 
Останки! к ше бжд.ть пре 
месени ВЪ Италия съ край 
цера ,Армандо Диацъ*.

РСД з
не т нюр<>т<> зсяртбленве 
навесен 1 на Я' инч през». | ьс т.>Я е билъ 
там егдмиа-; мървот ■ е би | гюл1.ми бандит.!, че когато 

из -1 ’ слшлта з-и клрич.зIур«, е п желакаль преданаль се 
бнзр лиана на .следькъ е нл властьта и когат.з ис- 

ьъс писанието .Вити калъ успкшно г избкгналь. 
Фсръ '

от:, с и>зза

I

&
ВI мАрестуванъ е младе

жа Иусеинь Нфраимь отъ 
с Хасж кюсслеръ 
е насилилъ ед*о 4 годиш
но момиче.

Продавамъ Бикъ яагдстз»

Ниш ет №П|*п Г \
ВЪ СЪСДИНСНйТЪ ЩАТИ нл ферма Медшшъ) Си*

!
— Осв<збоденъ е отъ а- 

ресгъ
Шербапъ който беше из
насилил* 11 годишното мо
миче Мариора Ми.титера 
отъ с. Сърмено.

8?
АСь почитание Тодоръкол шиста Георги НТСЧП6г-у

В^шиягг, 14. Г. 0 шизва.
■п шек шарже д^Аферъ. о-| Спрлвма Милко Хр-сточъ

у Вийторулъ .V» 23 
Бамрджигь

МШ9Ш ВМ»|
Т«о. ^Сотегсю1а“ -Ввгагд|собърна вчера ннимавиего 

яш държавния департамент
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Интелигентен» е 
койШи яма не само поз
нание но давена мате
рия яли но Природа е Ьу 
ден», но има и широк» 
поглед» върху всички пра 
яви на нашия живоШз. 
Той обаче е безЯо гезен» 
интелигент», ако пази 
егоизтично т/»ш пипа
ния и не е будител» и 
продзътител» народен»мошг ги-ваг

Мк|| • А<1т-(|а 8(г. Рг. М|Ьа1 27 Вв*агд1с
урежда гедякциопЕмъ номитетъ

Валг иеаап. информационенъ вестнико. 
Огг. рсдакгорг: СТ. РАДЕВ'!»

К!

Итадо-Абисшсетя ксп-Отъ кжое ново зяото За са$и81-т-ьфлапть
Атина, 15 «вгустъ, Ита- 

линноонФ власти улражия- 
ватъ много строгъ контрол 
върху гръцкото население 
стъ Додекаяезз. Военното 
положение и блокадата се

Нап с !СДЬКЪ подъ впи
то на страшната ст .- 
ка разруха нь държа- 

МТа се пениха крайни но 
лети нс и течения синтен- 
ЛИираи.и програмата си 
•Ъ р-ч ичнитф нумероси 
••тКигнгих ргорог(1опаИз.и 
иаиг;сп: > \ЧахкНи$ш и т н 
Т*а

с Савиа е латинска дума и то 
значи причина. Съ тази иат- 
ледъ нищожна дума сж саър- карва, тормози и обира мНст- 
>с»и епохални събития пъ ис- ноти население съ лама се ле- 
ториига. Когато управляващи- тенлата .са ксмигаджкигФ. *
1ф желаягъ ла прибегиап. лз 
нФкоя акция намиратъ нЬкои!пришълци уларили око на иф-

(кой кокалъ
Служба, парче «емя. мелни

ца хубаво стопанство и др.
„Комитаджии сж минали гра 

мината, коми салжии разора
ва гъ цели села, пал гь. гра- 
йя-ъ и иШ.вагь— легенда —

ларии:
К.. ю направиха по-точно 

сметката си, при* тиха,— 
Вънъ огь адвокатските 
бюра, ьт.мь отъ лекарски- 
т *. колегии и се отиде до

Когато е нужлиз ла се р»а-

I Лтеилага се съалама огъ:нрилагвть мацало.
Остр )нъ Леросъ е пре- 

ньрнатъ отъ италианците 
нъ истинска крепостт.. Кж- 
шитф нъ о-вь Р досъ и 
Леросъ сж реквизирани и 

болници

спим
Така напр. косато искап. 

вс.йна плслужвагъ си съ сами 
1>*|| —поеоаъ за война

-V нас., е въмелена д сой на 
Система. Най-напрелъ се .ст с 
лаватъ легенди, а следъ това 
се търси и).кой га«ич за ла се въображението иТмл 
постигиагъ известни 
ния.

тамъ, че съ законъ се та- 
дължиха честните търгов 
ски и индустриални пред
приятия да уволнят ъ мал-м п мгически течения 

Се Об с яха нъ партийни 
груи-ф си вт. които чле
нува) I. почти само безра
ботни нгелегснстнуващи. 
МЛад * и с I. нед вършено 
обра . с . ис или службо
гонци >-а тусIнали сс;1 с«а 
за д I търся гъ по-лесно 
щрепи I •1'не и с.\ шенъ жи 
Цт 1, Н п средстнено след 
Ийната нуждтта на у тро
са то кралство стъ чиков- 
Щни беше гол1.ма*

[ Приеха се на служба 
СЗ | и ткн ценз- т. и 1и бе нт, 
ЩГни.не Осьенъ това се 
СЪ и Д >\а много училища, 
Ц0н:и бърсаха да фабрику
ва • I. чин твници. Сь м«- 
лъ ь к. о:ъ тФзи училиша 
Скоро азов лиха нужди
те оп- чиновници, но вмес 
То да ' чде намаленъ бро- 
М;ь им *. те пр дължанатъ 

ар Ч!Д ьатъ дипл ми все 
рн. слишм темпъ, прите 
■Ж: ТС ЛИ те на които немо* 
|ж.ха Д| намерят ь служба. 
I - Вина' 1 за Това зло пад- 
1на ( .ак I т с7.кога се случ-

цинсгнениягъ си персоналъ 
и го з менягъсь ромьнии. 1 превърнати нъ

Иь нашия край тези ; предназначени за ранените 
крайни политически тече- I отъ Африканският!, фроитъ

раници
намере-: предъ иткушениетп ла се лвп- 

| ме иЪкое чифличе.
И тогава . п гавя се сьздв-Лордъ Своудеш ярц- 

авшаа европейска вбйва
ния играятъ опасна роля 
Техните агенти нъ селата, 
повече ю даскали, оби- 
рагъ колонистиге на съб 
ракия и 1и учагъ, че като

Ла речемъ напр., че н«з дър 
жанага е иужлиа земя за ко- 
лзнизираие.

(Лзлапа се легендата, че зе 
мята притежапана стъ мЪст 
иото население не е негова 
Собсгвеиость, при все, че то я 
в »дгй на оснонанне на всич
ки изисквания на публичното 
прано.

Легендата расте офзрмнва 
се н Ш"мъ пусгие корени съо 
дта се сааиз 1еф|—закона съз 
даленъ •« отнемане на земн- 
тЬ е причина т% ла се отне

ма са<ш ро^гогст, кант > е Слу
чая съ Птаро-село. Гьпре, Ко
нак». Г»е>чеС1ягь, убмнатъ.

Це.-ьта е пости1наг*.
МТсгнигЬ жители ужасени 

бКгатъ, кжлето имъ кижлатъ 
очитК, а създателитТ. щ ле- 
темли-^ разположени иа оп- 
ра)ЛНениг1> места се забавля- 
вагт» С1. сази» сК|Зтег>« ргоаЦ- 
1и1с«и — и ра<пранягз . ла сме 
Стопа ми н богати сж виновни 
Н|бЦгалиг1. мЪсгни жители"

Ле не сз б-»:ази'

Л цдонт, 15 авгусп» Въ
отворено пием • адресира
но д > н-к ъ „Твимсъ“, Лорд 
Сн удень напада остро, ме- 

О Н* за

пранхтъ сисгемиичн- ми 
зерии на мФстноЮ насе
ление', как» устройваН гш гушавосткта ка 
громи върху му, като фа- , «т1( обнинлва френското 
бять и биягъ при пълно- и английско правителства, 
то съдействие на власти Сп редь мнението на трис- 
тФ. българитФ шс сс- ви- тракнати конференция нъ 
дять принудени да напуст- Пзрижт. ше спечели само 
нагъ родното си отпише нремс на Италия която е 

Знайно е, о 1 ъ опиг ъ. кж- решила да н юна » Между- 
де :ле итаедьть подобни народнитФ уаложнения отъ 
кгитации повелението на Италия сж

Префект ъ1ъ, г нь Вой- ужасни.
1-ескуполгжи толкова труд 
за ди въдвг.ри хармонии въ 
сьжителсгаото на народ- 
н 1ститФ

.

НЬ НАКПЧР.РИКТО III ВОНИШ
Парижъ. 15 ав!усп>. Мн > I ални блага, 

зннч журналисти, специал Нь Англия пгепмизмъгъ 
ни прзгеинцин» голФмитф е 1*.ърде юлЪмь л тамъ 
ъестнипи, вече прггтигн.хя смФшть че г. Мус лин.» е 
нь Птрнжъ, (^ъ огобемг напранилъ нгче .мт>китк 
интгресъ се следи п дго за н. йната преди л« лоча- 
т. ината за тристранната кон ка поег норитФ иь Парижъ. 
фг[ гиция р > конфликта ьъ 
Ат.;, (ния. Министьрь пре 1 Аднсъ-Абеба. императора 
егд-зггля г Лтиглънма ср* е дллъ нареждане д> от- 
ши съ и сляииц.пФ на И- дф.лнитф »..я»е лз пристж- 
талия и А*глия, а следъ пятъ ктмъ мобимизация иа

Везъ съмнение ше се
ряздчижчгь нсички кол I- 
нии. Всички признаци г*- 

вь окр*1а си, в'рятъ за нова сн+ловка 
коч го хармония бФше раз- I война, 
тро на отъ бившия пре- !
фекть и неговитФ текста. АЗГДЯЯ 31ПДАПИ

Тогава зашо се т ьрпягъ Парижъ, 15 ангусгъ. Г-нт. 
длъжностни лта д» сън- | Ьдснъ ще използва предъ 
да ать смутове въ наша ) Г-нъ/Ьвалъ решително до 
Т1 провинция и грижи на кзззтелство: Той ше ззяин 
ал стьга1 нз Франция, че италианско

то н-дяунянс вь Абисииия I т'3^ Р-тзт .нзря съ руския племеиат . 
ще унищожи ц+.лзта сне- ! " СЛ'(Н‘!<Ь г П >тсмкни> 11астд,-|лсниет.. на нтали-

ИзглсдитТ; .зя п<-стнг.не яи.китФ и йсии ше заплз- 
на споразумение сл. тнър- ш-т англ. Й;кит1. по.ления 
де малко, ико Англия нас- ль къмъ егнеро-ча.!адни- 
т <яяа да ъ.с сс дадьть те тТ> части нз АОисин

-

Спорел >. сне ден н отъ
вз) върху м 1 лнинств .Iа.

се викг-вънъН даде
I Ма (.рит рятЬ отъ дтржлв
| нягК и обществени канце-

, I

гат Н1> шягию тем» на К1 лгктинната си»
гураостъ.

Ако Франция не п дър
жа английската теза А отия 
ше се оттегли ьъ , б,-.ес 
тяшзто изг-лираве''. За нз. 
бля>ше Ачглия ше отка

ЩеЗглзингф (съ, 15 «кг. 
ре 1 ь време на ничеря- 

тх д.д-иа нъ честс на г. 
1»е ъ. финландския тъ м ръ 
ма чтншшпФ работи г. Чак 
зе.. изрази уьФренестьта
СИ, ЧР П311МЧ Г) П( лско- 
финд члеко прнятелстя > ше 
пр дължара дз се развива. 
»Н 1с
Хакзслт. че р..чвит.'Мо иа 
П-лша. нъ велчки ( бтасти, 
в о-м .4тъ гланнитТ. усло
вия за успФх:: на усилията 
ни, тредь нидь на между- 
на: озчитф усложнения*

Иь отговора си г. Бекъ 
зач *и. че П лша е сътруд- 
вичю-а съ представители.^ 
на Фи ландня, нз между- 
нар дна почва, за ою

! И *н.| ми;1.> и зз заянчзнзиет з 
нз д бритФ отн. шения меж 
ду янетФ сдрани, най-здра
чата освона из мира. Заъх 
ноияс»йки се отъ п .добни 
м т.-вн, политиката на дог 
тФ страни следва чесго ус 
поредни пжтишз.

рит риалви прид бнммп на бждагъ ( тдФлг.от . тилий- 
Игалия 'с«игФ и.идения отъ Дби-

Слелъ последната м би 
лиз-ция па нФ.холк > наби 

г. Мусолини

1 I

I
Синия

Английск т > г-.ран ■ телст- 
но не иска ла д пустне по- 
а .бча а«ция и тигана ше се 

ъ нфликгь 
м жде Пт.л я п Англия.

Създадената тревога иъ 
Евро та пречи и р-зреша- 
ваает I на ред • ,и п р 
СКИ пре.бдеми

же дз п държа Франция 
нь случай иа германско* Р*' 4 фииери

заяни. че Италия не иска 
да се стигне до н йна. но

заплашване и ше се отка
же да подържа австрийска 

■ та иезанисимостъ.
п яни нонъп очертана, че италиански- 

ягь нзр д», ие шс позиоли 
дз с спре законния п х л 
къ м ь цивилизация и нзп-.-л 

нсйнитФ иисти уцик. Т й зуване вз народвитф б ’- 
д е>з>'.н ,.Фоаькз ще бжде г.зтетва, останали нъ ржцс- 
зашитенъ. Зл уравновеся- тФ на некултурни жители.

В ениитф деЛ тния

.ЯВОЦ.МГ, КаЗЗ I

Ергз за резгбггиассЕа ^расггл
Пар; жъ, 15 августъ. В>. 

едва речь, I роъзнесеш въ 
М нтрь й сюрь Меръ. мн
нистърт тъ Сезь портфеилъ нане на бюджета, г /1«налъ
г. 1срис>. пр.едсед-зтель на нае енергични решения, к > наложатъ поради кината на 
раднкалъ-социалистическа- ито шг им.тъ за резултатъ ' държани, коит » забранягъ
та партия, заяви между дру да п д брять положението крещящчтф нужди за из 
г тго. че правителството ше нз съкровището ндагмек- 
зашишзьа републиката и чатъ кризата1 .

пей-

ш* се

Реиамш е и
ГкРГв^Ш и посмя 

шьта сй сено( вь д. „ноннип-в юеане по пжтя на иини- 
I лизацията иа нови матерп-
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11ЙЦШИЩН. посетете гШкия ворнпски иостренъ шшюфъ
^■ който се отпра ш 5 авгуетъ а. г. ■ ще продължа до 29 с.

Ня добруджанпи се драюггь всички улескения в 50 % намаления.
Посетете НОВО ОТЧО-

рсяата иезедариа ,Габ- 
ровени* на улица И.шъ Г. 
Дука .N2 I срешу же.тЬззр 
сккя магззинъ на Аггеть 
Госпояиновъ, клаето ш: 
намФригЬ присви и вкусва
наденици и гпсгьрмг ль 
едъръ и дргбечъ а б^тьк 
работени ать Ц6НБ0.

В ь елшата мезел фия ае 
намерите 
пресни салами огь Чер^а- 
уцъ. и Сибму. 
а волявзтъ и ньй-претее- 
циознлгЪ вкусове.

Нашия плажъ I

—Вчера са се открадна- ! вие строящата се градска 
ли огь .Мадамата* на хв- хала. работата продължава 
телъ .Комерчналъ* 37000 Г-нъ кмета сбеша да даде 
лей. Случаягь е д мвесеиъ едно изяснение на граждзн 
на полиаявта, ксяго е за- ството, зяло се бави то 

издирването на оше? Гражданството сь не 
търпение го очаква.

I

почиала 
крадеца.

ВИНаГИ
— Вследствие изселването 

на турските, цигани въ 
ТурЦгЯ, ценигЪ на кашяти 

Той е извършилъ вЪ<сл заачителв > спаднаха. 9ъ 
ко кражби отъ кжшя изъ квартала Балччшч >го шосе 

Огъ Карапча до Екрене брегътъ е осеянъ съ града, като е върши лъ могать да се намЪзятъ ка 
курортни гнезда. сзои1-Ь операции девемъ ' щя стъ 2 ду 10 хиляди лей

Числото на лФтовнииит-Ь дошле на нашия между 3-4 часа сл. об. 
плажъ расте вгЬка година Балчикъ е на пать да | Предадеяъ е из са- ———
се преобрази Издигнатите палати и вили, сбшес- I дебнитЪ власти, 
тв ни Iе постр Яки го праиятъ отъ година на годи
на по нртзлекателеиъ и скоро Сребрисгиятъ брЪгъ 
не ше се с.:«вз с-мо съ своите голи 61 ли хълмове 

Н и IVка се показа гибелната р*ка на шо- 
виннзм -. „Изпит* ше разполагатъ съ плажа* кчзватъ 
едри и дребни като кралчега.

И какво става?
Кграпча. благодарение на г-нь велико Хрис- 

товъ огъ С’асою, чойго презь 1932, 933 и 934 г. 
направи големи материални жергвч по уреждането 
на плажа и р :зху Завиване го па околностьта му по
лучи известности на летовище и беше добре посе
тен'.. Т.-зи г. дина г-нъ Велико Христг въ биде из- 
хвгрлень при все, че имаше 5 гадишенъ контрактъ 
и заменен» сь |Динъ колонистъ.

Резулга.а: мръсенъ плажь, неприветенъ ло- 
калъ и нааькъвъ летовникъ.

Ираведгнмя фактъ ясно сведочи, до к*де мо
же да се отиде съ заслепения шовинизъмъ- Нашите 
плаж ве са I т.сио свързани съ интересите на сел
ското ни сгогпнстео и требва зорко да бдимъ за 
те.хното нормално развитие.

— Пвлицията е усп*ла да 
залови крадеца Сулимавъ 
Аметъ

к иг Р за-

Сь П >Ч1ТЬ
БЪЛЧОИз.НЕДГ.ЛлОВЪ

Българска Земеделска и Кооперативна Банка
—Всички чужди подзни- ! 

аи да се явягь въ полици 
ята Бюро на Чужденците 
и си получатъ книжката за | 
престояване въ Кралството, |

—По случай заминаване
то на спорт, клубь „Юли- 
теръ* въ Каварна Неделя 
]• а ггусгъ|935 г.. 2 

Желоюшите които искат 
да се запишатъ м латъ да 
се огнесъгь до клуба на 
дружеството най касно до 
Дш'ъ (петькъ) вечерьта, 
Заминаването е оть клуба 
въ 4 и полн. ч сутриньта.

народно учреждение за обслужване съ кредитъ
Основано въ 18^« година.

Преустроено въ 1879 и 1904. Основаната презъ 
Българска централна кооперативна банка се слЬ пре ь 0 4 
г. съ Бглга реката земеделска банка.

УПРАОИЛЕЛЕНЪ СЪВЕТЪ
Ради Василевъ 

Д-ръ Ив. Бешковъ 
Д-ръ П. П’бевъ 

Администратори Д Бъровъ
Д-ръ Д. Добревъ 
Д. Л Р^ауловъ

Капита-.ъ н фондове 1.0">0,893 030 лева.
ЦЕНТРАЛА СОФИ?!

100 клона и 50 агенции въ всички производителни ц-нтр ?«
на страната

В юговее 6,633,000,000 
Пласменти 6,324,000,000
Обслужва съ кредигъ, чрезъ всички банкови операс-н 

аемелЬлскитЪ и занаятчийски стопанства и кооператив!* 
сдружения

Приема спестовни влогове, срочни и безсрочни, : '* 
най-изногни условия.

Улраяигель:

— Фзкапсовиятъ минис-
теръ е издалъ указъ, чрез 
койю се облнгатъ отъ I авг.
съ данъкъ всички амбулан 
тни комисионери съ 17 на', 
върху прих )ДЪГЬ ИМЪ. Тоя 

данъкъ е възбудилъ 
негодузаняе между 1ШПЯЛНИЕ 2= ШШНЛ1ШК I

н.шь
гол*моСЪ ПРАВО МА ОЬЩЕСТВЕНОСТЬ ш
комисионерите.

Угре ше се яви една де
легация при финансовия ми

&шС Ъ 0 Г» Щ Е 11 И Е Всички д бруджзнпи п сетит- ли мз
отолиц со ин№ннетгръ, киято ще иска пг 

менението на т..я н;шъ да- 
н ькъ.

Записването иа учениците и ученичките при Българско
то Частно Пърионачалио Учелище съ право на общестееность 
въ I р. Силистра за новата 1935 | 1936 учебна година ще .за- 
поч е ПОГПгДСгЛИИПЪ- У Септемьре.Р. и ше продължи до 
ПОНЕДЕЛНИКЬ. 4 Се-чтемврий вкл. Ззписването ще става 
въ камцеларият.' на училището псе^и приСАГСтвенъ денъ отъ 
8 Д) 13 пр. нл. и огъ 2 д> 5 часа ст. пл.

Д-ре^цията собщава иа родителите за знание оше

или м.-.н.шащи презь нея, не«н пла- 
гов лчть и се 1>тбия»ь къ
рати

ШI % ПО-
нз нашия съгшаняръ Штш ш& ЙОРШЪ Г|Ш’ПШП)—Изр^блснъ е ннпълно 

новия нлмпнистрзтинень за 
коиг. Той с нръченъ 
на министера на вАгрешни 

работи, който ше го 
ннгее нт 1ласуаане пр-зь 
есеняга сесия на папламен-

& шт шшследното
ул. Трия деца Л» 1 {срещу хоге.зь Солендидг) ^

Конто е снабденъ съ ннай прочутите
ч О р 13 О II И II 0*ЛИ

Ш КАРЯБУМАРСКИ И СУНГУРЛАРСМЛ ВКИЛ-
Екстра кюстендилски

^ 1Л вида мезета 1а
В:Я0ГЙ ПБ%С1Ч ЗЗХ9СНН Н1 екззз

1 Понеже Сроятъ щ учениците е точно определенъ. 
записианег • ч. же ла се ттрекраги и преди 9 Септември*, ако
числото Г.а.л• попълнено.

2. Р д.нели.-Н ма сле,гиит+. иече ученици да нзбързатъ 
и ги I ре зглщитъ, за л не бжлагг изместени Лирекцията 
пе апапа мГ.сга При презаписи него приелтетсието на ле 
ца а ге е не- бходимч.

3. Запис 1.знето сгав! лично отъ родителите на децата. 
■1 31Ш'Счане.о п ученици и ученички ма I отделение

сгзва л н, си'иа на бютегина за раждаме, или нзвл-чение 
отъ зк^и им раждане, или кржщелно свидетелство. Децата 
требва Д1 придружанатъ родителитЬ си.

5. У 1ТН-Ц •, родители.е па юито не са доизплатизи 
мичалогодиш.пта си училищни контрибуции, нХма ла бл.дат 
презапис 'не.

I.. При 1..-:исн.т:етп псЬкн родители внася полоиинага 
оп. определени га му минамгодишна училищна контрибуция. 
3» н 'возаписииите се внася 50 лей.

ш и3$

т^. ш *СъИВоЬ.ш- сь
Овя декье бтлъ бнтъ 

жестоко огъ колшшетитф 
Никела Мчхалаке И Геор 
ге А|гель, селяякнз Стоян 
Д нчевъ отъ с. Апгаать. 
Причината за ги боя е бил, \ 
че една мома отъ сжщ то I 
сел ■ е пристанала на Д >й- 
чень а 

: Аигелъ е 
1 Тсй е билъ 

отношения съ нея.
Нсвикия селянинъ е до- 

несълъ за случая въ пар- 
ксте, води се следствие.

&
3! 3

хирургическа клиника па Щ

й Д-ръ 5. Ив. бижт |
ВАРНА |Я

вь собствено здание ул. „Нини.* 6. телефонъ 212 ]| 
Клиниката е въ услуга па всички ну.кдаюши Ш 

се огь операция
Примагатъ се строго намалените напоследък ь II 

такси аа частнигЪ болници иъ Българин. II

Открита е частната
I

келоаиста Георги
претендирал ь, че • 

въ "люб ями !СИЛИСТРА. 14 НВГУСТЪ 1935 ГОД-
ОТЪ ДИГЕМЦИЯТА

:

тг в-къ „Д-НОВИНИ“ —Въпреки протеста на 1 
гражданството по отнг ше- | ТшГТСотегаа1а“ -Вагагдю



Ешшярдкяшть 18 жвгуотъ 1835 г.Год11 брой 1»а

ргйзрански новини
УГ^О я^4,с 

роди $ъ Т)
ома се 
ълга- 

рия гений тОй 
ще джде геният 
на завистьа.

€лихъ Лелим*РоЬг. „Н0У1НГ агвйт*
КеДсхЩа Ас1т-|1в 5»г Рг М1Ьа1 27 Вахагд1с 

УРЕЖДА ГЕДНКЦИОИЕМЪ КОМИТЕТЪ 
Бълг. везан. ннформационенъ вестник-ь

Отг. ред*кторг:. СТ. РАДЕВЪ Абонаменти. ЗА 1 ГОД 200 ЛЕЙ 6 МЕС. 120 ЛЕЙ 3| СТР1НСТМ НИЮ
»

Пелско-Ргтаскигй
ОТНОШЕНИЯ Когото емо иолцияствоПодборъ но приотелитъ I

I

действително се радва ни свободиЬукурещъ. 16. По поае-
„Т1 _ интео о/ нТ : “ По*™ ЯВНиСе Напоследък* вестж.ц.,т4вь|на еднаква нога ст, всички свои

ществежя жи.ооТь ние ще излезе сь цикълъ ста.ии , КСЯТи р.',мьния нс може ското прзв-»текгво » томанската държала гонеше
наблюдаваме комехнййти- за покупката нз земз аъ се п^ц^жедини. * съ осгри стагин ирдтиаъ 1ъл- българското население игьгра
^ КУЛО сж дошпе Д1;ИГ- Ю. Д. Наскоро изтич. Ром-Пол Г*Г?"- _ ниций» си, България издигна

< бщесгеената | Той подържеше, че аъ : с*ю«ю. дпговооъ НЪкой огъ тези стихии из- аъ Шуменъ и единъ памет-
- ш | 1Г» П ГКЧТГЛ4П 1Г<‘Г).->Т се С* * сжю’снъ д гов н1*' тькяахл, че турското малциз- никъ ,на своята н^ротърпи

нйшс.я край. ф*е (О Д. ^гчздрзлатерет сс варШдвското правителство Стно въ България е бяло зле мость и политическа толерав-
4>имь благат«*въ | закупуа-нъ земя отъ нруп- е поискали мнение отъ Бу- третирано. !♦, тЪж нзпадки гиость—Висшето духовно мю

Зае- | ни земецЬлци, че ьъ про- курещъ по отнешание ела отговори духовният* прелета- сюлманско училище (академия)
бзта н- Тоя договор. То с ви,ель ня тУ1>«ото м.лцин-1 каквато иЬма нигде на Бал- 

г ство въ България, гларниятъ канския полуосгровт.
п сгяиило условия, която МЮфТиЯ г Хусеинъ Ахмедх. не е било издигнати д< ри при 
се смЪглтъ за иеприемлп- ца годишииягъактъ на мюсю- турското владичество,.

' лманската духовна академипь( Истината иемо.ке да се скрие. 
Отрицателното станови» Шуменъ той е излилъ с оего Ако едно малцинство е лобре

щг ьа П »лша спрямо как- възмущение отъ тия които третирано то остава нривър-
и - , ' ____ „ ззтвзрятъ очи предъ дейсгеи- зано и благодарно на дър.жа-| ьпю и да бцло сь трудни- у к

ств> нь Сьвсти1+» и ней 
ната политика която одоб
рява напълно германската 
политика по.въпроса за ан 
шлуса и за Унгарския ре 
ь.-дионизъмъ. СЪЗДТД XI нъ 
Букурсшъ н н> столидитЪ 
на Малкото Съглашение 
голЬма резервираност* спря 
ми внушенията на Варша-

арти^ан-ПартиитЕ и

раятъ н 1 
с>-ена иа 
които тне
този край сме
тачени пи вдигаме р*ие | виниията се мчеганява чо- 
т^ си еъ знсКЬ на одоб
рение мръсник д-Ела на , унисонъ

бикбля - | интереси. Той искаше всич
изселваши |Ъ

как нотоК' нствою, което не е въ 
съ държвннитФ I

икфове1Ъ и 3 11
шата Iи тайфа отх Г1артъ-й• [ ки земн нз 
ни агенти, блдаща сел- | Се турци дз блцать заку
ски ъметопе, ка<.иерии г. ; пени огъ държаъагн 
н —м-.са колкито НсВежгс- \ върху имь да се колонизи- 
теенк, юлкоьа и алчна! | ратъ маси отъ кра-ктво- 

Н^кой партизански еъп то. Г-нъ Замфиролу б де 
роси ни засягатъ иксно- I послушанъ. Изпрати се 
мически — полето нждето тайно нареждане д ) всич- 
нашиятъ трудъ е госпо- ки еждебчи инстанции, дз 

! даръ— и и.е заг, воркмъ.
Въ Силистра с: извър

ши изборъ за преаседа- 
тепь на Нац. Цъ-. аНистка- 
та организация. Бореха се 
кандкдититЬ — инжннерь 
Пр*.бсяну и г нъ Замфи
ролу. Избра се пърпиятъ.

Името на г нъ Зг мфи- 
ролу е свързано съ зако
на з-1 отнемането на едната 
трета еще вз, 
зяред^-шъ
ролу продължава и днеСъ 
да подли!а пода на

вк.

■

телноспля и прениачтватъ ис-|Вата въ която жив!е и се рая
аа. Обратното—ако то с тор- 

,.Тогава, когато самата ото-; мозено, обирано, гонено; ако 
майска държава—казва мусуя-1 
маискиятъ духовенI. началнккъ 
— пргклена всякакви връзки 
съ турското население вь Бъл си нлгиша да реагира цр.т- 
гарич, песледчата го постави тивь сзоигЬ потисници.

тината:

се спира неговото духовно и 
материално развитие, то гър

не зерегкстри{ а1Ъ никак
ва покупкй-продк.мба из
вършени огь частни ли-

СТРАШНО 1.4В011ЕН11С ьъ 1ТА.1ИЯца
Държавата ще заплати 

земитЪ както намФри за 
добре и ще я месели пакъ 
така.

•за.
Директиьит-Ь ка полити- | 

ката да г. Бекъ не могъть 
да спечелять Ромючия.

Ако Рсмьния подпише 
съ Сьне1г‘.т-Ь стюз>, Пол
ша нФма да продължи во
енния си съюнъ съ Рсмъ-

Торино, 16 анг. [»»нтътъ|де за.гЕта една пл шь съ 
па нзкуегненото езеро Гор 40 клм дължина и I клм. 
лгнте 6т. отвлечено, нелгд- ширина.
С1«ие на ц. р ЛнигЬ дъж- На местото на катастро- 
д-н>е, К"Иго ннлФха нь пла- ф.ла педн.га се прмтек >ха 
нинската 1блас:ь на Оиа- на п м щь иойски п окол

ното 1аселение.

Ние тр-Ьбза да познава
ме нашчхБ приятели, за- 
щото отъ ерагонет-Е си 
знчемъ какъ да се бра- 
нимъ.

негевъятъ 
Г-нь Згмф^- да.м ьния.

БсНТПТЪ С ПиС1рОСНЪ (,тт 
еди ' лружгстно зя елск!- 
ричество. н образуваше ед 
но езер .* съ

гДобр. Нови.и' ЬРОЯТЪ МК ЖсРТВИТЬ

Р»1 м ь 16 СмЪта сс. че
■мел- Дсбросолчесяг леггопъ

ОТ ИТМЛИМПЦИ ВЬ НУЖ- 
ЬИМЙ

нместимость ‘»к«»ло хчлял-* души сж у* 
20 милиона куб. ме:рз н - д-не»и оть

!татчннип нкг нш нло днднието, 
нследстн-.е сруге-анет 
бента ьа етер г Г р»енте.

Римъ, 1* Мусолини да
де разрешгнке за образу
ването на л гионъ оть чер

надг.
Срутени бТ.ха стотици 

клщи, 40 мост ке и би-1 никгмъ пита, не би ли би 
• ЛО НЪЗМ( Ж1!0 френското I

П риагъ. 16 августь.
Л рдъ Иаъиъ. придру

жен ь отъ
иоризци, състгвень отъ и 

дру!И | и английското прьвителст- талнягСкн д бротн лци, жи
ва дз |р учатге само ' ,.уШН чужовна. Дз се- 
въпроса, дали Абисиния би ; га сж п. лучьнн м лбн оть 
Могла да приеме елин ь сто ц до» млгДежи,

О. Н„ ! ’

ДН^ М^Га

ИТАЛ0-и>ИС1111СКШ! К0НФ.1ИКТТ»чле овс на «нглийската де- 
въ Илеидин прз стигна

часа нъ Кс д О рее и I ед 
пат., бп нтведевъ при г. 
Лзьалъ.

желае ши 
дт постл-игъ нь този ле- ' 
г.тонъ.

11г лая
?, тоя те

П-.рпжь, 16. Вь фосн- воръ, счита се. ч- 
скигф кржгоне сс п> дчер- ве предт че а- дз 
тана съгласието поешгн.то \ ноениит+> действия «ь Аф

. Станонитгго на А I-

пански млндатъ на 
но и да се види дали са
ми тТ. ве биха м гли да 
се съгласятъ на н-Ькои те«П^ЕГМЗПРЕДЬЛЕМИЕТО Нй 

ИОЛОП1Н6ЛМКТ-Б ГЛЙНДЛТИ

Ловдонт. 16,Макар>, че 
въ деня ва з.минаването 
вз г. Идьнь за Парижъ 
б4>ха , пронергааи слухо- 
виФ. сп редъ които бре» 
такск^то пр внтелство 5и 
мо л • евентуално да 
стлпи на ИI ялия нТ.кои 
котониалан мандати, въ 
п лигвчеслит4; гр-Еди про- 
дължаьатъ да разискватъ 
тьзи идея.

.Манчестеръ Гардианъ* 
ми ли, че би тр-Ьбнало да
се н^1,раьи ново разпреп^ 
ление на маздктитЪ. Вест-

Днгдр-Ядоясад разговоря между г-да Лаззлъ и Ьдеи рнк- 
ВЪГХУ ПОЛСЖЕПИЕТО ВЪ Д^м-"д държавници предчзиик.

МИТР.Й

г равни
на нь мтал *ячсхит1; крь-

риториалии огеглпз . ко
ито Дл д^дъть на Италия 
по-шир къ пр, сторъ на 
действие.

реш !Л I Д ! пугд ;т:фг,тяг ь ‘
сь всички средсгаа, сь ко- г.;вс, толкона повече, к ,л- 
ито р>азиолаГагъ, понеже|кого презь и тслед-тигЪ 20 

п сланикъ унедомилъ I Хи добре рззбирагъ, че ед години англинкою пра-зи 
рота че съръ Фредерикъ

Токио. 16.Британскиятъ

ЯПОНИЯ И ПРЕГСШОРИТЪ

Лтвдонт-, 16. Парижки- 
ятъ дописникъ на ,Дейлн 
Експресъ' с ьобшава, че Я 
понкя, подобно ва Съеди- 
яентпФ щати, ще блде дьр 
жана по дипломатически 
пжть въ течен, е на трис- 
транит-Ь преговори.

и 1 и I гелсгн I С ку,.аЖ оза I I чес- 
го Италия д< има предь

„ иа в. йна ще издрани
Л^сгь К съ жгл„е да раз- иСН ,на Жтневскмлгъ Ин- 
Iонаря съ него при прис
тигането сн въ Я ювия вър
ху пол(жението въ Китай.

от- видь възможностьта за ед 
иа Абисин-

ститутъ.
но иоделяне

Въ ста! па пеусз^хъ
0Ъ ПйРИЖЬ, ИТЯЛИЯ ЩЕ 

ЗйПОММЕ ВОЙНАТА

Парижъ, 16. Вь случай, 
че преговорите въ Парижь миръ въ са!.та. 
не се згвършзтъ съ дого-

ската държгна.
Нека да кажать хората, 

Н -ро-че Обществото наРеивмто е |?ш*т» и« 
шгошта н окткп 

ае1ьп ся ссио 
в-ь Д. ..НОВИНИ“

дитЬ не мисли дз ньдв ,ри



щ
.ДОЕРУЖЛНСХИ новини-Свр з ** —3

Мгавш. нткпйм отш иосдап иирц,
който «е открк кк 5 акгуггъ н. г.ш ще продължи до с**- 

Иа доАруджмици ое щиятъ всички тлеоиенна в 50 нмкалеикя- * * 
** -

ПосететеI

X10X114 н Г. 1 ,ч<|
речи та м-зелтаи; , | 

ровени* на улица йм. Щ 
Дук. 2 соеш*.

Клей новини
._4^Няь лен пектини и гг нареждания ни-На Г5 т - скня магазинс и

най малч!I сж спънали из- Рцсподияовъ
Г

лишето на с. Настралияъ 
се р.зигра кърчлаа траге нулмиияга на гиресешмена нам^ритт, пгъ:т . а» %

наденици и п.с-ьзя, ■ Ш 
едърь и доеое 
раб >тенк отъ

В- сжшати «-(-.,13-;

II
дий К.ъювисгигГ изведеш- 
цн пасли своит» коне въ 
ии.ирнщгга 0 гинать Пад
с*ит% пазачи да затвзрятъ лението публикувано въ в. 
кчмегк има ни гб се ори- .Дтбр Гяасъ* оть г Сте ва4гБ0*те 
т-и*.-поставили. факъ 5ткьрджиевъ отъ гр. ' поесни салаВ
ги банрз сж пасли онцгть Бтлчикь за продажба на ъ и "и5*\‘
:и биа>яга Шериф ь н ом- имота му вь с. Чернооко, * .в^явггъ в ь 
зязъ Аметъ югъ слсшито се- п >м .леаз сн* да съобщим 
ли. При вдигната "а мряна че постройката конто сяу- 
въ иисиршиа тф отиеагъ да жн за кръчма не е собст- 
нидягь кака,. става. Когато венастъ на г. Бакърджквяъ ВЪЛЧО Из 
мзкедоицигГ ги внждатъ а е собсгаеность на г. Же 
НаХВЪрЛмГЪ се върху нмъ ко Кировъ. 
сь колове. Шериф ь пада 
иъривъ на мЬсго. Бнлял го е-Грн н установя 
донася гь нъ болннцпа теж еъ мътния 0<с 
ко наранеъъ съ ножъ и Д"Ьло 30о5 931 г< д.
презь « щ< умира.

Живота на ч шока нъ 
— Нн А ком отъ Вар- Ю. Д н-Ьна цена

тиятъ коне или»-ръ.
!

Г

— По отношение ебяв

ЛЛ Л
у*

— ь.

» > т------- - ~л

С ** Гл
>. иг >.

п
\ II ци_знигь вку: «е

Сь г
— За пети арбвгдръпо 

У, гадо- Абчсивсква 1 ъ кон
фликт. е иабравъ пълно 
мошниаг» миннегъръ на 
Гърция яъГирижъ.

Убитъ е въ /нюнив 
л».мошии*а н.4 военния ми
нистър к Генерала Нагатъ. 
Ако мзниглера на войната 
Хайзги си п-<даде оставка- 
та, тогава войната в>. Ки 
тъй ш»- избухне

Канала Ламаншь ши 
р »к а 02 клм. е намина г ь 
от» МиЛьКг. сам <легъ 
62 минута.

— И талии е закупила 
ГоЛами коллнества храни 
отъ С»ве;с\а Русмя

— Ьг. Англия КаМа М> 
хи То&з се дължи, спо
ред ъ в. ,Дейли Хералдъ* 
на извън^дно го.Тлмага 
дОИаШна ЧИСГОТа

ЮГ " •

— Ц-НитЪ Н- X ^Нг“?
Горнот може са се срс Базарджиткатс 6 ::»ъ

истинат» ч. м.
Сждъ З-^мннаа 

Онесъ
М '!

— ..а
; Ечмикъ ' . V -

—грешен е нс-Ьча годе- Палеца н. ватг Ч : 
на да се Рзпраштть. п 
м» младежи < тъ Б.зар- 

— РайоШницитп обуща- джикъ и Силистра за спе- ха на к г и» я н_- 
ръ огйа граоъть ни се о(н> циализация по теагралчот се завърнах- 
сабяяатъ вь работнически изкуство, у

два
иа. до кар.о* ината се иа- 
дн:а Ао1врухС‘8НЯ
1укъ е иалравеиъ парнъ 
оть 60 Х:кгарн, иаднгвтъ

— Студентит! *■
валъ. : >

се иъколко ламггни.ча отъ саноиксти. Зи целта 
ал който иай-хубааъ -е .Ас- 

парухове.в войнь*
4 метра

ичи
циаторитп, усЛройвать 

висок ъ учредиЛелно сьЬрапие вь 
'•еоп.ля !8 т

Яв »& 1С8ЧЕЗ
Кломъ сукурсала) огь фабрика-а 
боядживлицл на Д. Г удеаъ гр Бдзарджнкъ. с

ма-аанн-ъ на Стефан.

м. ьь зале- ! 
Огние&о Ьрагаоиру $ ч 
сутрикьШа Умолмлать се 
Оа иолслДствулаШ всич 
ки обущарски работници

ЕЛИ ХИ»—Забранен ъ е отъ Швей
и<>рского правителство — Съединеинт-Ь щати
жеждувародиия конгрес;., ; стрсяг. о втадухоплава- 
иойг/ ше се състои вь гр. ! гелии 6 тзл плраницт% 
иторихк, Ал дт протести- ) ти дьрв-ъната, 
ра прогить И гал о-Абисин- 
скага война.

турага до «селЪирския 
мозъ. срещу хана на Днмигьр ь Ан-еловъ 

Прлема та бзяднеяане

■!.1-

-04-в.ляче и скензка нт
ки видове шлеци, чаршафи ковертури. преъ.Д'- " 
Вьлнеии, памучни и копринени платове, бал’ 
туми м««ка дамски и де-ски

Ьмдете уаЪрени, че в- бояджаии^сата щ с- 
ва съ подбрани и най адрааи н трайчи терм. -'»» 
мочи б.и гарантирани и не си ичменятъ цзЪ-а '
•<тъ спеичалистъ те<г-и 1емъ майсторъ химикъ 
вестенъ на всички Д. ГУДЕВЪ саършилъ текст-4 
жиисхо училище и съ дългогодишна практика 
валяно и ононджа П^сЗЬЗОС»

Първото нещо, 
какво кач?с*во боя 
|скочостьг*| и като ттй 
брашн , да й

които ше 
, струват» 15 милиона лей.

— Тези година ще се1 чи:
— Край Iрааь Ню-Иорк изселягь отъ наши* Крей

50 000 турци.
Изселването ще процьл 

жи до 1 ноемврий.
Изселва чето ще предъл- I 

жи 5

Иь гритерии итали- е иай-гол1,миягъ 
итши. З. (л п строили аа плажь. Ни > тг., м-тать де 
0 МГ'|-М1 :*С0 килтмттра се къпят ь 2 милиона по- |
41 с.е»а. ш.правили 103 клм ; сетители. Нреаъ всеки две 
< г-р.\ и-косили 72 кладен

. . . »йМ'>рски
с -*и *•

<ям

ГОДИНИ. I всууулл\
сжщо ще се кзеелягъ въ 

| Турция.
Тази год-.ни въ Бесерв- I 

бия, клдето имч

мии пристигать експресии 
п. направили 12 резерва- , влакове съ хипяли надници.

И*|ь ог ь 20 клм. 
в а 5 лей.

което е гь най голТмч знач:>н 
се боядисва и въ из: аб. 

поговорката казва. и«аш"з 
м йстора му Преди да отиди- 

але, чаповедайгй и ще С; УвернтЪ 
де»Ъ аово^нч.

Сь всички удобства и иай го-Ъмр птесобленне и 3" 
^ 'ва се, чисто трайно и гаранти, ано.

1 Сичко се приеиа на еднакви фабрични ц-Ьян.
Продажба на вс.чки вид ее химически 

германски бой съ н безъ 
[ано синило съ студена

Съ почитание: Р. Пеневь. Клояъ (с -.урез та 
отъ Хичич. бояжичнщ Гудевъ. Базарджикъ д > в, .*• 

итураса. 31г Рг1псере1с Мсо1в! N0. 51

-»ач
:ри \а ИОКИИ Вид цроНОДЬ

на А мира, който брой се
га а6(/'0 жители

.3стру-
ъ - ■г 1 ма

и винаги шегагкузн 
се от-арятъ турски учили- 

| ща. Числото на гагаузить ! 
«ь Бесарабия възлиза на 
1 §0,000 сп редъ

(
т

1ГЬ Г1.ЖНШ1 пши турски
ИЗТОЧНИКЪ ветрионъ. и новото ред

Ьукурешгигк вгетнитти 
нит,', лел ек 1. иишттъ лл 
рсити лни1Ь ризимласии 
в т. Германии. Кикго е из- 
И‘ н > д •- к та г у ри т а се 
стр» ми да о гI трани I ра 
!*■ ДМО !•> влияние к ) Г> /II 
рчжнчоа К<1 ГОЛИ зегка I а II ьр 
К1 1 и тИк-.Л прининции 
Ц|рду и«сел'-1тис т о. | 
манснигГ у|рчт:т!И/ти

»1> пренаеис ь нь чужбина 
тайно чужда валута и лла- 
то. Чер-вии се противо
поставя на нЬк>. й посети- 

известни

в лз.'
—Анкета л > д-л >то на ! 

бившля КОН ИЛИГГ1Ъ И '
)НРС- |

ку продължаня. Вчера 6Ъ- 
хт р.зп тани нови свидше 
ли Иазнрития)а на анкета 
та юнорять ясно, че бин- 

ри се за р-згочителегв-то шия консилиеръ е разпола 
1 на нисши 11. сан» вннци Та- ; галъ с интереситТ» както ( 

I ер- К1 напр. тнадб.па иа Р».о* - на к- лоаиститТ», така и на ; 
рингь е коствала 350.000 мГстн о , 

исц,11',лни отъ черконнит), 1 златни марки 14000000 
ипаГ|и нит « ал гоил. *•<• П1-П.

гелства върху 
нейни привилегии,

Огь друга страна гоьо- |
.

ТЕ Л ЕГР АМА

МЕЛНИЦА „АУРОРА“население както 
му е било по угодата. За- 
к н- гЗ. «а страната и г>ее- Д° каР» КГртоката

ти ос ото Вааардшакъ-Вад
опна,, моли на иоични 

взводвте.та оомодТглци

чошма

про*К1ШЖАГНИЦЛ >е нргч1с1и оп. жглла 
меле Ме хиII“

иа ул. яПринчн- 
нь С*ша1а улици А» 20 до

БЕЗЪ НИКАКВИ ТАКСИ
НвШВН*1»41де*1ММ4ХЯДОх!мк' 

ккмвна 84 кхасатА.
КОНЕРЧИАЛА {{ ПШЧАТ ИЦД

.. КОМЕРЧИ АЛА“ !
*•

11|. киижлрии11Я1а се намиран, всички НЙНЦЕЛЙРСКИ И УЧИЛИЩНИ ПОСОБИЯ " Р«* 
— ЦЕНИ КОНКУРЕНТНИ —• метри; РОМЪИСМИ И ЬЬЛГАГСНИ УЧСЬПИЦИ.

Г1о. , Сотегс1а1а“ -Вагагдк:
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Зщзудз(М1Иски
новини

Кмч» ас*» 4 оч» маг» 
спряна печат», кат* е 
Оочрянеея «• нещо ча еко 
номгческатм и Оу кално 
0 иго на с*9е са то/зла 
сачс аонг' Па а% )ея* са- 
гуона. не снг на чоал» 
йямь Я» та»а чролан 
цаи ная» на е ота^Пгно 

<1з ег •^^оу^ая^. пщопф 
*» труфшт* щ‘ усальр- 
ш снсДсунн'
Л чуаа плтаща 14 яИя
раче кщ!

■Йг. ,.
т**с\ш

А1Пи|М1*# 21аг (псЯерепйеп!
- 1 111 йе 1пГогша«ип1

|1а щ* АЛт-ДОа 51г Рг М1Ьл1 27 Ва хагдтс 
' УРЕЖДА ГЕДАКЦИОМЕПЪ КОМИТЕТЪ
Вгьлг. не.зан. информационен ь пестннкь 

Огг. рсдакторъ: СТ. РАДЕВ Ь

сс9? С1,

Аб.-нт-мтигъ. ЗА I ГОД 200 ЛЕЙ 6 МЕС 120 ЛЕЙ 3| СТЦЯСП1 1МЙ19

Отъ ново убийство Итало-егайссхгата с:4аа ; 
въ «гсгивръ

СРАЖЕНИЯТА ВЬ АМЕРИКА
Отговоро на г-нъ Батцорияш

* -ш
I

Въ нашата провинция ниши Нима *ив та на чо- 
Следи едно затишие от ь нкка е толкова сфтинь | 

гпдчни лагпчтзать опю Или заш >то е вт прасза жи 
■0 да се косятъ човешки вота нзедччъ българинъ. за I 

та Преди две седми- живота на единт. турчинь? | 
вь Симионово, миналия

Вь бр: А 18У на «Д >5р. истината 
Но.иии* пуб.тикунахме п-«с

Ткя дни, ек Джерси Си 
тн иъ Амгрчиа, с станало | 
истинско сражение между мото изпратено отъ редак- шапа, че непнигк сведе*

цинта ни л> и цнтк „Аяе-нии сж 6или

Г-нъ Ьашария ни сьоб-

негри, и италианци, н ь
счрьзха сь ети «пс<ин нь 

Ето каде е въиросгтъ. прпсъ. Единт. денъ нь 3 
«Итвьргакъ ьъ Настрадин, | Случаи: к и процедурите )
КЙДею бкха заклани два- ! вт, миналото ни дават ь I 

млади турни ( гь куцо- основани* да тньрдимь, че 
ЛЯДСигк. На нрънь попедъ вь нашата по: винция тла- 
Гкаи три жертви не биха дке исехогагично разбира 
вяли нредм*ть на общес- не по отношение на „не 
Таен ) безпокойствие Оба- ромъицитк“.

То бкше насаждано 
нередь масигк, то се кул* 
ги'ир*шс и заIв ьрдинаше 
чрезь нскко ново убийство.
И отидоха до тамъ, че у- 
биха най-носле и минис-

т.гтни и че
нърулт.” к Димният'*.Вь с в езоитк сь .бщгния той 
брой 15Й23 и къ ..Ааеиь- е услужяаль на диата сь 

часа следъ с 61.дъ се за- ! РУЛЬ публикува отговора(седски нар >да »итто е 
п чиаль п митически спорь На г* Ь.гнария. пред )тнра1яиаль нежела-

Нзе пое тчидме вь пис- телни атигацни, к »ито би* 
ма италианци Сп >рът ска- 1 м ио сл на нею мереиит Ь да м поти да разиалить лоб 
ро се т бтрналъ вь ржко- съобщения. които често:рогг,седскигФ отиошеиив'4 

който ! публикуеатъ за нзеь тор-| К.кво б па к.зтл.1 нь
тн ьрдеиивта 

моит-к
да сьнар д тици .гь Ю«на 

нашето |Д бруджа, които четдгь 
Омъ огиестерлно оржжие. деликати > по/ожене нь то-1редовно „Димиаяца“ и „А 
Резуиатъть оть сражеии- зи Дкрай желае да[деиърудь,‘? * 
ето билт: неть тежко ра- занимава общ-стченото м «е Още глчиь ижть ше се 
йени и около 20 души «ре иие Н‘1 Номъиия сь нась. свиягь болезнено тЕхнитк

■ то нека испрати ечой 
рее юидентъ, к йго на са
мото мксто да констатира .ти. Нае сме сама тукъ:

между двама негри и д«а-

б й.пашень
уч стнунали стотици бойци | витк вестници. Ние моли*-;отгонорь иа

ме дирекцията иа „Адель- на г-нь Баптария. 
. Димиияца'*

н ъ

че, като се спремь на об
стоятелствата про които 
СЖ извършени, гт.гапа т1; 
се явчьа г т, не каю изоти
рани актове (нормални кри 
■инални прояви ма даде!о 

мвщесгнт) но по самото 
IЙ^Гество на характера си 
[Лворягъ мн го.
^Убийството вь Симео- | жи. ПовФрва се. че ще се 
»(т е изворикно за 100 ликвидира жестоко 
1жА За сто лей колонис- страшното минало, за дт 
“■ Георге Сурду убива започне новъ, нормаленъ 
„най добрия човккъ вь живоп, кь нашата превин 
Общииатв" Сг. Ме1ровъ. Ция. Но характера нз пос- 

Шерифь и Билялъ Ах- леднитЕ случаи геворягъ 
■с1ъ сж заклани отъ ку- че тъм»:вт1. 
вовласиН. зашито полю- 
бопитс тва.ттт да видя1Ъ отъ 
20 крачки какь ше бжде 
Вапрянъоть полската сгра 
жа д;бигьк.т наубийиитЕ.
Убиватъ баша на 3 малки

отъ Диетф страни. Борбата 
се извършвала съ ножове, 1’УЛЬ" и 
бастуни, юмруци ир„ но { вземе предъ мидь

То-търъ-председательп, 
ва уйийствт отвори з.сде- 
пенит-к очи, сепна, раздви-

ко- гърди
— Ние тИ.м.тме прияге-

стув«ни отъ п лицкята. 
11 лниавтЗ, трф.бвло д а 
у Не гркбатъ сълзящи бомби 

съ за да разтърнзтъ оже* 
сточснитЕ противници. По
неже италияанскиятъ и 
метърскиять квартали били 
съседни, тк били блокира
ни отъ полицията, за да се 
избкгматъ нови стълкнове
ния. )

БВР01Н СЕНШ ;И1:ТР41НГ.НА
Па, ижъ, 1о августь Как {временни спогодби 

то и вчера ви съобшиаь, стьга не ще бжде итбкг-
Споръть трЕбиа да
ризргшечь нь ие- 

цг.л сть. за дт се

опасно-

че тьмнигк сили не 
сж изкоренени, че гк сж 
били въ летаргия и ча* I 
катъ Съм. .,уа тбиия“ слу- СтраШИ буря ВЪ УяГ1-
ч,;й за да развяватъ кц- < 
сага на смъртьта и гра
бежа.

пееимнз мътъ . тн осно из ната 
х да на разг.,»< ритк между бжде 
представители!к на тритк гоната 
телики ст ли сжшестиу та [ пр.-д пирати 
нь всичкн Сп редь сведе 
ния отъ Ь'рлинь. З.штн- 

Буда Пеша. 1Ь ангустъ. тнъи М екна и тамь се- 
Вчера па много мк*та нь риозио сж затрижгни 
Унттрия п «д а а х т стихий-ти с.пасн >ститк. коит ) м.гать 
дтжд.нг т ридружеин сь л< пзбухнать нь близа 
нез и миент буря.

Н ,дъ Бута Пеша бурята 
(Е с С -беи т силна. Има 
ма т

п дг т-ената 
пече ч Ана нь Абисииия.ри

О.ь торната среща дне- 
сь ще зан.кт дтлн прего- 

аа н ,ритк между тритк пели 
ки сили щ* сп,-м тиать да 
ее запази Е«р 
п, ститк и дт се т[ч-д .тира

деш, убиватъ мжже на 25 
и 27 години. И .защо?—за т

■

• • а отъ . п.с

11ТШ-Ш1Т ПНШЕ11Н. време.
11- тстаг*чинт стьтз и а ти закрепианиет 1 н а по- 

Ан1 лня и иа И галия открина ниянащин се скспаисиненъ 
разрушени здзиия тз !■. е.-ектини за миогооттас-.Ехо да папи* въ чктна 

Л ндонъ. 
Итало-аб. синскня

ската д з тл мапия се тн боя 
да т.е б.з Италия ла изпил- 
зуеа В-ют.-еи съ за снон 
цели. Зо ча то. Аол.я сс 
започна едпа стр.шеа кам-

духь кьиь 
*ьт не на

еди,.странни 
д т рж«иитк, уик
б-з млнст

до тегна • ть други попреди.
Огбедкзтии сж 4 :лучзи 

на убити презъ мр-ме иа 
бурята и ок .л) ЗЙ души

мекду Аигл' я и Египетъ, пзпия прогинъ Влтизелосъ, , рангчи.полчниагал/Ъ к. ит . .е сж дал-1 цапьлп , 
пр мФиз в ъ английската ньпрккн неюната | лфмя тежко и а пели • с<узгат.з
политика ни БалканптФ и | гопу/ярм сть Отъ друга > д ,есь стляа пъри1та ср-
по оттт тпенпе на Германия ! страна, Англия иска - п • ■
Л ндонь желае възстановя- ! пречи на Италия дт из .ид
ването на м нархията и ъ зуна за и еин.з цели от- 
Гьрцид Англ, йскиять дтто- крит.ттк сгр. мни залежи 
рь Подпомага каузата на на нтзкелъ нь Гърция. Не | 
кр.от Георги, коит,» е бли- е сътгемь случайно нзне
зко евзрзань съ Уиндзор- ствето. че Ачгл.-я е прода- , мтептъ нь [Ьригуадъ ше 
свия палатъ. Англия желае I ла на Г»рц * 7т) аер плаца, 
сь тона да п пркчм на 
итал. янскитк I л>иоие нъ 
Сркдиземно море и да сн 
осигури гжтя къмъ Черне
ното м >ре. Силнигк итали- 
ян:ки бази вь Родосъ и 
Л деканеза намалиха зна

ци ИГ И »ие ;и .,сти
Н тг{)4 усилията и а т 

-!«»а,Н д» преближп 
ТЪ иа Ас: ля и на Италия ~

зад - В:еП22Т* 1222 П1 ЕТ1

пише:
когфлитть има вече голк- 
ми последствия: сближение

ренн и ь и а
С1И СГ*УГ1‘Т{» Н4 ОмI

:

22П
Алис». Дбсба. 15 «втусть 

Л «НаСЪ) — Нъ рж«1-н диитк 
. еркдк се о|6елязйа. че им- 
перат, рьтъ е атяникь. че 
ме тц- приеме ник >гамищо 
к -т би м тл да унцгди 
ма незаиисим-стьга м сувс- 
речятгта «- Ете- пия. п > че 
т й ие е «тр ,<тиггъ.л>. ду 
мата ,цкл сть’- (1ж.ц?стчу 

че иъп-
Ь ЧТ> бИ

III4 МГЖДу фИМ.тта ПЪ1>МН 
д.легати г. Лтзаль. И- 
дьиь и Ат и.зи.

|*и«-ц|ив:ъ м ръ прел гдч 
• тр,.ь на Англия г. Л >идт. 
' Дш рджь нь гдяо интертм 

т чера г заявилт, че

В1ЛГ12С21 СеХХ221
въ ЦарЕгралъ *

Грьцкпягъ в. .Петрисъ* 
съ бшзн». ЧГ презъ идния

бжде организирала Бадка Т й тзТрна, че опаси, сьта 
иск з седмица, презъ к ято I за цклня енктъ ще се рлз

осемь мчаде- ‘ и почувствува отъ на обаче опасение
; отговорнитк ржчотз, дители рф,и жертаитк 

и тк ие ше се заблудктъ1 предстаеляяалъ за Етиопия 
отъ окстз иа дяв >ля. единъ к> млр м-ст, иа ба-

,Т«ймсъ. пнше по.ЗаТа иа едчв отстж тяаяе 
поводъ разг.-воритк в ъ на територии. Италия тае 
Парижъ, че съ фтрмулч и откаже л> разисква

I ТЪ П Iгрупи

жи и осемь момичета отъ 
нгкка балканска страка ще ) 
изптлн-ть нацмочьлчн хи
мн не и ше играягъ наш >• т

Четете и разпростра
нявайте всстннъ 

Добр. ..НОВИНИ,
в

чението щ Мзлга. Англ::й- | НаЛНН танци



ч
V * »*\ .

.ДОБРУЖАНСКИ НОВИНИ:Стр. I

«■ВЯйавяВ.1*1*
1ЯЯЯЦ 0 1 114 ГвНВЯАНИЕЬовошиш коюеся 

ва Иташ ■ 1баешс Iвнимание 8
I■ Всички добрудясанаи п тетитеди нчПаркжъ, II, В ь близки- 

1% ирък ж ни участзую- 
ви 1Ч делегации вь трист
ранната конференция (е 
мотвържданать следиш* 
кои цесии прелет витии м 
баронъ Али< ак:

I. Раашярдм се Инди
анската хоиа иа влияние 
дадена въ 1906 ггд. лато 
Фраапиа се ошава отъ 
сасата ао«а въ Абаиии саа 
Тава, че италпкксш ю ма- 
а**ие ше се простре върху 
цблата терит. рия иа А0а« 
синия, като Англия си за
пази правото иа разпола
гане съ |">днгЬ отъ окол
ностите ва езерото Тапа.

2 Е<1?в1 мнческо съдей
ствие ад опслз.,творение 
богатствата ва Абисивия.

3. Италиански съветници 
инструктори иъ админист
рация^ и я< йената иа А- 
басиння.

Iденя иа флотата. Присъст- 
иунвли Н. В- Каролъ II

министри чужди ;| 
дипломати и дилядеиъ иа-
родъ.

— По отношение < бяя- | 
лениего публивунаио въ в. | 
тЦ)бр Гласъ* оть г. Сге- : 
<р*иъ Б«к ьрджиегъ отъ гр. 
Ьалчнвъ. за продажба ва 
имота му в в с. Чернооко, 
п >м >леяи сне да съобщим 
че лостройвдта която слу
жи за кръчма ие е собст
вен >С1Ъ иа г. Бакърджнеяъ 
а е с<6с(веиос1ь иа г. Же 
ко Кнроаъ.

Горното можеласепро 
вбрл н устакояи истината 
нъ ибстния Окр. Сждъ 
л4ло /А 3065 | 933 год.

—ЗемеаблскигЪ инспек
тори, вой то отъ и заветно 
време произвел>да «кец 
ори тукашния мбетенъ зе- 
медблекн 
сж приаьршнни работата 
си. 0:венъ маогото злоу- 
оотребсанв тб сж открили 
че и ъ селата Баладжа, 
Кзрж-бенкьмй Кжл ьч* в >й 
м др. сжщестнулялн кило- 
нисти фиктиьни.съ раздаде 
деви Нави които иик га 
ие сж идиали. или аянять 
яаклде сж аогсриигЪ села 
а яииатб имъ Очла години 
на реда рабогеви.

— Основана е отново поли 
тическага групнр тача (же- 
лезяата гвардия] воаго 66 
разтурена и>дь името .В; 
ичжо аа държлеата* подь 
председателствай иа Геие- 
раль Клитакузлн г-Граинчс 
риаъ.

—Силистренския окр. Уор 
авитель Таш-.о 
е забранила конгреса иа 
Д >6рудж«искит6 Студенти 
който шеше да се състои 
аъ Силистра.
Причината аа забравата г* 
иеколкото инцидента, 
ставали I ше въ първия

Iили иинаваши презь нея, нека бла- 
гов л»тъ ч се елбиятъ въ
ратя

1н.ички
9I иивнсъгипмт 9К гисилиризтъ №мш Гоиш ■*I ) «
«

Iул. Триядеца № I (срещу хотель Стленлидм

Кой о е гтбдекъ съ кяяй лрочутатб 
В червеня

КЯРАЬУПАРСКИИ СУНГУРЛАРСКИ ВИНЯ-
Екстра вюлеидилеча сливовица съ

3 я0 Л XX

3
3
■I91 1жг* 1В%С4И ШУС11 II спи

МЕЛНИЦА „АУРОРГ—Ф -екгллата лерчепция 
е рекламирала стркжарииа 
Стоиачъ Мувтибяу, задето 
при на траздаяе ма кьш.та 
ви коато живбля с събо
рил ъ оградата и зл >у.к>тре | 
билъ съ вея. Кжщата въ 
която е жиьблъ стражаря- 
на с бил) подь секвес- 
гь(Ъ на перчеппиата.

Властитб водят ъ след-

!!
До нари НУртоната 

XXX ОО ОТО
чинъ,

яоаоджтолв ао

ошмп
>вл

■

[Галона 1 Дувисхи 
П98П

»олрд 
:елв ххек во

ан
:чки про- 

одШлциПочеса

„Таимсъ“. Вь Е-ропа о- 
ше исс стаагло в» ши, ко- 
ето да смути зближеиието 
между И талии и Югосда- 

, иосто френската дип
ломация се мжчн д) иа- 
сърдчава а унгарското пра 
вмтелств» има изглежда 
държане ао
надви подозрително отъ 
по преди кьмъ дунавски- 
тб предложения. Туяъ се 
ембта, че Пели а ие шепоп 
дигне вепреодтлиии пред- 
дожения срелу пакта, ако 
постановленията му ие сж 
несъвместими съ Гермамо- 
Подскоти съглашение. Гер 
майското правителство не
отдавна е 
•раицузитб съ тона, че 
цти.)В>) се с обявило про- 
тинъ Източно-европейския 
пакт>, яовата форма ва 
вой го то по едно време 
наглеждаше готово да при
еме. Тукъ се признава, че 
ме ше бжде леело да се 
добие германското прие
мане иа Дунавския никтъ 
и че с предблеинето иа ие- 
иамбсата вь Аьстрия е о 
Себено мжртна Точка.

БЕЗЪ НИКАКВИ ТАКСИ
«Н1ЦШ в в&шв* век*

ВШВ& в 1ШВШ1А 1СВЧ1Вжвиввг ва кжвввгж.стене.

—М-тнистера ва вьтреш- 
ни16 рабчти г. Ивкулсиъ 
е ваедь инициативата, зя 
основаване ва едно дружес 
во отъ всички черномор
ски курортни заселища, ли 
ината Кюстеиджа-Балчикъ.

Цел)ьта ватова дружес 
тво ше бждг: Стабилирване 
иа една съобщителна и >р- 
ска линия, която да свьр- 
зна курортиитб заселища 
Ивстадирваие иа елтюри- 
чесиа енергия която да ос- 
ветлянн всички мбета. строе 
иеш на едно хубаво ш се 
което да свързьа исичвитб 
курортни нбета. Въобще 
за подобияяаяе на всичлн 
селища. Зз тая цблъ иъ 
четвърт.кь се свикоатъ въ 
Ьукурешъ всичви кметове 
на куроргнитбибста конто 
д* сл >жагь основа иа дру 
жестаото.

Българска Зе«ед9лсиа и Кооперативна банка
—По искането ва турското 
лрааителств > тая есевъ ще 
бждатъ изселяни всички 
турци, цигани и гагаузи 
жнувуши въ Ромжнвя. Ис
кането ше се приложи и 
ва ония конто яъзнамбря- 
ватъ д< останатъ нъ Ро- 
мжния.

НАРОДНО УМРЕЖДСНИе ЗА ОБСЛУЖВАНЕ съ креди гь
Основано оъ 1864 голина.

Преустроено вь 1879 и 1904. Основаната презь 1911 г- 
Българска централна кооперагиана банка се слЬ прель 1914 
г. сь Гмлгарсиата аеиедЪлска банка.

УПРАЗУЛЕЛЕНЪ СЪбЕТЪ:
Ради Насилепъ 

Д-ръ Ие. Ь-шноаъ 
Д ръ П. ПЪевъ 

Администратори Д Бъроаъ
Д р > Д. Д >бреяъ 
Д. Я Раауловъ

Утравитель:

Оосзтете и< во отпо
рената иезедария яГаб- 

ровени* на улицаИшъ Г. 
Дука Л: 8 срешу жглбзар 
ския магазин ь на Атгелъ 
Господиновь, кждето ше 
намбритб прбевн и вкусни 
наденици и п етърма оть 
едьрь и др-бееь л блтьк 
работени оть Ц9Н19.

Вь сжшзта мезслария ще 
намЪрктс 
пресни салами оть Черна- 
уцъ, и Сиб »у. к«>ято 3)- 
доволявагъ и най-преген- 
циозичтб онусояе.

разочаровало

Капигалъ и фзааове 1,050,893.00в лева.
ЦЕНТРАЛА СОФИЯ

100 клона н 60 агенции въ всички иртизаолигелии центрове 
иа страната

Вюговее 6,633,000.000 
Пласчеиги 6,324.000,000
Обслужва съ кр.-дягь, чрезъ всички баикоьи опергит* 

«емедЪтскигЪ и занаятчийски стопанства и кооперативни 
сдружения.

Приема С1естояни влогове, срочни и бетсрочни, пр< 
най и тиосни )слоелиВИНнги

Т1о. ..Сотегс1а1а“ -Вчгагд1с— Търси се добре лто-
билшрана сШа* а* ц^нтъ- 
ра на града.

Сппа<нп редакцията

Продават» Бикъ Четете мь „1.И0ВИНН..Сь п >чить
БЪЛЧО Из. НЕДЪЛКОВЪ

на I г. д и полонина, ра
са Сименталъ отъ забодт 
на ферма (М-дляшъ) Си* 
биу.

Справла М-тлко Христовь 
ул. Вийторулъ М 23

____________ Бхарджикъ

КНИЖАРНИЦА се прембеги отъ жгжла 
иелс Михай*

ич ул. „Принчи- 
вь елинатп улици М 20 до—Нз 14 септември н. г. 

нстича указа за прилагане 
вгенито полижение. Пра и- 
тслството възнамбрявн дп 
вдигне взеиоГ') п_>л жеение 
аъ цблата страна.

МНЕРШя Т

»КОМЕРЧИ АЛ А“
Въ книжарницата се иамнрвтъ всички КАНЦЕЛАРСКИ И УЧИЛИЩНИ ПОСОБИЯ 

„■стри; РОМЪИСМИ И БЪЛГЯРСНИ УЧЕБНИЦИ.
ММИП№1*Р
търпиш IИСТ1Г1

ви Д^1н«вЙнИ-
м ре-

— ЦЕНИ КОНКУРЕНТНИ —
— Тържествено се е от- . 

празднувалъ въ Кюстсяджа |
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руЗзрашшновини
Абоьаиснгъ. ЗА I ГОД 250 ЛЕЙ 6 МЕС 1 50 ЛЕЙ & ПЦЩН

.СДим <*• • мапе ед- 
ял в^ля в лял мл 
яеЛл мая шароер*—кама 
наЛ богаташ чогтчи <и 
с»т пя ВлчдерблгЛ*

—Смята дг яяг мглчо 
желяяае а стасае я чие 
ще отстоим* ли ударе
те от* клдепо а *>а и- 
даяп тт—.пе-рдич* ние.

спа-

р*- Ш*1
1йм)1| «1 А4т-|1а 51г Рг М1Ьа177 Вахаг§1с 

УРЕЖДА ГеДЯКЦИОИЕМЪ КОМИТЕТЪ
Бьлг. неаав. информациомеиъ вестник-ъ 

Огг. редактора: СТ, РАДЕВЪ

Посдедешя оп гегоио- 
шппДдбгшП пМво, т! иогатъ Ние и турцитъ

Тирана 19.—на 17 т. и. 
се и9п>ршя погребението 
на паднали* нъ рехолюпчя 
ти Геиералъ Дисиярди. На

Турцчт* огь наша;* про*
| еикцяя се икелаагь масово. 
| Ние сме жаа* и съ гйхъ, де- 

литя сме еднаква участь, иие 
церемонията лриежтетвуия имане е два кан разбира «и», ние 
Кр.ль Ахмедь 3 «ту, ьйго неможеми да чувстваме раз-
произнесе на гроба тьр- л"**'10. митото машата еждба
_ Г е била и е едиакаа
ввестаен., прощаване сьнФр Ког.то уввмд. к*кого
нив си служители. Вь об- 0тъ а.о, ие следъ дълго ар* 
ластьги кдде. > избухна ме падаше н*к >й и от» щ 
революцията пристигнаха "«т* редове. Вземете 
в- зеи.-еждебякт* власти ,кои иигк примЪри. Убиха въ Си-

меооиоео гдииь бьлгарииъ, 
следъ него дойде убийството 
вт> Насградичъ на двамата 
ди турци.

поведение спргиа насъ е ие- 
поиатио.

Ншоследъкъ вогато смота- 
яатъ, последван сломени кой
то остааатъ е болгаптиъ за 
нает..

3«:>йио е, че тЪхнит* кд- 
ьм в дворове сд съседни вт> 
селата съ иашмтЬ. Г1ри про
дажбата са гЬ 
аруги, а ие своигЬ сьседм ка 
то купувачи иа иоито естес
твено би трЪбаало да осга- 
■ятъ местата си. Т-Ч проля- 
евгь иа пришелци, чужди гЬмь 
хора. Защо ?

Ние аапитваие водигелит* ив 
нашит* съседи коя е пречи 
иатя и дали т* имагъ сведе
ния за това иепрооено дър
жане на сяомгЬ сънародници.

ни 7 сям)уки аиаягь доб
ре да четатъ на родния 
си езнкь, 19 самоуки ерч- 
чатъ, а остаиалит* 42 мла
дежи сж слепи предъ род
ното си писмо.

Да чукствув&шь народ
ността си, да виждииь 
огпреде си писмо писано 
на твой езчкь отъ твой 
събрагъ ида стопил» н*мъ 
предъ нгго—гова е тра
гедия ’

А младежи т* въ нашата 
провинция сд най-добрия, 
най - надеждния е. ементт. 
Родени и ияртстнали яь 
едно село, при еднакви ус
ловия. т* носягъ вь ду
тият* си пламаьа на кра
сиви!* идеали, непорочен* 
отъ странични влияния

Познавам ь ги много доб 
ре— ргботливи, пестеливи 
т* сж жтдии аз културенъ 
п )демъ. Гогови сж на ма
териални жергии за да у- 
довлетворятъ културни»* 
си нужди.

При т*зи данни т*зи 
младежи, к'ито злата ежд- 
ба е лишила отъ възмож
ност! да сс научзтъ по 
реда на родното си писмо 
могат*, трИба, тй що 
четат*!

Ред. ма §. щСобр. Ногшча*

Помолихъ единъ мой 
младъ приятелъ отъ род
ното ии село да ми отго
вори нещо.

Приехъ неговия отговоръ 
Разгръщам ъ листа и чета: 
българ.ки аули писани съ 
латински ьзбука. Моягь 
млад ь лриятелъ е 20 го- 
дишенъ. Той е завьршилъ 
единственото Наше селско 
държавно училище. Заин- 
тересованъ азъ го нами
раш» и му се сърдя заг
дето е направилъ неряз- 
бранъ отговора си съ ла
тинската азбука.

Отговора и извинението 
♦♦.ше: той не знае друга 
азбука.

— Вь село идватъ бъл
гарски |.естин1и. ами ти 
какъ 1и четеш»?

— Събираме се прияте- 
ти вечерь въ кафенею и 
бати Ге('рги ни чете вест
ника.

— Значи има и други о- 
ще които не знаятъ да 
четатъ на родниятъ си е- 
аикъ?

— О-хо! . . Моя прия- 
телъ се завъртя на пети- 
т* си.

Питвмт, разпитвамь въ 
селото, Отъ 68 младежи 
на възрасть 10—23 годи

на гЪх-

поедючитатъ
пвслед

то следъ щателна разслед 
В)ие щ; прг-л >жлъ къмь 
пр)»ч.1енч* найорогигк 
лос там. >н левия иа закон ит*.

мла-

При асе топа, неможеиъ да 
скриеиъ, че турцир* отъ иа- 
ш.тх пр твииция ие ии оби
чаха. НЪщо повече, тЪхпото

Буапп п Длбиге
Тирант. Вьлрфки офиц 

кадиигк албански съобще
ния я. [.ту смута, пмяаилъ 
с *ъ Фссш*. сиутъ, кой- 
т.. не е нздмчиаль рамки- 
т* па едно обикновено б-з 
редие, и който е причи
нете стъ лица безъ нс* 
клано «.бшестиеио зизчеиие 
яь сгряната, е травлъ са
мо мФколко часа. известни 
чужди, всстаицит* се ста- 
раятъ д« разпространатъ
тенденциозни НОВИНИ иър- 
жу нФкаква с.т ргатлюцча 
вь Албания.

Още недльжь се повта
ря, че нъ и*лата страна 
вдад*е абсолютно спокой
ствие.

щшшвтшшш
П.рзжь, 20 авг. Ратг )- п-ол*ма твърдость 

в >ръгь, който г. г. Идьиъ за пълното
тезата

зачи1аие»на до 
и Л тгадъ йод ежа причечерь говорит* и на пакта на О Н. 
не м >жгше д. улрьжии го 
лфмо нлняиие ньржу трие- 
траинит* прггонс ри, поне* 
жс отгоиоръть ма римско 
то праяттелегво не б* по- 
лучеиъ < ш,> огь барон ь А- 
лоизи, к< йто б* сезирали 
ичгра г. Мус л .на сь бри 
таис-оп* предложения и сь 
желанието на т. Идъьъ да

Напротивъ, италианската 
легация набляга чьрху по
литическото значение иадт 
Гоиор-гЬ, о»»ред*лащц от
ношенията иа трит* сили 
нъ Етиопия. П яси.ва се.
че мчера и^ли-тк».ита деле 
гсция се е п (стар.лз да 
подчерта- т. я характерь, въ 
дно дълго изложен' е, тюс 

четено на д иовори!*.
Счощи б* нржчена една 

нота гю тоя пот дь иа фрем 
ската и бритзнсчц делега
ции, к( ято ще бждг проу
чен^ обет ЙНО огь ДГЧ1* 
страни. За тая це ъ, имеи- 
н >, ст ръ У; явмъ М;1Лкиьъ, 
гланечъ юрист нсултъ на 
X рей<ь Офисъ, се I чак- 
-а д< пристигне съ аеро- 
пл«нь Заед-1(1 СЬ Л ..|М 1 Пи- 
мишници. Т( й ии се пря- 
СЪгдчьн къмъ друми* аа- 
гдийски еясперти.

се у<н»ятъ точне: |. м^ни- 
малаит* гарачцни, коиго И 
талия иска за сигурн;С’Ь 
иа Италианска Сомалия и 
Ер.иерия и 2. искаиит* от 
и.и тао-ицим за Си1урисс- 
тьта на италиавскит* пода
ници, жисущи евентуално 
вь Етиопия.

Зо британс-сит* ср*дн сс 
пр яиява изнестень скепти
цизъм ь д сежио заплахата, 
която, споредъ римското 
правителство, тежала нвдь 
кол шит* му нъ Изпчпа 
Африкд. Ем защо, тия ср* 
дч се противопоставягъ жи 
во иа п 'литическит* от- 
стжпки нъ полза на Ига-

Х7СШНЕ ГОВОРИ Дрънкпнето ш орджшпо
Беневеит!», 20 ачг. Г, Му 

солини пристигна тунъ, и- 
дтшъ отъИ^ерния. Той шс 
нрекарт ношьа иа Бенетен- 
то, кждето утре ше напра
ви прегледъ па динизгята 
.28 октсм“рий*, иа аниа- 
ционнтя лаггръ.

Презъ вргме на прегле
да въ Петт ронело г. Му
солини заячн предъ войски 
т*. че Италия ще продъл
жена гжтя си, до като из
върши изграждането иа фа 
шьстката империя.

Вь Бензненго г. Мусоли 
ни пр<изнесе речь предъ 
населението, нъ която зая
ви между другото, че е до 
шълъ да паздрави черно
ризци!* въ надвечерието 
на заминаването имъ за Из 
точна Африка, кждето ще 
гпгчглять най славната огь 
*с чки победи.

Пармжъ, 20 З1.г. При ср*зи, че нъ днешното за- 
пърната среща >.ч р< па г. егдвние иа 1рчмата е нъз- 
г. Идъиъ, Лтч.лъ и Ало- можно ж се нкмкрягъд»* 
изн, сп( рсд ь общото убеж пирнн точки въ различни* 
деиие, те сж очертани ос- т* тези ,

Песимизмъгь все пакъвони, вържу които ще мо
же да се изгр-.ди сп >разу- преобладаву, като се зна
мението между Англия и | ягь италиянски1* искания 
Италия за конфликта нъ и абисинсаит* категорични

възражения.
Отъ Адисъ -Аб:бт съоб- Английскиять министъръ 

мнераторъть г. Идьнъ е изтъкналь пред 
г. Алиози (пасносностит*

Абисииня.
Бург въ Уппрм

щааап, че т 
оюшчатглно отхпърлллъ и- 
декта за териториални от- \ които ше гастжчятъ, ако

Италия съ оржжие се о- 
пита дт разрешч абкеин- 
ския нонфлчкт».

Буд»пещ>, 20 а*густь. 
Презь и..следни!* диа 

ДНИ ВЪ оаол I С! ЬТа Н< Ьу- 
дапеща бушукз I зтьиред. 
НО силна бура. О.бсл-зани 
сж МН..ТО смъртни случаи.

лин и подържагь сь ( ще

стжпки.
Въ тази смисъяъ е нап- 

р.ннль изянленея пр.-дч г. 
Лаиадъ и сбисинекгягъ пъл 
ном щено, министъръ ьъ 
Парнжъ.

Помирителната акц я на 
Франция е много затруд
нена. н ! тази сутринь се 
говори въ компетентиит*

предогноати иойяата меж
ду държавч чле.юве нз 
О Н.

Екропз е твърде иеспо- 
к, й,а Отъ много страни 
се изтъкна нарушението па 
ршнов*сието и накърня
ване влиянието и автори
тета на О. Н.

Вь английски1* вестни
ци се намеква за възмож- 
иестьта иа съветъть на О 
Н. дз вземе решенията да 
се зат ри Суезния иапалъ.

Сьветъгъ може да взе
ме това решение, за да се

Четегс и разпростра
нявайте метни* 
Добр. ..НОВИНИ,
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1ДОБРУЖАНСЖИ новини*С». I •4
ма мо смота ищ^ 

Наяаа е арстпи^ 
арйммо «а запитай 

«I Вмвлп е яймт )я 
сума ш се помолил» а 
орисам засега 350 лей 4
осгямалдтч
кдсно. Ндтаря (мйсто а 
приеме тома предложел* 
нЪиап и набил ь д. 5^ 
ВЪЛКОМ И ГО ИСиЪЩщ 
оть общината.

Така ли се събирай сб- 
щинскигЬ такси отъ сель 
кигк?

Г-въ ОчрАжиия управа ; 
телъ има думата.

1ШШгяннжпимкм) сркаь стаж >то ма старемаСАДЪ МЬ
Кюстеяжша, вчера е разгае 
далъ тжжбата пожадема отъ 
съгражданина яя г. Д-ръ 
Байченъ, П) отнашеяие за 
държането му отъ съдтбе. 
еленовагелъ, като обвива- 
еиъ саучастяикъ аа Д ръ 
Реддижъ за детеубийство.

Следъ продъажнте1во съ 
агшаиие, ежда амолира май 
дата мзаадеяъ отъ след ва 
тела аа задържането му яъ 
интереса на следствието оше 
за еляяъ месеци и осаобо 
ли г. Д ръ Байчева

пръсна оацетЪ му и 
то дв отделя 2 
отделя 10. Стяреца помля
на опчарчето да поаърме 
вегонигк оьц\ па което

___отъ слабост ьт а, да свое-
аободатъ отъ то тата, ш-змъ 
дойда въ него, н ино пове
че. Друго зло отъ което стра
даха беше, че играха съ ви
соки гои км, ксего аймаше аб
солютно никаква подготовка 
аа подобна игра.

Венера, засилена само съ 
Любеяъ отъ Вахъръ въ от
браната, не даде сжпо очак
ваното.

Общо взето, а двата така 
аграаа индивидуално, оазпо- 
кжеаво к неефикасно. Поради 
конто причика, играта ва чес
то, предаване коиичепъ ас- 
пектъ. Плюсътоаа не липсва
ха а бруталяосгигЬ.

По асачко изглежда, че иг- 
рачигй, аъ голймого си бол- 
шнветао, ври асе да сж заб
равяла да играятъ, ве сж заб
равили, обаче, бруталност*». 
Шито което съвсем* подце
нява тйхишгТ успаач п отьрь 
шава зрителя, който е дошелъ 
па терена да се наслаждава н 
развлича.

Осаеаъ това, сме въ иаве- 
чераето на първенството. А 
това значи, че ако се продъл 
■сака съ подобна грубости по
вече отъ половината играчи 
ва вейка тимъ, да бждатъ ка
на?» ни.

Ето защо, както ржко води
тели» тъй а стмитЬ играчи 
грйбва да се загрпжатъ съ 
вреже за премахването това 
зло. Злщото въ протииепъслу 
чай, се увреждатъ само тйх 
иятЪ ма (ереси, спада тйхаая 
и реста жъ и тубягь симпатия.

Реферира г-яъЖакъ Яковъ
3. А.

Недйдя, 18 т. и. се състои 
футболния млчъ между Гло- 

в Вемера К. Ф. Р., койго 
ряш вра реасмъ резл- 

татъ 1:1 (0:0)
Флатяческн резл 

татъ е 22 пй като а двата 
тяма отбелязала още но едваъ 
голъ, яо погрешно, рефера см 
рн опсаидъ.Но поиежфоаа се 
случа а за двата тима, тази 
грешка ие оказа влияние как
то върху играта тъй м върху 
резултата. И да бйха врязва- 
ти, ирая имь щйше да бдим 
рааенъ—2:2 вмЪсто 1:1.

Съ тазм са бележка не це
ли мъ да уязвим* начина ва 
•рбятражъ, а само П|мами* 
една вйриа констатация за дей 
стаитедаото положени:, и то 
като нахождаме отъ желани
ето, щото за аъ бждаще да 
се огбйгяатъ а поправя» ао- 
възиожнос ь подобна грешка, 
които давятъ псводъ аа най- 
различни комеитарив.

Колкото, дали имаме врано 
м дали е вйрао нашето твър
дение отъ правилника за фут
бол вата игра, вейка заиитерс- 
суаааъ може да се увйрн.

той "У «весело

!реаул-
то отговаря съ псувам и 
бои. Сгарецътъ дига своя
та излита(з спа яо коло- 
иистчгто прибягва до седо 
извикал свако си К. Дра* 
гичъ койго идча нанасяйки 
го-тЬнъ ч б й на старец*, 
следъ Това Драгичъ е иа- 
бздъ и двгмага му счзове. 
Напя* итг >ре ш.-фа е аре 
стузаяъ преб-шя стгренъ 
н го държалъ арестувам* 
3 деня.

Редакцията напозни куж 
|дии1-Ьпостжакв предь офи 

цнзлйшЪ власти.

— По отношение обяз- 
дението публ шуагио във 
,Д »бр Гявсъ* отъ г. Сте ? 
фвнъ Бжърджиезь пгь гр ! 
Балчикь, за прод-жба м! 
имота иу вь с. Чернооко,I 
л.>м (Лени сме даекбанш 
че нестройната коя го слу
жи за кръчма не е собст- 
веносгь на г. Бакърджишъ 
а г собстаеность на г. Ж: 
ко Кировъ.

Гораото маже лв се пра 1 
нйри и усгалони истина» | 
:Ь МЙСГкИЯ 0<р С*4ь 
дйло ]6 3065 ! 933 г< д.

—Вчера минаха преаъ 
града им на пат* за Кю:- 
теиджа Варненския Гарни- 
зоиеяъ Н.чаляикъ и г. кме
та ва гр- Варна.

Т4 ше посетатъ плажа 
на Мамаа я дмесъ се заг- 
ръшхгь обратно въ Варна.

—Мм иь всичеи които 
ни изпр.щатъ сведения от 
селата да сеа-дписнатъ въ 
чолискнтй СИ.

—Оня де» ь се е явелъ 
ДкМИТЪрЪ ВьЛКОВЪ МЪ с. 
Армуглкй при тамошния 
ногарь Нмчу Мчху за да 
му плати 350 лей срещу

I
—КюстеядженскшЪ в-ци 

съобщават, че турцигк ко 
ито се рзеелватъ въ тур- 
ция сж закупували вай ху 
бавата добруджаиск порода 
иа коне н саги пренасяли 
аъ Турция. ВестяицигЪ а- 
пелиратъ къмъ нластнй да 
задържаха износа на хуба- 
вягЬ добруджански коне.

РАЗВОЯ НА ИГРАТА
Тнмътъ аа Гл>рня, който то 

ан пжть беше засвлеяъ съ вла
гането на Каровъ съ оше два
ма нови играчи, ме даде очак
ваното. Юношнтй преда две 
седмаци играха много аодеб-

Сшстр^вско Бигарско 1аспо Църмиши !шш
СЪ ПГЛВ0 НА ОБЩССТВСНОСТЬ-

СЪОБЩЕ НИЕ

ре.
Презъ цйлото време ае мо

жахме да вндкмъ поне едно 
смислено нападение. Вейка кг- 
рачъ биеше м пращане топ
ката безъ да си дааа смйтка 
а беаъ да обмисля поло 
ето като че ла всички стра-

— Архивата иа Кадиак- 
реиската префектура за го
дини тй 1913, Н 15 и 1916 
е пренесем мъ бКокстая- 
иеаскиятъ 
Са .ъ. Заинтересова нитй да 
се отнеса >ъ до горната ин
станция.

— Въ гр. Тутракааъ е 
заловена на 17 т. и. бан
да отъ циганя, кг яю е 
фалшифицирала сребърни 
извети отъ сто лей. При 
следствието се е установи
ло, че баидзта е оперира 
ла и въ нашнятъ окржгъ.

1И-
Зшискането па ученицмтй и учеиичкитй при Българско 

то Частно Първоначално Учелище съ права на общественост» 
въ гр. Сплксгра аа новата 1935 | 1936 учебна година ше за
почне ПОПСДСЛИИНЪ- 8 Септемврмй, и ше продължи ло 
ПОНСДСЛИИНЪ. 9 Септемврнй вкл. Записването ше ст«м 
въ канцеларията па училището вейки пркежтетаенъ дс«ь отъ 
8 до 12 пр. пл. н огъ 2 ДО 3 ч»са сл. пл.

Дирекцията съобщава на роднтелнтй за знание оше

▲т&81 ххротпъ Общество 
ва вареше

ЕДНА ГСЧЬ ПЛ ЛОИДЪдторджъ-
Г-нъ Л идъ Джорджъ е 

произиесглъ нъ клуба на 
„Традъ-юнноиитй“ едаа реч, 
която означава началото на 
изборната борба.

Фактътъ че лгбералскяя 
лидеръ е държалъ речьта 
си въ клуба на Тредъ>юяи 
онитй изглежда, че оправ
дава глуховетй за гдно сбли 
жеине между биьшея либе 
р:лски мн^истгръ и изби- 
ратслитй лейбъристи.

Гнъ Л идъ Джорджъ е 
нападаалъ политиката на 
кабинета Бзлдуииъ, както 
стопапската така и външна

По отнешевие външната 
поли ика, той обоикилъ сра 
встелствот.» и го държи 
отюве рно за безсилието на 
ОН., особево по итало-аби 
сичекия конфликтъ. Всич- 
китй разисквания въ Же
нева и Пзрижъ, съ които 
се дало удовлетворение на 
И галия противъ Абисиния, 
не значатъ друго оевгаъ че 
ОН не поеД1'(Янля-(Я нищо

Търгоасше преговор!
МЕЖДУ РУСИЯ И БЪЛГАРИЯ 

ПРЕУСТАПОВепИ
Софнг, 18,— 
Търпвскитй преговори 

съ СъЕетсла Русия са гре 
установени, до когато се 
очертаять нови възмажио- 
сти за тйхното задоноли- 
теяао привършване. Въ по 
следното събрание на дветй 
делегации, станало вчера 
следъ обйдъ въ м- >ото на 
външяитй работи, съветска 
та делегация откзазла да пуц- 
ем: иекои осно» ни л л же 
ния, пргдвидеви вь общата 
наредба на Б- Н. Ьанка по 
нноса н износа и е насто
яла предстааениягъ отънея 
преекть да бжде приегъ 
изцйло

Аасщтнвевъ

следното:
1. Понеже броягь н* ученнцитй е точно опредйлгп. 

якпаемнето може да се прекрати и преди 9 Септември*.31(0 
числото бжде попълнено.

2. Р-'Дителитй на следчитй вече ученици да избърза** 
и ги презапишатъ, за да н; бжяагь изместени. Лирекцзя** 
ве запазва мйсга. При презаписването прнсжтсг?нето н* *- 
цата ие е необходимо.

3. Записването сгава лично отъ родктелитй на деи*1*'
4 Записването па ученици и ученички за 1 отдЪлеш*

става аъзъ основа на бюлетина за раждане, или и»влечеяа* 
отъ акта за раждане, или кржщелно свидетелство. Д:Д*Т* 
тръбва Д( придружаватъ ролмтелнтй си.

5. Ученици, родителитй на 1-оито не сж доизплати1* 
миналогодишната си училищна контрибуция, ийма да бж!*т 
презаписаие.

6. Пра записването вейхн родители внася половинат> 
отъ определената му миналогодишна училищна кон:рибуча* 
3( новозаписанитй се инасг 50 лей.

—Министерството на фи 
нансиитй е издало статис
тика за събранитй данъци 
отъ 1А ьвгустъ дз 1| с. м. 
които възлизатъ на *54 
милиона лей, а миналата 
година са биле 413 милио СИЛИСТРА, 14 АВГУСТЪ 1935 Г0Д-

ОТЪ ДИГЕКЦИЛТАна.

— Търси се добре ло- 
биларана стан въ центъ
ра на града.

СЛ(‘йлна редакцията

—На 17 т. м. овчаринътъ 
Б )ню Тиксвъ старикъ на 
67 г. отъ с. Армутлий, на
сей чн евцетй си ьъ стадо
то му сс шмисать две св
ие ни прочутия побойникъ 
колоииста Костадивъ Дра
гичъ, онч,:рчето на който 
Гепрге Неликувъ *» л и ч а

!

МЕЛНИЦА „НММ“Рештта с ит* и
)ЪК01Н1Та И В0С7Ч?

шьтя ся ино 
вт. Ц. „НОВИНИ"

До нара КУртоната чощ
:ооото Вааардшинъ -

чинъ, моли
ал
ро-моички 

ххз водители оом од-Ълщт
КНИЖАРНИЦА се нремйсти отъ жгжла на ул. .Прннчн- 

иеле Мкхай* въ сжшата улица М 20 до БЕЗЪ НИКАКВИ ТАКСИ
нкхвшдо* х яагоьжно вощ-

В911ВА Я 8&Х«1в1!14 «СЯЧВЯ 
Я11&ВВ1 Яж ЖЯК1ВТА.

КОМЕРЧИАЛд •КОМЕРЧИАЛА“99
Въ книжарницата се намнратъ всички КАНЦЕЛАРСКИ И УЧИЛИЩНА ПОСОБИЯ " ре
гистри; РОМЪНСКИ И БЪЛГАРСКИ УЧЕБНИЦИ. — ЦЕНИ КОНКУРЕНТНИ — Тю. „Соплегс1а1а“ -Вагагд^с
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С'/*' \кЗ жвгустъ 1033 г.
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ГмН брой 103

рцбдеанно вик
Нае еш прдам*, чв на- 

шатт сжседи от* друга 
народност* <• таза про- 
шпица* пестя се неаеот» 
оелдне *а е.чстьта, зю- 
сгоеешкш Яо наш* адрес*, 
ама как* Ьа тръОаало 
да се отнесем* към* о- 
нт-.а наши сънародница 
коаио ся са продала 
съшеста за паница леща?юЬг N(N/(N1" Шг 1п(1ерепбеп( ПШ, „ПЦ11П1 <1е 1п!огта{1ип1

1*Ос|1| ц1 АЛтфа 51 г Рг. М№|1 37Вангд1с 
УРЕЖДА ГЕДАНЦ1ЮПЕИЪ ЮМИТЕТЪ 

Бълг. нсвав. информационенъ всстнакъ 
Отг. редакторът СТ, РАДЕВЪ Абоваментъ. ЗА 1 ГОД 250 ЛЕЙ 6 МЕС. 150 ЛЕЙ 32 СТРНСШ 11ЙЯ1

СТАТИСТИКАТА ВЪ Ю. 10ЕРША ПА Ф^Р%ТИМОЧАНИТЪ
Вь Ю «ня Добруджа отъ зучзане цедена обществе- ЗА ИЗТ?ЕБЛ8НИЖ -А\ теат^^^^т

1919 год 1на не е изаърше* на-иконсмична дейсгви- ! —« • '-. Л; ■, (ТТрлмтицитЬогь нашата ера съ риболовегво и немедЬте.
на статистика. Казваме не тепнос»ь Безь статистика Лондонъ. 21. , Дсйли Хе* >суачЛ>«бя<>агь като средство След1 войната нашето прави-
е извършена, защотодан- общественика грилкча на ралдь“ се-чаутава, че гвр-.\'|1^'остигаие на “«естиа иелъ гетегно разми силна агитация
ни.Ь и ц- фр»,* които се иапитанъ бтзь компасъ. .2^Г I !?
«обшаакг. по офицка- При тоа. положение рт- „V-1~ “го "а. ЧЦИ22? -
лень лжть СЖ ост-азли И дакцията на пестн/.ка ни изтребление*. Т*зн нови т*жа- 3* я» могагь да лрока-' ромъискитЬ училкша. Всичка
оставатъ въ мистериозни* взема инициативата за военни кораби се наричат* Рагь и38,сгна идея, закон-ь; чочги зааъошнли курса на т*-
тф шкефове ни учрежде- Създеване статистиката ьъ така, понеже сж нзвънред* н*Ре-*б*. 3* Д* предогнра «и училища бЬха ачпенлиаи-

«ГбСЛХГ''"" ?еншъ,п*Г'ЗЛ.чш. ."чждгггггь.. ^дан» овлии емвть »еиь , рсткм ятшт . оиемеми пть дагьоснователно прптивъ тЬх пенд^ит-к се дъижеха между
При общ .то пребр)яяа- сънародник* трябва да Сяециил.1стит^ които а-Ьр* обществото вьили в*чъ отъ'6—10.000 лей месечно, 

не извършен-) въ 1931 го- с* проникне отъ ванс- Иать, че тЬ ще внесат* ре ДАРж;г1та полигицитЬ ланси- Подмамени отъ тЪчт стилен-
дкн» цкфритЬ за Южна мостът а ма идеята ко- полюция въ морската стра Рагь писти» идея, създава ть дка много младеж* със ьогвет
Добруджа се подхвърлиха ято ръководи машата тегия. ТЪаи кораби сж по мзвес»н < легенда, която се пия манталитет* .се ГР*Д^Т**
на щателна севяз»я пое- инициатива и да бждо 1СЛСМ огъ 20 метра, снабде- П,д**' огь вериитЬ им* о- -их» като истине н оогомцана щателна ревизия пре инициатива и оа мотпвм пть ШЛПолм. ржД“": съответната оргаииза-. н* дейтгичтел.ш ромъицн изъ
ди да бждать -убликуе.. готов* когото се отне скк?и.ти съ скврость по «Плев.кко. Русенско и . . . .
ни. Окастрени и осакате- сомг до ноговштъ услу- гол^ма отр 40 възела (кога- Напсследъкъ заинтересовани Тьряовск -1 Дойдохз и >анър-
НИ т!» не предстьвляватъ ги. то с*г,Р'стьта иа обикновени среди иоднгать въ н*сът.й:шиха Букурешкиятъ уг.ивер-
стойнсС! ь при изучаенг Вь градове и села тр-Ьб- тЬ военни кораби е 20—25 наречения тимечаиски въпрось; ситегь иа държавни разнескн.
реалносгсга въ нашага ва да бжде разпросгране " иа топ Въ Юг.савня, въ областа въ Бьлгащм, друга чзсть сс-
провинция. но известието за напълно ‘ хвърляне иа тор П1 рв11вта Тимжь сж заселе • тзнз въ Р.:мъ«ия.

Отъ друга страна не но- узаконената ни иннциа- ' ии оть в-ккове рсмънци. Вь Д ръ ЦтЬтковъ .тимоча-
жемъ да си служкмъ сь тиня. аижч1ммш^^нш1 тази областъ т1 поедстввля- нит,“ отъ Плевенско,с* Мърк
сфиц^елнитф статистики Интелегенц^ЯГй въслу- ГпЖна 91 На Л ятп еатъкошъионимаси.Презъе-К- вичка, сега държавеиъ лекарь “ ^ _ __ София, 21, На бкДгар- коаЬт-Ь благодарение на близ- въ окржгъ Ржмнику-Сноатъ
нк ►.'ЬстнигЬ учреждения, чая е наложително да се сквя ьар.од-ъ, накто е пече кото с1седство, и-йкой отъ т-Ь - и неговата г-жа Мзрийка Ц«Ът-
по простата причина, че прояви Тя, която разби- и34 стн,)| ще бжде дадена зк **селници сж се врехвьр- кова роаенавъ традь Охридь
ни се отквЗаатъ при по ра значението на сгатис- _ в’ моделна кои- лилц въ ВИДИНСКИЯ окржгъ, ми изложиха .тимошкиятъ вън 
исквгне. Напразни бФха тлчнитЬ данни щс тр^бза „ ** България. И наистина диесъ, росъ* въ Ромъиия.
досегашни.^ н». апели и да поеме хоругвата на <-гитУц',в“ аъ Кудско има 7селавъко-| Неговото имение се сея-
иолби к, мь Сф.цпплнк. пансирамвта кпея и съ об Тог.к. осшЛяяп. *ъ 1ХХ
тФ факири цв ни се да- щи усилия, подържана отъ нлтрапаичесгвото на стзри- мъисчн. Вь окржга Плевенъ да осгамагъ държавни еги-
датъ статистичесчитк дан- ентусиазъм», отъ идеята на тЬ партии, избирательгь низ 4 села, ч-сть отъ населе- зендманги до крзч на жлвога
ни въ игшкятъ крей. коятос/.ужт-мъда подкрепи ще са каже душ» и ще икето на които говори въ кж |си“

Въ нашата епоха ста- до благоприятния за- израза сюята са..6 дна щи р мъяски. Т-Ь сж бега^ци Етомзнегинаедчяъвъчросъ
тнетикатае единъ«тгьнай вършекъ на честото дфло веля. Се з.пнмаватъ пояастоящ мь
важнитв фактори при и-

аъ

Съ изч/1юче.»йе сам » н* 
единъ-два случа/, отъ Ос- 
п бождеаиею до сега на 
бтлгьрския Нгр д не с бя 
ага давана пъзиожнссть дт 
ь-з» аже с» обедно полата си. |

По тя нчч-»нъ, формен.» 
д:дгнст,1 чрезъ Търновска- | л?тФ <чъ агр «д-. ум : Бурже] ратянтгъ лЬга.ттз сч почна 
та к-ооституция дсмокра- В1. 18 ч, зяЛлДОнъ, Прг;пД.

дн заичнаиаясто сн тойим.11

I

Оржшп ще зоговорятъигшт пити йжг.
СЕ ПРОВАЛИ НАПЪЛНО

Парнжъ 21. Идънъ пт>|нз насамъ ииичстрнтФ прекI

Парижъ 21. СН1Щ.1 въ 
20 часа Лаиалъ прие въ 
кабинета си представители- 
1Ф на печата и прочете 
предъ тФхъ следното комю 
нике:

че парижката тристранна 
конференция се е прл гли- 
ла напълно т>й като не 
предстои ново с»б-р^не на
делегатитЬ.

Вестьта за ивз не пре
дизвика п лФма изненада 
еъ срФдитФ на печата. Оба 
че, все изкъ ве се очаква
ше едно толкова бързо и 
толкова рфзко скъсване.

,Пги паризменъ* се съм 
вяна, чо вдннгЪ егдмици 
ве ше м гйтъ да дог)елатъ 
до едио подобрение на по
ложението.

.Еко де Пари* пъше:
—Скъсването е пълно. 

Мусолини сеотпраня кемъ 
войн».

Вестникъть изказва нФ- 
рата си, че пталианскиаФ 
войски ще бждатъ отпра
вени срещу столицата на 
Абисивия црезъ м.септем- 
врг.й.

Миниг'рът ь на иъъщ. ра- 
дълъгъ разгоаоръ съ ч-»|б>тн г. Хораъ се върна та 
х словгинъя пълноцошенъ • зв вечерь пъ Л ндчнъ. 
маннетъръ вь Парижъ гВсички сещ-шли м льстри 
Усиски. |сс оЧзнватьд. прнстпгнаги

Гая среша ня г. Идъвь!днесъ. 
съ »федстаеителщФ на м«.л М рь предСсдз»ельгь“ Бзл 
кого сз>1лсшенне нь Юз1дуи:»ъ, кейг1 е на потника 
МОМСНГЬ II,)-дстлнляьа I Си- !»Ъ Франце я, съобщи на

I всички министри да бж- 
дать въ Л вдонъ и г т аи

тичноеге 6Ф обърната ьъ 
фикция. Наоттяга фалши- 
фикапйитФ и други маши
нации сжъжтстлугзаха всич
ки избзрч.— Г-дгтг Ланалъ, лордъ 

Идъиъ и бзронъ А чо и за се 
събраха въ Парижъ, за да 
потърсят* начннъ за миро 
любиво разрешение на и* 
тало абиснпскиятъ спсръ.

ТФ не можаха да камф- 
рять още една основа за 
разисквания, курху която 
би могло да се постигне 
едно уреждане иа спора.

МжчяотиитФ, срещнати 
чрезъ време на разисква* 
*ията, наложеха о лзганего 
«а преговори1Ф.

Проучванията натся въп 
росъ щс поодължатъ по 
Дипломатически пжть.

*
Парчжъ 21. Огъ текоа 

Из *« мюаикето се вижда,

Проблема та и пргдн 19 
М4Й 6Ф тая—дч се намфри 
начннъ за »-зр»лзянане на 
гстинската народна воля.

Теорията о>дд*на е иа- 
мфриля тоя начияъ—г)рФ- 
кг, тайно и всеобщо гла
соподаване, при пълна сво 
бода за контактъ между 
избиратели и избираеми, 
зз изяснение проблемитФ 
иа дт ржавното управление.

Съкровената е централ
на мечта па ьсФчо дър
жавно строителство, теоое- 
шчески, винаги е било та
ка—да се изрази действи
телната народна воля.

!б?нъ и -терв:ь.
ЙНГЛИ8 СЕ 0ТЕГЛ71 ОТЪ ЕО: „ „ , , „ , „ , ..ропейсмнтл политики ** и 3 н ъ “ р е * а ° м

седание.
Лон очъ 21. Проваляне | 

то .-а пр гоьорнтф на три- 
тФ страни напрани ту^ъ 
патресающе впечатление.

йталий ше птлнувп
ЙЬКСИНИЛ

I Л )«д 'нъ 20 (1. ч полу- 
ВестнишпФ недвусмис-1:ющ11 Разомвпь нъ Па

лен-.) пчшатъ, ч; Ачгпия [ риисъ е най крупното съ* 
трфб'а дз се оттегли отъ1бятие следь еярлтейската 
европейскаг 1 политика, ка- война. Нт Италия не оста-
то огнище на рязмкрнци. | ва виш > друго освенъ да ата.
МИПИСТГИГЬ СЕ ЗЛВРЪЩАТ ( кУйа Абисивия.

Стремежътъ на АнглияЛондонъ 21. За прънъ-
пжть огъ европейската вой (следва на 2-ра стр.)



* ;
* г• >.»*}> * •-

■ДОБРУДЖАНСКИ НО«ИНИ*Ор- »
цтяЛя на малцмк1П1ЖК4Ш Л1ПН1. ФМШ ниняе квяШо ще ц | 
Я0ШЯ ня тоя япМ 
Бледа, от* там%« 
Париж*, понеже нецГ 
ЯрясжвсЯяие лаШо ^ 
чанта на малката IV* 
тения е било нео^--.

I Ит&лж, че пождрътъ ще се препее 

отъ Абкокки въ Европа —Цчркулмрать различни ка и града съ и
такса. •'"Р

|слушане оо отношение да 
българскнгЬ честия уче- 
лиша. .

Дължимъ да съобщим ь ! града пя ше има публично 
на > си чам родители, че раз събрание организирано отъ 
прострънеаи1* слухове сж ] Кузистит* (оудеяс. Хряст.

заинтересувани : Лига) следъ събранието ше 
лица които не почивттъ аб ; се тури > снова ьъ нашия

окржгъ на организация и 
избиране иа коиитетъ.

—Въ иедЬла 25 т. и яъИталия, аашото Фраииия 
чрезъ подтискане на ита- 
ло-фреискня протокол» отъ 
7 яяуярий т. г. призна нас

Лоядонъ, II. Въ една 
сиоя голяма речъ, проиа- 
иесеоа въ .Клуба на ори* 
ятелит-Ь иа мира*, върху 
воемнягк пр;- готовдения ва 
Италия срещу Абесииия, 
лордъ Робергь Сесилъ мене 
ду другото направи след 
яягк извънредно важни и* 
мидения.

— Вавовностьта за ед
ва итадо-абисивска войвя 
ще бжде много по голЪиа 
аа Франция, отколкото аа

И
— Редакцията ятеЦ / 

яяка търси поодавш.с' ш 
то заплаша досга д

— Тьрси се доби > ! 
балирана сл'ая вь а* ” 
ра на града.

тояшягЪ италиански аспи- плодъ яа
нация.

Англия, обаче, мкиа да с^лютно иа никаква истина 
остане безчувствена спрЬмо 
онова, което става въ А*
бисянин и отговорността ! яа времето курортистит-Ь, |
за орехн> рлааето на пожа- ! както отъ Балчикъ така и I шават*. чг най кжсио до 
ра въ Е-тропа ше в носягъ I отъ други курортни м*:та 15 ссптемнргй н. г. ше и- 
изключително Франция и масояо се завръщать по ! мам* чЪнеиие иа прави

местожителствата ся.

—Вследствие застудяаане
Сйршгка редещп -щМ—Столичните в-ци съоб

Дава се подъ на» Щ
СЪ ДИЖМ | или нь ор Г, * 
хектара заедно сь д.бя- /ЦЦ 
редено стотисгвд ие,

ОТЪ ИНВ-НГорЗ ьъ '

ПолитическитеИталия. ! телс*в.<го.
I кржгов; сж у терени, ч: 

—Както бехие съобщили вследстсие оъншиото поло
Ршо «зложбаи п Бер(ородълж. отъ 1-ра стр.)

двесъ е да избегне една 
световна войн/, която ви* 
си аадъ човечеството.

Авглив е извънредно 
мвого заинтересувана отъ 
тия събития и не й остана 
друго осненъ да защищава 
своите колониални инте
реси.

че чиновниците огьфинан жение а така и вътрешно* 
совите управления иа Юж то, солуцчяга за наследява 
на Добруджа отъ българ* не сегашното празителета 
ски произяодъ се викат* | е много трудна, 
иа 15 септемврий и. г. въ , Близките пзртийници се 
пр. Клужъ зз да бжда1Ъ изказватъ: за ед-то безпар- 
подложени на испить по тнйио правителство, дру .1 
ронжнеки езикъ. Ув^доиеа подържали едно неутрално 
за горното, финансовия об правителство п. дъ предсе- .. 
л.стенъ ниспскторъ г. Ци дателството иа г. Григоре ^ТЪ 1’Орпио 
цоану, веднага бе напра* ! Иуинг- 1ъ, което да орочз-» Г*ВЪ ДМБИрЪ ПсЗ 
нилъ етияъ общиренъ ра- веде пободен избори и коя ^ 0 ОираноЯ 
поргь до финансовото ии* то партия излезе най си;.- ’ КПОНИШ
ниегерегво съ ке йто о из- на тя да поеме улравленке се ПР°Л"“ '
тъкналъ голеиата полз I от то, к< я солуция ще се бзе- ма) 1,0 1 ^ ле11 К Р' “ 
сп меаатите чиновници, тех ме. бждашето ще покаже, 
ната честна служба, добро така заключва столичния 
поведение и нуждата отъ в-къ. 
техъ. като направо е ис
ка лъ шото министерството 
д отмени това нареждане.
15 и арени тоя рапортъ до 
днесъ I ще иема отговоръ.
Изглежда, че министерство 
то не е вземало подвнима- 
вие рапорта на своя вишъ 
чиновникъ.

с сшвжевом *
Споразумение: Ред*» Щ

лп >5 мамил
Павилионите горягъ. 12 

пожарни отделения гасять 
пожара. Грамадите загуби 

Берлинь 20: I ч. полу- 
нощь) Тази нечерь въ го- 
лемата радио-изложбд из
бухва сте.хиеьъ 
Мтого павилиони горят Пл 
амъците се виждчтъ отъ 
далече.

Пожаръгь е билъ при- 
чнненъ отъ кжсо съедине
ние.

IIтта или стопанката

Г-жа Е/1 СГ.

на !5пож^ръ

НРЪСТЪ ПЯ 0 И.
Берлинъ 20(1 ч. сл. поду 

яооъ] .Алгем-йне Ц Йтунгъ 
пише, че разрива на пари
жката конференция туря 
кръстъ на ОН и че требва 
да се тьрси друга ивсти 
тулия.

I
I
I

* ■■ '

Павил.юнъ № 3 е съдър 
жалъ прдчутия аварагь за 
телевизия, готазанъ за пръ 
въ пжть на публвклта.

12 пожарни отделения 
гасять пожара.

Ритите е кин:* иШГ81МТ01 аостйГй щ
“""новпнги

I
I

—Г. Татьлсску е с*об- 
щиль, че следъ конферен- \ В'Ь Д• м

„Берлинеръ Тагеблать* 
пише: Най важното съби
тие следъ езропеитката во 
Ана е фиаското на париж* 
■ата конференцчя. Нтрзди 
те съ изправени предъ 
важни събития.

Сштртш Българско Частно Оъркоичале Уш ^
съ пгяво пя оьщественость 

СЪОБЩЕНИЕ
Злпнсването иа учеиицитЪ и ученичките при Вългар1^^ 

то Частно Първоначално >челчще съ право на обшесг**яоСЛ н 
въ гр. Силистра за новата 1935 | 1936 учебна година ше*Ш 
почне ПОНЕДСЛМИКЪ. » Септемврий. и ше продължи » М 
ПОНСДЕЛЛИНЪ. 9 Септемврий вкл. Записването же с'* 
въ канцеларията на училището всЪки приежтетвенъ Д«"к 0 й 
8 до 12 пр. пл. и огъ 2 до 5 часа сл. пл. .1

Дирекцията съобщава на родигелитЪ заз«анае^-| 
Следното:

Четете и разпростра
нявайте вестим* 
Добр. ..НОВИНИ,

Шя>
1—Апелираме къмъ всич 

ки наши абонати 
пдатмтъ абонамента

да си из 
на лч-СЪОБЩЕНИЕ ц« които сме из тратили по 

селата въ окржга и дадатъ 
еждействне за записване ва 
нови такина за единствения 
т-Ьхенъ защитвикъ в. ,Д^бр. 
Новини*.

Зз записването на ученицнтЬ при Частната българ
ска мжжка гимиа ия за предстоящата тчебна 1935 | 1936 го
дини става отъ 25 Авгусгъ до 31 жвгусть включително огъ 
9—12 часа сутрииьта. Записванията следъ тази дата могагь 
да станагъ само сь раарешението иа М».1нстерството по мпо 
го уважителни причиин.

УчеаицнгЬ прн записваянето си трЪбва да бждатъ 
придружени отъ родчтелитЪ ся яли въ краенъ случай 
настойници'. -Ь ся.

Облеклото требва да бжае униформено:
Формуляри за заявление се наиирап. иъ Секретари- 

ята на Гимназията. г
Заявленията се обгербаатъ съ 7 лей герб. марки и 1 

лей ааиацкя.

1. Понеже броягь на учеиицитЪ е точно опред^1*^ 
записването може да се прекратим преди 9 Септември», 
числото бжде попъ.1нено.

2. Родителят* на следиигЬ вече учеяицв да избьро * 
и ги грезапишатъ, за да не бждать измесгеии Лире<^"т*

иа Д*

— На 25 т. м ловджий-отъ
ското
п^азл^елстн^ь^пг.ь"1^0 не за',а1аа м^сга- ПРИ ярвяямеването присжтст?игто 
п^азд»елство ьь горйта .Ко цата не е необходимо.
бъклъка* на 5 клм. отъ 3. Записването става лично отъ родителит* на деча1‘
града ни. 4 Зшисването па ученици и ученички за I отд^'1***

На това праздненство ще ствв* възъ осноеа на бюлетина за раждане, или и,вл/^е*т, 
взематъ участие всички ял* I от1* *кта 31 Р**Д*не, или кржщелно свидетелство. Деа 
нове на двчжгстйгп,, и «. тр^5в-а V прнаружавагь родителит* си.
са гп жпяни III И М1* 3‘ Ученици> родители:* на които ие сж доизч«ти
са граждани. Ще има кин- миналогодишната си училищна контрибуция и*ма да б*Д*г 
курсъ на стреляне и други презаписани, 

ловджийски упражнения. 6- ПРИ записването вс*ки
Огъ стрзна на дружество- 
ю е организиранъ бюфетъ 
придружена съ спсциаленъ 
оркестьръ и различни на
питки закуски и др. Презъ 
целен де< ь ще циркодира |
-ямипнетя межяу хибакдд, 1

кадиакренско д-во

Кандилаткт* за I класъ освенъ свидетелство 
вгршень курсъ ка основното образование тр*6о« да пред- 
стаеятъ още Актъ за раждание, Кргщелно свидетелство и 
Актъ за ва.\синироние.

Всички ученици прн записваянето си плащатъ 
редил лабораторна и библиотечна такса отъ петдесет» 50 
лей.

за за-

извън

по.юяииаг»родитель внася
"тъ опред*лената му миналогодишна училищна контрпбуий*- 

новозаписанит* се внася 50 лей.
гр. Силистра, 19 Августъ 1935 год

ОТЪ ДИРЕКЦИЯТА
СИЛИСТРА.14 АВГУСТЪ 1935 ГОД-

ОТЪ ДИРЕКЦИЯТАЧетете в-къ,,Д-НОВИНИ..
Кашлнт* Л1 ? болятъ ли ьи гърди»*? 
Вземете

Гудроновиятхиоколатъ„БИЛЛА‘‘
за деца СИРОПЪ ПУЛМОЗИНЪ „И:

^@3 3» лродавъ въ аптекигЬ и

КНИЖАРНИЦА се прем*сти отъ жгжла 
пеле Михай* нп ул. „Принчм- 

въ сжщата улиця М 20 доКОпЕРЧИйЛд ЛЛА‘
дрогерии!»КОМЕРЧИ АЛ А “99

Въ киижарнмцвтд се намирмтъ всички КАНЦЕЛАРСКИ И УЧИЛИЩНИ ПОСОБИЯ 
гметри; РОМЪМСКИ И БЪЛГАРСКИ УЧЕБНИЦИ.

и ре-
— ЦЕНИ КОНКУРЕНТНИ — Тю. „Сотегс1а1а“ -Ввхагдщ!


