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Ешшиик унннне
«рантерното за народ- I щета имъ сж разпръсна- I
ьта ни е — бърже се
ти ВЪ пустиня Недоверие I
лтиреме и съжелява- | ли хранятъ помежпу си и►ъ последствие за д%ли пъкъ се ржководятъ
огь
поговорката „пожа
НЬ си или бтрже изтвме въ униние и от- ра да не закачи само мзя
ЯКпваме глупаво по всич плетъ?
Липсва проявата на съ
Нлинии.
Щ1ри
тукъ неиоже чуаствие, губи се кдеяга
|| става и дума за неу- за организиранъ отпоръ.
Днесъ едпнъ, утре дру
М|но?2сеность. По скоро
Нм: намерили, че суро- ги. така се изчерпватъ
Шш и мъчноподвиженъ жизнените сили на мест
Цлгаринъ се движи тлас- ния нашъ общественъ колективитетъ. Дълбоко въ
Ц*1ъ отъ крайности.
г При щателно изследза- душата залега фалшиво
ВС наблюдательтъ би кон- то убеждение, че ние сме
ттиралъ въ нашата про- безпомощни и че Господъ
ннция следната интерес- е високо, царьгь далеко*.
Характерните прмши на
ш действителность
Гнетени всекидневно обществено униние.
Кжде ще изведе то?
КсгнигЬ жители влагат ь
Безспорно—до наиуша- !
Ьамедни усилия за дчпре
Кюлеягъ създаденигЬ из- не на родните ни стрехи,
неизвестния
петвено условия за жи- поемайки
1отъ. Напрегнали умстве- пжть на скитничеството.
Били требвало да се
нит ь си и физически си
ви, ограничили до мини- стигне до «мъ! Ние сме
Нумъ разходят^ си, мЪст- свободни граждани на ед
Нит-Ь жители мълчаливо ва държава която претен
Преоцоляватъ суровата и дира за цивилизация и
крайно неблагодарна все требва да се знае следнокидневна действителность. то:
Като земеделци проитПриличатъ на г нези во
общественото
водители
лове добри теглачи, сто
панина на които виждай мнение въ държавата не
ки тяхната издържливость може да бжде протиаъ
все повече увеличава то касъ. Требва да искаме
вара имъ. ТЬ работятъ зе отъ представителите иа
мята изпълнявайки раз местните власти да прилични ангарии, поглъщат лагагь законите честно.
неприятностигЬ на небла- Това наше искане винаги
годарно съседство съ при да бжде колективно. При
шълците, товарени съ все разпоедепенче на фискил
по тежки данъци, чувст
вите тяжести, общестяевувайки болезнено, че спре нигЬ ржкоаодчтели дч ожмо гЬхъ се прилагатъ за двтъ извънредно бдителни
коните само въ обратна и да не преСганатъ да
та имь страна, давайки на шумятъ и да дтйствучатъ
вс^ки големецъ, който по
до каю не поем-хнать те
иска, винаги мълчаливи,
зи извънредни даждия иоасимилиращи осамотеноужасяващите незгоди. Мз- ит» засегатъ самп месткаръ, и дворовете имъ да ния житепь.
„Дооу. Новини'
сж слепени, като че ли кж-

на тазсутриинито заседание
«а иианистическия конгрес
председательтъ д-ръ Грьонеманъ пр >чеге д ждада н.
избзрателстяуяа. че циониетическата организ-ция брои повече ОТЪ 1,300.000
членове.

.Провя* посвещава две
уводен статив по въпроса
за олебисцнта. .Проия* да
ва едно практическо реше
ние ва въпроса, което мо
же да задоволи опозиция
та в да ааздравя позипмитЬ на правителството, а иненао: съ подготовката и

контрола на плебксиита да
се нагърбя Върх. касациовеяъ еждъ, койта, поради
своето безпристрастие и ав
торитетъ, представя доста
тъчна гаранция, че плебасцита ше е напълно снобиденъ н неопетвенъ отъ ни
какви беззакония. Друго
яче, споредъ вестника, не
може да седойаедо едянъ
честенъ плебисаитъ.

У, А Я*гЛ общественици и
ЖЯ9у^мщпшо забавлпваШ»
еното н нечие в»
ще
Ром
е* чудесата .ва
ше Петране .7уяцш ,М»11 авитв.
7<*« глупости че но
еатх да нахрачят» на
шит* изтерзани духове
жадни за правата на н>и "по се радва всъно кул
турно общество в» на
шата епоха.
Г.’~
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Цшветпески повгресъ

Нъчаотш! около плебкцт п Гърци
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ВЪ ШВЕЙЦАРИЯ

Лизана 21 Презъ нреме
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БбрДЗЯСВДТа Е1ТАСТр0ф&
оооиигтвамнтп ни ГРУТР1
нЛоЧИч! ВППСЮ пл ЧИ71С1
НМЛ ТУНСЛЪ
Ьсрлииъ 21. габ)тнтъ по
разчистването иа срутения
тунелъ на ул. .Херманъ
Гь,р..Г1- "?»«•*«»“. »о
още ве сж извадени затру
панитъ работници.
ХИТЛЕГЪ И ЖЕГТВИТЬ
Берлияъ 21 РайХСфюре*
ръгь г. Хчтлеръ натокати
м-ръ Гьс белсъ да раздаде
•«гпоп капки иа семействаио.ооо мврип в« 1е х ч
та на загиналите рзоотииан
при срутвднето на тунела.

Гол*мо вавшепе въ
Италия
Неаполъ 21 Извънредно
силна буря се разразя въ
област ьта на Неаполъ.
Некои улици беха наво
днени. Съобщенията между
Неапол ь и Палермо сж
гщекженати.
Съобщава се че петь ду
ши сж загинали въ Касгеламаре и седемъ въ Грани
ани и неколко души били
ранени. Посевите въ областьта сж унншожеаи.
Римъ 21 Узнава1Ъ се
следнитЬ подробности за
бурята, която се разрази
въ Неаполъ и околностите
Поради дъждоне«е, пад
нали сяеши въ Граниани и
въ Касгелаиаре, потогьтъ
„Санъ Марко скжсалъ бен
товете си и наводнидъ дяа
та града, чийто жители би
ди принудени да избегатъ
и да се спасятъ върху покрчплтЪ иа кжшята си.
Пожарната кс маяла отъ
Неаполъ приегягмла и се
притекла м а помошь на
многобрейчнте семейства,
блокирани огь водата.
Пиеиовтсквятъ приноъ
пристигналъ ведвагае въ
Кастедамаре. кждето посетиаъ опустошевиитЬ зови.
Има около 12 души убити
и десетина раиеаи.

I шшт П №. ШИШ
ГЬефектътъе представител* окржга,
в*е целесъобразна
"• централното управление въ мНрми, за прилагането на кокВ1 ^исимос^е и.пълнГгм- н.ннХиа "р««"а?А "рГната власть Вън1. втъ том гвв„
тей контролира дейиостьта на
Почуесгна сг въ окржг* иедземедКлскигк, саиитарнигЬ и яага едно облекчгаие. възцаДР- клаеги. Въ Ю Добруджа ри се иуагдиото спокойствие
пргфекти1-Ь сж имали икиагь осигуряващо проитолнтеливпо-широко поле за полево та дейптеть на населението.
ирояалеите отколкотовъ КралКонтролътъ, кгйго иьршн
ствот°- Не * чудно следъ то- нлдъ • ам*.мистр»тин.!игЪ орад, че сь смЬната на префек- таим е похвалена. Ние ,онс-«тит+., сиЪняаа се и положе- тиране, че всички проявени
ниети въ този край.
въ иедобросъвестн > изпълнеДиесъ въ Ю. Добруджа на- ние иа дейетстьта си длгжиочело на •кржзкгН стгять г-да егни и тбврни лица сд б«ле
Енрикъ Войнеску и Ташку наказвани отъ добтестния Ул..
иия Првфажг>> г. Цяпъреску,; росторски оиржгь, твърдо усродословието на който е забу- тсява на сграничиягЬ вл ияния,
леко в ъ мистерия, остави тъж- Делата иа уважавания преня спомени чъ окржгътъ ни фектъ го поставиха въ ионо
Неговото управление може да осветление предь сбщестаеяосе характеризира като неура»- то мк-аке не само иа окржяовесено.
гътъ *.у. не само въ Ю. ДобГ въ Войнеску запря едно ; руажа.
"«благодарно положение. ВъзНие разбираме много добре
будени духове, настроени зле деликатната мисия иа г уцрапомежлу сн народностни гру- вительтъ и затова още по до
пироаки, всрЪдъ конто се ши- \ бре ненймъ усилия*», конто
реше отровната агитациа на полага за ла въдвори едно
пр»здчссчитающи личности.
цивилизгвамо управление въ
Г-нъ Войнеску ощесъстъп- пвв-Ьреннятъ ту акржгъ.
ването с г вь управлението на

Скимне отношенията
между Италия и Абисиния
Атис-Абеба 23,—Дъждовният ъ лерноаъ се
вършва н военнитЪ приготовления се уенлнатъ, Прм
все, че слънцето блещи, тежки дъждовни облаци се
въртятъ надъ планмнитЪ. На границата на Еритреа
дъжювятЪ сж спрели. На ха предотврати една нео
чаквана атака Императора на лбисання е мобалиаяраль 100.000 войници.

Скъсване отношенията
Лондонъ 23. Агенция .Ройгеръ* вавестява отъ
Берлинъ.

1/збшстяба се, че IXталия е с%ъеала сношенията съ У^дисиния.
ЛТоСа дипломатическо скъсвало со длъжи
ла аталтата извършел* срещу баролъ фал
коли, италиялеки колеулъ въ Зедламарлосъ.
ПАГИЖЪ 23.

Италиянскит1» войски с»^ навлез
ли въ Ернтерня. Съ това се туря
началото иа войната между Италия
и Абисивия.
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Минпше. шхеше гини ворйжкн мостренъ нмицпк
КОЙТО се откри ни 5 августъ и. г. и ще продължи ДО 29 С. I.
Нн Добруджа нци се правятъ всички улеснения в 50°|0 намаления.
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1-ца Сийка ЦНткоба
Ш
аг: гекзрка

Соята и храната ЦЩМ

и
Съ нъь*.«дакето културата
иа соята у ;м»съ тя може да
стапе добър* источяикъ иа
иовъ ппмииъкъ, а кай глано•
то -исгочиикъ на адраяа, *фтена и питателна жрана за ша
рокягЬ народни слоеве.
Соята е вариво което отъ
хмлядилетия неточно-азиатскигк народи употребяватъ за
арапа. Съ орнзъ и соя жмвкятъ милиони хора: здрави,
бодри и деятелни. Орнзътъза
местаа хлкбиата храна (въгле
хидратите) а соята—месото.
По богатство ма хранителни
вещества соята нкма равнена
себе си: тя има тлъстиви 20—
30 пжти (повече отъ фасула
и лещата. Въ сравнение съ ме
ссто соята съдъриса тлъстиин
колиото най-тлъстото месо (за
това усакпно приготовлява гъ
отъ вея масло, което по ни
що не одстжпва и на маели*
новото.
А по бклтъчнм (азотна) ве
щества соята превъзхожда и
месото. Белтъцагк на соята
сж отъ рода иа млечяия казеннъ: най-подходящи за хра
нене на човкка. Соята се из
ползва за храна като аариаата: бобъ, леща н др.
Огь нея правятъ ио особен
начннъ разяя хранителни про
дукт»: разшгелио мл+ио, си
рене отвара, консервни вку
сови вещества и др.
Мнозиьа сж се опитали да

ВОрскап спяеша

я

варятъ

като

обикновения

рилицкяъВденьр^зултатябилъ
безуспешен*. Приготовляване
ма соята за храна става ио
следния начин»: соевишг» зьр.
« ‘оЖГоТтТвоУаГе
снема н набъбналите з*рна
се посШавят» да врат» пакь
в» солена воса (по слабо солена тоя пат») към» което
Прибавяме малко сода за
жлеб» или извлек» ом» Яе
пел» (йвИеляна луга) 1ака ар
ката увират» доста скоро и
отъ ткхъ мога гъ, да се приготовливатъ разнообразни ?стия.
КитайцягЬ кааяатъ за соята
че е .месо безъ кости*.
Това е сьасемъ право: соята съдържа два пжти повече
хранителни вещества отъ месо ТО.
;
Желателно е нашето яаселеяне да усвои приготвяне ги
на соята за храиа като по тоя
иячяигя внесе по гол км о разиообразие въ езоего оскъдно
меню и задоволи едно огъ осиовяягк тежнения на човкка,
за по разнообразна храна.
Съобщава

Смби Ц- Нейчев»
студенгъ
С- Апфатларъ

ПОЛША ■ Р01ГШЯ
н-яъ Мяръ пише:

!
\

,
!

— Озгппи!; айт1ш'з1га(ог
СшзШаге, V* ги8аш а
Ь1пе У01 83 1иа(| оС( с!е игптй10ги1 !йрс
Соп»го1ог1 !п ) 1(1е(
*"Р™
Са*шро*11
соглегс^а! злирга о11оГ саге
ли !е розеба §1 ШС1 Пи 1е
а и розейаТ.

I

— /Много селнни ни се
оялакваШ», не били обло
жени сь данък» за овце,
; които не сж притежава. ли никога.

Това незаконно отнася
не на финансовите» кон•
| трольорц е станало сштема и не може да се
оправдае сь нлкаквп аан-

целилаки гргъшки.

|
:
:
— Научаваме сг. чело| зсриШ’» собственици ще

льзложать пазенето на
лозята си на д-ството
.Нощна стража’. Пией
ки предвид» минзло/одищнитгь кражби и инциден
ти и от* друга стрлна
доброто пазене вь много
села
оШ» поменстаШа
стража, от» к >ито сж
ссШи-зва доволни стопаниШл. С» тази си постжпка ще се гарантира цол?ж ния имь Шрудь и избпгнат» разнитгь неприятности.
ЦенаЦа на декар» си
оставала сжщаЯа, какшо
бгъ до сега.

Лондонското саиеяяяе , У*1пй
СЬигсЬ (Нояя черква) дава след
гк цифри за глааннгк р«>
дигни аъ сакта. Цклото маеедеиие на земното кълбо може
да се раздели иа 529,57000
християни и 1,167,710.000 нехристияни, което ще ре»«. че
хрястяяястаого население състапяна едаамъ една трета
отъ цклото челоякчество. Огъ
аристяянигк 331.500000 сж кя
тодвци, 144.000.000 сж правиславни, 37,000X00 сж аяглика100000во°^м
Г
10.000X00 иоптя («бисимци и
пр ). Огь иехристиянското явселеиве350,600,000 принадлежи
КЪМЪ религията иа Коифуций,
сж и я а у с и,

Ковкото н да яс ни се гЬр
на, че Полша ще напусне фран
цузното си нрнитглегао и ще
го заиксти съ германското все
се аааватъ факти, които ю
аятъ къмъ това натраялеиие.
Не ще да кажемъ стртхъ, но
омразата у поляцитк пмъ Ру_ Понятно ни г т
еня е толкова голкма, че век^ СЬ'
ка държана, която яе жетае
,е иашата С> гда се кара съ Русия се счига
РЗждннка г-ца С^й^а М,
отъ полската поля тика за вра ж
Ц^тковз, аптекарча се е
дебна на Полската Английския
згодчяя на 21 авг.
г. за
I? коясеряатняенъ в-к»Могшпй
симпатичния н. шълебруд
Ро1«л гогори иапоследъкъ за
ж-висиъгВ Рвнконъ -,г.г
охлаждеине между П.^тша и
ец ь
& • «»нконъ, вСнсРамъама, Ромънскавгъ пълно- 1 теить профе-'^ръ прн търмощенъ миинспръ въ Ваг-ша
ГОВСКЗТа академия нь гр.
вя г. Кядеро, едииъ навесгснъ
Ваяна.

•Я
1в.на.000 С« ечим ■ Т. N. К,

р.ичи-г,
«.
ДвМЙКЯГМ Д(.6рО ШМС1МС.

.рмгои 6ММ

точете човккъ горяягк цгфри
доволни, за гаето Р.мъвнябнпита се: иисиоиеритъ иа икла сключила пактъ съ Русия
кям християнски черкви, които
зя неиап«леиие. Поляцитк се
вдатъ у иасъ. ля преаръщатъ
бияли дя ие би въ случ»й ка
българи отъ пр.яослакнн .ъ
еди. война между Германия
католици или протестанти, не , и Русия червгната армия да
грЪшатъ ли предъ Бога и
дебне пропуск презъ РомъпрелъчеловкчесгщноМ1еби*а
пия. Въ лнпаоматпческштк к.»ж
ли бчлп по полезни яко отпра
гоен считали за възможно пол
ваха своята религиозна енерско-ромънската коияениия. на
гни и регносгь къмъ ония стр
която срокътъ изтяча идната
а ик, дето ие е гр никнала още
година, да ве бжде възобно
християнската саЪтлпяя. като
вена.
престякхгъ дя дклятъ яяшия
мародъ иа дребям частя? Ако
ЧвТвТС N разпростраяозитнческятЪ партизаястоа ся
намирагъ отъ ясички ии за
иямйте вссгнкъ
тяъг д* вредно, тзгаяа какво
дя кзжгиь зя релягиези» то?

Добр. ..НОВИНИ.
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ШЕРЧИАЛй

— Оня Де» Ь мин 1 презъ
градз нч на пжть за Констанца г проф. Халачевь
„тъ го п.тевенъ
р м,1евенъ— Вчера, американскияй$ пьлномошенл мин с
я“‘* п*Лн°мои**«Ь мин‘.сШ 1Ь *ь ЬУ**Р{и** *• *а’

риесон» замина в» град•
Вирна. Тай ще има ва
жен» разговор» а амери
канския ,1»лномощен» мгнисДгрь еь С фия. Срещатб е ойредллена в» Бесиноюад».
Г. Хааисспн* ще

Вред

се ирен»сги отъ жгжла на ул. .Принчипеле Михай* »ь сжшата улици М 20 до

-КОМЕРЧИАЛА“

Въ книжарницата се иаияратъ ясички

МШЦЕЛПРИИ И УЧИЛИЩНИ ПОСОБИЯ и ре-

гнегрн: РОМЪПСМИ И БЪЛГРГСКИ УЧЕБНИЦИ.

— ЦЕНИ КОНКУРЕНТНИ —

•'1

7 хъ $асилг ранкобъ
асистеигъ прзфесоръ при търговската гихнагкх

СГОДЕНИ 21 ЙВГУСТЪ 1935 ГОД.
ШЗ

Бтгарджпкъ-Взриа

стои вл Варна нгъкогко
дни. Букурещките» поли
тически среди отдават»
голгьчо значение на таи
среща.

ЦВ

I

НБззярдж»ч-т :'| , I |

Шм

— Оня день е билъ
срещнат ь ецчнь с-ляни-.|
отъ 6 души въ рж»еь||

Щ

близо до с. Чепно к ,.\
т+> го обрали и чу нзие!

:.а

ли жестокъ поб й, н раи;1
— Назначена е комисия в.-йки главата му. С*ш1!
която да изработи проек ща вечерь е била
та за новата офицерска у- кжцдата на г. В"Ьлч; Го-|
жиковъ огъ с
Чернее]
ниформа.
Сегашната офицерска у$
ниф-фма ше Сс замени съ
— Узре ще се сшл^_
редовното гчдишко сьбя-^^
нова такава.
ние на мФсгнага спорт.;
— Екзекутивния 0<рж- областна комисия — Дз: 1 я
женъ Комитетъ на м-Ьсг- трикга, въ локала на ,К.у | ®
ната З-кедЪл - Ридикал«а булъ Вънаторилоръ, къ 5
организация е сниканьог» ч. пр. пл.
Ткй като тов . сгбра*»«|И
нейния председатель г Д-рь
Д. Н. Пахурзру за вь сж- е отъ жизнен ь хзр.ктеръ^Р
1
6ат< 31 ачгустъ н г.
за сп. д-ства отъ окоагт
Въ заседанието което ще Кллиакра, т1хни1п "Р1* ИМ
им.», юмитета ще вземе ставятели тр-Ьбза да ь{ Г*
I
ьажни решения по отноше отежтегвувать.
ние политическото положе
ние.
На това важно

I

■

т

тт

«лреии.™

иит» Ммпл и |

егвуна н предееда5еля иа! ВДСИЛЪ Н. КАЗАКА
партията г-нъ Григоре Южгжла на ул..,Иркнч/*пг-е
ниянъ.
Мтрия“ н
Ду*а‘— Парламента ще бжде КЖаето ще нкм^Ьр» гк »--й
открнкъ отъ днешнопз хубавата пастири», 1’рс»4)*
прани|елстао ка 1» ноем- ти наденьци (фзбре-у»-“в
отъ Бай Цонко) сал м-1 огь
врчй н. г
1-нъ м-ръ-председателя
е опровергал!, всички раз
пръснати слухове за смЪ кърнзница и 0^л^яв^кИ
кашкавслъ
няване на привигелството.
Той е заянилг, че правиМ р^а за иидеипии, з*
телството здр.:во стои на крамкииж и салам-'.
поста сч и че днешния
КАЗАКА е ззд н»ч*янал
п*рламенгъ ще гласува винаги клкенгелага с*».
пРеаъ м маргънова!й кон П- сетете магез.ша м » **
ституция.
I
уверение.

Черпаусь I Брасзвъ

Въл арско порвоначаг ~о училище въ гр, Ьазард^

на у'1енииитЪ аа нястоян.ат*
учебна година ще
та н ...и
почне нн 2 септемврий 8 ч сутри» ь- родьл-ки, съгласно закона до Ю сепземврнйЧ4..«т»
°ТЪ Р°*"телмт-к. конто желаят ъ лн аниишатъ
тичмо ■Г,Щв тР1,ав* аа се явятъ ори аяписването
тГишм" ;,еЦ“Тв отъ , во отдЪленме прелетавять кръщелно свидетелство.
ОТЪ ДИРЕКЦИЯТА

СЪОБЩЕНИЕ * НОЕАНА
______ Съобщях се н* всички дзъжнгци на балка де Иидус рия и Комерцъ Д бруд*аиъ—Пазарджик-», че баикят»
риема погасяването на зздъзкенияти да става и съ храи».
сито ще се емктагагъ па максималната пазарна цена С»*
ст**гс',вУ,пща на КЯЧ1ОЯ0Т0.
Внасянията на храинтк може аа с*зн< вь Ба«аражикъ и гара Харманъ.
Покаивагъ се ясички хяъжиици, което нкнагь възмошиость аа иззършаатъ плащаияяга въ бру-й. да гиасять
храни.
ОТ Ь БАНКАТА

Четете в-къ „Д.НОВННИ"
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икъ 27 Августъ 1935 г/

Мене ми е чудно защо
ся. определили, само ед
на седмица за маските.
Та маски имаме всеки
денк, и на маскирани презь
цесич си живите И ако
се снемаше те карти
ната ще 6яде ужасях}ща.... И не е ла смешно,
не е ,:и дсннихотшина
да се :оеор I с »ео* това
ва доблест ь ?

но
в
и
м
нпмпапжшжп ши тип »шит п кшт пи
• I»

N(№N1" 2*аг 1П11ереп(1еп1
иТ1П1
с!е т!огта|1ип1

сра р А(1ш-ра 51 г. Рг. МПда1 27-Ва гагдк

комитъ

реждя гтдянциоиеиъ

г. кеаап. информационен!. пестмикъ
Огг. рслакгоръ: СТ. РАДЕВЪ

Абопаменгъ ЗА I ГОД

ять театъръ

250 ЛЕЙ 6 МЕС. 150 ЛЕЙ Зз СТД5ИС739 ШвЧ8

са сзре БсЗчпа

Млюслгльчъе диод» мЬстень|пи сж с»бкрани го.т(,мн сума
весгмннъ лолкгка крлйчепа на1 и при все т.»еа не е клрш
завесата, олдъ които сж скри- из почти нищо! А какп.1 трудвани прич».нт1> ла нямаме ность представлява черния пжт
ииг шосета яъ иашеягк край.1 да селянина. /Место** е небрепри есе, че ч, сьбраиигЬ су жкостьг.*, която се проягяиа
ми биха се мапрзаилн асфал оть етряна на отгоиорнитЪ
тови шосета между всички власти. Iова би Принуди <о ххк»
населени пунктове.
организирана обще1Г1в.-ча ак
Въпр»с»ть за нашигЬ шосе ции ле издирване виновницита е най-комопомегирующиятъ те за илачевното сьсшочние
за отговервигН фактори отъ на пятищата вьоьрз: ш>. ни
провинцията ии. СжщесгвуюН* бн бил » желателно да се
щнтК шосета нинт.га ие сж 'стигне д•» тат. Но тгргиииеполържани л бре. Презъ есекь то има сюи граници
та и щмт.-з гЬ пред:т*оляватъ
ВластигЪ трУбаа зя н гматъ
линия огъ дупки, по които колитЬ подскаатъ. II като с; мЪрки. Сега е се-омтгк з«
итеме предъ нидъ, че чисто строежа иа шосетата П»!г»че
ВаеачайшатЪ Особи на Цар има ли се камЬреии* да Се ао*
СЧИЯГЬ дчорл» минаня) ъ п [вършатъ поне иазгнатитк шо*
т1хъ. м»»же се представи каял» ],:ета^ Зиае се. че :»а г5х» сж
се из.игл нашата прияинция»1 и.»р* »а(’двдни у . ли. ии дко.заОрганизацията ;за п >държа- " ,|ч*тит^ раТ»оти гг из. гас
та вян, гсички напра» гни по
н» шесейчага мрежл 1(Г
сложна. Н-е нмтме Озржжна ?Ьх1. ра.зходи шт Сла*:ъ аапжтна служба, с». прел» сга- губени на» раадно.
тъчни ресурси. <Тгъ 15 г.ди-1 Общесшого е вч иа«пане

щастие.
I
пзблежавз датата за от*
Л ждонъ 24.—Мииис герИткуството нз ттамра скиятъ сьвегь въ вчераш
|нане на театралният*,
онь. 3. да уд онлетно- трЪбча да оо ежн набслг- ното си заседаи е с анали*
*ъ напълно оправдан .то лата душа и да вл+.е нь зиралъ мФркнтФ, които
Ьтрздно любопитство нз нея жиногворечъ ентусиа
трЪбна дл се чзематъ за
Ргото наши читатели, ки- зьмъ.
да се зааззятъ знглейскнЕстествено,
тона д<тд; | тЪ интереси въ Абисиния
ш Ь ви отправиха 5;: вит насньрзанн съ театртл» и импулс ь|*ъмь4ърсске на ; пречъ войната
•т.) д Ьло ) н«съ. ние се нова плетища зз съвремс
Англий:кт-тЬ иятереси нь
Внесохме ц» н.й-к мпе* иия Театър». Въ точа тр с. Аб<синин сж ппЪто аастраР|н!пата л.-чность— режи* ! капо търсене ние нижя-ме ш-ш-, отъ нахлуването на
В' рътъ на мЬстниятъ ташъ | напр българския те..търъ, Италия въ Африка. Вагона
| които прави тмЪлъ п оис- аюл йското правителство е
1313 рТ .
Г-нъ Ат. Г1 ).п,ьъ сиоде- тжпъ към съвт ршено нови решено да V ютрЪби нсичсъ насъ свивай мисли | постановки на чист > битови кн усилим за да застави
| И влия дл запази огьраз. бщо зт теита^а и част- | и исторически пиеси.
И кко ние индидф нова- рушенне установен .то ра тза на»!!^. които мисли
Ьввдима ше го напжьатъ I та постановка ва готвещата | ■» »иесие.
въ бждащзтл му театрзл | се пиесд Иванко“ въ Нар.
а дзйность.
театъръ. при вассниа ли- !

.ВсЪчи дисьуцьл ом до
езира — запоят по. П *
ОНЬ, в »дн преди всичко
ъмь въпроса за неговия
гпядъкъ и дтлбока ири^,
Хсиш душ^ть сжществувависю му. И истина е. че
днесъ тсаапръть е твърде
бЪдеъъ не само по отно
шение на своя репертоари
но жинЪйхи още съ усл »ь
ноститЬ на ейоето минало,
не е възприели и мною
нови ф'рми на своето из*
ку.тво, които нозитФ идеи
на епохата ни и сънремсната техника му калагктъ,
И днесъ I ше мне го театри
играягъ пиеси въ постано
вки! К имъ отъ преди 30
години, ка*ло и пислеллдраматури пиш.ти много
пктни пкеси съ »»текчаваша
ри тирила, баналенъ люб •
нень конфликти, безь днА жиао,тъти
н.м.кя
тече и се развива съ трЪс
кана бързия темиъ на раз
виващата се техника.
Публиката е нече нетър
пелива и нека да види на
сцената сжшо танъвъ бърз
и съ д тржателеиь живогъ
какъвто е живота на ули
цата, въ семейството въ
работилницата въ селото.
тя иска да в*ди пиеси, въ
«сито е отразени неивия
жввиъ и нейнитФ кбйне*и—г.иеси, които дз й поСочатъ пжтнщз кзмъ нонече с циална правда и

, наммиченъ е/емеътъ ос.бе (
! » • х.ра .герт-.тяк на геро*4ит4», ше ви се сг ри кг са !
) мо^мвого вт вз но дори и [
сътрсмена. и нЪшо пон-че .
трЪбви да бжД|Тъ съвр мешпЪ пиеси и тЪхнитЪ
постан вки.
По пжтя нз новото трЬ
бво да се р.звиаа и нашия
театъръ, койго има добри !
учители и отъ сцевлта на I
;
букурещкия театъръ
Да се създкде те»Т1ра
нъ нашия гртдъ, нс е ле
сна ; задача. ТрФбза дд се ;
взем: предь нидъ. че туко
ъе е иилло деатьръ. Ж»маме нито иербуь-на пубдиК3. НИТ!» изискуемото кри
тично отиасяче. Наист ;ч.-.
силнтФ СЪ КОЯТО рззп л-»гамъ мн даватъ оптвачие,
ва все пзкъ тръбна д» се
■

■

работи много и

съ тохт.

МатериалзитЪ ВЪЗМОЖН .сти съ каита съмъ задьлженъ дз реализирамь сво
итЪ идеи ми струнагъ лруга грижа, не ии-мзлла.
Тр%бва ли да ви напоииямь. че театъра е, може
би. единствения инстидутъ.
участницит-Ь въ кейто са
ми давагь отъ себе си,
\ безъ надежда да ииъ се
повърне нЪщ >

ГеПМаЕСКИ КраЙЦвр
ГОС.уВЗ. ВЪ 1Д233

КАКИН 11ШЖШШ № 11'ИШГЬ

УФ-пазд 24. — 1«рм!исч- нгь крзАцеръ .Кьонвнгс^ергь* пристигна тази
сугоени въ Гяивя.
И кь .П.лска сбройна*
пий- по ю<и поводи, че
посещението тп герм^нския крфцерь преасгавлявз едно ново доказагелство

зз

п(»дновзяанет.1

СДГДЪ ИЗБУХВАНЕТО НА ВОЙНАТА

ид

ногмалнит^ добр кьсеоскм
ой) шенкя, ттй желани
' ть дчеп» ст;»-ни

Задоволствата въ
Римъ
!*.'М1.

21

I

Ред. дючвята

в.» дм-риклн:кня сен.*гъ за
реугралнтгтд на Сьеялиенигк щатз нь случ.й е а ,
н. енеаъ к»»зфд|{<ъ оЪ пп- ;
срещзатз »у<ъ сь задавел- !
стн
Г1 дчъртав» се, ч е
СъедилснигЪ Шоти, юк.з

ьайкн се ат», всякаква ъа
мГ:л п > силата иа пакта
Бриавъ-Келогь,
см1иагъ
игал »-абисинскиЯ комфлик
тъ като честа к»>лани*лснъ

ьъпресъ.

При Ини усл .вия ще за и» и амбиция да сида
демь вь родния йь си гради
| започнем и навия сезав».
I
'.тчь— завърши ценниI Н » ние имаме единъ кзп»»- | те
итъ нз.иь смрлждачинъ.
талъ:
нашияйъ
енЯусия!

Пкрпжь 25. — Нъ политичсскщЪ срЪ.и» вече се
говори ла последицигЪ огь лемочпане г.ъ АГикиним на
война I а.
Г»1 Чрде С А К I I СЖ пре НОЖАНИЯ га на иТ.кои среди от13ис»ю последици! I» в ъ Еяр»»иа еледъ капо-ж. ис война
та въ Абксиним.
0»аС»<1С14 се юсочнать по нЬкпдко посоки. Ом,
една с трала с: тгьзязть сж.цес гауюаша» Ъ мезоволстиа вь много държави и »»тъ др>>а се очертапатъ
редица неразрешени въпросиМе ше ли пойна!а да се сиЪтнг ла удобенъ аоменть да ла се даде иараав па иедояолс!п- >а и да се
новрдва опит ь оть пЬчо»1 държави едиоед равно да
радрептат ь споряит!» въпроси/
Нърху топа съ годЪао беапокойстпис и -слядъ и
вь ".др»<жъ м въ Лопдовч.
Гък*о сь юва Оеаспосойство се свьр г и» ь сресь пгглетапиП1 < г И на английския мнчиегьрь Ндл и
телигЪ на Чехословашко ,< Полша въ Парнжъ в раа
гевндиг!. ма я-рь прсдсед»! I е ш г. Лавад ь с >. пре.ита
В1Т11изЪ са Гърми.» и иа 1> ровя.
Свакланс на алглзйсния чпнисдсрски съвгтъ и»
»!асе анае се счита, каг^ укатанче. чг Аипия иска да
о»13с»1»1и своето стаиомище въ Етиопия и свое шета
нови не за п1»роятнигЪ последици въ Европа еледъ аапочване па пойната.
Гн|.рди се. че Англия не ше се интересува отъ
сьбзгина. които бика иаеджпв.ди на Конгмиенда
А това ще иааЪни сж»пес1 всио въаиоа-иостидЪ аа
лапазняне на спокойствието.
Иягъкаатъ се опасения ля искания!е, които ше
се предяиятъ отъБертинь.
Не сж изкдючени и нобидидации нь ср1.доа I ироп». аа да се предотврати нсЪки опид ь аа ваиЪменис
иа сдшестаупалтото положение.
МТ.ков вестници нлпоииятъ аа гплснссдидЪ одъ
аги танвитТ» на крнйикт1> течения пъ разнитЪ страни.
Нърху всичкидЪ тЪли въпроси се итии». дипло
матически преговори, ла да се улпаядъ вьвгдсдитЪ на
оттовориидЪ правителства

СРЪЩУ 110 ЛЕЙ НОВЪ КОСТЮМЪ ?
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Германия е въоржжена ШШШ I
цията, почналь да се от
дава на гигантски трудъ.

Министри на народното
стопанство, д-ръ Шахгъе
държал ь една важна речъ,
въ която е разгледалъ

пгевъор^шйвяието
ГЕРМЯНИЛ

гегмя^штъ няродъ
въоржжи

ия

—прибаеилъ м-ра—въпре
ки всичкигЬ опозиции, кои
то «срещна на пжгя си.
Той си извоюва отново на
ционалната честь и свобо
—Обржшаме внкидние
дата да може да реализи
на
обшиискитЬ власти да
ра голямото си материал
но и културно д-Ъло. Това нзл.-жатъ на гтоланшЪ на
историческо дЪло господ- брзтя Хздкн Янко п Тон
ствува цялата наша поти- чо щого да ремонтиратъ
тика и специално наша:а балкона на хотела който е
финансова и стопанска по издздснъ юмъ “главната
литика. Който смущава фи улиц . 3 засее чс презъ н:я
нансовата и стопанска по улица с н-й голата »ю дв Алитика е врггъ ка народа. жсние и много често се
изляна вода на балкона
Военния дългъ и волята
к( ято пада върху мянузада бждемъ въоржжени и
ЩчТ-Ь
матъ като екивален:ъво
лята и дълга да служатъ
— ДъЖДОВв!-!» КОИТО П1Дна стопанството на стра
нзха н.послгдзкъ въ нашия
ната. За съжаление мно
<кржгъ С Ж ПфШТьраЛН
зина отъ иашигЬ съоте
чественици не сж убедени реколтата на лозята и царе
вица та.
въ това.

М-ра кззалъ, че превъоржжаванего
съдейству»а
до висша степень за пре
махването на безработица
та За изпълнение на тази
програма ние ипотекирах
ме бждешето, но остава
нн—казалъ д-ръ Шахъ —
да извършим ь оше едно
велико д^ло: да консоли
дираме летящия дългъ.
Д-рь Шахтъ е ?пелиралъ за икономии и е заявилъ, че безъ сътрудниче
ството на частнигЬ сптстявания, консолидирането
на дълговете е невъзмо
жно.
Минкстра е похвалилъ

ХИТЛЕРЪ.

който следъ като е концентриралъ силигЬ на на-

Реколтата въ Ю. Добруджа
До ср-Ъдата на м. май
реколтата показваше, чс
шс бжде отлична тази го
дина въ Ю. Добруджа.
Обаче, настжпилата час
тична суша изпъстри ре
колтата.
Имаше области, кждето
отъ 5 май д> Ю юлий не
вал+> лъждъ. Другаде пе
риода на сушата бЪше по
късъ, обаче и тзмъ се от
рази върху вегетацията на
шквнит1;липсата на дъждъ
Въ Калиакра, добра ре
колта имаме по линията на

Лондонъ 24 —Иечатътъ
изтъква настоятелно лордъ
ЛннлиЛфЛ като наследникъ на лордр Уелйнгтонъ
иа п ста внце-кра ь на
Индий. Смяната ще стане
презъ идната гид» на.
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Бьпгарско порвоначзлно училище въ гр. раза?;-# да

Дирекцията на Българското нървоначалио
ще иь гр. Бааарджккъ, донася до знание на г. I ;К'||;яН|
данпгЪ, че записва шята на ученицитЪ за иастлияД *•
учебна година ще почне па 2 септември» Н ч ста я ще иродьл-ки, съгласно закона до 10 ееп
Тия отъ рояи гелитЪ, ксито желаятъ да за;;иич| щ
децата са ще тр»ава да се явятъ при з имена* в|
лично, като за децата за 1-во отдЪ тенле п?е;:ЧУн
вягъ кръщелно свидетелство.
ОГЪ ДИРЕКЦИЯТА
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СъсОщ 1&3 се на всички Д1ъжиицн на бЛНКТ а!
бИЬ‘1
дустрня и Ком е р цъ Д^бруджзиъ—Базардж.но.
М
приема поглсяаачето на зздътжемията да стан- т Се И1»______
конто ше се смЪтатзп. па максималната пазарна
стаегствующз на качтсгього.
Ьчасятинга па хланагь може да СГ4В1 8. глт-ша
жлкь и гара Харманъ.
Покаиаатъ се всички длъжници, които нЪмаг» о-И
мс-жность ла изеьршчагъ плащанията въ брой, за ‘',храни.
ОТЪ КЛИКАТА

1ИЙ

ШШ

шосето Баззрджикъ—БзлИмаме сьеае.|Ия че' е
чикъ н примирието до Ка^
<*
организнран-1
гдза група
рапча. По добра отъ срТ.дп.-краГт
тртннч
1атз
з
чи,
на бЪше въ сбщикигЬ
Гаргзлъкъ и Преселения. к^нто увещавала б>леяр
В:иччи лобруджзнци п сетчт'лз нз
1
Псдъ средна въ Спасг.в- ски тЬ сел.-н» които жедя^
столица
СОФИИ
1
ели
да
се
нзеелватъ
ьь
ско и Рогозинско, а слаба
, Л и>1ц инниващч поезь нея, н^-^у бла*
Българи»,
да
ги
улеенктъ
въ И. Г. Дука (Касьмъ) н
г *н лчтк и сс * гбхягь м>.
попо контрабанденъ начлвъ
&
Пчеларово.
ратива нгяпшня съгрзжаанмпъ
Реколтата на царевица ли премннатъ границата
заедчо сь покжшшшкта си
та общо взето е слаба.
- Обржщ ме ьикмание
Въ Силистренски окржгъ
%
реколтата е добра. Тукь 1 из асиччп еелан» да не се
%
сж въ отлично стсгояние I отдавать из пчд^бн и из» у4
днзш*я.
А
I
ше
по*
ече
к,У1.
Трия
деца
Л»
1
{срещу
хо-елъ
СтлднлзДт
бобовиг+: соя бобъ и ца1
кн дт зизц че при един»
ревина.
К II о е сч.-бдгнъ сь 1:цзй прочутитЪ
9
п я бенъ случим, ще бжЧерпен IX XI б-ьл я
У
| дчть п ньрнати обратио
& кяро.ьугтрсг.и и субгурлярсли випр■п Ьчстра кюгтенди.чеча сливов ц* сь
отъ страна на бтлгарскигЬ
4
грачи чан пласти а огъ ту
ВИД» М оста 12
*
! КоШгоп-К ще > иь се ирнло
_
Вли.ги прЪс^к з1ху:<<н на скара
Жм ЗкКОНоТО изказа «ие.
жгжла на ул. .Принчипепе
Мария* и „Иояъ Дука",
—Вследстчие камлш-щга
кжлсто тае иам4>рнгЬ нгйю ято водихме по от»! шехубавата паечарм », прочу
иие х.тЬба, койт» се проти наденици (ф.брикучани
даташ* Б лей вимето 1 кр,
отъ Бай Цонко) салзмз ОТЪ
БОО грама ц м4’>ркит1> на
санитарната идасть. компетеннт1т т-лзетц туриха край
кървавица и балкански
на тоя скандалъ и се въскаш.таяалъ
танпви о-ноао старото гш
До нара НГртоната чошмн
Чфка за наденици, за ложенис.
ихооото Вазпрджянъ—ВаД'
крзмвиши и салами.
ЧЕТНТ», МОЛИ на ВОИЧНИ Про*
КАЗАКА е зздпноляналъ
—Ценитъ ва
хравигЬ
из «зод атоля аом од^йлци
винаги млечтел-пи си.
продзлжпвятъ да се щв1- Ф
^Ксетете мтгазнна ми за
шазатъ. Кчемика има 1:0уверение
нпшение 1000 л:й нз чагочь, "пьревипата 75в —
1000 лей, зимницата 1500
I
Р1ШЙ1Т0 е
на
лей и т. н.

т КН1ШЛ1ШЕ =— ВНИМАНИЕ 4
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Посетете Кожснпш ва

Турция

Новиятъ вице-кра ль
на Индия

Въ хава Бладямирещц,
Базсржикр, сснамира що
2-3 V сеч.чо конче загубен< ; ст плнина му да се язи
н вземе.
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Кабинетна криза въ
Стамбулъ 24. — Мкнистсрскпять съьетъ есчикалъ
важно заседание. Всички
миниегриеж сложили п.-ртфсилит1> си и сега м ръ
председательтъ ше реши
съвместно сь К. Атйчоркъ
кои министри ще тр-Ьбна
да напуснатъ кабинета. Очакнатъ се и голЪми дипломатечлеки промени.

Вь Събота минах» презъ
го^да ни на пжтъ за гр.
г* . на, кюсгенджгнския кме
сь фамилията си и
а о
съпругата на г. министъра
на земеделието г-жа Счсу
Т+. отиеать д: пссе1ять
Варвенсчкя мострень панапрг.

левиет) ва гая провинция | редъ в. .Екчелсиоргзаплатено отъ гладь. I отраани.
Спкредъ
е взело {вижданията н^ г. ;
Правителството
решение да се родзде на Не* отъ .Ньой Ф,
населението иуждното ко- сишь парите! а на!.;
личестно зчмниип. к’етодЯ|Иа хрзнит1> пре.ть «,
се упзтр-Ьбч с«м > за семе. ще бжде висок ь с»
40 на сто въ срчпкц
— ЦенитЬ на хзанитЪ с ь този на м. акгусгъ.
Но можем ь да ку.»м
сж твърди на Браилската,
сь
Iвърцосгъ, че и т
Галацката и Констанценска борси. ИпледчтЪ за зима и ь Селата щ; .а
безпаричието.
бжцеше! а тенденция, сп
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ВАСИЛЪ Н. КАЗАКА

I
|
,
I

Шпт Ге1м*гйЕ[ЕЬ 1ъш
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Л ЕГР

Червауаъ в Врашозъ

МЕЛНИЦА „А9Р0РА“

БЕЗЪ НИКАКВИ ТАКОП
кивацш х нлшвв над-

търгавмтв»постлгд
Шкп и сено
въ Д. „НОВИНИ"

суша

Вследствие голямата
въ Бесарабия, насе-

По. „СотегсйЛа“ -Вагагдю

/слис-г
уст* 1838 г. Й1.

рубзракеки
новини

N(№N1" 21аг 1п«1ерепбеп1
ПЦ,1П1
Ле 1п!опп8{1ип1
И АЛт-ДОа 51г. Рг. М1Ьа1 27-Внхагд1с

дл гедякционепъ комитетъ

неа&в. информационен* вестникъ
Отг. редактори; СТ. РАДЕВЪ

Абонамент*. ЗА 1 ГОД

✓

Ншшата йровянция яма
ядно характерно качест
во: шяромама на Полето.
С* широтата отдав
на, обаче, злоупотребя
ват». Който дойде тук»
стреми се в» скоро вре не
да се простре на широко:
На шяроко се з.юупо•
тр-ъбнвг с» властьта;Мх
широкия гръб» на земе
делеца се замисляй!» ши
роки идеи и комбинации.
Каква банална, проза
ична широта!

250 ЛЕЙ б МЕС. «50 ЛЕЙ За СЛШГП1 11«|11

РУдътъ ШИ ШВ.1 В1В1И ШИ ВЖШИИ ПУНК
лно уверен* въ ос‘ЛноСтьта на долоенитЬ констатеции,
превя илюзии, че
бждатъ, както вие било и ще бжде,
___
отълкувани отъ изИЦШи среди въ нашата
ЙВинция, па даже и дру-

нало своето пред''означе
ние, местното население
се е отдало напълно на
труда Въ селата отъ ран
на утринь до късна течерь населението работи.
Тукъ нема да видите сво
боден* чоаекъ. И ако се
появи текъвъ, той става
невьзможень въ селото,
усмиванъ
и отбегванъ.
Кръчмарите се оплаква »ъ
огь липса на оборсти, въ
кафенетата само късно ве
чери се събиратъ за да
разменатъ възрастните ми.
сли за работата на мина
лия дени и да се съветеагь за начинанията на
утрешния деиь. Нбма раз
ходки, ни поменъ огь раз
влечение, не се говори за
свободно време.

Щшма „Лежионари* на
Г«^ола Чумети не закъс
ам да засъска по поаодъ
■•■пенията яа [г. ИонесЩ' — I' и б е р к о нЗъ
М характерните черти на
|$ългарика? Какъ се е осррклилъ да каже г. Гибер■ММ* хубави работи За
■мгарите, какъ е ви■шъ той хубавото въ тощш ньродъ и най-после,
Щъ е възможно да се
^Вври всЬкога истината
Въ градовете местното
|Вали г. Чумети?
население е заето въ за
Япе. Съ това ае съм*
наяти и търговия. Никой
■Гласен* и азъ. Ако е не мечтай за чиновниче
Ял роса за политика, то
ско. Съзнали сж всички,
Якбва да се отиде до
че единственото поле за
Вай. Споредъ Макеявели,
дейности—определено за
Вийствата, измамите и
техъ е полето на произ
Важбите сж допустими
водството, ва материални
В случая. Нали г. ЧумеВ. румънските граждани блага.
Въ български произходъ
Дали и товр, дето де
В осждени, ако останатъ нонощно се трудятъ бълВ тази провинция, на че- [ гарите въ тази провинВнъ трудъ? Е добре, тоция"— не е пресгжплеиие
Ш ще изложа и азъ. Схва- I г. Чумети?

ми 31 опит п
л

Въ .Журеалъ де деба“
-въ Албергь Му се пише.
гбийството иа генерал* Ги)ярди показва, че в* стра
да сжществува известен*
политически кипеж*. НаЙбейните елементи иа стра
ната въ северна Албания,
дето, за сега, итаамяяската
политика успе да наложи
едно примирително държа
не спремо днешния режим*.
Въ този момент* пролича
ва, че опозицията е найсилна въ южна Албания.
Противниците накральЗзГУ сж обединени около
Шефмт* бег* Верлаци,
който беше м-р* предсе
датели в* 1924 г.
Трудно е да се узнае до
хелкц движението на Шев*ег* бег* е насочено про*ивъ нталняисяата опека,

сше повече, че водачът*
иа размирниците
дълго
време минаваше за прия
тели иа Италия. Все пакъ,
тук* може да се изтъкне,
че въ южна Албания ита
лианското влияние се из
нася по-тежко. Пън* и са
мата стопанска криза, коя
то гаети населението нага
зи области, засилва лошо
то настроение сред* маси
те. Известно е, че след*
едно влошаване иа итзлоабисияскйте отношения, ко
ето достигна иърювння си
пртдел* презъ юяий 1934
г., между Рим* и Те рана
се постигна примирие и
италианското правителство
продължи да отпуша предвидените аванси необходи
ми за уравновесяване па
аблаискмя бюджет*. Това

ТОВЕ ОТЪ ПИБРШАГЬ ЕО ЧЕРВЕНО МРЕ

Лзндзчъ 25. — Днес»
станаха нови съвещания
вь съвета, станаль лод»
председателството н а
Ммдоналд» и сь участи
ето на министра на вън
шните» работи Сър» Самуевь Хор», министри на
колониите», министри на
марината, министра на
войната и всички чинов
ници оШ* епик ведомства.
Продължиха разисква
нията по решенията, взе
ти оШъ пленума ма Мхн.
съвет».
ПщслтсШвиеШо на минисшрит’» ма войШаШа,
маринати и колониите»

нс това извънредно зае е»
дание, се счита чаШо си
гурно указание, че Англия
обмисля млркитл, които
ще й позволят» да 6,яде
готова за всички евенШу
алности, включително и
война.
$-къ 9Сторъ* узмава
отъ положително мйс
то, че ма това засека
мие е било решемо, меж
ду другото, да се прие
тжпи мезабавно къмъ
»лсил$а*е ма всички
въоржмгеми
пунктове
зяежду у?мелия и Черве
но море.
Споредъ накШо съобща

ва щЬерликеръ Таи 6аст»■
отъ неьколко дни насамъ
се забеьлязва едно твърде
голеъмо засилване на под
готвителните» работи ма
осШровъ Малта, започна
ти преди неьколко сед
мици.
Работите» по укрейяванеЛо на осепрова ся за
силени извънредно много
напоследък». Пренасят» се
и се монтираш» нови бреъгови батерии, довършват»
се новите» подземни хан
гари за бойни аерон лами,
бърза се с» попълването
на складовете» съ муни
ции и пр.

ИСТИНАТА
Въ уводната статия да
ваме бегли скици на Трудътъ въ Добруджа.
Ето некои извадки отъ
статията на Гео Богза въ
в. „Времеа* отъ 25 т. М.
Но покрай минаретата, турчите и шалварите
се равиграва глухата бор
ба съ суровата и неприя
телски настроена природа.
Е една провинция кждето
сгаватъ достатъчно рабо
ти тъмни и нечисти. Огъ
единиятъ край до другия,
дълбока т рагедия, непозна
та. Нищо не се анаа огъ
това, което става. Има единъ Кздрилатерь на фе
совете, на бозаджиите и
на менарегата за нужди
те на нежните посетители
и единъ Кадрмлатеръ на
скърианията на ажби, на
мизерията и на неправди
те познатъ само на него
вите жители. Е единъ таенъ Кадрилатеръ, въ кой
то събитията не само. че
не проникватъ въ литера
турата. но не провикнатъ
и въ колоните на вестни
ците. Пмтниците, които
преиинаватъ
добруджан
положение дава възмож
ности {на опозицията и*
Аабаяня да уареява нрааь
3л у, че съ фававеовата
ся политика лмш
стравата отъ нейната свобода
въ ойластьта ма външната
политика.

болки, всредъ големите
си рака и задачи... Дума
е да представим ь Добруд
жа, не отъ гледището на
ските пжтища, въодуши- куроргизма, така, както
вени отъ миньретата не се е правило до сега',
иогать и да си предстаГ-нъ Богза е единъ отъ
вятъ сжшествуването на големите ромънски писаедни страшни събития.
тели и журналисти. Но
При все това, тука, а ве: в»н» от» това е един» ведругаде, близо до тихиятъ | ликань—носител» на иссьнь на курортистите и ма Шината всоеьд» блатото
любителите на красивото продажници на различни
Добруджанскиятъ животъ каузи или Рошли лични
протича
всредъ големи | интерес и.

ГЕРМАНСКА ПРОГРАМА
ЗА ПОГЛЪЩАНЕ НА АВСТРИЯ
На .Пги Паризиен ь“ съ-; заменени съ отделни с.аужобшаватъ отъ Виена: На би подъ преката за-нсивсички е известно, чеГер-|мостъ и контрола на Бермания не се е отказала | линъ. Всички кмеюве на
огъ намерението си да при селища
съ повече огъ
съедини Ачстрия въмъ се 10 000 жители се уволнябе си. .Винеръ тагь" пе ватъ и се заместнатъ съ
чати по този случай раз хора, определени отъ Хиткрития, които сж взети леръ. Премахвать се и ста
отъ една тайна хитлери рите общински съвети На
стка програиа, предназна техно место се нгзначачена за партийните вода- ватъ
петчленни съвети.
чи. По-важните точки ма Всички началници на служ
тази програма сж следни би, професори въ универ
те: ,.Въ Ви.на ще има е- ситета. училищни и доуги
динъ имперски управители, инспектори се замествзтъ
подчинени единегвенно и съ германци. Въ три менапълно на Хитлери и на сечеиъ срокъ отъ аншлугерманските министри. То св австрийската армия
зи управи тель ще бжде требва да се претопи въ
герчангцъ от* Райха.
общата германска армия.
Премахват* се оо яко» Пълната асимилация на Ааиомич.-екм
съображекия, стрия требва да се извървсички
мяяистерства въ ши аъ продължение на б
Австрия, които ще бждатъ месеца'*

I

*
*■ 1

• ч

■ДОБРУДЖАНСКИ НОВИНИ*

с>».»

доаасга иткедоацв проя
вявате аеоояягао държане
спркмо саоятк съседа *кстяа жвтели. Тк не довус*
кагь да иодучаяатъ овена
иди вестници. Тъй сашо.
забраняаатъ имъ да прие*
матъ гости. Запитване нкстнитк власти ииатъ ди
сведение за това чудно дър
жане на кслониститк ма
кедонци отъ горнигЪ села
и кой ги е ватоварилъ съ
ткзи административно по
лицейски длъжности.

Кюп (ЬЙЛПНКШ МИ
«ШП 1ЦПИ

1ИЧН1 С1 | ЦЮН111111

Бклградъ 24. Върху при
чинитк за избухването иа
воизатаие се съобщава нишо особено. Все пакъ зиае
се, че осгавки1к ма трима
та министри са дължагь
ва това, че яе сь слгласии
съ програмата иа новата
правителствена партии, на*
речева Югославннсиа ради
кална оащность.,
Ивтересвоа е да се отбе
лежи че декларацивта ва
и-ръ Стефано веч» ве бкше
допусната отъ цензурата да
се помЪсти въ вестницитк.
Огъ правителствена стра
на се заявява, че новата
партия вкма мишо съ пра
Кабинетъ тъ
вителството.
Стоядиноаич ие требвало да
6адс считаиъ като едннъ
□артиенъ кабинетъ, а като

еднаъ кабинетъ, кейто е
натоваренъ и управлява съ
довкрието на Короната.
Съ положитедиость мо
же да се твърди, че криза
та нкма дз се еадьлбочи
докато ве се привърши
конференцията на Малкото
съглашение, която се език
на 25 т. м. въ Бледъ'
Не е изключено да се
пристжаи къмъ едва по
ра «ькалва лромква нъ по
литиката мя Югослаани.
Правя впечатление, че и
поравшвата кабинетна кои
за въ Югославия избухна
въ наднечерието на конфе
ренцията на Малкото съгла
шеиие.
Сикта се, че въ основа
та яа кабинетната криза
лежи хърватският въпрось.

Спортна хроника

тш-шш (ий (н)
Недкля, 25 г. м. първкягъ
отъ състоялигЬ се два лриятелски мача, между гориигк
тимове отъ II дивишя, завърши съ 5:0 (1:0) за Добруджа.
И двата тима играха много
слабо. Тоя па Добруджа, обаче, бидейки по-треиг-т!. *ожа да победи. А да оежщест-

тк говове.
Две иииуги преда края иа
играта, Опълченовъ отбелязва
четвъртия голъ, но рефера
кой зиае защз, ие го признам.
Реферира. при миого посе
теяъ теренъ. г-нъ А. Кирпичи
яиъ, извънредно слабо.

г^,7.Т.”ш.г,°,'ЛГс,гТ™.л ГОДИШНОТО съогииие пи
невпимааае, създаваха опасан
положения предъ собствената
ся врата, като дори сами сн
направиха единъ гол*.
ВИХЪРЪ ЮЛИТСГЪ 3 0 (00>
Вториятъ мачъ между пър*
венец* ни н неговия .риаалъ*
завърши съ категоричната побкда иа първия и пълно надмошия прааъ всячкото време,
Вихренци играха оптично,
Особено хавбекоаата линия,
която беше иа завидна васота, благодарение иа вещото
ржководеие иа цеитъръ хаабека-Ташко Иваиовъ. За том именно нападателната лииия, въпреки промият* мде
фектитЪ можа да играе ловоче огколкото се очакваше,
Ако лКзия аисаадъ имаше по
вече тренинга, перадм която
причина много бъркаше, а д!с
■ото крило (Онълчеиовъ) рутииа иа новия си пость иакто
и да се откаже огъ алчяостьта си, да се прояви въ отбклезваие иа голове, хубавата
игра щеше да даде своята ре
*улТ*тиостьЮяитерци се стараха миого
■о напразно. Този пжть тк
сркшиаха единъ противмихъ,
иойто по всичкп линии ги иад
вишаваше. Спаси ги отъ поголЪмо съкрушение отличнип*ъ имъ вратаръ, иакто изредно слабия арбитражъ.
ШНП‘П|"0ТЗ полувреме завърШпС °'
'
Второто полувреме, иихреи- !
ци отбел Ьзоха чрезъ: Рубчевг I
ларбоаъ и Опълченоиъ своя- I

н.

—Самоубялъ се е мла
дежа Алексе Мтксимонъ иа
21 год. аъзрасгь отъ с. К»
ми дар лю (Деведжикьой).
Причииигк които са иа
карали младежа да посегне
на живота си са отъ се*
мкенъ характеръ и мизерия.

Дава се подь
СЪ |«И1 1« въ ЬлЯ—
хектара заедно съ добр.%
рсдеао стопансгво и
ОГЬ инвентара аь Ц

I

«• «ПЕНИМ Е-.

Споразумение: Р.-.„,В1И
ята или стопанката
Г-жа ЕЛ. СГ. ПсТРО^ШИ

Отъ гората на
,
Г-п Дшапрт П:я1

—СЬя день е влкзалъ
добнтака на македонскигЬ
колонисти въ бусганя на ;
о. Оирпнонс Щ
— На пазаря въ ТимиКаракостадинъ отъ с. Пан- шеара една еркдна крава се предана КЛОНИ (,/рлЯ *
дзклий.
се е пролаиада 7.0*0 лей. ма) по 120 лей к.руцт. Ц I
Веднага
отиватъ
Бойчо
и
„
единъ коьь впрегатслеяъ
Христо Кзракостадинови за
хил
по добъръ
да го изпъдягъ, обаче иъ за язда 8—12 хил. лей. Кктоя моментъ пристига из I л грама живо свинско ме
местния колониггъ Нлколае со 19 лей, малки прасенца
Зелка съ още двама и зл- на 1 месепъ 300 -400 лей.
почватъ да биягь иенинитк
агаля на ул. .Прии^црЗ
Ьнйч> и Хрлсго. П >следии— Редакцията търси по- Мария* и „Ионъ Дутгр Щ
гЬ за да не бжлать убити
стсяиепъ продагачъ за ве- кАдето ше намкригк
избкгяатъ нъ близката го
* I стника въ града, срешу до хубавата пастарма, прлл-р й
ра кждето са се крили це
ти наденици (ф*брикугл|ш|
бро възнаграждение.
ли 2 дена.
отъ Бай Цонко) сал,мнопЯ|
— На 24 т. м. следъ об.
I
—Вчеъл пазача на Насвеазвестень крздгцъ е затр|динскитк лозя Амегь Са
дигнйлъ 450 лей отъ чек кървавица и бз.каисн
ли залоаиль нкхол*о ма
меджето на Вьлнароаъ,съ
кашкавалъ
кедонски кол.шисти на мке
държател-ь на сп. кл. Ве
Черза за надени,л' нШН
тото като еж крали грозде. нера.
I
крзмниши и салами.
Той ги предупредилъ да

■мете УамктВ

вдеидъЕ.КАЗш11

Черааудъ в Браюа

■

КАЗАКА е задоволявал™

иаоусиатъ лозата Вмксто
да сторятъ това, кол шиетитк нападнали пазача на
несли му голкиъ побой,
вайкали сн грозде и сао-

Въ вчерашното ловно винаги клиентелата с-.
пртдненсЛво въ горатч Посетете мзг^з гиа мч я
Азбаклъкъ, крла Базардуверение
жикъ, Щпри стрелковото
състезание са се отли
чили

НЩ1И 110 Д ;м I

нетв си а пазача въ спасно

положение лежи на легло.
—Оня день е падналъ

^,гип,П‘
въ с. Езибей обиленъ град
„ т,
*ЯУ6* «■
, ' с“; ^ Глори" се сьс' кой/йо е нанесълъ голгъми
вредя на лозята.
I“ °'Т7”°Т° ред°"и° го
дншяо събрание иа обл. са.
коивсвя-Днстрикта.
—Понеже презъ м. яну
Следъ толкова години из за
ядлавоств
и унищожителни аоий н. г. нашия в-къ по
борби, за пръвъ пжть гази го- технически причини не из
дишяото събрание мина въ лезе, Шо абонамента на
пълна хармония и разбира- на чсиччи абонати се йро
телство.
Сккашъ. че ие сж сжщилк дължала сь I месецъ.
хора. които само преди едио
—Вь с. Исмаилъ преди
незначително време не искаха
да се видягъ и чуятъ, а враж- нкколку дека се извършелъ
дата. оаая вражда, що донесе обиръ въ 4 Кжщи.
вражди само злиии за всички
Допуска се, че авторитк
— като че ли отдавна се б%ше изпарил*, та никакъ ие ли- иа тиа ебнри не сж чужди
чеше да е сжществувала така- наопнта за пукушеиие жи
ва. Смъртни врагове до вчера
вота иа жителя отъ с. Спа
дпесъ братски си подадоха соно Никола Зурнажиезъ.
ржка. Това е повече отъ похвалмо, както и най важното за
добрия въраежъ иа соорта.
—Вь вчерашяиа брей е
Затото дяесъ повече отъ кодопусната
една
печатна
гато и да било болшинството
сп. клубове иматъ общи и е- гркшка. Въ хрониката дадаиаи интереси. А тия иите- дена по отношение на бра
реск, както изглежда сж най- тя хаджи Дамчгрови името
силното оастокгелство което на едина оратъ Ганчо е
се наложи и кима иадъ всичко
прекарано Тончо. Братята
Ноииягъ улр. сьставъ е
сж вземали своевремено
Председатель К. Наумеску
И. Кптцеиегер». Ст. Стойчечъ
нуждиитк мкрки за ремон
Исмаилъ Омеръ и Сгеое ПГ та ва своето- здание. Рапор
пасгере членове. Андрей Аю та на
експертната комисия
дреевъ. Др. Коистаитииеску и
Венцеслааъ М,рцинъ подглас- огъ архитекти е задово
лително.
Л- Кирпичианъ, М. Мит
раня и Д. Петре цеазопи „д
Заплели и Н. Ничеаъ ’
А'
— Вь с. Пандаклий и
цензори
подглгеииан.
Маисърово, тамошиитк ко-

\

г еЗ

В%14иив-1

е пъсва награда.
ВЪ Д. „НОВИНИ Ш
2 Г-нь 7ин1» Прцховъ____________ —■
сь // изстрела събаря 10
Шааеоа и взема вЗгра; Четете И раЗПрОСр^
нагоада.
изпрели, класирайки
шрети.

!

1

се

Добр. „НОВИНИ,

■

Българско порвоначално училище въ гр. Ьазарз-^ _
■
я
Дирекцията на Българското нървоначално учи'* 1
ще пъ гр. Багарджикъ, донася до внанпе на г. г гр»* I
дднитг», че записванията иа учениците за настоиш** I
учебни годините почне на 2 септемприй 8 ч с\ 'Р11^ I
та и ще продължи, сьпгсно закона до 10 сепг1инРн* |
Гня огъ родители-, дТО желаять да за-иш»г* 1
децата си ще трктва д ,.е нвятъ пг,. з*':яс».тн^гв I
лично, като за децата ,;а 1 во отдк 1енне ирс.К1* I
вятъ кръщелно свидетелство.
ОТЪ ДПРЕКЦИКТ*

|

СЪОБЩЕНИЕ - ПОКАНА
Съобщя*

|
|
I
■

1

II*-

които ще се емктагатъ по максималната паззрна Ц^н» ск
стаегетвующ* иа качеството.
Внасянията иа хранигЪ може да става вь Баз*,'8'
жвкъ и гара Хариаиъ.
е*»
Покаивагь се всички длъжници, иоито нкм«тъ ^
можность да извършаатъ плащанията аъ брой, д* е***-’•
храни.
ОТЪ БАНКАТА

I

Тю. „Сотегст1а“ -Вагагд1с

Д се иравятъ всички улеснения в ДШ намаления-

Г'*

брой 201

цев« 1 лей

ш

жвгуетъ 1035 т*ио*>

ШцеШ
новини

мошг

I*
е «I Ас1т-|1а $1г Рг. М1Ьа1 27 Вахагд1с
ЖДЯ РРДЙКЦИОПВМЪ НОМИТСТЪ
иеаав. инфориационенъ иестникъ

г?

Огг. редаюоръ: СТ. РАДЕВЪ

’

| но. Безъсбрпзование. б'зъ
занаятъ, неучилъ ди сре
само земята, какво го очаива него нъ чуждит-Ъ
краища, хждето ще го из, хвъоли злочестата му еждбе? И т у са имаме мн го
, прг-мЕри^и достатъчно »*•
I пити. БлнзкитЬ на емчг* рзнгитЪ получпватъ сърд
| цераздерателни темп за
| ужасното имъ пот жение.
| ТФ биха се вьрнали
при
първат.» пргдложемп ьмъ
възможности— Ис+.ки камъкъ тежи на местото си.

условия на живогь. пронинва идеята за напуща
ме на роднигк огнища.
~укъ този въпросъ с посериозенъ. ПричинитЕ. които потискатъ селянина
къмъ емигриране сж голЕмп. Известна е привърна селянина
заностьта
м^мъ нивата.си и лесно
е следъ тоаа дз си предст. вимъ изпитаните тяЪГТСГИ ОТЪ СН9, кейго е
сш
решидъ да непусгне сго
гго село. Обаче,
а наш,'я:ъ селянинъ и (««•
I
Рирането е още по опес-

> ПРАВАТА НА АНГЛИЯ
по бжяатъ запазена

НШ1ВШ1МШ Ш
Н.шиагт ценени съгражда- ии;1< д‘ал». ПлеигЪ. кокг - е*
иииъ г. д ръ Бъчемрояъ елЪдъ ; «е рд.кпв >лили *ь сбщестеедълго шслтсткие е вгредъ' ния.ь жмаоп, туш-, вь Л -6И1съ. Мие окхме огъ лослед-1 рулжа. сж досгат.чио и»веиитк, които и ма т че р .достига |спш. Мравлиии. м-ш нс гкак
да сгмсиемь ржката на наши-, времето ги отсжди кече И
«п. неотдапиашемъ обгдесгвс {аль съ бодна »оист*гяр*мт,
иичъ и ведачт.
ме »»<• сега’ имате голи пв (>о-

Лона >нъ 29 —Г-нь Му
селин е декларирал! пред
кореспонд-нгч нн в. .,{сй
ли Мейль*:
.Игаданн~ког<' правител
ство ше лублккун.* въ срЬд* стедь обед>, следъ минисгсрскнить съьетъ *дно
кокюнлке нь кое та ше де
кларира, ме е разположе
но а
и е«е лодь внима
ние нСички английски пра
ва в ь Абисиним. Сь тази
декларация ше се отстра
ни всякакво съмнение, ме
Италия ича нтссгми пла
нове, които биха увредили
англчвСкитФ интереси.

- Г.ъ удоволствие

конста I ЯМ^;НН" въ"Р0Л “ >',й ;,"ав

тирамъ, че съак приетъ ра- Т . Но яг тркбв* ян се губии*лушио гаиакао пгъ всич-и дежда.Кашата каун г п. .-влива
и тв че мтж* Д1 нгее шлгжи.
тукг— яапочиа г. ПъчемриетГ-мъ Ложтор». н< йг • Г1 ри все,
Т» а ми даве ссчованиг да
гЬрваиъ, че стенем,та иа адъл- че огсжгствува, поиаеа м« -го
бочаааве ш. тук«шнитк хора { Я бре ьСл <»и голкии н ге«у• V ГОЛкУИТк ВЪПРОСИ. КОИТО ЩИ въпр еи. КОКГ‘1 НН вълаусе иадагатъ огъ р.атитиего и. |мгь- *
лош ^ ^ т',я"
жавота е мдоаожитеаиа. Пи- "**'*”■ Чувствуваше с-иу«и,ги съмъ в.държалъ, че вай- л,т*
«^ -в.гл н;ж жтгтголКмиятъ сьлиикъ та д1и.ага|в“е ,!ме “жели.-а-е само. че
иа общественика е времето и неговото прес юлиане межгу
резултатите добвти огъ него-; иа:ъ е мишо къо. сама де
.:е-1 иа сми

Ще има ли война тоя пийна?
Ето едииъ въпроси к.П
то занимава цялото чо>,1,честно, но на куйго нпк Л
не може да отговори съ
положнтелж сть — дори —
гланнитЗг фактори г. Му*
солини, зашито една н< Йяа между Итглкя и Абисиния надали бн се огра
ничила въ тия предали.
Англия днесъ с по ясна и
01 -категорична спр-Цмо Италия, отяолкото б"Ьше нъ
1914 голина спрямо Гер«
мания. Има много гермаи
ии, конто сж на мнение, че
дко германското пра«игелство въ 1914 гид. знаеше,
че Англия, а после и С.е
динеинтЬ Щати, ше се иа
мЪсятъ съ ВСИЧКИ1-Ь сили !

|
.
!
■

'

|

•

■
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АБИСИНИЯ СЕ
ПРОТИВОПОСТАВЯ

флмктъ, тей ще се ргши,
Л ндоиъ 29 -Илвесгява
да отиде вс сам., срешу
Англия, нс< и срещу . бше Сс и11* ндисъ-Абебд, че
сгеенот . миеш е гл Ечрд- т»пердТ1.рътъ ерсшеиьда
па и Америка.
Вь ксъки изобличи италиянска!* иа*
счуч:й рг-ск-кани е дг се нсвра, която се опитва да
гр.вять оП{СД^леи.1 предпред таак еаснтуалишЯ носиазаиг я
сиии операции, като ,.)бн-

тая г дичз в Г|ка. Огъ дру
га орана и умерел стига,
ноято показа до сега иъ
г.ънк-ашат.1 с» поднтнка г.
Мусс ли| и не дава л »-одъ
да се мисли, че при усло
вията, к .ит > се създанатъ
ок л > 1-тал .-.бчси- оня кон

ПжчнотингЬ» ИШШ

кнокенн полицеАсгн нЯрки“
Лк I игалиячингЯ
НаТ Ь

П СТС(1СМ >

насгжпСь «а'кч

групи .биСЯНСКвТа граница,

е йскч ло
В-къ .Т^ймъ* между
нч канали ижтре кь страдруюто пише: Ит^лияаско- | нат.? Д >аг ) иет сгЛдсг 'Рап"*»»1* ше 1и итбдъс.
г<1‘
т,. лрдвителстж) сега е у- ■ нен-та драма се рдч*ш»*. нлт ь. Н > а» а И г**иа

тогава иашягЯ

ь+роно П бързг-я и ле- I разглемд.ието иа иг т- ■ ч чие готкия атяк», прес»нъ успехи ьъ Абнскни»
лошиою м-нало и
може ди обяняязне к» к Ли*та.
ка. » очевидно не се спира
би, па недалечното бдде-, г гаяа ше скъеднъ в, дчаДа Помисли,
чс ако гази { ще, би бил » д. ста в- учп-^га отношгнната ся съ Ига

за да бжде Германия по- \ зеМЯ наистина заслужава- ! телпо.
бедена, не бяха се хвърлише завладяване м м жеше
—
лн въ тая кн^ниора и не ■ лесно да бАДе покорена.

:
се връщатъ.
Въ селата, вследствие |
на все по натежаващите !

В» Приказната се раяпраша, че когато цагинан• го поправяла цяр» •пой
ЗлЯовпоя «* <>а аочолчт»
баща му. В» наш а -па про
винции "ма пат* нгнсв
ница - дребнитн кри ге
ни селата—сл обикно
вено Леи обраювгние
Знайно е ек чан-в хал»
йостляватъ Л-кна служ
ба, но след» ова Шри ме
сеца ... е — е слевк Ова
!иоа месеца »<■» ла-иинамч» циганина о-п» При
казката. ,

Абонаменти. ЗА 1 ГОД 250 ЛЕЙ 6 МЕС. 150 ЛЕИ ]| 1Т58ЙСТ19 ПОЯМ

АИЪКЪТЪ ТЕЖИ НА

Напссг.едъкъ всрЕдъ
итЪ
младежи
Врааояет^ и всрЕдъ
Икиото население въ
Щка се ззбелязва едно
Дрване С1Ъ дейсгангел■Ьта въ нашнятъ край
Кпнежа н -.мь странстМцс Градската младежь
Нбе протиоъ факта, че
шИоже Д1 пласира сво■ргрудъ и б*детето й
■рЦредсгавя не нь розови
Бски. Безспорно всЕки
пиателень младежъ е
дълженъ да бждезвгри{мъ за своето бждеше
■икнеже вт-просъть е
|Нкенъ, той трйбяп да се
|йрги всестранно. И» на;^бг<1 превинц я, никой
ЩКди не допушеше, че
^уке да се прехрани иоЯБно население, като мй<|Ва пришелци. Ние сме
’в«детели на обзтвеждаШуо на повече сть 16.000
ВчпТсгна пришелци само
К нашиягъ окржгь. ПодВстващето поколение на
Кзи пришелци заематъ
Кстоье въ грзизводстаоК. запълввтъ праздни м-ЬВа, коиго се сказнатъ
Клкона много. ЕдинъДу■итреску д иде и създа■е фабриката за хл^бъ
■ Албина*. еяинъ Михаес■у завлад^ пазаря на ниВета, когзто нашитЕ млайтжи остааать съ ечоето
безжизнено неудоволствие
з меситЕ на кафенетата,
езъ проявление на енерията си. Много младежи,
мтелегентни, напустнвха
[града ни. Спедъ 3 — 4 ме|сеца ние ги виждаме да

4>

тля и ще обячя

и Дччта*

имсрзтегюр&пгърху
пгшяиАбхсгггл
слиимп

биха пострадали тъй мно- | Д >сега щЬш» да с;
го. Наистина едза война ■ р(* заисева1сгъ. Ще бдае
между Италия и Абисит-я ; интересио да се,види. к.къ
не ше бжде това. което 1 нтал^янцигЪ ше се чунст- ’
.Енгражаяъ* пкше Пре- ш^кихта. «оит . те вземе
ьунатъ следъ първите три
б^ше войната между дв< й
месела следъ войната. И«ди кзяфстно креме .Ь и- английското врачителстно,
ния съюзъ и трчйното съ
донъ сключи юлЯзма сп.-- да не бдаатъ «.гъ естгчгио
иънъ
Италпя.
ичкей
не
ше
глашение, но .въ своиг*
годба сь Г.рмалия.
яару- ха «оъаяатъ едю ' решу
се
гзненла,
вко
войната
Англия отиде
изявления
ша«-й<и огкрлт I гкегано друго обше тесни»*, миевъ Абисиния се протечи
тоя пать много на дадече
пгть, десетъ или петяаде | клеаикт. на мярмигК дого-|вия нъ И'»лпи и Актлйя.
и Италия не ше може да
вря с.мо за», в*, заштто Кдинъ Ообедгчь л*и, чясеть години при неизбр и
каже еяинъ день на Гермкед^ше. че тая спогодба зъмъ ще тури »р«й ч* дкми раи ди. М -же де Ита
била
д.
мания, че ие е
напълно стг .алря на аи л »то. започнат , вь Стре*»
лия да държи единъ мидистатично ясно предупредеоьъ а р* и. дъ оржжне и глийс«ит1^ интереси Г'
Англия у.-|раж> я*а иь дейна. Въ минал >то Италия е
да остане ред аяа иъ пла
юягто Англия ияпрачи, тр-^ стяителн с»ъ стииь се,».г*нб.чла една постоянно и недй. I щгмаятл си за такъвъ гс
бла ли за сс 34брАви«. ка с-ипроект
.р гь в-дь А
излъгана приятелка на
1Я рио.дъ, или
ад три»* годяИ|зли»? Н .е звагмь доб;,с, (5исииив
Хи ри .уч. д* ка
глия: ше се реши ли
ни, конто, к.кто се вЪрла,
че кабинет ьгъ на г. Ьалгуби изпеете*- < бл.ги
М »
А* загуби т. на
приятелят*
е ПрГд^ид.мъ г. Муселини,
дуямъ, требва да следва
гдча сяр лейска
крнзт не
н 3 М«чно е да
сепон4,р
| Пр, дй нег вата .учебна моедна п «литпкд, отгочаркща
на. Етозаше^,мачво
е да 6 дигалия*
да трФбва яа
на вмоерекмтЪ традиции, шс
н,,РИЧ 'ии “ч.-го по
се ппепскалге ше нма ли се г върне къмъ по-мрач Това, което искаме е ре г. д^ми нсприатв сти
■

>

»•

.ДОБРУДЖАНСКИ НОВИНИ*
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Г

шип опиши ттт

Селото Шабла е най-гол V
■ото село аъ окржгъ Кали
акра. Иаа сага къиъ 2000
каши. Пътуване по .шосе
то* аа с. Карапча. Минава
ше през* едно хубаво глад
ко шосе лъхани отъ кор
еният* .ветрец*. Нашият*
шаблеисц*
пжтеводитель,
ни обаснява. — 1ук>. т1ли
ибста са най-хубапит* на
Шабла. Мрели селото ни
наше добра реколта аашото работехае на аве стра
ни и накарваме тогава Vгарь. Сега тЪам и1»сга се
отнеха отъ иасъ и се раз
дадоха на колониститЪ. И
■ината иежду порело и по
токът* — тЪ са таиъ 256
хектара — • дадена иа ге
нерал* Ружииски от* Бу
курещ*. Какао хубаво жи
то ставаше таи*! Сега на
шит Ъ ниви сж отъ другата
страна на селото. НивитЪ
тааъ сж песачливи, слаби.

ШШк

вл

й

К

Трудим* се ла накараме н1тшо. ни наля ни квант, м*
слаби ниви, а пъкъсие при
нудени да ги работна* щ-Ька година. Не аожешъ аа
накараш* угарь, пък* и ла
иторешъ угар!, ля ше осламе ялова, аашото не мо
же ла я тъпчи добитъка...
Т* и т"каи хубав:! ниви се
раавалижа. Колонисгил+, особеио македонци 11, не сж
научени аа рибптятъ вемята. На. иали аижлате— отъ
тук», ансиръ не се взема...
Наистина. ние ивианаме
презь партийна Царевица
та е дребна. уаЪхнала и
без* кочани по стъблата.
— Яаъкъ яа т*аи мини .
глгда иаиръшено кл.мъ нивит1» покрай които минава
не нашият* пАтенолите и.
а въ ааиьглениятъ иу пог
лед* е аассдиала тагатаиа
аемедблепа по лошо изра
ботената ниаа.

■

и А и <алото на

йрестъй•

I
— Оня денъ (бшинскиа
.
сънстъ е избралъ нз вакан
тиото
мЪсто г. Ге рги
Стойков ь за помощник*

Г-п Дхк&пръ П:::п
,
Помолени сме отъ
бю^то нл чУ*Д«Ци^ л* | Дава Св ПОДЪ НавМЪ
ют. о. остря новО
»» «сички чужди
п,,даиици- к,,ит,, не сж се съ дижм» или нъ бр >й 70 Iсе продава КЛОНИ («ур/'л 1 да си «^учатъ кин- хектара ззедяо сь добре у- ма) „о 120 лей к.у.ч.ь.
ж*1 ' ва <фестояване въ редено стопанство и чаель
|>гъ иннтнгарз нъ
Л,*Р**^« « сторятъ това
вь иай ск>»' вРк“гМишата с иш*т>«»
С и рдзуменис: Рсдакци-1
'е
сторятъ
точа
ще
тъ|гш1Г1 и оостгга
1 аа11> гл°бени а н-ккой ят.» или стопанката
Цв1ЬПИСШ
««терниранн
1 ЖЗ

с скшеввво
ел

— Вследстиие изсглнане| то иа (урпчт^ нъ Турция,
(абеляз.исе ен«« рази-р.
'
стнане и а
вилен» ст.1»1;
Гамъ кжлею са КОЛОНИЗ! •
рачи иа ч»ст... се ргзмГ.ст- I
, нагъ по мЬсглга ьа изсель шп1+. се

I

—0ри1Я»лиасе сь-бщ!
нз, че 1.ьтре.11мня -аеиь I о
тр *чщл Ь сж залисани отъ
чаши лица 6 мвлиараа и ,
700 милиона лей.
I

СА

II. ЛПНСиЛИ

За продан* една ха- !
мутчийска машина, запазе
на ВЪ 1.ТЛИЧНО състояние, !
\
системь .Сиигеръ*.

!

!

кагт прави 1е1ството и ще
подържа последното, Ко-

Четете и разпростраиявай|е Ь€СТИКЪ

гатд то ше п иск» сеннции, за дв с втзспре ед-

Добр. ..мовини.

пг.тнова

нк Д. „НОВИНИ

( ЬУНЩКНИЕ - ПОКАНА
Р ьс. г.щ юз се в» всички .пъжници на озич» - ; 1!
л>с.р|*я и >омерцъ Дчбруджзн!.—Илапджикъ, че ОлЧ-ч**
■'рием! пог*ся^авето на
ь!жеяи1гз азсгза» и съ -114,1
к. иго ше се счРгатяп. пч максималната пазарна цена С
т тветствующа ка качеството.
Омаен ««ига ка хранигЬ може да Сган» в-. Ц|Ч. 1ж.:м, и .ара Харман*.
Ноканвагь се всички дт 1 живци, кокто ибнат» в .*•
м жн 'СГ1, да и(.ъс:пза:ь п :аланияга въ брой, да сл».-«гь
храни

ОТ н Г.ЛНК \ • ''

еДНН ъ '

М.-М аръ о Н. В
Кралъ
; но евентушно ьападе че
Кфолъ II сь к... то искат^ I
1 на Италия срещу Ь1и нъпеж .мето на календара
цин“
I ст.р.я С1ИЛ1. Утре
спгци,- ;
----------------------------------------------зли» легеглция заки»'аьа та
Н \ЖН0'
Букурещ* за да го връче.
I

циално на сж що го мнение

сг.

%

— Три хилели Ьасараб- |
ЦН

С-.оравуменче редакцията

<*”■ Г*ФвТ11 ,Ш

I

ПЛГТШЯ СЪГЛйСбй съ ПРАВИТЕЛСТВОТО ОТНОСНО
САНКЦИИТЬ ПРОТИВЪ ИТРЛУЯ

е офи

I
1935 ре1а ога 3 Лшпеар |
$'а 83811 о сашеге йе а- |
(отоЬИ ре $о$еаиа :-*згаг^с—Вак1С. Сте а р егДию а 8е абгеза геПаС|Р
соптга 100 1ет

0ТСМШВАС1

ЛЕйБЪРСКАТА

заяви т. Джсбьри

:

кървавица и олльаксад
кашкавал*
Чзрла за Нед-нйЦг* и
крамьиши и с;.,;;.м

— Поминала се е нъ
Конспнцз майкап нз Г. \ застрах нателна полица отъ
Дръ Из
Огкан< нъ Доца
дружество го
Асигурареа
Огнянова. Редаяпчата из„Сомънеаска сь платени 61
кззв!
снси»-к
сърдеч и
раги по 100 лей срещу
с болезнонания кзмъ опе
4СНЮ лей.
чалените.
Сладко редакцията

'

'

Чернауцъ в Брала:

кметь на града не.

■
\
•I
\
|
»

-

АИиИТ!

■

Лондон* 2М — Презь
време на единъ р,.зговсрь
на елинь сътрудник* на
ч-кь .Съдней Рефери* г.
Джорджь /Ьнсбъри, водач
иа работническата партия,
изказа мнението си върху
стан'»вчщего на работни
ческата партия спрямо мтало-етнопския
конфликт*.
.Работническата
партия,

ВАСШГЬ Н. КАЗАНА
жгжла иа ул. .Принчиг*.
Марна* и „Ипнъ Дуикжяето ше нам-Ьриг»; и.
хубавата пас1аои', прсч».
М наденици (ф.брзнуим
от* Бай Цочко) сал.мччг,

КАЗАКА е зад. н >. и..*,
винаги клиентелата си.
— Вчера сл! д>. г бедъ
П естете маг-з.:на »: .■
мина през* града ни на
уверениепъ)ъ за Коксгавиа Шумен
сквяг Обласге-гь управител
Г-нь Казанлиевъ нридружень оть единь полков
ник*. Днес* г. К.занлиевъ
1п гша бе 27 Аи^л:
се заврьща.

— Въ утрешния бр. й ше
дадемъ рецензия нз п >слгд .
ння снЪюнгнъ папагал».
!

пОлож

7"»й като Германия не
се е ррзоряжила, фронта
СШреза продължа,а да
има своето значение. За
да се ;докаже, че топ
фронт» елчцттвува, трт
бел да се поистжпи към*
действие Дунавсниятъ а*просъ чака своето разрещение. Независимосткта
на Австрия е въображаема. Ако Италия бжде
принудена
да изпрати
всичкитгъ си ефективи въ
\фрака, иризраквтъ на
аншлуса ще се почви от
ново. Единствениятъ п*й.ь
за спасение на мяра въ
Еврспа е едно връщане
къмъ идситгь на Си.ре<г..

\

ника отказва да се инте
ресува ла него.

{трил | итунипито
щЕнШранзижанъ• пише:
Парижката конференция
йройадна. Възможност*•
Ша за война стаеа все по
голгъма. Африканското по
ложение е тревожно, но
може ли да се каже, че
европейскйтл работи сж
въ редъ? НаС-опасното се
намира въ разпространя,
ванитгъ слухове, че Англия
Франция и Италия, не
постигнали съгласие по абисинския конфликт:, сж
вече на ножь йо всички
останали въпроси. Необ
ходимо е вече да се до
казва, че огълоШо на Стреза остава солидно.

Г-нь В Цапареску.адвокашь, ни увлоовпва, не
той не е никакьвъ защиШ
никъ на убиеца на Станчо
Петров*. При него е идва
. а майката на убиеца <>а
го моли да вземе йодь
закризайга убиеца, обаче.
Г-ч* П-йареску наш» взе
ма Саедения за личности

Вметете Ьшщщ а т

пусчаШ* градинския* *зове на мтсшниШп, жители, иоито ся ге съпро
тивили на това. Тогава
колочиститгъ нападат*
юадинитгъ, разрушавайки
зарзавата въ тгъхъ. Пита
ме нотара на Каралийскота община, не ще ли
свършч едчо сбщеполезно
дгъло, като организира об
тото пречистване но под
земния качал* на пото
чето за да се и ползва
напълно извиращата вада
вмн.сша да се занимава
сь подстрекателства?

I
I

— вс се.п Капа чий
вс геостчие на сушата се
водят* споро\е около ре
кичката. която иевира до
селото Нггзгне, които се
изгасявате оЬ скандали.
На псследъкъ\нол1'нистиШп>
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>л, А-. 11. Куза срещу хань Шлпкл Бзаарджик*
Почисти*
сжщещк мег.. лезмфик и: ра
дрехтт. Ви н ти из1утаждл НТЛ.1ЧИО .Обржша
и Б.ждчсм сукнени мжжги
шапки Взля,
В ядисна и счетдкдсеа Щтсци съ храм ‘ви
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Ржководтта идея иа на- един ь задушевен ь ап п :
иягь в-кь е да обърнем .Вь огдалеченъ кр-й н*
тманиего т господства- нашата държава, се нами,ето население вь дьр- ратъ триста дена, Н"Ито
звата въ кояго сме. че при все, че сж закърмени
е, населението от ь бъл- заедно съ майчиното си
реки произходъ вь Доб- мл+ко съ вьлшебствага на
дж», не е „иредеигично", една народна поетия геро* е сбирщина ятъ ,,ко- ична, но ъжжна, бългао.Вмтаджии'*, както неумор* ската песень, биха жела
■0 гпдинч наредъ всеиз* ли да обичагъ по дълбоко
■еещи среди, въудушеье- страната коиго ги окриля
■и огъ долн пробни мате- и к ято е и г+хна сега-.,.
риа.тиегични съображения Покрай нашиягъ ингересъ
Търсять да ни представят на господствашь нзр дь
иа общественото мнение въ новигФ граници, гучь
■ъ Ромъния. Вь нашия се нам+сва и едно чуе.стОжть да изиесемъ истина- во иа искреиа признател
на ( пълната истина за на ность кояготр+.5ва да зге
И си, ние съ сюрбькон- | видетелсгвуваме на нашчтф
:тртир.1ме. че печги н+мч- | съседи: отъ т+хь нашето
йе прия!ели въ държавата поле се обогати съ дге
|ъ която жив+тмъ, че насъ ценни цъфтя: Антон ь Пан ь
не ни гю<нава1ъ
и Панайотъ .Черна (Стан
И е1 ч защ) радосга ни чев!). Като че ли в»же голФма, когзто нФкой дамъ ‘майката на нашия
общественик ь и честенъ неженъ поеть.починалъ тт й
публицисть надигне край- младъ, една бедна стара
чеца на тъмната мантия българка, вь едно село из
сь която се забулва иеги- губено въ Добруджански*
нат.1 нт Кадрилатера.
тЬ поля. Една можеше да
В*кь .Куреитула.“, из- ; свърже няколко ромънски
всстенъ сь своята нацио- думи триейки съпзитф сн
налиегичнапфкладка, пуб- сь крзйчеца на черния на*
ликува ма първо мФето въ бръдникъ на неутешим]
бр ягь си оть 5 т. м ста* майка ... ТФзи триста дена
тия 1а .Нашигф българи* желаятъ неша книги. /1а
подписана отъ Ионъ Некула. 1 дадемъ колкото е възмож
по повече къьги па бълГ н ь Некула пише:
.Не познваме никого гарскитФ деца1',
кой ю да се грижи у насъ
Като чета горнитФ ре3“ едно тФсно зближение дове благ(гд.фс I вени сълзи
ст. мерода съ когото ни изпълватъ очитФ ми къмь
свързва славно минало и д блестниять публицисть.
еднаква еждба между Кар*
Ако се трогне по пжтя,
пагигФ и Балкана. Навик който черггягъ високонали сме по скоро съ спон просветни мжже, като Г нь
тани избухп ния на си.чпа Ионъ Некула, въ скоро
тич или вражда, бенгалски време в ъ тази държава ше
огььь или патриотична кап настане необходимата и т> й
са, което не помага на по желана харч шия между
литиката на два народа народцостигФ, к-а*го ще у»
обречени да бждатъ заед лесни пжтя на държавни
но цфла вечность.
ческите. мжжевь усилията
.Но етп. че триста уче които полагатъ за консоника отъ Българската част лидиране на ново го ни она Гимназия вь Базард- течество.
Г. П. Шт вь
жикъ отпрзвятъ къмъ насъ

»

I

250 ЛЕЙ 6 МЕС. 150 ЛЕЙ 31 СТРМСТМ Ш1)9

ТЪРЖЕСТВАТА

М с.кча. сепгемчрвД. оня*
дмгь П1 случ.й 21 междунар ден ь легъ на младе
жът.*, вь Съветския сг ю»ь
6+14 усгр ени голФми 1 ьр
жестча и мл дежки мани
фестации нь г злФмитф гра
доне.
Тгржгсгзагз ич Маски а
б+ха ГЧ.1+М1 и манифест,
на чернениять пл ш;дь, на
помняха тържеството и а
ПЪрНН Май

I

|
I

Бь продължение на цфлня дгнь и късно преаъ
ношьта, на пл щчдд дефилчрахз младежчнгф група
1-ть нсички училища И пре
Д'ф*я- а, н ачел • СЪ студен •
ти*Ф огь всички факултети
Н ССШИ плагади СЪ комуни
<1 чиига пптп»ги1+
етически л .зунги, потрегитф
ия Сталинъ, лен» нъ, В ро- ,
ГПИ.ПНЬ, Г. ДиМИТровъ, 1 е
лМлйь и др. *
Пргдь мач] л»я бФхз
членонетф на съвета па ко
!
мисаритф и централната ко
митста на кемпзрта И КсМ- '
С м ла, КОИШ ИС СКОЬЧЗем !
мзнмфесгирьщата мл«де<КЬ. '
Пипраиеиа б+ха СМ+ла |
у
д?м нСфлЦИг! СЬ Спуша с
дтнцц.1 СЬ гпричугя.
,
П л-О.г.1 тьр/кестаи сл
устроели и иь Д:алиграДЬ
’’
а. „
. . . .......
„
и Д[’ У"ЧЪ
I ..ъма гпад
ое
"
•
па ( ЬЮ ш.
I
I

Инзлечмя хл п Ки:гх» шоаъ

паььпг-турспить отмош. |

I
С >ф-я. Пргдь корген )нI д-1Г4 на гур:ззя чмгнзкь
,Д куихур-о гъ.. м рътъ нд
иънщнитФ р-б >гз г. Кьосе
,
I инач 'И», е някрлни.ть (.лед*
I
изячле|ия:
I
— Тт рд съмь решилъ
яз изпрани венча»* ньзм жно зз д) се разчистятъ напьлн! трънятф
сложени
: кап следъкъ м-.жду дчзта
| нар да, зз да ж-вФятъ тФ
съ снояга трздпци »ина обн
I чь сл >же»а на 6>ззта на
I пъля .т * взаимно д >нфрие
и зачитане.
Иешнль о.мъ вънай-ско
р* време д! дзмъ едно
правилно и справедливо раз
решение нз бФжансния нъпрось. Приготойлявзмъ си
сега ф рмул тФ. ньрху ко
ито ше се базирагь прего
воритф между дчетф прани
да влиза въ гръзка по ра
телстяа за благоприятното
диото съ потяодннцнтФ, на уреждане на сжщлн нъпросъ

Радио въ подвооянцнгЬ

каквато и дълбочина да се
намиратъ.

Дребенъ случай

въ Моои

г

Електро механическата
лаборатория на универси
тета нъ Токио е израбо
тила особенъ япарАтъ, сь
помощьта иа иойто може

В

момитетъ

Вь нашата епохи ли
цемерието е напит ги за
слабата личност*. По нс
трябва вя се забравя, че
лицемерието вони кь.аь
предателство. Н>. пос
ледната равноснятка
сиччостьта разбира, че
е превала себе ся

I
;
I

II падиалъ случайно аъ гра тора, за кстото е -.уваль кодината на елииъ локалъ огь гаю тей е биль нъ родния си
гаала ни ежаетелъ бТ.хъ на гралъ. Последния г-1 приема,
дуеб-нь случай нь жинота. На рд.бнра и бтаголрение нанеедна маса натежаль вь голи го момчето му е сега иа си
ни тЪ ланая.-чня, бакалин-ь или гурно мЬсто. Една доебяа уси%що подобна мегърпелипо се луга, която с ързва личноста
озърташе въ страни. До негова Доктора съ слабата на иегтоеше пълно к^.шче. Нь гра*' говото момче,
ляната влиза Д*рь бьчеьаронъ | Псрелъ кот тътъ на т+х.юто
пря вида на когото непознатия : семейство Д-ръ Ььчеваровъ е
стана 01Ъ стола си и усмивка икона.
озаряча лицето му.
Взегь июлиранъ тоти слу
— Чжаиъ Ви, Г-нъ Докто чай, е дребенъ. По за наша
ре. Помислихъ, и Ъма да дой та провинция гой е характедете и ми се сян душата.
ренъ.
Той. -че кошчето и почна
Пръсната ип Полето вь
да вади грижливо увити п*ке- Паланки и селища нчшатгъ се
ти. Дне пилета печени, домат ; шни всяка денк гх терзани
на ло .аньа, палачинки... сгъ- и заплашвани от* отстоява
кала )а предь хората грижли- нин пре » суровата и *еб савата сто инча. Джторътъ. ирч 1 гсдарча действате гность. Кол
вила ма това изобилие, вие*.- но случая на неправди биха
КО се шегува.
се отстрани ги, ако се наше— Седни, бай I еорте. нит отмт някои оть ви-Житя наще Н1мНрИ1|ь (фиягел11 Д1 п , |мш представите ви, ноитайоз
щгатъ....
| наватъ закачитя и исихо.юКъсчета беше нани.
' гаята на управ :чващчтя м
Седнали иа богатата трапеза I да баяогнатк нг. ооч /оечитя
Д-рь Пьчсваровъ ни обясияна. си <ънаро дници. и>мге 6я ус, ~ То*и ч„Ъчець се наяе- лугата наиравена ще 6*0,
ри въ чужбина.... IIЪкакн* дреб .дребна . но г» това се прина у;луга.
’бл,ч 0ще <„на ,рава спойка
Бай Ге.р и пресича мерзчт *.-. **а нохесичг-.а нл наши* на— н* е г й, г-нъ Доят ье. ' родчосмем* но сективитсть.
ие с дребна услуга... моето
Прянтрьть сь ,'1-оь /ччева" ,м',е' И"" «нравихте
ме- рои трябва ,>а се последва
(о М|* го. Майк* му гак4 се оть ^уховнчтгь
. >пал1т€»
тревожеше. Гя. Ние сме Вв ли на население и*) л* игош
да в нагн бли 'Ларни.
ърлй, к&и^о тръбт
г*.л
И сьги иа голи, и:*р<*на ч;чт*-, наЙпоо.ю, м
благоднр юсть пр-миаат». очи пъл ъ ениччш ьо вмо проилти
т+. на скромоич ч >в+-1ець. II >• напь чтъ йоложениепо имь
„
,
падна п. н>. чу +.Оина, н»*’1 5* , и
блкоатъ винаги ни поеца:ъ и сач^ь, той ергща Док-'па ги!

1нш|11нт )шшть пип
ИТРЛИЯНЦИТЪ ИЗПРРЩАТЪ 60 П0ДЧ0Д1ИЦИ

. Д. йла Т-т-гр; фз.* съ- 60 ИТАЛИЙИСКИ П0Д90Дгбщ«ча, че 9000-я п, гоненъ
ници омело МЯЛГб
| параходь ,Б лер ф>иь* чСч редь в. .Мктень* 60
! К1 МПЯ.1ИЯ1! X лгъ г нари
италиянски м дн 1ЛХНЦИ оввьрю н ь пристанището
П рт.маугъ топ .не и но [лучала зи10‘Фдь д» бждатъ
енеит. мак-р -алъ пргдч,.з-; г.»Т' *■* I дт участкун.нь кь
начени за здснлччас ■ тбря морскит+ мавера-1, които ще
ната иа М|лтя. Мзрсяи г.ф- с.-анатъ близо д> I стр *нъ
х .тинцп и артилеристи т,)' М*лта
наржъ материали и перс IИталвя прани иажни кон
нала на нъзаушннтф едипн |
ци оть групикф П гпяркъ Центрирания н:иза.щзчнии
и Ликоиь С л-ить. Офи-1 единни I на брКг «егФ иа
цсрагФ и нойчицчтф на | Сицилия
тия групи ге намирали ьъ
ГР0ТИВ0ГЙ309* МйСКМ
отпусчъ.
Отпуската имъ
ГйЗДАДЕПИ
ПП ПОЛИЦИЯТЙ
била прекратена.

Параж *д1тФ за аероплани! АгглийскигФ те гни ила.Фврчусъ* и „Кьрджасъ* Iеги вь Гибралт.1рь сж снаб
товарять на б >рда допгд- дили персоналагигрзждаянителеяъ брой летила, надъ | ската п тлиция сь маскя.
Пзъ искамь двата наро установения нориалеяъбр й Воениитф лФчзри сж дали
да да жиаФягь аъ прия отъ 41 апарати на нсФки 1 нужднитФ инструкции канъ
оараходь.
' да се из юлзунзтъ мзскигк.
телство и брате тя*..

,
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Стр. 2
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ШИП ОП Ш1Ш РОВИШ }

Не е мстина, господа!
Не е истина, че идеха при
меиъ, всеки деиь по десетина
бащи и майки иа деца—вчол*
иаца, че по тЪхнигЬ посърна
ли лица е есписаио мжката
която изпълня душата иа ро
дителя чойто гледа детето си
да плаче, че не може да бжде
заедно съ своето другарче. Че
него насила го отделили и пра
шагь въ едно училище отъ
което то Се страхува, кждето
то яе иска да бжде.
Не е истина, че гЬзи иешаст
ии родители ходятъ изъ гра
да съ замаяни глави и гьрсягь начинъ дано .поне тях
ното дете* бжде прието въ
частното ссноано уснлище за
да се учи на езиика съ който
е откърмеио.
Че бащата е ходилъ, ходил
иаес%къде кждето му е про
диктува лъ неговия разгорещен
разсъдъкъ безъ полза. Какво
е виновеяъ той, че сж опре
делени само две първи отде
ления за целиятъ градъ.

Не е екрио, че аеванаото
дете немо*« а« разбере това
тъжно положение и желае,
настоят, тропа съ малкото си
краче ■ съ сълзи иска дз 6жде заедно съ своите другарчет».
Не е верно. че майки тло-

ВорйнтЬ п Гърция
Атина, 3 сеят. Вестници
те изтъквагь опасеостнте, които пронзтичагь за
страната стъ протакането
ва въпроса за държавния
режимъ, Подготовителиия
перисдъ за плебисцита е
започзалъсъ обнародването
ва манифеста на депутатите
роялисти и съ организиравето на републиканците въ
обшъ фрозтъ за защита
ва републиката. Тези пери
одъ, споредъ .Проия* отслабва държавната машина
и зсилва остротата на меж
дулартийаате борби. Пора
дн това, весгвикатъ наетоява да се произведе по
възможнасть по-скоро. Манистъръ председателътъ сх
ваща тая опасностъ и зато
ва направилъ изявления, че
плебицнта ще бжде произ
ведеаь непрнмьнно до края
ва октомври.
Ьнвшиетъ кралъ Георги
се изказаяъ за незабавното

Фжааасовгг гзкштг
дпесг разгдезгда балг.
гъсрсса

,
!
|
<
|
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реорганизиране ва ярмнята
и за възстановяване н а
морлното единство средъ
(. фицерствсто Споредъ не
го, въироса за доставката
ва венни материали не е
толкова важенъ, колкото
повдигането духа ка арм^ята, което може да стане
при едниъ офицерски корпусъ, сплотевъ морално чре
зъ чуството на иствнско
побратимяване. Всичко тсва, казалъ той, требва да
стане въ кратькъ срокъ,
защо времето ае чака. Езпопа е много неспокойна,
Въ много точки на Европа
едшествуватъ огнища н а
смутове, дето първиятъ непривиденъ случай може да
предизвика нещастна: Азсг
рия Албания, Мемелъ.
— Между депутатите пс
пулнсти се разнася едно пле
но до партийния шефъ г.
Цзлдарисъ за огл«г«не на
плебисцита.
те работи г. Кьлсгезановъ
ше (стане въ Женева ок^.ло 10 — 16 дена.
Упразительть на Б. Н.
йанка г. Д. Божил.въ. днес
ще пристигне нъ Жеьеза
стъ Бззелъ, кждето участвува на заседанията нз
упрааителчия сьвегъ ва
Бзнката за международни
плашавия.

се премести отъ дгжла иа ул. .Прашилеле Махай* *ъ сятата улаца М 20 ло

„МНЕРЧИШ“

-КОМЕРЧИАЛА“

Въ книжарницата се наниратъ всички КАНЦЕЛАРСКИ И УЧИЛИЩНИ ПОСОБИЯ и ре

- ЦЕНИ КОНКУРЕНТНИ -

гистри; РОМЪПСКИ И БЪЛГАГСКИ УЧЕБНИЦИ.
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| тжгага си
което само хайка, дошла ло
отчаяние моли да бжде прието нейното дете. ,
К"тъ° ЛОмогатъИ'яСЖразбра"
Нима г^не^иаягъ. че въ кж*
ши я чака детето й. което гще като виде ше я ^ пепит*,
дали са го приели. И ксгато
тя му каже горчивата истина,
презъ препълнени сь сълзи очички то ще пог.ита:
—Но^защо, маио, не ки лаватъ да се учимъ иа езика си?
Не, Господа, всичо тсва, не
е истина!
Не може да бжде ксгинз!

КНИЖАРНИЦА

инспгк*

кда гзг

—
(ното управление яз, връз— Вь градъ Бзлчикь, •
-Анчетната комисия к» съ крадените 12 К )НЯ
; близо до морс<иять бр"Ьгъ | която разглеждаше гешгф огъ села Емярово. Бъ. га1 Ромъискте Държавни Же | тлшгъ вършени отъ бившия аня. к >ито ся пренарава
! лезниии са изготвили пла- ; консилиеоъ Ионсску и аг-!въ Р мъния.
1 на и зааочнать строежа на роним* Изсцфь. Следь със
големъ и луксозень
хо- | Шаякне на протокзала]
— По иж.пиати&.ла иг
тгль
; йрепала го е на мъстния/П' Н П Консгзнценски^тъ Епаръеть, коЛШо ще подзе-1 пис^опъ състаьи/.ь се ек-.— Нз 13 т. м. ззм 1на- де лсдь оШгоюрнссйъ за ;мите;ъ, въ Дуросторскя
гагъ за Клужъ 24 ч ш >з- злоупотребления съ влас- \ окржгъ. който е събрала
нека оть български нро- тьа, за йоПкуйпичесшво цнуждкчте сумн за издигаизходъ. които ще полагатъ измчмица горната проза•! ее на една черква нъ об|л,,сть:а на Дервентъ нт
предъ специална комисия | нечи чиновници.
! Дунавскиятъ бр-Ьгъ. к.ждепредзидениятъ за чиновни
ците мннориг*ри изпитъ
— Пристигшзха вчера въ|т • I ма кржс«ь, кийт . ивърху румънски езикъ.
грзда ни още 2й семейстяа1мялъ никакво чудозвл.ни
отъ гкржга Радзуцъ, кой- лековити качества. Разпра—Делегирани сл всички то ще бждагь колонизкра- '.зягь, ч: маого оть болник
фискални контрольори въ ни нъ Кавзрненско.
1отвшле на това м-Ьстс са
селата при сяоФветчитгъ
се излекували отъ бд- еста
бирничесШва за да усилят
— Вчера пристигна глав си.
ичкасирванията на дана•
иипгъ отъ селскиШгъ данъ- '
коплатци.
— Ушчката край Катед
ралата „Се. Георги“, която се,пълни въ празднични,
черковни и парадни д и е
во едчо невъзможно със
тояние. Чудно ня е какъ
общината търпя това положение и не застила тази
тъй многолюдна въ понечето дни на годината уличка.
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Съ почитъ:
11. БРАУНЩЕИНЪ
Ул. Приач Фардннамдь 56 Бззарджнкъ

—Предстоятъ реквизи
ции на коне трактори и !
камионети по случай голгъмитгъ ианггри които
ще сЛанаФъ презъ месщи.
тгь сепмеизрий и октои- 1
зри Рекоемщиитгъ ще бл
даЛь изп >ай,ени ошъ рес~
йгкШивния фзндь съгласно
нарежданията Публикува
ни въ държавния вестник
оть 8 юяий 1935 г.
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— Букурещаого радио,
I което предаваше дт сега
известни пасажи отъ вест, ниците ва немски и френВъ Женева даесъ Фи; ски е пешило за напредъ
вансовия комитетъ започва
I да яе предава новостите
дв разглежда българските
! на немски езикъ.
въпроси. Българската де|
легация ще ваправи изло
— Министърътъ нз вънжение за Финаессзото и
шзите работи Г-нъ Титу- I
стопанско положение ва
леску идва въ неделя отъ
държавата.
Бздгастенъ, за да бжде при
К мисарътъ ъа Н. 0. г. '
стъ ва аудеацня отъ Н В.
Шейсовъ преди заминава- 0а щуоданЪ 01ИНЪ
Краля въ “Р^лскиятъ ването си за Женева заяви,
"
л
гонъ ва Ящката гара. Г-нъ
че презъ тази сесия не се ДАРАКЪ въ улично 1 Т|<тУлгску идва само за 24
счакБатъ никакви различия , състояайе сь ч,г,рь б к>с. часа. Вь приближени^ крж
между Финансовия кем
вь Д8;1жевне
к
гове на нашнягъ
мянистетъ и българската деле
търъ на външаите работи
гаиия тъй като българея-,Сп-разум-ние
се говори за неизеествосто правите-югво е изпълни
РЕДАКЦИЯТА
тягЬ които ни воси всеки
ло всички препоржки, нап- _____________ . моменгь близкото бждаще.
равени му отъ Фивавсовия • Четете И разпростраСлгдъ своята среша г-нъ
комитетъ и неговите орга.5;
ивмйтв „ггннь
’ Титулеску безъ да се от.и .ъ Българи».
Л„л„
НПЯМНМ
«»»> «■ Бу.,р,шь
Мвнистрътъ на външни
ЦОор. ..пиоИПп,
| вава ваараво за Жеяева.
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ХИМИЧЕСКАТА

„ЛУКСЪ'

на

гянчо господиновъ

специалистъ тке.тилгхъ $ояЗжи*
ул. Аъ И. Куза срещу хть 111 шка Баз^рджикъ
П 'чиегаа сжщсвгсмъьо дез>ъфиктй-,а
дрехите В 1 и ги изглажда отлича) ,05'жщ:
и Б =дчс<а сукнечя мжж<и шдл.чи Валя.
5 ядле^а ч с<ечдж>;зд Ш 1ецч съ храм ’и,(
гарантирани бои.
Р^бла чис;г. бърза и дсбросжчестнп
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Сг.едъ войната земеде
лието аъ нашата пронинИ дия изменя иъ периоди
- :топанствената си форма,
Шкато изоставя сжществуютате производствени из«точница и взима нови на.. сок и ■ Пъраиятъ периодъ
се заключава между го
дините 1911-924. Презъ
този периодъ на между
народните пазари търсе
нето на храни и скотоьъдни продукти бъше големо. Обаче, нашата дър
жава. която прокара аг
рарната реформа, се упра
вляваше сть бившите чо
пкай. които вложихч капи1телите отъ отнетите имъ
|31ми въ индустрията, създадена > закрепена аъ
ущърбъ на земгделиет*?.
Наложените високи изно
сни мита на храните, кои
то стигнаха до 3 50 лей
на кгр. и сжщесгеуаането
на максималните цени въ
вжтрешн.сьта
повлияха
отрицателно на земеде
лието. То Си остана въ
нашия край въ свеето
екстензивно състояние. Отвличането на добитъка въ
1916 год и разнебитения
презъ войната живъ и
мъртааъ инвенгаръ е дру
га причина за дз остане
неизползувана половината
почти земя въ този перисдъ.

панстао пъ д.-егсдчни из
черпи резервните с-* ре
сурси. Въ пъраше годи
ни 1929 и 30 скотовъ дни
те продукти имаха ,сртвнително добра цена, но
селските произведете 1 беха зърнени, те не изме
ниха много положението.
Те се явиха к-то при
чина аз се замести сее
нето на хран.т съ скотовьдство. И наистина, овцевгдсгвото, което гр.-зъ
втория периодъ замираше,
почва да се разаива еъ
нашиятъ к?:й.

3

Презъ втория периодъ,
кей го
заема
годините
1924— 928 включително
земеделието въ нашиятъ
край бърже процъвте. Це
ните на храните бърже
се повдигнаха- Техния индексъ въ сравнение съ то
зи отъ 1910 година беше
520 на сто. Въведе се ма
шинизирането. Въ този
перисдъ се доставиха са
мо 724 трактора- Волове
отъ Трансилвания, коне
отъ Бесарабия, които на
водниха нашата провин
ция. подобриха живиятъ
ингентаръ. Всичката земя
се обработваше.
Нещастната 1929 годи
на е началото на третиятъ гериодъ. Замръзване
то на зимниците и нео
чакваното спгдзне на це
ните на храните, наложи
ха застоя въ земеделието.
Нашето земеделско сто-
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250 ЛЕЙ 6 МЕС. 150 ЛЕЙ Зц (ДОМСТЮ |101Яв

СММШИШТ1

О РйОВЬЕМА

ЕЪ ГЕРМАНИЯ

1п пшпОгиI 75 ат Ь IX а. с., гШсе са1:(а(са р4т1гТи1и( р:в1-пп1га1е1е поа1ги „(Нави! По- ушоя поамге. 5а >е 1исге*е
Презъ м-'иалата годи иа | Ьгодеип' испе :
та: гаропа! — «11 ргоЬ1е;пе'е
„Ош ратги а^гопот: Ъи1§ап, се ргеосираи ре Тапаги! а*гое имало въ Германия 14,525
1п Сатега А)*псо1а Йт Вагиг-; пот.
скояянания иа чонецн, кое- Д1С, татазезе пит»: й. (п^.-ад-' 5* сЗпй асТтиим 1111 а !псего се гпда по 1 н« 772 гопот Оапсю 1апас11»еу.
■ ри! а йа гоайе. *1 е 5ж1 53 $е
Асез( 14пЗг, гпег|1с $1 си!1 а йе$рап4 Йе са:при1 »аи йе ехдуши отъ населението. От ь
1П !мп»1 спа ат нИге^' реШги;репеп{а, тТгегир! -.хрепеп'е1в
всички предложени за спо | ргор351ге* сашри1ш‘йе ехрепеп- 5а1е ргорш. 1ега’е йеасея сатр
пявзне, 3692 случаи сж биI® а^ИсоЙ т(пп;а1 йе е1 тчн^ си угетеа 51 типсЗ. \'а^!е!е ш»
аргоаре Йе ога^и1 по51ги ре са- сиПо§1т|е йоЬЛпйпе йт ехрепли отхвърлени отъ сждиге 1-а айи> 1п1г'о 51аге йе тПо- еп;3 ргорпе. чип: йе яи р:ег
л щзта и 4.563 сж били | пге 514гит{е|е 1и1 аи 1о5( тси- йиТе реп1ги а^псийоги : с?**е1
пипа!е т и1(!птш Нтр си ип ргстпсг.
отложени. Само въ ц
^
гаг рго^гея: е1 а геи$И >3 асМОесе?
линъ сж били скопени 6550 таЛгеге о зреаейе §гДц (В 15)
РепТгисД сопйисаТоги П0516 т
{олгТе ■'ИрогиЬЛа сопйцштюг по- йе5УО|Т*геа ссопогт'с.1 а асея(е<
душ**, ио най-големъ про
ав(ге йоЬгодепе.
Т*п 5ппТ са!аигф йе апшпйе
центь па скопени е далъ
Си :оа!е геги1(а1е1е айгшгаЬ!- сопойегарип 13г* яег.5.
Кзлзгух-, следъ него Хам
1е а1е ас1го14(н й-1ш 1апас!пеу.
Се1е ехрияе та1 .чия 1т: 5иГбург* Както знзятъ чита- е1 аееа о са! (1(е "гогау<1: «га 13 рЗпйиг! 1пз(е.
Ьи1даг 4а ОГ|§1яа1
Сипоа$!ет 1оапе с1аг 5йиа||телите ни, на тая жестока
1п иК1ти1 (ппп йирЗ о рййс ипеа поа*1гЗ Йш аседЖЗ ргоип0:«ерац-1Я се подлагагъ, спо М пейгерМ ргосейаге а >е(Иог С1е. $1 поиа пи пе гЗтапе Йе5*1, Й15р*га(и! 1апас1пе\’ у*2йпй | са( яЗ аре!3т зЗ Ле (о[о511е с<И
реш» закона, неизлечими сЗ е.ч(е 1ег.йепро5 игт4г11 1511 ри^1п ршегеа
сипочЛп;е1е еп. Те| т(е1ес>и|1Нот по^т 1п ;а»оте С1ТИЧ1ПИ, ИДИОТПте И ргег1ПМ йет151а,‘.
Г) ! О. 1апас1пе\- С5(е 1П§1пег а:еа йезуоКЗгН е'епот:се ?:!яр|непоправимите престжп- акгопот
-сЗтри! 1и1 йе ас!т- г:1са!е а!е асеч!е1 ргоетс:: }. а
нпци.
(ле еч(е ратЗп(и!. 53 5е \а!о- ;3п:.
С. Р. $!-ео

Италия търси сурови материояннкредити нпш
—
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Парижъ 4» — АТакаръ, че
очило мисията но маршалъ Балбо въ Парижъ
се пази най-голгьма тайна. отъ добре осведоменъ
изгпочникъ се узнала след
ноШс:
— Слъдъ кайЗо англцйскиШгь банки закриха вси
чки кредити на Италия,
а СМ1ЦО Шака и следь ка
то бгь забпаченъ износа
оШъ Англия ио каквито и
да било сурови материа
ли зя нужоитгъ на иШслиянската зоенна индустрия, Италия се намгъри предъ голями зхтруднения и бгь принудена со

Италкянскиятъ
печатъ.
който огъ нейната насамъ
се намира полъ контрола
на правителствотс, беше
напустналь своята обикповеьна умеренссть и бе се
впусвалъ въ остри напад
ки срешу Англия. Т< ва по
ведение ке хармониркше
съ вековното приятелство,
което сжшествтгаше меж
ду Акглия и Италия. Но
напоследъкъ кято че се
прави единъ обратъ аъ пе
чатния пс-хсдг. Официозътъ .Журяале а’И талия*

правото да сз прзза-

1 потърси кгедип и и сурови
| материали г.ъ нпкси доу*
I ги държави
Ииенно
такава ми- ]I
Ииеннп съ гг.акавя
\ си н е билъ изпраШенъ мар- \
I шалъ Балбо отъ Л1усоли'• ни и> ПарижI.
Балбо е ималь веч* ре- !
) °“1(и (реши съ рмъоводи
' телитп» на фронскаша во- 1
| енна индустрия, обаче о- 1
'■ ще ис се знае дали е по- :
' стигналъ нлъкакъвъ успгъхь. I
;\ В* гръзиа съ горното |
1 се в-ъряа. че началниъътъ ;
\^а италиянс\ик‘мъ гене- !
; раленъ щабъ генералъ Бедоглио найусналъ голгъми■

пьшг. че прогитоакглийския пех дъ вь Италия
не е излезълъ аънъ стъ
рамките па вестниците н
че нию га не е взгмалъ ха
рактера «а едно общо нсприятелство между Лаглид.
Следъ това сфициоза^върди, че ф. шнетката полити
ка р.секога е била търси
ла съдействието на Англия
въ Еврапя, но тая полити
ка, която пази мира въ
Европа, ие требва да се
различава аъ Африка. Ед
на аържааа - ме може, пи

тгн ^"га?ир*«гчи мпне*ри
оржяа
въ юж*-ик Тироль аи+е п(.еби завършването имъ и !I 5;,дип?щ^ 6.— Унг-рскозамина.** набързо зи Па т.| г. р.:витслстсп «• решило
Рижъпо случай мкрив-ш т* се
Мак аръ, че неговото бър днссъ Суетя на 0- Н дз
зо отпвъшуаане за Флан- яръчи на сььета на ОН ейич се обченк-а отъ ори дннь мемоаръ, съ к* йто
циално мгьстск съ жела да иска равенстко въ пра
нието му да йоисмтст- ната за въоржжаяаге из
в}за на голгъиишгь фоен- Унгкрия.
Унгарск( то граН‘>тглство
ски маневри крей реката
е
започнало н?«г и прего
Марна, отъ добре освед,>мено мгъсй о се узнава, -.е вори сь зюрпйско!. за
генералъ Бодоглиа отива обши кпетжпяи гредь |9Н
#» Пирижъ ьъ връзка съ ПО Т( я в> П р >съ.
Нг е изключено нъ ьргзмисията на м а р ш д лъ кк съ ни вьоъ-.сь. нь едБалбо.
(но близко бжагше а. се
'съспи една среша между
| аксгрийскил кв1 цлеръ Шу(ШКИНГЪ !1 унгарския М-ОЪ
ше тсй. да пмз две поли ; председател ь Гь*мбь. шъ.
тики. едната за Европа, а
Оше не се знае какво
другата за Африка. Следъ 1 стане ик ще ше заеме зьсттова ( фициозътъ изброя-1 рийското пралнтелегно
ва случаите, въ които Ит.-1Унгарскот«»
предложение.
Въ
пт следната р. чь на
лия е дала саовта помошь
Шушаингъ предъ мл-дчте
на Англия пъ нейните аф-: поручици т, й бь заянилъ
рнкански колонии, та чака най-еиергиччо, че е * рьйна
СЖЩОГО ьешз отъ Вчглия. време да се даде иа Авст
На края сфициоза изразя рия право на равенство въ
ва надеждата, че Англия въорАжениягг.
не ше отвърне ва Италия
съ зло за доброто, което
й направим досега.

Разпространявай

,Добр7джавсгк мат4

. ПО^РУЛ‘/КАНСКИ НОВИНИ*

Стр 2

]

Германия яма колонни
В-къ .Германия“ обнаредва статия, въ която
безь забикалки и б е з ъ
стеснение предявява претеваиитФ ва Германия да
й дадатъ чужди земи за
заселване иа св ето излг-шно население и за добиваве по едиьъ евтизъ начиаъ сур.ви произведения
35 са.ята индустрия Статияга носи заглавие: Раенед-равие на Германия въ
кол<. ниалннгФ задачи. Германект-ятъ
ергачъ
„
к
, иде казва: .Когато проблемна за
африк.нскитф колонии о:ьово се яанва на дневен ь
редь и когато предстои да
се взематъ тъжил решепия. Германия има право
да напомни свситЬ права*,
Вижда се. обаче, чеГермания не държи кои земи
да и се дадатъ По-рано
тя искаше земи въ Украйна. сега иска въ Африка,
Но въ време на гслФмата

; война та иск.ше корил “.ръ
презъ Балканския полу с
тровъ за Азия.
1
Правителстрениятъ сфи; ииозь .Дойч- Алгем-йне
I Цтйгунгъ* е ье по-малко
I категории?»-ь вь това от
1 ношение. Той пише: ,Нуж! датФ на Италия за кол», ниьлно разширение гж на
1 пълно оправдателни, т■ л«
кова повече, че макарь И
талия да им.ше Тайни д >•
говори съ Съглашението,
. н;<ата’
н.т излезе изь саък
'
'
?
- •
|
По нзтагькъ германскиять сфиииозъ продължава:
| .Както Японик и Италия,
| тгй и германската империя
зависятъ» отъ Верс.йлскъя
догов.ръ въ ср-Ьдна Европа. п.вече отколкото бЪше по-рано, има нужда да
разшири базата за келъя.чзация и за първични материали*.

се пренаети отъ жгжлд на ул. .Прие-»,
леле Михай* въ елшата улица .V 20 ц

КНИЖАРНИЦА

„ШМНШ“

Въ момента, когато съобща
ваме горното, научаваме, че
сп. кл. Харекетъ и Хоменат-

—Огъ вчера се заема дру
жеството .Нощна стража*
да пази лозята .Гази-баба
ВФрваме че тФ ще оправдаят
на значениетоси като запа
зятъ положения трудъ и
имотъ н а собствениците
лозари.
— Спирачт Ионъ Раду
заедно съ раздавача Георгица Петре сж пиянствали
въ града вечерьта на 5 т.
м. Влизать въ кръчмата
на Дачия, кждето изпили
пелояинъ кгр. иино и се
скарали кой да плати. При
разменеинтФ исуани Ионъ
Раду изважда ножа си и
го забива въ гьр итФ на
Георгица Петре, кейтопочнаа веднага. Арестувани
сж убиеца, разданача Бур*

лдку я друго вФксА дни.

(

?

*

„КОМЕРЧИАЛА"

(

Въ книжарницата се намиратъ всички КРНЦЕЛАРСКИ И УЧИЛИЩНИ ПОССБ/Г и ро
- ПЕНИ КОНКУРЕНТНИ тистри; РОМЪнСМ И БЪЛГАРСКИ УЧЕБНИЦИ.
с<н журналисти.

Ние знаемъ България и
|
| цивилизована и оемл-рлтачна ^гржиеа съ изве:нл
йоллМичесча трл
:
ция а оййъ изявлението.
' па Генерал Вглкзеь :пе
I пгблнш,ина
•11,4
_ Р<*к: лтата на иатемицз въ Бан»тъ се г зч-елт,!а па-м лао огъ 1000
*гр. *а хектар», вь Итф в.( Бтьин-, Прах >В4‘
| Бр ш'нъ. Търнъва Маге
I и Сибиу щт достигне до
! о»овО кгр. на хе.ст. Цфе] йИЦ,та е кгм громггирзна
отчасти вь Олтенъя Мун- !
хе1ЖЯ> „ъ Корлатскага 6 1
„йСТЬ нз Мзлдзва, Вь Буновина и северна и сред- ■
1 на Бесарабия. ЦЬлзга пл| ти царевична реколта на
| южна Бесьрзбиа е уииш >■
: жена и е много сл;б< нъ
I М >лдона между Сиретъ и
менъ сж внесли оплакване въ Пругъ южно отъ Яшъ и
секретарията, съ което искатъ
Р. мант, ьъ секериа Добда бждагь вмъкнати въ про
граната и че въ противенъ ; руджа и >>кржЗа1ф Сьтуслучай ще конгеегирагъ ре- Марс и МарамурсШь
щението отъ 4 т. м.
_ СъбщавиШ* ни о&ъ
При това положение, поее- Кочстанца, че зъ йристаче отъ сигурно е, че ще се | нищеШо сж Лрисшцгнаш
прибегне пакъ д> старат. фор еленачитт .Лезскп' и .Рл
ма иа дае дивизии, а реше- !
„ .
.
,
"
нието отъ 4 т. м, да се н«пъл- ' к°вСки
пооъ български
но анулира.
пивилиочъ. ВлекачиДгь сж
тръгнала отъ Ьургасъ за
Су гина. Вследствие на
Повече отъ похвална е инз- ф'рЩчаШа 1ггъ се губили 1
циативага на новата управаа игь морето аешъ дена.
на дистрикта да организира
— Ц-ни’-Ъ ка хрвнитф
шампионата и за дивизията
отъ която лравятъ часть сел- на Баз.рджкшката б реч
скигЪ дружества и тия отъ на 6 т- м бЪха: зимзица—
Балчикъ и Каварна.
310—370 лей сгг.тЪхъ кгр.
За тази цель тЪхнигЬ деле ечмякь —170—210:
евесъ
гати сж свикани ва 10 т. м.
въ поиещеиието на дистрикта, 260 — 270; р«пица н (вета
(Клубулъ Въиъторилоръ)— Бз- 470-490; бобь 310—340. |
зарджикъ, когато окончателно
— Вь редакцията ни се .
ще се реши тяхното положе получи .Пдгоаорки отъ ре
ние.
мъци и други нареди* нь
рочънски издгдеии отъ
д-рь К. Мурештну въ КонI С1аг!Цл. Вь Гали малка
книжка сж събрани р|/.
мгнеки, български, турски
— На 5 т. м. II и по- и албански погонг.рки, Бгллоиина часа презь ноща гаречит-к поговорки сж каесе подпалва клщата иа Т<- ти отъ книгата на г. Д.
дпровъ на ул. Линище, Минчев ъ .Български поДошлата пожарна команда словици и поговорки*.

Г. I Ьюп Ьшгота в"

П жарътъ е билъ угасенъ | ВДСИЛЪ Н. КАЗАНА
отъ съседи тФ съ бакъри
»••**«*
жгжча на у«. .Принчипеле
вода.
—За предсшоящиШл]ма Мария* и „ионъ Дука“,
неври ще бждатъ свикани нждего ще аамфритф найнгъколио набора. Манев- хубавата пастарма. прочу
риЛгъ ще почнашъ въ края ти наденици (фабрикувани
отъ Бай Цонко) салами отъ
на месецл сеИтемерий.
— Генералъ Вьль< въ,
кей то ще предстои вь Кон
станиа до 20 т. м. напра
кървавица и балкански
ВИЛЪ изявления предь кокашканалъ
Чгрча за наденици, за
респондентитф на БукурешкитФ вестници, които по кремвиши и салами.
нншмнс ста която лъха огъ
КАЗАКА е задоволявалъ
тФхъ, като, че ли сж даде винаги клиентелата
си.
. ни не за вестници ьъ чуж
Посетете иагдзияа ми за
I да държава, но на софийукренне.

Чернауцг в Браоовъ

'

- 1&ЖВ* !4 1СИЧЯЯ
Кломъ 'сукурсала) отъ фабриката или х;- >ч*:..п
бояджии тип 1 на Д Гудеаъ гр. Бтзарджик-ъ. с. .’. *гтурата. до железарския иагазинъ на Стефгнъ ■=:;•
• озъ. сртшу хзна нз Дкмигъръ Аигеловъ.
а
Приема за боядисван? виене и скенджа -т агит
ки зидове шаент-, чаршафи ковертури, прежди и
Вълнени, пзму-чи и копринени платове, бглтеня
туни мжжки дам;чи л детски.
ождете уверени, че в- бзяджииницлта ми се - -си:
ва сь пздбрани и най здрави н трайчи герма-СчИ т. •
моаи б 1И гараитирзян я не си изченягъ цзЪ-и с : о
ть спешалясть тексти гечъ майсгоръ химчк> а:?неестенъ на всички Л. ГУДЕВЪ свършилъ тексп'н ОагЕжииско училище и съ дългогодишна практ.-кз
валяно и ояенджа ПРЕВЪЗХОДЕН
Първото нещо, ксет » е отъ най голЪм.) лначечее :■
какво качество б:,я се боядисва и въ нз;абз*ич
(скопостьта) и като ттй Поговорката казга, нма_ и
брашно, дай го <и мнйстора му Преди да отиди
гаде, запсведайтЪ и ще се уверит% и винаги де-Ъ доволни.
Сь всички удобства и най го.тЪмо пресобление изра
ботва се, чисто трайно и гарантирано.
Всичко се приема на еднакви фабрични цЪ.чи
Продажба на векчки вид г.е химически,
германски бой съ и бетъ ветрионъ, и ново го р-*л>т?
рана синило Съ студена в да.
Съ почитание: Р. Пенев ь. Клонъ (срга «
отъ Химич. бонжиница Гудевъ. Базарджикъ, л ■
ктурзта. 51г. Рппсере1е Мсо1а1 N0. 51

СПОРТНА ХРОНИКА Мастната сп. обл. комисия
въ заседанието си отъ 4 т. м.
е решила започването иа есениия шамлионатъ, иачииая
отъ иедъля 8 т. и.
Понеже много отъ дружест
вата не сж въ състояние по
липса иа играчи да -зематъ
участие, се реши времено, вси
чки клубове да образуватъ ед
на дивизии. Тъй че останали1-Ь два клуба на втора диви
зия. Добруджа и Макаби ще
фигуриратъ въ програмата на
лър?а дивизия.
За първия деиь иа шампио
ната по жребие се падна да
мграятъ: Авъитулъ—Добруджа
и Венера К. Ф. Р.—Юлмтеръ.
ОсгаиалигЬ мачове ще се
програмиратъ въ идното за
седание на обл. комисия, кое
то ще бжде на 10 т. м.

4:

1

■

УЧЕНИЦИ!
Сятбдетф се съ

уннф рмени

шапкарн'пата

Да 1еи1 го$и”

I
I

пзятз прздАза аай—аззозаа ц&д

к.
I
а

Сь почитъ:
I! БРАУНШЕИНЪ
V I. При зч Фердина.здь 56 Бгззрджикъ

Л)
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$
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150 1ИШ1 ШЖ1
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ЦЕНИ НАМАЛЕНИ СЪ 60-70 ’|о

Й

Бокрзжнкъ ул и. Г. Дука Но. 35 срещу хаиътъ нз ^
Дн.мо Начевь
Й

СЪОБЩЕНИЕ - ЦОКАНА

^'ьо®,ч*в* се на всички длъжници иа банка де И"
дустрня и Комерцъ Добруджань—Базарджмкъ, че банктг‘
приема погасяването на задълженията да става и съ храня
които ще се смЪтатагь по максималната пазарна цена сь
стаетствующа на качтегвото.
Внасянията на хранигФ може да сгавз вь БазарД
жнкъ в гара Хармаиъ.
Покаиаатъ се всички длъжници, които кЪматъ въ:
можность да мзвършвдтъ плащанията въ брой, да внасят
храин.
ОТЪ БАНКАТА

мСошегсШам •Ввхагдю

<ч/

Щ-

у

и лш & V о н **-с сс^'с и *
Щ II брой 206

____________
ценд 1 лай

!

ттемвсйй 1в35 г.

^

3)осГрубз|сашзки
кови

. /
«•!
I'

<г

ш.,.н»' ЯвГ '

?

Нуше време чллто кара*па язполъ Наха гр%холетъ са. чссг. оОаче
тл изповгъ )»а-пь чсилота
Си вК 1ХЧЯ31цЬ 1СЯЧХО

I о-

то и О.хбро чо сь тази
азповт^ь изисматъ и раз
Iт хата

• у{ А<]т-|1а 51г. Рг. М1Ьа1 27 Вагагдш
*5и|

жда

гедлкциоиеиъ комитетъ

. незав. информационенъ пестникъ
Отг. релакторъ: СТ. РАДЕВЪ

Абонаменгъ ЗА 1 ГОД

ИяйтЪ повече книги
Г. Некула въ в кь „КурВИТул"ъ сь нскреностьта
И ешмоотверженъ публи, к я го му прави честь
вя горещъ апелъ към
гЬ сързтовии въ литурного поле: ДайгЪ
е книги на българСЯНгЬ деца — обрьша се
ТОЙ, къмъ т^хъ.
Д*се дадътъ повече книГЯ ва тристате ученика,
които се обърнали къмъ
■ислягцитЪ въ Ромъния,
изявявайки своето желате, да се запознаягъ съ
съвремената култура—ето
ИВСОкого повеление йдвашо
най-авторитетенъ из%вчникъ.
^Вдъхновени отъ горни»
- фактъ, уверението, че
■ иамъ се предлага възЛожность да вкусимъ отъ
Йлодовете на съвремената
■ултура, расте, Да бж§емь въ връзка съ мисляШичтъ светъ. да облагородимъ духътъ си сь бла
гоуханията излъчвани огъ
Йворенияга на представиЛлите на културата,—ето
|^й големото удовлетворе
ние за достойния гъ човекъ.
I Младежьта особено треб
•а да се стреми къмъ ду. Ясвна хранр. И азъ немо
та да скрия, че въ селата
Вашата младежь, особено
фрезъ зимата, търси да
Ваеме свободното си вре||е въ четене. Отраденъ
|фактъ. Същевременно то|ъа проявление на младе|жнт% отъ селата е съв1вемъ естествено. ТЬ, кои- •

Американско мнение

зя зяпязвянеХммгя. да
вяпь колонии пя ЯПОНИЯ.

Що сме ний?

ГЕРМАНИЯ И ИТЯЛИЯ

.Д Ор. Нонини“ въ брпй 202 тели, и>дана ясно слночувсгто постоянно сж занягивь
Нюй.фкъ 8. Полковнинъ
работа, сж отделен*, така К згаръ Хаусъ. биниъ съ- сьибщлвл. че се е обра*у«алъ виего на доминиращите среди
за И)Дигаче на чер^нъ нашингъ край и тЬхното
да се изразя, оть свЪга. нстникъ на председателя комитетъ
ква въ мЬсностьгл Лервеигь мнение и държане къмъ мксг
Тяхното честолюбие ги под
Уилсонъ пише нъ единъ кр*й Дунава, Олисгренски ок нитЬ жители. Отича се ло>ам»,
тиква въ малког о имъсво- ;
америк.нски н-кь следното: ржгь. Състава иа к <митег< е: че при налич юсгьта н« висоГ-жа Отимпиа Лчдревич ь. 11 а . кокултурни лиц», лекари, ад
йодно време да търсятъ
СнЪтоания миръ ниже ааскива Георгиу Ташко Лучеря ’ вокати, иижинери. св-шечицч,
източниците на културата.
да се яапаи сами чрез ь Еодженъ Чиамкъ, Слианеану и'достойни прелсгавиптв на туРедакцията на ,Добр.
разпределение па колани* еромоиахъ ГГатанаилъ Илеес<у земното население, въ ржкоНовини* пое инициативага
ит* нъ полза на Япония, Нито единъ месгеиъ жигель воденето на известни обшесгда достави нужаното че- 1 Германия и И галия, които ие зли та въ горничгъ коми вени инициативи се слагвтъ
тиво за селата. Но поне- се нуждавгь огъ колонии тетъ. А ни: знаенъ, че поло- личности безъ образувание ■
же средствата сь които поради излишекъ на насе вината огъ сумитЬ събрани за сь С1М1ителнз минало. А прак
на черквата сж да тикага д ч сега свид*ге.тсгвува.
разиолага вестника не сж ление и за добиване на иаднтаие
дени отъ мЪпни жители. Слу- че голяма часть оть ресурсиголлми, за да могатъ всич сурови материали за тях чаягъ се явява като поводъ да тЬ *а реализиране на ебюеки оШъ селото да вземотъ ната гигантски развита про изиесеиъ едно скръбно поло- полезни идеи е дадена имсио
ятемие характерно за нашата |оть месното население
участие вь четивото,тргьб мишлен сгь.
провинция. Вь всички почти) Какво значи това-' Ра'брано
ва е» всько село да сеобинициативи отъ обшегвеиъ ха-■ е. Ма иасъ ни се казва: вие
разува читални. Вь вегь
рактеръ които Се пр чтарватъ сте длъжни само да давате
ко село да се образува
въ иашлягь край мЬстиото Долу гляаитЪ! Ако е въпроса
футболно дружество. По•
Парижъ в Са >ре«ъ ед население се игнорира, кс<ато да се издига млаю.лей на пи
мещенчешо (члубийь) на
то да втеме актив- налигЪ отъ войната герои, да
на телеграма иа агенция еновъпроса
участие, чрезъ свои пред ; се сгроятъ черкви и уаилиша.
това дружество ще бжде Хавасъ* Мусслнии се проставители въ статаетнитЪ ко- д» се пратять любознателни
читалня.
нъзгласиль за генералиси митети, комисии или настоя- нъ Мътлавчгь, да се участвуРедакцията на нашия муси на италианската ар телств». Образуаать се коми ва въ Черяенъ Крлсгь. то иа
в-къ ще доставя на т1>зи мия, която нъ случая ше син, назнач.вагъ се наето- нает» мЪсгии жители, ние сме
читални земеделски списа- действува срешу Абисиния ятелства току така, въ извее- определили вашата роля да
теиъ тЪхенъ кржгъ, безъ да давате пари.
ния, и книги свързани съ
се вземе подъ внимание мне
Нь Индия :з Африка колаземеделието и скотовтднието и съгласието на ТЪ1И чналчитЪ представителя
ия
ствого.
къмъ които впоследствие
Франция и Аиглъя не см. по
Съ настоящето ние от
отлравнтъ за да имъ искать ели досега отголврчость-пи
говаряме на множеството
материалната подкрепа. Това Иребь историята да се отиазапитванияотъ селата. Ние
е повече отъ оскърбително, сятъ тъка къмъ ту земното иаПрг явгнага арогантна пренеб- селенит.
апелираме и къмъ младе
режчость къмъ м-ЬсгнитЪ жижите въ ония села, които
не сж проявили до сега
къмъ
заинIересованость
прокарващата се идея Вя
ли требвало да напомня,
че онова село, кждето мла
Женева * I ч. сл полуСлед ь речта на г. Же<ъ| Прсдъ печата италиаидежите не се приежединяношь
Абисинскиятъ
леле}
се
смета, че п 1л.окемиег‘> скиять делегати бщонъ
ватъ, безъ за това да иIагь г Жезь започна речь оше цмнече се а нлошило. Алоизн напрани следните
ма особени изчинителни
Трудно е да се разнедри!изявлтнив:
причини, ше прибеви къмъ та си за да защити абиенн
ската
кауза.
атм сферата д» когати не
— Италия не признава
многото наши, оше една
Вь речьта си той упо се нъзсгачонять коректни- Нипо едно заоълмение
скръбъ.
треби силни изрази, които те отношения между прел споп,ио висиния, кос Ло
Г. П. Ст-вь
накараха председателя иа сгавителже иа дьрасаните. 6а се сьдьркало вь ривчииталианската делегация батгь договори.
ОБИДАТА ПА ИТАЛИЯ
р, нъ Алоизн дя напусне
И пилия ис са сШь ОН
Желева 8. Някога една
заседанието на О. Н.
свобода
на действие при
На свой редъ и за мест I велика с-л« не е така обиразрешение
конфликта сь
ника на бароиъ Алоизн г. ж аиа. кактз сега е обз\6исиния.
Рока напусна залата.
дена Италия нъ съвета на
Италия иска оть ОН
Абис>мскиятъ делегатъ О.Н. оть абисинскиятъ деотъ момента на подписва
да
й се даде прало да
легат ь.
не съглашението, въ про- въ речьта си каза.
води
воина, но е готава
— На основание чл 10
Г нъ Жезъ нъ речьта
тнзенъ случай, последното
и на ареюяори, но водени
отъ
пакта
ние
искаме
ОН
си
се
изказа
иного
сарка
автоматически губи сила.
арпко сь Абисиния.
Това признание на Чер- да спре трупането на ита стично за сиръхестест <енатокъ се потвърждавало и лияискя войски на нашите та иисиа която италианско
Парлжь 8, Огь Ла^съ
то правителство смета, че
отъ официални среди въ граници.
Абеб!
съобштнатъ. че за
На основание чд. 15 отъ има по отношение на АбиЛондон*.
минаването
на н йски кьм
Абисинската мисии приз пакта, ние искаме отъ съ синня.
границата по<дьчяи м.
вета
на
О.Н.
да
се
избегне
нава това съглашение съ
Мчого влакенссь хиляди
ИТАЛИЯ ще ВОЮВА
Чертокъ, шо отрича въкон войната конто им застра
войници
и стотиш катъри
Женева §. Счсдъ вче
цесвята да сж включени шава.
непрсстани
• се отпранятъ
Ние се вадеваие, че ио- рашното заседание на съ
всичките минерални богат
кьмъ
границата.
вета
иа
ОН
се
изясни
на
ства ма Абисиния, за ко жемъ да очакваме отъ съ
Европейците продъажаито се вдигна голФмъ въп- вета ма О.Н. едно свра- пълно неудържимото же
ватъ
да опразнатъ страната
аедднао разрешение ва м- лание иа даете страни да
росъ.
особено
столдаатя.
аомватъ.
шнгк искания

1РШША МП Ш1> 31
Париж*, известниятъ ка
питалистъ Лео Чертонъааяви. че на 2й юлий т. г.
въ Лондовъ подписалъсъг
лашение съ абисяиската
дипломатическа мисия, за
отпущдие на Абиснння единъ заемъ отъ 3 милиони
долари срешу концесия ьа
право разработване всички
належи отъ злато, сребро
и други зеини богатства
НЪ ^Абвсняия, ва единъ
срокъ отъ 50 години.
Заеиътъ требвало да се
отпусне на Абвсяиия въедннъ срокъ отъ 90 дни

250 ЛЕЙ 6 МЕС. 150 ЛЕЙ )| СГРИСГП 11Ми

Мусс л гп гевердосшус

„УЕСАГ

Итвгаянскнте делегати напдении ой-

. ЛОьРУДЖАНОИ -овини*

Стр а

КИЬ ИТОМ - ОбИСИНсКИ

и
РиМЪ — Н 3»Ъ

шатъ ш»е,;Ъ} страната.

•ГГА*'.-»-

б*сняг*и ияпкдгятъ е *пзяикиалъ п> Адчеъ Абеби
калето итадианскяагъ нааеиръ
Мтрчиач
бмт
иа-пдеат» «а улицата и
П;вал*иъ на лицата Ср^зу
■еглпТз жилише и г,жа
■а лругъ едвиъ италиаяски
изжгиеръ, иа име Чирв',
бкди
хвърляни
канали
И талваясивагь
тлям,аеиъ ммимгърг протести
ралпредъ
«верското
прани теле та ,
и заявила,
че т А •я« трХб -а да бжле
държан*. ьтговзргяъ, ако
жталманаитф
пркбХгиатъ
до срХдстиа за законна
отбрана. въ балеше.

-09*Т*

4И0ЧИСПИКАА
УПААВ*

— Чезяо X. Са* >въ '•
гед-шечъ се е е бесил ъ на
7 т м. иъ 5 ч сд. (бедъ
н> сед > 3 ч»а , Стас.есп
• бгаена. Отчгееъ отъ не
плод родиет> прел» п.с*елптХ дче г деви и прел
невьзиожя сга да П Ср*
га*е задълженията си той
тур* край на жичзга си
Т Я . епва свр«чеп три
леда

:

нз зстаиовяна
Това се дклжи до известна стеоеиъ иа прем»т*.яе монопол и т! и усилията
! иа праяигелстиог > да съз| лале уранж ьесенъ Гюа,

жеть
СРеШАТА СЬ РУДИ1И
АРАСЪ

,
,
|
I

Г въ Кч >сгииаи >иъ въ
здържа да даде по годХ
ин подр< бчости п > разясяванията Той успХ да се
срешие сам > съ турсииягъ
делегати Ружи Арасъ. съ
вогото сж нъ единь х -тел ъ

За г-нъЛлейгкто
НсХка г )дияа се избирать и иазначзяатъ пя
зачитХ нъ селата отъ селското насел ние. Пишатъ
вя I гъ с. Бункрени Гелгижнискл община, че там>шиитХ дчанл пазачи банатски колонистн били толе
рирани с.тъ джандлрмерйсквя 1еледжишки шефъ
Селското население не бил • д -волно особен> отъ
ялзачд Иосифъ, ( бяче шефа г-з е налагал ь ньпреки
В(лята иа селянитХ и нече иХди три години е лааачь нь селото.
Споменатия шефъ чрезъ пазача И сифь е
събиралъ отъ селянитЬ безплятн < юк- шки, сирене
• др. ГЬ-мча И сифь е ззплашзаль иХстнчтХ селя
ни, които ве му давали безплатно искаматХ продукти
Вчера Иосифъ е искалъ чрезъ разни заплаямаиня
•тз. селения ял{теджча тниюмъ, отъ единь селянинъ
ракия а отъ Митв» Р|йи иь сиреие, п> елглниятъ
•ткнтанъ да му даде> разарень И >сифъ го ,н.П1Дяалъ
м му ианесълз.
тежи-

гсдХмъ

поб А

йизъ и е на легло.

да вирели н се проидяеле

Ми,и»

Дяйнонъ

е
М -лииъ г-вь пр феята
щателна анкета за г, рния

случай и се даде заслуженото иа побойника ЦХлото
село е изплашено отъ тон
три 1^ дини т. рмозн село

поб.-йникъ,

който

Букуреии,

Тю. .Сотегс1а1а“ -Г^лхагд1с

и Хан

Вь адмиаисграц^ята
иа чесия«ч ии нд ул. Пр.
М-пай /4 27. срешу град
скиять чдсовникъ, е изл »•
жена една машина за го
твене. която нъзчира литгръ виаа за 8 минути и
изразходва лигьръ газъ за
9—10 часа. Т«зв машина.
■ ат I й се поста и единь
особсиъ апар<)ъ се гре"ръща на печка за отопле
ние
» «ТО При ГОрНОТО
изразюдв.не на газъ е къ
състояние
да
от плана
отлично Iбикиовена стая
Машината и печката сж
красиво изработени и МОгать да красатъ спя
най
изискано и белираиа. Цепата иа п рната машина е
почти Ниш- жча, М же да
ге нидн всХки присътствен
деиь въ администрацията
на нгегника ни

Огсфаиеиъ е
"ТЪ
служба и изпратенъ предъ
дисциплинарната
к Мг син
глаяниятъ инспскп ръ на
кадастра Д. С И теску.
Г. И >иеску е ималъ пйю
бюро нъ л >мьть си кждето е изнършчлль частни
пртсмХпния за сн а п лза
.служейки си съ сиХтачни«X машяни ни Диреацнвта
на К.д.стра, зд «1уето е
внгажирвзл ь
« ператири
топомХри П> този наччнъ
1 той е прил.галъ р^зтредХление иа терени нь ра
зни чифлици, фалог-ф.шираики
различии подписи
отъ 1 фициалнитХ д -сари.
1*"ъ Д. С, И неску бе| ше гданенъ
изспекторъ
: делигирань при изнършнакадастра нъ вашлягь
край
— Агента ва различ<1и
пжтничесяи Компании, ржКонодеяи - тъ свещеник ь
Игиатъ
М жрицки
»-тъ
Сл. б- див.
Кишиневско,
агитираль гередъ бклгарск >го население отъ Южна
Бесарабия да се насеяна
»ъ аържкннтХ на Южна
Америка Урагвай и Парагвай. ТХзи агенте уаХравать бъягарнгк огъ тазя

]

С-*лв4Тъ маог.з кгщ• семе*
стаа 1-ть селата, съ п
5 тя, 7 т. в. вапу:тк:-ха а
ВИВ1ГИ р диитХ С-< ГвСЗ
благгъ. че ще инь се ч зли лаяха за Бь 1гарм
лале по /5 хектара девет-.5 семейства <>тъ . Васал
►ена гора. П дмшети отъ за (Кордумзнъ).
тХзл ов'шаян> мн.'г - бъл
а I
—Прапчтелогв т
гари Сж пр л«ли СнзигХ
стопанства градени прель ч<телно е ‘решил. ш т
т »р ”
г лзчи съ трудъ и икочо- п р.тимевта да се
ми*». И;т рнвта съ даис- на 15 т. м
перата отъ
!9с4 година
МИ Ч С
« гаго бХха измамели сто I
— Оая де**ь г
тици български семейства стерътъ К тстинесду п се
гъ окрлга Четатеа-А/.ба, ти градъ Каварна са-г>
се п втаря
«Хк око часово престои
пане. тей е замичать <•
— Д-тесъ пристигна нъ Вздчнкъ за да цпргдА*»
за построа <а*г
града ни и* дитеяя иа Ра- мХстотп
дил>лъ — Цтранисиата на болница,
п.ртня г Григ ре Юнианъ
к йто ще замине за Бал*
чик>, кждето ше гостува
нХ<олк ) дни нь вилата на
въ . тличо
л ръ
Пъкурару,
в'д и те
състояние
сь
м
>т рь п а I
лъгъ на мХстнатв органинь движение.
запия.

ХРОНИКА

семсйстол

Женена 8 Бьдглр~аиягъ
далегатъ г. Кккедяаяонъ
запитан ь
за
язгледитХ
Бкягарня дд получи рлзрешение на снойтА въпроеи нъ финансовия вонятетъ нъ Женева, «вяви
— БългарсннтХ въпр< си
предъ финлясояев КоИИтетъ ме сж дошли л < нрав
яо смХтамз , че може да
31Я1ршагъ съ иявестевъ
бл^гопривтеиъ
резултагъ
Дожкрнето на Бкдгария
врели фиианс ния и дитетъ 6Х нарушено, яо то
обаче отново взе да се

- ЦЕНИ КОНКУРЕНТНИ -

гастря; РОЛЪЧСНИ И аЪЛГАГСНИ УиЕБГ1ИЦИ.

Люзерягь 8
!»г *»:гическеагъ
к.нтресъ г.ул
ключи работичХ си нъ
вг рчикъ вечерьта к гристжпи къмь избиравет > та
возив изпълвитедемъ Ш У
иатетъ Г. Н«думь С- а
а >въ, бмвшь г.редсееателс,
6Х избраяъ
за печетенъ
зредседатедъ
Про $»есс,ръ
Узимъ Взипм«ч>. 6Х И1
бранз. аа председателъ иа
ци знвсгическата
ргаяиззЦня

БЪЛГАРСКИТЪ ВЪПРОСИ
ПРЕДЪ ФИНАН. КОМПТКГЬ

КОНЕРЧИАЛй“ . комерчиалА“ «I !

Въ гияжаряястта се иаяиратъ всички ИРИЦСЛАРСКИ И УЧИЛИЩНИ ЛОСОВЕ и ре-

Ано А5«ба 7. Швей
I царската в емна мисия аяИАЛУШАТЪ А&ИСИИРЯ
гажираеа отъ абисияскат >
правнтелстно ше се стстод
Л тядовъ Л. Ма агенция
отъ десетина офицери, гда
.Ройтеръ* съобшаватъ от в
вво артилеристи
Джибути: ЖеаитХ и де
вата отъ италианска поПристигнали сж и «Адавоств напуснала Ргио- | колко францутки офнаеривяа. Игаляавиитф продълсъ иензвестаа мисия.
жлнатъ. сжшо да
яапу- I

игалйалскить

се превзети отъ жглла на ул. .Пеят»,
пеле Махай* гъ елшата улана А» .0 »

КНИЖАРНИЦА

I

За проданъ едаи
ДАРАКЪ

г

Ст ЗР Т ЧУМ 'Н^е

— НаП слглу къ

РЕДАК11ПЧГА

ич-

УЧЕНИ ЦИ
Сч«бдетХ се съ

I
униформени

шепни ( гъ

шапкарницата

п1а 1еи1 гофи"

I

!

г:атз грзахах ахй— гзаозз* з^гг
!

Съ ПГЧИТ1:

1

;

и брауншеинъ
V» Г1ричч

Фтрдина чъ 5п Ьтрдж-*къ

сьоьщкник - ПОКАНА
I

СъгСяняа се на всиччи лтъжччци ма банка де И*‘
лустряя л Коверцъ Дзбруд*1нъ — Базарджикъ, че 5ан.«г«
прмтма погагячането на задътасенията да става и съ * рачи

които ще се смЪтагагь по максималната пазарна цена с*' тветствующа на «ачес-яого
Внасянията на траянгЪ може да сгаяа яь Бай,1*"икъ Ип^;нвХ;^".нъ
се всички дзъжнеци, които иЪмзгь «33
м жностъ да н)вършвагъ плащанията въ бюй
да вю-*т1
храни
ОТ Ь БАНКАТА

Ш ТЕЛЕГРАМА
С
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ГОЛЬ/ЛЛ РАЗПРОДАЖБА НА

ШКИ й 1ЕТСКИ №1
Ш-П IИШ1 ШР№Ж(
ЦЕНИ НАМАЛЕНИ СЪ 60-70 \

Еимит VI N. Г- Ни !•. 35 сит мшъ и

Дими Нмчевъ
^-г
Т'» .СвавгсцЬ• — В.(<с

^ "
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