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Вь букурещките в-ци
ледн-зта година се заори за появили |1з се
$дгржавата ни .дфсники* -фашисгки*и .хиристки* движения
И наис1ина ние имаме
■ВкраА ангисемигската лиП на проф
Куза сл+.на
вЪ партията на О Тога,
«Румънския фромгъ*
на
Дл. Вайда. партията на
ГСНераль Кангакузино —
Граничаря .Всичко за Ро•ъния*, .Ром националень
фронт ь* на Алиоть Караджа
„Служители
на
^крхангелъ Миааиль“
и
«редица оше мар| ии и фрон-
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не.
Всички подобни поли
ически груоирз вьи минать за фзШаски или хи♦лериски организации
Мишо подобно
3 Идейната п оанояка на
фашизма на Мусолини е
«■тзвлекна огъ слицифичнийе условия из Игачия и
йХпрактера на иьзлианския
,иародъ. Самъ Мусолини
Лаяни. че „фашизмл не е
и.зносенъ артикуль"
Ге
Сь хитлеризма вь
Единъ
рманз я е едшо
■ великь н«родъ нзлечалъ
п бедитсл на бз Ги и* фре ьт
т чувегиа н.зь ьрнено нами' нзлното си чесюлтобие
;от ь
Версаилския
мирт.
1дна
архииидустриална
страна се вид: безъ ко»
л нии и Позсри.
Настроенията излъчвани
вт>, следъ военнитк условии вт. Германия сж
пр<)граната
на Хитлеризма.
М же ли дз се говори
стгдъ това за хи1 лери.зъмь
и фиши з 1 м ь вь Г мтнияУ
Гомъния, на к ято мирниг^"дзгов фи удов.етворз-Х I всички тери итриални
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Лулачарскв, й*рвиат*
‘ц&н&т^ръ на прос$еще
наето на С*веДс\г Ру
син казва:
Идеалът* на о:> *~->ршенетвуваната хич нит
е да Iсе заИази родьп.%
от* който игхож да

яЩфргзЕ'

250 ЛЕЙ 6 МЕС 150 ЛЕЙ 3| СТЦКТМ

Братапсгат шродъ

ПРОТИВЪ ВОЙНАТА, ТОВА

ЗНАЧИ И КГ АЙ НА ОБЩОТО

НАШИГВ ОБЩЕСТВ ИНИЦИАТИВИ*

ОТВОРЕНИ РАНИ

СЪТРУДНИЧЕСТВО
и национални амбиции, бо- I
гат* сгряна повече оть
Основата на нашата иаро- (било то частно лице или р«Г-нъ
.Таймсь* пншг:
диоегиа обрмеуака в-ь тази шаващь факгорь) иойго сеедна трета на населението
Болдуи
Гп|| рейки
иь
провинция се гие<лиаь селата рип.зно поглежда на въпроса,
й
е инор дно. Голяма | М0|(ента вогаш ^ упрдв всредъ занаятчийски гЪ и
Нъпросъть се услоашява,
часть оть тФзи малцинст
нлгниею, каза. че .нашата
дребно търгове<и кржгоае отъ | като се вземе предъ видъ, че
ва (особено евреи и тмцм) I
тралвегк. Мие се вслушваме наше го население не се инте
ньишна поллтикз е освовладеять грамадни мзге- 1; вана иьрту нашето членст
въ пулса на ткхяия мнръ въ за ресува вече за тъзи обшествисимости огь койгос* и идеи вени институции, или гледа
риални богатства.
во вь О. Н * Сь т!.аи *угк изтъквани огъ колонигк тьжь сь иедовЬри'*, като иа
Нспоследькь
ичономиI ми той заяви нЪщ ■ което
иа вестника ни.
чужди.
чеснага криза забави деОгь какго населението вь
Скръбно.
много скръбно,
наиичното бгТчТ’.
нашата провинция заживя за- ио тркбвм ли де се "Стави да
нормалното материално ра
твореиь специфачеиь жнвотъ се вгяезди всредъ
нашата
тнърде много неопределе
редица обществени иияциати- маса това уаЬремие? Гвъраямъ
звигие на ром. сбще.тво
но, за да има мекакззо
ви се появьаа, > олкма иасгь че никога ме е късно ла се
започнало Сь
края на
практично значение, но то
оть които се реализираха ; вземать иеобходимигк решевойната,
ьь сжшностс, беше, какт >
Почти ьсичкм ткзм инвциаги-! иия за ла се постави аскка
НЬкой
нзь доминира*
ви вь своять зародишь се една наша обшестаеиа икициасж н пзнечем оть изявле
щите среди, непФготвени
япяаатъ като носителя благото ] тиаа иа ба зата да и.шълиява
нията му, изразъ йа единъ
иа
гориитк
за живота, бе.зъ култура
иржтоме | своето предназначение благоснленъ народень инегинкгъ
оть нашето население. Пгчги го иа иашето население
и некьдърни видеха при- |
Ьритансчиять народъ има
всички ткзи инициативи, следз. I Живота е развитие, к зетп
неуспехь
чина та н.з « м• ■
ккоре гиа
/юб нь кьмь
своето ревлиаираие не сж о- изключва рутииагв. Стига да се
вь малцинство та и ти обяпраадали своето предназнача-; има предъ вндь компегемтмира >з дълбока иочитъ
няха за Свои вратове. Атмостьта м веобж димиать октмьспранедлим С/ьта Той
За доказване иа горното бшествеиь мораль за да се
почна се ат и 1аиии и се
нериа нь О. Н.
като най
твърдение ие е иуждиа голк- излекуаатъ иашигк обшесг
образуваха нужднитН кадобрия отъ разполагаемите
иа
аикега. КЧмъ такава би вени инициативи козто лнесь
дри за „фронтовете".
методи за Полдт.ржаието
тркбаало да лркстдпи аскки сж отаореиа рана
Има ли въ тези излитана тЬ.зт идеали иь забър
чески трупи некакна нд йкания сь1гъ. Какнито и
но:ть?
да да се случи вь Женена
При разгрмттане на пе
което и же да разруши
чатните имьортании оть
този ме*з д>, и й очакв»,
атитационите имъ речи се
чс нтговннтъ прсдстанигель |
задушавате отъ псувни!
ше играе играта иа О И.
пратени по адресъ на молЖенева.
Н.шьта за
!Сп езедт.кь френската
а> соследичта карта. Се
Шонини.зьмь
аинствата
вс» чии делегации нь Ж •- теза по конфликта з.т Абигашното лЬло предъ О. Н
и то вь най отрицателноием.з 6Е I н»( де з елток й.за. с.зннк сс е приближила до
е I р био л1>ло вь много
то му проявление
Гази сугрзнь се Н4пра>зиха .зчглнйскатл. А тезата на
по опредЪленъ смисълт,
Факта, ч- нъ едн<» ско
бьрзи опити До се изглади; И талия I сТан.з сд:п<гл при
ОТКОЛИоТ > бзЛО
П»ГЛЬЩ1ро време се 1.о«в*ха на
в течатленист ) оть твърдия ки зр^тата
:ьпр гина на
игто иа Мзичукуо, било
политическата .зрена мз-ожгегт на италианския прьнъ Абисииия
’
иьоржжензето на Германия
жестьо подобни ъити
делегат ь г. Аюизи зз дру
Песнитззмътъ нь I о >па
Т-> г тук ь, подь н са ни,
фротзт >ве коиг > зап чиать ’
гитф Д'-лезати, кои > На става з.тъ тазц сутринь
нь Е фона. ие на другия
СВ' ята политическа кариепусти.зжа
заегд.н .сто
мше п т т >л+ м •
край >м снЗ;^; Т• > е дЪл »
рт сь обзииение прогинт
СТ.ТЗГГа на О М.
Конф.зиктъ» ь се черта
при док-зизо^ть, за уми
д?> ги шовинистични тру
Н-д -разуме-зззята иъ лр- на ггисемь кси > н м 1.1 Iшлено и»п<денье‘ ть гдиьъ
пчоонки свел чи вен ) т1хбитрзж-зата ►: МИСИЯ
згтТ. зз .е | а з, м1и>-г изДзД >
члгнь на О Н. ньрту другъ
пата идейна п/ст чт
Шо
ха своя отз-укп и иъ съ глежла, че сж разрушени.
а
не
рдч
чтразно
огжньрвитзизмз се изчерпа т>-м .
не Та на О. И
Иг-лззи е 1згчг »13.1а!т д
ляие на здинъ наложень
кжаетп зап чва да се из
ВмфГчи благоорият 1ит1. нала м з т |
м п I и ч з.з
Л I и рь. А*о Италия, на
мие I рзии н 1.ТИТ1Т
трз ти
и з я в . е и »з я н з г. А л ИЗИ, ЧI а ниентрацнв н.з н ЛскитЪ
руш I мира, бж,’е намере
раке на социални г I. вьпрони: ие е решен въпросътъ, — Т1 не шг » тоапзз безъ
на оТь О. Н 13 НаПаДатель
си
дали Италия ше . стане нъ сериозни ком :енс.ции
н ако другите нгл.з»н дър
Г. //. Т.т! вь
О И., съшестнува >б;ж.теНт. Абисиния не иск.тъ
жани Н,| О Н. 3 ПраеДаНТЧ,
нчгт ■, че м.лч . д зи д1.- дз Г 'И ; «гъ за
тстж-ки,
неЛиоТ I лейстииг. Тозаиа
ляг ь сзА.та I т ь
301 ч-зане ки-м ' ше иарушзть ..уие
заи кзчангто на Абисиния
Н>ГНН13Т-Ь дгй твия.
(тгззт-тета па Д.ржан.кз.
м зже лз . знач.тна сам > отПресп-ж г.т .» на Италия.
Италия не ше л -устие
нриззатте на една безкрайна
яаьнянать отъ ||галазнскз- дзржагзнз и с \ запека ка
ера на Пози-лен «> тр.бежь
Нж та делегация тамеутрзть. та*тр ф. Тя е з-гче
Какн-1 уд изетв 'рсиие за
гс м же дз се тт >с■ а «»и иа пълно ангажирана ньа-пиЯ 1 ння и за Германия, кои1 печка ть к ято и да
с ят« и ше трТбиа да я лот > наблюлзват ь и
чакакъ
дт.ржа за и не ще се п >ча нск-ра д I кр. Л.
сятъ как -ито и да б-зло обиТ-'На е лнесь п>»л теи к ито естествено1 тце
ДЯ, 3.. Я Я,ЦИ Н 1ЦЗОИ 31 з I т з
ниетзт и отъ мо -I ге п; а
смЪгн.зт т, сьвес т ьа си оьоим шь
мяп. зак/юченз-я за утречетелн-т чистеиаЖакко из
Преди зчае да сс ир »
шния леиъ.
кушение за т1иь н на дру I
и.зие е г. Ат н зи за речта
(аклюзенията :* нерагнтЪ страни, които Можс
яа абисзискии
делегат ь ^зстззи
Призракьтъ
иа
би, иматъ под .бни амбиции?
очаква се г. Лтвалъ да се ж йната е
тнтрде
ни ко
надъ
Женева.
] срещте съ нето

гаиниЛ мостове п
Жснева
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София. — Въ игрището и» д-во
мЮнакт.*' при една '2И хилядна ну
блика се състои най голямото спортио събитие.
Данъ Колов». непобедимия Кингъ
Конгь, страшилището на всички ев1;
товни майстори победи силния бъл
гари нъ II. Ферещаноиъ, три II«ти
евТ.товенъ шампнопъ и носителъ на
десятки ПГИ1Н трофей

/

т

свет
Юдитеръ - Венера К. Ф. Р. 3:1 (3:0)
Неделя 8 т. и. ге състоя
първият» мачъ за първенството
между гориигк тимове, които
завърши при резултат» 3: I
за Юлитеръ. На междувремето
резултата 6Ъше 3:0
И двата тима бЪха въ извъредио слабъ съставъ и игра
ха подъ всякаква кримка.
К. якото за резултата въ
полза иа Юлитеръ, съ такава
разлика, е далеч» дг. бжде
реалния. Заипто по-игра и сили
нЪмаше никакво различие въ
двамата съ сгеаатели. Само че
Юпнтеръ, закриляиъ отъ мача
ло отъ вЪгара можа да отбележи своит-Ь голове, които
трегич отъ положение иа оче■идеиъ оф:аидъ.
Второто полувреме Юлитеръ
е яодъа Ътьра, и въ противоя ест ь *".пърютопс луареме.отъ
док и и ирвщъ биде домияирвмъ.
Венерин изпуснаха много бла
гоприятни положения за отбе
лязване. Ако и т-Ь имай сжщия
мтансъ, безпорно че таеха да
покачатъ резултата, па дори к
И победят». Пърпиятъ си и
носледенъ голъ отбелязаха още
яъ на рвата минута иа вторкя
хафния»
Следъ този резултатъ Ютитеръ заригистрира 2 точки 3 1
гмоаераж за класамеита на есеяня шампионатъ.
Реферира г-иъ С. Марчевъ
АВЪНТУЛЪ-ДОБРОДЖА
10 (0 0)
За сжщмк день и преди пър
■вя мачъ бЬше пасрочеиъ и
мача между посзедиитЬ два
тяма (пакъ за първеиствотт |
■о тъй като, както съобщихме

>

.ДОБРУДЖАНСКИ НОВИНИ*

Стр. 2

въ едикъ огь мишлитЪ брое
■е, положение! о сь ново вмък
нхтмгЬ вь първа дивизия ие е
още уяснеяо, и като така. Лис
триата въ сжботиото си засе
дание реши, тото мача да с«
играе като приятелски, а *а
тазивечершиото заседание да
разреша окончателно проблема |
дали да се остане при сегаш- !
иата формула за шампионатъ |
съ дле девизни или пъкъ аа
се образува една единствения.
Ние мислим, чевъ интергсъ
и за добриа вървежъ иа мЪстния споргь е шого да си сс
таие старата формула.
Съ постааане на извънредно
слаби тимове, какин го сж
Добруджа, Макабн и Хтм«иатмеиъ, да играят за пърсен
ството съ тия огъ първа ди
визия, се нанася голъмл мо
рална и материална вреда на
последнитЬ.
Загоаа именно и самитЪ
клубове отъ първа дивизия не
трЪбва да допущагъ подобно
нЬщо. Нещо повече, Харекетъ
кой го още фигурира съ първо
дивизии, при днешното му
повече отъ плачевно и разнебитеио състоянке квто тимь
Хичъ ие му е мЬсгото мтамъ.
По-дебре е по малко на бре й
но Качестаенно добри, отколко
10 многочислеини, и> ^слаби,
тимове въ първа, но дори и
втора дивизии.
Ако ие се вземе изъ предъ
бадъ значението за класовото
различие и състояние въ ди■изнигЬ, тогава ие можемъда
очакваме освеич. бързия упадакъ иа иесп-ия спорт»
3. А.

Мъчнотиите около Дунавския пактъ
вата. се разрешава сам)
срешу съответни ефикасни
и действителни гаранции,
че тия войски не ше се
използуватъ за ревизия на
договорите. Унгария от
казва да засили Дунавски»
пактъ чрезъ д .говори за
взаимна помошь. Малкото
съглашение никога не ше
може даде съгласието си
за въврджачането на Ун
гария, която ( тъ си я стртна, не се съгласявт даже
да започне пр*гов ри за
Дунагския пактъ, ако не
й се разреши предварител
но да се вь. ржжи

Австрия и Италия се ву
Дунавския
отъ
ждавгь
пакт» по твърде лесно ра
збираеми прнчкии. Обаче,
след» коЕференцията въ
Бледъ се знае, че Малкото
съглашение поставя като
условие за подписването
■а тоя пактъ изключването
иа въпроса за втзстан; кяването на Х^бсбургите. Отъ
друга страна. Млякото съ
глашение отговори твърде
яемто ва искането на Унга
рия да се нъоржжи. По
или
добно нъоржжениг,
както го наричат» нъ Бу
дапеща равенство на пра

Разрешението се намира въ р&цет^
на Англия

дигаш“. КОМЕРЧИАЛА“

Четете в-къ „П-НОВИНИ“

‘Щ

:1.

Въ книжарницата се иаииратъ всички КАНЦЕЛАРСКИ И УЧИЛИЩНИ ПОСОБИЯ и ре
гистри; РОМЪИСКИ И БЪЛГЙГШ УЧЕБНИЦИ.

— ЦЕНИ КОНКУРЕНТНИ -

ХРОНИКА

— Младеж и гЬ
Раи»:
Кушаовъ, Из. Т. Милксп
Ил. Георгиевъ и М, Вмакоаъ н:ич«и огъ В»рне«
открадвали с.и«
ски сж
отъ Варяенс<л
лидка
присганице и тръ г.агь и
Рмъния за да тькс*и
работа. ЦЪли 4 дни с* с*
скитали изъ морето ед-<
вчера лодката е била И!
хвърлена на бр'к:а мри с
Монжокъ Бунаръ Кю:квдженски.

— Стопанинътъ на бе- каещата и илзсгтЬ сж се
рзрия .Ктру ку бере* г. ; н месили и прдотаратили
Д Др.гоенъ <'Ть известно I големият» скандал» който
ир-ме е забелЪзАль, че щЬль да стане,
е. тз, пивницата му ш сто- !
яно липевзло ост-енъ п«ри |
— Въ с. Вичево оня
и различни
шишета съ день една банда оть цинромъ. кинякь, .мьстнка и | цари е обрала 4 колоиистдруги скъпи напитки. Т< й ми каши като е издигнела
е нземалъ мЬрки за да ! всичка покжщ-.ича заедно
зел нп крадеца > бтче веч- I съ 4 коня. Щефа на ажанГраничнитЬ нллсги са
ччо «станало т-Апртздно: дармериискии лара Омер
ги изпра! ли нъ Кю:кСлуч-йио сия ДсНЬ мз- | гки пост» е заловил» цЪ
иг.
мчето като е
отваряло : лата банда зиедю съ ксипивницата въ 6 я. «утрин»- ' ч<<» ‘откр-лнати.
та то заварил» м.мчею
—
прислужник» нъ бръснар
ския ЛЮЛЯН ь н г. Кирилъ >
Г. Т. д. роиъ кейто грани- I
чи съ берарията.
Заловено иа самото мЬ | а
сто момчето е признало,
— Оня деиъ са изгоре
че неговия господар» го е ли двата гаплъка на ВилнВъ
момента кат > а
карал» да .нлизт сутринь ко Колевлъ отъ с. Гиоре.| товарили зимница на 1<>р
презь едно прозорче, кое- I Следствието е установило | цитЬ сж били ЗобглЬзанто свързвало даата дюля- I че са запалени умишл-но, огъ
селския караул» *
на и д > краде.
1 обаче злосторниците не са първите успевать дч ,ч
П.1« иИЯГЛ
води след- заловени.
чезнат».
ствие.
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— Неизвестни крадци сж
— Много абонати < ь
— Търговеца на млеко откраднали неколко бъчви селата ни се ептаквттъ чс
г. Ге. ргс Мурно нъ село сирене отъ Мандрата на с. селските раздавачи иепре
Гиоре е уговорил» сь се- Ги-орман». Властите водя- дават» ред твно вестницлп
ляннте ч: млекото ше имъ тъ следстви за откриване ни. Редакцията е иапрзл.'
изплаша но 4 Ю лей игр. на крадците
ла оплакване напрано нъ
Днесъ когато требва да
глакнлгг Дирекция на п.**
тил. ща з-купенито млени
— Неизвестни крадци сж I щите.
Вериаме ч* мн’Г
презъ летото е заявил», разбили м^газиита на Ни- селяни раздавачи ше бъ
че на бьлгаритЬще изпла кола Георгиев» от» с. Ка
дат» наказани.
ти но $ 10 лей кгр. а на | лайжидерс.
колонистите
(макед.мци) I
от» 4 10 лей ир. Причи
ната била. че млекото ку
пено отъ българите б. ло ;
УЧЕНИЦИ
1
по редю от» това на коСнъбдсте се съ униф >ркени шепки отъ
л н.-ствте.
М жи ли да гмд »екакшапкарницата
на разлика нъ тона ко1аю
овцете на цялото село
I
пасат» отъ едно и сжшо
пасбище'

г

,Ла 1еи1 го$и”

която продава пай—азвосая ц5аа

— Иваиъ Е чевъ на 162
годишна вьзрьстъ отъ с.
С.рж муси сгаръ лозар»,
се радиа на здрави и добри
зжби к ито отново му по
никнали.

Въ .Джумхуриетъ* де- итало-абисигски « .афликтъ
За нает, «люча за раз
пут.тв Ю >усъ Нади пише:
По въпроса за итял< -абн- решението се намира въ
ка
нгл (чанит4т.
сииския конфликтъ Англия ржцгтЬ
— Жатела га с. Спаси*
Ано р.шен>ег/ »а Англия
сметна, чс тр-^баа да се
но г. Панделн е прол-л»
е категорочи. , к-кТо С!-' ! едн . дв рно мЬсто зч 2009
■сотинопсстави, за да за
пази принцип! т-Ь иа О. Н. твърди, вьир >са Ше се у- лгй на г-жа Ставка Я-чьа
ргдп по 1д-.нь 1Л1! друг» отъ сжщ .то село конто
Пе степенно ньпросьтъ сти
гна д ламъ,“че базкрп исп-н начтнъ, даже спогодбата
сума му е броила предъ
ск я;ъ си х.-рахтер»: Ан да бжде съш ма с ь б1»ли
свпдетелл. Ома де. ь Г1 «н*
Вь.р1;<и всички дели пр-изт сжщот > мъ
глия се вижда дпесъ прелъ конци.
еди., предизвикагел..о лър- I твърдей, я, т..ьрце иевЪо- - сто иа Кънч
Пе.ъръ Ко
Жане тъ страна ъа Ига- ; ягно е И.ал-н да ..гиде лен» ,
лия. Тъй че пъпрсстг» до имъ вь са .. га ачьнтюЖената уплакпайки се
отдавна излЬза отъ рамки- р^, чс ъа МГ. р.' чк-.о! с». за измамническята и стле
тЬ т.а единъ ( билноеекъ I Англ: я по този нъ просъ. пка на Паидели, бр*ть му
нт п следния Хъисг • ит*^. иа вь кАщи и искал» да
изпадч насилствено Стаи
ка. заплашил» да запали
■

-

се прснЪстм отъ жгжля не ул. „Пряичи
пеле Михяй* гъ сжщата улица М 20 до
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Фошизио но иФство почва
Въ нашата провинция
следъ фамозната желязна
Гвардия се появиха само
звани „фтшистки* органи
•ации, фашизма на които
се изчерпва съ римскиятъ
роздравъ. Елементите отъ
Които се рекругиратъ тех
ните кадри въ градовете
сж адвокати безъ клиен
те/,а, чиннници уволнени,
Младежи, а нъ селата отъ
Ласкали — агитатори. Въ
Германия и въ Италия фа
шизма се въодушевява отъ
принципи, които нашите
фашисти не само не мо*
гатъ да асимилиратъ, но
^ако те имъ бждатъ нало|Жени, скоро фашизма ще
!се изпари въ техъ. Въ Гер
,мания идеята за нврсдна
солидарность (УоШз^епте!псЬарО е
политическата
квитесенция на хитлеризмп ОешпзсЬаН е лай—мо
тивътъ на усилията за ре
ализиране на колективниятъ животъ. Теоретикътъ
на националъ-социализма
Грюнделъ, казва: .Наши
ятъ социализъмъ не е еидеализъмъ
гоизъмъ,
а
лишенъотъ всекакви дреб
ни интереси. За тържест
вото на тази идея не до
пускаме освенъ три прин
ципа: Реалната сценка на
човека,
необходимостьта
отъ трудъ и личната отговорносгь*. Въ нашата
.фашистите*
■ровинция
се въодушевяватъ отъ едивъ принципъ. .Мшпеги$
Уа1а1л1си$*. Една мистична
формула, която се превеж
да отъ местните .фашис
ти*: всички материални

блага заради несъ. Дас
калите изъ селата, про
водниците на ..фашизма“
въ нашата провинция идъх
ввгь на колонистите увЪрение, че при едно евентуално »аеземане ни
власта, следъ изгонването
на местното население,
техните имоти ще бждтть
поделени помежду имъ.
като премълчават*-, раз
бира се, че те, главатари
те. запатватъ за себе си
лъвскиятъ пайНие нема да коменти
раме. Ще отбележимъ са
мо последствията отъ та
зи агитация. Вгредъ колонистите
Се загнездва
фалшивото убеждение, че
те сж въ състояние да си
поааолятъ всекакчи волности спремо своите съ
селяни. местни
жители.
Всредъ местните жители
прониква разколебанието,
че живеять въ една цивилизонана държава, кс
ято имъ гарантира пло
дът ь на техния трудъ.
Въ резултатъ: нииакъаь
прогресъ вь селото и пъл
на духовна деморализация
Тона сж първите успехи
на ,,ф«шизма‘' въ нашата
провинция- Направете па
ралелъ между идеите на
националъ-ссциялизма въ
1 ермания и
на нашите
.фашисти". Оголени отъ
трефилата те си остаактъ:
шовинисти, въ

най-отри

цателната сми.сълъ на та
зи пума
Г. II. (ж »ъ

Нова войски къиъ
НЕСПОКОЙНА АФРИКА

Неаполъ 10 септ. Днес®
заминаха множество войски.
Параходътъ .Кигурия* замина съ 44 сфицери и
2,800 черноризци отъ ди
визията „21 априлъ*. Ге
нерал». Апиоти и нег, >ния
щабъ заминаха сжщгъ
Генуа 10 септ. Пар х дътъ „Пиемонте“ замина
за Иьтс чна Африка съ
2,000 вейнии».

въ илекеяндрия
Александрия

10

септ.

Днаяесеть и четири бри
тански военни параходи и
единъ болничень парах дъ
се нзмнратъ по нает! яшемъ
въ пристанишею на Але
ксандрия. Военни атр гтла
ни летятъ «е 1реггяти околI Александрия и вое
нните складом- на Абукиръ.
Владее пълно спок Пстние.

м

УЕСА?“

250 ЛЕЙ

Ано до 20 години не се
научишъ да нетеш», до
тридесето не поу.ччюешо
о.1 четиредесепо не се на
редиш», тогава никога
нтмг да блдеш» човжн»
за работа.
Ь ьлгарска^мш оаорка

6 МЕС. 150 ЛЕЙ 3| ГТЦИГТИ ИЙИ

Конгреса па Тредюиоат
Л >ндонъ 10 септ. Конгрссъгь на трелюаионит1>
се закри следь кат» гла
сува
резолюции, искаща
запазването) на колективна
та безопасность съ всички
средства, рез люция за за
пазване мир/ нъ Африка н
решение противи единния
фронтъ.

Вгзст&вовяв&ае свобода
та аа перата
ВЪ Ур*Г
Монтевидео, 10 септ. Сь
сдчнъ декретъ-зак
л огь
6 сепемярий се отменява
деирета-закоиъ отъ 28 септемврий 1934 година
и
се във ганпнява свободата
на печ-тв и на словото.

Езикътъ ни
Най-го.тЬмото отличие н*
една наролность е езнкъгь н*
който тя говори. Въ наше вре
ме, сношенията нк оглЪлниин.
чонЪкъ съ остаиалиягъ св1>тъ
става повече чрезъ писмото. Не
обходимо е • сЬки да знае и
да чете. Въ нашит-Ь села ние
нбмаме училища, кждето да
се учатъ децата на матерниягь
си еликъ. П ето израства вече
една генерация, която пише,
съ латиница български думи.
Който го чете, мъчно може да
разбере съдържанието: Езика
ни се икълчза огъ латиница
та, звучи неприятно и комично.
По за предпочитане е никакъ
да не пише, този който ие
знае родното си писмо.
Поне иЪма да став 1 смешен
Езчиъ младежъ, навърши 1ъ 18
години неможе да се извини,
че ие училъ въ училише лис
мото иа башиииятъ си езикъ.

Не! Нима за да се чаучишъ
да пишешъ и ля четешъ бъл
гарски е трудно? Обърни се
къмъ бтижниягъ си, кийто ала
лее българското писмо и въ
нЪколко ден» само най-тжпвягъ ще усео 1 славянската аз
бука. Деца, коит з не могатъ
да изговорягъ Р още пишатъ
и четатъ'
Редакцията иа вестника ни
ще изпрати въ всЪко село особени таблици съ нашата аз
бука. Пре.зъ свобздиитЪ лии
на зимата младежигЪ прекрас
но могатъ да усвоятъ писмо
то и четмото на езикт тъ съ
който сж откьрмеии Така ще
могатъ да се ползаатъ отъ
земед-ЬлскигЪ книги, които ше
изпрати редакцията ни въ селата, ония които сега, като
слЪпи и нЪми, слушатъ да имъ
се чете.

Съветите I Френската армия
Биншиягь кпресп ндентъ
приелл штрока пропаганда минтерна огь Мфги е ииа .Газета Полскяя“, извъ войската, съ намерение I ден ти ч на
сь програмата
гоненъ иапоследъкъ отъ
да а обьрне нъ народна изпълнена вь Русия отъ
Сънетска Русия, въ една
армия и д/ я изтръгне отъ Керенски мь 1917 год.
статия върху систематична
интригитЪ на офицерите.
Г.
Бсрсонъ
съобщава
та програма за анархизукоито симпатизирать
на следь това, че Мтрти
е
нане на френската армии,
партиите на десницата. За декорирана- съ стнгския
изнася и коментира
и зятази цель, партията е ре орденъ ,ЧгрзеН'1 знаме“,
нленията, направени предъ
шила да създаде единъ кгйто се дава — както е
конгреса на Комиитера, отъ
вейнишки комитетъ.
казано въ съветската енделегата на френската ко
Заключениего на г- О | циклопедия — за
заслуги
мунистическа партия г. Антмаръ Берсонъ с, че и зло-1 и протиноноенаа
проттадре Марти,
пр.тловутия
жената прегр.ма нъ Команда.
< рганизагоръ иа бунта на
френските моряци отъ тор
пили ра .Протей“
I амирашъ се ирезъ
г, дините
1918—!• 19 въ Черн/-море.
Следъ дълги преговор,-. |прил .гаг еднзки> за ненчки
г. Отмаръ Берсонъ таъ- 1 най-сетне се постигна споВсичко, к< ег«> може да
рди, че въ заседанията на разумен.-е за състанз на се изплкуна като преимуК минтера, Мзрти е заяпеточлеиня комитетъ нт йг-> | шестко за по силни.Ъ е
ше разгледа нзцето итал>-|чъ флагрантно нр тиннреьилъ, между другото, че
абиснислите отношения и чие съ принципа на раненфренската комунистическа
Ш • предложи иачинъ за стн Т > на нар/дагк, което
партия, изпълнявайки дпразрешаване н/ спора безъ съст/ия < снон.та ма ОН*.
рекгиниН. иа К, миитернг,
в й ла. С тедъ кат ;
и гали
се е б рила нъ 1921
год.
Петочлтния юмитетъ се
ЛИ./иск >г > упорство. Ан- състои отъ г г. Идьнъ,
пр.тинь събирането на но
вобранци. нъ
1923 гол.
глия да ие нлизз нъ к, ми- ,’Ьналъ, Мадариша, Ьекъ
пр -тияъ
окупир.нет > на , тета. се отстрани, сп ши л Руджи Ар-сз>.
Нт |рзви впечатле ше ре
Руръ и за побратимяваневь ® ч';с,< сс <,ТКР8 пуб
лично заседшие на сгнета, щението на Малкото СЪ
то съ германските пр/леНа фани впечатление реч- паш -ние да напусме д > тарии и пр.
та
на м:«снч. делегать Го- се/аш-т тз си иабтюлагелно
Споредь Андре М/ртн,
мечъ. к Лто между дру- държане и да се пристеСъветите сж сключили па
дини К1иъ »/р, нърженицигото ката:
кта съ Франция, само за да
.Правигелстаот.)
на
Ме>е на мирогюб ш >т > раттурятъ край на нжтргшниксик ) осжжяа енергично р икн е.
те иедоркзуменъя въ па
всеко наруштняе на пакта
Все пакъ, сфах в-Н./ тъ
ртията и да я изпречатъ
за ОН, сч тгйки, че коле- нейна шие нг сж избегяаимпериалистическите тен
ктинната сигурность може ти и т»ер я1НиС1ите за заденции. За да осигури из
пълнението на пакта, френ
да се постигне сам \ ако п чнане на ноенни лгйстразп (редбите на пакта се ния сж оше големи.
ската ком. партия е пред

Формулата за избягване на войната

-г-

.ДОБРУДЖАНСКИ НОВИНИ*

Сгр. 2

1Ь <ШШОЧАКВАТЪ ВОЙНАТА

КНИЖАРНИЦА

„КОИЕМНШ“

Парижъ, 10 сепг. Ма
жкдга копференаия. Микаръ н да коястатиратъ. сълъта, яе стълкн:.<ението
че спокойствието ве е ва- е вече неизбЬж»ю, се раз
рушено нъ Жевеаа, вест- прострааява верфдъ деле■шцитЬ гледать доста песи- гацаигЬ, и се започва да
ивстично на резуятатигк ; се предвижда онова, н^ето
огь работите ва петочлен- трФбза да се напрани, ко
па комягетъ
зато въ Етиопия започнатъ
да гърмятъ срАДията*
НЕПРИКЛОНПОСТЬТА НА
МУСОЛИНИ

ЖЕНЕВА ЬЕЗЪ ДОЬГИ
НАДЕЖДИ
„Пти Паризиавъ“ пише:
„Все повече се засияна
убеждението, че всички усилия за избЬгване на
враждебиит-Ь действия не
ше могагь да склонятъ
Му солини да приеме вовит+.
предложения, които,
вЬроятно, ше тадминаватъ
овия. направени въ пяри-

— Вь редакцията ни се

99

V Е Са А I

Скъртогоспат^ лжчя
„Зеп1,
Лондонь 10 септ. Едннь
англичанинъ
предложилъ
на правителството изобре
тението си: сд -нъ яонъ
смъртт)носень лжчь, „лж
чътъ Т‘. В. .Пийплъ*,
който дина тона съобше
ние, пояснява, че изобретательть е раб тилъ, нЬроятно, едюиременно сь
другъ едивъ из бретатель
чийт> последни изобрете
мия сж били изпитани тай
но нь И талия. . ЛжчитЬ 3*
били нъ състояние да предизликатъ надь неприятелскит!, градове атмосферни
условия, смт рТк носии
жителитЬ

за

състояние сь моторъ 6 к.с.
нъ движение.
Споразумение
РЕДАКЦИЯТА
I

отстапв* се
.часгрлховаголна полипа от ъ
Асигурареа
дружес гво I о

Справка редакцията \

1Д1II
шш
ши
шса ■ щн омг И)

й

ш

№

15

ЦЕНИ НАМАЛЕНИ С1. 60 -70 ’|в

§ Волр1*т «I И. Г- 19И Но- 35 соещу шъгь щ
4
Димо Инчевь

ЯН
%

„КОМЕРЧИ АЛ А и
- ЦЕНИ КОНКУРЕНТНИ

1силь НедФлкояь е б-щ
I бить жителя на сжш.г.
село Съби В. Съб-нъ -1
: делегата на .селото г нев;
Василе К чата председа- първия е правил ь к;*:;
тель на тукашната органи-}шефа лъжовни донесем
и интриги протинь 5ь’.ГГ.
.
зация
скнт-Ь селяни.
— Въ с. В.тадимгрззо
се намира една обща че-) — Отъ нашия кр.й с»
шма кеято обслужва ьл ; п стжпили въ Окржжн т;
цфл .то село.
управление списьи- тЬ н
ЖителигЬ на сжщотоЦурци които ше се из:г
село Иорданъ АтанаСовъ | лягь тая есе» ь Н< к"ит:
и Вьлчо НгдФлковъ оти- обшия бр й вьзлиз I. чя
ватъ пьрчия да си поп ко-'на 51 866 души.
нет-Ь а втория да вземе' — 1-ие 1л'Луле:ку ч31
в да зя пиене. Ня ч-шмя Л) Прие лШсШи уви ни &*(
та тЬ заварвать двама местата въ 7. Жиу *
нийчикугранични
които ималъ дча чисова а\н:/1
отказали да се д <бл> жать- ция съ Н В. Коач Та
до чешмата понеже въ Тоя е д 'квадвелъ на Н в
: меменгъ сж шлнели една външчои-о меж1>уна’>'"нс
бъчна зя постя. Следъ ка Положение и тлипинЯто в. йнчцтЬ привършили засягаща интереса‘-’ъ
Вьлч
НедФлконъ з.п >- Ронъния. Следн (Токтавя
чнхль дя нземя нодз. Вь г. 7нтулеску е занинч*
тоя моментъ единя огь) направа за Жечева
нойннцитФ го удря нъ 1ла[
ията и ве му Д<*Л Ъ НпДц
— Внезапно е починал
I зйяняйяикн му че само ко- известният*
българи*
л нвститЬ шг взема1ъ но -'търговец* оШ1! гр. Сч ш:- ^
; да а не бьлгарнтЬ . . О ! !ира Ичанъ Драганов*
бръшаме внимяние ма ре
I спектимнитп
нластп
д<' — Пргзъ ад\гщата с(3
нзем.тъ нужднитф мЬрки ’ мина групаша чч.ъ ■.ар| и пред онрататъ неизбеж-1 Шии .конституционен*
, нитЬ Скаидяди.
\фрон(йьт ще Предприе**
1
|#д си гистсечски очр."'*
Нъ с. Б гдаляоед* пуб /иччц с**'рания.
рлий к па-мипа и н« Иа
|
■

Е4КАЛ2 И КПШЛ

|
|
|

СКРВВРАНТК ГН СА.ВСв СЪ САКАМЪ
ОиОиу и Чорн УЦЪ

.

!

каниию ше н.1мГ.р.1гЬ нинй1и въ МЕВ1:ЛАР1В1

I

— Въ комитета на
.Национагъ Християнска- \
ть‘ мгъс/Зна организация
влизат* сле<)нитгь наши
съграждани, ИванЬ Иор- ’
дансвъ. \чтонь ЗлъШароя*. Нлку Нпраиани, Понь
Чому.Ал А!*лрояни{'>инш
Оепупай’), Вгкшорь Л!аI<жару адвокат*, Таш гО
Витали, Катонъ Л1з*ила и В. Франкъ адвонатъ.
— Въ НедЬля 15 т. м.
мъ Кюстекджа щ* се състо.» конгреса на партията
.Р.-мънски Фронть* подь
председателството на I •<> ь
Ваида В /внодъ. Отъ нзшия окржгь щеприежтетна
делегат я начело сь г-нъ

И:к«те ли нин.ии клиентитЬ Ня д. бжззгь V
налнн к дт им ь Зад :н )ляна1е мкус -нет!.

|

чрезъ закона.

Ромънсаск I сь платени (»1
рати по 100 лей срешу
|(ХХ) лен.

голь^а разпродажба на

V*

получи едно писмо и. дниСяно п нече о1ъ II рьбо
тника и търговски служители които ни ммлятъ да
('бтрнемъ
ипнмасие ня
.Тьргонсвата Камара* к«кно, че мн. го оть търговцитЬ. инду триачци1Ь и
еснуфдгЬ не С1а»наг_ часа на п чинката.
При направената оть
н«сь 1-ронерна дейстнители
се доказа треизказадото.
Ний апелирам- къмь Г-да
Т1 рГ|>н»и111. индустриалци
тЬ и ссняфя да се нслушать нъ пр оесга на слу
жителите и раб тницигЬ
Ш т ) нсЪки да > мъ Д .де
че.ювешкото прано за п..чинка която е дадена и

За проданъ единъ
ДАРАКЪ нъ отлично

ТЕЛЕГРАМА

■М

1УИ114

Парижъ 10 септ. Спо— Вчера при разпра ме
редъ в. , И ,връфрен- ЖДу дчаца циганина Ибрам
скала делегация въ Ж^ие- и дс,нъ първия изважда
ва възнамерявала да пред- (ЛИИЪ И(,жь и нзмушча
стави докладъ нърхъ е-ф“- вт, ра-и. к<_ йто следь нЬколпейсккя съюз», «акт ) и к.. минути нздехва. П ливърху назремениостьта да цяяга е заловила уби.аа и
се взематъ общи стопански |' в. ди следствие.
мЬркн, за ускоряване края |
ва св-Ьховната криза
- вчера главния ичСПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ спекторъ отъ НаРОдчама
ГЕНЕРАЛНИТЪ ЩАБОВЕ на Кинка придружен* стъ
СССГ-, ФРАНЦИА И МАЛКОТО тукешчия упр.виЧель на
СЪГЛАШЕНИ»
с/ещаша 6ачка, сл извърПрисжтстиието на г г
шили обиск* на всички
Ерио, Полъ-Б^нкуръ и Ь >■ машини идящи отъ Ьълие е указание, че ше се гарля, ари митницата
предприеме н-Ькакънъ о , па куийжукъ. Обискъшъ
питъ нъ тоя смисълъ и въ е биль много сШрогъ, оитремонете се смЬт?, че вали см разглобявани моФранц я ше води м«о го йгоритл, гумите и друьажни разговори съ съ- ги части на абтомобиветскитЬ д-легати, досежно лиШгь.
споразуменията, които ше |
Обиска е билъ найрабждать постигнати между еснъ вследствие нгькаяви
генералнитЬ шгбове иа доносения за пренасяне
'Франция, СССР и Малц : на чу*да валута
Ре ,лШата отъ обиска
то съглашение.
е оМр^ цателечъ.

;
1
■
I
■
|

т

гнетри; РОМЪНСКИ И БЪЛГАРСКИ УЧЕБНИЦИ.

отквълА

;

«

Въ книжарницата се иаииратъ асички КАНЦЕЛАРСКИ И УЧИЛИЩНИ ПОСОБИЯ и ре

ИДЕЯТА НА ЬРИАНЪ

,Нлшо не е тъй сигур
но. пише , Матеиъ“. освенъ
че тиа преговори иЬма да
аавършатъ съ положитедекъ резултатъ-'. . Матенъ‘#
#7 белят на, че едивъ про
евтъ за нови предложения
на Италия, който би получилъ мн . тинството ва гласоветЬ, предвиждал ь да се
предложи на Италия да
приеме за Етиопия едивъ
режимъ, подобенъ ва тоя
иа Иракъ. Безсъмнено, тоя
пр еатъ ше бжде отхнърлевь веднага отъ г. Мусолини.

'
се пренаети отъ агалн на ул. .Принчяпеле Махай* п сжщатж улнца М 20 ло ;

Габровени*
ул. И I. Дука 1 срещу •келЬзарския м.г-зннъ
А- гг.1 ь Г <: к ли<. н к
Дав <м ь на пз.чосаи цени в ч. ирс юодз.заае
Н<мир I се сжщ

ЯАСТЪЪВСА
р«б гени - ть

на

и н-усни нвдеввда я

Т(, едърь и дребень д Оитькь, из-

цвяка
Съ ПоЧИТЪ

ШВ31КД.Р2Я „ГКВР038НЯ

УЧЕНИЦИ
С||«бдетЬ се сь

униф [ мени

шгпкл 1»тъ

шлкл, н-шата

„1а 1еи1 го$и”
I

поятз продава пай— гзаоозз ц^за
Съ П1 читъ:

1

и брауншеинъ
•VI. Причч Фердчиаиь 56 Ьщрджчкь

/

&

Тю. „Сотегаа1а“ -Вагагдю

V*.

Н брой 206

А
У

цена 1 лай

Ьг. „Н0У1НГ

у/

У е )яа<м Л

убзцюнски
но вик

Нк)|1 «I Абт-ДОа 51г Рг. М1Ь|1 27 Вахагдтс
УРБЖДП ГСДЯНЦИОИСПЪ КОММТСТЪ
8 *ълг. неван. информационен ь пестмикъ

т

Огг. рсдакгоръ: СТ. РАДЕВЪ

ЗА I 1'ОД

Абоизмситъ

Полициято въ селото и нии
Полицията вь селата, вь
.Дрието
на
и 4 к о *
т ъ
началниците
на
% лмцевскит! секции и налницит!
на постовете
40* проявявали и проявяват
СррЪмо нашит! вестници
вдно държане пивече отъ
обяснимо. Ксгато
ние
■окачимь рекламни табе
Ли по стенитЪ на локалиГЬ ичъ селата 7% биватъ
Снимани, скъсвани и из
хвърляни навънъ отъ ше«
фовет!; когато пратимъ
инкасатори изъ селата тЪ
#инатъ веднага арестувани
^ормозени и разкарвани,
бНещо повече. Получаваме
Ьс1.ки день оплаквания, че
Я«ашит+, кбонати сж запнЛашнани Съ забикалкн да
:]дте получаватъ вестниците,
Много наши абонати вслед
'ствие на ткзи н.меквания
|се откачаха огъ вестника

Гермше прав! заем
оп Авгджя

1
.
ЗжЗдЯадчетна далеко
~- шбжбство качиш г» рляпадачста к рашиг.л кя
четоаилал. ч сечок. Не га
везяпате ля 'п> >.аше*
чтз град» ии-иа <чча
яза гря.рача разючдз
нос71» всред/ н«адея »-га*
I в е в •»
':; •
1 г ч, » а

: ! 9 /
,*
|

^
у-
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Ние молимъ

Лндоиъ} Воаятъ се ире
Вь друго иЪсто иа геетиича ■ пори въ уводната статия, кои
Г1 вори между една Герман
ии се ихгъкаа необяснимото и! то ороиаатг престижа на поска делегация и еди» го- |
нгб.тиолрио дтржане иа пВ-, лицивгв. Не би ли било добре
л!ма английска фирма яа
кои полицаи оп» селата по висшето началство да обърне
отношение на иесгницигЬ илли ! тиинанието иа с оигЬ подчиелинг гол!к ь заемъ.
нъ
торь на нашия вестник ь
,
.
_
заши въ нашата прояипцяя. неин да итгт тияватъ гноитЪ
Всички0 наши уважения къмъ задължения, гъй както ся ги
Ясно е, агенгит! на на който ше нл!затъ и Ола- | --------IпреастааятелигЬ иа селската! изпълнявали, да кажемъ. иашит^ вестници бивать а- ндскит! банки.
рестувани, тормозени и р»-ч
За гарантиране ма тоя полиция, задълженията иа кей : примеръ, нъ старото кралство,
то иайстииа сж тежки. Осо-]з»ш>,то условията и
положе
карвани по въображаеми заемь германската делега- беио нЪчои отъ т!ии полицаи |иието въ нашия край иг носи
съмнения, безъ зтпов1дъ ния е преаложила тая го заслужават ь адиирацчя нъ из- на полицая и!кой с тец талии
пълигяие яа СвоитЪ обята- тяжесги и да храча дозтрше
на прокурора
дишната тюмочеяа реколта.
иести. Деня ииош», въ аъждъ *» населението, коет » г тиНашит! вестници с* леПреп ж рит! се нодятъ и студъ. безъ мжть и н-умо- рко и трудолюбиво.
гални иадания, които удов,рио т! обикалягъ раи .иигЪ си |
Ние твърдяна не когчотзо
летворявагъ нуждит! на въ една приятелска атмо Безъ шуиъ, скромно, тЪ по-'се отнася до шъстчотп чаедно население, коета вь сфера. Очаква се следъ лагатъ деиоиощчо усилия зя I селение то е бяло *ичагя
нашиягъ окржгъ е бол 2-3 дена да се постигме поддържаме сп-коистниего вь оною позиципта • ь зицето
проял шията и иуждната жар- на която е зижд.с ю окрашинството. Съ какво мо напълно ецоразумеяие
мояия ясредъ населението. Но .«мака, чицитчак». и чама ноже да се оправдае тива
Агенпид «Ханасъ* съо благодарение иа това, че но итио се е обричазо аа тежка
нед вЪрие, което хранятъ
лицаигЪ въ селата сесмкеиятт.часове ча ичпитхчие.
селскит+» полицабкъмъ на- бщава че Германия ше често и обикновено иовитТ»
И насъ ии е с»ребн.', когашит1; вестници? Ето кое употребя тоя заемъ за илаатъ огъ въиъ, иазапозчати го отдЪлии случаи с* пркчисъ гук имоти яасе.лсник въ- иа да се пр мъкна въ душигЪ
ни интересува Мие знаемь нъорлжеиия.
аможио е дабжлатъ злеиифл- яа тш населен»- пръбег» иа
много добре задълженията
рмираии огъ извесгии недобро ралс.чориваиие! Молимъ още
на полицията. Нека зя да
съвестни среди, които сж про еедмажъ висшето вач.лствона
ги изпълнява добр.съвестгивъ реда и спокойствието селска>■ полииич ла вл-где
по Петнадесеть ;ооини
I въ готи край Нъ такънъ слу хармонии въ лг.ля.ловетТ. иа
чай се нършагъ оиЪзи небла- своигЪ плдчинсни по отношене бгъха ли досШаШ*нни , ||
Годарни арести, разкарва-’*» и ние характеристиката на назл да блде ппочнаШо на- I
•а тл.шаания та които се го ге-леиието
/ П (.ш «»

■

\

!
!
I

УЕСАГ

Въ понеделник ь • т. м.
|пвлицейския[ъ шефъ оть ше'мо население, та да
ВПресекаии арестувт беаъ има нужда льображлеяи «
: никакво легално пр.тВ') на- съмнения да бждать мо- |
, шият!, инкасаторъ и го из ' тия и ча арести и ра-кир |
праща въ Сазарджик ь. Дър | вани»?

КонФер.^Женева и събитиятаДФрика

Полската дипломация

че То»а съглашение е отпровено гл.вн • срешу Русея.

6 МЕС

т ,

/

жатъ го арестуванъ 41
часа. Третирагь го К»П)
вулгарень пресглшникт. И
.чаши? Защо ю е инкаеа-

..НИ.

И лс .ия минист1 рь на
нъ: шиит* рабите, полкивннкъ Бекъ. е ходил> три
дни нъ Хенсиндфсрсъ (Фзнлавдпя) ст. цел», да ире
товаря съ там шлото правителств I да нл!зе въ тер
иано-гк лекото съгл.тшснт е
ъ» см ше контр-лнрд мо
реплаването нъ Балтийскити м. рг. Н!ма съмнение,

250 ЛЕЙ

л

7. « ?у-У(•
‘-'7
Вамрджикъ 13 Сбдтаихрйа 1335 г.

,
\
I
-

стестигнч СТ КЛЗИНПИ Ч пра
ви с» юти съ сн йт! тра
диционни нетриягелн нем
ския нар дт. не нрод«иа
ли сиоит! нитреси за е
диа паница леш»? Ет т нъ
пр >съ, н» к Ги I) т Д »це
т: >н тръ
гр!бна да даде
въ едно близч.т нреме‘.

Ж.
П. Сюбаеви веШ7 ?ои а Сгв русм

за да може тя да с бразу
•
•
ва една силна флота
нп
Букуреша.
Официално
она крой. Макаръ сега да
се сът бща-а, че съветско
не сжществуватъ
ник«нни
то пранителств е
тл ж.т
конфликти между Русия и
ло прилгганет
н» прекия
Полша, но сближението на
Ж. Г1
трафакь
между
нослсдиата сь Германия иР мъния и Сьъе-о-а Рума, качнатъ, за гллтз за- ; сия по мост.- Тнч.-на в ъдача ла улесни герминеглга
рку р!ката Дзссп ръ кпГ:-

колонизация въ Украйна. [ т<» щ!ше л< з-п-ч-те на
Букурещчиятъ < фици зъ | 15 т. м. М тин м! ча ттла ;
чС/пдеоепдапи Коатате’ гането сж, ч Съветска Рукато гои рч за тая поли- еня оше не е ренгифики»нка иа Полша, нрави сле- рала неотд»взмииата
к дяото заключение.
нмнция подпт-с.на нъ .Мо
.Като напуща сне йт! с- еква между двет! държави,

/Пенела зачнтересу- Анелия, щ* ить 6*4* ]ч мручатъ вой,*.м »» тточ
() > чд и штднч МриШерич.
ами зщгъ (1ьржили й 1 кнопг•. сно накл с л*
еърхоячи усилич ча да 1{'в.ра
1>М з
7 ччуа'й'.т \Ъ*сичич и юрища оть
отсШри-чить евс* иу г зчамеж )у И*4а .о.ч и ♦.го-- ..тлларт к*мз пг ор'рии* а война. Процедира се По цич,
I I а по
>з чонира .-т к ис‘и
. / т ги~ати
стария ичвесШень ничинь
интересат'* ча д*етгъ •'»
мь насе сечиеМо с чоЬи
По иоа се »смит.сШс, кои рж »си и т ъ» прсччсс лс : т ..»р1л ) и з - >-> г. исеч.т
то оть о он сМрача на- рата на А / .пи.
К - Р‘Л ,.НЪ:ТаЪ *, .1 . чпсршШ •
чначг.яа иоЛноз иШ'ть о.иь
II1 к :Мо »» ш тг-д Ире рч е >л«. Сети се
експерти • а т).т съ^ерать
гО'ирнт>, »*> Аф ика Яад
-и и>.ччШ ; е > -с.» п-йчинуж )*ин нь
матепил хь,
г* пичтъ я и а .~а. С-< ' «и и е>0(я.М » и..Ц'а иа
с .с >ь тоои Пк,икомии*е-- а ща ш-п* с’Ш‘ Аи:ь А Ос а. расли ечи
; ЗГ мС 1
I >71Ъ
налначана Ш/шиа ч> и'ши
ЧС »*- Се*с рчч~ч1П> в гпецч- д-\га Сч:-_чц АчгсиЯ ПраксиМо оа се ироаччесать
цич се он бе »ч <щту го тт> щ » *гСчча и .рак 1 -<7» т>»
вьрхь к>ри1*ичесьи&'1 фп ! м и слейте ач л Пиеси- С ■ •,
, > ч -,с то»ра”
риуги коитч ще
рачЯч к ч я и ь/ п
;р‘а>-и (0- Ар ц»а Не • ачр -. чн >е :й
глежоать ий.ь събранието
йча на Нп.терич, с'- о.’ чицчтч гт*е т »>..*»>. че
н . О Н Омъ еона стра- люъ ча ео .4 Лаитча о- ,п чло » ечиет
е ч чог . < ено» /\‘-,'!ич прео ц’4 дд ф :ч ия ч
И<мя-ци йн риочн
се даде на Ималич чан
<>ат* />1рку \6исинич подобен’ на точи кс ито
Ане син \*п-ажнива я-гхе
»»ртнзнЖ»I.ъ* Бсзспо- Т ( ь !р иг *» », р » и те . гиаИр~къ. Фро цич пред‘ :.па
ри , сънгтс» г * прзнител та и. Л -д (1 >. -:пи гда се полежи на А">иси
стм н !'« » нитернаъи т-.д» Ти». Я.1 НС
■ т г м т е т . д •- •
'
ни я конд. мини\> ззъ на И
» - М II..1- '
В. Я - р» 0^4
I
ц ле * и
т»
• тч на
1 иа сия Англи» -фра н а и ч
ии м!:ш М
нъ дейстк-' лтн> с »и г1
Р ,-с - «
Итасич о^хьърлч и озе I Т* 1» ’С I Ь, тЪ I *. I ,ЛК -а жел»- д» бшу
. - ».тру
ар>дзожгнич. ,1 ачеЗа ( енлрз.ит*, чс е -слъзм АР
ч I ст. дру -тд Л > ; *а»и
де »» Поп м,' лвжг.
Д»
д» се ра'л ».тъ
та Тр!б а и й н» |ГЛЧ да
де-ьхъ еъ ксйЯо фрак
Нртзк.та м жлу ст “Г»с се . окаже -т. н м!реинети
цич, И палач и Iерманич
ми! к м сарт и Ш'4 ъ
с.» д» р авнзира т а*д-ъще р.чбератс, че са»ъ е
гете на к м.' нтерна С < »*• С»И Н- ЙНИ н ь чужд »т Ъ
динъ
на сл биле о
видна и ни* й иг
м мс д^рдайн
сеенъ .теши въ играШа на да II • г! гче Ьтона е мие*

1рш нвХ1! систекчт®

I \\к 18М=4:1 >ш

4 •>

■

Стр

Ншш I ЙГК1Ш1
Едно време и то ие мно
го отдавна, у иасъ се ечи*
таше за невъзможно устаноианансто на приателки
отмошеиич между две съ
седни държани. Ж»кои оти
ми
гзха и по Л)лечь
сл 1.14 си. че една нейна
между Италия и Н >г« сла
вни е неизбЪжна
Днесь
тия политики ге панирам,
нъ отчаяние. Италия и Ю
гославии ие само не ми
слят ь за нейна помежду
се, ни исчио се говори и
аа едно блиткз прияталст-

но. Итаяианскивтъ а 1ауого Рвзс1$1а напоследък ь
обнародва едно интервю
ек югоснанянския сеиао рь
Фраиджесь. нь което се излагало големи И. ползи —
политически и стопански —
за диетР. страни, ако > 1
се сближатъ помежду си
Не тръбна д« се забраня
че за Ш1 н мъ нАт *.р»,
съдейонуна тварде много
И ПрИЯТИЛСТВоТо, КоеТО (Аществувз между Франция
и Италия.

Още и-.- Мяешаш
Женеиа, 11. — Полоше- 1 който се усл >жнлна всеки
денк.
нието се предеганя нъ след
К илтета иа Ь-яиъ раб, •
иии и дъ: единь конфликт ,
между Италия и Абисиння
ти усилено да пред чнр.ти
к< йю е крайно из ктреиъ. 1 в‘ Двата, имай-и предь вид
елин 1. коифликгъ между
п ,следната декларация на
Мусолини: „нь Женеиа или
Италия и Англия нъ кой
ж-не»1 , ТЬ КО
то ие се отбелязва никак
пр тинь /К не а, пь к
ето се вижда. Италия отво изяснение: едииъ кои
лага за иом*ить нахлу нафликгъ между Италия и
ието си нь Абисиння.
Обществото на Нар дитА,

шпиикшл. «п ьшт||

война, нъ огласие съ дтй
Вашингтовъ
11 — ИтНь
и * лнителният ь К1митетьия [ стнунаШнтЪ л . в ри.
кр» стз.
се | К* муниката се казва, че
Черетннятъ
нъ случай на и йиа, Анесвикна иа 19 септ
за да
рикаискиять Че[ не* ь крчст
сбсжаи ^нъзможигстьа да
нь Абисиння ше * бслужна
предлежи услуги|Ъ си на
Абиснния, *.ъ случ.й на
и н*ьлиански
йсм\

I

се превзети оть 1ГАЛ1 на ул. .Ирм*»
не ле Михай* нъ сжщата улица .V си .

„К0ЙЕМНШ“

„ КОМЕРЧИ АЛ А

I

!

— Нь бр й 207 е д >пустната печатна грешка
| тьргоивЦъть Георге Му
| ри у е платил ь млЪчот> и •
• .140 лей чгр . а не по 3.10
както е писан ) нь горния
бр й на вестник* ни. 1о
рлага цена е ус н реидта.

I
;

!
I

.

]

!
;
|

Нь понеделник ь 0 г.ц
е ярестунань нь сел > X*
рмандькь I ть шефа и.*
Ррисеканския!ь Пость нзИНК«С*шиить
шенть
Д-мттьрь Ариауд ,въ
безь да има ,а т,,ма оСИ„.
Н4НИ
Димнтърь
д а„_ . лл
.
АРна>я
'миа Я'»ар»иь
„ дь с,ра44а нь ж.ндармег
рийскг.ять легионь нь града ни, които I ) предчли
нь
мЪсти.та общестнена
бе* -пасгность. В:стникъть
ни з.нгдг д^ло предь мЪ.тмая 11. 0*р. (!адь пр.иинь
шеф* на паста

ЧII

I б 1КН 1НС114
И

СГаЯ,

М|.

ш
я
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ГОЛЬГАИ РДЗП^ОДАЖ^А НЯ

1

п1
I

— В •• сел Сую *учъ М »
к л-ниската Н1Х11 *зи , ма
и сф»ик1Га нз цьр<на.

1ад.,н лявз1Ъ)и нз.7 I лт».цч-м,;яг ь мкусъ
■

ПКТЬГЬ ГЛПУД.ШКНЬ
ЦеимА нз п рвит-Ь р1д и м млчестп
сж КОНКУРЕНТНИ
— ул

Пуиьчипеле Мирчз —

. нлнз

ЦКМИ НАМА1Е 1И СЪ 60 -70 '|е

Взззцажмнъ 91 И. Г- Дои Ян- 35 екипна» ^
Дими Ипчркь
\

И <-1е ли влнлгл кл-тзнтигЪ Вз дт

Вч*р*

З .М <113X3

.13

България, напущайки за
НЧНаГИ р дн и Ь си огцищз
. 7 български семейстча оть
: сг-1» Кяра-П 1ЛИТ1. Гог,.ять
лт се итседятьи нтьебл.ст
тз нз Нчреие. Чудл > н I е
какъ е
нъзм жно това
и*сгл1ане’ Ние смеси1урни
че тЬти които ЗяМ <лачзтъ
СЖ ежд-чч Д| пг»<з;»атъ

бж!'1 ь 1'Ш

мллнл н Д4 иа» зтя чолчязте ику: .т-е»1-

1,1 **.

■

-

При

!\И| I

БАКАЛИ 2 КРАЧМА7И

м юр урна т | 2 Iраду. 1
В ь 11 редя1ь оть трз д м

к и,

ш;м1 и 1ЕГОЛ мм

Ио-мгт1В!ера | длес
е П-.вече оть хл.<д I >. [1ь
Ьу«урйщь нл Ц г. м <е

1 НаЛ I С

V Е (а А !

| ТК.1КГРАЖА

I

I ез^-та С.Ъ КрЗ_

слио изр*б>и-1и и м).а*ь
Д| Кр.СЯТЬ 01сЯ н.й и злСк.)М . И (б.-л 'Р н *
Ц-и * I а
I
на п-рн^т.* м шина е п
чм н. ш жна. М жс да се
нлдл всЪкн ш неметленъ
дгиь ДП ь въ адмнии.нс-раЦ- ята ма > с.таила н;:.

«•е

и .ч I не е нЪрн
,1счед.1мадь погрешз >
вителството на Р яьн-«
Или пъкь (к,ет
млзерчо зчи.та Нь Б»л-*а егнено ние дщуск.м
гия. кждето икономическа- ю »т.> знземе отл.-чн
та криаа е страшна и на пито един» хт ~ >р* •<
нсА«а чрачеа се
срешать зачувем» ом» очгс,бетраб>гнн
, от» илселяащ» с чсул.— Редакцията тьр:и ре горниять весгнияъ си
довни к -реса мденги и» служна съ! правите а» 'Ч
Силистра
Тутр.яанъ, Ат |за Д1 върши дм-рн
фатлерь. Бтлзикь, Каварна Ако това наше д
Ш«бла, К’а^йП<а и Касъмъ. е ьАрно питяье с"
,’яателстното н* Ромьлил м.
~ Ьу<гурещ<члгь н кь же дз служи
и про«в
•Темп. >• нъ бр >ятъ си отъ днинь ни горшП. а >лн
П
г м
п дъ заглавие пр бай агатлции.
.Бьлг^ритЪ за*УПУватъ зе
-ит* иа туо ,и. Ъ нъ К*
дп*.
УР1
нь
м
*т,р. пише; че ЯоалиМелстломо
е получию
ии4и
I ’-*•
соения, какво бьлгар аЪ'
1. Дюкени на V
-*
(,ть |0 д
закупуват ь зе- на Ктисабета N2 7о. ,
«нт-^ оть тмигрнр.шитЪ 41 н Мирча чсаь М*ре’*у
»ур.,и> и че .ть Сбьлг.- 1 заедно съ дн ра.
ри •
имали (II дкрепата нь*
2. Кжш. на ииьш
8 Д. Р. О. К- )ЯГО им» шере ЛА 16.
да нала
3. Касабски гю янь •*..
с у м н т Ъ
Ние
за
Прсфакта,
ул.
Мачелзри
1-1
д *1иТнац» г нь
Споразумейте на V- 1
ла е иЪрво сь .бикнието

продан \ ск:

— Иь адмииистркиия1а
н* неппииз ни на ул. Пр.
Михлй Ду 27 срешу .радсянитъ часонникь. е н*ложеиз една м<шина за I теме, к, ято нь«нмра ли
тъоъ в.>д* за 8 иинуан и
и«рт*х двз литт рь газъ за
6 — 10 часав. Тази машина
кат > й се п. С1амн ед. нь
особень аоарап.се пр чр*,
ша на меч.а за оТШ ле. е,
моята при .ернот
изразх >лна» е на г<*:*ъ е нъ съ- 1
ст. ялие да отоплява отллШИпи.а

м

ЧКР11ВВ 0А0В1ХЦК
Б«ХВ ЖРАГАП1АНСКН

*а

ХРОВНКА

М
§
Я|

1ИСТИ 1111)1*111111 ШИИ

ЦЕНИ КОНКУРЕНТНИ

гясгри; РОМЪНСНИ И ЬЬЛГЙРСМИ УЧЕБНИЦИ.

ВНИМАНИЕ
Ш
КоПто иск» дн »дс вкус
* н» киан, оьчн 11.111 говежд»
■ ||»СТ1.|1!М» II ХуОпНБ ВКУССНБ
суджук I. II С».1»М1> оть
БРАШОВЪ и ЧКГНАУПЪ
можи да си купи оть
Впоилъ Наоанокгь
V ннмвращъ сс нн аъгл;.1» срещу
Хотелъ Ннчевъ

КНИЖАРНИЦА

Вь книжарницаIа се иаиираг ь всички КАНЦЕЛАРСКИ И УЧИЛИЩНИ ПОСОЬИГ и и

|

Щ
гх'^

»

.ДОБРУДЖАНСКИ НОВИНИ*

2

СЕРВЯГДЯТЕ 1’и; САКО съ саяам*
СиОиу II Чорнауц^
г*:»ч-9».*1

ще

н.1мБриТ» Нг’и.*!И

иь

МЕЗКЛАРИ*

,,Габровени“
ул. И
---

I'

Дукз 3 срещу -*елЪ 1ДрСсмя
А и ел ь Г с юдлн >н>.
„ . ирг
Дан.Мг, ;3 мзч ,С 1,1 цени >1 33
П м р| се сжщ I и нкусм

ЛАСТИКА
р-б те*.и

МаГ.1.1

.Ь

тродл *П ч’

нвл«ия«а ■

ть едтрь н дребенъ длОнтт-лЬ

ть ЦОЯКО

Сь п< чьтъ

МЕЗЕЖАРИЯ „ГЖ|В?0**й?,
!1Ц. Хотегс1а1а“ -Ввгагдю

Р'Ь '•

/Сигъ^вЛъ.
^ Год II брой 213

'В<МРДжикт> 15 Септемврйи 1933 г.
тг

•

.4

*

.

2 I

Зличцчет >на Зц-чз
оЬщГСтЮ 414,41 ,4

пГ

рг■

зпа<*ан-'то нриитъ на
неглатп, чгеноге. Не ч
белчзлате ли як чашичтк гоазк изв’.та ччча
и ги при рийа разказа
но. 71* зсредг м га ‘еш ьпа'

1№У1МП' ?'аг 1П(1ерсш<еп1

11Г. рП11«1П1
ае 1п1огтя<1ип1
ВсчЪкря $| АНт-рл §1г Рг. МШв! 2' Ьл/нгдк

ГЙ

уретдп гедркциопемъ номитетъ

/ V

^

’ /V-

лЦ 1.1 г. незан информационень нестникь

Огг. редакторъ: ОГ. РАДГВЬ
-

гшп ш пгош: т

М НФкъде край едни село
1, 0'пения има овчарска
олиба, въ коят- отдФлен»
тл. свФтъть самотно е
шинаваль дни IФ си овчармь Петране Лупу.
: Единь ден», той вижда
#редь себе си вид-ние.
|фдобрадъ сгарець се яява предъ него и кротко
Му .заговаря:
— Иди, Пеграке м.жду
Йсра1а и имъ предай мое
?о поручение. ТФ Сж стаМали зли, недоверчиви поМежду си и се иматъ като
врагове. ТБ се огдФлиха
от ь нФрата и заживФха
рато зверове. Мжгищат
о които сж тръгнали не
Одитъ гъмь блаженство.
^жко им ь и горко, ако
е ме п -слушатъ Болести
бедегвяя ще пратя на
имята всредь които да
йатине мжченически разва
леното човФчест»'.
Чува, с гария ть ПетраЛе гласът ь иднащь отъ
вебесата и чрьгва м-жду
> 'Ра:а да изпълни висорюю гк ручение.
Сюча се народъ въ
желето Млглавип. и скор' имтт на скромния ть
енчаринь и на неизвесгвъ
' I- ою село се пр .чува
ЙП.ла Рот ния.
Отива! ь и се нръшатъ
И разпр вятъ просълзени
че Пеграке Лупу е лекуь.1.лъ неизлечими, че про
пъждаш, мжкитФ отъ ду1НИI Ф, успокоявайки ги.
НФщ » повече. Полицияча, к ято преди е имала
д сга! ьчно работа е пре
станала да се Цронвкьа
л о ш и и
по зийсана

чрсийъйни деяния..
— Живейте II Между (И
учи
Петране
братски
Лупу и разочаровани им.
миналото, II.пресни • ги
настоящето. и .гуОили нФ
ра вь себе си, си разклагени надежди з» бжд ■ неТо изпразднени души,Ммь
никаква морална подпра
вь живота, жи»ели1Ф I-а
околнигФ села се вслушва|ъ въ думитФ на иариитъ, кротъкь и благ ь
I овчаркиь и си подавагь
! помежду си бра I ски ржка.
01ъ зверове тФ станаха
I човФци.
Преди две хиляди юди
|
ни населението на Пале| егинч и Рммъ бФше из
паднало въ ежтзта ду
шевна п)кп1рз. Язи се
тогава Хрисюсъ. кгйю
учеше
чг хтртта
сж
братя п между с-з. Послед
ваха го и много следт.
него разпнаха но втрата
нь доброто спаси чоитче
ст в а то. Вь нишата про
винция, ние сме свидете
ли на най опвриЛиШелното прочвнване на недомъоиеЯо меЖ(1у хората
Нека се вслушаме въ гласътк на Пгтрсче и си
подадемъ рмцетгь за новь
чотьшки жизоШО.
■

Пювдипъ, 13. На 10 то го
съ слемиаленъ влакь оть !< лгапия ще пристигнагъ 50 бъл
гарски ж. пжгни чиновници и
данърнагъ визитата н« ромън
скит Ь ж.п. чиновници които не

отдавна посетиха Ьътгария. Въ
групата пж1уиа,и н.шии съграж
данинъ фялипъ Н. Валабановъ
мача --и \Ъ гара Птондивь
Групата ше посети Чехосла
вия и Полша.

Германия и Рпмъния
Огъ иФколко нреме насемъ отношенията между
тия дне едн • ъреме съю
знически държани отионо
сж ъл( шеъ-и
Р. мънскитЬ
нестннци, с фипиезни и иеофицчозни, обвянявать герм.нск то пралителстно, че
В“Л ! хитлеристка пропага
нда нъ Румъния, Огъ една
страна то възбуждало саксчнскитФ малцинства при
тияъ р мг «ската държава
отъ друIа, сфана «аъ-ЪСява-

ло крайчитФ националисти
п отинь еврейгФ и други
1ф,‘малцизсгра. кзт I ги учил> аз п- дражаватъ иа
насиллияеска
г, рм.пекат
пьлитика. Итдзнания1», ча
фраьцузки езизъ • ф.щиезь

.V Шерспдапсе Коитазпе‘
обвитяна хитларистката пр •
п -гайда нъ Ромьнзя че си
служила дори подкупи и
по тоя начинь ннасита ко
рупция въ срФдата на ртмьнското наседете.

>!Л I ГОД 250 ЛЕЙ 6 МЕС 150 ЛЕЙ Зз СТРИСТИ) 1вМВ1

Арегтуизл Анонса 1д>ш.
полсшгто тревожно

Изселванията

Напосзел > к-ь пгепшк-ъть ни да сг претегли настоящето и
Л)гсь А'оЧа. Млнистеркатаднеено отбеляпва, изсе.1* бжлзмеп’.
сто:Зо нл вмпрешчит-ь
Минат странсгаувагето въ
ра^оШи спге единствени- нании на сеиейгтиа оть нашиягь край, Изселвате се мре- чужбина е сш.;чано съ траяШь е ме.Знсвчичъ и два дично изь селата. Изсел агъ гичии мери гегии, презъ които
седмични ве Шийка, които Се огъ всичка крайща
минава
чужлендцьгъ. ГБ.зи.
см възбуждали общесШПри позна гага криза, конто които се в^з щат-ь сть Бм
сковава гария аосрамеии, сж свиаетевеноиио мнение ..ротипъ отт. лтлги голини
жнвога иа населението иь ю ли иа страдай «ата на ония
Пиаци.
жната ни съседка, кждегобеа- бкрзорешаващи капуслнали 6аГлавнитъ редактори на работииага е извънредно го- шииого си огнище.
Шия Шри вестника единь лБиа и при днешната разлика
Мека да се «нае. че усилияо.иг иоита бгъизе управи
вь пзригЪ, несъмнено е. че тБ години въ нашата I ровки ше :ь на .Харсрь, кога по има д.тбоки причини, които мия, не могвтъ да се мовгола тласкатг. иБк й огъ мБст- ритъ.
сшини кървавия пограчииото население къмъ имигриПждашето е на нормализи
ч нъ инциденмь при Ун
рвне.
ране ма полигическитФ усло
лучиь см арестувани.
Ине мвемъ отлично поло вия нъ този край. Освеяъ то
женяет» иа населението яъ па събитията които пълиуиатъ
ИгИчианскаШа легация
почини всички италиански тоти край Причиня за недо сяЪга не игключватъ изненади.
волство има, особено изкуст Хиляди пжти по добре е да
консози ошь сШраниЛа да
вено създаденигТ, уедения на бждатъ вь ломовете си аъ
се припераиь заедно сь тежава ть живота, но при фа- време на буря, отколкото за
ишилчг.нскитп, ипРаници галнятЪ решения трФбва добре лутани безъ пжть.
вь си. .лиц.;Ша Адисъ-Абе
Ла.
Всички мисионери о&ь
Млдуо ламичака ва < Нолиц.Ща. /I лсжениесо е
много треюжно.
Вь Ламширъ см аривгршени подготоньиШп. за
НИЩО ПЕМОЖС ДЧ МЗЖЬЙИ ИЕЙИОТО РЕШЕНИЕ
голгъниШъ пчглиисчи сухопмъни ‘.войскевч мане
Нт
.д иг кичени* с*.
Н >ри, пито
хумаи|6щана|>. пто Римъ: Н( нч Ф см* тения ма Иаьиъ
ври които ще о;иочнай»
сле()ь 10 дни. Н* Шия .га- , тукаш>и|ф
и лишчгс-и сж нъ състояние да .ртме»
неври ще кч сШвувать 50 кржшне е г.зьрди, по п !- ннтъ решението на Италия
хиляди вгиници‘ Н00 шанн дь мсказею на Иаьнл, М тже би,
англии киягт.
н> ве и
аршщерийсчи
Игал.-м д. не употр-Ъбяяа мчинегъръ на иъншии1'1>
батерии,
насилие срешу Абасииня, ркботи ще теме другъ
че тя I е м же дз п ем* г нк, рлзличенъ отъ т-зи
м д осн ь а-и зжамечт ь Огъ ча пдьнь. Нтнъпртки тоигалиансккта страна се «ак но, <,< Иш-мя ще *• бгзравяч1 тньрд; кагег дичао. зличмо какно щ•
Лзч .бисияскиягь В.просъ Тави по • б екнем и мъ
Сч ре.т ь сзгдеиията, кои
трФбаа л* 1 стане л кало- прост,
т I д ой
дирекцията иь
зир.нь. 11'алмя желае Са иа
Пж'ьтъ на Ипл -н е настатистик.га
нь
Агина,
Ррезъ миналата година чи- да ургдчньмр сасъДд1Съ- че(ианъ.
Абсба. Изт-1 нФ.<акни дмсл^ то на нагелкиието е д >сти1нал ' до 6,746,1)00 души,
И трФбиа да забележимъ
че рагтежътъ оть окол 110 000 души на година не се
Д1.14СК II | гм 1грзнти Д Ш1И
оть Мзла Азия, иди
оть
Смбш.в.ть отъ \икара|чъ пари и нъ машини, а
сьо дниН. б|дкански страни
че осн ънъять камъкч Но за||ап|едь, ьаьто (е гижи
;з на естесгвенъ приръсть
Презь 1934 година е има- предачната и тъккчм.та ф. се прибФ.иа и д» концел) 210,817 р.ждьння, а у- брака на Нас . екс, която сни. Но Попие п лиТ‘-чеще бжди построен! I ТЬ Скитф ОТН' ш»-И» Н На Тур
мирания 11.0 361. И: вь
всички^ части, обаче, на сън леки инженери, е биль ция сж най близ<и съ Ру
Ц| сгаьенъ нь присж!стние- сия, т.» предпьчитатъ за
Гтрцня
ретултатитТ. сж
то на турския мзнистъръ кпнцеситФ. съветски гра
тъй благоприятни,- напри
на нар дп то стсп.нчттп ждаие.
мер ь нъ егейскигф остри
Турското граииДжамать Бзларъ и на съ
нп ражданията презь ми
гглетни не се б н оть коналата година
сж били ветския тенгр-лень въ И- мунистическата пропаганда
змитъ. Офицпалчото и от
2,690 и 4,216 уиирания.
криване шФло да стане на иа кокмнтерна тъй, като
16 сепггмьрий при г. л+»мн то има пълна сиободт и
I
тържества. Досега турска- нъзможность да нзема вс%та индустрия се подпомага! какви мФрки за нейно \>
отъ съветското правитед* иотушавДне.
ство съ даването ма заема'
:

Пжтьтъ йо Италия е
предначертанъ

Нассдосг.то па Гърма
расте

Индустрията п Тт
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4а отстряиямне слабата грамотноеть въ руски?! средни учеОаи
Чаьеденнн
Улнлежрът » О*. >с> X' 7'- ~ '.СЖе — Тг.е* Ъ} 'КгЧ
вд^.* ч й: лл^ ;..
.
Т-С*'"- «й
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сж „егреж*'-.
у се
«>“77. Ш
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о.т;г'г7 е
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' •''•'/•1 Тред-

«егл 3* Те> се -.»
саага .трае; 7 г.'. *.*■*■-! ;*
осстс&х плитка зрео.дзна
те.-.л «а р_.е»»* е>*»л ?ли
тература тдСЬ'. д* се с<СЯЛИТЪИ урСФГГЬ .«7 К77 V-

.* ' еесьсгтл. -•= пр::ье: -в-С ЬЬ' * *
б.'-' Д»
Ье ; -*ТсДкТЪ * ; -«ТеЛ.НТг. '7
И.7гХ«7"» 'V:''*»- ->_« те!»:» Д*

■.-.'Л-П'. •„ » «'.и

-»-

стя-е:*». дух-»
С"*':7а -дт:е
г-'*п\ггг> * -д*
я-'лп рг7.?а я
а; Сга-*:»»
>7С.* щ -аа е,-, гшл
геетг и ге» •»е ССЯ г:
с-в-т

— Л »о ,Сов. ггап .чаа да приема стъ
■введитевлтя ма соата а^ редъ ва селата н гари:

13 сест. Сласанс. С*рния>, Ьил>, Сяме.н ъ)
14 .
Каралча, Сагьлмъшъ
Каракасуръ. Кара*
ларъ, Черя'лков-7
1^ , Дуранларъ, Кл.лха, Ятлалжа
Селннкуйсу,
Г море
16 .
Крулево, С-ра*.»., Великов , Бтжеиари,
Ьичев . Предялъ
17 .
Преселевпи, Г,риза. Каляна, В.счхеаз И .нужчиларъ
18 ,
Шарлени; Герааяаръ, Хашлалжакьсй Яерифакъ

13 септ Езнбей Каралезъ, Гелеиджигь, Семизалж
27 и 28 сетг Б.гдаазв^. О.гавч*. Караб.шлж, Т.
Майореску
19,29, 30 септ. Суючукъ, Чамурж-й, Османъ Фа«л,
Кабасаиалъ, Чеакърча, Г-ъъ Ст. Поеташъ
Сарж-Мадмуть
15 септ 1 2 окт. Владемиреши. Сердимеитъ, Хасъмь
Деде, Кадневт.- Ариаутауйсу
16 септ. 3 4 окт. Ш»бча, Уаире, Пздуреии, Рогзжана
17 септ 6 5 ,*1 Али-Ачифе, Юргичлеръ, Мзтлъиово

ш

V Е С А“?

- пени конкурс: тни -

а:т

ХРОНИКА
— Вчера
да •т сягь --а
- въ Т Г Ста- че*ъ
-.1»»» '*>и

;е
- «ч
в 1*

Г

ьадггъ "ча •
гу; де ьа мъгге а
бу-алъ га г5й::1!с
*1гП ГР.ГергйаВ
7Д7«Тв ‘еГГг*».г

.7-

8Ъ

с*-

— Жвтеляг! а
:~л.
Ос*еч« Летгр»
“.«к 7Ъ
и Ст.Р.47 I.д:р:въ ■?-■•
дали :т сизстаата си и л:

т

С» и :»Л*Тг ВЪ 3.8?1*Д?И*Ъ

!• Т М, В в България заеав ^ гь семействата си.
Имаме сведения, че и дру
ги Пени съсели* :*. :ъ
■«меревие да гн гссчед
аагь

Цеии1-Ь на п рнитЬ р-кдки по качество вина
сж КОНКУРЕНТНИ
— ул. Приг.чипеле Мирча —

"оъ

Четете на ..ШВИНИ"
По. „Сотегс!а1а“ -Вагагдк

к
”

■

т шттжтшяжш ттлжтятшшш^ ;
'
В8ЕИ12ХХ
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Който иска да яде вкус
Ж на козя, овча или говежда
Я пастърма и хубавъ вкусень
суджукъ и салам ь оть
|
БРАШОВЪ н ЧЕРНАУНЪ
можп да си купп оть

8

— 0"П\ Iб & М 8СЯЧ<Д
о:наии училища, о>ржаинв и чзспчв аслочезй»
рюовнит'а си ззчччия.

1

■
{
1
|
|
I

»

1
намирнщъ се на жгжла срещу I
пь

8

Хотелъ Начевъ

Ш
® ** *а»ши«яя я*яввшш^1^
Шк

— Нациочалъ Цьрз-,исксШа парния подгот>я
граиаОча народна м .ниф(стаиия вь Бу<урсщ\ на
14 нсеичрий.

бакали

— Ш сего Олавча-Ка
рабаллий-В.р' енсиот.- ш •
се се поправя *.ть жители
те на околните се.т-, м-Ьстни И к л НиСТИ
срещу

а кпчмата

И.ч*те лч винаги клчснгиг1> Вт да
рялчи

бжю>т> -1’

^

и дз имъ з^д тчолявате Ркусовв!^

С1ПК1&1Т1 ГЕ сш ст С41&Х1
*УП'Ь „

какеию щ? намЪрит-Ь винаги нъ МЕЗЕЛАРИЯ

К1МЬ

к

у-1, и Г Дука 3 ертщу ч.ел1парс'<ня мтгззчнъ н1
Ангел ъ Г стодинов*Давлмь ма изн 1Сии цени и зл иргг»рсдй»зче
Н.мирч се сжщ ) И
ЯжСТ%Ч|4 отъ едърь и дребень д^итъкь «3'
Работени оть ЦОНКЕ

— Вчера
се рззпедз
г.редъ
Кюстендженскиятъ
Асел.тивепъ ежль чпела
на осжаенит-Ь ьъ връзка !
съ «смунисгическата афер*
въ с. Пчгларовс, Калиакренски скрлгъ. Сждъгъ
намали на апелаятитЪ на
казание! на три Години
затворъ, 5 000 лей глоба
и лишение отъ граждански
права Лезнти Б.кларонг,
Стоямъ Димо Ганевъ и
Гесрги Гес.п здииовъ;
на
дче години затворъ, 4.080
лей тдьба и на дче гедини
лишение отъ граждански
«рева В.силъ С. Славовъ

Съобщ.в, се на всички дзъжнчци ив баик. де Из
дУ=гРня и Комерцъ Дтбрудж»нъ—Базврджикъ, че банкчг*
”Рнеи* погвсячаието иа 3|дъ1жеииятл да смя* и сь хрч'1^
С' с*,Ьт1т*гь "» иаксималкага пазарна цгн* сь‘

иА8Ц0
з.хоо "77-л
“Г* "
лей ГД' ба Кирилъ

.**къ и

вкусни В«ЗЕ«Н«И® ®
Съ П1 ЧИТЪ

■шши „ганив*
СЪОБЩЕНИЕ - ПОКАНА

■

НЕТЪРЪ ГАНУ4ЛОЕВЪ

ш

..Добрузжаа::*2 з:зш

е 12 м.м

— Биеликтъ НСТарЪ НВ
Тропнадарскл - б л и н а
Вяадъ е арестуаанъ. Пр:«урорггъ
отъ
мъстния
0«р. Сждъ разследва ф«.
лшнф^кааиит-к които т и
е въроилъ при издаване
на раяличзи удост.варения
на изселващи»^ се турци.

гИЪ

а

>9

задоволявате и иай изтъичеикягъ вкусъ
при

а

< '4771 ‘ «I
— Турският
втъ Кюлеадж* б.й Неба
Сюрсй пр;сг г:» дц*
гр<да НИ. На 111. м.;;п
вреяет,- на предварител-; „бедъ той е ;г ^ рл.3 •
събранието ь* с-< чгв ;.$1 V
ьг.ать артегь.
чзр-днит. съ:г л_> с*;.с
— Мавалла воохь е па- Турският» ьлубк Ма:
:ьь:н*г,
ечал
яъ ц-Ьлия <>рлгь другото т Я е
з.д з ла-еино
дьждь, изселзащш-В се пол 1
< Яг ле сч ио-несп.редъ не бързатъ Да а роша
:г»два»исти1% за усилване| а да се стремягъ да д.0>
за :аз5.-лзтз и едшевре- ягъ дебра цев а на сасв
г
<гв7 гремадване на пра- им ти. като а' ж*п> з
едтъ ле отстрани надви идущата годиш сз ето з»
Т1
сз.лата чП.сн.сть отъ ма млвазавг.
I
;
: ь.т.' заб .-.язане на до-;
* итг>а
•Разпространявай
Зъ града ни вележът1

д кржават#.

чткнк §а«В1щк
1Ш ШГШ&НСП

М

^

3 1 Д1.1 Жч Нг.я1ж

ШИ НШРШН ВИНА
които

Зч .чг-.геа^а--* :е нз.«сз'ъ в:ичги ККНЦЕЛРРСКИ И УЧИЛИЩНИ ПЗССБ/-
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Щ||ШИРИШ ПОРИШ

И

„КОНЕРЧИЛЛд“ Гкомерчиала* I

;« * ч.".!*;. :* :»•
ил** и:ч:;1 :е гсч:
;
С* -.ьг -г ;*С7*'
*
У.ШГ|
*'• - Ь4>7*С '5 -•#С*71 -.7'
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се премести отъ дгжлд на ул .Пз»нч.
пеле Михай* въ сжшвтж улвца .V. 20 Й

ЕНПЖАРНВШ

И. Христовъ; Жеко КараИдамовъ, Ивакъ Р. Госнодиновъ, а Тгдоръ Тодоровъ
•* Ив. Гааевъ по иа 6 м.
затворь. Зачита

имъ се

.... „

.. в.,.,.-

гарз Харианъ.
вт»тПокашватъ се всички длъжници, които вЪматъ
_..гагъ
ожность ад извършвате плицаиияга въ брой, да внася
*ранн.
ОТЪ БАНКАТА

ъ-?
' I?г

II брой 211

на 1 лай

руозюа

в&Г.Ъ*В
а к-д

л.

*5-

/

^•у^

'

'кг ^(</<
\ • „•■
>т V

* ■*$$

ъ 17 Свптмярйш 1939 г.
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*<&.

Л-^
.> г
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• Звгинвгнет >%л диен*
общество нлчт с\ ргаолдането мрават% но
яеишятгь члгчоее. Не л
белшзвате ли вь ношиоть юл4ь ичи.тла чвчл
а ли причриша разюгла
ногпь всрсдг младеясъта*

N111/ШИ' /Лаг >п(1ереп(1еп1
ПЦТ|П1
ае 1п!огта^ип1

(■а у) АЗт-ра 51г. Рг. МПга! 27 Вагагдк

еждп гедянциопепъ комитетъ
ЙМг. везан. информационен ь кестникъ
Огг. редакторъ: ОТ. РАДЕВЪ
тт
1 1

Абоьамснгъ. ЗА 1 ГОД

кдкзе ясната

Едно изяснение

Нргдъ нерсаективата на
гладътъ средствата за из
Новини*1, Г. Станчев?, карване на х.тЬба не се
В% уводна ста • ия на сж- избирагь. Хората еж зли.
Ржконоднит Ь к тжгове и
■МЯ брои сь повърхносгь- I
преса
Т* яа журналиегъ налага послушната тТмь
К1{ат« история на Пс- търея I ь Да от влека 1ъ внк1МКе Лупу — пророка отъ мзниего на недоволни гЬ
маси.
МЪГЛТПИТЪ. Отл. стилът ь
НгмФрихт Гктраке Луау,
N съдържанието на стагиСь искрената н йвность на
гга вке мисгьчн.сть.
— Хората сж зли, недо- когото се злоупогрЪбннз.
Вь Францит ние ! ма ме
Г|рчик'1 и се иматъ като
■рагове.. казвалъ Петра- Беркадета Субирусь, вь
родното село па която се
к Лупу.
издигнаха б >лници и сана
Възможно е. Точка.
— Хората сж братя по ториуми за да се предпаз
между ек и требва да се ните отъ зар зяване п >Обичлтт... училъ Петраке КЛОНИЦИГЬ ДОШЛС Д1 ви
дятъ светицата.
Лупу.
В ь Америка известния гъ
Ясно е. Точка.
' ,..И всички се стичат ь писатель Ачпг нь Синклеръ
м; ркснстт,
доскорошен ь
Къмъ Мъгл.ьитъ.
излезе въ изборигЬ сь ми
К Знайно е. Точка.
■КЕто въ кратце съдържа* стичната формула: Свър
ШКто на горната статия. шена на бедногнята въ
Но защо х .рата сж зли? Клльф рния. Убттиягь н.Де ли с«* раждатъ такива скоро сенатор ь Хей Лоигъ
впоследствие, I стана абсолютеьъ ь.тадещи пъкъ
■ОДь влианието наживога, тслъ на щата Дунзиана
се озлобява 1ъ? Е го кое обещавайки братсюто нобогагстват..
ни казва Г. Сганчевъ. дфлзне на
Единъ
свещенткь
основава
Пефаче Лупу заповядва
Да се обичаме, но може въ Детройгъ ,Лига1а на
ирайосждие*‘,
Ми да се вдъхне любевъ социалното
която
вь
скоро
време резвъ зап в-Ьди?
Населението се стича раегна и плаша седмично
«ръмъ Мьглааигь. Кое го на една радиопредавателна
станция 1,500,000 ле''.
Жл.:ска кьмъ тамъ?
Огъ приведени!-!-, приЖивота ни дава обяснси.не на горнитЬ въпроси, мФри сгава явно, че не
Ь кономкческата криза из- сам » ние въ Р<мьния имаВаде .»а яве горни 1Ф поло- ме Петргке Лупу. Има го
*Жения, върху които се гра- вь ксФка ед-ш държат и
1деше развг.тиею на чс.вФ- нсичкитъ поженвагь успе
*чес1В(ЛО. И гния слоеве, хитФ на нашчя Мьглан»кси.о преди се задоволя- гедъ. Птичкигв сж цр •
в.хд сь свпитЬ деходи роцщ-Ь нз Кризата.
Нево Велини
изи днаха
въ
немотия.

Фр:гшил а Аагдая
Женене, 14 IX Тази сут
риьь ззц чватт 1н )«а заседожяга на О. Н. Вь венччи
де.тгзцти се ОЧйкаЗТЪ съьене1 ьрпение д-к шпацит-Ъ н«
' д^....
а .глиг.^квя мньпетьръ на
ньишчнгвработи Сърь Хорь н н: френския минисгрь-пр-дседательг. Лтсалъ
Д 1амага дтржанпици ще
.
133 жагъ тезигь из ДЧ:.1,
г.елнки сили. к иго сж най
МН >Г )
33интересувани оть
конфликта за Абисипия.
И нь гжшчесть минам
И М рьть ЗЛНИСЯТЪ отъ III
чипа, п > който ще пр >карагъ се н;гЬ тези Англия и
франция
Огг пт^лиялеката делеге.*
цип с изтъказ, чене огъ
6р-Ьги.».т г*Ь на Тнбеоъ ще
се раз. есе новина зл н йча
а отъ б^^ьговп!! да С“на
и на Т»м;а шс зтниси сао
койсжн*-т» I Ь Ечр пд.
Впечатлението е, чс и

Вь съботният ь брой ре

актора нл „Добруджа н*

БЪЛГАРСКА ОБЛАСТ!» ВЬ УКРАЙНА
Софля 14. Въ Украйна
сжатессьуЕа българска облас!ь, коьш е праздвунала
10 годишнината отъ фор
мирането й нъ сьветскит-Ь
републики,
Въ тази сбласть има
115 хиляди хектара обра
ботвана земя. Населението
брой 34 души нь 16 чи то
б I лгарски села.
Всички отд-Ьлни стопанст
ва сж обединени въ ко
лективни 96 та сто отъ
земята е колективна.
К лх. зитЪ иритежаватъ I

216 тракт..}и, 55 нтршачКИ И СТГЛИЦИ Зсм .ед-Ьлски
м шини.
Въ сбласгь»а нма 28 ознопни учил^щт, 2 ср-Ьдни
и 2 землед-Ьлчесви учили
ще.
Дд рев. люц;,ята пъ тази
область не с имало нито
едно българско учкляще.
Единственото такона било превърнато нл руска
семнньрпя.

250 .ПЕЙ 6 МЕС. ! 50 ЛЕЙ Зя СТЩКТИ ШЙМ

С>РЬ X |Ъ И Г. Л 1В-!ЛЪ вь
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св >и % дгкларчцип ще изтъква!ъ:
1 Несбдодимостьта цт ь
за | *за»цс ачт пмтет.. на
О II
2 Правеждтнс зшпгтгд
на член 1 ет4т на О. Н,
11. 3 силване м4;р<шг .ра
щу I тю ти 31 едносгрзк 141Ь » раьр«шс..ьне > •! и-лиТ1.чески**Ь Па. бл- ми.
4 О х.ирляиего н йната
като ср*Ьд:1ло протин р чт-

бнонинни птит
ВсЬки де».ь вт> редакцията I пиег' Ззща сж бгзчкени, гиок< се получааатъ донесен»я нимни?
огъ селата за некоректното
Отговора на този зъпросъ
даржане на адяиниегр^тивни и ще бжде предговорът ь и сжполицейски власти. IIтвеяего, щеяремею епик гиъ на този
птчги всички тЬли писмени ре мшъ.
| Д0|1есния И(. но.ягь иизакъвл» • ПашнтЬ хора отъ селагд и-Ь| подлисъ. Сдтчвло се е на нЗ- ма:ъ ясно граждгнеко съзнакого н1»щ >. потсрадалъ е. мж-|пие. Не познавайки законитЬ
чяо "У е каго разбира, че ог> < гЬ не м -гатъ да се сартвягь
ник*Де не из”а полмрепа и сь ония представители на
търси дз излве своята болка ! власти га, които шюлчвать ивъ Д0Г1КСМ„ ля да С110Д-Ьли I мено това тЪхно качест-о.
сь неилтесгннт!» н.му читатели Из това огг ре гй сж <<бзесвоята учась II почна да на- ги отъ непонятенъ сграхъ
режза. Вь : Ь|и долиски има, | предь гЬзи хора. Тормозшть
нанстнла
много стргданиг. ги, биятъ ги. ТЪ мълчатл».
Н*праздага и жестокостьта,! Сакънъ, да не се чуе! По локоиго се истьч атл. огъ вс+.кн шо ще стане,
редь на безименигЪ п-.сма па-1 Огнраги-ешасл 1бос^ь Пьлла
кьр.-вагь читателя. Писани отъ | липса на доблес^ь. Какво сапласти хора, тЬ сж пьлии съ мвипазиане очаквате отъ танаисаь с I. и вскргн С’Ь А»с|къва стад> о?цк!
се и .дредягь и сьбераи» биха
Калното за ••а:ъ. н.е преобра |ува."И прекрасен ь ромапъ I дупреждлеаме, че ще хлърлл*
ии. а.ивога на мКсшотч нгсе-1ме г.ъ коша всички ония доление.
-лес-и ко! то не нссчть подНо защо I» не носягъ ьод-1 писъ.

Википп Гърция

Аг-Н1 14 сспт, К мпе-, минислерск ля1 ь съветъ > ма
тенгки:^
1вьрлят::,!.ва;ед<вие. Н: е з м*, даче конфличгъг» между г ли ще сг.не нужд< да сгоЦотдарись и 1еиерздь К- п- «а
мзб ръ
дплнсъ е сън ь; ш .но. <»г за новъ прелСсда е-ь.
стр.1нена. За сега е нвелж I
пило саок й га-»с оти* си л
ГЬОРГЪ
плебисцзта. Пр.о.ьрч п -!
Д )!Ь 14 С !Т ,Дйц т!» :и м. н.рсовп нокоз-1
Н ,ТЬ наклони да 1ЬМ0Г аО| .! ■ МеЙЛо“ ДМЗ И.|!С,1 ю
илебзецлга, н> изст >я « ть
. лд • п латнчее* » лиЩО К . :>• Ш 1'..''Г , ЬОИГ. МОг. й да С|В-»е къ лар.ага пе оть Гьраич. Т* злянягагь да с- п.нтгь чрезь Пол нто, п.4 м олтом р-й
не -раль Г'с >;>гъ ще се
сбш.га I. ля на О. Н.
В.» Н^ЪкоН Гр-дме сЖ :»1р-*С На Гь, и-Я м» г.т 5. Прт бш!нане па »с-.ч стаи ‘ли мая т инциденти р*Га (I но ина т м .есаь
ки дьржаа»: к.иь п.тьк.а- между офицере, но редът, Iдоем-р 1й.
ческ.пи нрил ж н-е аа иде е ноньлн» запаз.-*;.
I ДI т газа ■.л б I :н 1Т ь гъ
я■ з иама !яч.1ие чь орж- :
З1 ссг.н.<кта на по лес -1 ихе бжде пр из. едевъ.
Ж. н -1.0Г г.
I дзделя н : р. пуб ;иката днесъ
Значението в О: Н. згр.ъат-разе мир! « ь сиФ
та е I сгаиен > на те*ло
ишитанас. Д .егп тгЬ печи
на г. Лшаль и Сьрь Х.рь
ще им.ть сждб.»восно зна
Мекспх.) Н. Всидстьпе трети к. иго предизвЬнаха
чение.
на ед«!Нь спорь вь 1 арва Пан ка между д-.у1»1и и
Н дь хор-з »зта се про* ме к. сж разм-Ьнсни Би публика.
ьижда джппа, предьестн *кь стрели.
на слънцето ма мира, но
Едчв ь нао яенъ предегатътпежигЬ на гръм.тс::* внтелъ е уСжтъ, единъ те
пиитЪ >се еще нваеягь жко р нень и даамз леко
безпоксйС1ВО и напомнятъ ранени,
за ужасит-Ь на предстоящ т
П вод.ъ зл т. зи споръ
Париж ъ 14. Едчо отд4тта в. й.-а съ нснчкш-Ь >.ъзи
за тази оре баб-Ь отка
и -жни у.-ложчения.
ление
оть кол.»нкя.’Н>та
за на председателя на пзрПехота па гаркизочъ въ
ламента да даде думата н
едииь народен ь представи- Бресть, получи зшонЪдь
••
да замине сь играх д»
т«ль
Разм%аени
б-Ьха
30
нз
,Аше* за.Джибути,
$9

! кога ЩЕ СЕ ВЪРИЕ мгпль
л

СТРШ ВЬ 1БШ1К. ЙАР4А1Е!! ГЬ

И Фрапцвя гзпраца гой
ски въ Афргза

УЕСА?

*ШНТНШК1»ШЛ1 ПОИМ
Паряжъ, 14 септември. • дъ рязгояоръгь си съ съръ
(Хятксъ) — Вестниците от ; Самуелъ Хор*, ше всвяка
давагь голямо значение яа дяесъ барояъ Алоявя я ше
разговорят* между г. Ла- му яааравя едно окояяавалъ и съръ Самуелъ Хоръ телво предложение. ссвопосле дайте
я ва речьта. конто оослед- ваио върху
яяятъ ше произнесе двесъ. отстжпкя конто би полуОбгче. впечатлението ва чилъ отъ Великобритания
,'Ьнд ;иъ, 14 септеяврий.
печата, досежно хода иа
работит* та гомиреине. е Вестниците гледагь песи
твърде песимистично
нисш чво ва изгледите на
Огь фреиску-аиглискит* кояитета иа петтимата да
разговори в. „Матеаъ* за во.н*ри мир.любиво разре
ключава главно, че френско шенке яа италоетиопския
британското сътрудиичест- споръ, ио насочватъ всичво е по-т*сио отъ вс*кога кот > си внимание върху
и чг, въпреки л .шите при
р-.згои р,т* между г .1аячаци. иишо не г.о засенчва, валъ и съръ Самуелъ X ръ
,/Куриглъ* пише: Двама като отбелягаатъ съ з>домжже размениха възгледи в.легво обшч стьтз на ни
съ пълна исхреисстъ и к .а- гледит*. тона изглеждала
статираха еднакьестьта ва се у:тан вян?.
стремежите св*
гТаймсъ* пише: Съ от
,Г1ти Паризиенъ'1 пишг: далечаването на изгледите
..Тесното френско-бритаи- за едзо мир мюбино разре
ско сътрудничество се сблс шеиие, се угеличава знаяява о^ь факта, че съ тече- чението на пълното френние на мремето, положение- с<о-антлй:ко разбира!ел'тто става все по-критично., во върху си- ва, К(_ет^ би
, Йовръ“ потвърждава требвало оа се направи, въ
думите ка .Еко де ГЬри* случай на враждебни дейи казва, че г Лавалъ, сле- стаия..

кой ж тгобм а пеши:
('рс дължение)
19 септемвргй
20
21
22
23

•

.

Пресскани, Касаллвй, Айдънъ-Бей,
Мглеклеръ;
И. К. Братиану, Каралий, Ечиджа Хайдаръ. Узлари;
И. К, Дука, Мтмучкьой, Ч
)Ъ-Куй:у,
Небикуйсу, Кара Дурмушъ;
Хасърлъкъ, Чифугъ-Куйсу, Карзачъ;
Харманъ,

ГШ 1ШЦЖВП
18 септ 7 8 окт. К жарджа, Мансърово, Дрзгошъ В >•
да, Винш аара, Ар.баджий, Нзстрадчнъ,
Карасиванъ;
19 септ, 9-10 окт. Гаргалъкь, Изи Б й, Насуфъ П.шз
24 . 11-12 . Джеферли-Ючсрмгнъ,
Р.зовцчсни,
Ю любен ян аъ
21 , 13-14 • Долния, Тьрч.нкн, Ресилеръ. Кчрлдбейкьой, Члрлж. ГАолъ, Сусускьой:
22 . 15 16 . Голеио-Алъчкь А, Малко-Алъчкьой,
Гелифакж, Баш Буна ръ, Айдъьчува,
Букурени. Каракуртъ, Кюселера :
23 , 17 14 я Баладжа, Ач^рмкнъ, Кую\ь.й, Хчмзалзри.

ЧИСТИ НШШ11Н ВИНА
ч»«и« неищ
които задонолянатъ и най изтънчениягъ вкусъ
при

НЕТЪРЪ ГАНУВЛВЕВЪ

ш

)

.ДОБРУДЖАНСКИ НОВИНИ*

Ст? 1

Цеяи1* на гориш* р*дки по качестно
сж КОНКУРЕНТНИ
— уд. Привчипеде Мирча —

па

Ш

у

ализатъ коло ара горко? ,>
ходяаие ва газъ е г.
СТОЯ
да отоплви п
— При все,че тази го- чво обикновена сг» ^
,
;
-Вчера се изселма за *■“ ^всдята иа плодовешпага и печката «,
турцив 33 турски сеиея- «■ Бесарабия е сравиител-<сяво и.рабле^ и «а
стваотъ с. Горния Сараджа иа сл*ба цеиит* ", пл^*« «Р*«гь ст.я я.а
| девет* с* низ<и. Цената;скано иобидчрана
—При прегазени нз *а- иа крушите е 3 — 4 лей на горната м.^-ше
иша ва мелницата въ с. Са кгр. на ябалките е 2 — 4 чтя ииш.жно. М же *
раджа. «>лел ло иа мотора лей кгр. на сливи! е 2 лей. зидл все-си п; гсьтгтв
деиъ девь въ асинивг.
е шель рдката на механи*
— Въ администрацията цията яа вестник ни
ка Петърь Калечъ Вь теж
ни на ул. Пр.
ко п ложение вчера 6* да На еесгника
ж
каранъ въ тукашната бол- Мчх^й Дг -7 срешу град
ският часовникъ. е изло
> ии.ц«.
1. Дюкени нт > га
_жена една машина за Го”!на Ешсабгтз № '5 7' I
вооерааяата ье
и*с?яи жителя.

ПРОДАВА СЬ

-0" "”1

месарч б*;ха пуснали на
штга слуха ч нь Саб та на
тьржишето ВЪ Гр<5д=» ни
шели да д каратъ едчнъ
во.ть к'.йю говорелъ.
Стунгь
п.дтгь
отъ
жените стана достояние нъ
ц*-.;ять градь. И действи
телна нъ ежбата на групи
сь стотици жена стив ха
къмь тържището да вид.тъ
т В< чуд I.
Т ва е първия
опигъ вь н.шил градъ за
реклама по Американски.
—Реда-цията търси Ко: респонденти ьъ Силистра,
Тутраканъ, Алф* г л а р и,
Куртъ-Бунаръ,
Бзлчикъ,
Канарчг, Ш-бла, Касъмь.
— Нт 7 т. м неззестнн
■ кради еж влезли въ д,мътъ I а Пзечз .1, Абаджиевь отъ гр. [Каварнз и
въ негово отежтетвве с*
задигнали разни дрехи и
дребна п чжщнина на стой
ности 3,400 лей Разбой
ниците сж забразили въ
едпа отъ стаите касапски
н >жъ, пропити оти М1зао
та. Рлзб йниците * ше ие
сж заловени.
— МинисшерстюШо на
ЗетледгълиеСйо е взело ре
шение да се оЛкаже оШь
Правото на преимущества
на дьржоваШа верху оемитге, които се прз&авать отъ емигриращиЛл
Щурци
на ромънскиШгъ
граждани. Та<а. решение
е валидно зи транзакции
кпито не нсдминаваШъ
25 хекШаро.
Бел, редзкцията. Огъ гор
ното съсбщениее яси<-, че
всички ромънекч граждани
ииктъ нряво да закупуватъ
земи до 23 хектара.
— Получаваме оплаква
не пр >тивъ шефа на Армутлийскняаъ п< стъ Нико
Иан>, който публично се
заксна-алъ, че ,,ше изгони
българит*". И наистина яъ
еждзлищетт има сума гло
би наложени на мъстите
жители аа „кучета“ за
..бдклукъ“, за „котки“. Въ
сегашната криза самз то
ва оставаше; Глоби зл ям*
шожни или пъяъ неосъшествуааши постлани.
— Въ Каяаряа се обрааа
" постройката
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КОМЕРЧИАЛА

Посетете и ше се увЪратЪ отъ кон
курентнитЪ йени на учи.тищнитЪ при
надлежности депозирани по случай
учебната година
РПЗПОЛЙГРМЕ СЪ ВСИЧКИ ЗИДОВЕ РОМЪиС«*
и ЬЪЛГйРСКИ УЧЕБНИЦИ 3* ЗСИЧНИ ОТДбЛйНИ?
и (1ЛНС09Е
Посотото езни уворонио
Книжарница ..КОГЛЕРЧИРЛР“ Т

Шяяяш

■

СЪОБЩЕНИЕ

ПОКАНА

Съобвпва се на всич** лъжливи на банка л; ;
дустрия и 1ч‘омерцъ Дзбрудоань—биарджчкь. че б1Л<,1
приема погасяичего на заль1ас-мяга дасгаза и съ тя*
КОНГО ще се смЬтатагъ пл макснмалаага пазарна цена •
стаегствующа на качеството.
Ьласяанчга на хранигЪ може да става вь 11 аожакь и гара Харманъ.
Поканвагъ се всички дтъжчици, която нЪмагь яа
можчость да иааършзатъ плащанияга въ брой да вча:г!
храни
ОТЪ БАНКАТА

-1АЖВ0 ЗА 1СВЧКЯ
Клонъ (сукурсаля) отъ фабриката или хим*ческ1!'1
бояджийзиц* на Д. 1 /девь гр. Базарджнкъ. до Преф;|<‘
турягя, до железарския магазинъ на Стефанъ Аврамозъ срещу хана на Димитъръ Ангеловъ.
Приема за боядисване, валяме, н скендка, на всички видове шаеци, чаршафи кояертури, прежди и пр
□ ьлнеяи, памучни и копринени платоае, балтони, ко‘-'
тумн мжжки дамски и детски.
Бждете уаЬреии, че нк бояджииницата ма се бмм** сь подбрани и иай здрави и трайни германски хр°'
мови бои гараигирачи и не си измеиягъ цзЪта дз край'
<>тъ специалиста текегилеиъ майсгорь хииикъ, всеи<вестенъ иа всички Д. ГУДЕВЪ свършила тексилно бояд
жийско училище и Съ дългогодишия практкка.
и
оконджа ПРЕВЪЗХОДНО
Първото нещо, което е отъ иай голймо значение
какво квчесгяо боя се боядисяя и въ изработката
(скопостига) и като тъй поговорката казва, ммашли ок*
брашно, дай го ма майстора му. Преди да'отидидрУ'
гаде, заповедайгЪ и ще се уяеригк и вииаги ще 6*детЪ доволни.
.
ч^ички удобства и иай гоаЪмо пресоблеиие изр*ботва се, чисто трайно и гарантирано.
Всичко се приема ив еднакви фабричен ц*яя.
Проаажба ма всечкм видове кмиячеекм.
гермавекм бой съ м безъ ветриоаъ, ь новото редуци
рано синило съ студвия водя.
Съ
ь. Клояъ (сокурсал!)
: Р. П
отъ
Гу;
Базврджямъ. до префепурата. 84г.
14,
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Лрешзвиконо шв№
Или насг те пи разбч..Добруджански Н шини“ !
поде няколко инициативи ратъ? Ние жельеч ь сам > доб
вь съгласие сь задълже- | рого на т1;:ти на ксито. слу
нита, к.ито произгичагъ жнм ь Требва ли да се казва
ог ь предназначението на са- изрично това? Ний п >знащиигь вестникь. Очаква ваме много добре положе
ните резултати отъ реали нието и нуждит Ь на на
ши г-Ь сънародници И ьпзирането на тЪзи инициа
га йо лан/и/ акме изпеей*
тиви с* скьиа данъ къмт
доброто на м%стнит1» жи на иОен, щзсстна ичициа
шини, шя ще <е яли за (>а
тели. В в няколко броя
ние ги направихме известни псйьини една Ораз^чини,
на населението. Обяснихме, да \довлета< ри крещяща
доколкото б^шо възм тжно нужда.
Съ какво дг си обяснимо
' подбудигелнит-Ъ
причини,
сжшностьга тогава изразеното безраз
изложихме
имъ, от ъ кждето да се личие на нашит* сънаро
заключи зд последсвияI а. дници кьмъ нашит* под
И чакахме отзвукъ на канвания?
Вь селата имаме инте
нашии1ъ глись. Чакахме
да се тбадягъогъ селата, лигенгни младежи. ТЬ по
да пр:дявягъ свонт* иска- не, н*ма ли да ни разбения за обещание* отъ ратъ?
Това мълчание, това без
нась земеделски списания,
буквари за самоуки. Чаках различие въ селзтае обезпо
коителень признакъ.
ме да ни извеегять за у
|чред*ване н а
предвнждьме че
Ние
читални
този п*ть ще изтиска но.вь селата, какго яодка
н*хме ние. До сега сел «то ви сълзи
Тогава, ебаче, разкеямълчи. Каю.челито оста
на глухо на нашит* апели. нието ще бжде късно.

шишиш! шш

. • "Тгсзоръ па 7220312
вах» 4 сть да Ла&адъ
ИТАЛИЯ ОТПГНЗЯ отнгити
ЗАКАНИ СРЕЩУ ФРАПЦИЯ

|

|

Р* мь 15 Ц-.льигь и 13! лиьнск I печвгь. е..т ■ Ко|
мектира речгн па Лачаль
I
предь бщокть събрание га
ОП И изобщо нсгон ни
СТа чиниш: По нтяло абисннския Конфликт 1-,
отПравяI ай-;.стри ! ритнки
д сежно
к л.-блннет,» н,
Фр^щия между двет* стран ) — Италия и Авгдия.
Не липенатз, д>.ри и най
открити зап/ашчзння. Тека

Нь сно Баш Пуоарь «шнь
, тмерначь с.б.фа мЬстнигГ.
жи.ели и колониСгиг* и п ч а
л» 1и учи. Опичало похвалва
б.лгариг» а* тЬхного трул>побие и чистота вь домоветЬ !'М1. за ткхмигН «аназени
нрави. Но рь средата на речта
! сн се (бръша клмъ колоннсгигк
'1
Когаго ни ипокихь т*
I <и
черти на бкЛ)арнт%. искахь
да ни кажа, че гЬ еж въ сьстоките да запиятъ имоти. »
I сн. Зат В1 ст. тЬкь |бълга|>итА
1 бел. ред.] не трТбва да се пост.пвл мекг
I

напргм.-рь в. ,(’-ра* пише
.
по тоя пояодъ:
|
— Ач,
I ерманвя иа
пате Фрачция, п елтдчата 1
ше м >- е дт Получи мн.1г > |
по д
I зашит, оть Ига- !
|

1

Г. П. Ст >ь

ш ипши-шпиш

250 ЛЕЙ б МЕС. 150 ЛЕЙ 31 СТ01НСШ Ш|Ц
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|

лив, о1. олкого огъ Англи».
Пом. шьта на Англия б.т
бита с^м • преходи<
Ачо Франция блде принуде; а да сс < тбраь&на,
ЛОрИ И СЪ П М; шьт* на
Англ, я, отъ съединени!*
сил» :и Игалли и Геранк. я, то тм щ-. бждс см-ч
Кани к;:Т I лешник ь
Италия не нека отъ Фран
ц.1 а >|>)То и дкрепа, н» то
жертви, а сам > ла ие споМета, щото ОН Д1 заем:
спр*м> Италия ид друго
поведение. , тк<>лкото те
ка, коею д 1 ржи спр*мо
Я юьия и Германия.

.
:
)
!
|
|

Ла се !.,ат>|н така.» леси,;.
оаьочм I гарецьгъ
но
и елата на нашгг, п ■ огенче.
Нае ,семъ юлини *ии1<-иъсъ
тЬчи х >ра (съ бтлгариг* бел
рел ) н д> спа и» ш■< .-.ошо не
оне ьид1>л.. .чъ л Т»* *
На роиш. к гато д илохме ние не
знаехме ка.ъ
, Пработаа
тази твърда земя
Гь СЪха
г й
и ни М*>ЧИ,1Л
1*
,'.л °"*а,*п: "т> м *
' сл)‘ийОгь »к«нит* кладенци ни. се
*л 'иваие о. в л
л.яагъ ни
С1а“'* Лп,къ ние господине.
Л1> '' !|Ж:ь л* ,,с с*
лавати да ни събирате, щ мъ
ще ни гоя фиге п а 'бии мръ
сотии.
I: то (е 110
вие ще т.тЬбвд езми да се п >- ! т-лого събрание е посре
грижиI» да нам-зни-Ъ не -.! I щнало лумитТ. иа стареца сь
Всичка еж порицаможенъ
жз ота имъ :ум уюбреиие.
- *
| неаостоиниягъ предегавиВзе трЬбве л зиаеге. че т1
ие трЬбя. да
■ретеж^иатъ телч иа п, снЬгата.
Нае пр 'четохме сьобщтаие
тУча имоти, че т*хчвто мЬстд
то з« Г"рн*т* стучка, тр ни.
не е тука.
ти. Жтлземь оть вс»ко сел 1
(-тушали нСиччн дучзгЬ иа населението да С-жде елин.,пр .свЬгения щчерзачъ като души > и ла не се п '.тава на
попарени. Почаагь се шушузз- нр «покац- и отт. чжзето и да
ния вспВ.тъ колочнетит*. Елинъ и.те^:; гЪ. ДЬззог. мз е даль
Старъ колонисп. надига [ласа не борямии урокъ огь лошото
си и прекъс а ригорещениять нищо добро не и >же да се
очакча.
оратор ъ-

СКИТЕ 1Н !-РЪ ШШНШВ

Женена 15. Вчера следъ
Т й ще иска дт се срекбадь м ()г. Кь1 сеинан жъ ш-е и съ Титулесчу. к йто
имз ви ра с^ешз съ
гур- ще не е я шелъ нь Жес*-ия м ръ иа ьъишнит* | иеьа. п рали пр. чини I тъ
Неотдавнашното спира- | сода кеустикъ и др.
»• а грешгнъ
110Л.-Т.1ЧССК1Т
раб .ти Гюшю Арест.
В. .Щ мпа* пъкъ пише:
Въ края н прегояср^не на сьвегско-българСкиОсвен ь Тона. Т( й има хар-.теръ.
— Д ри ако еннкцнит* ;
т* съветскит* предтсазн- |
т* разговори за сключва
Съ К1!ослаия1 ек; ятъ м-р: среша и съ ш:фа нз югоне на търгоьски договоръ тели не са могли да пое- | спр*м , И дакя оадятъ са
сланян:кага д-легацза 11у ирелседзте, ъ Ст. ядин. иичъ
мално задъл мо стопански. Италия ше
което предизвика изнена мататъ
ричп, пълп м-рь на Юг..- ер-ша не ше зс с>ст и.
на | ( бянн юйва на вс*чн. к«.йжение
за
достав-ата
да
всредъ
обществото,
СЛЦИ11Я вь Пзрчжъ, а сж тъй чзТ1 т й не ще д »йде
то
би
посм*ль
да
ги
при
понеже
намира своето обяснение ткя материали,
що т-ка и съ грт цхн.я м-рк ' нъ /Кеневй.
въ н*кои причини отъ най важнит* отъ т*хъ ложи.
на въъшнит* работи МакЬ лгарскит* финансови
характеръ сж обектъ на специални
практически
въпроси I ше ие 1А
доСИМ ОСЪ.
свързани съ стопанската договори съ разни частни
Кь. се>!иан, въ изтъква ча к.1яд-;!-1й пред., с^иетч на
и политическа структура компании и тръстове.
доволен но сн отъ р.зго ОН Т н» ше сга„е нр.-зь
Друга труднееь се япи
на двет* държави.
в. рит* сл съ предл.ните идна1я седмяцо Т на е . ше
не
по вт проса за транспорта
Въ т*чение на прегопървятй
нй лит* на Ю|осланим, Тур- една причина оа в-баияие*
който тр*бва да се из
ворит* съветит* с* пои
I ция и Гърция. Т й ще о- т> на м-ръ Кь .сеитби нь
скали свободно да купу- вършва предимно съ ру
стане нъ Же .ена още една нь Жтиеьа » ш- едпа сед-

преговори

■

ВоСдата. въ АФрвга

ще ИЗБУХНЕ
по гнио
отъ
седмици
м онтомвгий

Ватъ въ левове български
произведения, обече това
би било възможно при
Отсжтствието на контролъ
за вноса и износа отъ
Ьългария, на валутнит*
трудности, компенсациит*
и контигентирането
на
на еноса и износа Б- Н. Б
прие да внасяме сурови
Материали, които да ку
пуваме въ чужда валута
като суровия чугумъ. суроао жел*зо, химикали,
суровъ влуминъ, кжбиленъ
екс-.рсктъ, петрог.ъ, ссгъ.

ски параходи и невъ<можностьта неши търгов
ци да иматъ свои пред
ставителства и фирми въ
съветска Русия.

И

УЕСАг
Разпространявай

9

Добруджиея» шш“

Лондонъ 15. .Твймсъ*
съ бщяна отъ Рим>.:
| Италнаъскит* приго
товления за ш Ана сше ие
сж привършени. Ииатше
много мс билизиранм войски
и голйии количества воен
ни материали, които чакатъ
да бждатъ превезеви въ
източна Африка.
По тая причина, въ Римъ
се си*та, че вай в*р; нтка
то за избузването ва войвата е презъ първата сед
мица ва октоиврг.й.

седмица

МНЦк.

Воий (кршеш п Ь1ип1рвАп;"^“а:а«Г;«-'
! ксандр^я. Суезъ, ГЬртъ

Кайро 15 септ. Военни-, Саидъ и х,иф<
т* власти се занемпагъ
Според ь вестне.цтт* 300
съ защитата на граници- аероплани ноаъ пагзтеиъ
т* и укрепяване на крей- сж пристигнати вь Абу
бр*жията. Създавттъ се киръ.
М*стнит* в; асти ваем реки бази въ Вк-ба и
Тиресе и въздух<~плаяа матъ м*рки за отбраната
телни бази въ Солумъ, и охраната но общестаенит* служби.
Марфасъ и Мартумъ.

«Д#БРУДЖАНСКИ НОВИНИ*

Сер. I

гмшгол м (М) ; тишит* §

• М&чътъ за есенния'шам

рави аоию

омоиатъ между горетюиематитй тииоае завърши съ
категоричната победа на
Глори*.
Мачътъ 6*ше иного ннтересеиъ. Въ първото полугреме играта започна съ
умЪреио теил.1. Нападения
се праветь и стъ дв^те }
страни но безъ рсзултатъ
Къиъ края ..Ааънтулъ4

на публиката. Въ
(6 и
става бой и ежи у
оубкиката и реферътъ бива гтрмиудеиъ да прекъсне
играта. Желателно е вгори пДть подобна побоищт
да не се пов’ар*тъ.
Р.ф-рзра г-нъ А
Харбовъ отлично«■ .____щ*_______ г _
Д8.р7Д»*А1рв»П

имаше пълната въ-.м бит
ност ь да
отбележи голъ
при едно опасно положение предъ вратата на Гло
рмн, но не угт4иа тепккта минава надъ барат*.
старанията и на двата ти
ма да изменять резултвта оставать иеудрвлетаожени, и плрв.го полувреяе завършва 0 0.
Вь второто полувреме
итра.а започва съ оъ-живь темпо. Оше въ първата минута глорияици. от
белязват ь своятъпочетенъ
голъ чрезъ Ивановь (ка*
Сиер.),1
Този пять играта на
Глсриянци започва да се
свьртва, което даде поьодь за красива и ефикас
на игра Авънгулъ прави .
н1>кой труб .сти, което нзп |

впечатление

| тшт^тштт"^^ттт

— Вь нелТля 15 т и
г п мл^Жтаз ф.шаз-раьз и ел в-ега се счкратъ
при нж а. е-й градската гр->
д-Н1 и цря минаването
*р«й тТ.т ъ нз ученици и
» л-дежи спирали са ги за
и \ питагъ аьиъ го* нар дн ;тъ принад ежатъ и
ако се е укажел ,
е са

два и 1ча, единия з» 6араагь, а другия за есенния шампионагь
между
гнрнигЬ клубове Де/^гджа и Хареьетт завзети
тя рсЧулгата 1 0 за пър
вия.

неинте-

ресень тъй като и двата
Тии, п011Мах, с]ли *гра
К#|{Т0 Добруджа ттй и
Хзрекеть

имаха

НЕ ПОСЕТИХТЕ ЛИ КНИЖАРНИЦАТА

8 я КОМЕРЧИАЛА
1

В

Посетете и ше се увйратЬ отъ кон
курентнигЪ йени на учялищнитЪ при
мадтежности депозирани по случай
учебната година

1а 1П5Мгфииеа ре саге о
сопдис.

(10) 1 0
Неделя 15 т. и., пгрьяятъ оть сгстоялитЪ се

Мачьть 61 ше

|

1п агИсоШ .0 ргоМета. арАт 1п питйги! де
М 5ер(етЬпе 1п гшги! по$цщ ртНог 1а саги/ т%.
!апаШе{/ ат !гаШ сНе
хИппеа пита! рппара! $/
л/с/ де сит п'ат сйиШ а
1три1а зарепоп 1ш 1оса1пШ геаиа 1п1еп(шге де а‘1
дгяНьг ре тоШе Фдтеде

българи

ПЛЧЗЗЛИ

Да

ГИ

псУ^ать и ** ги биятъ. ГЬ
т 1и иачи-ъ с* бнлз зле
тр-ма уч -^иц
тъ
Бългорската Частна Г,м«аава
В дитель нал б Аиическатя груп» е бидЬ сина I—
на
А1иле К >исг.!нтине;«у. Пои лчаме г. К -нстантинес«у
ла обърне внимание на
сипа сн.

възиож-

ность дз покачать резул
тата. но иии и не ус.тЬ
Причината б*. неенързтпате игра иа иап1даге1нтта линия. Реферирз г СМарчевь много добре
А. Г’убчевъ

Ц РАЗПОЛАГАМЕ СЪ ВСИЧКИ ВИДОВЕ Р0МЪмС"М
- И БЪЛГАРСКИ УЧЕБНИЦИ ЗА ВСИЧКИ 0ТГ*-^г“Р«1
1
И КЛАСОВЕ

Пооотсто ая уаороине
Книжарница

„КОГЛЕРЧЦ^

■ л..

I

I

та

-гшшшщшжтяшшш

3

Гюздето е отъ Бьлга-|рл'ъ ся прдевтегин
р*я кивтр го изнася за!л1>ма делегация езчм
П <-.ша и Германия.
1 г. В. Козата, сд и^тъ.
. И .а
събранието е г
Озя день бЪха афн» В.йда.
шпк.зи усл. вия;а за за
пиване на студечтитЪ въ
— Вь утреш (ияг« б:
фоу;тет:|1т ,гьБу-ур:щь ше дадемъ ре;.
ч
Прави сесбеио впечатление П.пагачъ
. бггяге-.стн т . че нь факул.атит* където ще -е
Дяяа се псдх 21&
Д>р*-<1ъ приемни иепнти
м жду дру. т-Ь не бх дим,
с<имме 'сДта се ис*а и
Сфиде:к*лС1йпо за народ,
ко.&ь Ясна е цельта ь.
т чз исчаг1С.

I

*

^
3 стаи саломь и
у-1 Туд.ръ Вл дпм' 0
ТИГ:1
жел^юшч да спри Аав квтъ А.

— Еди,» сгмгйстч ■ тур
им иТЬ Л.Г 13 ТЯ 41 16 Г М.

щим препиши. ОП.

мина1- т ь тайнт гразнЦ|Та
съ и. м рей. е д< отидать
преаъ К истанпа вь Туризя. Вчера бТ-ха Докарани
ьъ и лйЦсят*.

ЧЕ ЙЪ СЛУЧАЙ ПА УСЛОЖНЕНИЕ ШЕ УКРЕПИ
ДАРДАПЕЛИТЪ

Женева 15. Предъ плеиарнчто заседание иа обЩОТ1 С1 браиие иа общ >ти
Стбраиие
на ОН вчера
следь бгдъ турският» м ръ
■а външинтЪ раб .тн Рютю Арасъ се оплака, че
пн силата иа Л .заиския
д г в ръ били нал жени
иа Тур 1ия дем.мнтарИ1ираии з^ки въ Тракна и
задължеиия да ье укрепява
Бовф ра и Дард иелитЪ
Нь >рьзка сь това Рю
и.ю Арасъ изтъкна ясно
следи, то становище иа Турцка
— Нь случай иа пр >м1т-

и въ иеждунар-лвот.. по*
— Огь вчера .-.аП1 чнаха
ложеиие.
Турш а ше се
ред ;и».ит) учил-шчн занябжаи привуле з да напратия при КюсгеилжеискитЬ
ви. иъ зависимости отъ
Бмчиш<нт1>. Силнстреяс»и
т. ва. съптветнит!. промени
т-Ь и каварвенс*и11. частни
въ
в<«нн-* режим* иа
Бълг.рски уч л*.ш!
11рглиянт%.
Вь връзка съ нониия
— 3 медГицитЪ стъ сг |
режвмъ въ Тракия, 1’ишр)
перната час»ь
иа кана
Арась 61; т лайна такгмДобруджа са привършили
чеиъ да заями, че демиаисеидбата на звиеа1а р>пи*
таризъраиит!. з ни имтеча
ресукагь ел«.ч»но и ари■ 'Ь \
страни — Туптя Гърция
— Оть /0 септемнрвй
и България и ч» | тго-г-р
д | 29 окт. мврий н г. се
и стьта за
патенего на
..ткрен* м*сгчио тържгстно
Дардаиелит!. лежи и върЦ.ипа 1ау.ог) въ гр Чшъ
ху останолит-Ь лве държани,
На п сетитедигЪ се прани
— ---------50 иа сто нгмалгкие отъ
I

V Е (а А I

Р. Д. Ж.

— Вчера минаха
презъ
нашата Гара 30 Н1>ВИ
Г.9* }
варни ватова заели > сь
едни л к м тчиа оть и<й
! сънт ршеишЪси стени, ядя
щи ить Германия за Тур
рвгглепа ВЪр-ттн >. оси »ция.
ватл иа сп годбата ще
ПА ПОМИРИТЕЛНАТА ПОМИ
I
СИЯ
; б*д»
к> неенциатл отъ
— Еагед^евв > миназать
Жеием. 14 сепг. (Рей‘^0 година съ
Иран».
презь нашата гара п > н1>- !
теръ) Комите, ьтъ иа петВь нЬкои сРЬаи се
коако десятки аагоиа с ь
тинята наговори подкони- , 'Г
•'Редста-мтелътъ иа
грозде.
тетв, койго разглежда ига
Ига"ия ше б*я" г товъ

II

Пссдедаото вреддехеше 1

пиянския меморандум»,да
а- .
изрпбоги единь ;;окп/»дк
осиоалнъ върху разг«и‘прд •

Л’ Рв*искм -Н^лпоженив?а ия то« докллдъ
---------------------- !______________
3& ПрОД&НЪ вДИНЪ

ложения, направени пр»дъ
конитетя на I еттииата Гоя

(ЦРА1ГГ1.
ДАГАЛЬ

ИЪ I тлично
докладъ ще 6*де вржсъстояние съ моторьбк.с.
чеиъ ня даетЪ страни и 1 въ движение,
Споразумение
ще представлява пост - '
РЕДАКЦИЯТА
Дмого предложенае. к >ето
момпте.ъть с готоаъ дл

ПРОДАВА СБ

— Вз н-дЬля се с гкр*.
по случаи седмината н.
••
плод не1"Ь вь салона Е>ра
I. Дюкени из
ггдтру* изложбата на’ пд . яа Е ;нсабета N2
). •
д е оть мастна почва
81 и Мнрча чеиь М«р«
Вх да с сз 6 день.
I .часдг1ч> сь д*♦ 1 *•
2. Кащт на п ;.‘1>
— В а иет*ля с* сьгто- щере .\Ь 16.
.
ятъ к I и феса Н1 .Фронтуль
3 Ктсабсзи гю >;ь
Р мщескь* »• ь I р.
Кю ул. Мтчел.ри ^6*1' В
сте. ДЖа Отъ н « ш . Я
1 •
С : )разуменче «* ' ^

У
■

тшл

т-ч

мъь

5»

18ш
3

В Н2М1НИ1

. •

I
1

I

Койго ИСКА ДА иде вкуг
на козя, онча или говежда
НАСГЬрИА И ХуПАВЬ ВКуССНЬ
суджук Ь И САЛАМ Ь ОТЬ

I|

КРЛНЮЬЬ и ЧЕ1*КЛУ 1ГЬ

*I

МОЖИ ДА си купи ОГЬ

I
I

I

>аоилъ Навановъ

НАМИ|1АЩЬ се ПА жг.ъ.т срещу
г
Хотель Начснь
гШ

Ййв ввзвяшя

Чете в-къ „ННОВИПИ
11Р. кСотсгс1п1а“ -Ьвхагд1с
-

ВЪ МАЛКАТА КНИЖАРНИЦА
иа жгъла иааъ частната бъл
гарска ижяка гкмнимя - срещу нояосртоящягк се хали,
УЧАЩИТЬ СЕ ЩЕ ПЯМЕГЯТЪ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ
ИМЪ ПОТРЕБИ

НА ИЗНОСНИ ЦЕНИ.

09С9ХДМ С1
, застрахователна полица с'
I Дружеството
Аскгур*^
; РояЪиеаска съ платена
раги п» 100 лей ср--‘
I
4000 лей.

Спрата редакц^

••
ч ш ГТМ

у
, I

?

*

И брей 313^ ^

—~шиь I» Сйптаиврйж 1638 г"/

руозроЯеки
новини
Щ1ШР01Ш0 положение
«*• ..Ч0У11Г йййЯГ

Зайче гнет >на дж ин*
общество к|«1-<| п ржзидането чрават* нл
петияI» кичове. Не зя
бе *я пате ги к наши
ят» гпждь иза.тхж яячл
и хи прл\ришж рлзюгдлноси» всред! младеж »та1

1ас(1* |1 Айт-||« 51 г Рг. М1На1 27 Вааагдвс

урежда

гедрмциопспъ комитетъ

>лг. невян. информационен ь иестникъ

Абонаменть

Отт. редакторъ: СТ. РАДКВЪ

ЗА 1 ГОД

250 ЛЕЙ 6 МЕС. 150 ЛЕЙ )( СГУ1ЯСТП ||Ц|1

Руйната засоча па 26
СтехврвХ

Анемичниягъ конфлиюъ : международни събития
жду Италия и Абисиния (
Подтиквеии огь напира
ВтреВожи общестеното ; на иьож мическит Ь и гоп-мир н н,гочм нниманиепиилни явления огдфлтте

Безработица

Адлсъ-Абеба 16 схаа !
Спори)!
йохитическиЛгъ \
,,м* я въ ‘рало»*’* огь мечонсумираната енергия ги
,'
пШал‘
н*шият
край. предимно, ако п лгиква къмъ отрицатешости
!
щ
"е « изключително. всрТ.дь Пзлмятъ се к»феметага, II

ТДЯЯЖ; :Грл;::»г,г1„,,.; ^:ГбГ»'Т»«!

нендди въ мгждунпроа
те отнешения.
’ К.1кю винаги следъ изфшигелна ьойна, вь 1919
ЦЬдина следа Версаилскид говор ь се в1 рв. ше,
нсторического ралвитие
народите е (спреш)
Мкрепостено на принциИп1. легнали въ основата
ма прозъзгласениятъ .мирь.
Обаче промените
които
Оре1Ъ.рпе по пжтя на вла
жното разбирателство саятъ договоръ сше на
и рия деть следъ негоою подписване показва,
е епохата на свещените
ъюзи е минала отдавна и
|е всеко натрьпено полокенне е само моментно.
азьитието на народите
1е може да се спре,
тъй
Дунава
такт»» водите на
«е могатъ да се аастоятъ.
Позънсквят ь договоръ съ
Гурция, отхвърлянето на
тепарациите, окупирането
>ть Япония на Маиджу-

:
>

|
|

|

)ия, унищожение на в< ензите клаузи, всички тези
Събития, които Версаилскиятъ договоръ не предвиждаше се наложиха малко или
много безъ шумь.
Н днесъ сьмвте основи
на ОН.
— неговите принципи — се друсатъ подъ
влиянкето
на станалите

които не илключваI ь 'ай
нитФ клаузи, противъ
и
вь разрезъ съ порученията на Женевската библия.
Всичко при тези дог,.вори
е пресметнато и приш ле
ко, макарь и дг нГма мно
го СI абилниС! и. Събитията се р;анина|ь бтр + е и
изненадите сж обикновени
явления вь огношетияга
на държавите. 1\-;зеаинявагь се стари групировки
на държави, образува тъ
се нови. Ююслгния фор
мално е оите вь М .лкото
съглашение, нофзктически
нейните интереси с* другиде.
ърцкя фигурира само на книга вь балканско
то съглашение Италия се
отдалечава отъ Франция
и клоня кьмь Германия
Дкссъ ние имаме вече очертани две групировки.
Едиатп групировка отъ Ли
глия, непосредствено аадь
която стои Германия. Полша, Унгария, Италияи|?),
на друга страна се изправя Русия заедно сь Франция, Чехия, Турция, Ромъния, Велгия, Югославия(?)
Ако на Италия
не се
даде абсолютенъ мандать
вьрху Абисиния, войната
въ Африка е неизбежна и
Европа
настжпкать
въ
авантюри.

Г. и. Ст »*

МТ.Ш Л Е1ТШН

:

I ‘*ии». тъй да се изразя, по1у- имъ рас;е
непрекъснато и
интелигентни младежи съ ля бързо, чщот / к>чъ гЪнь се
вИ'ш«о И1И
недовършено прсъедиикватъ ш ни търювци
; Средяо образование, безъ спе-и занаятчии, които кризата
вь коеччи&гь действия и
циалность или техническа п д- изтика огъ пи пна.
I
че иентра на воичета ще ; гоювка, които въ. другитЪ о
ПризиацитЬ ш с щ-п.пвого
се ихмгъсги къ ть Есииетг.
бластм на държавата образ у- <.т> се рече очергавагь ГрЪбрап учигелсоиятъ персоналъ са да забележим* че ние сме
Сьпругита на велико
и дребните чнионнииа въ се-|оше пъ началото ш омрлбоЬриМинскич пьлномощенъ
лата н ;рад->ве||. Иьнашиитъ типата. Нь случая смешно е
минипйъръ я» Адисъ \бебе
градъ и ьъ цЪлага сбласть,да се < чаква н дкрепа отъ
поиска голгьми количесШ- | липсва едрата индустрия и държавата. !я е изключен»'
ва превързочни маШеоиали
търговия, к ято. консомюа
Н е самитЬ зреоа» да пота
е,ииоП1 кин
Чеевенъ 1 0Тк ч*сг" трудатъ иа тази «а | гърсииъ пжгишата за иззЪчу_
гегория младежи. Ткрговия.-а ваие на бе.зраб .тнцата
Ако
ьрьсш
„ п -срелничеството се огъватк : има повече съзнание гередъ
Италианскиять Пълно- и наиалятъ до ииикмумъ дей- мпадежьга, би требвал>, шемещень м»ръ псиска отъ иосга си. ТЬзъ младежи, съ дателно е, тВ пкупомь да раз
ети( г.< * сй.о йривителст■
специф зчняягь си иеитали- меняп, мисли върху поломево воя ча охрана ча иШа- теп • 1’ст*мгь безраб тин. Най иието сн. да освеглягъ иитере
хубавите г здини о1ъ живота суаашитк ги въпроси и да по
лаансниШп> ^нСуяи. поен. тогава, когаго сж въ съ- търсягъ начанигК з> д» изпя
„ кани „ ^ись Мгба.
Стомиие да дадпъ най мн^го затъ отъ
това униж1вз:ц>
въ паралнлъ съ изискванията достиимстаото на чпзект поа натурата км1, тЪжиитЧ си- ложемие
ди се пропиливатъ. Нстест ево

ЛоХдъ Джорпп зашав.
па н.

м шь

Г п с

I

|
Лонооиь 16 еспг
Вь ;
;
\ 'ПН', р:чь проиамнгеии въ
, Лвиприигдодъ г. Л ДигоРДЖЬ обнини г
Лаелль
загдето се е иармилъ
изтъкна! ст бличан. нвт.1 на принци
I .МакСз М СЬ
Д*У мислено, танв. че речь I 01ъ И(КГ , Н4 последиот •. мите иа ОН. къ.мь иоит з
МУ сг тълчуиа отчасти кв
ис т510дзм стьта отъ раяби! 1е сж дзлбоио и исфеио
то подкрепа нч гтлитива- | р4ТсЛС1н _ у, д з,я«и ме иринързани Държаните иа
та иа гинкцми и отч,.С1и , ШЛу д^уГцт :
,Г1 ‘Стигиа- В|лчки:«от з
сз I 1-шение
, кя1° противна на тази
ТИте резулт.ти не се дьа-.следять сь интересь усиполитика, гм нно
като
жьтъ само на д>«* на с» л.я.а на съвета за спасяокончателно вето срещу
ЯИдарипь з ть к« Лг > се з-зие на свет<зи»зия м-ръ.
всека санкция
вдиисввва
п >сгг»*шчата ТГ жгл!вть т. я усл ния да
I
1 >’■ идь Джс рджъ зея- д<й„осгь Н4 пркнителстната зачърщ-ть
сь ед.о спра
ви с.1тдъ юга, че ОН ще иа ча>,НтегеС'ьаиите дьр еллз-н з и мир ,-к бзн.> раабжд-всеки новъ неуспехь. ЖМ||> Т4, се дъджа1ъ сж. ^шеНие*.
Лъ тсиъвъ случай то би щ
ГЛ1НИ , иа убеждеикет
Предселатегьтъ иа
/1емогло а* продължи ц
на техните иар д-*, че ма т> ния г. Муитгрсь нзз.аъа
сжществува като межаурзъьъбнинте тмь стртмежн съжалени^, ч-тн► рае чесг>з
наропно статистическо бю
Г»•-х» мигли да бждзтъ ч принципите на гпктя сж
ро То би било, ( бач% осдшгстнеин.
сам<> чрезъ бин.ли лревеб^еги.1НИ.
ехтдено ии смърть нат<>
междуи^р д-нъ и*ститутъ
за творение на пр*<во и
за осжщссте.ипане на ме
ждународенъ миръ върху
и
I рнвото
зчьона I
Англия требча да
ре
Митнз
16 септ. 11 къ предъ ийнсми събитие. Ига; шчна всеки иъпрось ст
.Н й- Франс Прес-* съ
пия се чун тяуня сиднз и
аФлио и съгласно своите
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