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шо иои-Волии хора
Противъ себе си, мимо
ШЯанието си. задълженъ
ОМЪ оть обективната сре/р въ които се движа да
:татирамь за лншенъ
ШПЬ, че живкемь въ прещрта епоха. Човечеството
• па кръсгопжт ь. Опра!ни души навсккжде,
вмъ мощни идели, безь
■умири. Покланягъ се са■0 иа Вота на стомаха,
Скъсали връзките съ ми■влото изгубили всекаква
■Ара. Израз ь на тази безидейностье интелигенцията,
Въ нашиятъ край, както
■авсккжде въ света, но
Особено къ нашиятъ край,
ррггелигенцията се ржковоар оть мънички потици,
Блечъ отъ всккакви принЩвм да не спомена за
Щео.ти, защото ше бжде
®Ишно.
Ще ви дамь само единъ
МТимеръ. Въ 1932 година
рултурното Общество на
Назаоджикь прием* като урпель по математика г-нъ
Ангоиъ Махалнишки, то
гава недовършилъ висшето
Си образование, недовър®илъ воен. си служба, оста
0<11 ь безь средства, мла
деж който би осганал ь като
Ролкова много други сь
'Недовършено образование
й пропиляно бждаше Кул
турното общество приема
Този синъ на нещастното
Племе подъ своя скрила
В ь съгласие съ
свогтф
Принципи: Случай да из
мита оформяването на
'рЗинь младежь подь еги
щдата на идеалите на ро-

I

дьйь оПь Iкойто Произ
хожда той. И в!» редица
години Куктурното сбшество прави жертви за този
младеж ь. Праща- го да си
довьшн образуванието, да
върху
вземе капацитета
специалностьа си,после му
помага да се оторизира.
Връща се Анюнъ Махалнишки и сь затаена ра
дости всички съграждани
очакватъ да прояви възло
жените. му надежди и да
оправдае направенигЪ жергви.
Какво става?
Махалнишки подава заКултурното
явление до
Общество вь началото на
тази година да бжде назначенъ за учитель — еднг форматите 1Ь, зашото
той фактически е преподаватель
Сжшевремено,
обаче, той подава друго
заявление, другаде да бжде нтзначенъ .
Тайно очаква резултата оть
втерито си заявление. И
само когаю излиза
въ
Дьржавния вестиикъ ре
шението да бжде мазначенъ въ ДьржаннитЪ Гим
назии гой подава оставка
та си предъ Културното
Общество. Три дни, СвМО
преди датата иа започване
учебнигЬ занятия!
Днесъ Българската Част
на Гимназия въ Б.зарджикъ
е застрашена да остане
безь преподавателъ по ма
тематика.

Антонъ Махалнишки —
блудничтъ синъ на своето
племе.

ВЬТШННИ. Ш'Ь НА ИТАЛИЯ

Лондонь, 22. Тукь се
| знее, че военниШе ириго$тоялен[.н на Италия и
| костватз до сега два ми^ лиарда лири. НовияШъ
5 вьйрвшень заемь цели да
1 сум Фа държавният* дьлг
на Италия, вьзлизещь на
60 милиароа лири' каШо
узелцчи лихвата му оШь
3 и половина на 5 на сШо
По този начинь италиян
ското правителство се
надява да получи ськровищеШо 9 милиарда лири.
Не се определила никак
ва граница за новият*
ает.
з

Вь Лзндочь верваШ*, че
нсвиять зиемь ще покрие
нуждите които и ШреЬвать незабавно за да се
продължи кампанията вь
Африка.

ИТАЛИЯ Щ1 ОБЯВИ
ВОЙНА
Римь 22. Италия
отхвърли протоко
ла иа комитета.
Войната е неизбе
жна.

Заганванетокш дадено
общество начева сь рзвпадането нравите на
неговите членове. Не за
белязвате ли в» наши•
ять град» известна явна
или принриша разюзда
ност» всредг млаоежьта?
/
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250 ЛЕЙ 6 МЕС. 150 ЛЕЙ Зя ПЦКТМ |10|||

КАКВИ РЕШЕНИЯ
ще вземе Англия

За напят* учители

Лондонь, 22. Кореспон
рш -ннсге сграникигЬ от ь
дента на агенция .Ха героическата
епоха иа турско
лось“ узнава оть добре то ни робство. Вие ще вили
информирани крлгове не те ролята която сж играли наИталианското правител шктк учатели. Но вие ще
ство, се е указало готово разберете и отношенията иа
къмъ тЪзи тихи
да дигне предпазителни- населението
труженици въ полето на най
Шгъ Плавателни и военни благородииятъ трудъ. Вие ще
мерки взети вь Среди видитЪ граиадниятъ авториземно море и вь Циренаи теп» съ иойто тк сж биле
заобиколени, тогава, оказвано
ка, ако приеме уверението то
ииъ доверие, високото мне
че не ще и се приложаШъ ние което сж имали иашигЬ
военни и мореплавателни деди къмъ учктелитЪ — въз
литателигк на гЬхаитЬ деца,
мерки, нито пькь иконо възпитателигк иа освободи
мични, които да засег- телиото поколение.
Съ спокойствие тиърдимъ,
наШъ жизнените инте
че нашит!» учители диесь, бла
реси на италианска ~ на годареиие иа своето образороде.
ввиие, подготовка и духовна
висота,
далечъ задминавал»
Вь този случай, би сл- културивятъ
уровенъ иа свойществувала неканва си тк колеги огъ преди освобо
вьзможность, на отслаб ждението. Съ високо просветно
съзнание тк изпълиявагъ своване между Англия и А/- ятъ дългъ.
Шалия.
Какъ имъ сеотплашатъ гра
Тежко е обаче едно жданите
Голямата частъ отъ ткхъ е
йодобно уверение да бл- съвсемъ
индиферентна, кояю
де дадено оть правител кой знае. даже, лали забеляз
ва приежтегвието имъ всредъ
ството чШь Лондонь.
тяхната среда.

Аруги,

прЪко или косвено сж заиик*
ресоваии въ училищното ии
дТло имагь по отношение иа
учителигЬ ни държане, което
лалечъ ие е за похвалваие.
НЬкой граждани, имаха даже
нахалната смклость, която из
ключваше въ тЪхъ позааване
на материята, нуждната ^коипетентность. да се провиквагь
да ги осжждатъ. Отидохме до
тамъ, че 6Ъше възможна и
стачка на ученици!...
Ехъ... дърво иеодЪлано!
Огъ друга страна позволя вамъ си да припомня на нашигЬ учители, че е наложително
да разширочатъ кржгъгъ иа
своата дгйнось. Ткхилта кул
тура и образование е жела
телно да бжде въ услуга на
духовнигк нужди иа граждан
ството. Ограначаване аъ ка
бинетните занимания или чи
сто образователните, далечъ
още* ие говори, че нашите
учители сж изпълнили своето
възпитатепросаегителио
ленъ дългъ. Нека влезатъ въ
коитактъ съ обществото, »жаето ще бждатъ само полезни.
И нека ае се страхуваме .че
иогато БоговегЬ слЪзатъ отъ
Олимпъ, те ставатъ като всич
1Г.Г1.%Ст-еъ
които ки лруги*.-

ОтгавараИряийи-очаква^шърпше
Миръ или война

Женена 22. Отговорътъ ’ ат е:
иа италиански параходи яъ
на Мусолини на петочлення ,
— Англия иска да влк- гръцки моди и не много
комитетъсе очаква въ Же- I зе въ война съ Италия.
свлече огъ Кгипеть, лопривена една угрг.
Пр:т отправените запла- нася да се убеди английВь мероданнит-Ь еркди
шнанеи на Италия не оста- ското г бокс***’ , че Италива ОН се твърди, че този
ва другг, ссисчь да да- янцигЬ сж опасни за Среогговоръ нТма да еждържа
демь
на офанзината си диземно м ре и Р.п иетъ,
окончателно отхвърляне на
другъ плань, т. е. италнан- сжшо както и за Абисипредложението на петимата.
скит-к ш йски да минать вь нив.
Очаква се. щото Мусо
дефанзмна и да се остави
Всичко т.<ва п вазна, че
лини да предложи да се
на абисинцитк първи да намеренията на Италия сж
заведатъ преговори изнънъ
иападнатъ и преднзникатъ насочени и срешу Англия,
Женева.
Нека обаче И галия знае,
войната.
Итало ангийскня
конБОРБАТА ЗА СРЬДИЗБМПО1Ч<> Англия щ" ,:гУ,*11е яа
флиьтъ вследствие концен
[.(.пити сноитк ннгереси.
на
триране
английската
М5ТЕРИЧЛИ
Жеьеяа 22. Журналъ де АПГЛИСЛИ
фл_>та нъ Средиземно море
Женена* въ една кореспон ВОЙСМИ ВЪ АЗТОЧПА АФ
и нъ Египегь е много наРИКА
денция отъ .Тондонь оза
предналъ.
Римь 22 Иа гук.шнитк
главена
Италианските в ци се за— Втпросътъ е за Срк н ии сьобщанать оть Джи
ниманатъ съ опастностьта
бути:
диземно Море п. пн:
отъ една
— Значителни количест— Обществото въ Ан
ВОЙМА МЕЖДУ ИТАЛИЯ И
оть най различни м.тева
глия емктта, че Итаяо кбиАНГЛИЯ
риали
сж струпани иь присинския коифликтъ се пре
склил не въ
Румъ 22. В-къ Стампа
връща не само въ отбрана станищниг-к
Адень,
за
ла
бждатъ пре
на пактонегк а и въ от
пише че е р-Ьдко въ исто
или
несени
нъ
Абисиния
брана на Бриганскитк ин
рията на св-Ьта една нова
по сиециалнс) нъ Жн<ъ —
тереси.
в<..йва да се предизвика съ
Жияъ кждето иече има
такъяъ цинизъмъ.
Изявленията въ италиан
(следва ит 2-ра стр )
„Газетаделъ Полод-* пи ския печатъ, дьижеииет
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200 М.МИ0ИИ
дадени ва Етиопия по го
лямата си часть сггь Ангина.
Вь Джибути се говори
за вЯроятво г*упираье на
британски
Хар.ръ
отъ
войски при запчтаве ва
война т«

Въ Г арабяда
крнаевтрггравй

сж

вече

БЕИТ^Ш
ЯОЛОИИЙЛИИ
9СЙС-И

готови съ
се я-ягъ

ъамаови

Д2

ВЪ ЛОМОШЪ 1Й ЙЬИСИ*ИГ

стрия).

Това е една илюз. я, тъй
каго ако Мусолини изпъл-

ви в-ойветвеииягь си ароектъ въ Африка ше ' му
бжде невъзможно да зяяити едиоьременн * ив1ереситЯ
ва Италия нъ Ечропа, които
сж солидарни съ гия ва
Франция.
„Ль.нъръ* пише
— Англия яЯма да търпи дълго време въ случ.й
ва в йиа ит.лианскитт усг.Яяи, безъ да пркстжпи
кгмъ прилагането на саикий
ст паьс«и, фиаавс ,во и морс<ю ако у.тремьтъ на Мусо.тнии не бжде вьзпрЯвъ.
Въ Женева впадЯе не
обикаомен > г..лЯмъ песимизъмъ.
•

КалеЕсп^ кззрха
ИЗПРйЩйТь ССМЬЙСТВйТй
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Телеграма

I

Одители
ници
ученички
НЕ ПОСЕТИХТЕ ДИ КНИЖАРНИЦАТА

I

I «КОМЕРЧИАЛА“ I

I

Посетете и ше се у н Ьра т1. отъ конкуренгнитЯ пени на училишнитЯ при
над.тежиосги лемо.-.иранн по случай
учебната >опипа

ш
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щ и ьълглрсми учеьпици гь асичми отделения «*
5
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Ц
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у.^3

Киижнрннцс) „КОМЕРЧИРЛД“ йод
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иа жгь.и налъ частната бъл
гарска мл«ка гимназия-срегцу новосргоящитб се х»ли,
УЧЧЩИТЬ СЕ ЩЕ ПЯМЕРЯТЪ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ
ИМЪ ПОТРЕБИ

Пр. ,.Сотегс1а1а“ -Вагагдк:
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Марна* и ,.Щз*
кждето ще еам-Ь-игГ',
хубазата пастарва. ;•,]
ти наденици гфаб?ь4
отъ Бай Цонке!

9

Чериуп г Ера:
кървавица и батак.
кашкавал*
Черва за надига
кремеиши и салам*
КАЗАКА е зае ? а,
винаги клиентелата
Посетете магазина «.
уверение

справка ИВАНЪ ЦАНЕВЪ
УазЛе Соп!а .\з42

— Хали • Я,
която се
стр .ятъ ва олошада до
турското у-ше въ града
ни ше бждатъ наскоро до
вършени.

I

Бм

.Д

ПРОДАВА СЕ:

Отъ гората не ? ’
Г-п Дгнъ1:рь Ъ

л

Гт

а

Рсииго е а5ш»т« н »
пртига х пост т
аельтв си сам
*
въ Д. „НОВИНИ *

Ч Ш*7

;

Икономически исШи
Експорта на Ромъния
за първот ) полумесечие на
септемврии
възлиза
на
652 32в,СЮ<3 лей Държав
нитЯ приз ди за СЖЩОТО
| време възлиза т ъ на
867,545,69а лей. Огъ 1
октомвр-й 1Й.14 — 31 .Ъгусгь 1»35 г.дъна Иалезли сж итн фабрикитЯ 8*53
вагона заяаръ. Цената на
рзетителн )Т.. М1 л . - намамалена Нл23 лей Г1р изводителитЯ могатъ св^ б .‘Дно
да проданать шарата (гроз
Д' нгя1ъ с-къ ) ЗгмледЯл
сяигЯ камари ще раздаваI ь
люцерн(.ьо семе за да се
зисеятъ б злуцитЯ. ЦенитЯ
иа хранитЯ се качнжн чув| ствителн'1 ннпоследь Ечмнка се котира на Ьазарджишк-.та бо; са 2'80 лей тим
ницага 3 90 — 4 лей

нц| итгши вит 1
!

■

I

1

Ш11НЕ «ХОВ1ЩК
5Ш П&ГДШДВСКЯ

1

(
I
I

к ити задовиляватъ и най-изтънченият», нкусь
при

НЕТЪРЪ ГАНУЗЛИЕВЬ

I
!

ЦенигЯ на г рнитЯ рЯдяи п - к.зчесте ■ н'

сж КОНКУРЕНТНИ
ул

|
|
'

9*

т-с*

Приьчимеле Мирча —

Зд:

V Е <3 А !

ОДМ2 2 КР1ЛМА7И
бжтто-

Искате ли нннаги клненгитЯ Ви д*

налнп м д< имъ З-Д1 шилянате вкусовеН-

— Вь

администрацията

скияп. часовникъ. е изло-

*; жена една машина за
Г. гнсие, която възвнра ли
| търъ вода за 8 минути и
| изрлх два литъръ газъ за
в Ю часаа. Тази машина
като й се постави едрнъ
ос. бень апяратъ се пренръ ,

НЪ МАЛКАТА КНИЖАРНИЦА

НА ИЗНОСНИ ЦЕНИ.

— Зъ вчер^знегъ брой
за весгвегь .Увееерсулъ*,
е даде*: мЯст; ва елао
аитрифяле сълво съ отвра- Печатница .Номерпчелна изкълчзаикя и шисгвфвкаави ва изяестяа чаалл* Язрсн 4*а*а у «ника
нстнйи взаесеев отъ вашиятъ в-не. Кае зааемъ
звт;ритЯ ва г.раото съоб
шеиие. Киното за аро!
гавтвйвгъ езикъ ва автре»
фялгттой става за смът
на нз редил рятЯ ва 9-къ лозе 4 декара съ реколта
7 г.д. съ несбхитимия ив.Унаверсулъ*
вевтаръ, б.рона съ шерна
— 2 Ж) души огъ 5у- съвместима 10С0 л. вода.
Ка ул. Василе Алаксанкурешъ сж заминали ва
дри празно мЯсто 28о кв.м.
поклонение ьъ Мъглазигь

— На 17 т м Георги
1. дючени ва ул Режио. Оирпноз
Бабадзлия и ввукъ му
ва Елисабета № 75 77 7»
Христо Христ.въ оть Ка- I 31 „ Мирча челъ Маре 7* се продава КЛОНИ(
взрва на пжтя Каварна — 1 ааедно съ двора
ма) по 120 лей к.;;.с*
Кришана сж биле спрени
2. Кжша на пиаца Реваотъ колонвститЯ Иосифъ щере .V 16
I
Попа и Конду Сол.Минъ,
3. К«сабсчи дюгянъ на
които сж ги заставили да ул. Мачглари /Л 33.
слЯзатъ отъ каруцата и
Споразумение на N° 75
следъ това имъ нанесли
голЯмъ б- й. К ’Л .'НиститЯ
сж избЯгали заедно съ ка1 руцата на Георги Баб.да: лката, во биле зал кеаи
докарани нь паркет*.

си аъ йпглил

Мал.а 26, Стотина жени
и деца на английски морн
ци, слушащи нъ остр нъ
Малм. заминаха сн ши за
Англия.

Ишт Е®аш

За проданъ

Фрискт кит мш>
‘
Паришъ 21 Вестн^цитЯ
гледа.ъ по песимистично, обаче се стараят и ял ве,
мзглежлктъ п) песимисгичви, отколкато' трябва. докат
нр.ждебннтЯ действия ше не сж кзбудиали.
,Пти паризиавъ* пише
— Положението е ми^го тежко, обаче би било
погрешио да се върва, че
заоочваиет > на враждебни- !
1Я действия въ Източва
Яфрика би предизвикало
иепремено По-сери зьи уоложяениа и въ Европа.
„Попюлеръ* изказва вгзмушеиието си за гдето |
Мусслиии счита като смЯ- |
шаи иаправенитЯ му иъ
Женева съществени
ОТ- ;
стжпки.
.0рдъръ* пише
— Мус;лини нь жела
нието си да ни успокои.
злчи, че ше пр»дьлжи да
бон надь Ьренеоъ [граниата а между Италг-к и Аи-

сиво мобвлирам- Цемата
горвата ис шина е по
чти вяшояяа. Може ям се
видя всЯки арнсътствешъ
дегъ зъ
адмяввнстра- ВАСИДЪ Н. 5Щ
цвета ва вествяка вя.
жгжяа на ул. ,Пр?Р5

ша на печка за от . • л»-1 се, |
която при горнот
израз- ;
юдване на газъ е 1«Ъ съ- I
сг. яние да отоплява ОТЛИчн ) обикновена стая, Мтшинатя и печката сж красяно изработван и могатъ
да красять став май изч-

СВРВИРжвТ* Гв СА.ВС9 СЪ САДА®*
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Ул- И Г Дука 3 срещу желЯзарския мзгаз1,нъ
Ангелъ Г» снодннппь
_
Давамь на изя 'Саи пени и за ирепродзч.пие
_ Намира се сжщ) и нкуся.| ВВХСВКФ^ ®
ИАСТ41Щ '<тъ едърь и дребен» л.битъль- 1,3
работени оть Ц6ВКС-

ВШШЯ1 'гжвйвв*

Четете № „В НОВИНН“
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Лриятвл* в тели
кьйтв тя с*$ет$а,
в ме този койт»
те хйалш

VI

■ ..но«1Н1- 2ги-й5й:|1а |1 АНгл-ра 51 т Рг. М1На1 27 Пахагд1с

сждя гедтщиомепъ коммтетъ

МЯ*- нсаап. информационен ь вестникъ
Огг. реяакторъ: СТ. РАДЕВЪ

новини
Аб.наментъ. ЗА 1 ГОД

■ечсв‘Ьт1енъ въпросъ
ЩЯи111> адвокатъ, огъ гр.
Бмврджикь излезе въ в-кь
•Добруджански Глась“ ек
6Й|рДението, че закон ьз ъ
Ш транзакции гЪ в»рхузеЩП вь
Ю. Добруджа не
да спре мЪстнитЪ ,

иа ром. поданство ни минел коло
ни ети В1» Силистра

лователно, земята вь Н). !
Женева 24
Твърдото \
Добруджа требва да се ! дьржане на Англия по- |
притежава <>ть ргмьнски | пазва, че тя желае на
граждани по народности вслча цена да затвори
М* 21 т, и. въ Силистра се тН сж били гости, а отъ лнес
ром * нци.
престижа на ОН и да извърши тържественото пре- гт. сж поданици съ право ■
Сег.’, дали този законъ покаже на десяткиЩгъ нат звивпедиплямигь
<а ромънско пдължеммя
е констн:уцноненъ илм не блюдаиЗели праШзчи оМъ | по,,иств'1 н* -’®00 колоямсти Мяиистеръ Канчикивт. ким

•Добр Новини“ и .Д бр
пределите на Ромънската
ГдвСъ“ дадоха Лйконически държава. Сюбраженияга
СМбшепиего, че е .разре- , на
кандидат ь — купува
■еяо на ромьнскигГ граж- чиН. грабва да се сътладаии да
закупува!ъ оть сякатъ сь духагь на немаседкашитЪ се |урци зе- I говит-Ь постановления, за
МИ к повече огь 25 хек- да бжде една транзакция
! трайни, тя гр1>бв ■ да потарг*
Веднага
се появи В ь | чина на солидни оси ши.
на- I За да бжде купуважгь
■диска 1СКИ11. бюра
щвъ
01 ь земледЪлци. спокоенъ, той не трабва
■дни за земи. Едни ид- да изпуша изъ предъ видъ
рь да се осведомят ь | че държавата, ако не днес
фху сьщностьта на раз- | уфе ше произведе вери
те IранениIТ. твърдения | фикираье на транзакцииг*
зависим.асIь 'Гь раз- Защо да излагаме нашит1>
Лр.п.ията и мснт.глитега земеделци на евентуални
адвоката при когото \ тревоги и на разходи, иро(В отишле, т^ получаватъ | излизащи оть сключени
транзакции
■ огговоръ Други се «ви- юридически
■кт ь каю страни ютови двусмислени и неустоичи
др сключат ь известна тран ви?
Вьпр сътъ е
важенъ.
•ккция вьрху дадена земя.
Ц Споредъ
разбиранията Ви грабвало нашит 1; игриШ адвоката, и т3», или сс еги да изучатъ основно
положения вь
разочаровани, ; неговите
I шатъ
съвещание и
съвместно
И П1КТ, П' ДЬ една или
нуждннгк
Шута форма, оставаШь излаза гъ съ

че

с*

< бяснеиия предъ

общест-

в ьршили желаното отъ вото
Жадко е, чс известни
хь прехвърляне.
излизатъ,
Духътъ на закона за , наши юристи
Транзакциите върху земи* даже публично съ гвър»1. оть К). Дьбруджа е дения, които неуесняватъ
фсенъ. Той обявява земя та
въпро^итЬ, напротивъ уКь Ю. Добруджа за нз- : вреждатъ, само, мастното
население.
шионаленъ атр*бутъ. Сле
Г. П. Ст-в*

п

- Сввкваке аагдвйсквл
парламевп

т д; г*Е™Н;^™«.-зйгг:

Ню-И ркъ 24 Въ една
разпр .транана тю ради )*
то речь, г. Хълъ к-за
между друготг : Правител
ството ше пр дължана да

'

'
1

|
!

състояние да оЯжрачи
наклончстиШп, на ииест
ни имйериалистиччи си
ли оа предизвикат* войнаШа. Процедирайки Шака Анелия демонстрира,
че института на О. Н.
представлява
необикновена ефикастносШь е» /апазване на каци .налнитп,
права, вь зачитане на
поеШиШгъ ангажименти
по мирнаШъ договори.

Итаядаехп$ прегвдШ1 сж крава
Лочдочъ 24 ОЛъ Же
нева сьо^щаяайН, че вь
сьгласге сь исканияма на
ИШалин, Абисичия за вь
бждаще ще се огранича
сь двето, провинция на
Мисичия ще
влъзатъ
подь конМрова на Ита
лия. Зърва се ч$ контра
предложенията на Има
лия задминаваШь далеко,
онова, което Негуса же
лае да Приеме свободно
и кое йо да не накърни
принципитгъ на О. Н и
правото на АбиеичскияШъ
члень на О. Н.

Зшша а адгШската Флота

Парижъ 23 ЛондзнскияШь-кореспонденть на Еяо
Лондснъ 24
П-грламенде Пари* съобщава, че
! тарнит^ срЪди ежктатъ, че | се придържа искренно нъ оШь
адмиралШейството
| свикването на парламента, своята политика къмъ прин било съобщено, какво запреди 29 октомвркй, дата цкпигЬ на пакта Келогь и дазота на английскаШа
на кс ято той требва да потвърждава Надеждата си, флота била да не йоаво
се събере, изглежда всско че другитЪ правителства ли да си достави Ита
ше се ржководять отъ лая Петроль.
по ь-Грсятво. Обаче, оше
ЗаШова е
затворен*
обещанията, дадени при
не е решено нишо, и всич подписването иа т. я пактъ.
Гибралтаречия проток> и
но ше зависи отъ развоя Въ интереса на запазване- затова се водели преговзнъ ц1>лия ри с* Турция да се зана днешното положение, то на мира
саЪтъ.
правителството
на творят* ДарданелиШл
“о се в-Ьрва, че то ше се
Съединевитф
шати
слели
Италия мдже да доразвие по такъвъ начинъ,
вннмателво развоя ма днеш стави петрол* оШ* Ром*ч« ше направя желателно
ияя споръ и ше продъл- ; ная Швейцария и Гермаедно
пълно
изложение жава усилията ся за за- мен, ако тт не изпълнят*
върху положението
парламента.

предъ

Раздаване дйпломнгЬ

Вдаз предузреждеан
п» Гершаш

.

*»' убеждението,

250 ЛЕЙ 6 МЕС. 150 ЛЕЙ * ПНИТН 11ЙП

оазването на мяра. чрезъ | решенията на ОН
всички възможни средства. |

I одими ,'нианиг
пратени >гт. стапяни българи
и др Тон се очулва ла глето
погрешил им ь се дача името
колонисти, моето ине означа
ва прише 1ецъ, пастан. иъ ма
чужла «еня, а тона не е в кр
ил. .Тази «емя е наша игркбва аа остане ао в!ии наша*
чвършн.тъ миписгра Каичяковъ
Дръ Топа. апелира къмъ
присжтстауаашнгк
министри
Д« убедигъ сяоитЪ могеги въ
нУ**,тв ** се насгаиятъ оше
колонисти македонци въ Ю.
Добруджа

аа Камарата

и председатели
иа Калиамренсиата либерална
организации. Взели сж участие
пчелника иа гарнизона Ге
нераль Тодичегку. префекта г
Ташко Пучер» миинсгра на
прссектата г-нъ ВалеръПзпь
Г иъ Валеръ Пгпъ слеаъ
лшеазне
на
колонисти Н>
произнесе речи гзъ която е
поачерплъ че тк сж най важ
иия фактори за роиънизираие
|)§
иа Добруджа и аапа.таие
иа южната граница Втори е
говорилъ г. Фогнмо който е
заивилъ че до сега колонисти-

ПШ
№ «НИШ ПIЕПШЯ,
ико нос.нмнцта нннядци .1итни
Берлнискнять м. ргегпи- Литва нъ връзка съ п лодентъ на н Кчформа:н »нь жениет > на терм 1чцнтТ. нъ
прани слсдаот съобшенее Мтмель Прамять сс :’ред
за моето казва, че тг варя гмломеиия, че Германия
.Германск >го мнниегер- те се възползува
тт сд
ств г на Н1 йнята е изпра- н.
и-Я та
м*«с.ту
Ига
тило тия 'дни. на гсички лии и Абисин. а «< да п«у• 'ржжгйни фабрики к)ифи пира Ме мел ъ
дениалн)
омржжн >,
съ
Обачг, отъ яруча страна
к.*еТ1> иска дч му се с»и 6- между Русия и Литна сжши ЬЪ сроьь » I. • дни щестнувл еоенень овмь.
бр. ЯТ ь иа
р б тнипитТ. А* ■ Германия нападне . !зт1 ГЪ к ит г ф. бриг ит^. бг-1.г н:г. русия веднага
:це моим.зти нужда.
нъ случ й билизира и ше нападне
на и. йн»
Германия
.Пжткипи, пристигнали I
Сжшитт вестници с ь б|.ть Кьлнигсбергъ нь [»ер. шанктъ, че следъ речьта
линъ твърдятъ. че нъ Из «а Гъпбелсъ нь Нтрент чна Прусия се ггранягъ берг ъ, и Ято нап-лн.»
г;к>
г> лТ>м г «• гении приг г
пр«и. ттлетн I.
с ЬЬСТСМчТ.
нлеиия
Отн '.цеиият.1 межди
Гер
К реел ндентъгъ съ* б- нппч и русия се ИТ ш**шана гпие, че слудпъе се ли годк зь ми
че се
носили нъ Верлннъ, какгю|, чачмал<
смж.наи-то на
между Полша и [ ермания ди|гл матическитГ . ти :пебило подписан • специално мия между я*-ет! страни
споразумение отм >си > Лзт-

на.

:
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Прага 24
Вестниците
близки до мииистра иа
външнит! работи.
д ръ
Бенешъ, съобшаватъ. че
въ Източва Ечпопа се нади(атъ иони черни с блаци. Четете и
Въ своята речь на яонгре-1
са на иационалъ-с цяали
иямйте
ст и гЪ
въ
Нюренбергъ.
Добр.
Хятлеръ е атакувалъ остро

ра^просгра-

мстяиъ
..ИОВИИИ,

4

ПФДОИИ М№ шшт
Парижъ <4, Вестниците
сж все оше песимистичло
настроени, обаче, се ста
рлять да ие изглеждать
по песимисти отъ коякото
требиа, дом III н.)аждабни
»е действия не еж заго-»ьлтп о д 1КиТо .11.ил ма и
Н» пелягагъ н«й голЪми
усилия за еиентуали но избе>нане на оиласнтФ ьь
Рчр III.
.Н«остина и >л жението

— Граничите войници
амовмди при с. ГевиЗала прв опитъ да ииматъ
границата за въ България
седемнадесета
годишнигк
младежи отъ с
ГолФмоАльчяьови: Марчо Марчевъ
Станио Стаиевъ и Ботьо
Б Ачеиъ. Вчера т!
йЪха
отнедечл нъ Кюстеидженсмият ь иоенеиь слдъ.

са

е много тежко, пише „Пти
Паризияиъ*, В) би било
погрешно да се вЪрна, че
враждебните действия въ
случа А. че ше избудвать
наскоро, ще предизвикатъ
ми 'Го оз сериозни усло
жнения, моно иъ Среди*
земни и 'ре, и ще станатъ
сигнал ь за едииь < бщь
иъ
монфлакгъ. Млрьть
Карта не е ни н.й малко
з 1Сгоашень понасг ящемь

юшш-шт «ми то

|

ШШ 11МТШ 11:11И

ПОКАНА
САК6 Н%К0ЯК« **Нж
ПРИСТИГНА И Сг
СТАРИЯ пРЬХЬ

УСТАНОВИ и., пл шада

ИЗТОЧНИЯ ЦИРКЪ

отделен е ил прочутиятъ цирчъ К.1УДСКИ
Щ- ке д«Д|Ть предстянаенич съ мн жество
лън вт. тигри, ле .парди, алени,
глигани, маймуни.
мечки, гчьлци, (ибет.ки ное. П чПаГ чЛИ. С 1КОЛИ И др.
1а о- бе.тязчане трупат» лън иче
ть Б грб рая.
Дресираните Сибир ки мечки. Дресираните и дь от»
крит небе М1ДЦИ. Чудната труп» оть 1ЛИ1 но, която
омайна «буликата съ си й»е дем нсц>...ти I рЖК 1НОдени оть Ант. н 1ьъ.
Е мг.*, вижте и ке любувайте

дирекцията

Отъ гората на
лой * декара П ре«0Л1а
Г*в Дашпръ Пе&п
7 гол. съ веобюдммия
аеятаръ, борова ех шерва
о.
НОВО
съвместима 100* л. вода.
се продава КЛОНИ (кур.т
На ул. Василе Алаксавма) по 120 лей каруци»
дри празно место 28д кв.и.
справка ИВАНЪ ЦАНЕВЪ
УаяЛе Соп(а №42

— Ка дъвка та
Вейгел»
Иа Нури отъ с. Кили-Кз
яи е родида 3 депо
момчета и едно момичеии
Както майката така и и*
пата са съвършен * пр.
ви.

ПРОДАВА ГК:

!

ЯВИ ПИТО ”и*й МвЛкИЯТЪ прич
аак> на прогресъ. Това по-

голъ или не По предложение
Нгориа мачъ вежду гимоаекапитана иа Нихъръ, п рниитъ
тЪ отъ пърпа липи чия — 1ТяI вл ь дл се рачре|ри ич. пъраъръ и Днъигулл, чавчрши
вото исеааииг на диегриьга
ври раневъ речулгагь (2
играта се прадължаяа. Първа
Мая I гл. почва съ уиЪрено
не че реъеръть ат* СъумК*
геипо Нападения се пранягь
Л»
ла Н11(|Дий«Г
илраихае нит;*гп»тк1ч»
положевнето я
в
В ОТЪ дпегк страни, ип бечь
да *а1върди рефер:княгь авго
релулгатъ.
14 м, пои един
опасно положение,
Рубчеаь
ригегъ.
моментално праша топката пь
Нихренци вече играягь 6е»ъ
камата 10 -а Вихъръ играта
лтхъ н куражь,а < яте повече
вкарва юлъ
на аихрении почва да става
косатоЛчьнгу.А
Стрина. Нь .'4 м. реферъгь
и ичмЬнятъ 1ечултага 2 1
ча
хана неправилно ауспа ча ААвъиту.чь. ммъ крав на ма
вьчгуч', чречь което иарвлн »•
чкгъ, О'ълченевъ подава къмъ
■ агъ уе<ултата 1.1
Въпреки,
камата и 6е< ъгъ на Авънтулъ
че неправилно, иичргнци не
бечъ да иска мчиЬна посоката
на то .ката къмь камата и ич*
Счорясъ, а < ше по смКлв иа
равнина ргчу.згята 12 Понеже
палагъ. Първото
полувреме
саава тъмно. ()еферътъ
преаакь| лича I I.
ктева играта, тъй като остаIII. второто полувреме игра
надигК 11 м ще останатъ ка
та чапъчва съ по анно темпо.
Митрении кграя.ъ съ дужъ и
се иг|'аа;ъ втори ижть
ку[ажъ. Нъ 4 м нападателна
Реферира г
Ь
Драгневъ
ча ляния на В.чхъръ е прель
и-вънреДяо счаД-ч съ никога
камата на Авънтулъ и Овал.
непоправими грешки. Направи
яеновъ покача резултата. Ре | лошо
впечатление
недоумефера дава голъ. но като нн«нието на т реферъгь. Жела
течно е втори ижть да ие
ха пр >гес-а на Лвънгенни и
слуша указанията на публитЪтнага публика, отива
ла
играчитЬ, ишото
явга ноатаря и публиката ичъ
ката н на
таи вл п л же.чве той
дачи е голъ. Гчечпорвое че тъ
при
нЬиа ха прнчиаятъ гола. 1 егуби реферския си авторитетъ
ферьгь иска да прекратя игра
А Рубчевъ
гя бе.чъ аа впредЪлв а>л>ч е

За ороданъ

— Оть известно време
всички фискални комтрелори отъ местното фииаисоно управление са леле— Въ Неделя нъ с. Негираии при I райското бир*
грени е изгоряль казана
ничестно, конто съ негови*
за варене на ракия, с бстт% агенти засилиха събинен С1Ъ на там щиия кораиието иа данъците въ
лонистъ Иоиь И Амулеску
града.
иследсгние на което са
МяКЛиА иа града ни
1. Дюкеии иа ул Реки
пс страдали |и1»К"Лно селя
СА обезпоковнани оть 2- иа Елисабетд № 75. 77 ’)
нима които сж занесли
геитите които се отиасятъ
81 и Мирча челъ М«ре 8
омощия за преньрянаие.
маого грубо и нахално съ
I заедно съ двора.
даиакоплатциА.
2. Кжша иа пиана РемПечатница .Номер
Заплашвани са при лип
щере
№ 16.
чиала* Кър.и 1)еама уче са иа мжжете жени и де
!
3.
Касабсми
дюгякъ
•
ника.
ца. нършагъ се незакони
' ул. Мачелари /6 ->3.
процедури при изпълня
Споразумение н» N° 7— Вь администрацията , В4Н'* И4 дьлгьть си и пр.
на вестника ни иа ул. Пр. |
ТгЯ ьажеиь нъпр .сь
Михай Л5 27 срещу град* I
се 11 >ььрнемь.

МедЪлн а! т. и. ихчьгь и I мия*, че т>за гим-ше яЪиа
баражи между горкигк гммопе
никога яа «теиатъ мЬсго, иеж* ;
завърши при рачулгага 0 0.
ау сичиягГ, клубове оа грая* I1
И двата гина покачат* не
ви
Марчевъ
Свърмва игра Мамаръ, че гоРгферира
I. (;
ял е кго(1 и мачъ. тК ие проялос.-а добре

и

)

.Д#БРУДЖАНСКИ НОВИНИ*

Сгр. 2

СМИЯГЬ часонникъ, е ИЗЛО- |

^яшят^^шяяяяшятшшшяшшшя

жена една машина за го- !
гнене, която ньчпира ли
търъ но да за 8 минути и

оЬтЗ

__ _

IV часаа. Тази
1 ДЗИ машина
—10
, кат , п ср п )Сгани
едонъ ;

:
:
;
|
!

— Всекиднеонцгмз кои
фликш между КОЛ' 'ЛИСТИтЬ нь с. Богдали Карал» й
и ТеМошниг!; градинар».
К л 'нистчиЪ не пози ланали на последните да с?дЬлать по малко I ода отъ
тлм. шнага р1.ка 34 П* ЛИна(.е на градин.1те. Нале
жащо е щото властите да се
намесят), нъ тоя конфлп.-.ть
и уредятъ едно ГК-СТоЯНО
положен. :е за да не се
предизиика оть
едните
или другите некой голейь
инцидентъ кой го ше има

л ши последствия.

• •

кин тпр.уни вина

изразходва литъръ га.зъ за
V
б

' ос бенъ япаратьсе пренръ
ша на печка за иг;'-яеьиг.
която при гирнот
израз
х шнане на га.зъ е иъ сьст. инле да отоплена отли
чи « обикноиена стая, Ма
шината и ..ечката сж кра.
сино изработени и миатъ
ла красятъ стая най изчскано М1 билир.на. Ц*иата
на горната машина е ПО; чти нищожна. Може да се
Нгди нсъки
прнсьтсгнс:! 1,
день
нъ
адмншшс: ра
; ц(»нга на несгника ни.

_______

Ш11НК «Я«11ЦК
БШ ШГАШЕС1К
* ит ■ задни- лянатъ и най интъичениять ику. •
при

мкг|.п. глнуалиагь
Цеип1ф иа прпит-к рфдки по качестн ' нина
сж КОНКУРЕНТНИ
— ул

Приьчипеле Мирча —

ВЪ МАЛКАТА КНИЖАРНИЦА
на жгъла иадз. часта та бълга\>ска ихкк| гимна чия—сре
щу иовоСртоящигЬ се хали.

имь^потреьи^ Г1ЙМЕРЯТЬ ЗС*,ММИ НЕОБХОДИМИ

НА ИЗНОСНИ ЦЕНИ.

МВ1ДЕ 2 КРЪТМЛРИ
бж дат ь

Иск.те ли нинлгм клиентите Вн да

С1Г11Г4Щ ГЯ САКО СЪ СДДАЯ*

Оиону хх

йУЦЪ
каккию ще нлмЪр-.те нина)и пь МЕЗЕЛАПН

.«<

»»
— Оня день
минаха
иретъ гр»да ви идящи I ть
Кюстенджа г. г. И. Наковь
главена, директор», на С >- !
фвйсвата обществена безопасгность
и Ц. Нен.ччь
н-кь на полицията нь гр.
Н«рва,
Те сж и сетили гр. Кю

:

ичльи и дд имь з д шоляиаге нкус незТ

ул. И

[

Дука 3 срещу железарския

магазин ъ

14

Ангел ь Г( сподин-.нъ
Дан»мь на изн)С1И цени и за ирет1родач;,н1-'
Намира се сжщ . и вкусни ВК&ЖШВДв *

ПАСТЪЪНА

( тъ

едърь и дребен ь Д бшъ Л ь

ИЗ-

р.б тенн - ть
Сь п ччтъ

—

П<ШШ „Г41НББЙ*

тенджа и биле

99

УЕСА‘1

гости на
Кюстендженските полицейьи власаи. При некилко
часово престояване въ гра
ча ни заминаха за гр. Ва1 ял».

Четете нь „ШИНИ"
Тю. „Сотегс1а1а“ -Вагагд1с

'
‘ 'уУ//

14?

'

.

:жъ 28 Слл :марйи 1еЗД г.

РуОЗ|СаНСК11
1оЬг
МОУМЙГ' де
г1аг|п!огта<1ип1
1пс1ереп(1еп1
ропг. „питяч
М(с|1а || А)1л1’|1« 51г. Рг. М1Ь>1 27 Ва«агд1с

урежда гедамциопепъ номитетъ
Ь' |>ьлг.
неаав. информационень нестникъ
Отг. релакторъ: СТ. РАДЕВЪ

I

!

новини
Аб-намгнтъ

МПШШ1П1ГШИ111П
кржгове на Нацио11п.гь*Царанисткм-

1 та организация въ окр. Калиакра

ЗА 1 ГОД

2Ь0 ЛЕЙ 6 МЕС

Коюоахкето ва веткШ1
Женева 2§. Опбелнта \
се, не е» комюникето на
комитета на Оеттимата
не се говори за отказ»
на Италия, но се при
помни, не комите Ша е
; проучил»
италианския |

/) Владей ду.иаШа си;
ако тя не се подчинява.
Ля згповмдм
1) Трлбва до се сра
мим* ногата нравим»
иигь-Шна гоешк~, а не
кога По а поправяме.

’ 50 ЛЕЙ 3| (ПИСТИ МИН

РвшЛ и Германия
за военни приготовления

През финаисоьага
година ни.
1913 — 1414, вь навечерието
Но вь сжщиость ра«хпдит4
■ Последната голина нь
на сегашния! ь пр«дсчдана войната, вноснаи бюлжегь за полп»тс-в тшие на н й ога
Шя коиоцни 11. кржп не на
тель на оргонинацията г.
иа Ггрмаиия възлиташе на лалечъ «адмимана - ъ
цифЯаЦН' -налъ-Цт раниска (а «.р
Гафенку Централи то рж1.821,800 *00 марки Ьюлжета р«. Таи-то само а „зад-... «иководсво
на
фнизация вь окржгь Каиар I ня! а е | оШговор» и тбеле* чцШа I *•
— 1935годииае опре !телнигЬ* н „обществени*
Дрикра се очертаваха все , взели п«дьнннм,ние излому Та <а, коми Пеша нс Я1»'илт. стезиитЪ директни по 6(.ти сж игра.холвапв-ЖТТОоООО
екнч креди-п: Райхяера (ре марки пч вече г,гъ епредГле■Р категорично две пчежени,Ъ 01 ь делегацията
Яреорешаеа точния и окон я-л.нач н/ йена) и марината ио^о вь бюджета. „М-териалМря. Еднаг;
група ржю
м 'Гини ит тддляЪ
1авчателен» смисьль, -и ито . Н44,-100,090 марки, мннистергг ]нят1- рихолн на лтржаннкягъ
Ц».»ена ( гь бившия „ре- ' ки:1- си секторни органиа.ргь'>ва да се оаде на ■ото на въздухоплаването бщтжетъ* глана 75 иа сто
кт ь На Калиакра г-иь
з-юри и с
обещано да
римското комю ике и на I 210 240 000 м.чрки. Осзень т > от ( която обхн;<ша военни раз
пьреску е иьодушеняьчизпълня же ,аниег « на <>р|а- , обясненията
на Ьаионъ "* гли* ">“* °,ъ 36*500 0*0 ходи, вт «ли«атъ на 1,047 500
,
“
е определена за .-«бщгствеми марки Така, ч ягенни разхо
•а огь фашистки генден- ниаацияга Мелн.га г. Га- I » .
Алиош. Ошъ оруги сШра- | работн. и друга една а
ди и 1 ализатт на 3,454.,г,00,000
■ми, про!нвни »м идей.К фенку идва зь Ьаз-»рлжикъ
на. от» комюникето не . дьлжителии работи* « тъ «арки. Вкиъ отъ га«я сума
включени в,. демокр..гвч- посрещна! ь на гарата отъ
(‘и мо'Ло да се извади <ц- Кяшю.Обо. и лвгтЪ глави правителството н« I грманич
МIа програма иа партия- Съмишленици.% си начело , НАЮчение че комитета е ^ ик.тючаягь Вчеини разходи. Не пласира тзрангирзил <>-ь д Iрбществени
Дру 1 аIи група, вькия- съ г. Ци,иреску. Правеше | оШлвгрляль иШаеиянСки- 1 трЯбза д* се ««браня, че след жавата тктри «а
|о вляза, ь всички П-.СВ+- впечатление, че между по- | тгъ мнтоайредломгн.лл. | войната Германия харчи «а раб-ти* к< иго ««ели сам- за
Вени членове на ,ир.ик,а срещочн,*, вакто и «ъ | За()аната н~комитета Ся «ята г алнция 753,000,000 1434 — 1935 година вьали«ать
марки на . одана, кчгатч нре «ь за 2 милиарда марки. Следва
събранието устроено вь б<% ограна„на%
противно синонище.
1414 бюджетна голи да се заключи, че лейегвител
понеже 1913
Групата на г Цнп.реску
клуба на партията не при- аредложенинта му тре на тя изразходваше Л7«000о0 иитЪ военна разходи иа Гере ( кридя отъ прецееда ! сжтс1вува нит,, еднн ь инбваше да останать е» иаркн. Ра« тиката въ тЪзи ци мания за 1931 — 1435 бюджет
фри отг 5‘5 милиона иаркн иа годна възлизатг иаг>50<хдкаТО
на ср, ««низ иияга г. ; телег« н 1С, ь виденъ член ь
I“ ЛЯ
рамките на ОН.
въсжщиость сж опредЪ-тенк марки или изчислени п « лнеш*
е фенку
на организацията. Сгбраза военни цели голКма часгь вия курсъ на лея Германия
Нь юдншнимтъ кпнгресъ I нит"Ь б!>ха «лъ селч.а и
чгь полицията е изравнена съ разходва «а Сждашзта война
■,« орпниззцнята станаль ; незначителни личи см и отъ
армията. ВтмччигЬ военни кре |.ю 275 м «лиарзи лей п дишн«4
врезъ меселъ май се на- > градс, конто споредъ твърдити за 1934 — 1935 година
Целия«ъ бюджеть иа Р.«мгвьзлизать иа 2,151,400,(100 мар- «ия е 22 милиарда лей.
шГси г. Гафенку съ група- | дениего на всички далгчъ,
Ж1-. на Цип.реску, изк/.ю- ! не изр зянат ь волята на
Адись Абеби 26. ЕшиЦчг.йки изъ редоке1"Г нт ; населенясю вь
Калпак- спечиб-гь вл^сййи в>. Тон. |
|рганиаацияга познатиятъ
ренски кржгъ.
дар\ арестували един» иГ Гафенку, п-.дгиквань
е -1« л • на пар!иЯ1а .3.1Шалиански поданикь. м й[I нямгъ полк««вникъ Гор- ; оть сьс й 1 +. стмгшлении
Ло пътувал» .т Адуа ,
Гк*. ИзвееТг.О време следь
пожела и ммз пжт,- да се
И.аим анският.» пълномо
Огъ и-Ьч лко дни за
Средиземно м, ре и ЕI зн к-л!гр*.сь двегъ !руналожи, Със1браг1га .ру
щен» министър» »ь Адис» всички компетентни срФди гейем- «ж завзети - т:. но
ц« ровки не проявиха открииа т->и направи събрание
Абеба греф» Винчи про- е ясни. че пойната ще нз енинг^ п<ртх >ди и пред•
1« различията въ схващаи« което се приеха еставтесмира против» тода будие. Цкпадението отъ {стачляи.ть истински боень
■лт тта си по тактиката на
кит1- на иинши! Ь секторни
арестуване. От»
друга игалианеяи!^ н. йски нь фр итъ П1«еда таи ччлне
кат,!
на
)рганизациятв Обаче тихо
организатори
страна, на италианския Абис«-ния ще р^з^нсри нъз на сражения»^,
< двег^ I руцировки рабит+хното м1«сто н означиха
консул» в» [ондар» било можш с ■ и,"1> ля НкНИ « ще I
н «ви.
Голяма е тргн гага нъ
|1ха .за дт засиля гт. попотеченс да оШиде ь» I1 п « I-пасни к.-нфликти
Отъ своя страна на дру
всички сяр пей ки държа1инииг1> «.и. И преди два-

I

Зташвеви протееп
п Ад1ст*Абт

Нови тревоги въ Европа

I

1е. е! в дена се извгрши
п ДоВсне
) зрив ЬI ь съ
секторни
)С авки! 1. на 11
>! I'аНИЗ*! ори, «»г>. дсичко
13 !аки:*й. Сжшевремено
дн.1 делегация отъ групи) икага на г. Ахиле Кон; ■«! 1 и. «ску :: Цонко Пено вь замине за Ьукурсшь
,а да изложи положение,о
,ь «рганиагиия,а, искайки
централното упраклена партията сменяне,о

гата група вь организаци»
дз
ята е тм.рдо реше?
се наложи, отстранявайки
лнопниягь председатель г.
Гафенку. а з. едно съ го!-а да се тури кр--й на ненера-.бира
желате ни!е
,елстна кои го дн?С1. пра
вя, ь живота на тази полз*
рдщз съ
п пулярнось нь
Кали:кренски окржгъ орга
ннзация.

Гзркаак ма вукгда
отъ колони

ривлното разрешение, отъ
ксею Германия има нуж
да ззщою е лишена о,ъ
просграмстно, мъже да ча
ка. То може да се оежществи въ продтлжение
на нБколко поколения*

Предъ к: респсндента на
къ .Журналъ* г- фонъ
Ркбептропъ
е ЗсЯЗеЛЪ
следното:
«Или ()>р»нц--я и Герма
ния ще се споразумеять
или ще проч днагь заед
но въ пропастьтя. Терито-

.Сега жизнени за нясъ
сж труда и

суровитЪ ма

териали. Имаме
отъ колонии*.

нужда

Судан».

Общотп впечатление
е ин. Отъ Абисинин нь Е,иче иик н никому не вЪрна.! пет и и СрТздизгмн > м ре.
Всички
изявления
за|а отъ тамъ приб(Фг кет1т
|| | мирни сп разумения и за! на Дунача, «!ри Мгмедъ,
{ неучастие въ конфликтите при Рейчъ «I иа Б«л-ан.1ге
| се ечнтатъ като не’сериозСждбата на
А СТО !Я,
ни.
кол «ииитф на
Герм нин,
I

УЕСА?

■

Турни в Авглс Итап*
ласката обтегватссть
СтамЬуль 25. Вследст
вие съобщенията за за
силване на енгло-аталиянскаШа обмегнаШссШ» вь
Средите*но море, предгедательШь на република
та г. Немил» АШатюркъ
пристигни вь Стамбуль,
кмдеШо днес» ще има ми
нистерски съвет», на кой
то ще Ирисжтабвуват» и
военно началниците.

Днесъ се гои ри тучъ
за санкции.-Ь срещу Йта
лия и за държани,^ кои
то ще вземать участие.
В енмит-Ь дейстния
нъ
Абисиния
не
създаьатъ
тодкока интересъ, колкст«
бждащето разнитие на ное,ниг1. операц :и въ Ср^Ь
диземно и Егейско м ре
та.
ПъраитФ топ, впи гър
межи нъ «Чбвсиния, спо
редъ френскигЬ вестници,
ще бждатъ сигнала за н,<
ении действия в в
Бтрепа
и за пъдя-.то разтройство
на политическото аолошение.

ма, лати’.+> на ОН,
стро
Нн«"Ь ИЬ Е 1 ЙСи« М «ре, Н(.ни искания га Ге, мания,
н ни искани■« на редица
други л ржанн. . . 1гг.« то
ва сж „р. 6л<м^тЬ, които
изпъкнатъ >>а пръ' ъ I ланъ.
Страшзи сж е./с.к» тичиза бждешс-То. Вь 11арижъ, Б"Ьлградт, Ч.х сло
вашко, Влрш»ьа, Бупу сщъ
сж нъ трево,а
На вс^ка
цена ще тръбна войната
да се предотврати — пи
ше парижкнятъ и. .Тзнъ*.
Следъ п. следнит!» изявле* „я ва г. Мус« дини за
утре ье се очаква благо
(следва ва 2-ра стр.)

\

.ДФБРУДЖАНСХЛ гОВИНИ-

Стр *

Нова тревоги въ Европа

ТЕЛЕГРАМА

(елгхва отъ 1-аа стр)
орчягевъ

отговоре

^ТЪ

Ркиъ
Въ *Средиземно .море
Англия има нсчг задъ 160
•оенв»: сград дп. ИталиСА
ввгкит^ хидр пл**и
ззеяк спойте б.-?»» Въ Е
тек;». • и ье е наруше*.ъ
вг/тралагего *• Гърлт
Нв .'ралитть ъгжау Егяаетъ н Трап лн се е
почна
серч1 зя; д- <-».сиве н; Синусите. И талк ансва.-.е войски тамъ .а
чу ст«-.**елк у еличени.
Я-.г. й:-.*т<* фл То е 5 -

почвала
проверката
аа
всички параходи
На 6р%г.»егЬ на Жевевск.то езеро диплсматЕГк
р*зг„ въря. в, а в^еизигЬ
сили са *иче организирани
Огь Жеесва се раззр:ГГр^гЯЧТЪ съобщения 3»
ко.те»: -“в** миръ. и лтрЖль.;;г> пазять интересите
си и н ми-6 .пустсшения
се пропиадатъ срез» мчр.;лк>бивргЬ ; зг-л*нгя.

и

за да удометвсрагь исканията на почитаемата си клиентела съобщава че
сж ликвидирала, съ досег.шнигк си обувки н въ зай-ск^ро време ще

■

отъ прочутата фабрика в,

•!

а

ш

11

ь*5 2

тшн

ву.генку бизшъ окр. упрл 25 души членове,
еате. ь * ®метъ не гз Кг*, Зз отбелязване е. ч{
I вгрна, Ахн.се Константи-1 оть хилядните
члег *:г
неену бившъ кметъ на10ГЪ българския елемдвп
— О-я день сее язипа грзда ни, Ц.нко Пвг-кзЕ о. чочто бЪха въ тая
огаелна делегация стъ Букс бизшъ де-яугатъ и г-->а- ннзаичя въ това събра»■'!
в нскив крей ар,: г. м-ра торь.
Хзисго
Цзнкоеъ се я^иха само тр*ча а «•
не еж-ргшнит% рзботи и бизшъ инеть на градч ни ченш г г. Боню Георгкез»
му е ер*ЧМЛЗ единъ меи сенаюръ, Матей С:е- Лоучч Хаджи Димчтровь т
“33РЬ 2^ ст-ана н= сел* фзчочъ бчзшъ депугзтъ, а-ръ Новачевъ.
с-о-о Буков»ъско населе- а тъ Росети управитель на
Събранието се състоя
ние.
Градската болниц-», Шу и взе решение д-. рс.рГ:
_
’
*
Зъ мемз-рл се излага
,а уччтегь. .чячканъ н'из-»рт организлц^я а
тежкото положение
на учнтель езгщ. Счлионъ то назчач.1 ноз-т окос»*и*
КСИТ.1
5ук .еииския селянинъ зе*
сжзшъ прсдстдатег.ь на ска ерганизагоои
„ед-Ь-.еи»- който не пои
бкржж-» чя съветъ. Деае- зъ скооо време д» се
те*ач* никаква земя, сж•а_к<?ь
Д Л1* Л°"° постигме 0н.е" с"ла
Щ-'
искатъ да бждагь п.офе.орт. Ибреамъ Кю* пргдетаапязаше до п^еД1*
нолонизнранн зъ Южна Сеолу очржкеенъ съветник известно Време.
Д'бруд*а като имъ се и други сктивч и членове.
ладпъ ммит4" ня шсат
Неучзеайки се зз тоза
— По лиаса на м^сто 1
“Г а. Г
с
ви*г>* пп,гт.ги.
Се тури-*. Ед*»нъ
Р ■ Р‘ ^ а ь Р Д- угре ще съобшичъ нийпасежъ отъ него гласи, че ни !1Р®ДСедвтеля на орга- т-Ь лица, конто сж нлзна- |
държавата въ Южна До* н*,з?,дкята г. Г?фе :».у, к.й* чен® за окол. организаго-1
бруджа Притежевя съ хи- : т"' ^Дисга езикиз събра*
ри на нац. цързнистк^та
л»аи «ктари земя, отъ
в>* *<лУба- 0гь б —
организация въ окржга.
която се използван, раз* Ш.т* мощна « рганизгция
Лл<жи изб:рни вгечТи на се яаиха само около 20- |
режима и пр. пр.
Г нъ Министра е сбещелъ че ще внесе тоя
мемоаръ въ едънт отъ
министерсикт^ съвети и
ги е укЪрилъ, че ще имь
се
изпълни желанието
тото дз б*з»тъ келонизир-ни НЪ Ю Добруджа
!
още пргзъ пролътьта

Германия преп Итола
Етиопскпя конфликтъ

.............
Отъ седмици нкзмъ. ди- г. Рояевбергъ ка-.за .Пресееплом-тигЪ и св%т;ан^я г.ечтгъ диратг. ч« !ерв«вкя лгржк
се занимазагь съ тъй нарече* очаквате-тео -олзжваье, за да
нит* намъртнгя н» Италия с* отмжетн на ОравсгЯ и за
Сгр-Ьмс. африка и съ пос.едт.* да хвърли цг.ти-гь св+.гь вь
днтъ отъ то-г. з* згйв-ер;сз
ко^ъ т яфл»-..т . въ с-.учай.
ваьитТ. вх колониа.-.ьигъ в,- че избухне в.йиат- кежду
Всички разбрали че Англия, ! фантастичен главете са неимайки сбши интереси съ съркЪстнн >ъ чувствата на
Егиаегь| не може да позволи. Райха къмъ отгсворкостег^Ь.
издсритЪ иа Нилъ дз миватъ
Германия всецъ-ю погьлна*
въ ржцет* на една европгй та отъ преустроиствот
нт
№.. сила, която, ако постре своята сои-*алиа сксгемг и из
сятето -.ладение върху Абиси- пълненнето на своя голЪмъ
и»>я. ше обра-ув* г^амаденъ планъ на рабо-а, нема намТ•локъ въ центъра и* англкй* рение да пр^кжече своето
Слотов. ияиие въ обдвста на мирно дЪяо.
акиГ^странГ твърдиГче АиглГр ПЙКТЙ Зй КОЛСМТМВСПЪ
официално й е признала праМ*П>
вото яа колониално разшире
По мтатъкъ г. Розеибергъ
■не.
чаваа, че противъ възражени
ята на Германия по отношение
ИТЙЛИЯ И ЗОНМТЬ Пй ФРЕ
иа колективния миръ. Парижъ
МСМОТО ВЛЙДСМИЕ
е отгоиарялъ винаги, че или
Явно става, че фашизиътъ ше има пантъ иа колективна
е решенъ да върши това раз сигурность или и^ма да има
ширение за смЪгка на англий иикакъаъ гтактъ. СчлигЪ, кой
ското влияние, а не въ зоньгЬ то сж похвалягали системата
на френско влияние, как-о би иа колективния миръ. сега сж
изглеждало есгестаено. имай застанали една срещу друга
ки предъ втдъ гкхяото гео- съ въпрсси огь реално и спеш
графическо п »ло+-е«ие. Ло
но значение. На гЬхъ се па
гично е, следователно да се да да локажагь сега, че е
заключи, че Италия о-давна възможно да се рез^изнрзтъ
се геви да реализира с-лит* тези принцити. Германия, по
плачове въ Абисинич и дебре вече »>тъ всички други, желае
■зЕестната фраза иа г. .Мусг- да се рззрешагь спорсвегк
ли-»1-. че_ ,1935 г. ще бжде Стр.®ед.тисо и мирно. Но, пра
решителна година-, при све с^аюиого положение на на
тлината ьа разеиващит.-, се шата съ гЬ*и мирни договори
Събития, има Своето г-л^мо и съперничества н> може и
значение. Англия ще поддържа дума да става за ьолеьтивенъ
ли свсйтЪ позяцни до край и миръ
ке продължава ли да се в~сапрогизи на военното завладя
ване на Абискния о*ъ Италия?
Ето стр шнаять въпросъ. кейто ше се ратреши идмитЪ
Сгамбулъ 25. Вестницидни. не азг.сииз отъ събрани
те с>сбшав^тъ. че каскоята, които сгаватъ, оТъ фор р » ше бжлатъ пр йз: еле
мулите на арб тргжчить комиски и отъ тгл.-увания-а на ни общ ! мзагвра ьа ТурСкат* флота и на гръцката
разните догогори.
ескадра, к;ят
се намара
ПОЗИЦИЯТА МА ГЕРМАНИЯ ът,
турскьт-Ь
в.ди,
Кас&елт
СПРЯМО КОНФЛИКТА
Сс зл к.мбиьирааи манеРазглеждайки езика на фрек
ския гечатъ спрямо Англия и ьрн нв м,'рск.та и аъздуш
Ьа фл ,ТИ. П Д> К. мандуяеблггосчлзното тълкуване на
позицията на Германия спря» Ь^кет,1 На ед;-зъ гръцкл
■ о итало-абксинскиа конфликт • ДМИраЛЪ.

та! с$1е\а гПе
А 3081Т МАКЕ

Мепа^ег 1е

ОИм1в1Я"*исиг$а1а С1гси1и1 КИЮ5КУ

— Както е известно на
нашит-Ь читатели и нв
цЪпото Добруджанско на
селение че отъ падането
на нац. цъ?аниск«та пар
тия отъ ь.‘ асть въ м-ЬСг- |
' ната организация на сжI щата партия се сояви ед-

йж:

Тш. „Сотегстю“ -Вагагдгс

о

ВТКт-------------кеят» е незаменим* по форми и доброкачествеиость.
Р. 5 Фабриката гарантира грайностьта и запазването на фермата си зъ растея222,ние иа едва гелан*.

*дн-
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Кс нгреса разцеплението си
предължага и още лродължава.

1
Повечето интелектуали
I
отъ ерганизгц^ята недоI
волни отъ нЪкой членове
;
преди известно време сж
направили единъ мемегръ
ао председателя на нац.иъраниСката партия г нъ
И Мидайлаке. Въ мемоа
ра тЬ сж искали неззбааното имъ отстранение.

1

|
I
|
|
I

Мемоара е псдписанъ
отъ елитата интелектуали
на мЪстн^та нац.-цър. ор
ганизация и отъ околииск>* организатори които
въ вашия окржгь сж Ц
м имено: г. г. полковникъ
Горски бившъ окр. управитель и сенаторъ, С. Ни*

.

Си (ШегИе вресН бе ап1та1е 8Д1ЬаИсе' рел
1ги рпта оага Гп асе§1 ога$.
Си !п$ереге с1е а$(йг! 1п гПе1е игтйГоаге
уог а\геа 1ос таг» гергегеп!а^1 си §гире Це:
Ье1, Т18Г1, Ьеораг21, Жепе, Рогс1, 8р1по?1,
Мй1ти{е,
1ир1, Оа бе Т1Ье(, Рара^ат), Уи1(иг|. е!с.
Керге2еп(а$Н1з уог ауеа 1ос Ас 1а ога 4
р. ш. рапа 1а И $еага. Нгала ап1ша1е1ог !а ога
9 $еага.
УепЦ|, Уе<1е{1
А(1т1га{к
^1РЕСТI^NЕА

,
|

СДКФ яиш# Х1ВД
]
I

|

ПРИСТИГНА И Сс УСТАНОВИ въ плошад^
на СТАРИЯ ОРЪХЪ

източния цнркъ

отд-Ьлен »е ьа —
*
прочутиятъ щ-.ркь КДУДСКИ.
Ще се Д)Дзтъ представления съ мн жестьо
лъвове, тигри, лтопарди, хиенч, глиган»
майиун»мечки, вьлци, тибетски овце. п»Я(га;ш, соколи и ДР&* отбелязване: групата лъвове тъ Б^рб рз«Дресираните сибирски мечки. Дресирани^ под в ог*
крито небе вълци. Чудната група отъ глигани, ко»*-’
омайва I були* а та съ свойтЪ дем -нетрайни ржк.»в^*
деен отъ Ачтоноьъ.
Елате, вижте м се любувайте.

ДИРВКЦИЯТА

1од II брой 21»

«в 1 д»й

а

и

з у«т1^1мгь а» с»л\ змврби :азз г.

Лофадз|<шМи
I

*

ЗпЬг „тнпт
N(№N1" ае
21аг|п|Йгта№1п1
<пс1ереп(1еп(
иииг.

.

1.Н* унищожавай ис
тината, а имай дьозостьШа да я хажеш*
сь смллосШь
1. Не цени парата
нита повече, нито помалко отколко то
струза; та е единъ
щрн слуга и единъ
осподаоь

КеДасра Абт-ра 81г. Рг. М|Ьа1 27 Вагагдк
УРЕЖДА ГЕДАМЦИОПЕПЪ КОМИТЕТЪ
Бълг. неааи. информациоменъ кестникъ
Огг. редякторъ: СТ. РАДЕВЪ

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Германия запило готова
за ао!ва

отъ Н{твителс1'вен1г11; съвещания
въ Констаица

Парижъ 24. В. .Послед
ния НовосЛи“ съобщава,
че Германич била вече на
пълно готова за война и
е взела всички мгърки. за
да си запази силиШп» в»
случай на блокада. Рмчоводителитгъ на Германия
ся взели всички мгърки, за
да може Германия да
прояви всичката си мощь
въ с гучай на война. Пре
ди всичко, били създадени
складове, който били за
пасени съ всички сурови
материали за военнитл
заводи з а Повече оШъ 6
месеци. Взети били мгър
ки, за да може Германия
да живпе цгъли години
безъ никакъвъ вносъ. На
правено било всичко, за
да има Германия и Па
рични средства, нуждни
за война.
Дирекшор» на сШойан ската мобилизация .»»
случай на война е бившия
ЯредседаШель на Райхсбанкъ д-ръ Шахтъ.

Съ диването н.» члась
а г. Тдтареску ссв*ги се
■рздицията Министерски1|рть съвегь да се пласира
•ъ рззличнитЪ области на
Румъния, кждето, изуча#ейки на м*сто лоложеКието, уаовлет.чорязз н*Кси социални нужда и
Съставя програма за ико
■ Комическите строителство
■ъ дадената провинция.
Вь ср*да, 25 т. м., Ми
Нистерския съветъ се съшЬрп въ столицата на ДобЬуджа - Констчнц-т. Следъ
направени!* политически
■декларации на Първият ь
■Министър*, префектит* на
■окржзи!* вь
Дтбруджа
|сж прочели своит* докла|ди, върху които се разви|ли разискванията и сж
■взети съотеетнигЬ реше
ния.
Отъ донладит* иа г-да
РпрефектитЬ яоствуаа не■принудена*» разлика коя
то се прок; рва отъ упра
влява щитЬ кржгоае между
Северна и Южна Д ;бруджа.
Докладът* на префекта
на Кочстанца
изброяла
постройката на 49 учили
ща, 19 черкви, 15 кметстн5 амбулатории, зе
меделски кантони, опитни
пояете, модерни села, 39
клм. шосета, Л4 мостове
и други още обществени
постройки. Докл-дит* на
префектите на Калиакра
и Дуроач ръ — почти, ни-

;
!
|
|

що не ни казват*,
Когаго изработената п:ю
грама За действия въ Северна Добруджа е строителна и обхваща естчсгвенит* нужди на икономзческою развитие на ед
на провини я, ц*лото вни
мание на управлянащчт*
кржгове е съсредоточено
за Южна Доб руджа

Четете и разпро
странявайте един
ствения вашъ защитиикъ весникъ
„Добруджа н с к и
Новини“.

Помхрявд да се Мусс
лш съ Ааглая

ОФСОДПВ* 01
застраховагелна полица отъ
дружеството
Асигурареа
Ромънеаск;: съ платени 61
рати по 100 лей срещу
4000 лен.

Справка редакцията

Г. П. Ст-вь

Кога ще се придожотъ
Парижъ 27. Френскиятъ печатъ е доеша оитимисшиченъ и се надгъ^а
че ще се стигне до йомиОбществошо на
рение.
НародиЛгь нгьма да се за
ним.ва съ нищо друго, но
Ще очаква Италия да за
почне аоеннитгъ действия
прошивъ Абисиния и ако
настяпи това, незабавно
Ще бяде сваканъ Съвета
па ОН на извънредна сесия, за да вземе решения
Г.0
сачкцпиШл, коишо

шргъбва да бядатъ При
ложени аротивъ наИа-да
теля.
„М1тенът пише, не вче
ра м-ръ председямелъШъ гПиеръ Ловаль е разговарнлъ съ английския м-ръ
Лордъ Идьнъ по стопан
ските и финансови санк
ции арошивъ Италия.
Лордъ Идънъ е заявил»
че Англия не мисли да
предприеме есенни санкцчи

Парижъ 27, Опасгнссгьта да започнат* военни
д.йстяия вь Средиземно
м ;ре между Италия и Ан
глия като че ли започва
да се отстранява.
Бързит* военни м*рки
на Англия внесоха избистрюване на англо-итали
ански;* отношения.
Неизб*жностьта на войната анесе нова струя въ
политиката на Италия.
Днесъ вече се говори
за мирно уреждане на спо
ра и за избягване на вой
ната.
Комитетъть на петтимата ще )има заседание за
взимане на ново решение,
кое го да задоволи Италия.
Въ Абисиния въпреки
всич
нови настроения
очакватъ избухването на
войната.
Последнит*
разговори
въ Римъ между г. Сувичъ
и английския посланикъ сж
завършени съ усп*хь вь
полза на мирно споразуме
ние.

$9
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ШТИ11ГВ «ШИ ш сшто

Наближава лимниятъ сезоиъ.
Полските работи сж на при
вършваие, а заедно съ това и
селенииътъ въ нашит* села се
освобождава. Презъ цялата
зима той почти е свободеиъ.
Обикновеното сборище на
Сечянит* е кафенето или кр >•
чмитЪ. Тамъ, презъ ц*лия деиь
се бистри политиката.
Презъ последните години,
об;че, всредъ нашит* земе
делски кръгове се забелязватъ
импулси кьмъ по сериозни за
нимания. Често ще чуешъ да
протестиратъ глухо прогивъ
липсата на духовни занимания.
Жителите на малките селища
не могатъ да влезатъ въ прякъ
коитактъ, при все, че жела
ятъ, съ културните придобив
ки иъ света. Те чувстват*, че
сж отделени отъ саегътъ, че
има и другъ жмвотъ около
техъ. съ И"ви импулси и разбиранля, запълиенъ съ при
добивните на техниката и културата. Те биха желали, те
копиеягъ да чуятъ асичко,
моето изменя начина и формата
иа живота. I ехното достойнст

во е накърнено. Нима тЪ ще
осганатъ бе»ъ д*лъ въ иадпрееарването иа човечеството
яо пжтя на развитието''
Въ съгласие съ стремеж»тъ
иа жителнте въ селата къмъ
духовна храна ние изработихме
програма за действие.
Въ миого села сж основани
спортии
дружества. Покрай
т+хъ сжщесгвуватъ читални
кждето се обрааувагъ библи
отеки.
Редакцията иа нашиягъ в-къ
ще достави на чсичкн т*зи
читални земеделски списания
и кяиги които иитересуватъ
нашиягъ селянииъ на материиятъ му езикъ.
Миого села сж последвали
иашит% упжтаания.
Чакаме и останалите села
Д* после^ватъ съседите си.
Нека не закъснея гь!
Времето минава незабелязано — защо да осганатъ села
безъ духовна храна, за което
ще бждятъ виновни самите
жители на селото!

Италия може да заплаши
Парижъ 27. Вестницит-Ь
етбшаватъ. че нъпркки
превъзходството на своята
флота, Англия сериозно
се опасява за своит* ср4^диземноморски
владения,
ако избухне война съ Ига
лия. Англия е взела всички
м*рки, за да не бжце Ги
бралтлръ изнеяаданъ отъ
италиански 1;
аеропланл.
Пр:<ви елегвото е преду
предило граждани гЪ да се
запася гъ съ свЪши. Въ
продължение на няколко
часа, всички св1лци вь Гибралгаръ и въ, съседните
испански градчета
били
продадени.
Англичаните се опасявали сериозно оть единъ
итилиански
десангъ
вь
Палестина. Затова т* взи
мали енергични м*рки въ
пристанищни!*
градове,
особен» ьъ Хайфа
Англичант* се боятъ,
че италианци!* могатъ да
имъ устроятъ неприятни
сюрпризи, защото Италия
е по силна отъ Англия съ
своята въздушна флота и
съ подводницнт* си. И
действително Англия при
тежава всичко 58 подвод
ници, отъ к иго 21 стари.
Италия, абзче, има 69 под-

в»дници огъ г.оито 48 нони.
Огь друга страна, както съобщава в. „ Журнал* *
италианските
въздушни
сили сж много по мощни
огъ английскит*. И гали
янскит* авиатори познанали на пръсти ц*л » СрЪдиземно море и биле добре
обучени вь нощна маневри.

Разхода:* ааИтадаа
Римъ 27. Единъ указъ
пояснява, че 2.500,000,У00
лири СЖ били отпус ТН.1ТИ
каю из-ънреднн пр-.ходи
на разнит^ м ва. презъ фи
нансовото упражнение 1935
— 1936 година, за коло
ниални* разходи. Тая сума е разпред+.лена така:
м-вото на колс нимт* —
единъ милиьрд!, м вою на
войната — единъ мипиард ь,
м-кото
на
м.ринага —
150,000,000, министерство
то на въздухоплаването —
300 милиона.

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

.ДОБРУДЖАНСКИ НОВИНИ'

Стр 2

Цельта м агийотЬ

ТЕЛЕГРАМА

а

Ми газ и нит! „ТЕКОТИЛАНА

Великобр^таяския п ела- острови Презъ време на
.азардяс
ОТПа, гр
вичъ въ Римъ п сети г-нъ упоажненията. съобщенията
Сувичт, за т му даде н*- между островите ше бжза да удонлегв >рятъ исканията на почитаемата си клиентела сьоошана. че
кои обяснения а< сежн > за- датъ прекАсаьти. Всички
сж ликвидирали, съ досегашните си обувки и въ най-скоро време ще
СИлването на английската | свет лини тр^н а да бждатъ
ДОС1А1Ж Г0Я*М1 НЗБОГЬ НА •*ШЯ
флота въ С едиземно м - угасени.
рс Пеел; нг.-. ьтъ ■. тбелязча
ВУКуРЕЩЪ
Ат: на 27. Следъ едно 1
че тия мЪр'.п нЪм<:ч ш
коям
е
незаменима
по форми и доброкачественссть.
падстеленъ таралт.-р-. и че продължително заседание,
вържовчиятъ
сьветь
из
на
се лължзтъ на враждебно
Р. 5 Фабриката гарантира трайностьта и запазването на фзрмата си въ ;а::оъ I
ние иа една година.
-то стан; вкще на итчлики- р дната етбоана реши да
ския печатъ, спрямо бри забрани ( бнр.дчзнето на
всекакви сведения д.сежно
танското правителство.
ка*т са съхранили. Безъ семейството имь отъ
аомгяг., марината и ьъЗлуТг
! да мисли п )нече тя хнър згчиле
Аггнцея ТАСС съобша‘а ши,.ек силг.
че г. Л тйиь. въ «ъ Женен,
лила канчето сь нетрион»;_____
Лсндоиъ 27. Потвържда
е водилъ продължителенъ
върху гояеникътъ си и ="““
раагов ръ съ г. Тигулеску ва се, че министерския съ— Вчера е падеалъ оби- избягва. Въ мно го тежко ^
ГОБАТВ Нй
презъ време на разг. тра ве»ъ ше се събере въ нг тр ленъ дъждъ нъ
"
целия положение т<й бина довс I
СА били раз ледани въпро никъ.
окржгь. Дъждъть е мно день нъ тукашната болни- ; Г*ДЪ ДяУ2Терд и
сите въ връзка ; съ италого на време и много спо- иа. Полицейските власти \
етиопския конфликтт, какОраьжъ 27. Въ една м.гаа за засяване на зи- ьгдятъ следствие.
въ о ОирлноК \
тс и въпроса, за носеше- . речь, произнесена на една I мницитте.
се продава КЛОНИ (<сй|
то на г. Тшулесну въ . радикал к-социалистиче с к а
— В:е«и л»зарь собст- ма) по 120 лей «.руцлЯ
Москва.
манифестация, г. Д.ладие,
— Отъ декларациите на веяикъ да се снабди съ
— Л
Г. Литвиьовъ далъ вече* \ сп менавгйчл зз итало-аби- първия миниегьръ г. Та- лозарска входна карта. Да _
ря, на която присж1стнаги синскич к чфликтъ. казва тареску които е направилъ ги изплати ннсскаса за па->
г. г. Ерио, П ль-Б нкуръ, | между другит : ,,Н шата въ Кюстенджа и отъ до зене — 1935 год напълно. |
Ьенешъ , Титулеску и Рю- п.ртия тръова да остане бре ииф урмирани полити Не се допуша никей въ 1
4
съ р., *
жди Арасъ.
твърд) привързана къмъ чески кржгове заместникь лозето оезъ входна варта. 7 г
н;,бх„д
ОН, чийг онактъ, впрочемъ иа сегашното правителство 1ова е въ гнтересъ з. до_
,___
,
*
ьентаръ,
борона„ съ а.:Я
Лондовъ *7 Съпбща- требва да бжде засиленъ
е опредЪлевъ, брото пазезе и контролъ
к
’
,пп#«
I
__ *
у. . съвместима
1000 л.Ал.Л
н-■
вам, птъ М лта, че въ съ течното определение на Бадзщото правителство ще , „К Л*
пазаЧИ1^
На ул. Василе
вторникъ ше бждатъ прзиз нападателя и чрезъ дейст- бжде формирано огь г. г.
Комитета аеплира въ най
„^но м^ст . 2^о I
ведени, за втори пать, н • вителви и”ефи«асни мерки В<йда В^еводъ, Аржентзя- скоро> време да си иабани; н
у
Р
шни нъздушни
маневри за взаимно подп магане*. ну. Юнияьъ и Гота.
всЪки — за да ве бжде'справка ИВАНЪНАН:1
надъ Малта и стседни оЬ
УавИе Сог.'.а
— Вследствие оставките връщанъ койко и дз е отъ|
на досегашните околийски
срг«ннзатори отъ нац-църаииската организация к >и
то вчера съ .бщнхме г. Гафенку е назвечилъ следни- I
на Агъла надъ частната бъл
те и )ви гакив.: г. г. Бо- !
гарска мжжка гимназия—сре
щу новосртояшитЪ се хали,
ию Ге ргиезъ Геленджикъ, I
калитчнъ Ф Радулеску Дро !
УЧЙЩИТЬ СЕ ЩЕ ПИМЕРИТЬ ВСМЧИМ МЕОБХОД^“'
пи».
Нчсг.ръ
Попеску !
ИМЬ ПОТРЕБИ
Бълчикъ, св. И. Шербано
Кзвз^н» К Илгеску Армутлий, Г. Те д р.-ску КзСи сШегИе зресН Де ап1та1е 5й1ЬаИсе' реп
(•То*.
1ги рГ1та оага 1п асе$( ога$.
ралгй. Сг. Чому Екисч^,
Ь/Ъ ч
Си 1п$ереге Де азТАгг §11п гИе1е игтЩоаге
Ф.йкаву Касьмь, С. Панио
уог а\еа 1ос таг1 гергегеп1а{и си ^гире Де:
теску Сгежаруль. На двата
градски сектори не е на
Бе1, Т^Н, Беорагг!, Жепе, Рогст, 5р1по^,
Ма1ти1е, Сг?», Ьирт, 01 Де Т|Ье1, Рара^аул, Уи1значени още н.гк .й.
ЧЖРВ8В» «КОВКЩМ
!ип. е!с.
Разбрахме се.'
КеогегегПаППз уог а\еа 1ос Де 1а ога 4
Б*ДЯ ДРАГАШАНСКН
— Отъ нашия грздъ сж
р. ш. рйпа 1а П зеага. Нгапа ап1та1е!ог 1а ога
посетили
село
Мъглавитъ
;
9 ъеага.
к.иг, з.доволянатъ и най изтънчениятъ нку
(Петране Дупу) г. г. Ви I
I
УепЦт, \’еДе{1 $1 АДт1га|1.
при
т.нъ П повъ и Бузату отъ
;
^IРЕСТI^NЕА
!
финансолото
управление.
Престсяшо е заминананего
и на други граждани ве- ;
Центе на г рннте редки пк качеств>) ви;а
рюши на известното събз- !
сж КОНКУРЕНТНИ
тие. Шсетителите разпра- I
— >л. Принчипеле Мирча —
вять мниго интересни слу- \
САМО НЪКОЯКО *ЕНА
*
чай
и
потвърждаватъ
пк|
ПРИСТИГНА И Сс УСТАНОВИ ;-.ъ плошзла
саното въ
Букурещката
на СТАРИЯ ОРЪХЪ
преса.

отъ прочутата фабрика „Н О
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1Уа иродакъ

№та! сШе\а гНе
А 5051Т МАКЕ

ВЪ МАЛКАТА КНИЖАРНИЦА

Мепа§ег1е

ОИвП1в1Я-^исиг5а1а с1гси1и| КШ05КУ

ш

НА ИЗНОСНИ ЦЕНИ.

ипи 11Ш1>ин11 нина

ц

НЕТЪРЪ ГАНУЗЛПЕВЪ

Ш

източния

циркъ

отделен -е на прочугпягъ цирчъ КЛУДСКИ.
Ще се д-дать представления съ множество
лъв.вг, тигри, леопарди, хиеии. глигани, маймуни,
мечки, вълци, тибетски ивце, папагали, соколи и др.
За отбеляз-ан?: групата лъв лте итъ Бдрб^ая.
Дресираните сибирски меч<и. Дресираните подь от«
крито небе вълци. Чудната група отъ глигааи, която
омайва г.буликата съ свойге дем неграцин ржководени отъ Ан^(|Н^въ.
Елате, вижте и се любувайте.

ДИРЕКЦИЯТА

П[>. .Сошегаа1а- -Вагагд)'с

— Преди известно вре
ме агекг. Чортанъ сть
Армумвйското бирн гчестВ) се е згодилъ съ тамош
нат. акушарка Мария Николае, Луца.
Обаче както изглежда
Мария е много ревнувала
годеника си. Оня денъ са
аошле две Познати госпо
жици отъ с. Мансърово
на геети на Чортана. Виж
дайки това годеницата взе
ма едно канче ветрионъ
стива въ жилището на гсдеьика си и заварва всички

аИ

8НВЙ1НИ1

I
,Г

Който иска да яде вкус I9
Л на козя, овча или говежди %
щ пастърма и хубавъ вкусеш*
суджук ь и салам ь от ь
БРАШОВЪ н ЧЕРНАУИЪ
можи да сп купи отъ

I

П»

■ намиращъ се на жгл»ла срешу |
Хотелъ Пачевъ

Шшшшшшшшшлттшшшшттшш ш
&

01М с иллч»'Х »ч. <

> <? 6 и-<

Зххфргчеанеки
но вини

ПпЬг
цорг.

1. Казвай истиниШа
сь усмивка. сжщаМа
жестока Шл ще блде поносима
2. Най незначител
ното .с I р % ш и х »*,
сНоува повече от*
хилчои гения гни мис
/*•

ПАУНИ" ае
7Лйг,п?ОГП1а^ип1
1п(1ерст1еп1
„яитпц

Кейасра 91 АЛт-ра $1г. Рг. М1Ьа1 27 Ва*агд1с
УРЕЖДА ГЕДАКЦИОНЕНЪ КОМИТЕТЪ
Бт-лг. незап. информационень вестникъ
Отг. редакгоръ: СТ. РАДЕВЪ

Абонамсигь. ЗА 1 ГОД

Гранда паднал* вт не* ,
иадосгь предъ Иасолввн I

ШП КРвТПВЪ ШРЯII1РАВ

Н рижь

Въ ц1пта страиа е оИмно 10111110 витии

В»кь

Едно оплакване

ЖчгалигЬ ни с Е»ибей е*
аржчили иа г. ек»». узрявигель
на Калиакренски окржгъ след
ното оплакване
Г-нь упраиигель. долопод
писаните Жители на с. Езибей
отъ окр Калиакра сь атлбоко почитание идваме при Нась
да
Ци донесем!,
следното:
; Огь извесгне време ние сме
Тероризирани, ставайки жертва
на всЦки дневните своеволия
на г. 1’омляну шефа на джаияармерийскинтъ постп * Елибей.
Мие сме разкарвани предъ
СжзебнптЬ инстанции за приСтъпки и наказания взобра
жяеми. Г.1ка напримеръ, на
чиная »»гь 15 октомври* и д >
края на м. но-мн рий мие ще
бьт*мь рикарвани »зъ сжлилиша та
за ,»есжвгсгнуващи
Парижъ 3. Изоставяне
вриегънки.
то на итало-етопскии спор
До сега сме получили поотъ комитета на петтимата
вече отъ 400 призовки за гло
се см+.та катопрззаакъ иа
Си, съставаии ни сж актове
пълното пропадане на по- | за глоби даже и иа юра отмирителната процедура. Ве- | данна умрели какъвто е слу
чая сь ЦзЪтко Нъленъ умрелъ
стниии1-Ь предвиждатъ, че
презъ 1916 година и Петко
Съиетътъ (■'Ьма да отиде
Стефанов», почина.гъ преди 5
толкова далечъ вь отстжпмесеца.
китф си. к< лкото к» митета
1 нъ шефа »е [д»Х1>жд| изъ
сел -то съ две кучета вълча
и гледатъ, прочее, иа по
порода и коггто срещне иа
ложението н-й песимисти
пжтя си пасъсква ти втрху
чно.
му.
Съ тия кучета той ходи на
ловъ .3» кокошки и свиии но
дворишата на сетянигЬ. дра зГ»)Л-Ьма сензация преди
звика една статия иа из
вестния
френски журналистъ, Анри дс Керились
въ десничарския нестникъ
.Еко де II ри*. Статията
добива още по големи зна

Въ своята зежка и отговорна работа, бдящо
денонощно аа реда и спокойствието нг страната.
ПГАВ ОТДТВПЕ РАЗПОЛАГАШЕ СЪ СВЕДЕНИЯ,
че известни самозабравили се българи, които ОТЪ
редъ години смущаваха армията и минираха спо
койствието иа Държавата, се гттвитъ за нови нации
целящи да стсгранятъ Държавната глава и Пранителството и да хвърлять България вь междуособи
ци, изправейки я предь страшна неизвестносгь Ща
дейки обаче, спокойствието на страната. Правител
ството се въздържаше оть преждевремени мЪрки,
преде да се раззиягъ напълно замисли!"Ь на гия
злосторници.
ДНЕСЪ ПЪКЛЕНАТА КОНСПИРАЦИЯ Е РАЗКРИТА
Въ деньгр, бьлгарскиитъ народъ и нашата
доблесгна армия се готвеха Д1 отпразлнунагъ най
търж овена вьзшедствиего на Н. В Царя на Пре
стола, Праздникьтъ на победите и този на Независимогтьта, и когато въ Столицата се проектираше
единь гал^мъ парадъ на частитЪ отъ Софийския
гарнизонъ, тъкмо въ този снФтьлъ День ааговорницктЪ сж се готвФли да осжщссгвягъ своето пъклено
Д"кло, подкрепени отъ нФкои лица, чиято родоот»
стжпническа дейность е отдавна известна на народа
Въ изпълнение на този планъ,

П^АВ: ОБЯВЯВА ВОЕННО ПОЛОЖЕНИЕ ВБ ЦЪЛОТО ЦАРСТВО
Оть този м.менгъ почвагъ да действуватъ военните
еждилища.
Отъ името на правителството дължа да декларирамъ, че то е готово сь подкрепата на Армия
та и народа, да изпъкни до край своя дългь къмъ
Цгря и Отечеството. И азь разчимамъ, че въ този
исторически моментъ, трезвия гъ и родолюкивъ бъл
гарски народъ, ще застане като единъ задъ своя
Царъ и конспирацията ще бжде смачкана изъ дъно
за да може въ България да се затвърди веднажъ
за винаги миръть и спокойствието, които Правител
ството устатюви отъ 21 априлъ насамъ.

3.

150 ЛЕЙ ЗВ (ТЩСТИ ЦНВО

,Таньт съобщава, че иШаличчсчоШо правителство
отзовало саоатъ досегашенъ йссланикъ вь Лондонь г. Гранди. Знае се,
че г. Гранди йаднал* вь
немилосШь предь г. Мусо
лини заради своето неиз
годно държане по италоабисинскич
конфлгкШъ
аредь английсчнШо поавлШелсШчо.
На негово место вь
Лондонь ще блде назмачень единь оШь послани
ците вь Парижь, Москва
или Берлинь.

Правителството, което имахъ чгстьта да пред
ставлявамъ. удостоено сь д >в%риет > на Негово Ве
личество Царя и посрещнато бкагосклнно отъ обше
стьеното мнение вь страната, отъ 21 априлъ т. г.,
полага неим( вЪрня усилия да нормализира положе
нието и дт п »чогне на народа да преодолее съ ло
малко жертви тежката стопанска криза, коята измжчва всички н.роди.
Въ духа на програмата ни отъ 21 апрслъ,
изразена вь манифеста на Н. В Царя. правителствоо изработва една Конституция зз участие на наода вь управлението, коя го ще бжде одобрена отъ

ПРЕДИ ПЬНОЛМО ДИИ ИЗВЕС- ПРЕС Д0Ч0 УЗУПОВЪ
Съ е.,нз работническа чета, е минал ъ нелеи.1Но I ра
ниа-га, а нощесъ вь с. Оливиьцв идиъйкм «елегално
огъ чужбина, за да застане на чело на заговора, е
арес!уванъ оть тамошната вой.кова наем, Дамянъ
Вгзчевъ, чов^къ, койко оть години наредь се очер
та като пр ф.хионаленъ конспираторъ.
Благодаъение ьа тЬзи разкрития, днесъ власть
та е въ състоя гне да з»|ае к«кво сж Г"ГВИЛИ ТИЯ о
каяни хора и по този начинь, Пранителсгв»то съ
чис1а сгвесть и сь пълно съзн»ние за свойтЬ отго
ворности, решава да действува твърдо и енергично
ад смазването на конспирацията. ЗаговорницитЬ и
всички т^хнн помощници сж заловени и ще бждттъ
изправени да огговарятъ предъ сж оалищнта.
За запазване реда въ страиьта. отъ дъесъ

250 ЛЕЙ 6 МЕС

Ссюрешкто вепзхогво

I нгйчи стлскнгЪ кучета з» ла
. може нъ последствие де сьсга
ни акгъ на СТОПЯНКН4 им» че
; тЪ сж бЪсми.
Задължени огь г припи.»
да натрупваме таръгь за аа
инфермеигира слеяъ к >ет'» ла
нагориме иизитЬ така како» е
I и Вашата ааловель сега с.гедъ
като започнахме ла поснмъ
тора по ниви гЪ г. шефа на
поста
въ противгресть
иа
вашигк яапокеди ни състави
а«тоае и ни праша и»ь съди
лищата.
Вечерта на 27 се»г.
г.
когато бЪхме събрани вт* кафемего за да вземемъ реизе• ние по обиране на царевицата
| попитахме г. шефа
ьакни
простъпки сме направили че
имаме толкг.иа много призов

ПА Л ОШКАиМКОЛВ!

декларира: азъ съмъ иай главмин и желая ла униш- жа всич
ки селяни.
1
Донасяйки горе и <*г:лееиото
ние Ни молимъ да чуете иаигата молба,
■
Приемете и пр.
П >дпислнм
всички селяни иа с Е»ибей
Ь. Р Дзчайкч горното опла
[ кване ние съветпаме всиччи
села при подобни случай, когато сж торм»пеьи, преследвани и ограбвани аа се <.тма
сятъ съ колек-ивно (подписано
отъ понече селяни; писмено
заявление до вишитк власти
иъ окржга ни.

ки ОГЪ СЖДИ1ИЩ1ГН.

Гой

ИМ

Войната между Италия и Абисиня
обявена

|
{

|
'
I
;

цепне, като се има предъ
видъ че де Керидисъ е
личенъ ПрИЯТель на Мусолини и с пубднкуигль 1.1;колко интерьюга съ него.
При тона, и ,Еко де Па
ри* винаги е симпатиченъ
на мусолинг*.
Дс Керилисъ пише:
— Сигурно е. че итз .
лиянсьия режимъ, к» йю е„
оснонан»единствено върху
престижа на шефа на пранителството, не б*. м ,гьлъ
дт преживее поражението
на Мусолини. Комунистите
тнърдятъ, че слеаъ пада
нето на Мусолини нъ Ита
лия би дошла едва дикта
тура на маршалъ Балб У,
обаче би се срутилъ целиятъ фашистки режимъ
въ Италия. Това би имало
влиян».е и върху положе
нието въ френските избори,
з а
това требва,
да подкрепимъ безусловно
Мусолкнн.

Итащоосийт! войски шиеш къ Абнсмикя

Рияъ
НоеннитФ» дейстнпя започнаха по ско
ро отъ колкотооч.»к аше
свЬта. 20Ол I италианци
(голф-пени огь авиация,
танково и картечници
минаха
границата на
I ^ омалня и Еритрея, на: влизайки на 20 клм. нч»
територията на Абиси
пия Италианците напред
нать нъ три
колони,
Първото сблъскване се
извърши въ областьта
на Мсса-Ами.
кждето
племето Доиакн се опи
та да даде отпоръ. Пад
наха п отъ двегЬ стра
ни убити н ранени Отъ
носледни гЬ сведения явствува, че голямото сра
женне между дветЬ ар
мий ще стаие на пункта
Батнн. Друга група отъ
50030 италиански нойски
е настъпила към ь Наса

Ами. Преетолонаслодника на Абисинин, който
командна лично мКгтнитЬ войсгкн ще пресрещне
тази италианска колона
нъ Десни. Журна ее ме
италианската авиации що
бомбардира тази седмн»
ц» още столицата Лдисъ
Абеба Абпеинии обямп
иа :{ сутриш.та <>бщ-\
мобилизация Въ Лдисъ
Абеба цнркулнратъ слу
хоне. че ит.»ли нски вой
ски сл навлезли и вт.
Адуз. Иттлня е кобили
зирала 20 милиона души.

||
■,

УЕСАГ

V

■ДОБРУДЖАНСКИ НОВИНИ!

Стр. I

1ШШ

предложи и
обраяит
гласува съ акламацип п-»
възглас
О за П ЧЙ№. I
«еяъ Г. Др. Даскал;
I
X <р«тъ яа г. Бачеваооа» 1
— Вчера яенчкит* тур- \ бота между Русе—Гюргево
е яай стариягь нь град >
ечи семейства огъ село ,
ян редакцията му под» \
Сюягтлй Силистренско про \ строежа,
на и за яъ 6жа!ще К! (
дадоаа
земитК
ск
ка
ту1
—
На
27
септ.
се
състоя
Мусолини неаиждчйки другъ изходъ за обез
кашната Ьаяка «Калиакра*. ; годишното
събрание на тъй плодотворна дейна» |
печение сжществуването м* своятъ наредъ е тръ
ЗемигЬ
въ точа село ; катедралния хоръ при църк яъ полето на култури гни пь по пжтя ни ЦезвритК
Англия, Франция,
|.ъ1лизатъ надь Ю00 хек
ката сн. Георги подъ ди- проявление на 1.«шла»». |
СССР, и всички други членове на ОН се егираитъ
тара, гЪ сключиха сделката ригеистното на г. Бачева- роднисть.
чрезъ вияли обещания, предупреждения и Внуше
равъ. Председательтъ на
ния да го ванярагь да се откаже отъ предприетите
| но 4009 лей хектара.
хоръть г. До, Даскалоаъ
Следъ нуждниъ!» ф.ррешения.
Негус-, пижд йки сериозните мвмЬрения нп
малиоои семействата ше
пткри събранието, излежи
Мусопьми. зледно съ кралицата отправя молитнооюзаминати за Турция
дейнстьта му лрезь теку лозе 4 декара съ ртк га
яие към». В:.еяишия да ги избзчи отъ Луказаго.
щата п-дчиз следъ, К( е го 7 г д. съ иеобк зинея н
хе слжиеврейеено «■*и^ъг<жЛ*йъ-укаяг за
* |* —известно е на насеси подаде оставката м ти- вемтаръ, борона съ шек
ЛИЗеЦ- я.
1 лениетп че иъ селата на
:<ираикия съ причини отъ съвместима ЮОо л. к ;■
Америка нямира реч о4» на Очуелъ Хоръ а
Юъва Добруджа н'Ьма ничасгеиъ характеръ. Събра
На ул. Васале Ал «:«
ЛапалV, за навременни и умЬстчи
: • > цч" Българск т училище
нието И1к«зчай<и своето дрн прчзнз м+,:т 29о :-•»»
По/шт — лнангерд! м» Г.рмгния, г.боче некл-дегате на коет.» се засъжаление ах неотклоиото
справка ИВАН Ь ЦАНЕ-»
Годузи иротинь Лагаин/ай, надявайки се. че ГермзБългарскигЬ
л ‘-лжа /зть
решение не тТ.хзия бш-шъ
УазЛе С.оп1а
н щ, като не е веч* игр3 1к<мз ржипкит цругитв
1 д из дз учатъ нъ Р.>ньннредседаггль пресгжпи за
сигурно нЪмл па си юрее с>. Полша, кекто въ
! скигЬ.
избиране из нон .> иастояминалото. Д’но Полша е п;>ат а н» предчувствията
Зз отбелязване е фзкта,
телстко сь съставъ: предск! Япония, тог.фи параходи съ стоки изра6'тени
че и из най белнт тЬ леда | седатель Инанъ Ге( ргиеиъ
1. Дюхеки иа ул !'-«•
(Ъ Япония и преди, знаят ни зл чуч-ди П*зери, иа
I сть бтлгарон дройзходъ . под тредсслатель Янко Взна
Бжсзб:та № 75.7" "•
и Стал.-н- нт слои редъ се е зппреж^лк ат пр >•
: не се < сн б >ждзватъ отъ , силень, Асснъ Дзскалокъ
извежда т.Ь .гк ‘Л ст к . тоже препчатноченп
за
1 секдегарь, Р.дч Сапунжи 5 81 и Мирча челъ М.;- 4
такси зз учебници
1 наедно сь дв-ра.
чужди пазар »
Случаять съ децата на | е^ъ касчеръ.
Кпнтр лнз
Б-Й Г".>> ю и Г«зи Джуро сем дов >лни огь
2. Кжшз на пи.иI г ■
• н .следни б^днигЬ жители
комлсия: прелее. А. Муталебратимян-о-ет • Се углиЧЯТЪ ВЪ ргзн.* спортни
щере
.'А 16.
та с. НЬбла Христо Сн тфиВЪ, ;] ряск.;ви и п1Н.
Ть, жесгна и бе.едно)Ъ сл.цчо по :
.гкри т.тие на
3. Касабскн лю нь 51
лею, 11 Днмитъръ П. Ан- I лив.,
жанка 'д.еьоре.
жел4»»нитТ. ер т » па • рпмиц-тт!. с-*. Р- мь-оя г.тда
ул. Мзчелзри /6 33
I рамонъ, I ърниятъ гма три ;
Н ,к г..
НГ-СГОЯТСЛСТВО
бл госчлоннч на т4пч Юг. ппмямечи и оългарСки
Споразумение и- ■ 1
дгц.1 а нт.рпя дне, като
гюбезнссти. Гърц.-я отъ преме на • ргме ге връща
икь се налага да носкъмь м-тологията .« представлява
ту ч. я1.кь съ
сатъ за нсЬко дете по
ове гл-ви, Iу държал ст р.икогласчи държлнници.
217 лтй такгала учебници.
Иск.те ли вина) и кЛиентиН» Ни дз 6а нт • Алб'М'Цт кърпи постределит!» си о*ъ революциям
Посоченит-Ь днзмз жите
т от у ри.НЛ/-ИИ и дз имъ залоиоляиатв ккуСгнетЬ
ли еж извънредно бедни
II '
Ат«мор»ъ стжпигъ
з-р.'п
пр-- пиятггЬ
и са заплашени < гъ (ладь
сроизвежа»* миро; юбиьн »т зсуо.мн м ти- ери.
презъ зимата съ тяхното !:
СиОиу XX
ор
ВсЪки -сьв д< кнже, че ж.т: и р-боти зя
мь . очнглено семейство.
каквити ше намЪрнтТ. ннна!и въ МНЗР.ЛАИ!^
мирв. В1прекк, ч* нс4»ки н. ждл, че •ч.йнита ием .* «<
М лимь
училишч икт ь
ъумо нае, пно Мусолини не бжце сбуздпнъ н«
‘ инспектпрагь да наеме беул. И Г Лука 3 срещу железарския Магазичь
силя.
«*ж»з огь горе изложеното
Ангел ь Г. слодин-нъ
и в.реди нсички бедни деДавам ь са износни пени и за препродавани
Ш дт бАтзтъ ссв б деии
Н.миря се сащ 1 И нчуе 1И
I оть такси аз книги СП I

нМтнжм йанпп

иа която Наскоро започна

ДА 14

За продань

ПРОДАВА СК:

вакале

а кръшка

С1Г1ВРАВП ГВ САКО СЪ САЛАМА

снет

!1И\ Ь^ИОИИТИ'!).»:! (2:1)

Н1Х1ВЯЦВ 2

редъ постановленията
съотнепоя законъ.

Я1СПШ

иа I

р.б тп.и

(ГЬ

едьръ и дребен» д.оитькь, из-

ть цевке

Сь ПиЧИТЪ
— По инициативата

■1М14ГКЯ „Г41МИЙ*

на
НедТтн. 2> сеат, се състоя
и п(>едегзяшв.х» есгииск» гра
Земеделската К«мзм.рз оть |
на >. .а . ърргнетног» ме«лу
..я мз сяяла о н< чтч се ра<6и
нн1 р,| р , ткрьта ьъ село '
го пет
Г-М.1ВГ яоДтозаяър- пата ясяч-н неприятелски *т»................... ..................
?ии г рярезултат* 3 1 (2:1).
ки 1»е«оееге и ярзгаря играта
111 .гои и <л абз на Добруд
• ."‘а!
1! да ата тима яликтъ м. съ
и. Слаба ( п. ско«1 Ь к лети
1
ж.ьски лемедклеки ир. из- |
сте агелилга арена вь икТЮ.игеръ, >.аь го винаги, игра
медения Гя ше пр д лжи
1
кече с>стл.»ъ о» г.р.вгелския
хуб I ■ нХшо к ст имнй не
три дни.
иачч огл. преди еличь месец*. | може да < тряче
Т. -и пдть
■*. които КЗлигеръ 1а*уби сь ' п ие нг страдаше он в*, бра.30 Нихьр* ич|ше другь пра- ' жаематЪ ,атенга*и- н .под.ч— Г1 • езависвщн сть
т«р* и
гд.шь пиеш*. К) и- . I н" сь качвнто .инати нь*..и
н-съ пречили ь. .Добр,
те; '• "мТсго Лаироаь
I упо | огь ржчмяоакгелигЪ му опран
Новини* не излеае 4 ден..
тр*' •
1Г"м:' :: С* еетедт-ат*
с-РятЪ
с-круше ия
к ит. задов ■лякатъ и най-изгъ*;чення»ъ » му.
рап* — Петров».
Пи > .а
предь Мах*р» Се.в поне май
гри
Дирекциите н. Част
\
кол .«е 1.е. .ая 3 и сп >; едь
мллк » мд*е да с* -а аума за
♦глшлнстн т> м-еяия
има на
потоа.ч • м »ш«.
К>деиа на
ната
Б/лгарска
Мъжка
К>..и ерь не с рад.ше гть не*лот.. . друт.дс
Потдеднать
1 гмчачия съ бщана, че стъ
Жосгатьци и..
анСамбЛоЯ'• и
кадии.дуално
7 часа ьечерьта е забра- 1
Цеищ-Ь на г» рнюк укд.,. и.> К.-.ЧГСГ1* НЛ1' •
В. л>р1ч.Ь минути ггра-а
Юпитер* < т.мь . ть гоаЪил I
меио на >ченнцит+. да х >- |
е *ава и и» )С-1,ена сь *рас . йн с *. Н
яа»тт> калехие
СА КОНКУРЕНТНИ
сави .ра»и
Них»;ь е подь . и другаде ст,а-аогь птгубио
ДЯ1Ъ II) улнцит4).
аЪтл.а и вь мапада-епиата му ' погрешна тактика
ко-то се
— ул При»чине е Мирча __
л,1ни п
тичааа-ь голкми ке- | състои вь и егияич.» дефен
Нзп. елгдъкъ зячестн:
1*<а. май вея* в* тЪвага страмавна игра на назадателятЪ, и
аа п *л ъен! ята нь село
■
-> юношата огь Сеем- - коа-о е г.таниага мрачика да
Мъгланк1Ъ еАдет . отиват ь
неефакасп стьт.
имъ преяь
ляво,. * » ти')-.я»а в >■ и1в*чда чуятъ п ученията на
ре.т-< слабз и*![Двчос-*. г.рои»
сер.одень
противник*ст». ядтсанз кита прк«»рже0"бд»»»а1ата Внх>р*:Опьл
пастирът Петране Лупу. |
Наивии тьй в пр -ививци
чен ч*. Гашко и 11. Кданчу.
оня деньсе зан)рнаха
ть |
■ р.. е. . I. прпмЧин нь фуик
•а Ю|итерь Л/»ар вь II.
1
м. жтъ.ц н.дь паста та бъл
тамь
м.ш-тк
съграждани
ИкитК^ие мож111 да измЬ-яг*
1*.фгркра г. А.кь Якобь.
гарска мАжка г.мназня—срег. г. Гия и Нчн ла Инафн»н 'ч- ми«т< вд играта. 1'ш
щу ноа сртсяшигк се х.ли,
ао:а-о >«'чошдта преии-.а «. о
н. вь з.едн.1 съ сгм1Й;тна
кпсаедь,
<а който пост* е
та
си
к..ит.)
раззр.вять
зз
Й^ПОТРБЬИ^
ПЙМ~ГЯТЪ
меО^ХОДИМХ
Сащия девь и преди гор
ми IV) 110 ПОЛЮЛЯШЪ
дейтгпол жителннт!
лъчтбни
ния и.чъ се доигрзта остакително гой може да оправдае
иазвт* :» м оть иача Глория
юздей тния на покдоници
каде.дитЬ иа ся а клуб».
«
Лкьчту-ь състоаль се на 18
т4; нъ Мъгланнтк
Нь >амХиа. обаче, на грубисептемяр.и т.
презь които
гй иедьзи иа
вала да тел чата
никои ие мажа да отбележи,
личия. отбрав.та вь лицето иа
— Българското
пранипри «се че имаше бл.гопрафб
.ия бтше на
т
I
втяи моиеити
телство е отпуснало муждавсота. и не щесрешамь ако
Тьй че кр.аиия ре»ултагь е
вата
сумз
съгласно
к».н
вамеиь. че тя е ввиоаяица <а
1 о аа I «орая.
мнимата между И. мънея
псбеда-а Митко. 7аш«о и ГеорСг. :»
I
гееаь бНа г р итЪ *д те. ска
з»
? > I" гтр Пкзп па фер..

нт шии ни
ВЯР1ЖВВ «40ЖВЩК
Б»ЖК ЖР4Г4Щ4ВСВВ

НКТЪРЪ ГА!1У;иИЕ1ГЬ
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НЪ МАЛКАТА КНИЖАРНИЦА

НА ИЗНОСНИ ЦЕНИ.

Четете е-п ..Д-НОВИНИ
По- «Сотегаа1а" -Нпгагдк

с и ъ.Ш.Сии,ч
П.

/

ол И!брей 221

>Н« 1

1989 г.

Гру9з|санс
новини
ч'’^*>уо5

1. Комай истината
С» усмивка. смщаЯа
жестока, та ще блде поносима.
2. Нлй не 1непител
ното ,с г р 1ъ ш и х **,
сЛзува
ловене опI*
хиляди гениални мис

ОЬг
N(№N1" Йе
7Ааг|П|ОГПМ||иП|
«п^ерепает
рог. мпивии

к<1вс|{а у) Абтфа 8)г. Рг. М1Ьа1 27 Ва*агд1с

урежда рсдпмциопемъ номитстъ

п-лг. неаан. информационен'!, вестникъ
Отг. редакторъ: СТ. РАДЕВЪ

Аб жзментъ. ЗА 1 ГОД

Необходимо единство
Животътъ нъ напита
I йинпия тече привидно
рчално Големите събим, к 'ито о.зздрусватъ по
дическитЪ среди на нсичI държави иъ света не
М-е да не ( бърнагь ннииието върху си на на
Но и вь
ето население
зи момент ь всеки нь 1апровинция прави а< клю
че за себе си. Кр>йни
®Дикиду листи, вь Които,
м>чс, не с про сикнал , не
Ш
тчШано чувството за
СШМОзаилтне на рооь и
|б». всЕки проследил ь попичесптЕ ежбития .стс
гя“ плзнъ за себе гавь
,' браженне на иредполз1а
игЕ бждащи изненади.
Въ мненията не сжщесIVва единство. Различи|т
тука сж толкз ва, колт ю е броятъ нд нашитъ
I; а. Ни пр:,въ погледъ
вьрдени.чо
пзродоксалгова е фзктъ.
, обаче,
-•'НЬ извънредни МНоГО
ечалень факгьОтъ една -страна този
I *< ■ъ ни говори,
че нанего население мъчно се
1 лаь,з на вънщнитЕ влия‘ич, че сродсгненитЕ чув:в з сж претжпени, отъ
Р.-ла страна и зи факгъ
и птдеказва, че ние нЕ-

маже още (бшестяенипи
съ нуждничгь авгориюгь
предъ маси!%, думата на
конто да е законъ «а на
селението вь За.ти провинпин
Въпросътъ става по чун
I ствителень следь като се
обгърне логическата му пое
ганонка. Не чувс!вуьа ли
нашето население, че тока
1 както е. изоставено сам )
нз себе си, при .Б гь ви
соко, Ц рь далеко*, из
вестна неувя' еноей.ь л»
се,<е си и не почвата подь
краката чу е слаба' Не

|

|
|

I
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■
|
|
,
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!
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А-икл 5 окт. (Райтеръ). ;
ГрмкчтЕ к >раб тратгж зтели сж даяя нареждания
Д “аинтанз-тЬ на тЕжнигЕ
•о;тби дт I тказнатъ прие
ма зет. на ст-кн произхо•Яищи или
предназначги т
з I!
ая. ГртикчтЕ гъргз •
веки коробз, н.мираши; се
въ далечния изт-жъ. сж п >
л>ч-,-ли нареждане аз се завърнсть презъ и )СЬ Д Ора
Надежда. нмЪсти да мниаВатъ презъ Суепкня каналъ.
Оснгурителнит-Ь дружества
Вь Г1.-сея изискнагъ п >-яисоки застрахователни премй
за иЪкои з на съседни на
италиянски египетски води.

на
II 3 СЕ Л 11А ЩIIТ 1а СЕ ТУРЦИ

Ад-сь Абеба. 5 т. м.
Игаличнскияп, коисулъ въ
Аду| е зргсту.инъ на 4 т
м. Зздтржднь е като зал жични персонала а>а ит.лканската /етапни въ Ались-Абеба з.чсяо съ поеланина ,р
Вини.

Напоследъкь ЬукургшкигЬ ние виждаме, какъ части лиаесгника съобщиха решението {ца закупуват). тЪ.зи земи.
иа правителството да откупи
Мапоследъкъ една б.-нка
всички земи огь изселвашчтЪ 1 огъ Ьааарджлкъ". закупува го
се турци. Въ тези съобшгиия .гЬми пространства земи огь
се даваше и ценигЬ фикси- гурцигЬ. Тя е ^закупила пече
рани огъ правителството, ко-!иели села. Предиа значението
ято възлиза на 6 000 лей ма на закупеяитЪ огь банката
хектаръ. Вь 'брой 10.334 на земи се лесно подра.бир*
в къ .Диинияиа' Мннистра на, Разбира се. на м1>стиигЬ жя
земеделието Г-иъ Сасу прави!тели съ законъ имъ е забраСледиИтЪ ИзЯВЛСМИИ
нен.» да закулувлъ земи. Въ
.До сега не сме направили I това отношение те сж нънъ
нишо друго освен-) да разис | отъ основниятъ ик-нъ. Згминваме принцип <лж\върху вън-‘ ГЬ иа изсглчащи г). се турци
роса съ предегавигельть на ше възлвзатъ иа 12-) хиляди
турското правителство Г. Таихектар». Тази цнф;м
рворъ. Отъ станалигЪ разиск- представлява близо
огъ обван-ч разбрахь неговата бла работваемата птвщъ на Ю
госклонность и разбиране иа Добруджа,
въпроса. Ще бжле прежлевОгъ изявленията иа изселремгияо обаче, ла сж-бшч. вашнгЬ се турци се вньда. че
коя ше бжде цената иа по- т'Ъ сж севсемз. еел волни отъ
кунката, тъй сжщо и услови- иа-зива по който сж заставе
ята иа изселването. ТЪзи ра- ни да лиипидиратъ съ земитЪ
боти ше се усгавовятъ въ пое си. Нъ 7елиа кореспонденция
ледствие, като бжяеге ситурчм на г [)|р|нуеп отл. Коисганца
че азъ ше стумеи дв запази е ладхпо подробно нъ бр.
иитересигН иа държавата и 10,23<> на е .Лиминяца” го
престижа на правителството, лЪиоТО разочорояанис иа аакоето предстаалявамъ*.
минавашигЪ гу(ци
квито
Тов» сж изявленията иа г .оставили имг.тигЬ си огинатъ
Мизистра, Огъ друга страна. Оезъ па; и'.

Боюардграя втиввд*
сга аероодавв

УЕСА“?
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|
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Ншжшиншо и превямето на

Италия

Атвва, 5 октомвриА# (Г.
Т. А). Пранителствеииятъ

1басазцет4задгржт
:тад. дадломая.

Адисъ Абеба 6 т. м. Нт
Т т м ьъ окс лноста иа
Адуа е б.-мб^рдираиъ успеши I единь италиянски
I
асР пл.а».. Ьдинъ огъ авнI ат рит Е с ж.тчь
Въ ьбразбира ли оше, че иестн д-сп О.адс-нъ на 5 т м.
милуки Т, и скърбитЬ нт
е ИЗЛСН1. и'ал.*ниски аена л Ч" се дл' жа г ь д > гзз I
роилаиъ.
л1мт степенъ на проявен-*Г ,-а ниесе имуражение
та липса на сплогеностъ?
всредг вб с зскиП; в->йски.
О ъ друга страна, дали нашата интелигенция, ясо* ;
бе; .; ашзтЕ видни хорт как
т- мчог-» добре значи, че
нп>щ > си ;, гд1>ля отъ м;си
т Ь, ч- тЬ нФма» ъ нужд- —
нуп) втиянне, не
нулст» ;
и
намъ о у * 11 да в лезат ь въ |
контакти сь I а селениею
и вдгхвлйки всредь паселепне!з| довфрие да нап
равягъ тяхната дума дз
се има К зт ) ржководство I
/сШалиннскитгъ войски
Дз бждатт В( дачи на токоито
навлязоха 4» Евз население
ри'мреч и нас&мелатъ
кьмь Адуа се състокЛь
от* •> дисизаи на редов
нита войска всяка ошь
конто има еоинь ефек•Миеь отъ 15000 войника,
неШири дивизии чернориз
ци г* еоинл ефек&ивъ оШл
\00<)0 души вь дивезин и
.Пр
йз*
ии-пе,
по
в къ
пои дъ • астжпеснигт.) ит Лри дивизии колониална
чталиянск-т-Е и Йс«и
въ войска с» ефективь МООО
Етиопия, че Гърция кат I души всяка дивизия Срсчлень нт О Н., ще се инди и,у тази иШалячнска войпринудена да учаегиувл нъ ска действува войската
Сзнкпи ;т%, к мТО би и гло на Рас* Сеимь, иочШо се
да се прил жатъ нъ слу изчиелква на 50000 души.
чай на гдинь Средиземно ИмаличнскиЛя войски на
стмпва/Рь пндь прптечци
М -реки вчнфликтъ
Гьр
ята на тачковетя. Следь
ция ще п падне нъ пентьра иа н -еннитЪ деАст- всяка превзета еШиаа иння З-пазването на нтй- таличнциШя организират
местносЛьШа На 4 Ш.м.
ния неутрелптетъ шс бж**ась Сеимь е отстмйиль
де утопия.
яьрзитя си позиции, още
Мри аерапланаШа сШока
на италикнцитя.
Алисъ Абеб* Иегусьгъ дър
По обяд* силна арти
жа р«чъ предъ една по «Скова лерийска канонада ,сьарочасгь, която замина за фронта водена св Пушечни изст
Тов каза:
рели св разви вь област а
— За вась предстоя дл умна Адуа-АдигранШь
АездщяткгЪ
своята
рете. ио да
рояланнитл ескадри вь
родяяя.

Гърция се наточва срещу

ГЪРЦИЯ Ще УЧАСТУВА
ВЪ САПКЦИИТЬ

250 ЛЕЙ б МЕС !50 ЛЕЙ Й ПИСТИ 1ММ

Речьта ва вегуса

гр, Ддуа

| няколко ре>а се омпрг- 'нть сжссточе-хи стри
вчтъ к»з(» А>уа и (юм- женин я» обтета О/абордираШь ирада. К*мь 4 Оенъ. Повече оШь 2 хи тяч. са. об. сле<>ь и.ежко ди ибиси-ц« сж л-с> лли
б рба ита шячцитя зов- и борбама на .1 и 4 йа.св
лечат- гр. Ат р.иь
АЗиСинциЪгъ се ччдяютъ
I 20 кям. оШъ Адуа. Вой- оъ оадьтъ Ш}кь си гечь^от
сни&я на Ваел С'имъ се Изрг. ИйалиннцаЛя нас
ее отеглитл ел \Руо. Жжпютл много бавно вь
Вечерьта 4 т. м. иШали- ео-а пусШинм блитистч.
янцитя започвиггл Ьом- в резл геляча горещина и
бардиранейо на А >уа сь -едламиои-зШень к зичать
Петка арти верич и иви Наъзчож о е иПаличноцич. 3* 6 н. суЩзачьШ^ циЛя ди намгърчть вь сб
на о <2». ч. пбисинциЛя лоста води, затова се
изпра иаЛь гр Адуа. А вярва, че йрице т-ат.с Шоп
вингарда на и:йа виччска- ка на шякноШо Щ-астгепШа арчич влиза вь града, ление е да взечит* 3*ЮИзь улицитя сЯанаЛь о- го рядкитя йунчШосе,\км
жесШочени с.ира> •нин.
дешо ими веда
Градьть Адуа е свещень
за обисинцитя, защото
е» неговата околность см
гробчицитя нз тяхниЛя МсШьХИИ Цб Св ЗВО*
императори
Осоще-иед0 тв загубаДа на гр А |
В13Г21С1
#уа се посрещна сь скрьбь
. вь сто шцбта Адись А
Атина 5. Нак; й не се
беба.
съмнана. че иьиаущия чет
въртъкъ м тяярхията
ше
ОжвСТмШВ СТрОЯКВО бжде нъзствнояеиа и до

И Огиевг

>

пристягането иа кралъ Ге
орги ше бжде избран* реПо настрящв мь се во- аснтъ.

.добруджански новини*

Стр *

Ижноп м щкспмнА ШТО ‘;кп шии ни1
3?
(ТО

о

—Въ Букурешъ сж прие
тигяали иачалннгь шабовегЬ на Франция, Югославия н Чежия. Т% идвагь
съ специална мисия ара на
шия геаераленъ шабъ.

МОЛИО С* ТЬ -КСМЮМИНЕТО НА ВОЕННОТО М90София. Двесъ на обЪдъ
военото министерство издаде известие
2 по осуетения преиратъ.
Въ допълкенне па прави1е/ственья бю тетинъ .. т ь
2 того, в. к.йго се съ^ 6
щлнг, че въ нелегално пре
авиначане на границата отъ
Длмянъ Велчевъ н рганизаинята на замисления
преар«тъ има замесени и
служебни лназ. мннъстерсгеого ьа нойааг* съ бша
въ че ?.ъ резултатъ на взе
твт* бързи «гЬрк;*, всички
замесени служебни лица—
офицер!-, ьчер» бЪха заленени
Дамянъ Зелчс.ъ е билъ
улесненъ нъ нелегалното
преминаване на границата
и следо то-а у^р. ванъ отъ
четирма офицер» огъслнннкшкня гарниоиъ. а имен

| но: полковникъ Игнагь Илиеаъ, капитанъ Дсенъ Ки
тоаъ, капитанъ Атанасъ Ра
I дейковъ.
Въ връзка съ организа- I
— Цената на зърненигЬ
цн.тл на замисления прев* I
рат>-, въ софийския гарчи- храни се покачватъ капосзонь сж били: май. ръ Ки- ледъкъ всЬки день. Зимрнлъ Станчев ь. май оъ
ницата се котира на баБо1)исъ Мзриновъ. мзй.пъ зарджишката б.рсасъЗ,50
Асенъ Мискановъ. капитан —4.30 лей кгр. Ечмикъ—
; Асень Сточчк.въ.капцгавъ 2.5* 2*0 лей кгр,
Тод. рь Джоневъ капитан
Кзнсгантикъ Чиченъ, ка— 3 - с. Букурени сж
| иитанъ Гяачз Ивановъ, ка сткр.д атн на 4 г. м иепитааъ Н <ко*а Петк.чъ, церът» 2 коня принадлежакапитанъ Пегъръ Сгааевъ а.-; на вд щнцата Петра Дн
н калитдвъ Мяхаиль Мт- иитр -иа. Саш;тл вечерь
теевъ
са биле отвлечени 'ковегЪ
Всички тил уличени о- на Филчпъ Тодоравъ отъ
фицери вчера бЕха задър- Б.шь Бунзръ, . баче разжани, ув лневн < тъ с/уж- бойанщпЪ са ги изпустба и предадени на в. еьно- ! нали.
е ждебни!4* власти.
— ПусватагЬ слухове
! за затваряне на границата
между Р.мъ-.ия и Бълга
! рия са проста измислян*.

Германия полкрепяИталня

1

— Ю.осттеяьсг.итЪ вест
ници въ свснтЪ к.меатарй
жил! на Италия, Германия нърху неспелучливиятъ па
се е отнесла отрицателно, последъкъ опитъ на п. еаГерманското правителст- 1 ратъ нъ България, иззиняВ) е >’ЗСД М !ЛО г. Мусо- ; ВсТЪ КОМ :Л0М*ДЖьН!"Б.
лчас. че Италия м же да
р.зчнта ьа ик» н. мическа
Министерството на прцп д-репа оть Германия
езгщението е решило да
■
-:ьиеде въ ГимказиитЪ на
па
гр. Каварна, К мратъ л“и

Рнмь 6
На щ.еди жевпет к) Англия ч.ор.яево н- Германия. Я тзвия и.
СъедяненчгЬ ш-т- за да’участвктъ въ еаСнтуалнитЪ
ек. н мически и в.енннеан
кпии които 6%ха се нало

Германо-Нолско-Упгарско-Австрнйм

ски блокъ

Чадъръ-Лунга като факул-

татквенъ предметъ турския
езнкь за гягаузкитЪ деца.
Така сащ)' турския езикъ се е въвелъ въ нЪКолко основни училища.

*. Ш

. т

Ш1 ПДГШВС11
ксито задоноляватъ и най -изтънчениитъ вкусъ ^
при

ПЕТЪРЪ ГАНУЗЛПЕВЪ
1

ЦенитЪ на гсрвигЬ р-Ьдки по качес^з^ вг*.
сж КОНКУРЕНТНИ
— ул. Привчипеле Мир«а —
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ВЪ МАЛКАТА КНИЖА :>Ш1
ка жгьла надъ частялта бъл
гарска мажк* гимназия—сре
щу новосртоящигЪ се хали,

|

УЧАЩИТЬ СЕ ЩЕ НАМЕГЛТЪ ВСИНМ НсОБХО^**
ИМЪ ПОТРЕБИ

НА ИЗНОСНИ ЦЕНИ.
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ВНИМАНИЕ ]
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Който иска да яде вкус |
на козя, овча или говежд» |
К пастърма и хубавъ вкусват | Е
ш суджукь и салахь отъ [
ш БРАШОВЪ и ЧЕРНАЯГЬ Щк
можи да си куии отъ Щ
ш

Я
!

1
■•^5

Ваоил

Наваковъ н

намиращъ се на лгжла срещу |
7г
Хотелъ Пачевъ

Москва 6 Обществен.- н дчтелн ьъ Нюривбергъ
то мнение мъ Съветска п *аз-а»ъ чев * намеренияРусия е .л^емпрзно отъ та на Гсрм.н я за уннихоовразувагетт ъъ централна жеяпе к.ьуз«тЪ на Вер- Редакцията ни тъпей
588^
Евр па съюзъ между Гер- с.йлскп.я мнръ. Къмъ всич к респпнденти пъ гп ’•
маькя, П лшз, Унгария >< ко това се прибавя и про- нацн^. Силистра ВАвстрия, нас ченъ противъ | екта ва Яхния да сбра- I Шабла и другитЪ ‘'пГ1, '
И
Ру.ня отъ едн. страна, а зув. отъ М.ьгилия васал- |
-%ми села ”°’Г°'
Родители!
отъ друга протквъ Малко- 1 на д^рж-ва. IКкКТо ст^.ри
)НИЦВ
то съгл.шеьиесъ Манджурия.
учени*®^
Н вооткригиятъ панаР;чн.тЪ на Герм 1ьск*!т4,
НЕ ПОСЕТИХТЕ ЛИ КНИЖАРНИЦАТА
нръ ъъ с. И. к. Дука (Ка.
!
съмъ се е закрнлъ.

Телеграма

икш в

Иск«;е ли винаги

кгомагв
лнешнгь Ви Д1 бждатъ д 1-

д- ИМЪ з-д »

/ч--'ге *-чус* иетЪ

СЕРВВГжВТЖ ГИ САК6 СЪ СШП
СиОиуа ©р
УД
щг п.мър тъ ьинл и ьъ МЕЗЕЛАРМЯ

»*

<•

у/. И Г Дука 3 срещу желЪзарс^я м;г4зннъ на
Ангглъ Г» с ч.дикоаъ
— Дазамъ на износен цени и 3) ирелроданаче —
Н.мирт се сжщ н вкусни НКДЖННЦЖ И
ПАСТЪРМА ггъ едърь и дребеиъ д.бнтъкь. изр^б те-н . тъ ЦвВКв
Съ п< читъ

Я1)ШПС ..ГАЖМВ1ВК

91

V Е С А“?

— Делегация отъ гражпосетила вчера
молейки ни Да объраещ,
внамлннето на ^бщ пласти
за да пзема.ъ
мЪрки да се г
| 3-зря на съесгнн продукти
кей то сега
ДлН.1

I

Посетете и ще се увЪратЪ отъ ковкурентнитЪ цени на училичтнитЪ п. >
надлежности депозирани по сл>44
учебната година

I
I \

чйг 11 «атая!

п-р.

,!?„“ЦГ“СЬ

всредъ
непъ.бразима калъ н
прахъ
на пл щ.дя
пожарната
Кс манд..

За проданъ
лозе 4 Декара съ
реколта
7 год.
вент-пч \"^бХ0яи,,ия инвент.ръ, борона
съ щерна
съвместима 1000 л. В0Д8.
я-ли п>Л‘ ВЗСИЛе Ал«сан.
»рп празно м-Ьсто 280 кв.м.
справка ИВАНЪ ЦАНЕВЪ

Гго. .Сот»егаа1а* -Вагагд1с

т » КОМЕРЧИАЛА

> 1

^адйе СопТя

Я
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и КЛНСО0Е'
\ |
Иооототе ая увор°я??;,. р 1

Книжарница

|

^ммпмпти' ямаи***
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УЧЕНИЦИ п УЧЕНИЧКИ
Ск»бде1Ъ се съ увиформени шапки

ретки отъ шап орницата

••и 1еи1 го*и''

а

воато продава аа ва!—азввсаа
Съ почнтъ:
И. БРАУНШЕИНЪ
Ул- пР"чч- Фердннакдъ 56 БазарД*'"‘ь
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руодсанеки
новини
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зле-*

:-1
ЛтраШ

в* доброто

блдеще у красива незгодите»
тото.-;

па

настоя -

7 Г;Г*

«1 А<1т||| 81г. Рг. М1На1 27-Вахагд1с

сждя гедтщиоиемъ момнтетъ

. незав. информационен), нестникъ
Отг. релакторъ: СТ. РАДЕВЪ

Абонаменти ЗА 1 ГОД

250 ЛЕЙ 6 МЕС. 150 ЛЕЙ 3| (ТЦВСП1 |М1М

V

ЛОЖЕНИ^Т0 ВЪ БЪЛГАРИЯ За училищата
последъкъ южна го ни
|ММдза обърна вниманиШо н I външния св1.тъ
Ни9у себе си. Опитътъ
'Ай няколко .прт. фесиоВями ьошп -раюри* дащр натори а пъ на пресата
Щь разните държави за
ЯЬюлко дни. Отъ непра;ДрщтЬ к. ментарии вь веймЯцитЪ се остана съ у^■Щението, че въ Бъг.гар№1 нарт д ьтъ е раздЪлемъ
Ма Мг ери, които сж превърнели малката територия Ие тази държава ьъ
. бойно пеле. Осветления,
ИОИЮ не отгов&рятъ на
Н||ЙС1йителнос1Ь[а.
ПоеНМииятъ опитъ зз прани^■Яственъ преврагъ е ед^^К|ншо изтгр.на огте^Някв, героигЬ въ която
Нй няколко амбицирани
^В.-цер.-, отчислени отъ
^Вмията. Действували подъ
Нрияние
на субективни
Икдбуждения.
1Ъ нЪматъ
ар що общо съ го/.4мит4
щрпр си, които треаожать
ИНесъ дтржаениаит^ па
^■лката ии съседка Днесъ
ь правителство и наН|дь- сх^ащатъ много до|Нк Вежностьта на моменяК въ коПю Еерог а от ЩВео е изправена предъ
яНгщяшнте искания на из
^Нршени непраеди. И упЗЯВнниц-1тЬ на тази м лкз
^■ржааа. К' ято е изтуби|^Н юлтоеа многс, сж повр-Нг, |Н 01Ъ гол^ми!^ » ЪЯвоси вълнуващи сто се
ИВ 20 години нгродътъ й,
Н|йто, нсистм а зьслужа-

ва
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вниманието ня другинароди Територията на
Ьългария нс е щедро надарена отъ природаг,. М^р
ни«4 договори и наложиха тежки плащания. При
все товн, обаче, ние виждеме, че този народъ не
Само те се отчее. но въ 15
години направи много за
своето рчзнитие. Дчесь
всЬко село тамъ е св- р*
зино съ шосе, удвои се
желЪзопжтната мрежи, пла
нироха се селата, голяма
честь стъ които се осаЪгляватъ ъече съ електричесгв) ; пресушиха се
блата, които дадоха понече отъ 100 хил хкг. обработваема земя, прокара се
напоителна
система въ
безводни
области. ка'о
Дели Ормане:
създадоха
се курерта сь са&ю-на
из>есгнос1ь, които еже

ШТЖПЛЕШТО
НА ИТАЛИЯНЦИТФ X ЗАТРУДНЕНО
Воини п иш1№т1 овят и токи

Париж ь 7 — ^дебна
та войска на рТбисиния
но е достигнала още
племенитв отряди, ко
ито сж в* отстжплш> ие и които тя трввва
да подкрепи в* тйххи
тй действия.
1/талиянцитв срещат
голАми препяшег.бия вь
областьта на планина-

ЕДНО КОМЮНИКЕ
1инистерството на земеделието е
Ю следното комюнике
■

,Нр^:,ителството на Ро
ши.! се намир* понастоя(м ь въ преговори съ тур
вто пранителство’зя уре1*>не между двет^. държа
на имоти|Ъ на изселва
на се турим. Сключвайсе договора, всички иеМжичи имоти на вамкнатъ турцн ше втЪаатъ въ
итежание ма държавата,
есняввйки по тоаи начин
непредвидени равм4ри—
т4мото д-Ьло на колонирането.
<е ще се иам^рятъ елемеикоито незачатейки законнипостановления и м%ркигЬ
!ти отъ държавата, търсятъ
аъ прикрити форми и заоби
«и да се сдобиитъ съ тур-

( годно приияичатъ десятки
. хиляди чужденци. Бълга! ркь е завледЪла
пазара
ни добитькь въ ссгровъ
. Мата и близкиягь из| токъ. Тя доминира на овощенъ и
зеленчуковъ
износъ въ Полша, Чехия,
Азстрия и Германия. Нейнит"Ь тютюни сж най мно
го търсени въ Европа Вь
вс^ка селска община има
агронсмъ сюциалистъ, опитно земеделско поле.
които направляаагъ и следятъ дейностьтв на вскки
земед^моцъ. Вскко село
ома читалня.
Както се вижда, тамъ
се работи трескаво за из
граждане на една здоаеа
култура. Въ тази държава, която е научила много
отъ сторенигЬ грешки въ
миналото, н4мз м4сто за
I глупави опити.

скитЪ емоги—безъ да и^пълнягъ пост новленияп на зако
на—поооСти транмнца см, обоне. пгестмЯчи и анулараеми.
Мячистер*. ггвото ще следва и
и ще с т а билия ира
всички гг.гьчи случаи и ще ги
санкционира спореОг кормите
на законите. Горниятъ въпрось съставя чась отъ онези
големи държавни въпроси, за
конто се пргпоржчьа да се го
воря колкото се може по-мал
ко и да се чувства колкото се
може повече“.
Преди известно врече ние оо крои
хме вним.тние в ьрту положения, кои
то диесь горното квммнике идна да
сан,циоипрн и ля оправдае наикггЬ
предположения, ит. отгоиоръна кои.
то получихме отливи, които г>Вха окачиствеии. като „Ормцолеиения отт.
лукава го-, оп» божеиь го.тЪии на
ши юристи-оОщестаеница

та )Аусв уТла, кждвто абисимцитЪ, благода
рения на рааноображиото на бисочинитй на
мират* добри прикри•
тия за защита.

Бс1овет$ окело градъ
Адуа ех овеездеи

Група граждаии ни посети-{зултатъ отъ управата иа Ь. К
ха вчера въ редакцията ии.; Обществ<\
питайки ии какъ да пост*Въ интересътъ иа общчоепятъ съ децата си. които по- тьга и за престижа иа каната
иа тоишем'. сж вънъ отъ у- кауза, тЪ требва ла покажатъ
чилище.
Загрижеиосгьта иа своята дисциплииираиосгь сет^зи родители се увеличава га предъ нсички, които потъппредъ перспективата на 'евеи- квайки поети тържествено затуалнитЪ глоби, които биватъ дглжения, накърни** яеднажъ
обложени, ако не запишатъ за венагн достойнството на
децата си чъ дтржааиигЬ учи граждани, които ии- локажатъ,
лиша. Въпросъть съ българ че гк сж заслужавали по дру
ските частни основни учили го отнасяне къмъ тЪхъ.
ща още ие е раарешеит. Това- И ако закониигЬ искания иа
разрешение се очаква за утра. К. К. Общество ие бждат ь уНалеждитЪ аа иеговота бл.го- аовлегвореии. .топна ие остава
приятно разрешение не сж из нищо друго ЧА МОМЕНТЪ да
ключеии. За гражданите на се т дчииимъ на наложеното
Г>а <арджикъ, които ииатъ де-1 положение. Тогава ВКУМОМЪ
ца и сж въ очакване на това ; децата на базарджишкитЪ граразрешеиие, момеитътъ е суб-! ждани. които трепетно сж олииенъ Сега щ е с е изпи- чак.или да се зачетатъ ткх
татъ здравите чувства на те- иите права ще присгжпятъ
зи наши граждани.
' прага иа държавните училища

н_„,__________ _и това ще бжда още едно до
Ндшлвтъ съветъ къиъ ро-, кв31ТМство. че
сме едно
дителите е
да почакатъ да организирано племе, напълно
имъ се съобщи крайииягъ ре- съзнало своето достойнство.

ИНТЕРЕСНА
ИНТЕРПОЛАЦИИ
Букурещь 8.— 1-нь Ге- се камари за това съгла! орге Брагияну, следвайки щение, факгьтт, чс вли! да развие слеаъ отваряне зтнего на съветски в«йски
на Кампрата,е депозиралъ,въ
ро.яънска
територия
вь бюрото следната
ин-1 съставя см1ртож сна опас
терпрлаияя:
ности. не само за сигур
Ромьнската
„Оть
известно време,!н0С1ьта на
особено презъ последната ' Д^Р^зва и нейниИ, грат-нседмииа, се говори съ си- ин' 1,0 и за ежществувзгурность иъ чуждата пре-(нсто на самиятт. народъ.
са. за близкот* сключва- *
Подобно съглашение ще
не на едно г.оенно съгла-;ТУРИ кРйб на н шият ь съшсиие между Ромъняя и|ЮЗЬ сь Полша, отъ к> П-

Съветска Русия, споредъ |Ж нае и^амг нужда и ще
.'даде, може би везмпжПаоижъ 7. — Според* кс-ето се отваря при изве
стик евенгуалчости северо- Н0-1Ь да се реализирагъ
Яоследпигггъ сведения, вонкковнит4 влияния на руСенниШгь оеиствия се раз- източната граница на дър
Това
жавата ня за премингьаие-Рия империализъм ь
вияатъ ожесточено вв о.Съглашение, далечъ да ото иа рускигЬ войски.
колнсстиШп на град»
сигури запядни14 ня гра
Тн»рди се, че това съ- ници, ще ноправи IеритоАдуа, кждеШо италиан
ците см Лрисрсщнг.ти глашен> е е направено на рнята н 1 Ром гния б Ян >
оть дивизията на гене- оск1уряване на западна1з п ле, между империализ* »
рал» /абриев» Веалде, кограница против ь уж ар- нз централна и източи 1
ято държи положението. | скиятъ ревизионизъмъ. Ме- Европа*,
до к;-то
армията на ждународниг4 условия, коБ. Р. Тази интерпела
РаС» Сейм» е е оттегля ито бяха Довели прилага цич на г БраШиньу е
край града безъ Оой. Ита- нето на подобно съглаше- твърде инИе есна, как о
лиячекитгъ войски см за- ние се лесно предвиждай се в>емг щ.еоъ а ии, че
ставени всеки момент» Не е следователно едзнь той действува зсе<)нп с»
да се бият* гърда срещу дипломатически акть, кой
гърди сь абисинцитп. Гра- то ще остане забравенъ маршал» (\вереС1у. КОЙТО
дьШ» минава оть рмце на въ архинитЪ на външното неотдавна се завърна
рмце. ВечерьШа на 5 Ш. министерство, прилагането отъ Германия.
клаузигЬ на товт съгла
м. градът* падна в» цШашение ари днешният» мо
киянски рмце. Абисински- ме ПИ», м же да стане не
- Печатница ,КпмерШгь войски понастоящем» избежно.
чиала* търси двама уче
се оттегляш*.
Каквого и оправдание да ника.

*ш

",5

НСКИ НОВИ!
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Стр а

йитинЛ м пит ШШШ г
— Заедно съ бърдото
покачване аеяягЬ на «р«яигк се покачм я вяното
ад параюдягк. Та»а че, за
интерес» да пръскат» ; пжть огь Ковсганаа до Е- ,
I
подобни слууоас
; гипетъ се оаашз по 13 ши*
Обаче, когато се И§- линга идн 520 ае1. «огато
. по-раяо се плаш.ше по д
иесе ВСИЧКО по мгово- шилинга.
{ ра ще се видят» иего- :
I

;

ученици

София 7. — м-ръ То-

‘

ВИД

Сънешаш ето трая огь
II ч. пр. сбЪдъ до 2 ч.
следъ сбЪдъ.
М-ръ Тошев ь заяви:
— Мрь
Кькеиианозь
нродъдши днесъ сноя д.кладъ за мисията си мъ
чужбина.
Както се знае, че той б»
дълго време тамъ и зара
ди Т1 на докладъть му 6Ъ
доста обстоенъ.
— Пръскагъ се слухове
31 вони арести, качим ьЪрмс има въ това?
М ръ Карагь а въ
ВС р( :

тго-

—Следствието както зна
ете е тайна и не б»»з да
се и.-инся нишо. за да не
се т пречи на сжщото.

Се ГОЯОрк, Че кабине-

— Едииъ турчинъ въу- '
ииф рма на български вой
ник ъ е изб^галъ презъ
границата. Заловееъ той е
предаден ь на п.лицейски-

та е бил» пред» реком-

'** К1 сти

СТрунЦИЯ
— Реконструкция и пр^
мЪви пЪиа д.1 има.
Правителството енасв.я
п ктъ

— К^лониста Ионъ Пет
ре агъ с. Бля), (следствие
на изпитото голямо коли
чество вино е п^чиналъ.

витф ра*«1ри.
В» връзка с» докла
да аи крн Н. В. Царя

сливи*

Прлга 6, — Министрътъ
на въкшнитЪ работи заячи. че нрьз<чгЬ мтжду Ч:х 'Славия и Италия сж ьсразринвн, че Челослания
ше д<де нсичк.та ск под
крепа на Италия,

за дздениятъ имъ мзтер.’ялъ за каши сами пологината сума н то въ твърде
голЪмъ ср^къ

Знайте, че заиитересозани иржгове чшат»

която яродш п и*—вноса йа
Са почита
Ул. Прмяч. Фердинанд* 56 Базара*»*-,

•3*

1Й“
Телеграма
1

3
«

чни

в

П ИСКиЛЬ

тъ министерстна земтд-Ьлиеги *
2 900.255 лей за построяВ П Т I»

КАШ.1

— Вчера неочаквано и, “ти г"'ал- ни Г. Григоре
!!>нч‘н>. председатель на
■3!нсл. Радикалната партия
Н Ъ ( мьння.
При ь-Кк Лл чзсиво пре-

задов* лявотъ и най ьзгъьчснрчгь кнусъ
при

нетърь

ГАШалиснь

ЦеннтЬ на п рм т-Т. р-Ьдки п качестн
сж КОНКУРЕНТНИ
— \я

.т.яване т,й размени по
литически НВСЛНсъ тукашНИТ-Ь Са
съ(!»ртизаьв, следъ
к ст Зомвня а а Ьукургщь

> вин^

Приг-чипеле Мирча —

5а)

Иск.те .-и винаги клиентите Ви да
бждатъ доналон и да нмъ зад.-воляват* вкусовет-Ь

СВГНГ&8П ГН С4КФ съ сшш

Кой го иска да яде вкр 1
на козя, овча или говежд» |
В пастърма и хубавь В1.7<,е,г4
суджук ь и саламь оть I
ш
й
БРЛШОВЪ II ЧЕРНАУИЬ
Ш
можи да си купи ОГЬ I
Ш
®
®

а
1Й
%

Ваоилъ каваков'ь

| ,

намирнщь се на жгА.тсрсиО | |
Хотелъ Начевь
^■

Ш——------- --- 1
НЬ МАЛКАТА КНИЖА1’йП1и
ва жгълт нлдъ чястлатл бъл
гарска мжжка гимназия—срешу новосртоящнгЬ се хали,

Ж

иКтребя“16 п"мегп,ъ ‘К"4"’1 "-0= юда"

НА ИЗНОСНИ ЦЕНП.^

лроданъ
съ
1 г •’ сь не.бх ди МИЯ ин! вентарь. ^ р1На съ
I гьвместнма 1 оСо л п ^ 8
I
Нл ул. Василе ^Алаксан I
I ДРИ -- «но м^сто 280 ;СЛ. |

Оибиу и Чорнауцъ

справка

кзквит.1 ше намъг-гтъ кина! и пъ МЕЗЕЛДРИЯ

I

I'

Лука 3 срещу
«пя мага.тинъ
Ангелъ Г сп1*ди«овк
Давамь ';а извисим цени и з» ирепродаване

на

—
ИЯД«ф|Щ щ

«тъ едъръ к дребемъ д битънь, израб. тени отъ Ц6Н11

I

М

:

\Ш

ГОЛЬ/АД РАЗПРОДЛЖ^В № I

й

ши
11шка
II®;
мш I шкшд да ■

I;

уа2 1

0ТСТХЦВ1 (Л

ЦЕНИ НАМАЛЕНИ СЪ 60-70 )о

|

Бомнип VI н. г. |||| 10. 3$ (К17 М*""11
“цмъмеаске!
Рати

с» платенн^б?

по 1П(1

4000 Ле*.

Съ п чигь

| телеграма

НВАН Ь ЦАНЕВ Ь
_1а5:‘е Сопга

«а

Намир. се елши н вкусим

и»
из
гл

^тшштшт
------ щя* ямявним* вввхид
ВНЕМДВИ1 |
Н

л зе а ‘ ^«кара

икддв в ютяше

ул. И

т

“ШШйШвйШЯ

ТОНИ Ц9В1ЦЖ
Ксит

Ш

Посетете и ше се увЪратЪ от ъ кон
курентнигЬ цени на у чилитшп Ъ при
надлежности депоаиранн по случаи
учебната година

I

черкви.

Ва1С на НОВИ 700 )
*а к л нкгвти

Iт

I в

;

\и;т« итш! вина

«КОМЕРЧИАЛА*

» РАЗПОЛАГАМЕ СЪ ВСИЧКИ ВИДОВЕ РОМЬ*»
И ЬЪЛГАРСКИ учеьмици ЗА зсичии отяеге*
И КЛАСОВЕ
Псоотето за увороине
Книжарница „КОМЕР'-^ ~Т.

Напи налннятъ институтъ за колонизацията е

/

НЬ ПОСЕТИХТЕ ЛИ КНИЖАРНИЦАТА

!

Въ сееата Капаклии,
Ай глу
Арабаджиларъ и I
Атфзтдаръ итъ Дуростср* |
ск-рлгъ шг се сгреятъ 1

Зетътъ на г. Мусолини
гр«фъ Ч !ян глазн »к. м н«
дуюшг нъздушнюЪ ИТЗЛиянски сили е раневъ съ
куршуми.

И. БРАУНИШИНЪ

1

— Нтскор,- ще пристнг- !
не една група огь ориста |
души мачед! ний I тъ М
кедоння, които ше бждатъ
к ьт визирани на местото !
нз изселващи?» се турци.

: гмфъ 'и* I.

— На вънъ се
пръскат!» слухове
че изнесеното за
заговора било шаи
тажъ.

н1а М гокГ

— Кат > П1 следствие на
министерската
конферен
ция, решено е дглговегЬ
на к лонистнгЬ къмъ аържоякта дз се ковьертирать.
Колонисгит-Ь щ- нзплзтятъ 1

ИГЛЛИЯ И ЧЕДО

I

СзабдегЬ се С» уфоркии шапки а *
ретки отъ шзпязриипзтз

п мртврие г. 1 Тошж
шевъ следъ съвещанията
ги вчера съ минчетригЬ
Кьссеивановь и Кар»гь>
зонь направи предъ журналистигк важни изянле

■ ученички

Справка

лей

I

ДИМО НаЧеВЪ

срещ>-1

РеоакцияШа

I

1
мо. »Сотегс1а1а* -Вви»гд1С
I

