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Бесарабия гладуватъ ВЪПРОСЪТЪ 30 ЧОСТНИГб
ссвовпя увалааа въ гр. Базардапгхп

жна Бесарабия.въ | него презъ излага зима
на всички. А зимата натъ Исмаиль, Чегаближаел кече. Утре тя ше
тазигодина реколпохлопа нз тЪхнчтЪ кжщи,
Щ до сто на сто КОМ- } останали бгзъ прозорци
прана. ЦЬ' и осемъ ' гладунашитЪ продаватт. и
стъклата с.тъ прозорците
почти не е в.члЪго
Полето е черно и
си) и шеги е*ери съгряздни брашнени рг кл
Сго
»я трена не се • абепо него. Н.-.селениетици хиляди жени и деЯРЦ И- миря предъ зимзиа какъ ще препаратът*никекаи хранителдеиитЪ дни. Сами, забраСи. Прсд-денъ е
мени отъ сайта*
|ЩНкКо па нишожиа цеБесарабия не е далече
Ий» Обаянието е сбпротъ насъ. Ето я, презъ
иаво § 600.000 души и
Дун.заа. Близо до насъ
ущадъгъ упр?жнява кече
ще умиратъ отъ глвдъ хи.ШовП) въздействие Очегяди. Когато знаемь тови, бихме ли мег- и да
А|ця, .завърнали сс отъ
бждемь спзкоАни, ако не
ЯЬшш Бесарабия
изласме направили най-мал"
покъртителни сцени.
|^^Велатс пртдзвчтъ псикоето може да се
1?де: покжшнина, дре1 нищожна ц-на, среКоято взематъ хл+.бъ
гЕкопчо Лчи, НазгЬще
|е юъ кролегвото
Енете изпитит^ физис
Ри на тЬзи нещастни[които г.редпагагь свитрудъ на безценица.
:• гашната икоиомичесриза малча е виреят
да нам^рятъ пла[ЪТ 1
^
нгъ на своятъ зрудъ,
I мог ТЪ Д-! изиму ват ъ
н, съ семействата си.
Тржзватв взе изаеликрки, но и колкош и
р < д I бжде тя не мод- услужи изхранвг■

.

прошепоемъ, <- тЪ не с* ;
| сами, че и з<
тЪхъ има
Въ частмигЪ бълтярски учи-1 не повече отъ .»0 леца. Оской д» помисли Нашата
липи оп. гр Бвтарлжикъ въ тзватъ вънъ отъ училището
псм :щь м же да бжде ни- ;
началото на настинката учеб* повече огь хилила .теца. Прел
I шожна. Въпр сътъ е въ \ на голина бяха изявили жела- това време иоватн учнлиши»
; ободренкего.
което ще
ние ла посгжлятъ 1300 деца. зграла осг.аа празааа.
На постжпкитт правени огъ
внесе всредъ тЪзи неща
Прелъ вилъ числото иа учестоици изпратеното отъ
иицитЬ, Вьл1 арското Култугно настоите :итТ. иа Ь.К.О. прелъ
Общество огь гр. Бхзврлжикъ | г. мииистра иа Пр<сн1 иемиенрсъ малко, къ
което т"к
построи и нои» училищна згрв-1 то, последния е отг ворилъ.
ще видятъ, че г* злоби да. иоято отговаря на всички! че нв тражданмтЬ отъ гр Б*I колечн отъ цивилизовани
условия изискуеми въ «луча ! зарджикъ пЪма да се лалъть
1 хоро. че не сж евми въ
ятъ Овмъ г. министрътъ иа! училища ао като ие се уре! сьЪта!
просв-Ьшениетп, въ време на лятъ по дипломатически нжть
своето посещение на градъ’ и «вестни спорни въпроси ме*
|
Когато аЪ Китай насеПааарджикъ. имаше случая да|ду Рсмъиия и Българи»,
лемието гладува, ()ГЬ Ямесе увЪри пъ солилносгъта на
новото учитише и лв похвали I
рикз, презъ океана, по
ломтщь. инициативата иа & К О.
лудиха хората
Дч тази голина въ г р. Г>а-;
Какво свързваше амери
сжществунях» 12
ирлжякл,
канците съ тази желта
класни стаи. въ ктито се уче :
раса?
ха децата огъ ссиовим-о у-]
чилише. Сега. по зап-.вФпк н.
4 лечара съ реколта
ОтговарямеЧовтшкото
кия жесть на пожертвуминзетра иа просвещението 7 ГОД. СЬ ие./бх >дим -я им
г.Ъ ЧОПЪКи !
нание, съ което да имъ
сгаит-к за първоиачалиитк б»л иевт.р:, оарак.» сь шериа
гарсии частни училища нъ гр.1 гънместима 100* л мода
Блзарлжикъ се нам>.тяяатъ на
ул. В 1Силг Алзксавшестъ.
I лрл празно мЪ:т.> 2в0 ки м.
При иалцчиостьга на 1..300
I деца желаещи л» постжг.ятъ,
въ българс-итХ частни първо-1справка ИНАН I» ЦЛМг.и»
начални училища, шестъ кла
\'зз:к‘ (,'чп1а N 42
ни стаи СЖ иел< статъчни. Иъ
ткзи класни стан 6и1а се м -(
бр*ли въ иай краеиъ случаи
,П;и парг.зненъ* пише:
пяна винаги повели»! н I
Очакваният ь
съ такъвь ! тоя уставь. Вь случаят ь
интереси английски отпсе касае нй само ДО 0*-
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I ворь на френската нота е ■ ночишеТ'» не английск ю
в-че известен ъ. Чрезъ своя ! правителство, а как то у|
в)>рява ст.ръ Самуел Хорь,
прани I елегвою
: игговоръ
до обшит > и единодушно
, на В ликобригания по твър
мнение ш иЪлия английски
ждава дее и^ша: 1) че ус
народ; . Съ една дум,:. Ан
тавът ъ ка (ЗН продължа глия защищава общото сьт
из да сжшесгнува. и 2) че
рудничество чь рамкит* на
Англия е г тона да изпьлI ОН и здр-1 ото и реши»
| гег.н < Цр Т нв ЛЪ.С |аВЯН<‘ На
! нЛко агрееннио, лредилни| кан » действие* Ангжчот-

1П>111М11:ит1):1ьи11ИЖги
Мсхелг сх ас саасга за иара

.Ннтранзижанъ* '*—Въ м* л ь и «ап.т чата т •- аншсн »я отговоръна френс-а лу . с» мн
т - пасни
Га И О Г а
сър н Самуел ,1 евм вногосп-ж Аствие
X
ни показна ачина л и че трУАит а» се при Аичб 1г нане и
вс7км аШа-.щ»» ь всички у и ти», -ад»
•+ -мент ь .!1;>и ьс Фкн с.ту-;се осуети .па. н с;н. . к
чай на нкоржж по на тчае ято з г лав* . ! ».
ние, трУ.бна да сс държи
! казва да поеме
ангажасметка за ра.чтичнитФ сте
ПОСТОКНИа
I менть за една
пени на н-НаТа. и фурма3-ко .А аев'Р"-.Ъ‘ г.иш$ ; НаМ+,СЗ въ ВС-кки един ь
II.' г.ре-Д хранктел -и «1р ркьотмиаи МАНИФЕСТИРАТ
случай на нарушение на
п > шо*ч с»учтк; пНо е
ки шн зачиси.
н. първи
ПГЕДЬ МРРЛГУ ДУЧЕТО
устава.
Въ
своя
отговоръ
Оишъ фа\Ш.ь е ясенъ: ао
езакъ, кулСйург, економия тя подчертава, че трТбва мФсги итт условията и сс( »•! :т:и ■ рч ■
Р.-М1 Н).
и даже по чувство, жи- дз се прави разлика меж теството на нападението*
( , -.«шията
Това е становището на .1 тнтиажа о»
тешйгь на лъпроснсЕа ду едни истииск • нападе
ЧМТ Су
т аии с .
Англия
и
ние
ме
и
«пъли
“н
г
малка .'.еритсрич сл око- ние и ед»:и отрицателно
Нит П * *б /и-ти. з шли
п. -р
съ!.т*сни
съ
ьего
.ю Геомания За тгъх», нарушение, чрезъ неиз илне е нъ С1СТ инкс да ни именията
•« л« ин-ми».
единъ
доти
може би, не се аоставя пението на
;бсди, че италианската к* р»д »стъта «и т
■т.аивнвгйроеа за присъединение- ; ьоръ
лониална експедиция с( тъ скг.тТ. п 6'д»'.
* тч »т
/77 о. Ос°ва, кое'По ги сгр- I
есгество да преди твика »«.,
>ъ «ит м
> ♦.
мин»
ча е положението създа- I
нсЬка ценя една свр пей ПИ*ЛЪ л < го т’- ' * к(’»ля
Алисъ Абсба 10. Белгий
дено отъ летонското праска война. Ниъуй не по- и Лучето .«1сй»м . л»риоските офицери си подадоха
Вг
Кодносъ
виСПе ‘ство
мисли да приложи чл. 1ь тичви п^сии
оставкитТ» по марежааие на
{сШолицата на Летония правителството см. Въ ааи1» когато Хитлеръ унищожи ----6. р.) се лрактикува наис- ни иа това. 4 шасаски офи Версавлския деюворъ и
цери са подадоха остинкмтЪ
тина една лоша аолити- отъ шаслсмата араая и ас- увеличи висината сила иа
на сОра мо малцинства- танаха напълно на услуга- Германия. Ние смитаме, че
едно нападение върху Ме- $9
ткна Нетуси.

350РИТЪ ВЬ МЕМсЛЪ
Vипослеиънь се шлерии
пОласШь па Мемелг "з
в тл нгьстчойСо нарос)р ' рачие. Мгмелъ егер
[е 1 паоицчцин, даоенл
рс-Тт Вгрсайлскинт.ъ сл»рг> на ЛеСония.
г<чулй]Я‘й>-71ь отъ из»
|о е 1.600.000 г/аса за
тинската листа о&ъ
р0.000 глесове всичко
Меча. Този резултайъ
р «говора, че население•
! оь Мемель е германI и че при всичкият*
»ора упражнен• върху
оъь правителството
ЛеНония, то не епревнало да чувства на)носшвШа си.

Ла продннь

та*.
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ШГЬ ГЬОМБОЬПГЬ

“Манчестеръ гардиань*
отъ У т. м. пише на уводио м!сто:- Вероятно предивреиенно е да се говори за гермако-унгарски съюзъ, но изместя обшность та интер.-сиг!, при налячн сгьта нл съюзи ч-жду Русия ч Чех .словсшко
и между Русия и Франция,
сближавз
Германия и Унгария. Генерали Гюмбьчшъ
и неговигГ> привърженици
бнха иск.,ли да ви,,я:ь едно широко с>.о;« |умеивмежду Унгария, Германия,
Полша, Австрия» Италия
Т!зи държави бкхз сьставили една твърде ч шна

! група. Всички—съ изклю, чение на Полша - сж про! тивь статуквото. Унгария
се мжчи да спечели прия| телсгвото на Полша, но
| полската политика си ос' тава гтадьчна; изглежда
сии г»х"п дали тя е гол| к г.а гермзнофилска, колкото наглежда на повьрхносгьта. Но, може би, посешеииего на ген, Гьомбьпшъ яь Бг-рлинъ е оцип, да се подготви п« гя
а амбИ1 из тм..га и ъост..
иеь!рпитна
комбинация.
иьм». кояю г> й и н-гинмт! привърженици се сгре, мять.

птмт ип отъ о. н.
Женена 11,—Оедъ ргчьвие да се давать кредити
иа Игчлич.
та на предегавительтъ иа
Англия, г Едеиъ, който се
2) Забрана вноса отъ
изната решително ,за при
И талия
I а ек и мич;С*и
лагане
.11 Забрана на изи съ та
санкции иа Италия. на г.
Ит.лим, ос 6<ио на матери
Ланалъ, к< йто се ирис»'алн иуждми за ноената ин
диви с.
изнеси и резерви
дустрия
къмъ становището на Аи4) Вдигане възбраната
гл)1я, ма представителят!
върху нн, са на орлжня за
ма Азсгрич и У (..рие, к >Ябисииия.
ито се сбянкц пр -тинь |
К.лкото за Германия, тя
прилагането на какнито и
ше пази пълна неутралда е саняц.чи ир 1ти».ъ Ита- \ ность по
з тн. шеиие на
лия, ОН гласува за при
Итало-Абисинскин нъпросъ.
лл не • * •'ан-нии иконоОтъ друга страна съ по
мическн .К1 ти и ь Италия,
л жители, сть се тнърди, чс
Си редь ч. яДеЙли Теле
Англия н> зиам!ряна да бло
графт.* д гз.в ръть между
вира Чернеио-Море, като
по такъпъ начг.н ь отд!ли
Англия и Франция съдъриталианската армия въ Со
ж«.
малия и Иритрея оть ре1) Абсолютно запрешедонн -то и апроиизиране.

1161884

ЗА ПР1ДСЮЯЩИЯ
ЗИКХВЪ С130ВЪ

№Ш

Сь )6ш*н1иъ на ггоч.. темата си клиентела, чт
готвих гол! м ь 6 I Й

ГОТВАРСКИ МАШИНиI

еие.

съ гумени рамки, никелоьаня и семпле вра. и, пр,
■
ни :ъ фурни за бързо печене а икономия на
-1
съ гарантирана транность отъ 10—15 голини
1
Ра^полагамъ съ гол!мъ брой печки за <т
типъ ГОДИМЪ . Гор1е11“ и .ПЕРНИКЪ" няке.-ерсц,-, ■
и семпли, сандъци за дъдва, галерии, семпли и н.“к»- I
ви; всички видове тенекилжийски изд!лия, кат- шч К
на за пране, галванизирани корита, кофи, стьр а » { I
ражи, както и всички видове Оои, лакове, пърз ц*г1
веяъ безиръ и же.тЬзарски стоки.
1
Приемачъ поржчки за изработване и и .'.шгВ
готварски машини и всички видове тгиикил*;!и;.и ,■ ■]
дЪлия, за която цель съмъ снабдилъ работи ■■■ ■;;»: лК
Са дгбри майс*ори.
|
Всички г* р-кизброени сто-.-и ще нам!,ри * - -.В
газана ма на НЯЙ-ИЗВОСПИ ЦСПИI
1а умЪрение посетете магазина ми гр.Г>ао;;--. I
ул. .11 Г. Дука’ .V» 37 (срещу хана на Дим Мача I

— Нь ц!лИЯТЪ оКрЖГЪ I
е започната беридбета на
царевицата.
Реюлтята е

средна.
— Апелираме ььмъ сиЧлИ МЗШИ »б НаТЯ. КОИТО |
•■е сж а изплатили .6 .на
мина на н-ка да сгорятъ
г '<Л.
Общинското управле- |
и.е е 1)1 .успал) !5.ооолей
п м шь за п >пр«н*а иа
Ром
Ден. П офссионялна
гимназия и 1 -,ооо лей ни
Апелативния Коисгаг.цгмски

Съ почитание

I

Тодоръ Мито

ежа».

исти шип т\

— Цених!) на продукти
те. въ с И. Г Дука (Ка |
I съм.) сж следим!: яйце I
| 0,50 лей, пиле 15—20 лей,
млЬко 1 лей. кравешко ма- |
1Л . .10 лей кгр., сиреие 10
лей кгр, гъска 3* лей.

|
1
:
I
|

— Вь гр. Балчикъ при
всички предприятия, особеI
но дгржинии и общински,
българеят! работници сж |
отстранени отъ работа. Не
се I рисма абсолютно ннкакъвъ раф,)тяикь отъ бъл- !
гарски произг.дъ, цри нсе.
че т! сж д казали постоянство и съвестность иъ
раб т.т^. сравнение сьдру
ги!!.

- На 26

т. м. ще се
състои нь сал на на кино
.Модели).* конгреса на колониегит! о т ъ Старото
Кралство, член >не нъ ппганизрцняга ,,Н.р >дщ Ге\ рои", на която е предегда
тель г геиераль Ружински.

— Вследствие конвеацп- : ненс-ата . блапь, нчера имь
_ Гланната
ята сключтна между рз - | се отпуснаха г ть държалаквартира е
мьтк .то и турско «ранита .. . Ю хит земя Насжрешила да свика младежи
телства п г ти. тенис зашит! Р, м. Нар Банка нмъ
т! , ть нзборъ 1934
год.
мупуваьето згмит! на изтпуска едннт иред.тъотъ ! на 14 ноемнрьйн г —мла
селькщ. т! се турин . тъ
п 5
о лей за да закулежи, които иматъ обраК)*на Добруджа, онядеьь
пят.. « гп частенъ начинь
зоваиие а .-стаиалит! на 1
е имало к нф-цеиция г ри
по 10 — 15 хкт. земя
. април ь 1936 г
институт; за к лониз.цщ.
йчг,>з г кол • 40 к лониУволнени»
Та иа Д бруджа, В. г-я
сто азу.ь са от ь турци оет на набора, к. йто е
Ноифгрс. ги я се е изсл рек .то 6 - о хектара.
•и дь знамената ше се осшеиие че та м!стоТ1
иа
Н б,.ди на 2* Т. м.
турскит! емитраити да се !
— Работния часъ на околонизирлть < ше тая е
Печатница .Номерфици„лии|! учреждения е
сеиь плавници оть Бук.ни
! • иред!леиъ та<а: работни
чиала’
Шьцси двама у че»
ма 1! с едь т 1 х ь македон
часове г>тъ 7 и пол. сутр.
ника
цн. 3- г. рната цель Нар д
до 1 и пол. сл об. съ из
мата Банка е отпуснала едивъ авкнеь
ть 15 милимнение, нг, рнихъ и пе
ова ле* а. закулнане на
ТЬ“Ъ С4' 1Й11ЯЬ 4~7
3)ио яектара земя, к ято
п следната ще отпуска п>
— Обръшамс внимание
след >иатеяяо д< |оо мили
на г кмет* иго милимъда
она лей за прилагане пла- I вземе и!рчи за да се ре
на на к азнизкгнята.
монтира зсрадата на градскит! г^юбища .сн. Геор— На мовит!, дошли пре* | ги", съ което ще се спре
ди н!коа«о дни 40 сеиейвлизането ма рааеиъ д бя
сна к< л шисти отъ Букотъкъ, който разрушава февина. които пристигнала и
мерит! и иадгробнит! кръсе коаонизираха нь Каварсгоне въ т!хъ.

ш

— Почти всички граждини се оплакматъ оть н>
д*и. което напоследък ъ
тече отъ чешит!. Тя е до
толкова мръсгна, че е неп 'лезиа да се употребява
за ниши, а како ли за пи-

ПРОДАВА €Е:
81 н МиРча челъ Маре А*

I

«едно съ дв,ра.

и.4К4Ш,Г

И'**‘

УЛ8 МКаСабСвИ

"■

Ул. Мачелари /§ зз.
Споразумение
м 14 75

г
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ЧКГ9ЖНК 6&0В1ЩВ
ВШ ШГДШВС1Е

I

К) пт < чадон ля чат ь и най изтьичениягь ьку:1
ери

ИЕТЪГЬ ГАНУНЛИЕВЪ
Цечи>! на гI рнпт! р!дки п > качестно еив.
сж КОНКУРЕНТНИ
— ул

, • 1 /•]

Принчипеле Мирча —

т;

I

!ьс>1а
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г
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УЧЕНИЦИ и УЧЕНИЧКИ

Снабдет! се с. униформени шапки и бI

ретки от ь ш.шларнг цата

,Ла 1«и1 го$и”

!

която продава ва кай—взвосаа :*22
Сь ночитъ:

П. БРАУНШЕИНЪ
/

Ул. Прикч Ф-рдиначдъ 56 Мззарзжзк;.

___ «хй-

гяяамямааирнвнаввя*:3
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I
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!
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чии

НЕ ПОСЕТИХТЕ ЛИ КНИЖАРНИЦАТА

'•КОМЕРЧИАЛА“
Посетете и ще се ув!рат! отъ коикурентнит! цени иа учмлмшипт! ПРид
надлежности депоамрвнм по случа»
учебната година

лигав
ае
м класове
— I Пооотото о

-„я
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цена 1 лой

и -;» г'-9

и
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Жи?/?и/?Х.
Моралъ, обществен»
или семтн» — е гра-

винщ

)аЬг. „И0У1НГ

дежот* нз блггщи-

•пгь поколения, на бл
)ещ4Ч~сл гътг'...
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ОЖЕРТВУВАТЕЛНОСТ1
Вь Бесарабия
голяма
сзь отъ населението е
|черпало вече всички храпелин припаси. Споредъ
гдениям на Минпстерь тю за згмед-Ьлнето по1 вината I бработвлемт
I шь ше т стане незагЬта.
ри т на нсдз женне насе!ннето нт, тази * бласть
г прекара една зима нъ
:кждсиа. ако нр, дяже и
I зладъ.
Вь нсЪкзз единь, торни*
I изнеси я пореждагь о|я мисли и душевни пре|зньнан>'я, които нмено
|рак;еризиратъ културниб* ч ,ь1>къ. Зашозо днесъ
тзгмислимо отделната личс:ъ да жив Кг отделена
г ь обществото. Чов^кь е
ьь[;за1-ъ сь ент ит-Ь окол^ь ерфдата, сь дтржзи негови 1-); деА.гния
}(.! гннляватъ само едва
У- кз кашо вь веригата
пр извз дствош. така сжI и ьь ьултурнз.ю про
Мз.'нне. И ько нТ.К1 й стрзI кол > нась, нз-з.- не м з|<-мь да бжаемь сп ок. Ли и,
в. лкото и да сж претъ(и»-, блгг.-р< днитФ чунст■ в и отл+лз-н личнозгззна
дензз з бш»-стни, нсе пакъ

\
:
!

:
]
!
)
I

}

ф рм:* на бла1Ч)родн > про
мигнем ь н;з мадунашит-Ь
явление и ниь. й не е нъ
ше бжде скръбень призсъст яние да спре тн ята
нзкъ >за недисциплинираназлон .сп. да помитнешь,
ность.
за облекчението на страдаВь Трансп/н-анилмалцин
ниет.».
ствата се раднатъ на П;Въпр сътъ сь гледуиа.гкмз сн >биди, з.щ «т.з тамъ
щитЪ ьь Бесарабия е тоззсички се поли -магатъ, зази. Тамь сж н.ши сжнаШ то там ь ззмз днсииплиридници, преселели <!тданна, има пзслушанззг. има
на. д шли оть лебритК на
пълна хармиоиа нъ разби
Балкана.
ранията
Принтелятъ се узнавано !
Нека т ща наше блатонужда. Мишето население
р дко прояале.зие нъ пидс«га тр-Кбвз да прояви сяопомагане на едно нещаст
ять ижже т зенъ размааь ! но население бжде начал >Вскко от*л нечие отъ м >•
то за
бшествено обновянане иа духъть ни т
ралного задължение да ги

Итвлиянскато офанзива
АОио

<
Пар>-жъ
12- — ,'Н.н то
крило на нгал--зянскага арАбвснник,
мин вь сенерн
к м зндуи.ио птз, генералз,
СаНТТ НИ, у. р.ж зяна з.ть
ензтнгз т.-зтзиЦ- Я вь Е'3даг«! лу:ь еззлень натискь мърху грчда Макьле, кждег з
Раз ь Стд.13иг Буг.за се иа- митзл съ н- ‘йскитЬ си пъ

I. ь ц-^лзп • тона з.бшество I • чудаашч пасиви сть.
м же да те се пр яни
(ннества сьсградателкзсть
| мь неш-сткето иа друриъ. А шомъ въпрос >.тз, е
V пещасгг-е нз ходаськ-т > и с-ърззатъ племени,
|цвор, дни връзки, тзз!ьа
рзеи ию чунгтю 33(3 езеI дш. е, п .ззема акта и а

ния

|

В1зрч.з се, че причинз!т1;
Рась
зз дч!-умението на
БугЗЗ, Ж ПС ЛИТИЧзСчИ п кр. й К<зсг
!‘ й се е скйрз.ть зз с . Р.сь Сеимь
цр д ьлжанз
II елгдзо-ьгъ
да итстиззиа на италззянскиК1 МчНДуня:..3
|"Ь |*ч ЙСчИ,
генералъ Мзфянзоза,
з,тъ

ко.-.т > 1 кутт -рзгъ нисочннитЬ И ДОЛННИТ% зТК ло гр.
Адуа. .М1;:тиит1з италиянскн войски, коматлунани
отъ гене1заль ПързикьБу
ру тлисъ зя гфкбл 'жзпать
кьмь (.лавината Амба Оггрз.
Игалиннсчотз! гланнокзтМчндунаке е решило да изб+.тне ьсЬки безполезенъ
ри.иъ и бждешзга ( фгнзи
нз е изг твеаа д > най мал
ки п дробности
Нз » т. м. Iсз:ералъ Вилазаит... команлаптътъ на
побежданаа4ата армия, коя-

ТВЪРДА РЖКД
Тамъ кждето нЪма общест-: на огь създадено положение
вено възпитание, кждето чув-1 да бжяе аъ контакгъ съ настаото на отговорности ;ззпс- родь дегенерирашъ, тл отриаа, кждето има мЪсто на зло-1 цателиит-Ь качества неминуемо
яони интереси, кждето избра- премииаватъ въ тази наролнззцитЪ имагъ диаметрално ра- иость.
злнчни разбирания за своето
И ако представителите на
предназначение, огь това, ко- тази иарпдиость сж съ съмнисто би трЪбвало дв иматъ. телно възпитание и съ нисъкъ
тамъ шрлЛеа да се мамкси дуяовно-културенъ плтенциалъ
твьрда р*ка. Моралътъ е от ! то, смЪло моясечъ да твърносителна ценосгь. Критерия ; димь, че тази иаролнссть ще
за този моралъ, обаче, сълър- се отдалечи отъ св итЬ идежа ценностя. които се явяватъ: али.
като резултати иа изпитани
Тогава ие остава нищо лруисторичесзмз обекти. И ако да- го освенъ да се нзмЪси огь
дечо общество, народъ или 1 яънъ твърда ржка
която съ
държава се прояви съ низъкъ иужаиата искреиость. ржковоиоралеяъ коефимиеигь въ да- дена изключително огъ идеадеиъ моментъ иа историята, литъ иа тази народности смЪ
тона обшесао, иародъ мир- ло пристжпи вгмъ разчистважава, иакаръ и да сж поста ие иа общественото ржковадвени въ най добри материални сгво и избере хора съ каиестусювия нв развитие, ще стра- вв иа истински, достойни обдатъ въ исрмзлииягъ ходъ на щесгвени представители, наизграждане на своята култура чертававки ясво
пжтищата.
и товнито идеали ше се отла- които требва да се с-ледватъ.
лечавагъ. Въз 1Игание*о е неТогава само въ нашата прозависимъ агрибугь на лично- винция ще имаме авгоритегстьга н на обществото, който ни воаачи а нЪма да става
стои въиъ отъ образованието, нужда да ни нагеквагъ, че ние
въчь отъ призивната шлиф< в- събаряме всЬки, който ге прока и който есвързанъ сънен- яви.
/Ь проса досега Пъше какъ
пости загнездени въ традшкзи,
въ отношения, въ лЬла.
се е г.рошии тсй.
Ак I дадена иарпдиость съ
Този въпрось си гс.ава и
злра ъ моралъ бжде прииуде- за въ бжлеще.

ПРОТЕСТНИТЕ
НОТИ
НА АКШ ИНИИ ДО 0. Н.

Следз.
пьрвияз ь пр >- право и на наА-тържесттесгъ иа сбиеннекозо прп- вени издължения
вите1С1во до I) Н. ттр т-1
.Още сез а, гбясинского
тинз, нахлуването на ига правизетсзво
заявява, че
.-1ИЯНСКИ войс-и въ абисен- езбисинскяягъ народз, реекз територия, съветът ь I шенъ да азшити до пое
на О. Н. е п'злучилъ още л*дна капьа крзвь не.аави(Следва иа II ра стр.)
два протеста огь Адисъ сим- стьта »' ц+лостъта на
! Абеба.
своята терят рия, ще по
:
песе, колкот » ще
р+.бна,
с гния I.» на военни!^.
за спасяване иа сн,ч х-има следното сьдзржание: лядол1зтень патримоний 1зе.Молимъ почтително и справедливата война, кояПарл‘.чзн!а реши:
н.хюйчиво съвета на О И го му се наложи.
1) Премазва се фор да заяви, че изнесен*
.Той нгьма <'о се под
мата на рспублммамс- неоспорими факти съста* чини преоь си ата,
за Италия вина, по/ъки пгепъзходсШлоЯгонп
кого управление въ влявап.
за дезо е прибягнала до дсечни&гъ и убийствена
Гърция.
и йна, предвидена въ чл. уреди, които жесЛокипть
2) Възстановява се мо
16 огь пакта и че следъ непраяШель е натрупал*
нархическата конституция
приб1гнането до война по ароШивъ него, йонеже но*
отз. 1911 г. (к жетитуцяяследиците предвидени въ родъСйъ има съзнлниешо,
та на Венмзелосъ)
алинея първа на чл 16, че защищава не с тмо сво
3) Плебисиита да се про
ипсо фзкто се ннлагатъ.
ето смщеаЪвувание, но и
изведе на 3 наемврий т. г.
.Абисинското правител свещената кауза на всич
4) ОбяЬябш ев ррммтство моли почтително Съ- ки малки нареди, ксито,
етво сь рвммтъ е*мя
вета да си изпълни дълга.1 псЬедаша но това неспрара лг )(омдилисг, до идкой ю му се пада по си■ ведливо нсЛадение, би ги
6амето ма кашля!
лаза на алинея 2 на чл. изложила рано или кгени
Ноьиятъ кабянетъ поло16, за да се спратъ к<>л*!д<2 станат» алкчка на
жя клетва предъ парла
кото се може пс-скср т аа-! клкои ао силен» и ао-скрумента, а не прееъ предсе
оочнатитФ враждебни дей тулен» нападател», лак
дателя иа републиката.
овия, противно на вгЬко Ша днес» Абисинин•.

Втошв мта пиштъ

Монархията нъ Гърци
Агина 10. — Рано тази
& риз.ь ген.-рал ь Паппгосъ
еиеролъ Ренасъ, генералъ
к пому и други ВИСШИ омиерн поискаха среша съ
гРЬ председателя т. Цал-

ррьсъ.
[Срещата имь 61; дадена
етнагг. На нея, всеннитЪ
рца иредложз-ха на м-ръ
редседателя да подаде ос[•-ека и състави

иапиикт п1ит
• нъ Цалдарисъ нареди
идната да бжде свикгнъ

мичвсеоския съвегь
На говя .оседание
дарис з.

Цал-

аоюде оаанзп иа нбиип
и теиерзлъ Кондилисъ с»-стави монархическия каби
нет ъ веднага.

$едмага 41 о4яЛама даеммо положемиа. $яями
части заеха пащитй и
желйзмицитА
Вь 6 ч. сл.дъ обкдь се
събра парламента на учре
дително събрание, въ не
го Цалдарисъ порица дей-

Нинршта питииси

V-'

\У» > » >Ч1Ч % ■ л ,

т?

.ДОБРУДЖАНСКИ новини*

Стр. 2

- Ностжпяението п сев. и»,
италиянска армия

Асмаро 13. — ЛгьзоЛо
крило на сезернаШа иЛалиянска армия подь ко
мандата н » ген. Саншини напредна на 13 к :м.
западно оЛь АдиграЛь Едсгачиусь.
Тукъ станаха ожесто
чени сражения.
АрмилЛа на ген. Моревини зае яисочинитгъ и
ПРояодиШгь източно и юж
на лтъ Адуа
В йс<-'- Л’ь н I рг.с '. Се
юмь се оЛеглиха по •до
линаЛа на М^реф-чпь ШояШу, де то заеха добре
укрепени Позиции.
Преди да напредчаШь
До нсвлЛре ииаликниитгь шрпбва оа сломяШъ
напора на редевнатп, абиЛински войски, което ся
заели позиции на сеяеръ
ел^ Аксумъ и безпокояШъ
северното крило на италиянскаЛа армия ао реКъта Хорицалетилъ.
Главнокомандващия генерилъ Ее Боно се ечаква
да присмигне днес* вь \-

дуа.

ийст^плепието на
та

южна

ИТАЛИАНСКА АГМИЯ

ТАКАСС

лачни аероплани. коиШи
обсадиха сь бомби абисинскити позиции.
Псоъ закрилата на прЛи арията йехотаЛа настяпи па цгьлия фрснть
съ цг.ь ожи джикъ на 40
клм. оЛъ Хараръ, кядеЛо
е глазчаЛа кваоЛира на
абисинскимгь войски.

И гал я киала офанзиви

аь Нбисиння
(грвоължечие оть ! ва стр.)

|
;
|
,
I

то превзе Адуа, влезе офи
циално вь този градъ. Той
1;Тиде вь катедралата, скромна чв(;квица, кждето 6Ъ
Пр„егь 1)ТЪ мастния епкск.пъ. Гекералъ Вилаззнти
заяви на 4 хилядното насе
леиие на Адуа че ИТ4ЛИянцтЪ ще пронаратъ шосета> ше док8ратъ вода н
ще РЪНСд31Л р;,Дъ ьъ оьуПираинт* области.
На югь отъ гр. Алуа се
н дять ожесточени сраже
ния. Аби.синци1-Ь се во*
джъ отъ Ра;ъ Сенмь и
^СЪ КоЗИПЪ.

А дисъ Абеба 12 — Тази
Италиянщп% сж постро
сутринъ на южния фронЛ или аеролруми въ плзьизаОсчни общо наешлйле- витф на Еритрея на виезние на италианската ар- чина 225Я метра, оть коймия ао цплия фронт.
то асролрумъ излизатъ ;е*
НастмплениеЛо бгъ пред ! ропланитЬ, които праьятъ
шесЛьуьано отъ дейсЛви- 1 вьб/’юдения и б мбардер,>■
еЛо на 50 бомбардира- ! ватъ келри.ятелеь* я фронгъ.

!1

\

I
\;

Римъ 13,— Минкстерството ка иропгландата въ
бюлетикъЛ* 16 съобщава,
че италиянскитЪ войски сж
изтласкали отвъдъ реката
Гаксссе гбисипскитЪ вой
ски.
Н вината, че нтзлияьски.
тЪ войски сж претърпели
поражение при тази ^ ека
е абсолютна измислица
Асмара 13.—Свешепнятъ
градъ Аксумъ ве е сше онупвралъ стъ италиявет• ъ в йски, мо е ььамолЮ
Мзрарианп да
I 4. С' ^ и Л Ь
вл-Ъзе пь него всЬки моменть.
СРАЖЕНИЯ НА СЕВЕРНИЯ
ФРОКТЪ

Адись Абеба 13.— СлухонетФ за сражение на се
верния фронть се увелнчаватъ.
В в ( бластста Вукай А- \
гамь игалиянскитЪ бом
бардировки сж твърде за
силени. Главните военни
операции ще се изаършать
но линията Аксумъ—Адигратъ.

й

и
Одители!

— Мина/ита вечерь е
избудналъ пожарь въ кжщата ва И^иеръ Асднъ.
Веднага е пристигнала по
жарната команда и лока
лизирала огъвя.
— Вчера излФзе декре
та вь Дъг жанвия вестникъ
сь ксй;о сс съобщава, че
парламента ще започне сво
ята си реа ииа сесия на 15
ноемврий и. г., а не на 15
окт. както 6Ф оп весгено.

Вс^Ъдъ търговските
кржгог.е се говори, че пред
стсящит-Ь санкции, които
се налогатъ на Итал -я и
ВЪ КОИТО
«зима участие
нашата дьржавз, щ;: спрат
изн,.са и и за Италия, кос то ще по-лияе за спадането целигЪ **а зъраенит-Ъ
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и ОТСТЪПВА е!
Уче

НЕ ПОСЕТИХТЕ ЛИ КНИЖАРНИЦАТА

хр;-ни.

Посетете и ше се увЪратЪ отъ конкурентнигЬ цени ни училищните при
надлежности дс .опирани по случай
учебната голина
РАЗПОЛАГАМЕ СЪ ВСИЧКИ ВИДОВЕ РОМЪМСКИ
И БЪЛГАРСКИ УЧЕБНИЦИ ЗА ВСИЧКИ ОТДЕЛЕНИЯ
И КЛАСОВЕ'
■ — | Пооетоте а ек уворо
,. С/*]
Книжарница „КОМЕРЧИРЛЯ”и рт^
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Който иска да яде вкус
на козя, овча или говежд
пастърма н хубавъ Н1гусеиг
суджукъ и салам ь отъ
БРАШОВЪ и ЧЕРНАУНЪ
можи да сп купи оть

ш

г

оилъ Каваковъ

I

намиращъ се на л*ГаЪ.ш срещу
Хотелъ Пачевь

1

Е1КАЛИ 2 ШШ
Искате ли винаги клиенннЪ Ви дз блиац
взлни и дн имъ задоволявате нкусоветТ

‘

С1Г1ЯР4ИТХ ГИ САКв СЬ САШ| *
лтдъ
г.аквню ше н^мЪркгк винаги нъ МЕЗЕЛАРо

т

ул. И Г Дука 3 срещу железарския мзшйл
Ангелъ Господинова
— Давамъ на износни цени и з.ч ирелродааа
Намира се сжщ > и вкусни ВХДКН819
ВАСП1ИА отъ едъръ и дрсбскъ л б-шт
работени отъ ЦЙНСЙ
Съ П! читъ
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На 26 и 27 т. м. всички
— Пусната е подписка
— Н] 2* и 17 т. м. щс
ЧИНОЧНИЦИ >ъ. бьЛГерСКИ | т Кралсги ;Т за събира се състои ьъ гр. Четатеа
Пр жзюдъ, ьоито сж на не на в. лни пея щи зд Алба ке нгреса на провинслужба при фп.вавсошиго п дт ма'ане на глгдугаше- ЦналгчгЬ журналисти. Дчуправление и други учре то
еленпе оть Бесара рекцията на' желфз ицит-Ь
ждения замината йь Бу- бия. Вь юдписктта п^рач е разрешила пжтуьанетосъ
курешъ да сеяам(ъ на иа
сж вапсат-! по 10.000 лей 5Я ка си>.
пи1ь иредь дьржанната всички министри. -Минис
Комисия и> р мьнски е- терския съьегъ е наель — Ром;нската Нар. Бзнка е
Зт » & И
ЦгтоЛл С• Ь1 й.
р. щение, че . тъ сз брана- преустановила вредата на
Предп лага се 80 на см та сум* дч се закупи хр;;- кслонисти македонци, които
отъ а’'ДИД:тнгЬ ла г.ио- ] из >: се раздаде на ьасе- имъ давише за
закуптнане
палнат г.
I пен-!ст.р тъ с::еа Комисии, на земи. СжщитЪ
кредити
сега се отпускатъ на но
йод шлнгЬ колонисти отъ
Кралството.

рШ&М!МаФЯШШв!МВ|
I
Телеграма,
®

—
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УЧЕНИЦИ и ученички
СчабдетФ се съ униформени шапка и
петки отъ шзпкзрннцата

и

1а 1еи1 го$и

иоато прздааа за вай—изаоезг
Съ ПОЧГ.ТТ:

1.

И. БРАУНШЕМНЪ
Ул. При тч Ф -рдинандь 56 Б

е гг »
Съобщшамь на почитаемата си кл:1енге,а
готвихъ го.тЬмъ брой

ч? -тЧ

ГОТВАРСКИ МАШИНИ -а

съ тучени рамки, ннкелоааии и семлле вра.».г?'
ни съ фурни зя бързо печене и икономия нг
сь гарантирана трйность оть 10—15 гсдн««
за

Г •* чИ^Л4Гй МК

^

тппъ ГОДПМЪ .Гор/е/Г иМЛ1ЕРНИКЪ- и
семпл«, сандъци -а дгрзл, галерии, семпли а * ^ Н Ш
И. всички видове тенекиджийски издалия, каГ
и за пране, галвамизирани корита, кофи, стьр ,■ 1
%
[ажи както и везчки индпвс Оон, лакове, г.41“'
енъ езиръ и же.гЬ.чарски сток>.
Д
гпт».ЛРИем,1МЪ п°Рлчки за изработване и " ;^, ИИ
. ГСМТ машини и всички видове теникиД*" ' ; Ю
™*я’ 33 хояго цель съмъ снабдилъ работилнвК I I
съ Д'Фри майстори.
4,,|а
г Р^и,®поени стоки ще

нам^Р11,

кЯЯ

ЗаМ«.Г ««Й-МЗМОСМИ ЦЕПИ.
6зо^'Г
V* и У *".рение посетете магазина ми гр
1-1
Ул. .И. Г. Дук*- мъ 37 (срещу хана на Д«'м'’
Съ почитание

Тодоро» ЛЛИ'ге

застрахователна полица отъ
Дружеството
Асйгурареа
Ромънеаска съ платени 61
Е 00 >00 лей срещу
4000 лей.

Спри ска редакцията

5

•>о. „Сотегс1а1а“ -Вйгагд1с

или семгьенъ — е гра
дежъть на блдещитгъ поколения, на ол бещия сзгътъ'....

Ьг- ..чош» ггкай?1
ас|1«

А<1т-|1а 81г. Рг. М1Ьа1 27-Вахагд1с

УРЕЖДА ГЕДАКЦИОИЕМЪ КОМИТЕТЪ

)Г. неаав. информационенъ вестникъ
Отг. редакторъ: СТ. РАДЕВЪ

[Дела и критики
|На критикувашъ е найдйвга работа. И този койЩирактикува тези похиздава самв себе си.
ЩНой-после тргъбеа да се
щщоеремь
жа обмислишъ извее аень
Яфросъ, да си го изследМфъ и следъ това скроиМИ да го поднесеше наинМИесующите се фактори,
®Ишо ще оиенятъ твоята
|Щп>тз—по красиво отъ
ньма. Но следъ като
в’'!
изгубилъ
кк позиции въ личния
животъ, познатъ като
(арливъ спремо себе си,
се явишъ предъ своите
раждани и застанешъ
)жце свързани отзадъ на
>ста си и почнеш ьдаклей
ниъ личности, къмъ коНо обществото храни доКже и които направляРргъ сбществеииятъ нижи
ж>ъ> това е вече низко
•халство. И ако около еМ»ь подобенъ психопатиЧМНъ типъ (учените твърЯМ ь, че такава личность
Жада отъ нервно разтрой
се събератъ други,
^ ще нриличатъ на него.
а!ъ съжаление требва да
петатираме, че въ наши
ъ край, особено въ гра
нете тази епидемия е
ела широки размери, пашелно съ туберкулозата
скарлатината по децата.
. Заразените личности съ
Ьмнително възпитание,раз
езтъ своята болесть, ко
ю е по-лоша отъ прока
ра и застрашаватъ да
разягъ здравите слоеве
нашето население -про
(водителните елементи —

зем^а^.чци, еснафи, тър
говци.
Напоследък* граждани
те сж яагряжени отъ уда
рит+., гочго се сговарватъ
върху нашите училища.
Ударите идватьотъ вие
, ши държавни институции
и се причинява гъ. кахто
I се разбира, отъ междудър
жавни спорове,
Посгавенъ е за разглеж
дане единъ жизненъ за
насъ вьпросъ.
Болезксннъ, той засега
дълбоко всеки огъ нась.
Нашита ржководителн,
на които гражданите сж
дали снието доверие, работятъ за да отбиятъ те
зи удари. Ето вече три ме
сеца техните сили сж ангажирани въ търсене пжтиша, за училищното ни дело Азъ познавамъ техния
трудъ и, еШ Богу, азъ се
възхищаваме отъ волята
и себеотрицанието което
те ароявиха въ случая!
Никой не чу отъ техъ
гремкн фрази; те не се
биеха яь гърдите, но всекога бъхт на поста си.
Въ резултатъ явиха се
критикарите съ своите ис
тински физиономии. Закрекаха, затропаха, туиатъ се
въ гърдите и дигатъ прахъ
по големъ отколкото ка
мионите изъ селските пжтиша вь тази суша. Въ
този прахъ те забулватъ
себе си, забулватъ и раз
глежданите въпроси и же
лая гъ да удавятъ съ него
всички наоколо си.
Като слуша човекъ, треб
ва да поклати глава.

ВоЯаата въ Афрзка
Мнсъ-А5ена М. Движе
нието ни войскитгъ йрезъ
Сиолищата продължава.
Наскоро ще дойдат* 50 000
воинича отъ провинцията
Каффа; 30.000 души отъ
Илуоидсръ V 50.000 вой
ника отъ Умо. Абисинско
то прааиШелсШво приго
твя лагерь покрай сПоли•
цаШа за шия войски.
Същевремено абисинццтгь концентрираше голгъми войски на сезерния
фронтъ Задъ войскитгъ на
Расъ Сеимъ пресШолонасле
дника на Абисиния орга
низирай голгьна армия за
подържане. Въ Огаденъ
аЬисинската армия е голема по число на югоза
пада оШъ [юерлогуби.
Тя има за целъ да сйре
настъплението на цталиянциШгь къмъ гр. Хараръ.
Расъ- Коса Гувернатора
на Яровинцинта Амари,
е съединилъ войските си съ
Шия на Расъ-Сеимъ койШо
продължава да се отегля
предь наеШъплениеШо на
италиянцитл.
Последнитл съобщения
говоряШъ не италианците
ся превзели гр. Макале.

Полвз I в1Йпп$ съсел

Мнозина се надеваха, че
следъ сближението на Пол
ша съ Германия положени
ето »а първата ще се за
сили твърде много. И на
истина въ нзвссно отноше
ние Полша се засили, тъй
като Гермтния престана да
говори протинъ Полския
корид >ръ и противъ при
съединението на известни
части отъ Силезия. На да
ли вследствие на тона, или
пъкъ по други причиви.
иа Полша съ
еликобритання действува сиоредъ отношенията
другите нейни съседи: Ру
обстоятелствата
сия, Чехословакия и Ромъиия се влошиха. Доста
тъчно е да прочете човекъ
1, Журналъ де деба“ пи така ньпросит-Ь.
Сила.) приньрзаая къмъ изявленията, които правягъ
Не: Ако се докажеше, че
своя
емпиризьмь, Велико едииъ срещу други офици
|Н- влиза яъ нова ера и
Н> съ помощьта на Велико британия е решена да дей- озите на Полша и на йоНнтаняа, то е решено да ствуая споредъ обстоятел мъния, за да се разбере,
Нзже гол-Ьма съпротива на ствата. Тя се иам-Ьсва иъ че сьюзътъ, който бе склю
НЬча заплаха на световния абисикската проблема. Обз чеяъ преди некодко години
Нрь, то няе действително че тя не заявяаа съ сигур между тия две държани,
®*хие били свидетели на ность. ча утре ще се нам* требва да е много ослабАвстрия. Тя си за налъ; може формално още
гол-Ьма промФна въ си въ
пазва
свободата
на действие да ме е съвсемъ угасналъ.
животъ,
-ледународиви
ОН.
е
само
елементъ
на но той вече не съществува
позаобаче нащо ие
въ сърдцата ма
тата на
1Ва да замючимъ, че Ве- нейната политика.
рода.
жобритаивн схваща точно

За статистиката
Уважаемиягь лиректоръ на отказаха ла ни дадъгь гЪзи
в-къ „ОоЬго^еа Де 1а шагс*, статистични данни, като ни се
г-нъ Ал. Гергелъ, въ уводна отговори, че имъ е заповЪдасгатия на сжщня в-къ, зани- но да не давалъ ника-ви свеиавайки се "съ оплакванията дения.
на миноритарнигЬ вестници Е, добре. Ла желаешъ да
отъ гр. Базарджикъ за где го осветлишъ обществото върху
ииъ се огказватъ официални хода и размерите на детската
те статистики, се очудва какъ смъртность, да изучншъ въп
е възможно местни1Ъ власти роса, да изтъкнешъ причините
да отказватъ исканите имъ за тази смъртность и пока
сведения отъ тази иреса.
мъ средствата за борба съ
Ние разбираме много добре же
това
социално зло Не! това
голЪмиятъ коисганценски ю- е забранено.
риегъ и публицистъ. Насъ, оЯпения, кждего детска
баче, никой не желае да раз та Въсмъртность
е само 10 на
бере.
сто,
правителството
дигна аН« 18 т. м. редакцията на
в къ ,,Добруджански новини* ларма, повика специалисти и
поиска съ заявление отъ Ка- и учени отъ Европа и Аме
лиакренскага префектура иЪ- рика за да се борятъ съ окои статистични данни върху п»сностьта.
смъртносгьта иа населението Ту кг, кждето тхзи смъртотъ този окрж-ъ. Искането ся ность надминава 20 на сто, се
мотивираше огъ предстояшето I огказватъ източниците, конто
разглеждане въ а-ка детската ле послужатъ да се заключа
смъртность яъ окрягъ Кали- *а причините и размера иа
акра. Огъ префектурата ни злото.

тмппо
И
ПИ
1Ъ
Средиземно море
Лчндонъ, 18 П кланяла
ня В-лико британия, Сьръ
Жоржъ Клергъе съобщил
на г. Лавалъ решението на
английското правителство
по отношение въпроса за
оттеглянето на Английската флота отъ Средиземно
море.
Тт'зи отговоръ на английското правителство с

щемъ въпроса,
Отъ друга сграна английското прааителста > е
обърнало внимание чрезъ
своя поелгникъ вь Парижь,
че ако Франция не направи
нуждното за да се нзематъ
бързи мерки отъ НО противъ Италия, то Англии ще
се деаинтирисира за нъ бж
даше отъ сигурносвта нъ
Европа.
невъзможно
Английското правитедПогаърждаяа се, че ан-:ство изучана запитването
глийското правителегео по- на Сънегска Русия за еиен
желало отъ фраицузкото туално подпомагане на Ру
да гараитир* сигурзосгьта сия ако и» нгйна теритовъ Срсдчзеино море, г Ла рия нахлуе неприятеля,
валъ оазучана понасток-'

1ШТЩ 0Ш0 САНК11НИТБ

ВСИЧКИ ОСЛЖДКТЪ МТЯЛИЯПСККТй политики, но ме
всички са с*гласми а* санкции
Дшлтиагическия сьтрудникь на ,,Манчестеръ гардиакъ“ пише: Впечатление
то. направено въ Лондонъ
отъ почти пълното I само
тенис на Италия въ св-Ьтз,
е много дълбок’. Тя може
да има приятели, во нейна
та политика н*ма нито
едияъ
искреиъ привър
женикъ, защото ти сс оеж
ждз, или прФко, или косеаеяо, почти отъ всички-

Но мвкаръ въ Лоадонъ да
Сс нривнава. че е постиг
нато много иещ > * >тъ ОН
— нъ действателаость, по
вече отколкото се е очак
вало — схваща се сжщо
пй, че глаьнитЪ мжчноти
ще дойдатъ отсега натаТЪКЪ. Но МНОГО 01Ъ

дьр-

жавигЪ, конто ссжждатъ
итадиявеката политика, не
искатъ или в-Ьматъ желе-(
(следва иа 2-ра стр.

|

г*

.V •

V *

^ • ч ^ 4 уН

*

.ДОБРУДЖАНСКИ НОВИНИ!

Стр. *

(врожължеяв* от% 1-м сгр.

■яе да правят в жертви гк, | види вккакм изгоха въ
конто биха биаи искано своето участие <гь принуж
отъ 1-кгь. за х* се направи даването ва Итадчя, чСаевъ
аво ве д б.-.е к безшетевие
пл.еа ефнаасеиъ.
5дво
за т. ва сн участие
Все още има да се запълна гр.зньната между ново спредкаеьне на п. вяте. рит; чштс ссжжддве и твето .чезазасимост ъ* въ
птз-тнчнйгк,
орнчухкт*- връзка съ Австрия би могло
дв 1? мкркн. Бсе сше е да ожде ^бсзлетеане тъ
■ е:н‘урн.' дал*» тг м'же гря х!РЗкгт:гь. к. йго та би
вима^ие. Въ
д • се заяълки А отъ тзаа ьз: 4 юдь
загисн всичко. Т.-ва е бса Л.-ед-вн сжществуаа . бш >
т;. сть сжамнско изпита- зад еелство стъ повезевниие. б * ля могло да усгаво
:ю
Съед «ьевогк шап
П елтхвчелтк ль I на
въ, ОН е ефикасно орждне
за гред.ттр^тяьзвето в. поетде-ие м гатъ да се"
ъъ
* »л-у.- гъ ра - •• д ,
В. Й-ШТЗ. з.*. : 34
Държаьигк, к. нто ме- .1 Д !• Ь се ечът--. че >. •
гзгь д. се смктагь за «>• а I
лр «чудате-в. д-йЖгдаеши илн поье ькмлъ стни: да се »зсм: срещу
гол-кмо жел.вие да 1гьтру Игат а. Съедивен гк шзт.н
данч.тъ въ прнлагавето ва ье ле се опитвагь
му
6'рзн и ефакасзч с.ккаии арс-гке хейст-узат*.
сж следа •гЬ. Фрз-ц-^я. Ю
г. сдави*. П.лш.-, Р мгн«-я
Шзсйазгн*. Австрия
Испагня. Очязадв. е, че безъ
сътрудничеството ва гкзя
дъгжав*, ре мзже дз яма
к.лектнзво дейспне с в л;з? 4 декара съ рекелга
еф час.аъ харзктеръ Кгл- 7 г I. съ ьегбх. дим я ъкк зо до Германия, би бито 'ве-ъ-ръ. багзкз съ шерзд
п.г. кшат дз се приема, че съвместима 10С-0 л. згдз.
п.сади тевг. че вейнеятъ
Нз ул. Взс^ле Ал.ксзнт я кът. О. Н. е по при
др ■ зразчо м»:-г 250 кз.м.
ятелекч отъ сб;*кв. вгитя.
тя не зае вагра=з ,а.»а,
сс 4.'»а ИВАНЪ ЦАНЕВЪ
всето е изгодно за нея.
\ з«; е Сока
Съмнително е дзлн тя ше

За приданъ

т.
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Е

■
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«

НЕ ПОСЕТгсХТЕ .ТИ КН^ТНАРп/Щ^ТА
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е

КОМЕРЧИАЛА“

Птс; тете к ше се у ектатъ -тъ -.
ктрентгзвтВ ъеян яж учи щ-.-тз-л:'
5
ь41ле«.ностч сгллатса - Ч к '
й
>че'-4-а го.-кл
I?;
VЧ
»у
;И1;=Г
“Г
*• ВЪ*'Ч'С'У .‘-сН^е
ЗСЙ--Й
* - ч:::
Пооотото зя узсрснпе
— ** Г- _е
С •••Т“--

г

ш-

йО ^ 1 - ар 1Е Е1? €

• Е^ :ч

мл дежн о^с^КаДдбейкьой сж тръгвам аа Чеаи
раи Гь злската сбшяяа, къде
то да оредатъ св ето военз
п ложевве.
По пжтя сж биле соешнзти отъ млздежнгк кел. висти ва имг:
И а*ца Бико. К стика Бяка, Васале Белевчеа, Иляе
Б.де ни др. к йтс безъ
н-ккзчъзъ мстк-ъ ЗДП.1Ч: ат ъ да псуватъ и се зачаин^т,- из МзтеЙ М-ха.*е%ъ,
Любенъ Мвдалеиъ ч Т д;.
ръ Нзк л.бъ и сь леевзае, че ддел ‘ да ги издра
тчтъ Ьо Бълг.рвя. Оо.ч;
вемогдя
1а За 10». ЯЛГЬ
с «та сгрясть ;змо съ го
а» а се ватзъртатъ върху
тримата мл.-дежо
имъ
ваносятъ жеск-»ъ п.б.й
И вадо ъепччо тгъа
кгл.ннетнтк :е
з;гчзатъ
са шефа о:ъ с. Карл. Б;йк» й. че
укъ гер нгк
мл.дежн българи сж гн 5.;
де нааахаади а га жестоко

3

Пра Зляръшаяетъ имъ
>П4 българчетата) щ:фа гн
е-.к. на следствие ьъ селСч.т кафене, кЪДсГО сж
б-ле и 14,1 яисгигк напа
д.гелн и др ръ ръже=и :ъ
т.я-н, к. лто като ги
дагъ отъ го за се С. ХЗГ
лят о върху ИМЪ И ГИ 0 ят
сс-едъ сч ?ъ ъ« с.-м я ше
фъ кГйТ
«Дчзмъ е зсгъзъ
дз ■' раз- гзе.

цг излхааггг -за селата за да и.хкас,р:~'. А
хамехта стъ !е:тхика.
Лемеж* хие ме разполагам* са хикакЬ
хом9о6в и ме вчаквам* отъ
ако хаасилтъ сел.чхихъ

.
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Г
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Съсб!с»в»мъ ка пгчитаемата си клиенте за че гг*г.тЗ'-тъ гс.ткмъ б~сн

ГОТВАРСКИ МАШМ * ;

%г

у

бе ек-

*Е

ада:**

§

'.‘Че.-и р у-и. никел.езиа и семлле згз
г-.л съ р., м за бъгзз лечене и нк-нечия г-а
съ гагаитирак* трайясггь сть 10—15 години
-л
м> :> го-.кмл боси печка за
:чп> ОДИНЪ .Тос.е-Г ч .НЕРНИКЪ* н* сеу-.з . -, иьди •а :-рг, га еснв, сеизс
=и ь:-.ч :• видове теяг«исжгйски издк--вНД ?2 "*ве. га'.чьчна-паии
\ п :а. к фи. ст
?**и. -а>- и ЙС-ЧКП • 5 т 00?*. ЛЗкОВв.
е^-ъ 5езнг*> и жее) 4арс.н егеч. .
.згиечахъ а. г.ячки ,а гчрзб ?$ане и
- ■ ■ > с- л маши-.н ч вс- \ :п •Ц ' = •
а ч -•-> ^г:ь гьмъ сн.бди;ъ га?-"
' м. Р;-о.

-

зъ

Б5

\к е

а

'3 е - ;

» Ф

*

•.

. 5

1

-

-ечл СТ

ч-

гМ н-й
' 3"е- е

I

е-

Т

Сотетс:а.з'

вгд:с

„Здраве и (олееш"

отъ Д-ръ XX» Байчевъ
5-г_ъ-зятервъПа;.*: —5"яа-«шегь -г. ь—Еаьасжгр-.ъ

Скарлатина
4.;.лагшт| * за; чам -че-аа • тежка болест*. 5*
я;_ з-ъ сра! т-5 »ъг.- .ч дс-

е>.;- -а: гте.-ъ есе^кч—*
В.сеъ е-.« яшгт: «а до:
п-.- а Сп. вея боацтта-ъ
аесата ■ учаза-а де младеж.ЗЦиютеа.-ъ мсъс^об-а-ъ к
сше ве с о-кггтъ во де вашфа тъ кп.1 ;:т:л^,
ю."'-т в 1.Ц-Х аогтс се
оттетггг тгъ Хлехради-ъ
О.-ж-Шгтд сгъ гхет* голва

^

*.г;
*:

д

е:

4

СТЪ

.-.ил-^
Къмъ

_Г.-;

* 5=

-

сята Л1

.-^-5,

-сче :-;-4г се-в а
5 угсгс-е.:*й-- дгезъ
- *-‘ = а еге»;
—

»-=

^Ъ4. н

- С-.ао-атгва

гтеа,, .. ^ 15 :*-се я-ч- вганъ
34 -4 4е ирааажа и ДГУГЕ.
-.га ка- ■ьг »
=е се ъаг. тл - 1 I*
“-Ае

::и

гъ 3-4

-* *)бке на

|^Г4- “ :Ж --ГС5И Л- КД.
^ ^ 6м хя се

*Г;ЙЛч|,й'‘Р0

"
‘

.

гИ 1

!
2

;3..ТС

та'

/ЗГОС:-И
с .с е «4Г..-Г-.Н/ «и гг. I
. .- .ду ч.'.‘а :.з
Съ по-н-дн-е

■

.1
-0-1
» ; т->*

швт’ —
' * Т а

• = _*-

■

«Л

■

к а V ?.

в-кь ,,Д-ЙОВ

м-

И-57с - - 'е. ;;->П-4 С31ДЗ
» глгъгъ
чеГг-еч-— г-*7.
на :: >: к: -,

ъаса-.-а е .с -а а -_.хга! гла
»ъ.: сдаса* .. !

>: г: *
- а
: ; • :з
т.-агаг';-*; * Д- -з -е»-*т»-. га
о?-а. * т.-.»;ье " ; ЛОъ бЪГГЬ
аъ мя:ут*тз, беаъ де
д-ъ*
ганйгуп длза
г; с
яег:
зръдка.
5:ла г:* :.--ъг>»г. длгъ*.
дута а 5слм-ея-!!и
р* 3; — чер гета :*тй. кетвея;
каш.1 • ;?т-ъ гъгкних:
угткат* аиш. дзое зо кожа

д

I
;•

1одоръ мит

$

- р.

~:л аах.т.

ВЯО “й“» вя

- С,

ГсС. --

е о^ехилъ

Звупк

тсидъ сть хасъ. мелимъ, се се стхе:е

Тъ

Нгкий..*.

микжде

хсст? ,к|,чь хс~ст* аьгхте.

- М*.г -тъ Л»аНД;р.
ме-ск-тк шгф .че ,-з
-1
ГЖ ?г. - • Л : наши «бо-ъ
ела и сж ъм д. сс. уч.-3'Ъ
*т - .

г е-

1

— _?> хедг.1 я, 2С ят. лт. хашиггг сггмг.

бг-.Л-.

к :

Ги

■Л горския стражар* ,
сжшото село той восп
""
онгь ■ съиего такаЛ^
шяя шефъ ва постъ а*
Елиаии тува развилвия се стра*.
1
Петре отъ с. Шзбха е ро^
ринъ който б-к Д ведгг, г
дилч едно дете сь две въ тукашния лелинъ
.
глгя-»,
;
—Армуглнския д*^
— Делото за признаване мерйски шефъ Ни*а ;г,
на юридическа личность на е тормззеиъ а.стояа.. в
5. К- общество въ гр. Тулча телигЬ С. Парзжичъ И;;г.
е насрсчно ва 2з т. м. въ сандеаь и дЧГелъ
апелативния- сждъ въ гр. тровъ.
П следи
Кюстенджа т.’яа д-Ьло се аеможли да тър-чтк ;5
протака ет.е нече 3 години положение
пд.д-лд (.
и чие сме унереьи, че то мтрт-Ь сч и се и земи .
нкмз да -ъте разгледаш).• дъ Б^лгарчя. Аз:е;ъД* %
|
тро"ъ ^ато Сьърш-;.гь
— Е ^инъ с тъ маог. то ;р «.-к сн
тн "а.':?.
случен -н ь.шъга пр Ч1.Н■'-•*.зкча р?б;--<>.>■
аи*.- Джв^дармсрийския натъ обрати) съ семейдт?В
стдршн 0Та С. Кад еао вь го си и се преллъ »Г
:т.-.яа.. с=^..ча.'.е ^реша.ру властйГ^ к, ит , гоьързиЩI
пл младеж л въ селото и се
н така е ^.азкПоР- ълп
нахвърля иърху т-кхъ на
СЪДсбЗиТ-Ь ЬС1а.Ш- .
насяйки имь безпоичивч
побой. Следъ к^ето среад-

1»«Ш

Мъчнотии около санвцвят$

4 * =-

се

асставчгъ

г?

&

!ат. е ч \;г
?-г«е г.з
. ;>
ЯС'1 • >3, - я
ес> :’3
след~я -. 0\-...о шията у.%
ссе г г. ^3 -д -е дъ■-и
яна- й.’ТЬ. ркКЧЯ. р М Ъ н
гн “-С-. и 5-я ^ И >4 Д; . 4 гцеть топъл6.' * 4. 4 С
-Г Ъ5о а Д !
•зра ,1
Оле пъреитъ сгаргара съ.
тркб а д> се 1--Д*
Сп.вгазе Ле раЬа?$е 15 ог ач
X аната нг о 'ли
.1
1 • к. тр. й ^ Ч0Ч?.1
-де се я.ча и; па вече
!а с--ч V ч . дч ,
п 'р."*Дн сил ъ г* яйца. кисело «"*ч
НИГЬ ОЛ-.КМ 44
гърлот . гарга- члкк ■.
1 Г1
.4 -4; .ч.-кя. вя?с- Н04. Противь темле?**>

„ Л^,съ П>Р10103~Ц ',жт‘ й

гатаЛоа о.з:
Хагор Ле атоа 11 -•
^5епц{ис* 5 0 .. •• 20*,.
Еап <и*&.1еа
ч .^у
м 4 Зан.; гр.Ю70 —
три кафчни лъ*.л'4^
Акд 50-КгК СЧ СИ1.1И, Слн- г.ъ ча*. —
Т1 »
Протввъ ечарл-тв. ^ в
в-.цмтк СА лодуги и аадукдвас.чществум инто сиг>.
««] 3- 4
румъ. нито в.ъсянзччя.^
Хи:.е 5е \'ам1ше

(С-Т*?а

1Г* Ж “ГТ--Т* ■ СКТТЪ. К1Г0
н,п Н1

» ВЪ ос-ана-

I < Сл /•/«.<

овйа :в39 г.

ИОУНМ'' 7Лйг «пйерепйеп!
1Ц,,т
Ле 1п!огта|шп!
с(Гн 91 Айт ра 51г. Рг. М|Ьв1 27 Вагагд1с
РЕЖДА ГЕДЯНЦИОПЕМЪ КОМИТЕТЪ
;г. неаав. информационен!. нестникъ
Отг. редакторът СТ. РАДЕВЪ

ки

новини
Абонзменп,. ЗА ) ГОД

таза вечеръ въ кило „М 0 Д Е Р Н Ъ“

се ру?гир 1 първ^н и най-г .■лЪи ягь съвременень
— филмъ —

вЕМОди
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Телеграма,
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РОдители!
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КОМЕРЧИАЛА
Плс- те!е и пи се увЪра г1* отъ м>нк\>!»1 н П1пт1> пени на учи ич| ит 1> при •
над 1СЖНОС I и ишопзрамн по случай
учебна I У Ю 11111.1

I

I

ш
ш

В- РРЗПОЛйГНМЕ СЬ ЬСКЧМЛ ТИЛОВЕ РС.АЬПСКИ Ж
В И ЬЪЛГВРСКИ УЧГЬПИЦИ ЗЬ. ВСИЧПИ ОГДЬЛСНИЯ ж-е
И КЛНС03Цл.ООТСЧО зп упоронио

Ж

Кмнжарн- цн „КОМЕРЧИ^ЛЙ“

!

I__
А"

„У ", Са А“?
ин гол аидю на дом '«--ний 11»

„Здвде и болести

отт. Д.рч, Шз Ваймовт:»
ш; ! 11 г-рм" -П • а, —Учи-ишеиъ лгк- ь— г .Ь зрчои .ъ

ПРОлВИ
ПГТЗ^^иМ .ц.^
..ГРИП^Т^4
х) И л I. ’ 1 - С 1СД Ь едча
г* Р ) сту л I * а д ■ 1 х л г ел и и т1. ..р.
*а:.и
и и .у, де. сгь, ,,Гр1 атз**
„
п ч»а вие I но сь тръпки, глаЕ..О.ЛИС. . члр-явд..е ' '
0 пш в,. ставатЬ ( -обкиз въ
,
.иЙт. и‘ беаг ,п е
1 Темпе^аттоГга" се » качва до
Згу Ю° ланге * и ^41“
Често
протича кгъв1огъ н .'а
което
иаплашта бодиндгь и олрАжа-

ЮШИг Ь п , я вч САШИССгь никой не тркбва да се смущава
от*ь • >в». След: 4—6 ден: бо*
амяиава, ако ие л йеС!Ь «1
де и-Ьк- е уСоженне което да
1 | погдълж сь 2—3 седмацч или
, ,,^чо |КО „««еа. Тни усложие
1 ЯИ„ л»СиГ..;ъ п .вно дихател
, ниг% оргаии храносмилателна,
; та
не«ШНлМ СИС7емаГА ав ..болието при „грипата“
е твърде силно, б -.-кита е "Ъ
‘ челната часть и Сл1»пит-Ь очи
и но нъкога придружено съ

I
I

дещия сегътг'...

Лоши) население

I

Когато милиони
гладуватъ..

В;редъ н .селението огъ се- ! е , иреленти 1ъмъ- и и<* е пилот.» на нашил край сьшесг- | волен
В 1, « юдет ч;«Ь >'а Ане нува п 'Сгоянеиь страхь аа не
О напит* на нлктьа позна
на г.. ВСЧ- МИ ГО Д (■ е насер
нсч я дьржанснъ ста би случайно да 6 » ле . б не
го нъ станал чо кече фан-мно
ленеег .-ъ га «и
инцчи,
1 Iглчесчи > всину I ъ н..ми
пролейте „и; еденп с и
ТЪ
са убедени че
•
1
насе
П м- •: грес кнц 1 д .ний ад
Г.ми страхь е ндл.х .ать п
ле 1Н’ е ■ но, р ,й -.1 140, ко■н
кой.. I с ьнр. м н жителят!, огъ села а сь -ечеего е , Гнет > огь
> рижата
и тсг... в
д
.иегули- ние а нречет . . гъ система
ча обр.6 > яанег > на |-ччта и
р л ь*
ьр е сг . и иредля- гиччигЬ давлени. напрани*!.
бе усл». н > се п анпчм на
на г«лск«та ПОЛИ ЦпЯ, К 1ИГ«>
• ах.вигь като ред ьн ■ плагл е»
на 6,» га нъ
р.*К Видени ОГЪ ИЗ Х}% а* Ч-м»*
ща и*л ЖСЧИГК *\
. .М1ЦН И
0 11 ПЗ»,)Ь.
Ч./МПЛ » -1
м< г л
м<»
(*
Л <* * Д И «.
3. а! I 3*0- !ЯГ 1» ц н;»г шест^уикщи въ маг-. та 1 Р *
1 га *а, ».сЬ- А *‘>н сг з *пи
вичция. и ксиго.
сигурм сг
на Ь ДС ф С • >
С^м
Прг *
тлгь н А ** г* 1 ч и« », койчнлад
>
<«
хи
:
Я
Л
»
Г«
>
Н
»ч.дия
М Ф»
м сеа
Г*.Ъ Г. Н
Г МСГЯ ■ ч •» ' -а *! и * >\& сг-Н^мзть мКст • и м*ул ла с«?
Ь
'
*м • * О лл > »:Ши
с -ч:.!
ч
и н й »г мш*
>япи
на
кгс т на П« ч «а.
м**7Ь случаи 2л
г» иняаагъ
7 750 000 ч ьал Ск )ИЖ 1 а7'Ь нь РС^ки
. и - Вс » I.
71 ч
*•**• и Ь
н ф —а
.е -и чь млр г*
интер^съ о ь ч Р1гмиза ча ; >
• з ща , ^ред^нт, :ги '7
1
Кг С ьсл
1ш 1Г • я. чу хура, неш.- с мцителнч
Няе м
•
чгс^ни
Л
наш1*17 ■* гс* г:
с
п
»\м с. ле. в* : Р Зи М »л
п литине*ьи ли.:а .а
м- ла IV чеге нестнпк^. к .
н ; 1; . о м СЦМ 1-3 ГД
рчтъ на т. н вкпр с
й ; 1 сърне с ранниягЪ на
Н . <» 2> 0.1ДК; .1|пСсм . .1 Ь0<>, I
Ча на ъ
еа
-л женее е
й
’С"3 циижч- , л
ч .
ь1ни ?& д * и** гал .
С лелей
Ние с«* вь полоса^а на »«ег рл г и ч, е\ ла
*С 'И» ма -.ени» . «бчннени.
1*% : и н г й и .-ш по -* И.' а
ла цс 11 л от миС1Ьг,
м.
неговогс» ст< ас а
Р енлт Л
Н р им ме ран ) .1 т л р: и м ъ
1 * Л
• Р Т* М V ‘ Ж
органи- Ь на
Ли„.ьа
к.е
ма
С :;>*» ?ГЛ ч-а и че. : а огежл !
6 л
уи» Щ . - е 1*1 11ЛК ь иъ
меспап- 1 аявява». че тчва
Д^гри ,1 2^0,С(;0 I . на ку
V • а’ . , Гич бе бил Л Сче ь л » н здр а и и
л
Н1 I М1
•1.И с. р М СИ 11» На
и1.а ‘ЕранНИЯ
■

■

Нг. ПОСЕТИХТЕ ЛИ КНИЖАРНИЦАТА

тгъ поколения, на 6ж

250 ЛЕЙ 6 МЕС I 50 ЛЕЙ Зя СтРаИСТ10 ЕЕОЯЯО

! за милиарди блага се хвър.14 г ь вь море’.

[6 Е Н ГДЛ И I

> о

Морал», оби^есШвень
или семгннъ — е гра
дежът* на блдещи-

.

К

п

.1 ’

М

ЛИ.1.-.1

Дбисинскья Фронтъ

д1.,.Ч I ■ I

бТдн

рчй тели ие лнамт
е м.Жк .. вь .1 с
. I- . *ли ;нь н
V
Я'. и
ре-. ) 200'00 лиф.. М ; Ь.Т1л • ,с.
а Иск И * Мг 1 к .
СС 1* 3 ^ .1
1Ь Г-.СП Да *
.ек и. м.
11»* »•.. I и ь
нссгн ц. 11.
ц1.л . с ь1.
ср1»ш М К) .1, И, II у ж.
кись бще .к->м,"Ь и.1ь
| Гл.дь

.Т чл и . ,
,1' Тис
I. Е- р I 1. , 1 ,л
■ -И в Й • .И С-. П
I
е/
• I' > ' - I *
' иЖе)М1 ь П р И I •
С»4 1,
-н »*я«
а
1
Г1 •С*• * * » 1».и* да. ч н
Г П 1 I. **• .|н гИ* е ИV
1.3 п сд I»..;- и.< » дД*И
зр *. -д- сч Д Ш .. •
ь. »» •
|?.1 Н
р ‘Ш • ч»*й
А Д !<

2збсрг:5 за пвей-ар*
сясх: цш Офш '
Г1 . г. - - сг.- -И честа, с ши» вис и 50 ■ -с о. стари 'гме
п 1 Ц1 и -7
:< шил 42 мес а,
миди .е:-д‘.щя “4 места, л •
берял.I и
мал^итГ, пар
тии 7 честа.

-

с-ь.

• а
. й шТ

#П* I
1Л

I д
^‘5
У«ь,

К и с.
• ' ь
бщ '

•

►

чс щ • се д .« .1
г . !»м
’, 1 Iц • ■ не сс I

“ 1;' '
Г ;» н

5

11.1 : ру II н .

К

н

и ; {|

ц Ч » *1 ,
. г
' .<»

Г ь

* . А
«|ресч на\ Й .ЧА

г-

.. Дд о

I

Ч"

^

--

1

4 •

УС-

Ь
1

(3

л

С Т1 Ж

МИ

»•

.:

м

I

X 1

Ч- I Ъ :

Г I 1 * . *• сч * . I? С? I
»
,М
) 3-

И

Р

Ъ М !. Р

I!

виене 1н'
Н >сътг, устната
кухни. . гъ 1 ..и са обх ана-и
и билия ^ ра да • ть хрема,
кмх.дн. . гь гг б лъи-лш .иц .
.1
. ■ а апегиг ь мл*е
I л Счч е Л говришаье. В л! кагГ. ! ь с а н:ь често СА т и
СИ!
с бе,. ) и ьр1СТа.
е
С
гь е к«г-» сксваид. !.е
*./■ ■ < м * .1 .е, • дча ■ ъ.. и
иь
0 ■
с
пе»тр ше: д и п • Р
>>. В дял "ща
тласнал < ь обхваща б. лн. яп к
е»
сс, л . и . . ■■
безсьиието Лицето му е бледно тъжне. и.млчено, бе.п - I
.« коиво“
Яекузане: При мболяването
отъ ..грипа
първо болниягь
тр+.бза ла сеота*ли да не .а- !
ра-ява и друго:* около себе

4

24

I . ..

И »

■.* I 21
«те

4

I *

)

. -, ч—: I

III •• • ■
....... »...

Т
От

,
.

Д 1.1
мь
Са >

•" Т Т'1
|

-а I а а-,

С-р )

ся В' о п .на ДОИ'феьцяя О ,е . • ь .. <„
М
й
: .1 И
-1 % '
• Н ло 6 ! 1Я и "ян КОИТО с> ще се даде ,.чя ИТ1* Ч
1Л
*' ь с , икосииьсннг С '. н«*г
ьл е \ '\С I*. \
•>
И трто Л> !еСКи грт.бра . р
н*
Нека д 6^ с д» «.«•
Ган. аа ..а се Г. С л .1 при Д ■ ЯС ЬлЛ . Г‘ АКИ
л
.1 |*
Е'.
бри у
в. я .а 0 ^ ба »:ъ б - очисти г е." но, КГ
>.1 Л А I л1-; ь-в.
'»• 1 ’
* * 'ка Д «2 му АМ
I! ,н )к га
сарянетл на го р.1 1 р» йма и 1
1
п««
б -имя при добри условия •з Таь.ч че да се ви м «.1 .1 »,>с
б, рба. са д :та1Ъчио м
ие
ли — Рд!1з 01ис:»-тслн » ^ •*
спре б ,-есть л в.. 4 4 денч. п> дхожда на и рг.,•» *» ,.е са
С аята •;« 0 линя ще 'рК ;м'. че не е
ле
: с и
бвада е умерено угоплявана и I вредн . оояеже
ат.) Ло и
; сд
п(. стрЪи.ив.
о сяабм о?««м1«. .РАдаиш
На печката винаги да има!*»» посег-.Усгяагаяу* .а. «осждъ съ вода и .,нш въ чв+.тъ. с■ ъ и се подържа . чисто н
1 която сь нзп«| еииего си ;.ди Д инфекцнрани.
| аад аволяла вълдех» въ стая а| Краката нречъ пече ь-з ,и
съ водни нари ОтвЬнь
това , зе държать въ т има лода огъ
сегисл. югись (ча 2-3 деня)| 20 до 30 минути,
да се дезинфекцира стаята.!
Презъ вечергм да сетпсга■

.ДОБРУДЖАНСКИ НОВИНИ:

Сгр 1

АБИСИНСКИЯ фРОНТЪ
4

[продължение
дното огь Горохай. абнсин
скигк трупи дъдго с* устикнали иа италианците, к<*
■то са напредвали под помагми съ вьздушво бом
бардиране. И двата тия
Поста са напйдяаги отъ итали .нската п*х >та, кият е
подържала ор.шсиъ огьяь
съ <лрхечв>ц' и 6 мби. А
бнснгаит!. са сс пнрзлн
отчаем и са изгнаали п ч
ти д > ги следния ч некъ.

огь 1-м сту)
Сана гЬаон. блапздърение
на иошьта. сд се спасили
и са пристигнали въ Горз
хай
Капо се узнава италиан

ците са стигнали съ саоите тачвоче и бранирани ав
т м.-бели ма 40 клм предъ
Г р х.А Абисирск^ъ гар
чй! >аъ
Гор»х«й е !чтон
да посрещне итадяавсвито
нзп.дение. к ето се очаква
следъ не», лко часа

ши шии вито 0МШН1:
Р. и , 30 П:ге» ;«и лиСИМИ - г М I. г. сп дена
1 >
нает.-Шгчъ нъ Римь п>
ц-.н
н с т а едн ■ разби
рлтелс 8 > въ Еяр л. Бъ
■ 1<ЛНзНС'.и1е К, АГ..ИС взетото ма п<лгдъ»ъ неприизй1- стзч више вз А»глгя
по Аби;ииси> я к нфлнктъ
се . беся «ти съ желаннет
■а
А-ся.й «л . ра-и.елств
да се я«и вк благ».ОЬиатчс иа.нгл^йс» т
6

щепвеь.) мнение чевтт ечи
лргдь гредст «шите изб Р*
Сь г рчнячь^ :е к нстаТк'Р' '. ч из Англия не е
ДИГНаЛл пито единъ т нъ
отъ с« »■« фл тз чъ сг-е*
днземн
м ре. 3-таесе отъ
дру . сг'«на, че 'Дтлзгаче
т
с«и»иии?е ще »ост-«
н« Ит.-и» Г ИаЧи АСрТНН
и шс в.пра-»• '.еиъзм жк ■
н;е*а<»- . .зб ратгл;тн .

,шштв1;г.шш1ип

За да се и«6*' з*' тър
между се-~ч иге и
К I <нЯ

ь.Аски » иг заминаха вае
ра п а с н« ю мъ югъ Ще

Вей ките, рекмизвр ля - р -

'ад т

из-ь.лн . сп ;>едъ еди-ъ
С аръ 6 »ч. А. влалнгк, дейс ..'«ши п з.п н^ть ...
им.ердте р . организира г.
и д-ид ?с» • служб . Дчаь. десп, на «.ми ии»ь хр.
в. з;м нзха отъ \а;>.;!Ъ и
ше и.стигнать г<д киите

ш

И4ГТ^ТекИ и д. у и

аи

ч . Р-д викте
.м.гь. мъ ч
шгьие, е-у ейски

вийт<

видъ.
Ог> к>гъ * ристнг.т ь р. ,ви
сд у х ке Н».к и съ 6щ-« •
за бтр-о игалнанся
ьа
стжлл-иие С оедъ другг,
пр-дгт я.т кажи сражение.

|{'Ь МАЛКАТА КННЖАННнца

т

«« »п.ч «»дъ «аст* -» бъо
а.:»а «*.«.»»» ■•шаха* с;еИ> ко» Срт «ш.тЪ се хала
И.ЧЪ ПОТРЕБИ

3

Четете в-къ „ДНОВНИН“
По. _Сопи‘гаа1а“ -Р^гагдю
в«-ъ »е- ->з« ма 6-. т»а* I
50 ««>. а (? 4 п*.Та е те
гагъчмет
Х,а8*та я| 6»-н, » цг сена
■ 1-м и о,:-»е»е теч«а :ие Ся

П -С-1»м ЛГ Т'«,-1 >СТОК8« за
Ос. ’• ет8»ъ »*А съ рскъ и
е - ;а»т;в«а» с» с вртъ * ти
'4- т-гвъ ;..б 88ве8Ъ оцетъ.
еа»8 ЯК»-'-8
с*
I С-атъчим
а»
и
6 чс ь-а »а 3-4
А» - 6. л»нтЬ IV савитъ ела
Зе 4
*- мичагъ 4 — 5 де
84 а 5стес-цта ве огасм ве
кр»ста С» 8ВТГО СВЛв- б -88в-ъ ще права . 3 ежтв 'а««
намятала глаяободвето. болкат« въ с-аввтЬ се лвевлвагъ
ао «ръста. Бавя-а .зе ст -ра
15 нвв го въиаоя
аа 10
темтерат.ра-а е ввсск», бол
в с-ъ горЬща. вечер:. пре«ъ
"вв чувства боде. в. каилвца
хе ъ и следъ ве« вепремЪяво
” 8 *»• ха се исятаа. трЪбва
аа»ия«| аъ легло:
ГЪ »ъюха се преля-лага, че аикр бъг
га. прв п. салевъ оргаавхъагь.
"* .грвлатд- е намервлъ своа
•ъ в лага аеже да се поставя
съ>взинои въ сртаааша ва бол
Около 1 , «гр. хардахево бра
вва а б лестьга же ге пр*■вс което аасвлаа хейст*вето
лъляа съ вЬаоя отъ >с»ожи«
ва бавята.
наата ва .гряпата". ТрЬбк
Често, кягаго навреме се , вехяага и се оврехЪля тояяо
кхеахгъ *%ряв сега**1“* се
гх* »->я частъ отъ сргавя1ва

;
!
I
■

продадени отъ убй.
Гризени отъ сжвеспг!
ЧИМ т* следъ сева 3!
И», признаватъ сасег
стъплеииь но в-’аа,гч.
схувани са затдв^ ^
вършитеЛ^Г+ и «
|
у6},а. •
- /Яечлтчш+а .-и
чаа'ла:' Шъяси
*
ника.

Б:5аг N0. 89 | 935
КОМАМА
Согри! Роп. ТпЬип. СаПасга

I
I

1П 4 Ьисар: 8; 25. пзеи ;г
51Ьепа !П 3 Ьисс*: * 2: .
$
сгеЬф-ш ш ■ Ьий; *
ше1п гаег1по5 т 3 --С:
50 ше!Г1 '.оНага
у
19 5 1>:!огг.Ьпе 25
50. те!п Ьагсп.-: ;п 5:
- рай
171 55 тепе го;. ер
,
1Л Ьа:а аСге-е! Б-1Ш ,|а(1еса*ог 18) 1)па »м1а -а- : .' *
—Дтмовс!,.. цнята под- а! Осо и1ш М>х1 Уаз.гр1С .438 га<1п арс» ;р . ь
ггт ен» ..тъ зц - :ъ^ъ--с- «32 935 ?е аЗисе !а сиппчцща ьисар сш.оп Зе йа.т"1ко< фтиа з* 14 н смуоий Венета 1 .1 Ш .-ша Йе 6 (^зе)
Дсеаьта :е- :и - !Г
яъ Бу»ур*шъ е създала МоетЬпе 1935, (г.серат! 4е1а ]Уап ОЬеогс ч!
р ти < ргчае нь гледища ога 10 Фтшеа{а шз1г1е зе ча' гаг^.с, си >итз Се ,к .
п> си 1:С1*а;»е риЬ1гСа !П Реар» Сар:1а1 си р: .сепе <• •
та "а ч.:;н.»еге отъ сег.дд чРаси
От огари! Вагапрс, ачегеа ; ю •/, р.* ап. р.из .
«• а кнбчтете
тоЬ !|»га рюрпе!а1еа йеЬНоги- рго(ез(
' $1 с: е!1ие1| се
П.следлн* ята . тъ ечен
РалаюТ
!.ап Надтеу. сИп с1а1ога{| !П Ьа7а Ь :е1:. 1
_
ту.-.* • инциденти иъ стра- : 0П$п1 Ватагдтс «ттаПа I. с. Би- Й1п вгП15 а . т,г„. ..
са .* 3 сошрита (Ил итшаюа- си зсаекща 1а 2 !» • ••
ьат« т;е,< жи . Ти ту лес «у.
' ге!е.
1пуе$(|( си Г1-Л1 з етт:.
Огь иашна *рАгъ ще
1) 14. саша^ ьагЬзтечц ае м(> 31 . 1935,
зам -..ть дне делегации на
Гд; *• ^а!г-1 Р*сЬе1е ЬишЬас. осо.и1ш Мгхзт Ваьтс
тази ; рт»я н. дени . тъ
я) м те»п, аптепсД 1п 6 Ь„сар
\'Лп21геа -е еа -т:е •
САяае. гвуяащ мъ дче к|мо з. 4) 2*5 асДй ри!оееге ЪйгЬа1е^с. &а(а.
Ь)
ор1
ЬасЦ'
т.кЬЦс
йе
сорп
Н.шитЪ с 4« де .а г .-орат.
§?( Рог!.!:“ С-. тгл
че д-лег*цт ята на не фи {бсоше йт !3-з си ЬишЬзс.
6] 12 Ь иге Тпсс.Та1е Йе !4па си:
и
сснгГ
Ц. Л -1 т
но -») ще 6аде Ь-шчас. 7) 20. шетп тайерв:оп ** /мОДвртти -»СП1 Г«
с ннушитеав.

I

РвШн Не тт Яз 3677

1

I:

1
{
1

Г д. Стефзаъ Птн ч Н Ь
и Ки р лу ч ^ Л •! Л И ^ ■ ъ
п»р.»ега я-кь .Унизерсз тъ‘
4. 43тесевме пь не;о ■
обт»'..енв., че г раите д, Ц4
са мм.ти връзки съ В Д
г О. К ето твърдение жа
иинщитЪ п държатъ че е
с* ч.емъ нг са в^тели'. ’и
*ъ

ИЕВРОДОЛЪ Д ръ БОНЧЕВЪ
(К!е\гос1о1 О-г. Вопсе\)
е наи- нзвагои най-енгооно средстн >. > •
но отъ . Виш ь йаиит. Съветъ Б> >■ ’> рсь.ь'
Противь всички ви ове б1>лни: НЬНРА.1Г*'1,
ГЛАВОБОЛИЯ ЗЪБОБОЛЬ, ПАСТИ. 1*1-1’''
ПА. ШИЯСЪ. РЕУМ4 ГИЗ АМ Ь, ББ8СЪНг'.Я

Ки.чки I

1 Р А а, Тъ р л 413

Предно (и.ан ‘е ..Ненроцолъ Л-рь Г.1’ни«>
чичто ефикастностьсе доказа от ь -т .с т-^1
чиття чъ мий гчземите Лолниии м та ' г»

:а 'щеа.я К ит съ бла
•». ,Уаиве, сулъ-‘
та
п>’’ *р:»ог

М.ЛЦИВС1И .

лгер., », ит
въ
ст якень *
кг А.
н.й п с.:е
83 В . убгЙСТВ

V ДА

ь,

се «зр^за

ввстмт* Фл ря т .

вя и Фл ря Тецас> д бд.
материална съст *н,-е п лкупв .гъ сн у о.кчаръ. ел н
тур» нъ. <ъпд,,Шн.й«и с.)
даже "ь бой XI уб■ е П
г. Ж ГааТЬ 1..тъ раб Т Ь Ь Ч 4
ва I 1 » »гъ па <ач ъ М I-

•ен:«ия ■ ъ » *4 4?

вит.

на

'Н Ъ — К

И с к«т е •’и винаги •'яиен.нгЬ Вч д
И.Л-И

0 г.
В ■ исде.тя. 28 Т. М.. дче

И

|<Д М Ъ

3«Л 'И ЛЯ-«1С

-с-’»

!Ъ;

СЕРВИРА.ИГЕ ГИ СД.К0 СЪ С.А.ДАЗП
Оноиу и Чернаун'ь
► > ч зИ »

V/*.

,0

рА ря Чукъ, еГарецъ

и г

:иг намЪр.-го, ЧИ-1Н1.Т

и Ь

у.!-:

Габровени

Лука 3 Срещу 4»сМ^4аКС 8..Я
Аьгса-тъ Гх с^оди*
Д >з4М Ь •3 И3.1 ;С.,и цеНИ И 34 11Р-1
Н.мнра се сащ 1 и .кусни

М 4 • •* '

ажегьъакд. тъ е-дъръ и дребенъ л 0«т. » *
р.б тени ть
ценкв
кшип.
--------------- —• ^

ССЧ8 ?С.1Я»^ТО

е а-а«уаана и таиъ да се навнимание, м-0
къмъ -Гми-Ъ средегка
се прн
бавят-. лемрет^а протхвътемзература-а лекарства за подър
*ане сърдцетл м снлнтЪ иа
оргава .ама" и п?
®' Ч'"’0Г„ более-ьт. е н.
’с1'*•« ие.-нятъ
*
•Н п. слетс-вие цп-..! л,“ъ
*мк ще се продължи .с«:"
е--*е чи й ус,Мнение

"^“И1|т*лна:в с^стечт нти
е,вна.а система (меяес!итъ)
бът.1 ТрЬбм Т0Гавя Д» се
забча.вВГ*,“,ИеТ0- като не с*
пЛ..1 е при вгЬк* болесть
вс-«Л К* Се ЛкК>м
бо .есгьт.0ЛвШ,Г>' *
“"0
п.«
п
организамъ реагира
П‘-80‘’.,,>' н» ра.нигЪ болести,
">‘°**’•**< Трудности, при

плак
маскирана е отъ тел.’*
нечие-о и «оредъ тов^ 8^.8*

ръ^а . ,к том> че не се об държане смлигЪ в»
лото ма Л“""* °Ш* 8Ъ мач* I «е сжшестту.-а

»4»

ки аучав

»Ъ |

ссттръ бронхитъ
иЪ« :ч ^чеаяомнк
плеарнгъ и
ар ако авхателката систева е
со
.
!•; — .1«,й р.тс-^й^То .ъ
съ, ацето ваатрсВстао аъ 10а

рв'

■

ВАКАЛИ И КР1Ч«Ду2

МИ

* ^‘1 41

N

* "

За про.ам ь въ аптеки и другервй
само вь червени оригинални кутий» ■
хапчета розови сь иацчисъ..

— .Л * нистите тъ се.т >
Ка. зпелитх у -теж.оуд •) с а
г. с бона на Д^4 ирЗЖДсб-

к

уч^итъ се ще -’*5Егятъ ?скчпк яеовто^чк

НА ИЗНОСНИ цкни.

—Напгследъгь Букуреш
кигЬ н-цт в:кки день взлизать съ съсбшення за
еднакви изгъплевня върше
ни отъ българските власти
на*ъ Румънци живуши въ
нашата сагедка Тези събшения еж с«репени съ
стр-. интриги КОИТО РЪЗбуждзтъ луд ьетк послед
ствията отъ к ито се чулл-.а1ъ 9ече б лезиеио л*
ь.щет . население отъ тоя

тк подкупени турчен и»
яъзрасть 15 и 20 год. из
дебватъ стареца и съ 25
удара отъ ножъ изрезвагь
иу ушит*, носътъ и ржпегк и так- обез.бразенъ
трупътъ зарзвягь въ «иц
та на Флоря Тоня. Вечерь
та стадото на обиа^я се
ьръта безъ пасифъ, като
отъ него липсзагъ 29 овце

. ...

даже и най -г т ^
Д* се итбЪгваГъ
носгь натрулвани“'1 ’ # ,
н* м* е1Ни м^': ‘
нематографи, с»0;
/
« •«бЬге. ГР сХ1ГЪ н 1р’ ,р“Ъ/
разнасянето на м-1 -| :
Често дезинфе''~ил
з носната к>Х4иа
Ч-СГ.таг. на в.- ‘'
•

мнмГмг' “"ещ0 ле' I мкемкацкя пР0Тй11 \
■«».
бе,ъ д*
Употребявагъ »♦*’* ,,ч
|1(,.
крне вии**нне и ции противъ у слоя г* ^
I; „V
•Р*“8 «разат. бтр .грнп.та' (особен-' в*- %
жеппрсн"“м -• асАнъде.
„%]. конто пр..«^/>

м м

качалото щ* трВбва ть а по тежка • а3

«»якр.тъ к

ликуаатъ

I

В

1 лей

4+4^ && -

Гс

8 Доемврйи 1835 г.

ански

М^ра <ь, оби^е^швечь
или сгмгиенк — е гт>ана и*>еч+ито- поколения, на 6л
т :...

I 4

У

вс|!1 я АЛт-)1а 51г. Рг М)На« 27 Вяхвгцн-

урежда

I. пеизп. информанз онен ь

I

-

I

а

псстникъ

Огг. редактори СТ. РАДЕВЪ

в

ГС1

пгдякциопе^ъ комитъ
Дбзвзмснгъ ЗА I ГОД

удивиш измислици

Папоследькъ мЕстния в-къ „Добруджанска г да- ь*
а ек едно малко съобщение, нь к.ер»
се но
■>-. че бългдрскитЕ Културни общества огъ Н ИЛ бруджа, българскитЕ културни институции и
В'р»лн •. секции, според . съ[цес1вующиг4 рторти
■ I .анагл сигураниия, с* бик е и, нрь.гка съ мТ,Ин ь централенъ комунистически комитегъ. Вь
В> >го съ >б,цение се подьржаше, че ,,ия пга БуК) 1ПГ ,'преса е Н'веса к;'МП!^‘Ии,' въ :и ви:имостъ
В :■ тч ср-шни разкритие. Сп редъ гь- бщението
Вот разкрития сж би. е ваг,ранени огъ българи свВи< въ к-мунистиче.ка пропагандг предь КонстинВсъия Ппелативенъ (^ждь.
■ Ти: рде естесПини, го«з сюбщение произведе
Ви-., нерфдь гражданствою и мастното население

■ Но!. Добруджа. Ние веди? а предприехме шател■ • нке а, която, прн усл ?ич г ъъ кои-о требваше
■
н'рши ни огне дз: сдшн.
I
■ Иоши:+, кенегатгиии сж следиш!.
№
1- Въ доса1 итЬ при Коне ^виенския А:;е..ативень
1дь на обвиненитф българи отъ Калиакренски < к1;ъ ^жители огь селата Хармавлькъ, Пер»ф«ка.
| I аджакъой, Касапли и гр Ьазарджикг) и отъ
|лисгренски икржгь въ комунистическа .'рилаганда
Г
иа ни го единъ актъ, който да свеиа&счи, че
а МчнечиШгь с-г дали декларации С* сьоържсч1е,
)<• йо м» .Добруджански г<а:ъ’ лк сясгШо съоб(ние раакри:а.
2 Вь Букурешкит4 ежедчевчици (Дччиняца А
Еър;. лъ, Куренгуль, Универсу.. ь, Ги.че га, Ординя,
(-руича времей, Темпо, Кредичца и Зорнле въ бу|г >• и ■ ит4 седмичници ^Во.мя, [*е.1лнга1я, Виаца ро
I Ч .кв) и вь списанията
(Кувънгулъ либеръ, ЛекКра и ар) огъ 8 се лгемярий 1935 г до 4 ногмврий
[935 I н!ча никжде нищо писан-), което да се отреч за декларации дадени отъ п-де»дими българи
га К нстанца.
Ви 1, рния пр 'междут ькъ иик Я букурешки вест|и-1, не е сп тепал ь им-ег,- н.а Бъл: арского КултурОбщество о ъ гр Базарджикь
3 Съ-меляваме. че нямаме нуждмчг! връзки съ
[.маната сягуранция. з. да научи.мъ какви д, езри при[ежавд тя. Н ) пие сь п )Л жмтелнисть твърдимъ. че
» ва твърдение на н*кь „Д бруджански гласъ,“ с
Е ь рода на фангазит!. и че немоглгъ да сжщест»
1>аатъ под бни рапорти е., гореспзменатичтъ инсти

рг

.Добр Начини'

250 ЛЕЙ 6 МЕС

! ПОЛОЖЕНИЕТО
НД ФРОНТА

4'

150 ЛЕЙ }| (ПМНСТИ 1»01М

/

V

V..

•

у

;н клип нь ииш:

Но»Ь Лобру 1 «ански ЛОГ1ИС и“Xь иа столичния вестникь
.1!п1*»г«иГ‘ п<>д.1исаиъ С. $<»1цтбелЕзава дн^съ нъ Еги -<бзп. действителн'- и мг или псев
опие. Пра нсс гина итали-!я МИМЬ' не ’н,я- "»Д>р*«н>
! ннскнтЕ при го», аления с’МЛ"7 “ с%е унр*'а кь"ь

най-малко българчета носещанать ромънскитЕ училища по
иес6х->димость и че Бзлгарската И**Н.| Гимназия е нСе
тщ» нь зданието, де о ти е
открита и сжщ-стаува вечъ
17 та години.
исль да се зиелли п х да ци. р дгии
и ограс-ли илъ алат
Нъ С.илистра и децата ро"«пр,д ь не сж
иамалЕ |и нит). Добруджански поля, нъ
птичета и турчега тнаягъ. че
Ва,уакананиига и, Няколко
29Н отъ 29 Оитомврий
аь нов.-наевто отъ йългар- огдЕлгНия иь Гигре—сега
1,4 нгстник*. като пише межското общество, наистина, то
на италианска служб.* чие- ду яРУГОГ1’ и *• въображаема
лЕмо адаиие. се помещава пир
_ ’ ,
пригиаодарамваа дейности на
воиачалното училнше. че то се
1Ь
италиянската
и
ЬклгарскитЕ Културни общег
премЕсги тамъ, защото старо
' "РОДЬлжавагь акгинио.Пр,, гиа, твърди, че въ иЕколкото здание 6Е иеа< статъчио
лпвгьнЕ дъжд ве които »»Т меаиото си стоене вь Силис
споредл. закомитЕ и правил! Д -ина 64*4 спрели или пре тра к тнетатирамъ, че българи- ' мицигЕ, задължителни само за
чЕх : нд нгскнзпЕ
г . . , - г1* ИИ4ЛИ ’*•**■. иъ Силистра,
иааъ. да побере българчетата
чии И1К ел -а г лЕма и г.к “ж*“* И л»«кческа гимиазни.
силистреичета ла учат», на май
Ц-и и,ь гдча г.л-Ъма ч.см, „е,*» пкрввллчалншп* учи
чиния си езикъ,
защ-го мииа и.адгиъ Сж
спръ. и и чища
<кл»о пропу иалъ да - иалата година *•» деца ^теаобшита италиански , фз.з зи отбележи но всЕка вЕроигалли училището до -рУд.га
ва вя
южния
фп нть се мосгь н*рочио и че иждгкл- 1■ на м. М-ргъ бЕха отнети, за

-1ондонъ, 5 иоем. Нинаква важна операция не е

пчакиа и4 гк рч. 4|егеннята
на изалиянскитЪ

агроплаин

•ма гиччатя се Иошещавала
а» грачаЛно ново .кУание.

.Опитата им', така иасе уиш жанатъ надъ етиоп рича българската мждрость по
сктпЗз линии въ сектора иа лобни с»елмзия.
Дол , и нь
долината
на
Г-нь дописник юъ, ако 6Ъса

к.. ::,7.г‘г;оГ.”;г

рееш.ндеитътъ н« Вайтерь
нъ Адись Абгба казиа, че
• )зь Адисъ Абеби не се ;зна
е т чно
кжде се
намира
р.съ Деста, и, мандаигъ на
южнитЕ армии, ио

предпо,

ляга се, че

дглечъ,

той е

огъ рФкага Уйеди Штбели
и се опитва да
л4н то крило на

застраши
нзалиян-,

ската кол, на
при
Дол,.
ГлавнитЕ сили на ра^ ь Де
сга още не сж

Силистра, и не пишеше н«
приумица. шЪше да коистатира, че еъ Силистра има са
^•зм^, българско пърьона«*-«> У-лищепосеш.ваиоогъ
леш и
оше толком

макаръ че

инаткн

между

стерлинги :за муниции

игали-

п-трули и ита-ианци.Е сж ль да даде иЕлия си имотъ
ставали нъ близко
съсед-1 „ Ь1ЛИ ,<щь „а ,0 мллиояа
стьа съ рЕкага Уйеди

Ш4 ЛН!,И стерлит-з.

бтли

отъ лиараа

на

юг. ча:1«дъ

Т„в« е истината. Ощ* втдиъагъ а. . иштггяи!* чрезь но
вия СИ Д'-6рОДЖ»НСКИ допие
никъ опровергана назначени
ето иа пресата дз Пазе к4реиъ страж-., ма праида чест
ность -I мора.тъ. На а 6 .ръ
му часъ '
Ара маношь

Пегусътъ вам 30 мия.

,1 -ндпаь, 5 п -емнр.зП. В.
много .Ню;ъ Кр-.никълъ‘ с ъ б
абисивски ш,,в, чг „е.усь.ъ е реши-

янпитЕ

г

е !• ми

събрали

10 мили на

стерлинги, к
VII -ГрЕ . 31 ь

10 мил«"><«
сега мЕмал
трЕбено, а

за

тири
се у-

)а 13 С- О >3 МаТС-

Съкр ,н. щ и, иа
Менелика, к ч;т г
КТ..3.1Н 311-1 И а

чакупнавн

лей

.Iт.» ;цс

рнали.

Корест иденгътт,; и-* 'Р* *яе ,■ муниции. Час1ь
на
Н йтеръ
предана,
чг отъ т.я сумт бзлз вече из
| пратена *ь Л ьд нъ, Ш»тА
етн- п-к то
правителство
|парна, Ню И ркъ и Пари
опронергана н шината спо
жъ. Всички управители на
ред ъ коят )
359з)
етопии
прОиинциитЕ сж Пс следвали
били убити
{примЕрл
на
не,уса и гж

Г орахей.

учи-

™

установили

ГД.-Н1- коитакть сь

лържщмитЪ

лищя,

стерта-ги. За
да бжде уп -

ше служи ре-

зерна.

Ра зпростр.-вяв. й

,Д|бруджап:кг п::га'*

„Здраве и болести

„Човккъгъ . и чепрестаиио му
телигЪ на болеститЕ.
Око. По едни
тъ качествата
нлпомичтъ иеумолиминтъ за
,.!• трЕСва поне отчасти да си тЕ прниадлежагъ -щ р,
коиъ н» природата каквото-си
с запоачаемъ съ живота, съ стеяияг* п-, зчп- «■«„ У И
взелъ отъ земята ше и
?^
качествата на
мякробитк. а влтмнгЪ Тк.ж'тгв т. е 1ха
отъ Д ръ Ив Вайновтм
аъриешъ. шомъ като зле го
ла мпжемъ. пл-.ианайки ги пред «и иа границата мгдцду ра,
изпп
мвашъ".
^ ч ааъМитернъ-Пармжъ—Училищенъ лк*врь-~гр.Б*.мр*иинъ
варители). да се борим ь ус- гителмото
и
* «е- пи.зското
Това ие сторихме.
зашгто
пЕши., съ тЕхь и да ие поа щрстяа ! Н.«о.,
от», б .Таниесеиьта
гокиа.
зимата
иде
Това
трЕбваше
да
сгорикъ
во-.яваме да причииапагъ тая стигЕ -и прцчисляел! ъ к.мъ
-,’тди да пподължимь изтЕачигЕ
се»,,ияи
'болести
ахоще отъ началото, защогъ саитн . иая бозестъ ти, ако сж гжбитЕ и I И И», я ,»;ъ I жби
Р •‘гнмего па други болести
м,*тЕ болес-и ие сж нищо дру I лопаха и трЕбваше поне на
я причинили, да лнаемъ. какъ жин.,-яи
(т т^ьбаа известно време да
го осаенъ ед,за малка
часть
по-важяигЕ ..Скарлатината" и
по-е.ърже аа се спра имъ съ
Н зикиеиъ въ така нарече
| (5сЬ I р. И )
отъ дейч сгьта отъ жилота иа
..грипага" да огтов римъ и ке • иеи
| (М|{ае
*":ъ . Невилимъ свЕгъ ' койПд струк;,; а т( сж. еди'»
ги
дразнимъ
съ
иеобръщаие
мюробитЕ
на
яевидимиягъ |
зчижи
.Видннинть*. Ше
Ето защо гае продължикзъ., клег. ччл сж цесгил Тг> ,»та го
йЕбла д» кажемъ иЕколко свЪгъ. единъ м меигъ въ кой- , пинмамие къмъ т^аъ
ка'о изл жимъ необх димото лъмюза '
з
< ,з. а д
, т>ц
К-.лни иЕколко думи за
щчи за бзктеркитЕ — микро- [ то. тЬ. микрсбитЕ, ИЗПЪЛИЯо-.п.мп.мг!'1
4
м познаване микробигЕ и тЕ*- :0.002 ао 0.004 ОТЪ м -. за то
Х Е, конте, вко не по-стари
вдйки родагл, ла която сж съз
„Скарлатината
и „грипата ,
иата розя въ природата
; ла ге
и*Ла ъ и я‘у зана-ъ
гъ ч-- - I гството на земята, , дадени въ природата см. се
- - и 9. едиздремеиио съ ие- [ «блъскали съ иай-геииааного
1 ’ърау иеи
творение иа
провидението,
•
я ■
** к л< ■и-кчъ съ престо вядкмъ свЕтъ' па земята.

“‘у*»»
ь..т.р..п, ъчжае....»,:„;:„-,у\ту
‘.т.?../.""1,",,::: I
““.“'“•/“г
............ -

ч •

I;

И

Стр 2

-1АБРУДЖАНСКИ Н0ВИНИ1

хшш

ДЪлото по убийството на кралъ
Александъръ
Пр курорсапвтъ ьадЗ^рь
оповести усл 51.ЯТй За д
пущзигг.' нз френскии чуж
дя журналисти при разглсжданего н« ..ралеубнсиа
Келенен-;, к>.ем ще започ
не ь* 18 в смзрнй. М л-

седатель ва апедагинаи*
сждъ аъ Ексъ. дреди ».чоемнрий Мслбитк ва чужди
тк ьесшиця тоъоза да бж
дать придружени стъ ваза
поискана отъ министерство

6.-тФ

ПиОКА Ъ

Тргб ..

д.

бжддть

„Р15ТМВУТ1Г

--Правителството е з»б
ранил I готвената за 14 Н >
емвзий мзаифестщря вз
Н;ий нзлъ - Правилната
парти», на което ней-иЕТъ
преяседзтелъ, г-нъ Идн-ь
Михалзке отговаря, че нг :
м же да ( тг.аше.
Г-съ Гафенку Пргдсе-

Т’ Н.’ Ь * ь ПГ Ч1:1 Ъ р.б-Тл ЬЪ

сгпртвеаи д • ..ерз:а пред

ДД1С*»Е>

«Л

а>5С.плГ*

$оае!а(е Апотта реШги О^НЬииеа Ргоб^еюг Рек*
Ригшхог «I Сиг|Н Кеда1е
ВиСиге$11, 51г Оепгп! ВжИ$1еапи N0. II
Т;|.: д ;а,
УДвигса тп |аг! а рго«1ав*1ог твгИог га(1»^

Нина АотАпА, САтр1па,
ЛИга яотАпА, РЮ«»(|
ВетАпо-АтяПсапа, Те1еа|еа
_______ _________ <оясог<1>а, Р1од
Апип|* оаог сНеп!е!а с6 а !рП:п(а1 !п ога^Г
— САКА ОМЕК —
Ил сЗеро21( си ргойивн р<-.тго1Иеге
- У1\’0Е М ОЕТАП. $1 С1! К1В1САТА -

ОрГЗ-

«•кзвЦпй «за I <оИ 11ср1^Я
I

Разговорътъ между Лавалъ и
Алоизи

бзчаая огь аеделя сел.та
за да подготвт кздра да
г, рн-<та манифестация.

ВепХ*ПЖ Р«п1ги аи1ошоЬ|1«
Ре1го1 реа!ги :1игтип»1 •> *г»
Мо1ог1па р««1ги т 1о»гс
[)»м1
РЙС иго ир С. Р. Й рапIги
сагаае си аЬил
СОШЬи»11Ьи арес»! рап1ги саюлГега
РагаНпа ораса р 1гап«рагап(а

■

ВИиш рга!:« ря1,И п
и па
Вг1сНе1е 'щи;,,
ЗЙГНМе >р1г1| &ЗПШк

Ж.ъеьз. 5 ». ек. Разг з
ция заявиха де«сткитель.>
— Огъ вчера студътъ се
1ПОсь1ги Тасигиог Я
Ше1иг| р^ш™ из* Ь :*
ръ гт между Лг^алъ и б«- сн аче дт рецъть Киви усчлв». Нз 4 т. м. вт Ба
с«1ии
рснв Алоизи ье и.-мъв1
се ще участвува нч рз?- ззрджнкъ е ьзмеренъ 4° С
чувстяителво лоложеп еь’. | го в ри.1% между Фт^енаъ сгудь.
РгоВиаа Вапа!ига1а си !ахе геСин
Присжт еиет • еа бзр н% Оф-съ и Ке Д р »се нъ
Тгас(^<1п .ретго'1 тегйе) Мо1оппа, Вепхша сгп
Адоьзи нь Женева тр^рча уре.»д.тего из конфликта.
— Гру.тз грзждааи ни
у! и1е1иН.
пс-ск*.ро да се тълкува кд ВъорФчл това, ао к анрет м шгъ дз запитаме защо
=,.0$т
Уеда-ОИ“ - =
то ед ‘.въ заакъ на уя.ж;
ви пр дложенг» бждатъ | бшивага не поправи малШешп 5рес1а1е рептги:
■Ив на римск то прааител- формулправи,
ртмекото ' кла уличка д> КатедралАи1ошоЬНа, ме!оага, Т1ас!оагсИаа
;
ст о спрям ОН. Кржг. Зе
правителство ще ги изучи вата църква.
— Уапгагеа 5а ЬМовпе р!итЬшге —
гк на нтсЛ1-я.с<ап делега- | внимателно.
II
— Изселването ьа тур- .
_
_
.
пит* е прекъснато. Тур- | т‘[ н*с- Е^е г• Г*РЛ' “Загуоили сж се>о '
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Германска архиологическа експе- Iиит* с* «моз лни ить за 6едьГсй
мнение**.
чета »о дч? я
е сгнао-.ль зь 05- едно на 1 г д. Пърь-тт:
г
I късняеане уреждането неж
ДИЦИЯ ВЪ България
!I ду Съ -тветаит% правител ; щината всин<и Оългарски на Михаилъ Пстр.зт •

з-ци каиШо се изИрщать с. Теке, .а нтср-. те в
на йЬонатиЛгь ни и не Аиголонъ оть с*ш: I
ло. Умолягитъ се оя-ч -1
и.м* ги предава ль.
05ръщаме внимание на ито зная: :. 31 тьн
вишзъа .\дмини:Шращпо ; бщатъ на п
на власт.
■

СФ-а Група герман всичха балкански с пран и.
ски археолози от разни к1- тчатлно България.
унаееосиЛети на Герма И най.а аролъй:* тя Шр\г
ми ч иочата иролп~ь геш- за ■1т-> Мт-ле-.ъ.
еч ;з голина ек:5ед:ция
Експедицията •е е е па
за изследването на в:ич- искала Гизрешг- ие сит*
ки сШрани и следи сШъ | б» мирско по празиШелстиръсЩзносиитге ирезь ергъд яо за нейното посещение
нимп згъкове на Балкана. «» България
Експедицията ще посети

Царь фердинандъ подарява скжпа купа за футболистите

I

ства по зъпроез за гЬхнит1> нмити.
!
!
— Забележително е нап еледъкъ стремежа да се ;
из:е’ягъ въ Ру:я яа шл- 1
*ст руск-'. семейства зке- '
лени ч.тдаьва въ нашиять
край.

— Л шою време не син
; га сеенето на зимницата
Въ Б.зарджншка оилия
тепвова сега излнзать да
з.сквзтъ.

— Всички секторни шеС фия. Висш: ятъ сп р- велаикъ за състезанията
фсее
от.ъ Калии чеечекатеьъ съветъ чъ тазсутриш ] за купата, п д.рена стъ
вето ч.:-» заседание реши би-ш.-.я царь Фердинандъ, с~а нац. цьрйнистка орда бжде пр ъъзглзеенъ за ствуваща 350 дялядп лева ганизоция ксисми си Оапз':П ъъ нл БНСФ П01С0И- Ще се произвеждате състе дохд ссЯа&читгъ, шсесканна председаге/ь Димиттръ заь-я ежег. да^ презь Ве- ео се аоигоЛзяШь за бор
ба пусти въ крилоЛе ^ а
А. Ичан .въ.
ликдгвь.
г
В. Цгп*реску.
Министърът_ на народ
Пьрвитгъ
редактират»
ното стипавств:. г. Стойчо
еЗи-.ъ
манифести
който
М таи. иъ е избрекъ за
Взшингпнъ, 4 к.гмчрий
пред едателъ на нац.-:. нал Съ: бш ьа с; фициално.че . Щс се лансира въ свяжга
,
обкенятъ
кия спортенъ се Iегъ, м.ра пртгонсритФ за сьют-ането чрезъ кей то ще
ди [.ламите му заслуги «а тър'0-.скп нтало-ам:ри- | чо населението-1 мотивикъм ь са. рта
-а:-.с.о слогазуме :ие не щ- “ е кзито сл ги накарали
Тримата чт.е.- ве на уг.р бж.дзтъ продщсенн. Склю оа си п-дадъмъ оставкиавленкето ни БНСФ г. Л1- ч зине го ка такава сп раз\’ 'мп и значението на ййпх! ната борба за реорга,цзаръ Поп въ. Аьг. Дру
менгге сега ие бк било въ Зарите на
ЦЪГ.
срме.пъ в Из. С:Оявоввчъ съгласие съ политиката на
генерация.
б%ха преизбрани зз таки президента Рузвелтъ дт не
ва отъ съьега.
се търгува съ а. «гашатФ
Л1чого уйлаквания ни
Изр.ботелъ бъше пра ЛърЖавИ.
се оанасятъ прзти-съ Кме

Почичллъ се е скоро !
посЯижчо оШъ плевмочия
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лема Намиш/ъ събалез»о»\^
5*г
/- ;
вачая *ъмъ спечаленитгь ' ШпцА ^огд. Ре М
р 55 те(г1 сиЬ/
■* • :

Иегете и ра.^просфй- ?ги сопзписпе
йогНоп зе »зг зг*<
нявайге вестнкъ
КеАасра.
Добр. ..НОВИНИ,

^1 Частна хирургическа л^чебняи
3

:в
:3 П
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РОЛЯГЛ МЯ М8МГ0БИТЬ вЪ
ПРИРОДЯТЯ- Коткото малки
еж микробятЪ и неожкитеши
яа гледт, тслнсва по-гл.тЬма
роля нграятъ въ Рпркрозвта.
Оае къмъ кргя на 17 вккъ
я^к и нагуралиеги—Еггесгее
нани сж забелязали въ воаатт.
влюяката. въздуха, разви мал
ки сжшества. но нито е.инъ
•тъ тия Естественици не е
обър.-алъ внимание нърху ро
ли та. коята тия едноклегочни,
мн~р*скоончми ЖИВОТНИ (СЖШI
шграятъ въ гимеаето, фермеитацнгк и бллестигЪ въ които
сж ги и»»- '0*лк в въобще въ
Прирозета.
Най-после Пастъоръ [фрав-

1

\
I
:

3 м

Д
Д

на

-рь Бор. Нв. Божкяь]
I

Варна, ул. Нишъ Но 6, тел. 212
ь:^‘
Изт
ршвать
3 кьи операции. се прегледи, консулти '-1
31
Н й стр : г > саззаане намале1пг'Ь и“г
*8 частн.-лф лечебници иубтикучанч и « К‘
^ несгникъ отъ 1934 гоя.

Но. „Сотегст1а“ -Вйгагд1С
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~
тш'№тт0л
■:н=:’йн

| нузки уъенъ лек 18:2—окт. I сактъ на оемята
, 18-5} следъ аълги нзучвачия
обчени значението на
бятЪ 01-1 ч? :* нищ*
| друго сеа^нъ еднз пряко пос: лелствке втъ

една гялЪм. „стъ огь болести
тЪ сж причинени огь микроби
гЬ Като добавя:
. Ч:в4къ има въаможиостъ
а« направи шото всички болести причинени отъ микроби
да изчеанагь огь свЪта"
Съ своигк открития Иастьор> е отворклъ за науката .р.
тигЬ па иовъ едкнъ невнд.мЧ ,

еачз клЙяни па К*МХМе с*
*лоп-р ‘ " Р*”ения (безъ
жГ 1 или *чвогни-гкхч%и * Г*" * Р,злич"« но вси
Тви «. Д* Се Сзеаатъ къмъ
|и, ®ила: Ч кълбообразвм
ни , * 3РЪ"Ц*'. 2) пръчковидвалнвТ»." пр'ь'"'ц,,) " 3)спи-влки- в.
Т* С* «»огв
Л
|
-икробъгъ
нннтельтъ
туберкуло-

,6-К ,

образуНал '
ДРУГИ
ЖИна ’
Д *
с’ “•
" вм
мик5?бат2ЖПВ''Г1е: Ба,<т*Р,т*
чпе^ .^ С* Р»з"ножааатъ
,
лен|,е ТВЪР« бърже,
и ип.И*КОга се Р*змно*«ватъ
Спори, които упор,Гош! ^в.«“*ЯГЪ Н При н»й
пп.з„У^°^"М Сдуж"* ДВ
Гм^г.К* ’ Пвк0л«-*"

3* “ МПЪЛНЯ‘
ок****1’пласТВ*11]
КЯНССТВЯ-СВЗИС!?.
«РОБИТВ: Микро ^ ^
н всички С*шест«* ^ *
за да могагъ л« *
могатъ яз в°3 й р 4
борбата *ш живота
*»««"* роЛЯТ* и.,>
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^
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