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Италианското пастжпле- 
ие продължава

Р'<иь, 15 ноем. (Стефани) 
— Министерството на пе
чата и пропагшдата обна- 
родна следното кнмюннке, 
№ 43: .Генераль Де Б но 
телеграфира: Организацио
нните работи въ Макале 
продълшавагь усилно, до- 
като нашнгЧ отреди прочи- 
стнатъ територията лредъ 
линията отаждь прожода 
Д> гей и потока Дандера. 
Вт дн >ра на императорския 
дв.>р*ц ь въ МааалебЪ на- 
иФренъ единъ аеропланъ, 
изостаненъ огь етиопциг! 
при отстжплението.

Единъ отредъ иа втория 
армейски корпусъ превзе 
Адр Мевридъ, нъ областьта 
Адк-Або, Четири големи 
колони отъ «талиански и 
туаемни войници се отпра
вя тъ къиъ ръката Таказе. 
Една колона Данкали на
предна къиъ зоната иа Де* 
са Другъ единъ отредъ до
стигна до Азби.

Въ сектора на Соиалиа 
продължава дейностъта за 
прочистване на територията 
иа сеиеръ отъ ГоражеЯ.

АеропланитФ извършим 
важни разучавания надъ- 
високото плато в надъ 
Данакнлъ*. (Б Т А).

ИШШН1ТА Ш1ШШПтщяло ми се е
Софийската българска пре- заповЧдтьв се казва, че аръзкв- 

са огь 10 години се получел и та ще се носи въ ер. Медле- 
све йодно продава въ Южна лиа, огь тамъ ше се лреааеа 
Добруджа. на идващия влакъ отъ Буку-
Презъ всичкото това време ви рещъ — Базарджякт, и така 

иаги и непрекъснато различни следъ едно 1Й часово 
индивиди сж пречили и про- закъснение да се лрелаватъ 
дължавагъ да пречать, упот-1 на тукашната поща. МЧрката 
ребялайки всички възможнос-' взета отъ главната дирекция 
ти за нейиот > нормално раз-! на пощитЧ е неоснователна ■ 
пространенке. Българските вее I незаконна. Защо се правятъ 
тиици се получавагь въ гр.' тия спънки?
Базардл о 16 часа по късно! Явио е, че тукъ се върши 
отъ тЧхното издаиине. Ж. п. | маневра съ която се цели у- 
връзка, конто имаме съ Бьл-1 нищожението яа българската 
гария презъ Оборище е е-1 преса въ тоя край Настоите- 
дннетвенич влакъ, който за ! ля на Соф. в-ци г. Стефанъ 
минава за Оборище въ 11 ча- Р.девъ, както телеграфически 
Са и се връща въ 5'/а сл. об. така и съ заявление е мотм- 
Както кореспонденцията така виралъ оплакванията си къмъ 
и вестниците се иоситъ огъ дирекцията на пощитЬ, което 
пощенското купе което прид е предизвикало анкета. За 
ружааа горния влакъ. Огь мЧ днесъ се очпква глааииятъ об 
колко дена началника иа по- ластанъ ииспемторъ койго 
щеиското купе е получи тъ теано ще извърши аичетата 
заповЧдь огь главната дирек- по тоя важеиъ въпросъ. 
ция иа пощитЬ съ която му Уверени сме вь счраьедли- 
се забранява да предава връз востьта, и че въпроса ще бжле 
ката съ софийските в ци иа уредеиъ и виновниците нака- 
Базарджишката поща като въ зами.

зВгь какго професията 
на аесгникарк ме За- 
Лвн и да боравя съ 
^Н)оси които з^сягатъ 
МШр '.иото, зблъскнимъ се 
|Нв к г и. които, по сво- 
|Щесте:тво, внесоха въ 
|В уб гждението, че съм ь 

много наимень и съ 
ИВмь чуждъ на дейст- 
^Влностьг.т, която вла- 
|В| н^шлтб обшествени- 
^Нрвоаства и висши ин- 
ЩНпщзнсь които ние сме 
ЯНкрЧко или коствено 
■Нрение.
йЯ Ссг.т, презъ ноща, 
М»т й.зъ педрежд.мъ 
Я|(ИтГ> сведения и праая 
Дрвпсъ н а силатЪ ко 
■В гласкатъ едно движе- 

ноСфьхиамъ при вьп 
мойто тихичко се 

|^мъква въ глъбините 
Л||ата ми:
^р~Ами ако до нешиятъ, 
НЬкъ достигне, п >не час 
^■в отъ това което азЪ

стане!
Спомвямь си, че иога- 

то бЪхъ ученидъ и сту
дента учиха ни, че неща 
та които ни заобикаляь 
формирагь характера на 
чочФка, ожководять идеи 
тЪ му. Че материалната 
греда е прич- на на об
лика на дадено общество.

Щом ь това е вЪрно,
ап. ще капитулирамъ 
предъ действителностите 
съ убеждението, че иде
ала, който ме вдъхновява 
не отговаря на действител 
ностьга

Че има други идеали, 
истински, вр*менни, мощ
ни и величествени, които 
залягатъ дълбоко въ ду- 
шигЬ и карагь борцитЬ 
да посрешать смъртьта съ 
дигнати чела.

Като се връщамъ къмъ 
действителности!!, приз- 
наавмъ: отщяло ми се е 
отъ юичко което ме за
обикаля. Германия се отказва отъI?...

Г. П. Ст-в*бн Не, не! Това не може, 
ЯВНЕ това не требва да територ. претенции въ Зии. Евреин

Прага Огъ Лондонъсъоб 
шаввтъ: РазговоригЬ нь 
Е/азелъ между д-ръ Шахтъ 
и 1убсриат, ритЪ иа бавки 
т"к на Англия и на Фран- 
чия, М ктано Нормгнъ и 
Танери предизникажа нь Ан 
глия осьбенъ интересь.

ннето на политическия ста- 
тутъ въ западна Европа. 
Германия иска д> разпръс
не иъ Париж е, .1 ндонь и 
Брюкселъ всЬко съмиение.

ВчднитЬ ггрмански п >ли 
тици продължават ь да п.т- 
дтржагь приятелски връз- 

Г1 'ЛНТнческия кореспон ки съ виднн антлпчани и 
Манчестсръ Гар- ФРанцУзи» кзти имь данатъ 

диенъ пипе по т, я случай | ВСички увФрсния. че и, на 
Като последица на англо :ТсРуания нс ХР“*'И ,,и К,:К‘ 
фрееската алвдарж еь сеф“1 У“р»за прот-пь Ф,,ан- 
явяна фактъп,, че Герма-'Цк:Я 11 ита.згя и

.! желге да жиь+.е гь миръ 
и приятелстн.1 с>, т1.хъ, Сь 
_________ (следва на 2 ра сгр

Луната заплашена отъ
разпадане

ва съ разпадане*.
Поради бавното, но неп 

рекженато изсъхване, лу
ната ще се раздали от- 

дв^ части, а

Е Гол^миятъ английски 
И)от ом Джеймс т Джексъ 
Йочелъ въ заседпниего 
I английското асгроно- 
р«е;ко д-но наученъ док 
|Й1. зе сетйшнотс сьсто- 
рИе на луната.
| Споредъ мнението на 
Ьексъ .Нашиягъ съпжт 
■къ е нл^зълъ въ опъс- 
■ ф зЗа на сноето слсщсс 
■3.1 не, която то заплаш

отражаватъ слънчевата 
светлина точно така, как
то днешната луна, пора
ди което жителнтФ на зе 
мята ще по'|учаватъ отъ 
лунета светлина вс^ка 
нощь, н не само въ оп
ределени периоди, както 
досега. ___________________

дент ь н-
начало на 
следъ тоза на 4, 9 и т.н. 
Вь ре.тултать около луна 
та ще сс образува единъ 
лоясъ отъ дребни сп*т- 
нщ-1, напомнящи пръсте- 
нигЬ НЯ Сатурнн.

Тези м лки луни ще

ния. поне за известие вре 
ме се е отказала оть пре-1 
тешнтЪ си върху изм^не-

р*1ни отрови, отъ Които едни Всвччи тия болести сж прнчи- мрелит^ растения и ж. в .тни 
1 сж неутрални (нито вредни, неин отъ микрмби, опасностьта въ престоелиг^ ятзналенигЪ
■ мито п( летни), други сж поле- обаче не се стстои толкова въ храни, месо, риба и лр. о ще
! :,,м |ра^инг+> лиастази при фер самия микребъ, но въ гтрова- ствуватъ т, же рачти микроби.

ментации:Г|. трети сж вредни та която той отдкля и трови които причинявлтъ гниенето,
(раши, 1> трпви ври болестигЬ) ! организма, въ когото се е за разрушението на тру.т вегК 

О.ъ ясичкй вещества., Ко- \ гнГзлилъ. При торепсменатитЪ и ар.
бактериите огдйлять, фа- I болести, ако на иреме не се Т|'ва чикр битЬ в ршатъ,

брикувагъ най-важни сж раз- взематъ м1трки, микробътъ >а като отдЬ нтт, фабри^чнатъ
нитК отрови, които гЧ првмз- ( нЧколко часа може да ГОВ. ли езнн отрови иа; еч.ич .Иг. иа-
неждатъ, когато нричиниватъ, заболе.1нятъ организми съ от- ини’, или отрони.4 на -ру :о-
бвлеститЪ. и сь които отрови рова та, която отдЧля. Тия от- егЧ (мъртви,!), отргв.,.!, яа
бактериитЧ сж вь състояние роми, които микр 6иг1. се на
да повалать вь нЧколко часа | ричатъ „Токсини-. ТЧхна-а пр. 
н. й силното животно, иай-сил- 

чон1.кт; гЬ сж въ сьсто

Здраве н болести14
Д.р-ъ Ив Впйчовъ

ИЕШьИнтернъ-ПариЖ1—Учи и.ве.о лкка, ь—гр.Базаржиикъ

99
отъ

и-у
I) БактериигЬ, микробвгЬ 
'върде малки за юва се 

Ми, атъ на всЧкжде.
I] БактериитЧ, микрсбитЧ 
ра (мнежаиатъ мног" бърже 
Иче толкова години нЧлото 
Лчество се бори съ тЧхъ 
Нъ науката, медицината и 
• и не може да ги унищожи. 
Прливъ, като чели по вече 
зесн .вагь микробитЧ и при 
игзатт все по лоши и по ло 
1 б лести и взиматъ все но- 
<е и по-вече жертви. ЦЧло- 
чоьЧчество е ревнало отъ 

> ужъ нищожни животни.

ВсГка година все по-нови и 
методи лекарства ипо-нони

лр. се откриватъ за борба сь 
микробът!, съ бчлеститЧ, но 
въпреки това и тия последни- 
II крачатъ напредь и ст за- 
гилватъ все по вече и по-вече 
болеститЧ и тЬсе увеличава тъ 

;)) МикробитЧ 
усюява1Ъ ьакго на много 
е, ка, га .а и н. 
температура, при които, никое 
жпьоп.о неможе да живЧе,

4. МикробитЧ при развитие- 
за жи-

! миенето, на развалени Ч хгл;щ 
Развзленотл месо ;вба и др. 

рода не е « ше добре позка-а. Т„я ,!1;омаини* :ия отр ни 
I По егетавъ нЧкои биохимиим сж много по ен тни отъ „Т- к.и

онЧмЧе ги прнчвелнватъ къмъ бЧлтъ питЧ* (при С > -естет:). Тъхъ 
за винаги най великиятъ гени. чнигЧ вещества игинарнчатъ „г м -же са уни::: жи няго 
НапримЧръ: всЧки зн-е че сж ' Токс-лбумини,, >ренкето, н> то <пня (к:ар та
тестеуьа болестта дефмритъ | ТоксинитЧ сж отровитЧ, ко- на скарата) и като п плднатъ 
(Гърло], болеегьта 6Чс> (ухап- | ито микрсбитЧ отдЧлятъ, фя въ ор-аниз -а ч; езъ рззяале- 
ване отъ бЧсно куче] более- брикуватъ, въ забРлелиятъ г ргз I ата храна, ме; , риба и др 
тьта Вжгленъ, Далакъ и др. низмъ. Въ трупове Ч на и< бърже го стра-ягь.

ННЯ!Ъ
яние да накараш, даМ(гатъ да

ьи-
МНиГО НИзК»

то си, при борбата си 
■отъ отдЧлятч. разни вещества,
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Стр. 2
— Поминало

Германия се отказва отъ т. ирет. та «'нашия сира^2 
Г. Дикитътъ Ивав^Ч 
гаузчетг; И.шит* /'
зпнания 1 -4(ЕШП ЛДПДГДЛЪI продължение отъ 1-вд стр.

това Германия иска да п >- на нъ полската политика 
лучи развързани ржце въ ГЪлскп-германсиия планъ 
източна М .ропа, Германия за разд*лине{Украйна) нико 
ие се отказни отъ претен- та ис е Лилъ сери, зенъ 
•иит* си ььрху Австрия, проеьтъ. Изглежда сега, че 
■о ие приказва за тона, за Германия мисли повече за 
Щото Хитлеръ, н*рна, че Бгл-нйскш* провкиции, ко 
анцнусъгь е въпроси па мго иска да притегли въ 
време <1 че ще се сслще- 1 езояга з 'на ва влияние. За 
ств 1.тп само себе си. Гер това Гсрмьня иска да 
иавскит* планове обаче въ 
изт' чнг Еир> паеж смутени 
оть прм*ит., кояго ста-

'I

— Халитгъ
сШроятъ о~,ъ 
сець а» граг>а 
привършване

*си2с ] 
пред и 1 д

френския кипнел ръ-председлтель 
Италия и Англия,

отговаря, на истината и напомпа на св*та много факти »• 
наруше ие на тия принади - така напримЬр- . войната въ 
Бливия, войната „ъ Манджурия^въоржжекието на еР“а""" 

Анпия води борба за иресгижъ. Ако Англия 
си. защото нейчит*

— 7 укашчитгъ 
преди нгъц Лхо 
заловили двана 
сШи избгъ а ли

0 ищ 
мча1 Си

гури гърба си чрезь сд,а 
коааепц'я съ нападни!*

I I
_ °~5 

рия Тгъ сж били
зъ Българин йо

и -ан -ю други.
отстапи на мгалия ще изгуби престижа 
Д мини .ни - колонии, вЬрвзтъ, че тя може да ги защити, 

Положението нз Фраипия е много дели- 
Италия и оть А 1г:ия, за да

I ;<1 IС.’ЛИ.I когато стане нужда 
клтно, за що то тя се нуяизе оть
бжде сигурна откъмь Германия. Тч мчого не ьЪраа на Англия 
Америка не лава оржжие нзто на Игат-я, нито на Абисиния. 
Германии и Полша сж *,ъ набподагелно положение, Австрия 
и Унгария с* залъ гърба на Германия и Полша. Русия е 
заета сь жълтата раса, пгнеже Япония прави опити ла 
в,ад*е империя а на Китай и в организира

Австрия и Унгария не нскагь да приложа гь предложе
ните санкции спрем.) Италия, зашито сж получили 
облаги стъ последната. Малкото съглашения (Рамжнпя.

но 5 а
строгл Щьм-.щщ

РЬ При бп:см!с1о 
за Русия г;оаа;.^ , 
рлцеШгъ

Гргшшятъ хграхь в$ма 
да яоломгд гле:аа

кито пчлучи зннмег*. зна- 
ме.ч сельгъее- о^рна кьмь 
в йскит* съ възглас*; ,Нека 
се ззкълоем!, че ще се б >•

%
чЯ г-за-| която следъ / 

сЯвие установи « 
до6р\>жачеи," е

">*: ’л‘Агина. Радоръ. Генералъ 
Кш дилксъ е заячилъ, че 
нрзлъ Георги като се ньр- 
и; ь*ма да псл.жи млетия 
предь шфлемтнта, понеже 
■икога не е* абдикнралъ.

Алта. Веднага съ нръш 
янею на краль Георги по- 
неьскпл* марки ще носят ь 
спеии2яе >ь печзтъ — една 
корона и датата ;{ ноември 
1915 гедина.

рпмь д> смърть за тона | 
знаме*. Втич»и офицери пс 
л, жиха клетва. Не1усьтьсе 
пфъ >на къмъ гвардията сь ■ СНгославич ) з.тятчз!. че ще притожз предиганигЬ саик-лни 
„ ^ , ‘и , спрямо Игалая, но при условие, че ще бжле компенсирано,
следнит* дум.,. .Над* имь ; г^ркмя ллкуз}< , сдо6 ,1а сь нлзъ крал. и стои
се, че ще сьум*етс да за- ; ,(Ядь ,ърба на Ачг.тня отъ която очаква облаги. България

(Бае Ганьо) е заегъ съ ломашнить си по рлбеси. Поканенъ 
да участвува въ санкпиитЪ е отгоюрито, че ще си помисли 

I Турция (Рулжи Арас) съ куфарче шега между Анкара и 
Женена и гледе баромепр» па Русия.

Албания открито аатзязт, че н*ча да приложи санкции 
тЪ спрЪм - Италия.

доста
малъ ниначзи 
Шгъхъ

е»1 йч

— К гзг 
гласъ в ь з з щ I та «а

|т* нещастни :иирд-га 
! к«>ию ежеднечн • а •> 
| козени отъ об . ятещ 
[ та на днеш.п «тъ .* сп 
Сегисъ тогне» ■ г*. I :»д 
и единь иашь езбраги 
кога го искаме ла 
истината, п. сл л, ., с* > 
ви предател.,, » му е л 
голани, ьек.дьрчй.
На дсоъръ му зл >.

п •яд -^д
пазите т- на . н^ме к„ег,- ще 
бжде знакъ за сплотяване 
нь опаси 'Стьта * Негусьтъ 
«)г с бт*чезъ вь униформа
та н,. главнок, мандуващъ. | 
Т й б* приегпгналъ на конв 
на плещ.да предъ яоння 
дворечь, последвано ить 
двамага си синове и оть

I

.г-да, нашата партия не 
е п-ргня на сн й интереси 
!н сн има опрея*лена грог 
рама к ято ще изпълни вь!
гоч ь.

Въ тая лр -грама сж пред 
видени и правата на мал- _ 
цинстната оть °омлевия, Тб4ТрйЛДЯ^ 

ни нсички малцннетна осьеяъ
евоейт* ще се ползуиатъ вечерьта тса" е С->и 
като правки Ромьвцч, не- 

нзематъ бележка тук 
българнт* КОНТО СА МСЖ-

— На 13 т. м. политиче- *У огь тая деклара 
ск„1а партия ,Н<цн налъ раиия кояо правя публич- 
Християнска* имаше | но въ 1оя и мезгь, младс 
събр.ниа на кг по приелт жиг* .Син ,т* ризи* 
стнунаха г г. К М вила ногласно изпикаха „Да жи 
председатель на Констан- в*с Българския 

I ценската и тукашна (>рга- Д.’ето се и,где
шпостровш разказ! нн.зщпя, В. Маджари

г ь, Ташко Б>тали, Ив.
Ю.Ц<!1 В!

IуОрхжасто за Етспгд се 
гведг^ааа

Нимт, II н.емьрий (Сте
фани). - В. .Тсвере’ се 
научана отъ Джибути, че 
вревозътъ на орАжия за Ети 
опия се засилва. Заьчера, 
презъ Бербера и Джнд- 
жита. били внесени въ 
Етиопия четири оротивс- 
зсро.1лаз1Ш орждия, сь два
ма мехаикчн-акцналисти. 
Презъ сжшата граница са 
преминали неотдавна 12 ка
миони съ 250 каси, съдър
жащи пушки, система .Мау- 
деръ*. (Б Т А)

•4Г|й
г

нисши сав . НН1.ЦН. между 
които

У
фигаорари Беру, 

биъшь миниегьръ на н й 
ната, к, йго б* ппмилиаяь
неотдавна. В- йскит* к. ман

—Лавсираниг* слухове, I 
че нашия тест-ичъ е спря | 
нъ ве отговаря,ь на исти
ната.дувани оть млади етиои- , п 

ски офицери, завършили ' 1 'ие*е релакт..рит*
неотдавна френското но- ЯИПСНв1а ить града н-ка 
енво училище въ Тенъ- дне с*дкицн не излезе ре- 
С-ръ, б*ха строени задь Довна 
музиката Мзого киноопе 
р.т ои снеха тая сцена, е- 
див гвина нъ л*Тописнт* 
на етионската армия.

;«‘:йНо 93 1ч ч

В К Още п'е п V 
миерата си .Е111-Й
пцъ Носто“ з-6
ошъ Ото И-пип,. 

Пиесата е гЖ 31 
Ч п '* 

У
4С .-1 *

З.'1'Д

ка си !

най избрали,! о '
ед- ния на сьвре* 

маШургия и и 
агъмъ успгъхь 
столични Шео рз 

За успеш и - - 
новка на та>и п с

г- .3. Д

народи*.Новото зваке ва одера- 
тсрсаата гварддд

ОТЪ ВСИЧКИ 
въ залята и шумно се ви
каха

--Д-

Седмнчно списвние, чъ 8 стра- ^ 
иици, избрани резка.-и отъ

тия думи. Банкета са 
привърши въ 4 часа безъ 
да се 'отбележи л*кой 
цидевтъ.

, В. Фран.чъ. 
Следъ сьбряниет . се да

де банкеть ьъ бкрарарня 
„Централъ*.

Мпадежит* ,Спнит* ри
зи* ОГЪ Коне танца изп*. 
ха в*К1 лко

Ащсъ-Абебт. 15 н емпрй 
зет).— Негусътъ вржчп 

е дьо поно знаме на импе-

работени гж 
декори и участ . 
добрнШл сила

■ *ин-нашата и чужда литература.
Абонамента,: за година 90 

лв.. за 6 мес-.ци 50 ле. ОтдЬ- 
ленъ брой по будкнгЬ г лева. 
Суми въ марка илп по пощ. 
чек. с-ка -101 
Ва10въ, 11.

ат, реката гвардии,, бучд- 
мва -• ри‘месеци отъ белгий 

)ать яоенне мисия Гнардп- 
т? дефилира безупр*чно, 
апю, безсъм!чно, ъе са

НИКоИ

—Констатирва се, че 90*, 
и)То добрудаанскит* бтл- 
гзреки селяни сж си 
ли пноскш* ср*щу зад ьл 

жгният„ си 
зчлп. сь закона за Кон
версията

Четете и ра.{прос?**
нявайте вее <кь 
Добр. ..пое 1ПИ.

марша.
1 ^Р'1 г- председателя 

следъ него говори г. Мад
в катъ,

каза:

София ул нне-

ефг лгроли досега 
, й к., ит Етиопия. Слеят,

к, ию се пол-
жари местен
м-жду л:г,т I г й

Театъръ ,,СТУДИЯ“ Б. К. О. 
па 23-й ноемирий 9 ч. в. Еш ши полъ моста СТЗИ ИНЧпиеса нъ б картини •

П ст-нонка на А, Пз
I ■

— Специални дек
Еги защо г^зн се отъ чгапре- Жпи: Ъ и най — 

: не е въ
модерни среди , гГ, на

| « Ф*Рри^ьеИ'нн^иГхНи: |

миче„к„ г*ла по скставъ да | лн кскагь и Ьжтъ 
напомнятъ поне отъ части Го, I 
СииитЪ* .и Пгомаини; 1>* I 
действие Пене да се ириПлижа | 
ва.ъ до гИЯ отрови, отдЬляни 
ф.бракувани стъ едни нищо* 
ни орг ..НИ -МВ. Лабар, То, ми, Ъ.
Химията сж белъ сили

бактерит*, си коя го игеленъСтсг.л . ра-,1«)гна храна 
даже и подправена най —май-

затерналъ, стъ гд;то | поаръщатъ н 
1; да “• провидението чер-; пералното ъ 
■л *, в.р.и, създава нови рас отъ микроб,т». Н 

С 111 и ЖИЕотни. шение микр бит*
6оХа Мнкробит* старавать и бтр 

л - :еичг, ЕС*ко животно се каже въ р*‘- 
труьъби останалъ на рущагъ, раз.‘«' 

г си- сь всичкиг* сн мъртвит* но л**
г 'Дств. съ всиччит* I като имь прлчи-
с,< е.,мен И. Следъ време Пр|болести. 

почув:.ьуаага е* 
една

тЛ\
(сто|.ски л нагодена по ок>сатк (мегланъ

тук в ка ,е.ч,.-а ъ най Гени- 
и по | алното САщесгвс—ЧовФкъгъ. \ 

начесгва Микр - 
мяватъ

ги
4 »Мазй сс оп пресгояло, раз- 

■алено 14ССо, рибз и др. .«ашо- 
г# да ке да си ги наричг, да- 

<1 да си ги обр>шамъ съ 
час ве на скарата тЪхантЪ от* 
роин с,I сставагъ незасегнати 
мгд огъня, отъ «високата тгм- 
■ература и съ въ състояние да 
ге отровягъ л неколко ч»са, 
ако ги приемагъ въ организма 
си макаръ и приготвени и под 
месени по най—псследчята м ;

Л
л

а*1тия сн 
Ьн:1» тпъ. РОЛЯТа СИ
въргагъ оная работа ла • - _

СЛ‘..Со и-е'1й »'• Природата. 
* ь, *>1икрс,би:^ 
рияга .

.1п' я:о
въ то- ллвижагъ ча.е-. ИР ’Д*га би

ЖГ'1“НЕН Т*‘по фабрикацията на „трлвит*. къчъ , Р -110 ''ходим.,
Освенъ отровиг* м. кдчбн,* скою.Чрч.ч' -: ? ЖНйОТа» 

отденять и разни 'а-ринни | и.>у, 1, ш' ’
(боядисващи) и свБ.ящи ьеще- | се раид л-акл-г.

.То.чсинит** и .Птомаиннт*- ства. Които не сж оть голЪмо 1 т* ащали^ 
са два пил 1 две групи отрови значение за това само сиоме '
фабрикувани одь мнкробит*, нуааме за т*хъ. 
м.жоя химическа лаба(>атория 
■ъ свФта. снабдена съ най— ск

-а ■ тщшение, и май ма -.киятъ 
микробь надминава най —гол* 
мага химическа

Така мнкробитI 
липса, една пдрв степ

■ . н

■

Тене- | природата, 
а строене, съадава-1 дзижатъ материя*а 

и растения и жнзот-1

. а(
не на но,. лявагъ животавсички

животни
м, понеже вс*ки 

шо не взима а ни- 
връща. Благодарение 

хх микр, ви** тоя дкфиццтъ, 
■за липса на елементи, никога 

ла се почувствува заща- 
го веднага следъ смьргьга, на 

1 аегвкие, на в:*ко 
вотно сставнит*

асгеч я и земит».да.1
креби- 

се, разглобяват и 
! се ма вай простит* нмъсъс 

таини чаеги [елементи 
връща тъ в - '.-мята,

1 го “хрбтео, лепезн:а

,-ТЪ VI!

И,бр ениг* до тукъ сж най 
важнит* качесгга нг микроби-

) и се
минерално- , с|, 

. за стро-
3 ^ жи*

му истн се
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«л чи тл ргюзюански <7с

„Я^италитй, /(оитс сл. стане- 
ли ромпмски враждани, моватъ 
0а придобият* селски нвдби- 
Щимиимоти бь тази област-ь"
V Член* $ оСЧъ зачочя яа опаняяамияЛс 

на .Яоиа Добруджа'

> *новинипЬг ИОУМИ*' 2'аг >п(1ереп(1еп1роог. „ИД1ЯЧ л |пГогта1,ип,
4ас(1я #1 ААт-ра 81г. Рг. М1Ьа1 27-Ввкягди- 
УРЕЖДА ГЕДАКЦИОПЕПЪ ИОМИТСТЪ

>ълг. исаап. информационенъ нестнин-ь 
Отг. релякторъ: СТ. РАДЕВЪ

X

Абоишснгь. ЗА 1 ГОД 250 ЛЕЙ в МЕС «50 ЛЕЙ * СПМСТИ 1М1М• _____

Ч(г е ЬЪрно!.ЛИНИЯ НА ПОВЕДЕНИЕ ПРШ новосадъть шс ласеяааа сутр. 
и сл. об-Ьдъ.

Сждебяаи палата аъ кое
то се ралплежаа дфлото се 

Ние жив-Ьемъ нъ Ромъ- I тять 35 работника, вънъ • хршяяа усилени отъ стра 
я. едча цьржчвз веда оть ржководмиять пер:о- *а. Охрвкяцатъ се и до- 
иа 1Ц.*дзо огъ люроаа- ’ налъ. Фабриката птн-рв- кумгнтиМ. п оржшиата от- 
, обсоятелстаз което от- работна годишно 300 ни крити нвнремею у обвива- 
ика широк.) попе за е- , Гона мчелолайни Семени, ; емнМ. Т"Ь се нчмиратъ се- 
номинеска дейность И | предимно слънчогледъ га нъ съдебната каса. прелъ 
о граждани)^ на наше- I произведена вь нашиатъ което аеатурятъ айволко

Нькрай 01(.сю 
предприятие, гнь Геор-

т1> иаберагь свой пжть !певь е единь отъ деятел- Кась ааъ Провамсъ ори 
плзвитие дд изниювагъ | И(5 на реютиои ма мв- стега адвоката набннмв, 

шего земеделие. Той е , емитЪ I Жоржъ Десбпиъ ! 
1иить животь, вложа гъ ратмикъ за рвзлрестрпне- , и педнага започна да се 
|баиия въ саонгЬ пости- ние к>лтура!л на ивсло- : зкпниана съ процеса,

лчйниН» растения въ на- | Строгата оарана е орга- 
шия)ъ кран. За тази своя , „изпрана, за тото мн. го е- 

търпепае, не мо- | д. йност» той не шепи е- нропейски полиции са до-
д > знание на фреа-

71 о .таритв им* сияят* ми ми отговорили
нас(-и А постове ромпр звя:гъ вс^-гки има вей-

мТАв ми и Орни!
7/иияярятй я. и. кмитовитв сж лиши хора, 

смсбиватиямо много Мря, отлични -ора.
*(е « Отми всичка кама ма г вреди твх<. 
Лреди всичка яд ся хита се; минало >(зк- 

$и — ми и в а неми, ми мамя имат* минало и при 
яова. оки щити, яимаяа маригистршоамо в*
СЖдилии\*ЯЯ.

Следъ това тв ея хояя високо идоамавоми, 
пииеНаими в яосввтими в* таймитв скрити 
дьядако в* паавитв мя плугаря отъ къдсто тв 
имкустя* вадят* щимоияи. продавани вя поеми- 
деж бие яла симекчтв му чии. кждито тв си па 

б» каси свити в* едрачи.
I/ гпд, асма и.

71рима:итв ся маши хора в всичкокагсми ю ткха 
ми и Ирмо. &врмо и, одачи. всичко киито тв еж
вършими

■игтпим * ним1и» *
1 сам ди

.Ентранзижаяъ* Ако 
Фдаквкн приложи ефикас» 

вълна строгость | 
ти •

Н ) и сь
гласукаватФ санаими, 
рискува аа аатуби за 
ааги праателството ваИта- 
лиа, а ако откаже приаа* 
гането или деАстнуяа ум-Ь-

ип-

яойиина
Миналата седмица нъ

дължала стзнаягъпре. окржгъ. 
и.-сгаата които имитъ, :

рено, та рискува да отда 
лечи отъ себе си и датка-

|6илно мЪ:ю въ соци >- свв аьиъ Ааглиасимпатии- | 
I т-Ъ иа всичка оийтя, които I

се боратъ, ааедко съ насъ. 
аа саазвааето на 
Маакото съглашевие, Ьая- 
каисаото споразумение, Ьс* 
тия и Скметска Русия. Как- 
то въ еднаия, тава и нъ 
другия случай ще спечели 
само Германия; Италия, не
приятелски настроена къмъ 
Фраицка. оскърбена отъ 
ОН вапьлно отаадеиа ка

.
ния и ико догонвагъ 
ягь идеяль съ поето-
!ВЗ И
ъ да не успеягъ 

Предь себе Са взъ и-

у стана митъ

нергия и средстна.
Гой дооавя избрани I с„ата полиция, ве тер' ри- 

мъ еаинъ типич*нь при- селекционирани семена от | стягу, цриваалежаВ1и къмъ 
ь. Р.д~Нъ нашъсъграж- странство, култи мра ги * „ото усташнт-Ь рЪдко еги- 
инъ сь пълна првд;та- нт м1,:гиа помвя. аклимч- ; живи вредъ ежда,
за положението, и съ тизира ги и следъ това)и

качества необкиди | рлдчва на земледЬлцатЬ д________ . к
за творческа д-йносгь Меговит^ опити СА и не Д11Д1ЯВСДЖП СДАВ аа

Р.,.ь »»..».!г«~л - - ! пя» А*рт

.лг, гггй ч,ъм~.««.-»«
вмоление показвайки це. Много земеделски о- тонв. Афрмна. ва двата енг паигермансккт, поанти- 
зколенпе, показиаики ‘ ** ** фр ,нт«, Еритрея и Сомалия аа в те има за първа по-
' ПАТЯ начин, по ко* ч^*"и"\**™*Т* "^,Яиз. .1 310 «00 душв. саедвик всАщестшяаамето

. може ла се разви и г , ме. Ць та«и аифра влизатъ и на аншауса. Отъ сн ,я стра-
■куспее исъки един а. тивираипть огъ не о семе у .
ГЗааочнялъ отначало на. Но не.о.а,а дейности | кол,ни.аиатА смам. иа Сънетсня Русия .пято
1св-а непаси.енъ'трудъи не с- спира до тукъ Той Освенъ тов*.вталиаваит-к , ,ь день на жень оодобря- 
1ср л *,н *1п - . РУ ; пичнктк си иматъ и пьртизански отрежа па стн1 шевни? си съ Мал
Ьцкс! Г д^телность, после подпомага съ личнмтв " " к . м л »•

ии4/пЯ1П„т,1 се птъ м^стяи жители съ итм. кого съглашение и съЬал-
; *енедЬлйи/и «ачко.о.. | <‘Ф"«Ч»

I «, -ь ------- : »
*ос.юд 1»ъ на сеос си, нп , т*1 -тмоСферя. и тг кг-* л

и чертеяйки ' Гол^митТ. дела не се нуж! -*”ъта Сетитъ между А.- Берлинъ. ьъ случай, че не
сумь и суданската граница, п лучи ча«)ан ю гъа^й 

Италнякскят-к и .йси. ив- сгаиг
1 I тъ Италоа възли- ци.я. П и чд начлиь. 

г* Рбв.СФГ1] м-кстки-Ь „е се уреди бкемнекиянь 
на 60.000 души.

0:вгнь тЪчя смля. тръб
на ли се прибавят ь и Дв.ООО 
раб .твици изпратени 
Италия

П -г лГм-)а ч.сгъ н й- 
' саит5 се !).мира ял 

рния фр.‘ЬI ь. Т«мь сж 
Ире.зъ гргие на следст- : съср-д 1 -неми

И пншил ь, Кралъ и ши. Въ С мялиядей ту нвт
призьааа, че са 50,000 дует.

ь : и * ) н й.ка

несли|

Южна Добруджа 1918—1936 год.
ички

Ве;. 1» - .явп. договоръ, кой 
то се тачгя! съ четмрянвяес*- 
тнтЪ точки на Уйлсонъ и яа- 
върши с>- вълчото задоволя- 
ваие апетиитЬ на псбедятелв- 
т» ирв г. ..ч къмъ пределмгк 
яа Ром)и аата дъраива виря
ияициига 1 6пуа»к — ялият.
превалил «инь съ7Ч)0кв. клм.. полоАчге н. с;ъ 
простран. ао чагрвдяно нв се- твърдя, че насе.тегепс 6Ъие 
верь отъ 1уввиъ‘н не дклечъ аавършило перияаа и* свое.о 
отъ Трат-'йия волъ, нв н.ч- уствн».вявлне въ иаи-чериего 
токъ > . 1е{ но море. пя югт.1 ня Общо-ееропейс-ата в- 1яа.
и чапвл гъ изкуствената гря- Неднаг» Следъ «нек< ирзнето 

Нъ 191 й г. иа прояиицикта Ромъмската 
еа<н провинаяя държава .е ле съ ирис бенва 

възли!« и - че ЕНГОООлушя, огъ не на провииннита 
к. ито 11 >30 б. лгврн. 54МКХ) ресятЬ на маииенвлми идеалъ
туряй. ’ 4 ■» роитнца и 12ВОО ме дърлевяата. 11-ргн: 1. лее

управление го се ав-

тели, а въ явт.тзаятв чветъ яа 
Доб ряшкя акъляя, въ К>а-р- 
неискп и Бял»ншко--се .. съ 
(•—40 кжвя 61-хч звг.вчпевм . 
аа се офоряячатъ. де се зао- 
йияетъ съ учи-.нша. дер-.ля, 
да се урегулкрвтъ, а..о желае» 
те. да ги Лд.-.ьустюРвать. ■".»

може дв 'се

капа с> - сл; ери. 
иасе/ееми- > не

ъ ).м • г.ите-

;в )и»1а иде ■
[вг)я ожть сь сигуркость и | дажъ отъ пвредь.
|е мл м щеми [ енер)ия Живота и дейностьта 
у.А ьзал <и едн ) предприе | ни този чсвЬкъ. гоп^иъ 

е ко-то е гордо )ьнача- . за нашет.’ среда, Скро- 
! менъ. требва да служи за | 

прим^рь оСобенц на мло- | 
дит+>.

зиости Елиисгъе- голини 
ч:и жгочиикъ на рекгери)нр« съсяовге среиии- 

яа г|.1По у чргна ви»саагвлИ1'«.т|я
Н4(.е-*:ГНИГТо. Съ Я1кЛЮ

др>ги - 
ния: ит»е страня и« Фрян

фя р.-итЪ
ОЪше бСавита, коя къмъ 

■г> гнжшг, сляд^йкя чеиме ня ра 1К*ра*инн*ч 
читъ дямия па о; ж равиигЪ ежлилявв. атм

прс^умцмгК ка местми:Ъ 
»*■ папаи гемедЪл дртбнм адм^иисгратвсяи ятас- 1 
••итетяо рационално ти. държаната. Чреп. св^игй 
тя? иа грятЪ сне- пред* авмгели 

я^ маци въ До сра»и«1елчо толераягно 
• Съдгстауваша ни- члва^еиото насе.чгиие 

1ивя иг* 61аа сайт *

препе ’;еи- ма
та1м с*# 
го се

• чпрагеги
Ж^Т-Ъ И 1.г По Т » ч

ЛИК** И Ж-ШИНИГЙ Сн Н ито м«*
Лросъ, ШС гг ИЗМЪрШИ СД | 

к « ре»руиирнаие н<» 
егу ъсъитй сили, т ет • 
ше бжле ъь явил нргла 
н. ф,акция

-1ЧГ Г,> I .* ь.

Ф)брикага и рифлнери- 
Г. . з ! м спи „Пдогресъ“ 

г-нъ Д мчн' I еоргиечъ 
Т гдч т иг,. нрсапри»' «га ! 
Н- Римьнн чнт”> и-пълг.а 
Е _ м иьрв * чнн|1. ну- [ 
ЖЗп на сгранаги.

: р т • ч Д ме 
м пространст о сь м -дер- 1
» Р* )К 5 • • - М и -1М Пй М ' ЦС

»«■

С *
• В А В* I ь с е отмасишг 

К'1 мътгма 
6; > •
ду > 
ела'- •
ЛШ "А I

Про&есъп заН-В. Крш 
Длексапаърг

IА мкияет;-Ациигя са ср*Я-
и**.1лв-

ссьс-

УсСД сгад^ яадшг огъ лиш 
•« г»ч-абран« и Префектит* на 

огъ л -ата окржяа 1«сл> жа а а й«ж-
СДЯ*«Ь ОГЪ 4 

б.Т Г'**ШЪ в

**ии и ке<ал щ 
• пи чнц А ну*л<

1*0,000 ду- г •3*00 КЧ. паселгике
й>') ми.г и, т ку ме * ВИ|М|КЙГ

%1Ъ. Ая. Ге. «е >
: ъ К = **С а из . 4->в

■я Се'С

Р.г Де .ти огъ ачка*
• ЧС7• Ма 1 уттамеч

ОаяАликя г»дь п 
► т*ииция ни бал бираяни н да ян*'с» 

грес- скиМ мас:и кк • 
джми не *арА ис ри, 

г;чк>| г б ии С ) *•• "Ъ и 
ч»С к на С(. ■ ит Ъ ..бсааеис. :»

(С

и
«I.

с» Ю; сгг.
слел1 'Рагеаен па с« • * •»*.

I . »Д.- цеД

( Л М)»д й:;-уи.1.. е.» режъ »ап <* 
ь-д т1. и. тер рнсгическитд ' |б() ОСО души ъпь.тъ нет

ср: Дсчиг тч.гь е ьь » >
Ь переции.

и. съ тай у.ь-ьршемет. 
• у * и '..-.стал ция.

и . С СЪ

Ту ?1. - -
не шл -

* 1 •
слу-

ц . .гднитВ ! о; .ип.ти а, «а чели на
■ бял-.. Акте ПавелАчь | енн 

с I- Шугень Каатер- 1 
никь и Перчецъ.

N р.ди мног ,т() раб .та ,

• г ~ Лв А * 1* я » съ
Чете>« и ра,;прос:рд- 

иявайте вчетнкь 
Добр. ..1.0ВИНИ.

ьК1Й> •НЯ ХИМ ЯТс! к И
И Д"СГИ Л И ри ' с < 1-0

ЛС . рг Р е (геа. Л 
В фа&рька’*) рдбо -

II I СТИеНС'*ИЯ Га
, - 1Т-Г - *•I »А . »

С|» С чо ' « ТО •). 
И ,• 4 '1,Ч'М-

. н *ятя

Р В
Ч.-1* 0

• м. и * а 1 ч а : а
г 1 «а ?* П| «иг »и-

-
1 Г -»г ж. дч-: к

\ I «.
т,

г.^я*

■ обяда, мига, (в\Я-<м. багтря «ода з»-1й1- 
а .д * 10 |!,Ю бая си ти л др 

кк Лй»гТ1*--тя
га арианйва а* чи

<*твбрвя** м -бидитк ».да^зг» 
» ^ няда е» бдетмр„Здрове н болести“ вягягто «мъ.

[]• «дяа дъдбочан* • ба
:Ю .'>0 гя. кикр би

! ъ|ме Д
ьйктсгйй зь човьаиото тьлоЬ^-ЗТЕР^ИТЬ ВЪ В ЬЗдТУх А

б*т ^
Ч 4 « ТЪ
т<1 сЖ ит» наобялин въ а**отть Д-рт» Ив. ПпЛ^юв^ь

!*^.*шъИнгернъ-Г1ар- ж —Учи и.цемъ л Ька, ь -г / !>азаржиикъ
дачягтв СТОТК в

К
* 5 ДйТй

П в »Д *1

ПК я 4*;»- 
ИЪиЛ\ X а ЯЯчНСН отъ СУ- 

пес *яенатл
брУГиЪ-ТЪ

Ня ИД11Я НИС 1-1ИЯ МТЪ

II » ЧояАшЯ 70 и
яйнара:•
ГГМеТА

и и ъ( ■ - даалта н П1Н.1*
дьдб явяятя.

Па :»—-в ■'■тр* дъ-^-опд
■ ося

1»ми ь м и ч гон-г • га 
микр бъ >

С \ ГЪ , || Й1.ФИ*-*»

гМС) м- *• др ' л
©еДВж Щ,а ма рЪ’*ИЪ

ват * с и Гч А Й ' •*ад)| 'Г .даг *
Т') « »*
а * «»-*
МВ4А М Ь >> |еММ- 1<1 г“ V ’• V*

1”1ЯТЯ. ад:.:-К я » V хявя,
мъ.чЛГЯ

, -вЯ 
дсяа

.3*Д!: СЕ НПМИРЯТЪ МИ6Р0 с* вестевялш
нгьриг-* ,|.'лпрофи. и» к»

Я Ърху К1И1.
ряя- 1 чго вя ааяробат*

вяна са я^‘»тъ жярявтирв яа ’

' и р а .
и «*

ТIД*_1И'|Н И АТЯ ’Т ЪI СЖЩАГТВу ИЯ
авкроЛ а. К дичйгтно-

ьигь ьант&римть ? •'■ др
\ аО\А) ш^тря « \0*> ЯМАКДШП-

тря дадапъ отъ вргоягЛ ^ доя*, • Жр \ тод».*яа
ао нмажпа и и. д тя а т ж

ТИ - чиикагъУ 1С|>' бщЪ л»*
ЦК НС^ЯДвА*'» ЯЯДЪ 
ВЪ 1И4ДТХД*
КрТ-ВЯТ*, нъ »

ь. р’СГ»’И«ЯГа П ЯСН-яОТВЯ-

с * и а р а ;*ъ
е яягв,

нъ водата, въ 
ао -т+вдата

'*л.рш*т4 трупоя»! ня 
Т..||1|та. жинзтнят-к «вър
ху всички оргякпческя ви-
4г«т*®. Е1-Л’то '>Р“’ИВ*-

ВАТЪ

■ х*ЯГ9 * *' Г*Т * ''МЯ
1\о и ищ СОсж вашара «вваяъвъвв-■*> 

вр 6ъ.

Дъждоя»*т4| м

Ьй| ядркям
Ж% Ц«»СТОЯВ*ДО

1 почвата: ядиаъ \р»въя ■■ воиа ас-яедя .вварг-бв гъ 
У**ъя ;» Д» кб к5Цйгр бй1Д4Та съдържа о- 

20 ивдновя *ряа,
отъ пегач

жТ 9 ЛТ,-у -
■т4

отъ г.*гояи-,А К*\ша
сдядъ ИЯДГ*Т

■%гг бятттрли 
Тря*'ВСЯ, ■»> ■•М-ТО ■»* >дУчИ|

водо
а идявъ гримъ

почни п-аъ}»* около 
16.0СО мевряб». лят» вя

Цивробмт-Ь отъ яемятв се прзхн 
р.а Ьч.тъ и» исйкадп - 1 бкктервят-Ь щл-яди

. тоьв стана

раянвт-к ф^ри-ятсцг.1 ся н а ъIнт.илУхн ОТЪИр ПЧГТИЛТЪ

явкр. бь г4>, клто
1+.. Б.ец 14 Л ржп К..ЗО 

40 виЛч-11 л и ли« ч. гач 
Г. гжти 

И I! 7 к и 
Ч шчи ВЛ» ЦО

1 Кдн. отъ -.-Ъкь зк.ш-Ьаеъ 
«синч-гнит-Ь в сп нв- |

В 1-11П. К IВ .

.1 «■< Яч блкШерип: б»я-
Т1-р.Йт-к идчтъ ОТ-Ь вткмга 

върху ' и с* ви |Ц в а л-мита 
Нп II 14 .Ч-. --ЬГЯ К»мя

1и поав- , ■ жсл(п.* ■ вп.-ц 
ВЬВДВ, « ДЪС у I \ 
н*м ,-ЯГ Ъ -4 1 X

л. идява. к еч КТ а саедт.о съ А»М1\1у

сччатъ
1 *дщ.» та» ж и а г

| СЪ <м* * ' Л.

. кдяд* нц\:
I стро* ни.

Освявъ »: ъ ев;пя. във- с аса отъ
Ь^КТСРИИ.ТЬ ЗЪ ВОДЛТЛ 1 -ух* вод л. ('•лкт-рнт-к са динъ, *

Почти нъ нсичеи води | намаратъ а
микроби— иямяреьо е, 1 орвдиети съ еонто св сду-Кпстъ

„ПАРАЗИТИ*» а Но тозе. ВЕЧкВ ». 
ОТЪ зе-

1 • - >
жив-Ьат *.Други

к ртньтй оргаинЧесви 
ар«*а~ъ:

«В- ПЯКЪ въ, вотато аочвити мята се връщъть 
цА а иърхмостътя ивежлве 1 ввмята.

В ПмЕНЯ

водит4 ■ др. да с»* р» 
ся ня нсАажд*.

Бдвнъ само грр.мъ п

Н .Г.йть сж ср I «НИ
1 Тядио и .-с , вяЩоТО сж ИВ 

иа сдьи***'»1лти свй

.. к 5ти ■•»«!Ь; •« Г -* испв •«I иро«1>ити-
I п..рк«т*, .паразити- «* ««
I Ме* ..ряччнввать болеете- '■*«, КОВГО в ОНЯ СИДВИ- 
Су* I. жнв^ятъ вя см-Ьтв» протмвиикъ, уиа
1|е жяииьа-гк, върху които 1 ЩоЖ»н* га ала сппра р»в-

I
чр1‘аъ г.аЪтрои«\‘Ь9 1III

: Я1I.

И ъ ИСМЧГ..1 И Я.»г ■■ «Iс •.%. •
вая « вол 1 1 *ама



КОжиа
I ^
I се. *» ' -*4'1 {

| в01Г

кски НОВИНИ'.МБРУДЖА

II ШАЛДобруджа 1918—1936 гол. Политичг ни вести-
/ГввЗчлжгяМ вя*/ '1 сЪр. 

П1 рнгк —Младежа Корн-ь Цт,|гл иъ-ниисггрствот на прв 
съобща»'.- Ковста- 

нкхчй

ГОДЩНЦ ]
(•лЬмага сактовна вой вътрешни —Мгяистерсгяото .

трсшнитк раоогл е рззре* -аг,1ндхсиевъ,16 годищ^— 
на 4000 мюсюлман- пздучемъ огь Желч„ 

изсе мигр въ 24 год.

пра тон
НЬ . 1 •

случаи '* пре
мислеха, но

мть ех яе- и*, хорнгн на вл|с:яга при все снетата— Г въ Викторъ Лвто-
швеялии! га*ъ» Ояь :,гь че бкаа прекарал* очи война. нссиу мниисгъръ на фивав-

т"'-.. 5ПГч—» »»»■
""ь .сре,ъ новото «««- йулл.яс н. ако*о-ическ-тк '
вие иа -оча население. Стлгб свли навскиьле «аевкга. Гър.
внгк и.с-анцви стоаха на ой- сеяето на ародунт». иерюбра- _ овеяамеам*.
с.н.г. • • саоета иоюж- не. нагв денлараца» а подн! *нег<, .»«■■> СЬ у телвчевие
Ткхч I * > »ои«водсгво до ГО- на пенитк «иес. и неоСивио- <‘а иренитЬ даеъ1П*. I бла- 
лки! сге.енъ регулираше ре- агнъ нмпулсъ нъ т«ш щлдет- тать се оть 10 КУемврий 
жаиъгь В|. враивагк на 'С* вого и ра^Нитга.. наманиего и н.ячки СТвКК Сь нови- 
дилишага огь Юачн Двбртв на населението Се ''огшц.ше шени ШНТц длж1. СГоЖИ1^...* кзгг*I-•«*-*

се съ иасигк почувствуввха. че ии- | се облагагь. Таа* килгра-
ва памука се|о6л*1а сь 

оше й.4в лей; преждата съ 
7 10 вей.

тирани с, че вь 
прилеяеяи провинили Р‘>- 

население е иагу

I ь-ШИЛИ
ски семейсч* да се 
лятъ въ Турция.

Това изселване щестаие

пъР“и«ь
^ЮЧЯЧж

на баща си 24000 л;Я -5. 
мата сж изчезвали.

Полиииита търси следИ1^ 
имь. Предпелета

е задигналъ гтъМ ЬИСИОТ.Т

оил-1 в+.рата на своигЬ де
ли. В* тона се нар*и<да до 

из ь селата, да

еь надежда д а сключине остана И10-

оше тав зима.
училищата 
юделатъ по една

която ля служи за
аласка —Народната Баяха въз* 

иамкрваа най късно до 
едивъ месецъ да пусне въ 
днижение нови металически

училища ще се постави иъ | мочетн по 200 и 50 лей. 
единна камбвнарив.

се яз сд
забегнали въ България.СТаИ

мкеп иа молятна.
II ь дв .ровстк |иа т*зи I

I
—Тукашвото Бюро 1( 

пласаре (бюро за настзг;. 
ване безработни^

!
идна което е

подъ контрола на минис
терството на труда, съьб- 
шава на всички бечреблан 
да се яяять

—По части* иииииятгта 
Паттсиалъкъ ^нередъ ' щ» бЛДагъ наставени нъ 

яо.1итаческв1к ергдн се го- | Градани_ поке1; тъ • 200
' деца гзети отъ глалуваще- 

1 то населевие на Бесарабия

шил 1-расАЛи и тд а дени 
чин вимци проявил* 
векореагвото си 
иъи- населвннего, И ии-е.ес- 
мв- е. че ткти ттриелд* 
би г кедната итпьтнавани.

Аа т ядемтияегп и«
Д бру-ж* бкше иеурен1ир»ио 
още сиа.идея <!о полиже', иияигТ. и рхблтл»* , Псепяяо жии .тинсьи продукти
ние .юлолтигелнесть м. же е отдвдеяп на с*о«то стопим- Р тмъния наст> аи|.ти

митаржчние | иугнгк сж ценни И съ спо 
и. виа съвести Паефеигкгк чи-и. р» за н.малелне на 

нонничесаитк заплати.
сж Петресиу—Вълчи мижеше да 

1 рапоргирд на т.раниге.тстюто 
КРжна ..българското и селение е спо 

к.кко. иодчввяВатД' се иа ...

въ канаелд. 
посоча

.
рията за да пмъ 
иъста за работа.— Мтносл на жиногии и

— Па мит го м+ста изь 
окржга сж се п явили глу 
тниии ътъ вълци.

и >>
—Мтчсзнало с 12Продава се 48 некта

ра 6097 из. *. иивр 
въ землището на село

г тт-а
ното момче Маволъ А«- 
др-кевъ огь с. М.-Кар ачъ 

—Вслчствие анкетата въ ! Напеследъкъ е живксм тъ 
след- Дурзсии Снлисгренскт.тр Окржкоу |рада. Оня день му е би. ъ

иигк страни: за Австрия иа Спооазиженпе ПРИ I правдение и фактит* за намФренъ балтона блиь 
стойности §б 489,00* лей; *-т ТжятппилдРВ^ 1 зл уи 1ре6 'еН,‘е ки 110 казармитФ.

Гърция ЪТ,0#*,000 лей, '-*• ЬЛП1пДЖпСВО СТр. упр.нителъ г. Гашко
за Италия »7.»б5,*00. Па’ ________ _ Пучеря 1 едтдниягъ ще
д.-стнна 4* 772 00У лей. Че

годи-
I и* е пр якемъ г. дкмь про- 
; г,е ъ. Преаъ п рвом три- 

мсенчие иа 193Ь т- д. е иа

Д4 с** Гв:^1К. Ч* ПК ПОДЛЯНО СГЮ И НИвГИР'
ПО« *Р0ИО сг ммширшше и в-и- Пргзъ теми прриодь, културно 
стьга Н*ло пдаете оп* иеу- преса^тчи/ггь жааогь в-б Д«>. 
риеч:. <11 с*ь. МирнитН догоао | брув** нг прет>р-1И голЬми

ом* още син: Ру* | съгресгии* На 45 «« СГ* отъ • ьесенъ добитЬСЬ 5а 
, селата 6Кха местни учигеля 

ни)яачавапи гъ жителмт^, у- 
до^рялаям оть държаната, м 
■ •аамна ла;:.:аа1>(и. Влас* 
гигК дойлоха гъ елно щястлн*

ри н
С4- г о^ляуааше. »< /агария 
реа^-оациа.1 и^раляатве. Гер*
ианнч се гърчеше подъ саша 
т! .шии, ВоАмлга яь М*ла- 
А (и4 1кше вь раагара си. По* 
долени* вь Еврода е неус 
гамоаемо
м пол алеидет ’ иа «лае ага въ 
Юли* . 6руд«4. Р.аииъ андъ 
дреХдДСтП- пе )М*1Ъ Сь гбрат* 
ни. обаче. п >с»ех:ггич 1Л«а

— Правителството с р; 
бжде отстранен.ъ отъ яль-!ШИЛо да увеличи всичкя
ЖНоСТЪ.

•• предл >жеиае ао пгя. щеяиг 
учалкжнигк чгртди което бк- тия 42,§.17,0в0 и г- доу- 
■е отхвърлено отъ нредегдаи ги дьржяви да 4 «ОЛ.ОО#
телигк на мкегиото население УЕСА |КЗС1веии и преки данъци 

Съ това увеличение. к>
—Нип следък ь сж плът.

I няли изъ селнти различни: ди коледните празнш :с 
аг лтъ-провикатори които

лей. ето шс ялезе въ сила пре-Iно та тона ще гоюримь впо- 
стедсгве | следват иу я чо та Ромпчини

цеди да се п« дпьлнс :с-
се .мъчлъ п длъжатъ гашвпягъ бюджетъ съ су- 
млалежта въ различни а- мата отъ 7в0 милиона лей 
вснтурн.|

Обръщаме внимание на 
гедявитф да ие преематъ
бил ) то Н2 ГОСТИ ИЛИ

Ново усложнение вь общо народ- ■ 
ното положение ,.01$тв1вит1д“ Ще се увеличи глави.) 

данъка върху заплаТвгк, 
к. та която се предл.га и 

д-|б*де: 4 на сю 8, 10 з 12
на сто.

Сжщо ще бждать п >в^- 
шени коисуматинвитк так
си на бензина, петрола мв- 
нералнн масла и др.

I

8оС1е(д(е Апопип» репгги .’»'са т»г..0 . -!пг Ие|го!еи!ш
Ригв)хог а1 Сиг(Н Кеда1е

Висиге$ч, Ч|г Сепег*| Вп(1|»!елпи N0. II Ь ч Те1: 3 31 Ю
Пь, ) ; • странния е нтвестн г, между Нгалия 

а Ггапеть сжшесгнува жн- 
а> търговска обикна. Оть 
прннагдве н» ;аавцмв|к. 
зв Егапетъ 'цс аоедвдватъ 
чвачвтедее зусуби.

Не в^же д. се лредииди 
д какис ратикр ще д> «• 
а* аълксваег.) яь Егапетъ 
И Канал к.чнотич 11ДТ съз- 
Д-де то 1. Акглнв Въвск-

уг-
литнеш г, лослсдяц! 
итм-1 «йн имсиата ме йн*. с

ит ь
пр нущуна какьито и да с \ 
личность ^спитдгь темь.1г1таг(а ш |агД а рго6п»г!ог гпап1ог гаПпагН:

XI* аиа ■отАпа, сДтр1па,
ДИга «отвн1, Р1оа«Н

ЮтАпо ДтаПсапа, Та1аа|ап 
__________ _______ *>ожогМ1а, »1оаЩ

Амии|Я омог с||еп1т-1В с4 а 1пЖп|а1 1п огави!
— САКА ОМНК
оп Йерот)! си ргпйич? р-1г.)||(еге

1Н ОЕТА11. N1 Си КЮ1САТА -

въ Г.гкиетъ.Г) . г
к ег •, »с е итгао.л) нъ 
буй,<-. ... ог(р-диии. Кгд. 
иен.ге

— По искгьето нз гляв- 
г1ап обществена Веч гист- 
н стъ оть Букурсщъ е а- 
ре тун.въ и оглсдсвъ ту
кашният аднокагъ Аи слъ 
И.ига ь.

г п,> :.тъ ариг.н- 
(*.) м;>ет ь ие е ше ва

■ 1к.Т« .1 1.ЯЯ мм ъ Иснмн »
бр*тав..а има иа*ки» 
тер* ■. да

н б .
УЕСА 4*ян-

*ап*аи пкдиа 1

I»д« При 11 маунапе I 
а Суеп.ия Н.Н..Т.,' Нез.

ни случай тона пълаеипе 
ятс геси ъч огв тенията 
иежду Аатднв и Италия. 
Аи: лив е много чтьстви- 

»»а към. сбот нтедстео- 
1 • че ат, Кнб»я 1'ма зна- 

•|- иителни ит.днннеаи Н) енин 
сили. Тя иска Италия да 
намали воеч.тк си част.) до 
М,'»г! . V
следъ к г1 .

В*'ян1иа рап|г« о[11...)а - 
Р«*|ГО| р.а-щ (1.ППЙ.1 г 
М()1|)г|п<1 рамтги ■ ......

1).«.)
ИЛ* ига 1 Р С р в р.а1,.

«»м«* си аЬчп
----- 1 аре т■ I р*п-

(гя С|1йГ|||Г« 
сря« А •< (гаоарв 

г«п(А

Ш1«ат 1>«м(ги р*та;с 4 ‘ м!«1(
•> ио1Ап 

‘*т «к| й* р«|.
•т ь I а., Ке*а. -Д.1..Н

бр»1.Н.1Я И

*' аг»
Оояг N0 39 13 ) 

КОМЛМА
гттеТогеНг 1П 15 бисЗф; 13) б" 

тпивеНп ш 10 Ьисбр М ’.П -е- 
1п Ьагс1)е1 1п 21 ЬисЯ|), 13 30 
гае(г| !игпе(иг1 !п Я Ьисау. *) 
•1 тмп >рса ябп^аи в 1 
с.)[г 17] 55 те1п р1сНе1 1п '*

1п Ьдга айг-чп О 1ш шаесД- са1‘: 181 168 те1г| а,!Й 1
д1 Осо!л1 и| м т( Иттагцс N0. са1'- !Ч1 10 ЬисДП С)и1о1' Зе 11
Ч1о37 9 Г5. и*- айис- 1,1 сиио- п1а*
} "И кепета)! са 1п сиа й- 30 Асеач(| реп!ги Йечртс »^ 
Коетяпе Г135. ГпсерагкЗ йе 1а сгейИоти1и1 1уап ОНеог^Ь е'. ‘:Л 
'»* 10 Й1тшеа|а татТе V •,[, 01154: Вата гею, си -ипи 
»*пйе си ||С!!зрг риЬЬсД нп 11.000 сар:и1. 1ет 500 с е .е : 
1а Р.1СИ ,1 п мг, и1|Наазг|>>с асе- ,:е 1'кЗесаМ, р!и.ч ргосеШе 1е- !
геа 1805)11.11 р.ор;|е;цеа ,ЗеЬтЮ- Йе 10 1а чи,а Ре ап- Р1“5 ’ 
т.1'4) Р-ттам.т Iу..р Мцг.ру йи о (3<! рто1еМ 51 СйеИие ■
1154 Н1г>Т|>1с >’>айа I. и оиса нтшапте 51 ехесиТате се 
.N0 Ч спшри-а а п иг.лц.1аг>-1е: рпт' 'п Ьага ЬНе1и и) 1а :

1| 14 сЯ:п15) ЬтгЬИ-чп ,!р х . ет|'' I* 2 МоетЬпе N * -и
•у; РаТти р)с1:с|. Ь-.т'*ж - .0 *си1ев(а 1а 2 КеЬгапе 19 о 
■г>0 птет аттед Гп 4 иислп; ди" 51'1 си <"ГП!и1» ехеси!" '
2в Ьтсдр ри оуеге Ьа пие :! 5, |N0. 31 [ 935, йе Й-1 )цйе:.)'
‘Р! бислр го:,.;.- -()р,('(по 1 (1:о,||1и' Мтх! Вагатц1с.
,,,е тЗп' Ипа си Ьи ппас бГц'- '^Япхатеа ве »а (..се :* ь'11 
о!».'е 1псп:а1е Лп1 си ь [, ..|ца(а.

■' ™?’"' •"'*Р»1пп .л ч 1 
,С41 ■ «I 2;> :,,:,г. ЬагсЬе! тЗ.е 

'а 1П 3 ЬасаИ 'I 25 П1*!;| с,,.р:; ис}|; I» 6 ))-,- . . ) !

ггчиеть и
Судан ъ. И

Вада!а

го1
С ЬВ..*Л*Д4 » Сагрш рзгИгеНвг 1гШ. СаПаоа

РиЬ)1са|1ипе Не уДяхаге N..,422* 
^егпЬг1е лиа сЗД

якчтн.- чр!ги а.юь..! I.
■ а4и1(п« исигПог || га1 Г11ой

и1с1иГ|

'т 4

емп1Ьиъ|'||>1|*ь Л ). [ » случ.н - 
а • лмй •* ; Ъ к | _ 
мат > 6 ..1

р*в(гя мое 1а (пжГж 
С4) *4|||«

а-И 1а РагпПпл
и■•ажеинг

РгоРиая «1епа(ига(е с (ахе геРи>« 
Тгас(щ1|я (ре;:о1 уг .'.е Мо!ог)пв Вепхтпа 

») и|у1иги
081П $1 Уеде.ОП“

•• Г и И ,!3 М-ль м д* 
• V '4 СД I• АШ ' <:» а и . размери, )

може да ,
дгеаСЬГр. 4*.. ч«ГС1Ци

шь•
***ду я«е- • «и

? *•! М1 * ..I; 
м 6 ‘ И И ъТа дум* намаление

«а блтамСкигЬ
* •

4 И. г е;Юешм чг'--и:р■тс/ес» ни 
б; ■ |.)ння с* есе б 

:т: м- а . ,р 5

чн:*отВ Аи!отаЬ11е, мо(оаге. Т(ас(огге Ма«1п1
УЛпглг»* :г: Ь|к!п.1п* р1г,г;':

бр ьен ц:- ^дпаемно 
м рс Н ал.н н4цта нъ Еги-прна* а-

* ..а Н Я г; ' еть нг 
т «и.-нл.

* Дьлл.тъ на и»V ГМ д * • с*м
а • г 1

к- . .
• ' ■ 44

дн
н‘ - -е чкт и еги '

:ч*

!тш . :■ *Й -** » таин»: сгипти 
п вече «в“ТЩ.:р*Г

•- ( т и А', '.сини-, н «кмз съм 1 !-п. Божидспъ Янокевъ■4 ** *■ А ' • И Г ненис гс 4 благопри* | 
■ ч»‘ ча И гал и а вС^ки |

С е слув.й. п:я 
сели.

' Н Да

И I *> 4 *•’» *-я д ЗГ 21
Лс «■му ,л 

Ь р Д; Ю
ка- Сигциа 1И'Чр« I ь по нътргшнн б. 1,*,; Г1! 

.ютии н>. Бгр 'щн.
РаДИ ' пч 4, 

м*4. еп:кгомнеь. 
рак*: I
у | . Р< > е •( К. ч Ю
Д'| н* носи) -инч се Адм» .

с-
рущялч)ъ
си И:Ь *> Г т*темпо мо- 
с‘ >• сьтд.н., .

* РВ.1ВО-\йсь наР‘ .ч I

Ради I ра >
маСйЖН.

6*.► 1чеГ Р. г11ге1,1 Иайие-“•. ) 'тр)-г-члего: ч лж 
■н ■

ир :- .уссии $ъ 
1 среш.

и ч стр •«
се с

а »»и
1*0* Тъ)

М\кг 
Ч г I;

Ц'т»» V'. .с: П».СНм ТО-
11 ма си 

■ л Модерн к 
- • Палат 1

• • *й НЯ Англия, 
Н.г, чярн.1.- сьI Баав! д • сгО 1

•
*4 #Ц * *

: тттегпич 1г 3 и п| М) ',СГИ В'КЪ
° ач п ь 1.1 йо ше|11! „Цобр. Ноти*"

■ Iр ТО р -
■й РРН прилага саиг 1«и-
Т I.д-,

V Ь ;.• Г, Н « Иг* Се««ъ• -а.
Ш

!*Ж}*)0л: т у ».д . ,

* • М*# р а»и
е ) хм да е,

Б 1*4041

Льхд г* ЛЯа;н 
дяр ии- 
Д . *ч>

чдялиц-4 
т»ртя 
1сичл.

«
^-----------

У

и и : к
резултатъ нл 1 «ш рьаби 
ратедстк'- щ«не г.:и«* аор 
кялчя пил «о^и» и 
лГ»ак» па ор; «: «««« *ъ,
гни му частк

Но «-кала ..бнаи

г- •У1 .та * | Л4

• нр|цО'Т«а
М * • Ь I .4 , *м м^Р*;. и

п V
иъ

■ ь Хр «<1117

» *-‘>>Л\рХвГ1
•1» «'А Рдд

Кдаи» ч

«1ртиносяк
: I К

•р>*илч 1'ун ,

У децата.♦ раи К к Ч УрИЯ ( А

-н мнври- 
•. ' «г-ь г ма

аъл и I
ШЛНТИГНЛК( * м ,!Р* мина и а пристигал!г-а.1 "рудно иакч. 

нтоцо. ас,,.Ф1'!'». Кг.,и - к »... ч

Вь мДШОДМП),,
| И ПИИС1ИГПА Б-тГОЩ 

ДОБЕШКГ .4ИНЛ

м.. И - *,ЪГ»<•• с 4 : п 500 м•
-аеярдл и *гс^- 
сж- дв-аап >т,» ;,п до 100
мнлпярлА. Много 

*» % . к|) бигк въ чьрнятя са пе 
ямни Сащмесиуна,
' ДВНЪ 1|Щ !)>*[' вт. Хк-

»*й на д*-6*%дет"к
К IIV . гв

Г.тк*в а * ГТ?И Л*кгН«44Т
•ри вс4*о

Д САЩ # 
ц» МПНЯГ-СТШ»

Ь еевля ъ 1П* ГТОЛН#Н1 7С4 Г< . а. дд 
беди г-к Ч*р-.4,

I*Г5- *<П • ь
3'лнтрсйетво ви 
«ьрчаг!. тр-^Сиа

«-!.М»Т-Ь
•‘-■гачт-к мкргс е

'Г-савье ясксаа^и

>/(ХЧииаА 
аг . » нъ жр\.

•V .-вьжл и
^дивгт

I 1 I о*кни |1* ^
■ йсмпдатнд»;К7 »
» Ъгтаа
I* Евтгрвта;- и ;;в. ,1Т,_
I * .

Оаебаао у
бацалтъ- п

I• • V V МИ -гевн п хламя. оть Прочу 1% О-

I НАТУ,.?,^^ ЬИНАТАОУу !ЧИаМ 
1 МИС РТ : И 1-МЕСЕНИ Сь XАМЬУРСК: 1 

Ь- а ШИ И.Й ИЧ.,,

I Сицл л-4 1 . кн з, м 
)

ДН О*. оъ 
II ре 

хр»|.« | 2

I.» ТУМЛ 4»К

Гаг г-
геремт-к ГА. *тиоегчагхии

I М■ ММ ч- в -к .
1 I огъ гня б I л,
:;» бедкредн , и

п *ст
6 ч •

I• > ВНС ДИ1Г.1 (.
деня ГЯМ(» □ ИмНЯрв-ЬЛ
чогдн сам.> 1мл сь
хаЙ-Г| 1с.си

IЧ • рме. 
, * -(»1 бн *

ВОД*.

р »МЪ и 
ривь П

ГЛк щ
та х . .1

р» «• ма 1 »» и- 
1ч|, ьрячаш!/еди н« гва 
к ОиЛ«*С*^М.
•> иа* ма г\>

IКН|1*Тн
Ц^ н ггнзгъ а*ж .у 

б.кт-
.4 >1ци«ъ‘ *л и 

д. б. аит к чърия. 
' <6йг» ,чн не

виар бх гъ гв суа» ст.
прмЧииьч*един •Ре*раозвн 6 и. с ). 

. Д)!Тсва
!)*[> Ч. »п

пл-рн. к*
«•» япЩо сбщ . сь рслжг ,Ч1, 
екчга. Аяигяггса т

' л и ми-
(Г*УКБТ Ь).

• .1. Уиерентх е 
ии'е ц.-.оте.

с Пзч.чаисг ХР. ЖК/ТЬЗОВЪ.

кр .бъ ан вреди и. човкш 
м-)вр> би нхигъ органи.,мъ, ч*г* тъй

.-:. р». но се '• ,пчьс тз
при * у осЯм 3«Ч хектарз н»:цц

лпарня. игнргща. сД,«'''*‘Ц4 дне за
пне, бърво апиабаааяв И ЛР'1141 ' ‘ КЛЩИ ' ь ;е. ! 

ьт I сили* ж*асд» я цр. '1в(-то' лЛВт рманъ.
«ъ тая более: ь ако п* Се ввз- Справка редакцията

; н^оход * » :зм II жа 1;'»н.,44 ,|»* дна- н си 1хж« е дно райбера- • 
магаж» особао дебели- ; т.лстао, една ниааиин 
«ртш - Та < ЧГ..*, цжл.
•И- * Ва мньреби. Ьла-

(л-тцо кат-> м-и С • С I.
т*ър коса съ

Iпрмость м.жду с; : дпевма 
м нолибщялътъ. Нлкрсб 

всъивачигв рейс- н» д.белаткI
.»* *1НА

ЧЬркМ ||

Г'0. ,с) п ;7с1'а!-Г" -3 згагд1'с
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II Брой 233 1
ч, „ . 'Л; ЦЪНА 2 ЛЕИ Базарджикъ 3 Декемврий 1933 г.

обршанскй
НОЕИ^И-

месеца 150 лей ; За странство двойно

Четете и

разпространявайте 

в къ

Добруд Новини'

ВК1ЮЛАН5К1 М0У1№„
7лшг 1п<1ерслс1сп1 <1е 1п1ити|1ип1

ц.1 у Лс1т1п*Мгв^а >1г. Гг. 1|«-апа \г. 10 Иа/.ощи
УРЕЖДА РЕДАКЦИОНЕН'!* КОМИТЕТЪ
гарски независнмъ информационенъ в-къ

Ошг. редактор* СТ. РЛДЕНЪ
Абонаментъ: за една година 250 лей; 6

и
въ Абисин- 

ския Дворецъ
ГИВАМЕ КЪМЪ ВОЙНА провинциите

откжснати
ъ година измененията кой- чи годишно 7 милиарда марки 
гачака оъ полигическиягъ за свчигЬ в I сръжения или 5бС 
, нз Еор »па ни тд:казвать, милиарда лей! Англия увеличи 
кИЧЧо въ настоящиятъ мо- воения си бюджетъ съ 167 ми-.___ ._ йЙргЕГге !=г2~йБг
война. ция отдели за авиацията си 37 таа су__ ^**^**ТИ ° ето ни съновницигшъ и на ше-
ржачницитЪ, които всЬки милиарда лей; на съветите се ио н/ , _ ! фовете на църквата. Менеликъ
чи уверяватъ, че еж за отпускай грамадни кредити за Сж получени п.пйш»мш т1. ;6гь опР?Ьелилъ Диджъ Ясу 

.се сгарзятъ съ всички въоръжаване. Пеонамбуко ™ потушаяан* свои наследник*, но сж-
1я дз съкратятъ ср ка на Споредъ воентЪ експерти н« бунт* ОАнпияпиит! гп^ \щитерегенти отъ 913 до /У/6
.даЧ>. Гръмни.* въор* ,пълното въср. жаевне и« голе- |ДИ с* оптияистичРно « ^“.омиТтноТ.Г
Ья на държавите, трес <а- мит-Ь държави ща б* де на при-' и.с ьань и ()п> уволниль тного (ъ-
I темлъ на т1,зи въор. же- | вършввнв къмъ крв. ни 1936 . «.олкимадиото движение пТА.атоТ.еОъХато пкш
Г В5Р»П. за разногласията голина. . следователно ле.ете , ЬерДу.реНенив, де.е.ь бои- 13 оф,шиа н,ш«мм 7швш, 
тгдищата на огклните дър- на бъдещата воина. ««ямвпддиии . _ _л „ „ _ и „ лча официалната православнаЕ ч-топит+- ., днесъ съ гъ ч п-з. т,»а и |бврдеровачии аероплани цЬрКва ,!иджъ Ясу предизвика
■. родитт. и днесъ съ ъ при това. всЬки сгюкоемъ пристигнаха БЪ Ресифъ До- пешо /юиии дпточенъ
1*'ъ менталитетъ разби- човдк, 6и . аапял, нъгюоса 'сега вътстаннии^ гж поли 4 /’< волюции . ттеченъ.
Гн-дта попъ съшата сЪст- ВЬкЪ 0и си заАа;п‘ въпроса, сега възстаницитЪ сж дали тои л,ь Штворснъ, и после ус-
[ Ф Р Нима нЬма други пжтиша на 100 убити. Отъ наталъ не е юь (щ избега Наи-пос ъе бо-
1:^о вчера, както преди 'получено гжшо никакво1 , пай после оо
к., о и п, иег,1п,.тс ппнн- рааби ргтелство между държа- "«•'•учени, слщо, никакви лень оть ^ьлго време, тои не
о:™ах.з6вН,ек;ГниПРкГа- !“ — "" « -«•«-

кукли. ДтржсвитТ,резли Но този въпросъ се пред начнли „ уПр„Итель н•С'м”тГ“С»7 
п. своите домпгввиия по шествува отъ другъ, много по рио.г е.дель н по. ' ф ^ Р,ь пию;»Ги™1 

ксито заобикалят ъ Же сът^ржателенъ. А защо Д^р- ппиииеоя Муо* който бй V- /М 1аУРь Негова
.-ягъаеропо.ъ.Вс6на дър-жаеигЬ и „ародит* всюеа.ъ. иъ пГ..и и^Глио-Ь

Злшизчерпватъ своята енер- ,0ЛИ'НЬ "Р'ЯИ и1колко ик- япечатжнис на стари*,» ети■
деца се1*а заради комунистичес- опци предь виОь на неговото

ка дейность. Прааителсвени- родство съ Менелакъ.
пъкъ рим- ятъ управител*, билъ забег- |

I която предприеме извест
ния напуска О. Н А нсички гия. тъй както 
|| ви, големи и малки,бед- нъ играта, за спортъ има раз- 
I оогаги, се въоръжаватъ. влечение ? . . или 
в п население, всички ин- ската поговерка човЪкъ за чо- 
).м, земеделие и наука съ вЪкъ е вълка, владее смисъл-

Италиянцит1> отстжп-налъ въ единъ мексикански 
параходъ. намирашъ се въ ВЛТЪ ПО <()роНТа ОгадвНЪ 
пристанището на Наталъ.

®г

■гизпрани и служотъ на п.а и предразположенията на 
I ча войната. Германия хар- народите. Адисъ-Абеба 30 Ноемрий, 

Хавасъ ИталиянцитЪ сж въ 
пълно отстжпл по фрон
та Огаденъ.

| Отъ Корахей съобщаватъ 
че италианците напуснали

1’а.збити Италиянски части
Шпионска афера вь 

Лондон ь
ча 10 ноем. Италианско- фии, бомбардираха множество 
гавителство категорично села въ провинциата Хариръ и \ 
,ргава, че италиански се отправиха следъ това за 

1\и съ издгъгали приети■ Хараръ но се завърнаха безъ 
•оъ. Опровергава се сжщо, да го сасгъгнатъ. При понва- 
>1лианцит>ъ сл\ малтре- нането на перопланигтиъ, губер- 
' и п.гененипиъ ешиопи.

й:л
Ще се гледа ли далото при бързо Анале.

закрити врата | Италианците напуснаха Го-
рахай и Герлогуби. които е- 
тиопците заеха

I
I*

Пондонъ ИК Днесъ чапочнанашерьтъ на Хараръ заповпда
чара. б<> ноем. Меж ди ,а- на целото население да се скрие разглеждането на процеса сре- |КоГа Ще СС ПР0ИЗВв’ШТ Ь 
■тиъ ибисинс•ги муници по домовстп, си. Заповгъдьта и,у задържания наскоро д-ръ ! -^ ^пълнена и ц,ъли два часа ^ ^ инень 6Ь шЦиона^ь ««бори ВЪ I ЪРЦИЯ

пито единъ човчкъ чс ос заое ' ’

г
I Р/м хей се указаха и пат 

>умъ думъ.
1ча. Юноември. Правител- лгьзанъ по улицит/ь и царува 
/V | официално съобщава, ше абсолютно мълчание, 
ч е/папски воени части на 
‘ ’!ъ У еби - I Недели ца били

въ съставянето на единъ планъI Атина 30 и. (Ханасъ). Презъ 
на летището при Майстонъ, време наснояразговорьсъКра-
предназначенъ да послужи пргъ ли, мрсдседательт ь ка мил. съ-
ао или косвенно на евентуал- иегъ, г. 1еотокисъ се е мроиа-

Нио де /1\енейро. И)(Хавасъ). ния неприятели. Прокурорътъ не^ьль както и 1енераль Кон- 
Споредъ пос.ибнитгь но,инц ■ мнешшт0 разпи. «"л«сь »» ""»« Напро-

I/ т (Хааасъ). Ита.т пристигна.ш отъ Ретфе. ебна ; т"»ъ - 1 Цалааряс.. « е про-
ипоь аероплани които ле частъ отъ бунтовниците се ™*Щг' гш поиъкто мзнесълъ аа задържане го на иа-
с надь Джуджига, вгьро ' предали, обаче другите избе телите требва да ъе извърши родното събнание за да довър-

^ ' 1 1 при закрити ерата. (И. Т. А), ши ревизията на конституцията.

«

I БУНТОВЕТЪ въ БРЯЗИЛИЯ

пати отъ етиопцчте.

Щ:.

л да снематъ Фотогра- ,гали къмъ вмтрешносьта.

Ауноския пасеипъ. ()тъ друга' ца зеръ афачерето стана 
(тътна. Л' < трия и А нгария плпи въ пшп^а ми нит

I ,,/т ш/лпгпинпо привия цип 
италианците оа блип оп/<»■ | лг,н<а :



V,^ ; • * -
\

ппиРУПЖДНСКИ новини^Стр. 2
гражданско СЪЗНАНИЕ 

или нахалствоЮжна Добруджа 1918- 1936
:гжй“пж да. *«***»«. »*«, е**»- «>» •*»««<*«««м а

на- ; Така, отвлечени сж отъ окржгъ бия-незапомненъ гладъ трогна народници, .е иеричатъ ^ 
прояви сиоего недоволство отъ Калиакра : 28,"'»" коня ; 47,0 Юг.ш- СЪрцата на тези които чуствзтъ, апелъ нахалство!!! и намеря-

та натоварени да заематъ съотзет- стана дума :»а и*‘-секта воена реквн- п"ДЬ инцигтивата на дамскбта Лйть кг . ь семеисТЕсю 
нит* постове и прогонване на явили- [ зицич или друа нормална операция секциа сргени.зирс-атъ единъ най-долни нелепости и ме $ 
те се жандармерийскн власти, отха па Държавата отъ подзбепъ ,редъ. ,.-мите1Ъ‘ ксйто да се сбгрке речътъ нехглникъ. Срешел
бледи изражения на неудържимото Отвличанията па хора и добитъкъ ' 11 -.ият^пмит-Ь поуги госпсжи епьп пп 1
разочороьааие па едно население, кое- се дължеше по-пече на измамни- за помощъ къмъ съзнателните ДРуги госп:жи едно отъ ^
то,конссмирало голяма част», отъ сео- че ктг* пачи ш с. които си служеха и не съ корави сърца грьждани та и и о ирснич-о го зглда
ята жизнсность пъ войната, неочак- местит* власт. . въ този трггиченъ мсментъ Мо ватъ: вии колко пеца шевзе»
вано се изправи предь страшната Презъ 1921 година окръжиш* ментъ КЪде;о умиратъ: деца, те да Храните? Баща ти кь>
угроза иа създадената действител- сждидища въ 17 ларджикъ и Силис- МЕЙКИ отъ гладъ и до га На хората да хранели чии
ность: пропадане па неговия пр*.чъ тра санкционирахажалбатТ. на още- " • • _А11, Птгггяго.г-,-г,г,/
идеалъ и пргдъ перспективата на тенит* собственици. Издадени сж нова положение на мизерия, че ,Д Ц • р , ро-= ъ.расе.на-
бждащитЬ, години, ксйто, само ни- 'отъ т*зи съдилища решения за из- аа се хранятъ съ трева. Дър- какъвъ, защото не е детвнсч
що хубаво не му обешагаха. Като плащане ня мастното население, жавзта взема мерки. Но, не е |инициатива а на цЬла лекся
всЬки жнпъ колекгивнтетъ. повърх- срещу нанесените загуби обезшете- достатъчно и се указа нуждай секция влизаши членки съз-} 
ностьа на обществената маса скоро ние, което за окрлгъ Калиакра въз- | ияиям„ , Л.„ияп,,ии, ТР|ши тлсмпянии т
прие нормалната успокоена форма лиза на общата сума 17,000,0 е лей |И отъ помсща >.а останалия на- ^елни гражданки, отъ Тен13

191:», населението въ самото 
чало

КИ :•

и зборътъ на типичните пр явления по тогавашниятъ курсъ ва лея. Су- 1 нгродъ отъ държавата. Кгсге . искате отговоръ или екс ад
издаваше ззгриженсстьа на топа из- ма кояго и досега, следъ 15 години - се да се помогне на цели три лично стъ менъ. Секипятг ц
селение, коего имаше вече едно ве- не е получена отъ населението. На окрага-една иела сбласть отъ ла инициатива поканва наш
ЛИКО МННа.ДО. ВСЬкЛг Де ВЬ ДругИтЬ области на дър- Юч^ия Когяпяпиа иппяктип пя- , ГПГПППЯ ПЯ ППМППТм^^рртт. иг«.

Пресенъ б1ше споменъдъ на от- жавата т*зи суми сж изплатени.: 
влнчачията. Презъ 1916 година се Изключение се направи само за па- 
одвлече подъ една или друга форма селението отъ Южна Добруджа, 
часть отъ населението на Южна

Южна Бесарабия копактно на- ; господа да придружавате ксх> 
1селенн отъ наши сънародници. ';сиит"Ь съ специална пекат. 
. Етг защо, търговци взеха ини*'ний изпълнихме единъ г-г*- 

IIрезъ периода на консолидиране циатива да събератъ храни (и 'дански дъл!ъ най съзната 
Добруджа. Само отъ окржгъ Кади- на властва презъ 1918 и 1919 годи- ; събраха досга чуетвително ко- 1 въ МОМвНТЪ на тъй темп 
акрл еж отвлечени 4780 мжже или , на 6*ха призовани предъ полицейс- \ > ,, , ,л/т_ , ...повече отъ едната четвъртъ на въз- |кит* и еждебни власти всички ония Л!1ЧееГВ0> за да испратятъ на ;бествие-глвс1в. Съзнавс. и 
растното мжжко население. Върво-)лица, които презъ време на окупи- т®зи гладющи семейства, които |е майка що е ромон и 
лица отъ къруци и редици отъ хора райето на областта отъ неприягелс- оставатъ съ отъ една до осемъ чино сърдце, комисиите по;.' 
бЪха подкарани в'а северь въ вът- китЪ войски сж проявили дейности години деца. Отъ 14 год. на мовегЬ апелирагь най напред
илъ»™“ “ К»,’“»' 15» ^,ГстГУр*,»“7&‘,я“ Л .ГСр= Сж “ "»>«««"* изъ дгр- къмъ т*хъ и съве,лайки «л 
Натъпкани въ хамбарите на шле- даже набедените лица (защото "'*'аеата търсятъ сами прех- 1 мъжа - б-щатз, да поппиюл 
пове, стоятъ тамъ затворе и по 18 въ момента интригата и страстите, Рана а от^> 8—14 год. се апе- (Декларацията взаимне. Йй 
дена всредъ Лупана почти безъ хра- . особенно на инороднит* малцинства, лира да бждгчъ приети при пъкъ не СА7 въ възмсжксся 
на, изпълняввйкн на м-Ьсто естестве-| играеха голяма роля) се търсеха милостиви хора за тази зима цо : да приютятъ дома си то дантк 
нитъ си нужди. „Огь малкито от» грижливо ТЬхнигЬ пооцеси се оаз- ..ло-т-, „оилп,, 1 ~ г г с„,-керстия на гкзи хамбари се виждаше глеждаха бързо; наложените имъ >Н 3 РСК Л‘а' ^ози апел дем‘ ;шатъ своята лепта. Г-да сазв 
да излиза струя оть вонящи-* пари изказания б*ха тежки. Рдна отъ при- скатл сек^ия отправя къмъ ми- | жииски граждани и гражют 
на атмосферата всредъ която ние чинт* за първит* изселвания въ лостивит^ Хумани граждани да това нахалство ли е ? Изрази 
живеехме . > становеии сж въ общи близкит* държави на мастното иа- приематъ по едно момиче или на госпожата къмъ семейс™
землянки изъ Молдова. Храна : без- селенче. ГолЬмит* и просветени дър- момче въ дома си НС на сила ; то ми-напуснала къщата си» 
солна мъмълига ; влажни помещения; жави въ колониалнпт* си завладя• не нп южпп,е , , . ^ к ' 1 напуснала кьш
легло : гола земя; сгудъи паразити, вания проявяватъ въ подобни счучаи Н€ на-юми'*,е-‘т>> а оъ добра и то същия день следъ киоз 

Въ резултатъ: петпиегъ тифъ. толерантност», служейки си съ Ам- воля и иълозко съзнание като ; завърнала въ дома си за и*
Презъ зимата на 1917 годи а из- ннетията. Война на Англия съ бури- бьлгаринъ и който има възмож- пита; какъ така съмъ и^алъЯ
миратъ 2680 души; повече отъ по- т* при завладяване на Трансвалъ се ность и м^сго.
л.овината на отвлеченит* отъ окржгь | последва отъ широка амнистия • сж-! щ .
Калиакра. .Малкото население на та- що постжпа и Франция въ Дяжнръ ! 33 жалссть нъкои семеи- децата и, момиче на
зн малка провинция преживе и това и Мароко. Днесъ «нждаме Италия |СГВа изглежДа. че не ги трогва !акп се н_ п.жя »чеНичка в 
събитие, станало въ 20 в*кя. въ какъ грижливо се отнася къмъ иа- 1 —....
Европа, истиностьа върху което ще селението на окупиранит* територии, никого, при вс, това, то б*ше по. ; НаЩа г^мназия. Ето би гсепса

РСЗерВа °ТЬ ХОрата "а ^селението на Южна Добруджа не гледното неприятелски. С1 граждани нашата хуманОП
западъ. По вънъ отъ отвсенчанията бЬше въ положение на воина съ . п ,,ипт

виима съ (Следва) ,Ето ви типична нахалнзсп

! лоста да сставя декларгдиМ
15—16 гса

1

„Здраве и болести“ намиратъ въ така наречените-1® 
чостати“ апарати, уреди за 'с^ 
жане една постоянно темперг^? 
влага, суша, тъмнина, при ^ 
най-добре вирЪятъ микросчт»- 
Когато се постави епруветката1» 

ежда съ всичко необход»-*-^ 
.Термостати“ следъ известни!^ 
забелязваме, че се образуващ 
вЕстнн точки, петна на пЗСЧ“е<. 
мЕсго—-тия петна не сж ни»“0 * 
го освенъ група бактер-»»'. к0"' 

т като съ еДна които продължаватъ да се Р®-
п' пи1,.г, еЛЪ’ пРеяваР'1телно сте- жаватъ и да увелияавагь

ст. доказали чр частичк^от- взеГ,емь една малка петното, колонията, безъ оса1 
П1,г,а доказали, че »астичка отъ тЕлото, на което ис- се поъскатъ — всички с.^х зор®"’
ш.реятъ върху разни каме да изучим ь, да па«т пръскатъ вси»

органически вещества, отъ които микробит* Уц я поставнм-ъ Форматщ големината, цв^
съ тая ечч"_сж течн11(оулванъ.мивко.раз- приготвената предварително гп-Ь У на вс^ко пе™°- на всЬка

метода е Пастьоръ (1322-1595) и съ Н'1 Растителни растаори, кръвенъ (епруветка). ^ да сж характеристични за
това той е турнлъ оонозит* на бак С6РУМЪ И Цр > ДрУги еж твърди Следъ това ше тпч-й робъ и единъ бактериологь ‘

,.нкроо.„*. о™„дане ср4„т.р,М1аого,.„р1у,(ЮО;-;^^и"°т-■'*«»»»- робиТро„рЛо*«;,ъ

И различни. Тия условия се Следъ като колониит*.

ще се раззъждатъ бактериитъ пред
варително ще трЬьвада се 
на една сравнително 
тзмпературз за да се 
случайно намиращитЬ 
бактерии или съ

постави 
по - висока 
унищожатъ 
се въ него 

дума ще 
да се етери

ОТЪ Д-ръ Ив. Байчевъ
Б:,ьшъ Иитернг-Парижъ — Учплищепъ л*карь — гр. Базарджикъ

Изучването па микробит* става ] разпит* разстення, цаТ.тя „други 
по два начина: 1) Чрезъ изучване така можемъ да отгледаме и кик- 
подъ микроскопъ пЬкоя часть отъ роб»:т*. 
тялото, въ което
има микроби и ^.) Посредс. бомт. та
ка нареченитЕ култури или огглед- 
ване на микробит*. Най добриятъ Сж • 
начинъ е посредствомъ културитЕ, V' 
благодареч’.с 
ката е

една
тр-вова предварително 
лизира.

2) Второтопредполагаме, че условие за•>а да се изкуст
веното отглеждане на микробит* 
е да притежаваме «сЬмето 
то понататъкъ ще се развиятъ бак
териите. Това

отглеждатъ изкустаенно 
оактериитъ необходими сж извест
ни условия, отъ които пай-важиитЬ отъ кое-

става"а тоя начинъ нау- ^ Требва да имаме подходяща 
направила голЬии крачки въ п0,!8а' среда за развитието на мик- 

н “ робите Опитите 
бактеринтЬ

»:-зучване, както самите бактарии 
така и болестите.

■

Iкоито причиня-
вать.

Първи ксйто е почналъ >всТкИ ®»

Самата метода
11коло^'тия

реч*

*СТ'

,Г1тд ; раз- р-^у.-ТлТЪ ИВ Ъьаби- ИЛ . •. къ
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Кабинетътъ Кьсеивановг и чуждия печатъ ®
„013ттв1тА”Лондонъ, 29 ноемврий в. то парламентарната 

гаймсъ‘ пише въуводна ста- крация. (ИГА) 
и: „Впечатлението отъ със■ *
ж на новото

демо-
$ос. Апоп. реШгм 01*1г1Ьи1г*« РгоАкмЮг Ре1ге1«и1и1

Р1ЖМ120К А1 С11Н71 I ЯЕбАЬ Е
НисигсяП,— !>1г. < тепета! ВшЛ$:еапи Мг. 11 Ьн— Ге!еГоп 3, 3$, 10българско щ Правда", поде надслов?, 

шителство е, че то означава .Очаква се. че ще бяде про
ми крачка къмъ едно коне ти- ! дължена политиката на сит- 
уционно правителство. Г нъ менче между Българин и Юго- 
Ьшевъ се уповаваше, може би, славия„, пише: I'нъ Кьосеи- 
щОе много на своята убеди- вановъ се радва на уважение I 
елность въ отношенията си ср/ъдъ българският 
, военнапиь. Той извърши, оба- ски 

полезна работа. Неговиятъ

Уапгагел ш \агЛ а рго<1изе1ог тагИог гаГшспЬ
Нааиа Яоя1пЗ, С3тр1па

Ах1га КотйлЗ, Р1оа$М
Я&тД (•Ат^Капа, Тс1еа/ап

СопсомИа, Р1ов|Нполитиче- 
кржгове. Той е много кул 

туренъ и съ добъръ характеръ 
иледникъ г. Кьосеивановъ е и, поради това, нп>ма лични 
штенъ и деенъ дипломатъ, неприятели. IТемето му нн\
|йпю има . смеьлостьша да шава респекшъ 
ддържа убежденията 
пометената политика

Алип(а Опога1а сНеп!е1А сД а 1л ( га?и!

С А К А ОМЕК■------- г

Ш1 с1ерог|| си ргс>(]ше рего1||еге
- тиос 1м оетди >1 си токата -

•Ниш репПи раув]а (1е я«1л!1 ,1
|2'>11п

и отъ него се 
очаква много за нормализира
нето на политическото поло

си. Н«пк1пА решги аи!стоЬ|!е 
Ре(го1 рел!ги Иитрпа! аг* 
Мо1ог1пп реп!ги а-,о(озгс 
РАсигА Ир С. Р. К. р1 ,11ш сяаапе

си аЬип
СотЬивИЬН зрссШ решги ,а-

ютеге
РиглПпА ора.З 1гаи*рагеп13

на
Делото правителство на за
лепне на връзкипиь между 
и гари я и нейнипт съседи ще 
лучи положително одобре- 
I е то на народа.

Вг1с1«е1е (Рп со, з и- ре|ю1 
аУНИе •р!г11 сИхо1уаи( :а 1п(1и- 

з1па 1асиг11ог >1 сиюпК.г 
и(е1иг1 реп!ги ил.ч, 1п (оаСв са!1-

>а|Пе

жгние въ страната. Полити
чески тгь ергъди и/ърватъ, че по
литиката на сближение меж 
ду България и Югославия ще 
продължи, защото г. Кьосе - 

Въ вътрешната политика, ивановъ и преди тона бгьше 
дачата на г. Кьосеивановъ е голгъмъ привърженико на сбли- 
)-трудна. Напълно очевидно менчето, 
че България не може да оста- 

гю дълго време без консти- 
уция. Демокрацията загуби 
оч престижъ въ България,
)ради липсата на здрава и 
райна гражданска власть и 
ледшвие неустьха на конс- 
ишуцията да даде доста• 
ъчна закрила на гражданина 
кщу произволипнъ на админи
страцията. Остава да се види

— Ргос1изе с!епа(ига1е си 1ахе гес1ияе —
ТОАСТОММ (ра!го1 уагда) мс<1оПпа, Ба*»х1п2 |гаа щ 

11 и 1 Е I ц Ц I — ,
„031М” $1 „УЕвА-ОИ.”

1Ле1иг| яресМе реп(ги:
дитомовиЕ, мотодзе, тядетодае, на|им

- УДпюгеа 1п Ь1с1оапс р!итЬи11е -

Дейностьта на Италиан
ската авиация

ч

4 I
Азмара, 29 (Райтеръ). На 24

една колена командувана отъ ЯПОНИЯ Ще ДОНесе рСДЪ И МИПЪ В Ь Север Китай 
ген. Вила Сантосъ тръгнала на 
21 ноемврий отъ Адуа, настж- 
пва къмъ ви:очинит4 на Тем- 
биенъ безъ да срещне съпро- ! 
тива'

%■

Английското мнение

„Дейли телеграфъ' (20.Х«) пи- гжето населена. Разнищете на 
ше: Не може да се изпитва ни- новата държава може да изгле- 
каква изненада огъ, съобщенията жда на японцигЪ изгодно само 

Германски ПОДВОДНИЦИ !за японски ултиматум ь, с ь кой- по себе си, макаръ че сме при-
то се иска отделяне го отъ цен- нудени да предполагаме, 
тралното китайско правителства е замислено отъ гкхннгЬ мили- 
на голямо пространство отъ се- гарксти, като още единъ напре- 

Сгокхолмъ,^ Л6 Ноемврий.— верень Китай. Подобно на Ман дькъ съм ь разширението на Япо 
Снощи покрай норвежкитЬ бр-Ь- чикио, исканата територии и е нии върху цЪлия Китай, 
гове минаха десеть германски стопански привличаща. Още пТ-! Требва да признаемъ, че до- 
подводници по направление мамепьлни сведения колко земя |като на Япония въ Манчукуо,съ 
към ь Северното морена мане- точно ще се вземе, но въ север- възстановяването на реда и'по 
ври. Това сж първит-Ь подвод пата область има важни залежи \ добригЬ стопански 
ници, които Германия оставя да отъ

Ш.ш новиятъ м-ръ прсдседа- 
Щелъ ще може да убеди глав- 
штгь партийни водачи, че ни
щи друга система на у прав- 
щние не губи повече отъ една 
щша ад министре цип отколко-

че товъ Северно море

Азжданско съзнание.
[Дамската секция да събира 
рчесто свойте съгражданки и 
Ьбеседва и издигне ония мус
ка които требва да ги прите
жава въ такивато и тамъ подо- се отдалечатъ отъ брЪговегЪ и,

следъ нарушени ето на Верса- 
В. П. Заръвски йпекия договоръ.

условия, е
вжглища и желТ.зо, а до- било благогворноза населението 

липата на Жълтата рЬка, макаръ и може да се окаже полезно за 
и подхвърлена на катастрофал- световната търговия Слщо как
ин наводнения, е плодородна и то продължи телнит-Ь смутове

Ни моменти.

хтигнатъ пълното си развитие ; форма, но когато се се съюзни съ : върху микровитЬ съ практичното 'въсифонитЪ се пречиства отъ мно- 
1емаме часть отъ тЬхъ и я изуча- ! други микроби, иамираши се или !имъ значение. | го микроби, но не от ь всички. Мик-

попаднали едновременно въ болния, . Аис.юродъ. — Вь една ср!да. въ робътъ на Тифозната треска 
тогава болестьта взима лошъ харак- , която има много свободенъ кисло- влияе никакъ 
теръ усложненият», сж неизбежни 
и болесгьта е злокачественна.

рме подъ микроскопа
Иирулентноапь: способностьта на 

вктериитЬда причиняватъ болести- 
р се нарича „иирулентноапь“.
Тая вирулентность е различна за 

Ьзличнит% микроби и зависи отъ 
рудата и условията, при които сж 
Ьставени микробите. Понякога 
ррулентностьта нг микробитН се 
килва внезапно и тогава болесть- 
р бива злокачественна и даже см ьр- 
рносна (дифтеритъ, скарлатина, 
рфусъ и др.)

не се 
отъ водата въ сифо-

родъ живЪятъ само ония бактерии, нит%. 
които могатъ да използуватъ при 
дишането си свободенъ кислородь 
(аеробк).

Всички ония микроби, които не 
могатъ да използуватъ свободния 
кислородъ не го дирятъ въ вещест
вата, които тЬ разлагатъ (анаероби) 
не само, че не живЪятъ въ срЪда 
съ свободенъ кислородъ но и нз- 
мнратъ следъ време въ такава срТда.

кислородът;,. Кога го е въ изоби
лие вреди на МикробигЬ.

Така се обяснява действието на 
кислородната вода (Н202), която 
често се употребява за дезинфек
ция, гаргара и др.

Озонътъ сжщо действува вредно 
на Микробите.

Вмглеродниять дауоьисъ (со 2)
пречи на развитиета на една голе- 
ма часть отъ Микробите. Водата

Водор дъть, Азотъть. Вжглерод- 
ниятъ окисъ (со) нематъ 
действие върху микробите.

Температурата. Действието на

никаквоСргъОата и Микробипт
Видехме, че мпжемъ да култи

вираме, да отглеждаме МукробитТ, 
както отглеждаме животните и рас
тенията.

Видехме, че има среди, условия, 
които благоприятствуватъ за раз
витието, за отглеждането на мик
робите но има и среди, условия, 
които вредятъ за развитието на 
МикробитЬ, които сж неблагоприят
ни за културите на бактериите.

Всека една среда се състои отъ 
известни елементи и споредъ това 
е полезна или вредна за Микро
бите. Ето защо ще споменемъ не- 
колко думи за по-важните елемен
ти на средата и гЬхното действие

температурата върху развитието на 
микробите е много важно.

На студъ бактериите упорству- 
ватъ твърде много 30" — чО“ не
ги унищожава но им ь вреди на 
развитието'

Некои бактерии оцържатъ дажа 
и на студъ до 200'' честите замръз- 
вания и стопявания сж вредни за 
микробите.

групиране на Микробите,:
|есто микробите се групиратъ въ 
Рганизма на заболелияъ, засил 
Втъ вирулентностьта си и бълесть- 
р, която едните причиняватъ. дру- 
ре я усложняватъ продължаватъ 

я правятъ злокачественна.
Гака напримеръ при скарлатина- 

1 Микробътъ на тая болесть, ко- 
*то е само болестьта е въ лека

V Е О А
нужно за домакини

отаижпенитгъ провинции на 
ишалианципиъ да бл\дс опреди,- |

и п .1(1

\ Дунавския басейпъ. Отъ друга ^ зеръ* афачеретТстана и 
_ страна, Австрия и Унгария папи ^ „««йГ

“ —Г- ---------

’-> следва :
П) Па Абисиния се отст.гт- пи п гпти ая\гI Л I ' (I
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АсеИе |,п щ[.и

Ш1П»са сПпнпсг г«5 1а сек 1 (р-,"Г[ 
сешге а1е огаяи1и1Вагати " У' 
сеп1ге1е <11п |и«Ь-|. •

То11 1тег|| ргетПнап, 
ргегепЬ 1.е (Ип пемьг,}.*, ;ц 
услЩА аи сЬ*ег.1а|’(к и 
Де ргедАПге ргетПИаи, 
зиГегП, дгауе вапс^ит, щ 
VОТ сопипиа х<1 Ирн-аз, а.

5иЬшзрес(ога1и! I'. Г‘гсгг.1|цйг 
Иасга си 8есИи1 1а Рпкинм 
1ш Сс Маста, а Гаси! 
рг!п питсгоазе риЬЬ ?1;Ш 1

ще засе* 
до 20 й

— Парламента 1с;< и!вьМанучуко докараха намксата, | — Вьпроса за наврем^ното
тьй и неуреденото сьсточние на получаване на българсктк о- 'дава непрекъснато 
северен ь Китай дава известно фйски вестници е уреденъ. Вест- декемврий т. г. 
оправдание аа сегашното дейст ницитЬ пристигатъ въ греда ни 
вие на Япония. Неговш-Ь военни въ би пол. и се продава гъ 
господари не си му докарали сутринь въ 7 часа 
миръ. Ако, подъ, японско опе ! 
кунство. ноингТ. независими про- | 
винции бждать добре управля- ! 
вани, гкхниягь иародь може да ! 
има по-щаслияо съществуване, I 
отколкото е имал ьпрезь мина- I 
лягЪ години, а тьрговскит! ип- | 
тереси па други гТ- страни не
съмнено не ще пострадат ь. Оно-

гйге Г Аг4 ^
11 И Ъ

;*сгг— И-къ .Доо. Новини’
ичлиза въ 4 страни-

за- еил,
'■ОГ с\,

уч1ог, ^почва да *Й

| ци, пожелание на четцигпгь и
имъV Е О А I абонати т/ь редакцията 

•изпълни ппъхното искане.
е и-

«чя»(лнужно за домакини * .51 (М
I де ЮЬа, авие! ейогк* чц,1 " 

— Времето продължава ,еа се|ог Утоуам пи \,1 Г,— Въ цЪлото кралство е 
засета площь, отъ зимница да е благоприятно за засе- 
2 300.000 хектари; повече 20 !тит^ есени реколти, 
отъ минало годишното за-; 
сяване

ГОПШДеГв^С.
5с аГгаде оНприт,, ш Шм! , 

яепоя, рЗг1пр1ог, астме г цщц, ^ 
сит 31 рз!гопПог Де 1п!г* рг1па*по 
тегасИе, *аи 1пс1из(г:>:!е.

оЬПде рс (шеги рпт.кцп ф 
рп заи яегуИоги 1ог, м пи !.рад, 
с5«,1а п!с1 о $е<11л(Д ск .пмгп.• € -7. 
пи1Н. 1П сах спп1гаг1и, р( '.«г 
рипПс, арПса(е Клепки 1 п сди7^,рг::. 
|и рЛгопи 1ог, VI,г Г| «К|ун 
атепгПе се зе уог «ркеаакуогбг

ва, което помага да мира, реда 
и благосъстоянието въ ц-к ли я 
Китай, требва да е добре дошло 
за насъ. Можемъ лл до очаква
ме такава последици отъ откъс
ването ма сеиермитк провинции?

* Р11В1ЛСАТ11МЕ— Следъ в месечно прието-1 
явание въ кюстендженскиятъ 
затворъ младежа Стоянъ Ка- 
заковъ отъ града ни осл\денъ 
за минаване граница и кому
нистическа дейности е пред а- 
денъ на мгъстната полиция, 
която тр.ъбва да го освободи, I 
ако той не се задържа по дру- ; 
ги престъпления.

1п сопкзгтИаГе си 1.едеа с!е Рге- 
дйПге РгетПДагй.

айисе 1а сипо^Ца ГиГигог Мпеп- 
1ог с!е 15 19 $1 20 с!е ат йопнсШар 
1п асел Ц1с1ер з1 ога«;, заи уепЦ| рсп- 
1ги типсо, <Лп иИе р<5гр, ей зип1 оЬН- 
ц»р, а игтз ГйгйпИ оНрза 3‘>Л1п|с1е 
с!е ргедй( гс ргетИДага.Хроника 8иЬ1азрес«ог. Р. Рп-пи Нач С. »л

Ма!ог. |||ШН[! И!Ш(-|

Г7ргьбва да омбележимъ че 
въ случаптъ се запазваха ин- 
тереситгь на ония провокато
ри които на високо твърдятъ. 
че населението отъ български 
произходъ въ нашиятъ край се 
отдава на н/ъкакви комунисти- 
чежи агитатори.

Самозаслепенитн во саоипиъ 
лични домогвания могатъ да 
подържатъ подобни емтини о- 
бвинения по адрссъ на едно не
винно население, единствената 
цгъль въ живота на което е 
да запази късчето земя насле
дена отъ дедиппь му.

*

Д-ръ Божидаръ Янакевъ— Инспектората на предвари- 
телило воено обучение при 
мкггного окръжно управление 
ни изпраща следното за публи
куване ;

Съгласно закона за предвари
телното воено обучение дона
сяме за знание на всички мла
дежи 18, 19 и 2‘) годишни жи
вущи въ окръгъ Калиакра, гра
дове и села, или придошли отъ 
други окръзи и живеятъ дъ 
окръга, с* задължени да уча- 
ствуаатъ редовно въ ученията 
на предварителното воени под
готвения.

Тия обучения се преподават ъ 
всЪки нед кленъ день при чете- 
ритЪхъ цент рови вь града и 
окръга.

Всички младежи, 
тая дата, било 
или неложелание са

Специализирал, по вътрешни болести и радиология иь Берат

Радиоскопии, Радиограхия ултра виолетови тъчи, елек
трически масажи, изкуственъ пневмотораксъ—Базлряжикъ

«се примести въ дома сиул. .Реджеле Каролъ'.\П0|
/срещу кино Модернъ до новостро?щия се АдминистрикI

0
ПРИСТИГНА ПРИСТИГНА

Въ „Джамадинъ“
*

На 1 Декемврий н. г. изтича 
срока за пребиваването въ Ро- 
мъния на градинаритк българ
ски поданици. Министерството 
на труда е взело решение що- 
то всички градинари да напус 
натъ страната

Пристигна вагонъ отъ прочутигЪ Добрешки вим 
огь големиятъ производитель Гутулеску вината сачи 
сти натурални смесени съ хамбурски мискетъ. 3* 
доколящи най инстъмчения 

Специално 
съ специални 

Специална
само едно посещение.

Които до
п о незнание,;

липсвали
и не явили до сега, ще бъдатъ ! 
наказани съ тежки наказания I 
ако т 1> продължавг.тъ да вър
шат ь и въ блпаше тов?.

Горното е съобщено въ 
цблиятъ окръгъ чрезъ публи
кации и биене на барабанъ 

Следователно ц-^ма

вкусъ.
приготвенъ чистъ гроздовъ пелин! 

балкански билки (букетъ).
скара за мезета, за уверение е необходим.

Постъпките г 
н-Ькои градинари, да 
по м-Ьстата си съ 
като

направени отъ 
останатъ 

отхвърлени, 
министерството е взело ре 

шение, че въ вс-Ька градина 
презъ зимата да остане по е- 
динъ български градинаръ, ка
то специалистъ.

Съ почитание ХР. ЖЕЛЪЗОВЪАда се
вземат ь подъ внимание никакви 
извенения освепъ тия 
денит-Ь въ

ОбрЪЩи

ьГ 1*
Прсдви-

Кюстенжданскинтъ н-кь „Ротата 
<!е Маге", отъ 26 М ч. г. съ сври 
букви обвинява бъмарскитп. влас
ти за нгькакъвъ терорь к о :• щ о V- 
пражнявали върху ромьнипиь жи
вущи нъ България.
Безкрунолниятъ писачъ който ни,ма 
емгъ.юстьта Оа се подпише, говори 
за н/ъкакви си варварства

закона.
ВИНО! ВИНО! ВИНО!ге внимание на 

всички родители,така 
господзрит-Ь, тото да 
жагъ млапежт-Ъ

Търговското Акционерно Д-во 

КОИКОРДИЯ — БАЗАРДЖИКЪ
също на

задъл-
принадлежа-
рия да из- IЩи въ тая катеп

пълняватъ точно п.-рното 
на бъз- [ пзреждане на закона.

гарската армия презъ общо евро- \ ВсБки неизпълняотр ичг. 
пеиската воина, .всички анкети ящ»го ше Б-ипг. и насг°- 
произведени отъ дружествата на глпГкт-,^’ Ъа нп«азонъ и
общо-народния Чер..Бръсни,' {:>) с,к лоояванъ съгласно закона кои 
доказали и отб/ъляза.ш, че най-вар- то е въ сила. 
варения народъ въ св/ъта е бъ нар. 
скиятъ, (5к) така закл. 
ять пасажъ.

Съобщава на почитаемата си клиентела, че оть 1 Декемв?'-* 
година открива голЪмъ депозитъ за вина и ракии 
Въ депозита се намиратъ първокачествени вина отъ най г?“
утит ■ винарски центрове Влая Калугжряска, Одобешь. 

г Панчу и др.
-//взра и бпрзо и акуратно на ц/ьни конкурентни

а
1935съ раз-

I9-
.КОНКОРДИЯ- А. ДВ^Подинснекторъ 

Па Премилитарното
Маиоръ и. Длексан

Съ почитание :
последни-

Обучение
дру

.
$1- »^иТЕ№ВЕГС6“ 1!г1з1о РасЙ1о1 — Валдгд^

.а
I «т &

”* СВ5СЯЩ е.,тЧа
^ Е
__ЬР!,.Л -тиа

5 раз- резултатъ ъа говн рь^бь- Мл
П1‘М«||1'ФСГГ П .. . .. . ..

ц
у I» Г А
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Есенни настроения ОТЛАГАНЕ 

на с|) 1»дноевроIк*йския 

въпросъ

НЕ ЧЕТИ

Партизанство
> ') тотата на живота се крие ветата и продължава да ги о- 

ю: ноти развитие. Понеже, голва. Листата сж опадали пг ч- 
'о с,.мата планета, всичко ти и стърчатъ сухи клони подъ
гносе движи, изненадите мъгливото небе. Сланата и сту унгункит,ь „ австрийският, 
Ьждащето вдьхвать нужд- дъть сж изиграли ролчта ги. 'дип ю чатиче:ки 
ть потенциальза дт се пре- Какъ много приличатъ тЯ, тЯзи 
Могнатъ тяжест. на настоя- нЯми дървета, на насъ хората 
о. Вь нзй забравените ко- и на обществото! Пада листъ.

1 По ромънски се казва аера 
Н(. Н,Т<’* ПО турски 3планера, а

по български гешещт*. Единъ 
синковицъ и той ре-

щГанъ* пише При все,

нашъкръгове се
стараят* да намалитъ по.ш- направи афачере.
епическото шачение на току- “сЯки е чуввлъ 
що направеното посещение на Добруджа се вършатъ най 

■» сгарцитЯ сж уверени, че единъ. д Р Уг ъ, последватъ го л г Гьомбношъ и <>е Кания вь мчого «Фячерета.
■този свЯтъ .нищо не е вЯч- множсстео. Ьезимени листа, не 
| и въ Библията се казва, потребни на дървото, слаби да 
книщо не е трайно* и „всЯхъ се задържатъ на него, откъс- 
■> преходно". Историята ни вагъ се, падъгь. Вие едва ли 
■взва случаи, когато нзвест- ги забелязвате. Но зимата идва
■ хора, общества или държа- гранката, клонътъ, цЕлото
■ сж искали да запазятъ сж- дърво, бавно незабелязано се с ■ 
ктвующего положение, отъ голва. Така е съ обществото, 
жочерпятъ облаги, против ь ; НЯксй безименъ, нЯкъде пада.
■ереситЯ и изискванията на ;Една трагедия дочаква своя 
Вмето, сж бивали въ дадень край, останала зд всички скри- 
менть принудени да отстж- та. Но злото понекога не е са

мо до едногс. То засЯга пове-
гделсте се за моментъ отъ че хора, цЯли области, голЯма- 
ата работа и спокойни, не та часть на обществото. Тогава

че въ

нашни 
синковицъ се записалъ члеиПисна, пое./едното прив ита 

вниманието на междунар. <'ип- 
ломатически срп,ди. Цп>лият% Дойде партията му на властъ,

че и той да си вкуса нешо 
По едно време идва пар 

тията.
Горкия се зачудилъ ка- 

къвъ да стане. Извималъ го 
голЯмеца и му
не си способенъ за друга рабо 
та освень 0а

въ една партия и чакалъ да

интсресъ на та ш среща е вь 
онова, което се нарича .об
съждане на общото европейс
ко положение".

Днешното положение съч-
казва : .. / идава голгьмо бе чпокойство вь 

Писна и Пудапеща. Нсп>ко 
лабаане на

ос-
положението на 

Италия вь Сргьдна Европа, 
преоичяикано отъ итал > аби- 
синския конФликтъ иотьвло-

тс направим* 
дьржавенъ предприемач* на 
строели ичь окръга*

Позамислилъ се
ць.

малко и
се съгласилъ 

Не следъ много, партията 
въ която се числилъ реши 
ла да направи 45 кладенеца 
по Добруджанските села. по 
неже. знаемъ. че Добруджа 
е безводна

Решено свършено, извик 
ватъ нашия новъ предприе 
мачъ и му
работа той да извърши.

Сумата за 
е голЯма, нали 
плаща!

Нашия предприемачъ съ 
бира нужднитЯ работници 
и започва да работи.

СелянитЯ радостни, че 
вече селото имъ ще има изо- 

моме <>а прео- вилна вода. помагатъ и тЯ 
види кога щс могатъ да бъдат, физически и материално за

по скорошното изкарване 
на работата, а предприема
ча. зеръ афачерето стана и 
пари въ джоба му 
голяй изъ БазарджишкитЯ 
берарии и сегисъ тогисъ съ 
автомобила на окр. управ 
ление набикаля работата.

Въ нЯколко време всичка
та работа е привършена и 
Добруджа се радва, че е

1 слгъОва на 2-ра стр.)

: шаването на англо италиян-мисълъ. на- идва зимата и .. . .
Сега е късна есе..ъ и падъгь скит’ъ °’^шчшя, {ип>'а НУН~

(твишелно

и съ никаква
яете м 1лкл разходка всредъ 1 
родата. между дърветата, листата. Идеге всредъ приро- полатиката 

Австрия и Унгария, тъй като 
врътнат, между Иимь. Писна 
и /удапеща е,у, много чин ни. 
Очевидно, е че италиянеката 
помощ: не е вече достатъчна

[Нага се хвърля на очи кзкъ дата, която ше ви научи мно- 
ната есени е променила дър- 1 го и ще ви успокои.

Какво сж решили експертнгЬ въ Гюрпжъ
да осигури политическото и 
(шопанско :акрспеан< на Ав- 
стри! и Унгария. Това може 
да се пъч тигне само отъ единъ 
чдрав* а мощен* органи чъмь 
вь Централна /тропа Пчвсчт-

/арамсъ. „ЕкодеНари“ твър■ жел/ьюп,глината линия Дмсе
че англиискиаиь и Френски бути — Адисъ Лбсба. 

периш, които съ работили 
'ледниппь дни пь Не д.Орсее, Италия една 
установили главнигпп ли- винцията Тигрс като градо- 
. на единъ проектъ ча раз- непиь Аксумь и Л»>уа оставате 
Иване на итало-абисинскип аъ АСпииния.
'флакпгь. Пъчи линии оста- ^ Абисиния отстъпва 

бъдатъ окончателно , цтл ип{ провинциите/ 
щсдчвлени, ако Италия по- ()СНь и часть оть 
шкг помирителноразположе- тинята, която нре<>етавля а
К осмия градус* на северна шири
Шлавнитп, линии на проекта на ца 1а>гадъ границата ча 
щгатъ да се опредгьлятъ как- 1 
-а следва :

И Па Абисиния се отстъп-

възлагатъ тая

2) Абисиния отстъпва на тия кладенци 
държаватачасть отъ пр.

но е, и.срачрешснисто наерпд-\ 
носер.тенекия въпрось с отло- \ 
жено отъча италиянеката ск-

(>га- спедал,и я V И сточна Африка. « 
// никои неЛарарь до !

подновени ра.чговоритгь за уре
ждане на 
Дунавския басейн*. Отъ друга 
страна, Австрия и Унгария

положението вьотстъпениинь провинции 
италианциииъ да бъде опреди,-

........ .. со;и Лес, сьД. т„ I Т7 "т"меж'
дточната часть на правин- .[Гтсин11Я оста,а нс:.аяи. “ «шчиарноапщ
пята Еритрея до граници- . . .............. ...........
»>> на Френска Сомалия. Отъ а1ЛШ 1: нп>-'ш ^ "ъдс пГсдста- 
1 ябъ ще се построи желгьч- вена отъ международния ре- 

*нца. която ще се свърже съ жимг.

ча
■

много

Рекламата е душата 

на търговията

___ —
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ПОБРУПЖННСКИ НОВИНИ'Стр. 2

сь нови 45 кладе-

Частна хирургическа лечебница

риятъ съ сладка вода 
денецъ) и комисиятасе

надарена 
ница.

Съгласно законитЪ за да ща доволна отъ цЪлатг 
се изплати окончателно на 05иколка 
предприемача, една коми-, ,
сия требва да прегледа и | Р Р пол)
удобри на самото мЪсто на- ; напълно сумата.

Още на другиятъ день,

I дава си дойдн а

I Л-рь Б. Ив. Божковъ
Варна, ул. Няшъ № 6. теле. ' 12

3
Ге]

I правената и завършена ра
бота.

НЪма да говоря за всички доха въ града да заявчд 
какъ С* били ужъ нЪкой си завистливъе

та пресъхнала и селянигс
Имьштвть се прегледи, консултации и с< Инакви ф,

операции. ,
Пай строг' спазване немяленитЬ такси за чпстнитЬ ^ 

лечебници пуоликувани въ Лърж. вестникъотъ 1934 г.

кладеници
удобрени отъ комисията ще налъ въ кладенеца имъ ни 

многото случаий и водата се изгубила!?.I ■

кажа отъ 
следния:

Като копали-копали единъ 
кладеницъ хората на нашия 
предприема гъ. достигатъ на 
30 метра и пакъ вода не из- 
лЪзла.

Синковица спира работа
та и казва на роботницигЬ: 
вий си вървете азъ и тая 
ще наредя.

Лял дена преди да отиде 
комисията да прегледа и тоя 
кладеницъ, нашия предприе- 
иачь нарежда, на своитгъ хора 

да налентъ въ кладеница 10 
кофи вода и да уловятъ една 
жаба и я пустнатъ въ него.

Тръгва автомобила съ ко
мисията разбира се пред

г ВИНО!ВИНО!ВИНО! V Е ОАТърговското Акционерно Д но

К О 11 К О Р Д И Я - ВАЗАРДЖИКЪ
нужно за дома 'л.Съобщава на почитаемата си клиентела, че отъ 1 Декемврий 

1935 година открива голЬмь депозитъ за вина и ракии

Въ депозита се мемиратъ първокачествени вина отъней про- 
чутмтй винарски центрове Валя Калугжриска. Одобещъ, 

Панчу и др.

Сервира бьрш и акуратно на цгъни конкурентни
С». почитание.

V Е 01
.КОНКОРДИЯ“ А д ^ нужно за дояа\иг.

ЕДИНСТВЕНИТЕ

ГА/10ШИ и ШОШОНИ 

по елегантность и трайность
Продължението .Н 

на Добруджа 

на м1,сто ? 11 ро;п>т*- 

въ идущия брои.

пр: емача съ нея — стигатъ 
въ селото .. предъ кладе-! 
неца.

Инжинера се пройзнася 
съ следните думи:

.Вгаю О 1е Ап1Г(ртег, дт 
1оа1е се1 та/ Ьип ри( си ара 
дике е$1е а*1а‘

(Браво г-нъ предприемачъ 
отъ всички този е най доб-

I
ПО .0*вик и м1 Ъ“1 1П

се продавагь само при
НЕНЧО КАСАБОВЪ

„Здраве и болести“ н,ч те о.ъ род.1телитй си, отъ пред- пята изхвърлена на 
: шедственицитЪ си.

Калниягь човйкъ, болното

;тиЬ1 >

точникь на зараза, 
жинщ. Едно порязване, •>

■ » о разпространявагъ микробитй, а аа е причинява крз*' 
следователно н разнитй болести по- падната кръвь, засъхна

........ * разпространяват* минро- {средствата аа съзнателно или иесъз- пзсрйдсТЛ. плюенето: тваря въ водата ип
дшпш а прячаняватъ болеститл «ателао фабрикуване, подържане и ишмп пв!. ™„„^П”кото м‘ микробнгЬ, които,

В«яйх««. че «якробитй се наши И«вм. « «пробит* а следоиа- I 1р Ф' М,*ен'Т0' Кашленето *■ разнасятъ се на > *-

ратъ а;, земята. въ в дата вь нъл- ИЯЙ* нз 1 Т>*'К СЖ м 1оги н • гъ . Най-лесно и най*
дчха. нъ т К л * - т ) на ч ,вКа п рас- *"'е * п‘,Си :.......... сравнение сь „ , ра>и*' ^трамяватъ микробитй заедно СЪ нея и *икр -
тенията, п жмн.тиитй. съ една ши ср1*д-т‘,;;'’' 34 предпазване отъ более- ' ср%Аствохъ най калката частичка, [нас* чРезъ Р»*и*т4
гй сж не кейк».де Най добре, •'•лче ти,к ЛьР*'*ва, училище, обществ . К1,чг" се отдклч отъ заразеното имъ новенно каейкоми н*1^ .,
чикробит* к ЯТО причиняват», р.,(. Фл'’И-:м1 " ДР. аалечъ не сж ся из- тй :. и чрезъ всичко, което тЬ бол- I” храннтг- като ха*^Т‘ ъз
митй болести «ирЬатъ ьъ гкд н > , ооде *»лга плъ адравето, кит* нзхвърлягъ постояннп п-Лг-ь ,кръььта на болниягь
болниятъ юИнсъ ИЛИ жииотио. Вол- х*г"е,“та " ореммаааае отъ более- лото си ма ьшъ отътй- животно, върху когото
ниятъ ч-нйм. болест кивотш е ™тк "°-°-х<У»атавжйсто дабждагь Р<ти нагноясали* яг|гт1 ни^и*
едва оосгояниа фабрика та яккр-аби 2ред<иаеям огь 6злестггй, защото. жата вчъ повръшанкГТиип^ К°' Така .бълхата' ь

и «•‘.-‘••-та ча.зредм и лйкаритк се пр,.„ (, ич и зо Е > 1 из- | мишкитй и плъховет Ь.
у;.елнч»ааг1. «чкего да се радват» :,чпкч. ч’,-гп'Р ‘Микр "'И1й на една сж заразени отъ чума

"Т1, '^зестнтк се на- попаднать върху чзвйъз
ка»ь1’та на б »щиятъ. Ако то инжектирать зараза*’

- станала затворена вз. нзечтъ.
и артериите, то разпростра- Така е съ иъшкитй. ъ'т 
11,1 чикР°б.1гЬ. на болеститй заразата на „нетнистиятТ’ т^: ^ 

възможно. За голймо поето шнн съжители на ‘
1,0 разни начини страдащи отъ нечистотии

артериитй и вени- ухапване въшкитй внася'1 
"'4 ‘ ЛМп и микробитй на .Пегнпстнчтъ тифъ“ ъ 

ир С1> начирать въ нея. Знае се.
Ч'- кръььгд при циркулирането, при
ч.-чГ ' ? СН/"' организма пречи- ричта* като хапчгъ
ПО-ЧИ--ИЛ1 ' 1 ‘ брецнтЬ, кйдего се които попадатъ вь мйст*' (

върви Ч-к«а /-1/'11’ се опйлч пикочъта. тисти низки, влажни мЬСТЗ> 
локоленич трк ,на поеин «ъ-М часа пречиства, тй преобладаватъ. . .-I

п адреии. по силни, п .. н ,р*1к ••«гооколо 120 ми- Мнхитй и др. наейкоми
шзсг.тики и да по-дъл.-о тк Тъ кръньта вихроби- наечтъ разнитй болести.

• 1> въ пикочъта, тая послед- цатъ но нечистоти.|ГЙ из'1?*

отъ Д-ръ Ив. Байчевъ
Ьнвшь Интернт-Парижъ — Училищенъ лйкарь — гр. Вззарджикъ

«
’*• ;

г«ге I ■

сл *•

• кг*'кочт
к ■*причинители на болести 

Ето защз болниятъ е иди • 
м оир# жаютцага г. срйда. а 

с * ш 1 и за общест ■!

пасен ъ
: л с.. » И.Г 1 време на здравето си. 

ценниятъ кдзнталь
11.Л. м и; и | ь н ъ

кехд дз се раждат». б(,слаби, венитй^ '
неся.»с ,бни за\ко болниягъ дьркеше чя-р/.и 

I й на более тъга си аатворе.-я в. раг, та 
гйлит . сн. псби ичдл.1 никаква 
н»сгъ — зз гзлймо нещастие б ч. 
ниятъ "Сне,!». че пр иттея-дз ;г с

никаква ти рческа нениета
не би билоОще къ крехката 

■пкчгъ тая или зная более тъ и Ц1 ,ъ 
■кмниъ съ нея се разправяте 
пай-.т»сле

еас- в .зрастъ т Ь !.з- нещастие кръвьта
м ке п ндпссне

до хаю тй. и сьянио *и*гр>би. но ги и рлна.я .»
к.йкмде и изтощени отъ б лестъта 

а не г,-ъ е, ,^зга и Жяв.гъ. свър- 
иить Гк*,1> ^ оставят». , й, ч следа 
-тъ гдето сж минали, освеиъ бозе-

Г1 • ,г ’ с■ страдали. 
Жил.гъте е прогресииемъ.

не и мито да сн па на тоя. който ги носи. 
Комари тй сжщо разпаса'1

КСМЯ>“

ложи !-ач» .задържането ».а мнърс- 
бмтк. мито пъкъ нЬкчй 
яние да

е ьь с ъ;то-
и- нагджи тми (с> <нание. 

санит. язастъ н др. И як» се хвърли 
единъ п >г тен. дне.л какво става, ще налредъ М«здитй 
се к ‘мстатнра — »л<м-т к преск ьрбе> ь д» е,, -дц 
и пресгляенъ ф»к-ъ. че начянитй. си : бчи п

с
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БЕСАРАБЧЕ В'домъ богатъ Златото въ Югославияни екне,'но посреща 
Вачлютена мойта нова майке 
,/о ш орни но. та а мърша ш вооишь' 
Никна тя. ра.сърди се, имайки

В Зимна ношь... фьртуни вичтъ. Всичко 
В в мразь и стулъ потънало мълчи,
В В'чужди край и инуждн домь 
В Бесарабче клето тихо спи...
В Вледма стая зъзне вдрипн ледми,
В Свило се нозетС на кльбца,
В Боже: и нбогатитЕ ли кхши 
В Има ледни стаи и сърна ?
В ВдрипитЕ и то самото дрипа 
В Вьзне сЕкашт. легнало е вьнь,
В Зъзне, но усмихва се в’съчи си,
В Че сега сънува сладъкъ сънь 
В Вижда се въ стаята уютна 
■ 1амь на господарското дете,
Н Седнало на „плюшеното“ сюлче 
В Пише писмо, пише и чете

И Мига мамо

И Помниип, т когато
В ' .татко ни и, пратихте тогап,
В Аик!, Оо гарата по пхтн мълко.иь 
В Плака той. и и шка ти сь г шсъ 
В Какъ проп писваха и оруги майки 
В ' 'пискайки ясчь тръгващи чеоа 
В . .че свиОни бгъха ми ш ронеби,
В Сени. но и страшен» бгь глада.
В Пи, на влака, писнаха рои майки.
В Ле небо и <ви се тягленъ план!,,
В По ю мигъ потегли лудо влака 
В И потъна в палналия Юрачь 
I! Вирнахте се и остахтс клети 
I Спралечъ !>омв асреоъ г шОнитгъ сей.
Е Че чеОа ви н, иОс ги <авяха 
В Вуритп, на 1.юто и гла 'а.
Е: Пий летяхме на ^ >ос че лайно 
1 С“черна % а ек мънички сърца 
I И :а ваш Оатскитп, ни сьлш 
Ц /. шкахо по блеоички лица 
|| Нп>к*()с вк.:ъ чу >*. ои кран далече 
В Влакътъ спре и с 1ълохмс тогасъ. 
г Сн/ъгъ валеше, непо .нати хора 
I 1а чъ събрани ОойОоха всреоъ нас»
В /1ипаха ни смени"- си прити,
I Питаха «; в;,<растъ. имена,
I /и, в' 'инч рамото ме сграбчи 

П повеое неиое и <ъ гриоа 
В- (\- V, /и ;ри аъ. не ре Ок чужои хора, к.ъщи 
Дта * .рея , .!«-<,•. моя нов* баща.
Вър I,; той и крета м - алъ е :еоъ него.
В-по ни предъ п.юпнитп, ерата.

I

Югославската наредил банка 
е увеличила оп> 2?.. I. 35 
до 15. II. 35

самичко По припадна ешо ш мна вечерв 
НейОе ме ишвориха саминъ.
(.трашно ми е мамо. ксреОъ ни, мата. 
Страшно вичтъ ироюрецк. комин» .
'.утринъта , ъ кошчг в/, ра ната 
Лль
Вч.реоъ енгъга и щипят;. стуОъ в инцето 
(.'китихме, кръстосваме грача 
Върна хъ се <; нлкои тамъ ек <'вора 
Чакаше .«< скофи ек ръка.
.хе.. чо\к, с менк хаиог на чешмата. 
Че кирипоъ

ГОЙ.■

ГОД ЗЛ-ДТНИТЕ, си 
резерви сь 156 мил. стабилизи
рани 
2>-0 мил.

динари или обикновени 
Динари. Около 90 *.послеОвахъ моятк нояь баща.

отъ тази стойность 
металъ. а остатъкътъ 

девизи. Споредт. 
на Нтрг дната банка, 
за с ьбнране

е възлато- 
въ злат 
сведенияни

■

въпросът ь 
на ююслакскит! 

вземания по клирижа съ Италия 
>е на пдгль да се

см твои отк сега'.
Тръгна V* <! :.• нар,I ми ; . олети. кг.ри 
I/еиое къ мк оа о чната 
П сгушен* тамъ а: оь и•,», аъ ио ръчнахъ 
Лоръ на пън капчица лоча 
Връща мъ а < мокрен» и премрътач 
Скофитъ я’премрина ш роце.
Пека мъ Оа отдъхна, и постоиан 
Че отк студъ вледи ее и сърце.
По току-що емдамъ и шхорч 
П/ъкои по високата стгъна.
Викатъ ме. аахвръквам ааъ на овори 
.1 сред;, овора малката шейна 
Впрнгатъ ме /‘шейната. а ек чеч 
Аичлитн .оспоОар.кото оете.
Н’6п> ш конти и е'- биче в‘рмката.
Ме поокаряа и бичктъ исп маци. .
/е.'ля, бгъса нъ цгьлии денк вшейната. 
Вечер,, пакъ сьсъ кофитгъ я ржка.
Пощемъ I а мъ треперя е ле; готи 
Ваш 1Н свит» а плача всредъ мрака

разреши. Блн 
ката е решила да основе 
институтъ за пронТряване 
тотата на златото, 
мастното

чеш ма.
единъ 

чис- 
т ь й като 

производство на злато 
(се постоянно увеличава.

■

Народи |+, се нуждая га. 
от ь дълга почивка

Въ Европа и на идтоъуь са 
ществуватъ вече много въз 
плвменяеми вещества, за да 
се прйбавятъ нови матери 
али Народите се нуждаятъ 
отъ дълъгъ периодъ на по 
мивка и спокойствие, за да 
бжде осигурено стопанско
то повдигане и установеиъ 
траенъ миръ. Тъй като осно
вата на нашата политика е 
мирътъ въ страната въ им
перията и въ свЪта ние нЪма 
да се поколебаемъ да

1

. 1 г Iащ > ш мамо не остахте,
(а умремъ в, ре,>ъ гладнитгъ села,

/ам. при васъ тъй слаоко бихме спали 
И , мъртнта тъп с шока би би /а 
Свечери ,е. нощ- припада тъмна.
Мамо търся тяонт топъл; скутъ 
Че I / мичъкъ в'та и; й она стон 
Плача ачъ премръталк и неч\-т;

'•>

I

из-
дигнемъ гласа си и да уп 
ражнимъ влиянието си про- 
тивъ войната и

Ношь тьмнЬе. бури аиятъ страшно. 
Мрачно и страхотно е ма аънъ, 
Нстая яедна бесарабч'- клето 
Вкочеиено сг.и тамъ вечемъ сънь

междуна
родното разногласие

Предъ насъ се изпрЪчнатъН.

следъ скьрши и ше г,..де погреТ.анъ Товз а въ „ шностъ тн му носа иай
обаче стана само тамъ гдето култу. лЪмото нещастие сигурна болест»..

още по-ситурна и

др. но .заболелите и като се заразата, семето, отъ което 
1анять и омажатъ добре съ не- .време ще се роди болестьта.
отии н зарази, кацатъ на чело- 1ака бчлнит% предавать на здра- рзта. хигиената е напреднала, гдето горчиш живоп. 

очит% или даже устата на нккон ■ вит^ болестьта не смущавани отъ и самшть боленъ и амктУ, сани-
въ и му елгзгь, насаждатъ за- никого тарии власти сж проникпати отъ
та, която тЬ ностгъ и която 1а I Ето защо пази се отъ болминтъ. съ .навия н с*. достат вчио цмвили- 

ь. за мухитк, тмскиомит-Ь е без I пази се отъ всичко, което е биловъ зовани и напреднали.
1на и ичъ служи за храна, ' контактъ съ бсленъ. По какъ ще се лекува, какъ ще се

Домашните животни трЪбяа да изолира т,оленъ. тамъ пето съзна
бждатъ чисти и далечъ оть вс^ка- ннето липсва. гдет< култура и на-

горчивл емтрть.
Така можемъ яа и.збрещмъ стоти 

пи хиляди при и Ери кчдето най тг* 
китЕ болести се раакаечтъ май лес
но. зтанателно или не съ щателно и 
мнозина имъ станатъ невинна жертва. 

Ири такова етио положение
има да се прави *

•рвеницитЕ тоже разнасят ь бс- 
итЕ.
мащчлгЬжиьнни куче, котка, киа зараза и нечистотия. предькь м.»чи> проникватъ и гдетоШ=1:2 Штв

и нки .ко което е било вт кон гато майката целува болното си де- лр гдето и на хмз не иткз нЕ.ому Д най Р
Не което никои не можо да и <а- да ги прегледа и да визи д«ли <<венъ Д аи скоро време

шгЕ животни насЕкоми и др бРани тч взима напрано хараза-а отъ писан-.то нъ ткхъ, не съдьржатъ и ТР^« «
ть да б.чдатъ здрави следъ вре I детето си. ) Когато здравиягъ си нещо друго, мЕкой отпечагъкъ на шото поколенията
гз ,е като се хранчтъ отъ тр>- служи съ предметъ,който предкаря- болни р»це. яЕкой микробъ. причи- създава.ъ здрави и да бждатъ п<-
тЕ на бол нит Е или смучатъ за- телно е служи тъ на нЕкой болечъ нителъ на и Екс болест ь ? уел'лкя м
-тта имъкрьнь, тЕ се заразяватъ, или е билъ зааърсенъ Какъ май-после ще се *брлнн «ит»е. упгършенс-вувмне и жи^тъ.

НапраиЕръ чашата съ която с циркулирането на .«ара.зеимтЕ банк- Прилагането 
пиль иЕк' й боленъ може да прета

ка- в*

но се
от

ся. него. се нмпраки всм-мо 
да се

г:а хигиената, кхлту
истм. като се знае, че почти безъ Р*та чистата наука ма всЕк 

мч на други. Който си изключение, всички иматъ кг в по трЕбва да е снещенъ дългъ 
хиига чаша Облеклото, малка, кой с-голЕмд. слаблетъ къмъ ония. които сж поставени

тия вещи' ценносткта на които е диратъ да водчтт

рззнаечтъ тЕ по 
• ь болестьта отъ кочто страдатъ. 
иа чкстности к • дето к »ч.тритЕ де болесьта

наляватъ и
ж д е 

на нси‘1ки
служи съ
книгитЕ. и др. вещи на боленъ сж 

»и се обаяе чЕкой боленъ стъ к >сители на болести, д ктатъчно е
арии кчр .ртистъ ирзнитЕ ко- да попадчатъ въ нЕкой з.тракъ и да Хвърлете една хялядо левова банк- иатъ каквото и да е експлоатация, 
и смучатт заразената му кръвь му служатъ идвЕстно време йога оцапана, замърсена служила Тома сторено. мЕсто за микроби, за
'Лчватъ и'тЕ Следъ време бол- 'Къ бк.рата, канцеларвитЕ. банки- дълго време ча смфилитмаи. на тубер- болести ие ще остане иЕки ше -а

куроотистъ си заминава, като тЕ и др разнитЕ регистри, банкмо. кулозни и др . пСТанете иа улицата жииЕе здраво и не ще ит
ВЯ ботггт.тл гз V комаритЕ- ти. съ които е ианипулиралъ боле <ъ или гдето щете другаде, ои;е първи- време да се разболяна
стнгиатъ нови зярааи кчрортме- чиноавпгъ, сжшо сж й»точяшве вя мтг ааруат, първичтъ. който и
ьшле ,м почивка, за въздчхъ и зараза Единъ боленъ може д се съзре, ше екгчиотт .ре и ше и при
кочарит Ь се „ахвърлятъ отгоре изолира, да се лЕкува « в ъ края ма .вре не6»рже и ше ч таи и па.и
хапят ь ги и имъ инжектирал- краищата или ш« оздравя или ше иъ ссб< см като най голЕма цииностъ.

и претен 
облекчавап. и

п д «бряиатъ живота, без да пози

драни и не заразямтъ никого и
)га.

иск-ствеино мал жена >лч-

. стаге

Четете в-къ

-ДОБР. НОВИНИ“
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! „015ТК1В11Т1А”подиного опасности. Ние не си вършва проучавания за 

зитваряме очитЪ. Обаче, ако земни богагства еъ България, 
ние се покажемъ твърди въ пт нтйи.витЬ геофизични ме- 
целигЬ си, въ срЪдсгвата си тодн Сж дата група нлподе- 
и въ собствената си отбра дъкь е работила въ Югссла-, 
на и тая на каузата замира, вия. кждего ели п<> стигнати д б | 
ние ще преодолЪемъ тия ри резултати, 
опасности, както сме прео
долявали много по големи главно за петролъ и

райони кждето по-рано V. пра-} 
■ вени научни изследвания, г 

именно бъ Врачанско, Кю тен 
дилско, БрЬзнишко и др. 

Същевременно ще ге правятъ 
Географнчни изучвания Напра- проучвания, но сжщитЬ мего- 

ве.читЬ предложения ди и за други подземни <>о
гастяа.

5ос. Апоп. реп!гд 01*1пс>и»г*а Ргос1исс1ог Ре1го1еи1*
РДКМ120Я АД СДЯТЧ РЕОАДЕ

Висип >И,— 5(г. Пепега! ВшИЯеапи Кг. 11 Ь« — Те'< гт "5, с

\-алгагеа ш {агй а ргоДихеюг гпагНог гаПшги;

Яеаиа иотапз, Сатрта
д$тга Котапа, Р1ос$И

Пат1^*Атвг1сапа, Те(еа|ел 
СопссгсИз,

III- се п.авять проучвания \
го р ь тия?

такива въ миналото*.
3

Петролъ и соль въ 

България
Апип{5 Опога1а с11еи1е1а сй а п:1йг|а1 1п ; га?и1

САКА ОМЕК:.
<1ерог11 си ргос!ше рего!1[егеи п

- У1мос 1м ОЕТДИ $1 си щоасатд-
| ВПит реп(ги ра\-п;- Ле лФ'«Непгта реп1ги ?иЮтоЬПе 

Ре1го1 реа1ги Иит!па1 агз 
Мо(ог1па реп1ги пюТоаге .Пк-зе!* 
РДсигД Чр С. Р. К. реШт сагапе 

си аЬип
СотЬиьИЬИ хресЩ репчи са-

югКегс
РагпПпЛ ора.. Я 31 1гапзрагеп(Л

Въ държавния бюджетъ съСофия Дирекц. за природните 
богатства е била вь преговори предзйдени кредити за проуч
ен една го ле ма европейска вания на нашит Ь минерални 
група, к-.яго е почнала да из- богатогла.

Вг1сНе1е Шп сгкз с- гИм
Т№ННе вр1г11 ЛгоЧа-и ;а

з(п'а 1а.ш'...г '1 гйй»
Ше1иг1 репТги ип*. !п юака-

0:

: X Р 0 Н И К А — Ргосюзе с1епа!ига!е си 1ахе ге<1и$е-:
ТОДСТОЯМ (рд!го1 иегОе) НоЮНпа, Вепдпа дге* в 

—---- II I. Е I и Я I — -

„обич" §1 ,^ЕвА-оп." ;
1Пе1ип $рес!а1е реп!ги:

йитоноечЕ, мотодке, тяастоаяе, мми|
— УДпхагеи 1п Ь1<1оапе р1итЬиПс -

— Вчера презъ кюстепдженско-, е дарителите па вние гъ по- 
пристанище се изнесе за Италия! мощит1; аь цц квата юето 1 
слецнить стоки: 5>! тона бензин-ь, < -074 петролъ, 1101 ногориьв и 6522 ?,едне' а ше .оъде изпратено въ |

Италия. Далеко от ь Родината | 
Пристигнали съ вь Кюсгенджа 17 си т Ь миелчгь за нея! Такатранъ.

италиански парахода за гнаряпе на 
други стоки. СтокигЬ се изплащат ъ 
сь валута съгласно решението 
правителството, по отношение санк- 
ПиигЬ.

Д-ръ Божидаръ ЯнакевъОтъ оня денъ вали енкгь 
"й въ цЬлмягь окръгъ.

Сиециа.тн.шрзлъ по вътрешни болести и радиология яъ Ь-Р-™л|
Радиоскопия, Радиограхия ултра виолетегг:: .т"**. *• *Ч 

трически масажи, изкуственъ пнеьмотораксъ—Бо -)
се примгегн въ дома си ул. .Реджеде Каролъ -,-®| 

срещу кино Модернъ до новостроящия се Админ;*тр ■' 
I зень Пллатъ.Кг

•*
* -- Земеделската Камара с

— ЛЬьстнигпгь пипшепрода в- отпуснала за вам а община
ници с.ь обрЛзуна ш синОцкашп. по Г,1>П1> кгР- зимница

по 2. 80 .!си кгр.
за семе ■

*
*— На 19 Декемарий н. г. въ 

-апелативния с/кдъ вь Кюстенд- 
жа ще се разгледа дЬлого по е погвърдилъ арестуването на 
конашкигЬсъбития.Вь това дЬ- бившиятъ каливкренски теме- 
ло е замЪсекъ и нашиятъ вест- д^ски контилиеръ Ионеску.

Той е обви11енъ въ гплТ.ми зло
употребления. вършени въ 
шия с-кръгъ.

— Кюсгендженскиятъ с.ъдъ

никъ
*

ПРИСПА

Въ „Джамадинъ“
11’ИСТПГПДIна - I— Новиятъ наематеаъ на

градената баня е ремонти-
ра.Го основно това обществено, „ ,г , \ | Въ силистренските села про-
заВ(. и<, ни I, I на >0нваини го сь: дължаоать строежитЬ на цьр- 
всички необходими принад./еж-] кви и училища. 
пости и удобства които се I 
изискват?- отъ хигиената и•

*

Пристигна
ОП, ГО.гГмг.ЯТ

вагонъ огъ прочутктЬ Одобеш^*1 °Н 
|> пропз! одителъ Гуцулеску вината с* | 

еги натурални смесени съ хамбурски мискет'-*1 
Дмгиляша пай инегъмчения

Специално

Привършени сж окончателно 
постройките вь село Араоажи, 
Узунжи, бжрж-Гьолъ и пр. пр.конлюрта.

вкусъ.
Г-нь Цонко печковъ е пплу Редакцията на 

чилъ телеграма отч, г. И. Ми- женски Новиш!*
пе^нприготвенъ чистъ гроздовъ 

съ специални балкански билки (букетъ).
Специална

в къ „Добруц- 
се примести

халаке. съ която последният ь на Ул- Брин. 11 лепна Хге 10. 
му съ ющ. да съоб. на всички! Зсичко да се адресира на гор- 
бивши^ секторни начал.отъ на- ния адрест.

•9Сл.ара за мезета, за уверение е не" '
само едно посещение

Сь почитание ХР. ЖЕЛС>30^
ционалъ-църъниската партия, да-
се яватъ на 19 декем. н г. въ; Правителството е взе /о , 
Букурещъ за да се разреши вь-! решение, що то да се ослебож- 
проса па отношение оставкигМ дааать отъ вносно мито венч

ни тмедялеки машини

I

гна горнигв. НвБРОДОЛъ Д-ръ БОНЧЕВ !
(Меугойо! О-г Вопссу)

I
)♦ *

Вестникь ,Добр. Нови
ни* ще и злезе наскоро съ цв/ь 
тень календарь ;,1 год.

Мишсгер .гвого на Народно-! 
то Здраве е разрешило 

I отвори вь града ни 
! аптека. Рс,-,и™;[Гзс°ьЛ„И„Я; ЗЪ“б0ЛЬ’ Каез *ИНИ—Грипа-1*1'

Предпочитайте .Невродолъ Д-ръ Бончевъ* чиято еф* 
огь изследчанията вь иаЖголЬмигЬ ,10-!’4

ла се 
още една (

(— Италианската *КОЛоНИЧ съ
Букурещь е събрала ..помежду Вь Трансилвания 
си 3 кгр. злато и 9 кгр. сребро, налч да продаващ;, 
произлизаше огъ вергегн на да-■ на длъжницата, 
ми годеници и др. Вь надежда,; могли д а 
че то ще се узеличи наредено вноски по

тносгьсе доказа 
лабораторн.

За лродань въ аптеки 
АОригиналич кутийки

сг>{ започ
:имотипиь 

които не
к-В*и другерий— и то само 

по две хапчета розови съ надпить.ел\
внесътъ ерочншпп

консервацията. 1
Вагагу '-

.. _ ш ..


