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]равото на предпочитание * ргсет|шпв на 

Държавата въ нова Добруджа
; Италия требва де се върне къмъ миролюбивата

европехска общность
отъ Евжеми Замфиролу

биашъ делутатъ .Енгранзижанъ" (9.1): Ясно| громъ, който 
е че Италия ше излъже много, последици за европейското раа- 
ако разчита на помощьта на1 новесие. Всички досегашни опи- 
Токио или на Берлинъ. Въ дей-1 ти да се постигне помирение

=«=-.....ГГГ^Гь3^. ^ ~Ги4^р„Ги:
волнигЬ ще може Итслия да тЪ може да изработи нова фср- 
пслучи онЪзи удовлетворения, мула, която да тури край на ед- 
къмъ които се стреми. Ние сме на война, чиито последици се 
все още убедени, че единстве- влсшаватъ отъ день ме день. 
ния начин ь да се уреди итало- И нашето май искремо желание 
абисинския споръ е да се по- е па видимъ връщането на И- 
стигне едно помирение. Ние сме талия въ миролюбивата евро- 
сжщо така уверени, че Италия: пейска общнссть, въ деня на 
има да играе важна ролъ въ1 годишнината отъ сключването 
Европа и че никой не желае на френско италиянската римска 
да присжтсгвува на разгрома ма спогодба.

щ е има големи
(продължение отъ брай 237)

I ози е можелъ или да купи отълЯднигЯ три насоки : 
ридически, национално, и со- жителя, които притежава земята, 
ъ икономически и тритЕ доста- правото муза използуване или ако

не е желаелъ. жителв е билъ въо иажни и отъ значение, за да 
ж.датъ разгледани и разисква- ■ правото си да прехвърли използу- 
(чостранчиао, както бидоха раз- ясЬному базъ каква и да е спжнма

отъ собственика.|ни въ Парламента, а именно 
становището за празнотата 
) се явява огь изселването на

Обяснението е колкото просто, 
толкова и логично.

Подъ режима на правото ЕгпЬаИ» . 
собственосгьта беше разчленена вз, 
смисълъ, че едно лице (етбаКсвги!) 
имаше цялостното право на излолзу-

Ю1о население и нещастното 
кение на това население въ 
> изпада. Съ това изселване 
зруги случай азъ съмъ вече 
едалъ и описахъ нещастното
>ложение. Защото кой може следяваше и се ^^
ванки добродушието-кротость- ^",ашв ма синъ, но друга личности .
удолюбието и подчинението >а питаше праното на пиба ргорг1е- жавата е добре и тдраво обснова- 
ва изселваше се население, ,а,г' приемайки отъ първото лице, | но. Гака би било ако, не би имало 
се съмнява за причимигЯ по което използуваше имота въ заме- 'това ако '
.то си отива завинаги ! оста- ! на* маРи или ®ъ и*тУРа “сека година. | Даже чрезь закона огь 1914 г.

въ родната земч, въ която е Поради тази причина хрисовули- Дъжавата нареждаше да изчезне 
нало повече отъ петь века, и старитЯ законодателства пред- ! въ подла на жителитЯ правото ин*
китЯ на своитЯ родители, и виждаха нови нареждания съ един- ! пие) ргорпеМг (гола собственость) тъ Отплува днеСЪ ОТЪ Вре
ди заедно съ всички възпоме- I ствената цель да улеснятъ прите- съ това, че тЯ грЯбваше споредъ

. жателя на голата собственость : закона да изостанятъ безвъзмездно 
(пиЛ ргорг1е(аг), да обхване пълната 1 на Държавата, една грети часть отъ 
собственость — пълното притежание земигЯ. които стопансгваха. и по 
на имота, възвръщайки му и пра- този начинъ станаха пълни собст- 

| вото на използуване. веници на остатъка огь две трети.
Тази възможности се иввнаше и Преминаването безплатно (без- 

тогава, когато владетеля на земята възмездно) оть жителитЯ кьмъ 
| гледаше да отчужди правото си на Държавата ма земитЯ се смяташе 
използуване.

Правната мисълъ не се помиря

ване на земята, което прмо се на-
предвърляше отъ италианската експедици*—раз

Френскиятъ флотъ
На маневри при Гибралтаръ

Парижъ, Френскиятъ фло-

стъ. за да произведа гол-Ь-
м у които сж свързани всички- 
Кздни кжтове, лЯто човекъ се 
■а и живЯе !
1§апустна, прочее моитЯ чувства 
Н анализирамь тритЯ насоки 

които се представя новия за- 
Щ за предпочитание — ргсепт^- 
)иа Държавата, като започвамъ 
юридическата страна на въпроса 
1роизХ1><)а на правото ш пред- 
шпанис

ми военни маневри по за
падния бр-Ьгъ н а Африка. 
Въ тоя флотъ и въ устрой
ваните маневри ще взематъ 
участие 40 отъ най добрите 
френски морски бойни еди
ници.

като цена за откупуване на голата 
собственост (пис1а ргортк-МЦ-)

Така че. закона на т - ма Сасу се 
разискваше и се г ласува. жителитЯ

;ледвачитЯ на нашето минало! И възвръщайки сена въпроса за на Нова Добруджа, собственици на | оеинО ВИГЛИЙКИЯ виждаха ВЪ 
>чти всички на мнение да за- ; правото на предпочитание н* дър- земи не беха и не сж вь положе- тия маневри близо ДО Гиб- 
[телствуватъ и удостоверятъ, жавата при всички продажби на нието на етЬс]||слп, а сж пълни 
роизхода на това право за земи отъ Нова Добруджа, трЯбва. соаственицн на своитЯ ниви, и пра- 
ючитание — старото право бе дв признаемъ, че вь закона отъ вото за предпочитание — ргееш|шпе 
пН —трЯбва да се търси въ Дприли 1914 г.. който уръ даше на Държаната при продажбитЯ 
.мата (семейната) собстве- селската недвижима собственост», на земи въ Нова Добруджа не си

тамъ, 6Я вписанъ сжщия по-горе намира своята правна основа. 
показанъ юридически раздвоена И въ една страна правова съ 
собственость (сжщо като института правни принципи вь неймитЯ основ- 
ЕтЬл1кап, съгласно който Държа- ни институци, да се констатира по- 
вата 6Я взета сметната като пиб горе изтъкнатото не е лишено отъ

ваше никога съ това раздвояване 
на собственостьта. Чуждиятъ печатъ и осо

ралтаръ първия резултатъ 
отъ споразумението между 
английското и френско ад- 
миралтейства за едно сът-I, каквато е сжществувала въ 

>нскитЕ държави въ твърде 
1ечени времена, 
хното събиране и подреждане 
е, започва едва въ началото на 
лото столетие <19) чрезъ (.бор- 
на /\ара.жа въ Мунтения н на 

:мака въ Молдова, именно въ 
рията която засяга — изчезнала 
ь — институцията на етрНеоге! 
»Нс или Ьегтап). 
адетеля на една земя или сгра- 
о това
ъ право да отчуждава използу- 
го огь подобенъ имотъ 
аарително да се справи къмъ

рудничество въ Средиземно 
море. Френското м во на ма 
рината обаче заявява, че ма
неврите на френския флотъ 
близо до Гибралтаръ н~кма-

ргорпе1лг— притежагелъ на голата | значение, 
собственость, на цЯлата обработ
ваема земя и тори, а пъкъ всички 
жители бЯха сметнати (взети) като 
използувачи на гЯзи пространства 
обработваеми земи и гори. всЯкой 
единъ житель на земи. които ги

При все това да се опитаме да 
потърсим ъ едно обяснение отъ дру
го естество, което да оправдай тла- ТЪ вбсОЛЮТНО НИКвКВО ПО- 
суването на закона на т-на минис
тре Сасу което пъкъ ше го напра- 
вимъ въ една бждаща статия.

литическо значение. ТЪхно- 
I то произвеждане по тия мЪ- 
ста е било решено много 
по-рано отколкото поелед- 

ДОБРУДЖАНСКИ НОВИНИ нигк политически събития.

право (етЬаНс) не е стопенсгваше отъ деди - прадеди.
Но щомъ така е поставенъ този 

безз. въпросъ, би ни се отговорило съ 
известна лекота, че прааото на Дър-

Четете в-къ
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.ДОБРУДЖАНСКИ НОВИНИ^

Изменението на закона за Националниятъ фронтъ ве
Ромжния и малцинствата

Стр. 2

НОВА ДОБРУДЖА
Съ Кралски указъ № 5 отъ ние за държавата, по отноше- 

1936 г.се изменя закона за Но- ние упражняване на правото за 
ва Добруджа огь Декем. 1934 предпочитание, така както се 

, год. по отношението разпореж- нарежда по долу. 
дането на чл. 18.

Новиягь чл. 18 има следно солютна, отъ публиченъ редъ и
може да се поиска отъ страна 

Членъ единственъ — Къмъ на всекиго заинтересуванъ как 
членъ 18 отъ закона за органи- то и по инициативата на про 
зиране на Нова Добруджа об- курорската власть или на ми- 
народванъ въ Държавен ь в къ нистерството на земледелието 
ЛФ 242 отъ 18 Декемврий 1934 и държавните имоти при пос- 
г , се прибзвятъ следните али- редсгвото на своите юристъ-

коисулти и сждопроизводство- 
Продължава се съ още една то (процедирана) въ тези слу* 

година срокътъ за упражняване чай се освобождава отъ такси 
на правото за предпочитане на 
—ргеетМипе— на всички офер
ти за продажби, зарегистрира
ни въ министерството на зем
леделието и държавните имо
ти. следъ деня на внасяне въ

Подь това заглавие г. Дръ 
Ст. Полянски въ в. Миръ отъ 
13. I н. г. в ъ една обширна 
статия разглежда въпроса за 
малцинствата отъ която ва- 

ди.мь важния пасажъ-.
Следъ като говори за идеал

на нем-

цитгъ въпросътъ става пеш. 
дметенъ, поради технопо« 
сово и бързо изселване. Нац.^ 
см българитгь и русите 

Вследствие отнемането щ 
една трета до една

Тяхната ништожнссть е аб-

четвьрщ
отъ земята на българите ш 
силата на

то съдържание:

изключителния и
конъ за организацията на юж 
на Добруджа и многото щ 
ги специални закони, 
поставени економически 
де зле. Политически 
неорганизираните и, по т 
чина че нгъматъ своя малщ 
етилена партия, сл\ разпрьсщ 
ти и взаимно враждебно ни 
тросни9 пръснати изь разния,] 
ромънски иолитинески парти. 

Известно е че въ

ното организирване 
ското. Унгарско и Еврейско 
малцинство въ разните облас
ти на своя националенъ, кул- 
туренъ и стопански животъ, 
той продължава:

Въ какво положение с/к, оба
че, другитгъ народности?-Отъ 
тгъхъ украинците съ сравни 
телно по добре, защото въ по

а

I /К нинеи:

и марки-
Сждътъ компетентенъ за кон

статиране на тази ништожность следните година сложиха ед- 
е окржжниятъ еждъ (трибуна- но похвално начало на своята 
ла), въ района на когото се на'л народностна организация и д- 
мира имота, и който еждъ ще не съ иматъ собствена полити- 
реши като първа и последна ; ческа партпя и свои предста- 
сждебна власть (инстанция),безъ вителивъ парламента. За тур-

ку.турщ
отношение в ъ единспшнт 
училища на българитгь на * 
жна Добруджа много опиум
ните класове тази година к 
ха закрити. Независимо 
това, настъпи и икономически 
раздуха, отъ друга страна-а 
застраши националното само
съзнание на идващитгь посо
ления.

Следъ всичко гореказано ос
тава въ Ромънин дъ.иарскж

парламента, срокътъ се ограни
чава на една година, съ право 
министерския съветъ да даде 
право на министерството на зем
леделието да продължи сро
ка още съ шесть месеца.

Всички юридически зделки

право на възражение (опози
ция) въ съвещателната зала на 
ежда бързо и * съ предпочита
ние отъ други дела.

Въ този еждъ ще бждатъ при- 
като: контракти за аренда съ зовани: 
по дълъгь срокъ отъ петь го
дини, пълномощни съ неогра- лицето на министерството на зем- 
ничени права за управление и : леделието и държавните имоти, 
разпореждание, за снабдяване 2) Днешниятъ 
съ парични суми срещу задъл- земята или онзи въ полза на ко
жения, привилегии, ипотеки и тото сж направени по горе по- 
др. реални права, или всякакви сочените правни 
споразумения и сделки които местожителството посочено въ 
при една форма прикрита, се акта или действителното му мес- 
извършватъ продажби на сел- тожителегво. 
ска недвижимость, подлежаща

пълнени въ отежтетвие отъ го
репосочените местожителства и- 
ли въ случай на отказъ за при
емането имъ посредстаомъ о- 
бявяването имъ съ залепване на 
посочено място, което пъкъ се

Г':

1) Ромжнската държава въ
констатирва отъ полицейската 
(административна) власть 
нотара на общината съ прото- малцинство е, което порок 
колъ (прочесъ вербалъ), който най-слабите си позиции щ 
служи като доказателство до о- понесе и най големите пора- 
бчваването му за фалшиво 

Трибунала ще се произнесе 
по ништожнсстьта на 
право — 8е 8гер1 и ще въведе 
в ъ владение и собственость 
държавата посредствомъ мини
стерството на земледелието и 
държавните имоти въ имота за 
който се произнася възъ осно
ва цената вложена и която не 
може да надмине цената 
рарната експроприация (отчуж
даване).

или
владетель на

актове, по жения. Това, обаче, може к 
има съдбоносни последстт
за неговото бъдеще нациоши-
но самосъхранение,

Въ заключение все пакъим 
една надежда. 7 я важи за па
чки народности въ Ромънин 
се заключава въ стгъгане редо
вете на по-слабите отъ пол 
и приобщаване усилията т 
всички за обща борба въ ре
ките и въ духа на мирнит 
договори и клаузите имъ з* 
малцинствата.

Че този е най-ефикасния нь 
чинъ з а прътивопоставяий

акта по
3) Собственика на имота кой-

на правото за предпочитание I то се еизселилъ или получилъ 
на държавата, направени отъ позволение за изселване, като 
собствениците имъ, които сж бжце призованъ на последно- 
се изселили или добили позво- то му местожителство или въ 
ление да се изселятъ, всички общината 
подобни актове и сделки се смя

въ района на която 
се намира имота на изселващия

татъ за отчуждавания прикри- се 
ти съ цель да се попречи на у- I

на аг-
Всичките сждопроизводстве- 

пражняване правото на предпо- ни форми се освобождаватъ 
читане и като така сж ниш- отъ гербовъ зборъ (мзрки) и се Предаваме повторно прело-
тожни и безъ всякакво знаме- счигатъ правилно и законно из- !

„Здраве и болести“ Една голЪма часть отъ открития
та на чов*ка, бидейки слаби и не
верни претъпяватъ естественните му 
каче^ва, естественните му оржжия, 
които природата е вложила въ него 
аа да може да изпълни успешно ро
лята, за която го е създала. Чсвекъ 
съ свето умуване на много места се
е огдалечилъ отъ природата, създалъ
си е единъ новъ, 5щ депеп$ 
лезъ да държи сметка 
която го е създала, безъ 
сметка за едни неотменни 
закони, съгласно 
направлява всичко.

Въ по-големата часть отъ култу
рата, напредъка цивилизацията дц 
човекъ е дерайлиралъ отъ естестве- 
ниятъ си пжть, като е пренебрегналъ 
законите, насоката и др. на своята 
създате яка-природата. Той си е съз 
далъ и заживелъ споредъ едни свои 
изкуственни измислени, непостоянни закони, които честото сблъсквай съ

природата и нейните неотменни 
вечни закони. Въ това често сбл» 
кване на човека съ природата и ве
ните закони се крие нещастието* 
човека, болестите, мизериите ьР 
чевините ве живота и др. Вс'й' 
поха, всеко поколение отниса съ

И 0?

отъ Д-ръ Ив. Байчевъ
Бившъ Интернъ-Парижъ — Училищенъ лекаръ — гр. Базарджикъ

(продължение)
прекъс-

немъ онова, което бе необходимо, за 
да може всеки да си състави горе- 
доле едно понятие, една

Съ казаното до тукъ ще не сж дипломирани. Те само рабо- 
тятъ и жпвФятъ водени отъ природ- 
ните закони; за техъ раежждава са- 

идея зд та» мата природа, която ги е съчтапа 
ка наречениятъ „евидимъ светъ, за Те далечъ стоятъ отъ човека кой 
микробите, за причините на более- то расъждава, еамъ реди живота гн' 
тите и др. Всеки требва да разбере прани постоянно все по нови откпГ’ 
и добре да помни, че и микробите тия, които вместо да го засилват^''' 
имат своето место въ природата, как- по-големата си частъ го птЛ.^ 
то го иматъ разтенията, животните, измествагь отъ естественниятъ 
както го има и самиятъ човекъ. Те пжть, поссченъ нем! ^ п У
изпълнявал, една много важна роля коя го го е създала и ко тг.РгР0Д-Та’ 
“ природата, аа която с* създаат, яай аеликата маГсТорка Те тТГ" 
ни и снабдени съ всичко необходи- вложи, а нещо ценно въ най 0 
мо за изпълнение на тая важна роль. ното си творение и му е дала сТт' 

Те не разсъждавал, те нематъ ветното назначение коет Д - съ°т‘ 
учалнща, «рквя. елдялища » др., кътъ, дълго още яе Гоже ,'а"п™ре'

бе си законите, откритията, 
които сж направени противъ пр»Р 
дата и мизерниятъ животъ които • 
воденъ, остава само природ313 
своите вечни закони и всичко, и* 
човекъ е създалъ съгласно тия3»- 
ни, и се е засилилъ въ вс*ко 
ношение. На много човешки от ? 
тия. на много умувания въ 
ние днесъ се чудимъ, какъ 
това да бжде; много — закони 
проверени въ миналото дн«* 
смешни а за некои даже и не 
каме да верваме.чесж с*щеС*,си 
ли. Така ще бжде следъ вре»*' ( 
откритията и законите въ на 
време: следъ насъ идешитЬ н*

животъ, 
за природата 

да държи 
природни 

които се движи и

минал-' 
е »отт
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всгъкави посегателства Г еорги Димитровъ и Хитлерърсщу
ърху пиъхнитгъ общи интерс- 
„ се вижда и отъ речьта на 

Ионъ Михалаке, произнесена 
парламента, който е пред- 

(датель на голпмата нацио• 
им земледгьлска партия, как- 
ю и отъ становището на дру 
и демократически водачи, ка 
ю 2. Григорий Юнианъ, пред- 
(датель на друга радикалъ- 
{мледгълска партия, и отъ по 
(де ние то на по - демократич 
ата ромкнска преса— „Ди- 
щнеаца“ и ,Адевърулъ’. Тгъ 
; опасяватъ, че единъ насил-

Слкдствие на конкуренцията не 
могатъ да се спазьатъ всички трудо
ви условия определени отъ закона, 
а най — вече се посяга на — пай- 
елемантарною — на парчето хлкбъ 
чрезъ намаление до минимумъ но и 
бкзъ това мизерни надници.

Огъ друга страна масовата без
работица отъ най различни браншове 
идва да замести истинските зидарски 
работници и тона подбива цената и 
става причина тото повечето отъ 
зидарските работници да ходитъ по 
улиците без да имъ се даде възмож
ност». да припечелятъ нещо преаь 
летния сезонъ.

Сдииствениитъ зидарски сезонъ.
Предъ видъ това положение нека 

всички се запитаме : защо е така ?! 
Това е така за туй защо то ние всички 
сме разпокъсани, въ насъ нема един
ство и най вече защото не сме ор
ганизирани въ зидарски синдикатъ— 
под прккото ръководство на компе
тентни и съзнателни зидари, които 
да защитаватъ нашите непосредстве
ни интереси за излизане отъ това 
положение и за прекратяване на кои- 
коренцичта между предпреимачите 
има само единъ изходъ :

Създаване на здравъ зидарски син
дикатъ съгласно постановленията на 
закона за синдикатите.

Подъ това заглавие големинтъ 
софийски ежедневникъ в. яДневникъм 
отъ 13 1 н. г, предава една обшир
на дой иска отъ Ьерлинъ по време 
на дгъ.юто по атентата 
хстага въ което беха намесени бъл- 
гаритгъ: I, Димитровъ, Ганевъ и 
Поповъ.

ъ къмъ традицията и миналото на не 
говин народъ; споменът;> ла бъ.иа- 
ритгь. които лаедно сь германците 
се биеха за свободата и справед
ливост ьта, срещу армиитгь на це- 
лин свгътъ. му направиха силно впе
чатление и спечелиха неговата сим
патии.

Хитлеръ даде заповедь, да се сп
ре процеса. Единъ аеропланъ отне
се / еорги Димитровъ и друга ри тп, 
му въ страната, конто пожелаятъ 
въ Саветска Руси н’

Вуражътъ■ храбростьта и
Българското име

въ /ай-

Отъ тая големи дописка вадимъ 
текстуално следниятъ пасажъ.

1 олгъмь бгьше
Двубоя между м-ръ Гьорингъ 

и Георги Димитровъ.
въ егида. С ь Гьобелсъ. Димитровъ 
не можеше така лесно да се бори, 
защото той съ остроумие и сар- 
казъмъ, отбиваше апострофи тгъ и 
репликите на Димитрова.

Гиорингъ се нахвърли грубо срещу рглеръ почувствува, че у него се е 
Димитрова, а това му даде поводь | събудило националното чувство и 
да подчертае високо своята наци- \ -^яна къмъ националъ социалисти

ческата партия.

ически режимъ спрямо мал- 
инствата ще доведе послед- 
итгь принудително до една ко- 
мция и се питатъ какво ще 
равятъ тогава 12-13 милио- 
а ромънци, разпръснати изъ 
1 политически партии, сре- 
Iи 5-6 милиона инородци, о- 
чдинени въ една обща мал- 
инствена организация?
Тгьзи именно факти идвапгъ 

а потвърдятъ, че предстоя- 
\итгъ събития въ Ромъния о- 
пцаватъ да бждатъ не само 
нтересни, но и крайно поу- 
телни относно стойность• 
|д на демократичният мето- 
и или похватитп въ управ- 
ението на нашата северна съ- 
>дка спрямо нейни тгъ инород- 
и населения.
Да се надпваме, прочее, че 

омънската демокрация ще въз
тържествува и че въ такъвъ 
тай тя ще спечели както 
омънския народъ, тъй емцо и 
чговитгъ 5 6 милиона мирни 
лоялни граждани отъ другъ 
чродпостенъ произходъ.

които инпонираха н а Хитлеръ, 
спасиха Георги Димитровъ и дру- 
гаритгъ му. Скоро следъ това и /о-

■

оналность и своето булгарско при- 
зхождение.
Азъ съмъ българино и синъ на балко

на—отвърна Димитровъ на Гьори
нгъ. Ние българите сме въспитани 
въ духа на свободата. Ние имаме 
едно минало и една история, съ 
която се гордгьемъ.

Въ времето, когашо германският 
орди—продължаваше Димитровъ— 
бродеха по горите и нападаха гра- 
нчципиь на римската итперия, то
гава, когато германците подража
ваха на Французкия автократизъмъ 
и вашия Фридрихе Велики, въ По- 
стдамъ, говореше на своите коне 
по латински, ние българите, бехме 
великъ народъ и давахме ку.тура 
на света.

Тукашниятъ зидарски комитетъ 
ни изпраща следното за публику
ване :

Къмъ зидарските работници
Предъ видъ усилената конкурен- Прочее елате всички утре на 19 т. м. 

ция между предпреимачите — зидари, въ зидарското кафене, къдетс ще се 
такава се създава и между майстори, турятъ осноните на нашия новъ зи-
^Г.‘ГсДГ.аГ.ГГЖ: «*»■ -—«■ »~ "««р-ч.
кога да преживяватъ на критически съ ва|,,ит'® гласове, 
моменти. Отъ зидарския комитетъ

Д-ръ Божидаръ Янакевъ
Го.гемъ беше куража, да се дър

жи такъвъ езикъ.
Сждътъ оправда българите.
При единъ политически процесъ, 

не беше мгкчно, да се даде една 
насока на делото, каквато се би 
же.гала отъ върховете. Имаше еж- 
що така и други тежки обвинения 
които ако не пратеха Димитровъ 
и другарите му на разположени
ето на джелата, щеха десятки 
години да прекаратъ въ затворите.

1 укъ

Специализира.™ по вътрешни болести и радиология въ Верлинъ.

Радиоскопия, Радиограхия. ултра виолетови лжчи, елек
трически масажи, изкуственъ пневмотораксъ—Базарджикъ
се примести въ дома сиул. .Реджеле Каролъ" Л& 60
срещу кино Модернъ до новостроящия се Администрати- 
венъ Палагь.

Благодарность
Подписании, благодаря на зж- 

мЪкаря г. Тодоръ Капришъ, 
| поставени г-Ь ми зжби — цЬли 
!люсти отъ които съмъ напъл- 
> доволенъ.
ПрЬпоржчвамъ г. Капришъ на 
'ждающитЪ.

НОВО ВЪ ДОМАКИНСТВОТО

Водата за пране 3 Е Г АХитлеръ се намеси.
Изглеждаше, че героизъма и про

явената храбрость на Димитрова, 
а особено онова, което той чу отъ 
устата на единъ комунистъ—събу
ждане на националното му чувс
тво

Изпира, избЬля, дезинфектира дрехите
Спестява трудъ, време, дърва, сапунъ и пр. 

съ една дума, спестява парите ви и дава отлични резултати.
Ст. Балтаджиевъ

Пазарджикъ и манифестираната любовъ

смЪятъ и ще ни се чудятъ на I животъ, сигурна и още по-горчива 
,3> както ние това правимъ съ на -1 смърть.
итЪ предшедственици. Ще сстане Въ Природата има безъ брой раз- 
Мо онова, което е въ съгласие съ лични твари, но всички сж подчине- 
«фодата и нейните закони, което ни на едни и сжщ . закони, всички 

напредъ, усъвършенствува се си иматъ определеното место и на
ясно тия закони, съгласно при- значение: нито микръбътъ нито му
лата. хата, нито чов-Ькътъ сж въ егетоя-
тУ«ъ тамъ, кждето човккъ е въ «ие да изменятъ тия закони, мкето- 
«С..СС, природата - кеааат* за-

> ултурата напредък ьтъ, цивн- Когато човекъ проникне въ по- 
1ията сж съ успехъ иматъ сми- следните тайни на природата, когато 
лъ и сж положителни - животътъ въ вскко отношение тръгне по ней- 
Риятенъ.прогресизенъ, нормаленъ. ните закони, когато всеки си заста- 
'сЪко отклонение, всеко дераили- не на определеното мЪсто, тогава 
•е отъ естествениятъ пжть отъ ще изчезнагь и мизерии и болести 
°Родата и нейните закони е една и животътъ ще стане, като една от
елва грешка, която води къмъ лична пиеса играна добре и на която 
1а неравна борба на едно нищож- всеки ще ржкоплеска въ края. 
творение съ своята велика съз- Микробите не разсжждаватъ, за- 

елка Природата и като резултатъ щото нематъ време за това, те вър- 
к тая борба се явяватъ мизерии- шатъ всичко съгласно природните 
. болестите, кратъкъ и горчивъ закони и само това за което сж

създадени и това е техниятъ животъ. 
Те не измислятъ нови закони те не 
търсятъ да си създадатъ новъ чисто 
свой животъ далечъ отъ природата. 
За това те сж по-силни въ борбата 
си даже и съ човекътъ най гениал
ното творение.

Поне днесъ това е така : като, че 
ли най-нещастното, най-слабото съз
дание е човекътъ : кратъкъ, горчивъ. 
пъленъ съ мизерии и болести жи
вотъ.

Погледнете единъ туберкулозенъ, 
единъ сифилнтикъ или нккой забо- 
лелъ отъ каквато и да е болесть: 
вникнете въ борбата, която се води, 
отъ една страна микробътъ ни
щожна твар-ь, безъ образование, 
безъ дипломъ, безъ наука, безъ кул
тура, безъ цивилизация, и отъ друга 
страна човЬкътъ най-гениалното 
творение съ образование, съ дипломъ, 
съ помощъ отъ в.ички страни : л%- 
кари, аптеки, наука, култура, учени,

баби, попови, ходжи и др. и ще кон
статирате, че микробътъ се води бор 
бата безъ шумно и съ сигуренъ ре
зултатъ подкрепенъ само отъ при
родата и нейните закони : въ края 
на краищата или ще повали цЪличтъ 
организма, на болниятъ или една 
часть отъ него или най-малко ще го 
спре и забави по пжтятъ, по-който 
е тръгналъ болниятъ.

Човккътъ съ всички свои откри
тия, съ всичката помощъ която му 
иде и отъ страна на науката и стъ 
страна на онова, което му е 
природата, често свършнг съ пора
жение, бива надвитъ отъ Микробътъ 
или окончателно — .Смърть“ 
отъ части— „боленъ — „инвалидъ“ 
въ живота*

Всеки вижда какъвъ размкръ взи- 
матъ болестите днесъ и колко жер
тви човечеството дава ежедневно.

(слгъдва)

рьи

дала

или

■\ипи «1к/<|пI «и|/идп I и **и г-ьмнмтелно С! ■« ;*и
' «М|1ИЖ11А1к11
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ХРОНИКА: и а

Д-ръ Б. Ив. Божковъ \
Варна, ул. Ниш* № в, тала. 212 Я

Обръщаме внимание на на- теля на нац. царанистката ш 
шитл читатели върху стати | организация, който е нато © 
ята на г. дръ Ст. Полянски, варенъ отъ централниятъ Ф 
който въ неч ясно и точно о- комитетъ на партията, да на- и 
преде ля вниманието на наше- прави още веднъжъ сон- ф 
то малцинство отъ Ромжния. I дажъ за подобрение между © 
Едно е жалко, че вмгъсто да двете разцепени крила. Дали 
последваме тоя тъй добъръ при- ще успЪе г. Гафенку това ще 
меръ, днесъ се забелезватъ видимъ въ близко бждаще. I 
между насъ разширение на ра- •
задене ние ! —Въпреки голямата финан-

Българино въ Роммния, про- Сова криза кояго приживяваме 
чети статията и се вразуми! всички необходими продукти

отъ няколко дена заскъпнаха 
съ 30%. хлЪба се повишилъ:
I качество отъ 8 леи на 9 лей
II отъ 7 лей на 8 лей и III отъ 
6 на 7 лей.

— Начиная отъ 15 Януарий 
н. г. тютюневата автономна 
режия е повишила всички тю
тюни съ 10 15 "I,.

*
— На края на тоя месецъ 

съгласно, закона за частното 
образование, всички ученици 
при частнитп, малцинствени 
училища ще дадътъ испити за 
първиятъ срокъ предъ специал
ни Роммнски комисии по ро
мански езикъ, история, геогра
фия и Артметика.

— Свиканъ е за 20 т. м. на 
извънредно заседание Добриш- 
ко общински съветъ.

Извършватъ се прегледи, консултации и всякакви
операции. .

Най строго спазване немаленитъ такси за частник
лечебници публикувани въ Държ. вестникъотъ 1934 г.

Н ЕВРО ДОЛ Ъ Д-ръ БОНЧЕВЪ
(№уго<1о1 Ь-г Вопссу)

Е най-новото и най-сигурно средство, удобрано отъ .Вишъ! 
Санитарен* Съаетъ Букурещ*“—Против* всички видове 6о.>,,| 
Невралгия, Глвоболия, Зъбоболи, Настинки Грипа, Шищу 
Реуматизан* Безсъния. |

Предпочитайте .Невродол* Д-ръ Бойчев** чиято ефик* 
изследванията в* най-голЪмит! болници»тностьсе доказа отъ 

лаборатори.
За продань въ аптеки и другерии— и то само въ червени 

по две хапчета розови съ надпнсъ.

Време е ржкоаодителигЬ 
ив Б. К. Общество да азе- 
матъ енергични н-Ьрни, за да 
се поправятъ иесправидли- 
востигЬ к о ит о сполетЬха 
първоначалното ни образу
вание.

*
Завършилъ е Софийския ме

дицински университетъ, синътъ 
на нашия съгражданин* г. Ц. 
Господиновъ д-ръ Людмил* Гос
подинов*.

^ригиналто<утийки

„013ттвит1А”
Ре!гоЦаМ

римм1гом дц сикт>* яезаце
Висиге^Н,— 5|г. СЗепега! ВибШеапи Nг. 11 Ь1а — Ге1еГоп 55,1С

УАпхагеа ш (ага а ргобизеюг тагНог гаПпегИ

Б. К. Общество съ учас- 
на смесения струнен* ор
кестър* и духояата музика 
при мжжката гимназия, подъ 
ржководството на учителя 
по музика г. В. Величков*, 
е организирало за тая ве- 
чарь 18 Януарий и. г. инстру
ментален* концерт* въ са
лона .Модернъ.*

Атт|Д ОногвЩ сНеп!е1Д сД а (пМпЦ! 1п «га$и1

-■=ШШ САКА омек
ип с)ерох|1 си ргоскпе рего1||еге

- У1М08 1м октди ра си яюката-
■•пвта р*п*г* ашотоЬИс 
Р*1го1 реп(ги Пилила! ви 
Мо4ог1па реп1ги то(оаге .Шеас1- 
РАсигВ Цр С. Р. К. реп!ги сагапа

си аЬиг!
СотЬивНЬи зрееш реа1ш са-

югИеге
РагаПпА орасА (гамрагепи

— РгосЬзе с!епа1ига!е си 1ахе гесЬзе -
ТДМТ01М (нМ мгй) Иоатйм, аепх1п2 *гоа#

унаищ =
„ОЗНЧ” .,УЕ'вА ОП."

1Ле1иг1 зресШе реп(ги:
МОТОДЯ8, ТЯАСТОАР
еа 1п ЬМоапе ■йитЬиИе -

Шит рео(ги ра\«]е иШ1 *
иоИг

■ИсНсСс сНп сскз Ле ре1ги!
ТУННе вр1г!1 (И*о1уап1:»

Кг1а 1асиг'1ог <1 си!оп:лг
Ш*1иг1 рап(ги ип*. 1п Ю»« с»!1

— Пуснатъ е на свобода 
бившиятъ Директоръ на земе
делската камара г. //. Ионес- 
ку Той беше задържан въ ту- 
кашниятъ затворъ по зло
употребления.

*
Въ редакцията ни се полу

чи едно оплакване, по отноше
ние изключването отъ частна
та ммжка Българска Гимна
зия ученика отъ I/ а. класъ 
Ивановъ Георги Станчевъ за 15 
дена и намаление поведението 
му съ 5 еденици. Това изключ
ване е мотивирана въ решение
то № 468 отъ 13 януарий н. 
г. за нанесенъ побай на уч. 
отъ смщия класъ Хаджи Ди- 
митровъ Веселинъ и повреж
дане окото му.

Бихме отбелязали, че при 
разследване на тая случка не 
само, че не е разследвана по
дробно. но и не е билъ виканъ 
и родителя на изключения за 
да се изясни точно случката 
предъ дирекцията и тогава да 
наложи едно такова тежко 
наказание на детето.

Въ идущия брой на вестни
ка ще изнесемъ подробно за 
тая случка и тогава общест 
веното мнение да си дадемне. 
нието за тая гргъшка.

й;.ч

— На 9 т. м. постояното при- 
сътсвие при тукашната полити
ческа организация радикалъ- 
земедЪлската е имала

е, И**I
- УАпв

заседа
ние подъ председателството на 
г. д ръ Д. Н. Пакурару.

Г. д ръ Пакурару е направил* 
обширно изложение

Поъаг Мг. 575 | 9:15
КОМ А NIА

Согри! РогМгеПог ТНЬипа1и1и1 СаНесга

Ряк11с1(1нв к ат 6по отно
шение на страната. 

Той е подчертал*, 1936 |апигг!е х!иа 3
1п Ьаха а<1гезе| 0-1ш ]цс!еса1ог а! Осо1и1ц| М1х1 Вахегд1С 

*.* айцсе 1а сипо$11п|а депега!а сй ш х1иа Ае 251апивпе 1959,1"» 
б! !‘^Гв ° д,,т,пеа1в »па1п1е, ае уа у>п<1е сиси11с1И1 риЬНс! н 
РасИ Шл ога?и| В«агд1с, ауегеа тоЬШагЙ ргорг!е1а»еа «1сЬИоти1в1.
гптп»1* 1ЙГС,ит?г Й,п Вахагд1с, »1га<)а Рг1пс1р. 1-егсВлепа .'к
сотрпва (Нп игтЛоагИе:

I) 2есв ше$е с1е Ьга(1 УорвНе 9||: 2| 26 асаипе Ае 1* тп
й <?5С11“{,е“.‘1еаЬга',: 4) 0 сав* ,,вг рвп,ги Ь""1 твгсЙ нК<?
1аг ^ сА,е ип кйг. си ЬбиШг >Р1г1оаас; 6) Йоиа Ьи1оаИ‘
ле Же,СИ Гегсиг‘<1в ,,ег *** с4|в 400 »*г« д°а1*;7)(,оив ,ь!2
А11. в к8?* Сц,свгСиМ <*еИ«г Ае СЙ1е500 ШН рИпе си »1п 1о« 
2Г0 Й*,„Ьив°а« асв,в,' саРвсИа«е ЛШге саге и«.ь1 У®1 51

Й^Сев8‘* Реп,Гц <1«вр*уиЬ:гев сгедНоги1и! АпдПе! ^ *
9ита 69 ,е| 8186 серИв!, 1*1 1000 сНеН^1 1“Д

сЬв,»«еН де игтбПге, да1ога|| т Ьа» , 
«пНп.. С ? ! Е* *?7934- а 1«йес*1ог1е1 т х1е Вагагд с«Л.Ж.ад35- * «."

Уапхагеа §е Гасе си Ьап! да!а.

че сегаш- 
правителсгво наскоро ще 

си отиде и, че бждащето ще 
бжде съставено

мото

отъ демокра
тични сили

Продава се кжща състоя
ща се отъ 3 стаи салон*, 
ня маза и дамъ.

Намира се на балчишко
то шосе дЬсно отъ

кух-

моста. 
Справка редакцията

*

V Е О А— Тия дни се очаква да 
пристигне въ града ни г. 
Григор* Гафенку, председа- нужно за домакини

8*1 РогНге',
— Бз&ЩТф. .СзШЕМВЕРи* Нг1з1о Иай110! —

Иргпит тгт. П/1/Т И /-/.*. П г •
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УРЕЖДА РЕДАКЦИОНЕНЪ КОМИТЕТЪ Щ % ||В ^
ългарски независимъ информационенъ в-къ ^

Опи. редакторъ: СТ. РАЛЕВЪ

1д. Ш Брой 239 ЦЪНЛ 2 ЛЕИ

г

Дбонзментъ: за една година 250 лей; 6 месеца 150 лей; За странство двсйно

ЗБЛИЖЕНИЕТО Прочети и не вярвай!
При въртенето си. земята ннинта небесни и други астро- 

откъсва едно парне и то за- номинески данни . колкото ев- 
понва само около себе си да се рей се оказали, побързали да 
върти — става съпл.пникь на закупнтъ всички стоки и храни- 
земята— м а и к а. На този телни продукти, а българите 
новъ земенъ сателитъ се олу- се събрали да ра шскватъ, 
учватъ само неколцина сбита- какви партии ()а организи- 
тели отъ грешната земя Ан- ратъ и как то винаги всгъки 
гличанина се сепва и забива настоявалъ на своето и сЬор- 
знамето на Иелико Британия миранигпгъ групи се ока игли 
и я обявява ш английска тери- толкова колкото обитатели 
тория, французинътъ от- българи имало на тази нова 
правя далекогледа и започва планета ' 
своипиъ проучвания за разсто-

1реди няколко години въ и кралъ Кароль въ Букурещъ 
И сголици, София -Буку и Русе, той проучваше мемоара 
иъ се основаха ромжно бъл- врьченъ отъ българското пра

вителство по отношение мал-К*и дружества.
па първото е председателъ цинствениятъ въпросъ между 
1шиятъ министъръ и гол"Ьмъ дветЪ държави и настояваше 
цесгвеникъ г. Григоръ Баси- и имаше най голЬмото желание 
»ъ а на второто бившиятъ 
1ашенъ министъръ г. Раду-

да се постигне напълно и за 
посгояно едно истинско сбли
жение между тия два народа.

Всички негови рапорти по от 
ношение преговорит-Ь, които се 
водеха пов че отъ две години 
срещаха пречки, намираха се хо
ра които бЪха противъ разбира 
телството, саботирваха неговата 
инициатива и той не можа да 
постигне това за което имаше 
най голямо желание.

Виждайки се въ едно такова 
положение г. Стойка си е по- 
далъ оставката отъ ссф. ром. 
българско дружество.

Съ неговата оставка явно е, 
че дружествата оставатъ мърт- 

по*себе си ще се из-

'У-
'олята и предназначението на 
| дружества бЪха да работятъ 
подобрение сношенията и 

(ижение на двата съседски 
юда Български —Ромжнски. 
(ато членове и въ д в е т % 
'жества влязоха видни об- 
ственици.
нъ В. Стойка нашия пълно- 

ценъ министъръ въ СофгА, 
ецинъ отъ най активнигЬ

!нове

ГЕРМАНСКИТЕАнгло • съветските от
ношения

Срещата на и ръ Идънъ съ 
Майски Искали ли сж 

съветитЪ заемъ

приготовления
I ..Манчестерь /ардианъ’ пу
бликува една статия по от
ношение политиката на Гер
мания и Галканитгь.

Идно видно политическо ли-

I

въ софийското Д во 
|естно съ неговата активности 
I работеше непрекъснато и 
рше най голямото желание 
го цельта на дружествата да 
постигне.
Известно е, че той е автора 
[срещата между царь Борисъ

Лондон ь. Огъ осведомено 
мЪсто се съобщава

— Идънъ въ срещата си съ

'
це отъ сегашното българско 
правителство е било прието 

Майски е заявил ъ, че британ- отъ канцлера Хитлеръ, и че 
ското правител тво съчувствува гюследнинтъ се е съгласилъ да 
на развитието на приятелските 'отпусне на Пългария единъ 
отношения между Янглия и /олгъмъ заемъ съ условие, че 
С С. С Р. въ духа на москов- опозицията да подкрепи днеш- 
ското комюнике, публикувано

ви и гамо 
губятъ, ще остане само единъ 
споменъ отъ тЪхъ.

Д н

Новата конституция ното правителство и 
презъ м априлъ мин. год., презъ щ>говиятъ престижъ 
време на посещението, кгетс 
Идънъ направи въ Москва.

засили

въ България Съ това поведение Германия 
шъли да засили влиянието си' п о р е д ъ букурещките станали въ Парламента ще 

тници Новата конститу- иматъ съвещателенъ харен 
1 изработена отъ прави-: теръ; и не могатъ да се за
Ството на Кйосеивановъ ; вършатъ съ гласуване на 
има следнигЬ основни доверие или недоверие

■инципи: | По принципъ се е възпри^
•Изпълнителната властьще ело, щото законодателните 
•де независима отъ за- избори тр%бва да се напра 
Внодателната. НароднигЪ вятъ, но точната дата на тьх- 
Р^дставители не ще иматъ ното произвеждане не е още 

>авото да контролиратъ фиксирана и съмнително е 
•авителството, нито да иу: изобщо да ли избирателно- 
Гназватъ своето доверие то гкло може да бжде сви- 
чнистригЬ не ще бждатъ | кано презъ течение на тази 
па"ирани отъ Парламента.1 година.
^инистритЬ ще бждатъ Избирателната система 
‘Дължани да се предста-
«тъ предъ народнигЬ пред
явители и да ги държатъ 
ь течение съ всички въп- 
°СИ {по управлението на
Раната.
Разискванията, които биха

Британскиятъ м-ръ навънш- ял Палкана. 
нигЬ работи е добавилъ, че Ян -; Понататькъ вестника про- 
глия е готова и въ бждеще да дължала *Германия въ скоро 
използува всички вьзм жносги време ще дмде въоръжена така. 
за подържане добригЬ отноше- щото да се представи готова 
ния съ СъветитЪ. и силна противъ цтъла Г.вропа

Майски на свой редь е уиЪ- и нейниппь искания да се пред- 
рилъ Идънъ въ пъпната преда- ставнтъ като ултиматумъ, 
ность на СССР къмъ Общество- който ще иска разкапване на 
то на нвродитЪ и къмъ поли- Малкото Съглашение и по* 
тиката на колективната безо- връщане на изгубенитгъ тери- 
пасность. торни.

СлуховетТ., че по време на 
този разговорът разисквано от
носно единъ заемъ за Москва 
се опровергаватъ. Рекламата е 

душата на 

търговията

ще бжде изменена.
Правителството на Кйосе- 

ивановъ нЪма намерение да 
организира собствена поли
тическа партия.

V Е О А
нужно за домакини
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. ДОБРУДЖАНСКИ НОВИНИ*Стр. 2

Япония заплашва Европа Турция се безпокои ОТ Ь Последици отъ японско:* 
; оттегляне отъ морскга

флота
.Дейли телеграиъ'

укрепяването на Додеканеза

опастностьта отъ жълтия материкъ
Месиянсматс доктрина на япомцитЬ. Новь импулсъ на расовия

антагоиизъмъ

!!ц„Прой#* пише : Укрепяването на
Додеканеза оть страна на итали- райки СС вече итънъ я.и - 
ннцмтЬ предизвиква безпокойства то НС1 ОН, Япония

Японскиятъ вестникъ .Оска- тя е вече готова веднага да яь Гурция. чииго брегове сж съв- странява и отъ СФериг. , 
Джиджи* пише: — Сегашниятъ присгжпи чъмъ изпълнение на семь близо до тик острови. Така, сьвмгъстнитгъ 1>огоаорни ;г 
Игало-абисински конфликъ е своята мисия. нуждно. съцената на грамадни раз-\жения. Iова е
една расова война. Друг ь японски вестник ъ ходи, да укрепи своите брегове от* | 3€1ЬКс1 &А€Они пючч-и

Мисията на Япония се състои .Осака Асахи Шумбурмъ", кой- кьмъДодеканеза. въпр-Ьки успокои- като то почти т и. * - ч 
вь това да стане нодителка на то има 2 милиона тираж ьднев- телннгЪ уз^рения на италианския доведе до увеличаване ъ; «

г_;-: ■ , пълнеиощенъ иинистъръ вь Ан- \скитгь разходи, ошчъх;.
-Вь Итало-абисинсмия кон- кара' Създаденото положение вь ' _

този пунктъ на Срьцнземно море ' "
вече внимава и английския печатъ. бгКдв готова (1а ч

сега а1

за (ог;:-4

цвЪтнитЬ народи.
Тя е проникната отъ съзнани

ето за важностьта на тази ми фликтъ се примесва расовия
сия и не може да г л е д а съ проблемъ Когато бЪлитъ на- Оше преди нЬклко години ТуР.> семъ своята исшсрачил
скръстени ржце на агонията на роди влизат ь въ съприкосно- пия прояви безпокойство отъ укре—вй кита и ски тп, 
цвЪтнит^ народи погиваши вение съ цв^тнигЪ възниква пителнитЪ работи на италиянцитЪ I 
подъ силата на чогжщитЪ бЪли расовия ангогонизз мъ на еконо нь Доярканеза и огъ създаването )

въобще на морски и авиационни 
бази. ТурскитЬ безпокойства се пъл

но пише

V’ у< г :
роля шъкога оп, в;-р.- . . 
все още е голгьми, си:\:. 
та на Австралия ще 
винаги до глгьма ти':;- ■* 

засил- Флотската сила ко г .

държави мическа, гениална 
Япония — его единствената ческа база. 

надежда за всички цвЬтни нв-

и ГЮЛИТИ-

и жатъ днесъ на по-коннретни и 11,1
Въ тоя смисълъ, И гали аби действителни факти. ГЬ се

Р°пи' синската война дава на анта- наиъ и отъ днешното развитие на може да опре
Презъ последно време Япо- гонизма между расит!, новъ международното положение. ?П„,ПЙП нч,. *

ния бЪше твърде занята съ импулсъ. ———————— ,у-к ‘ / •“ • *
вжтрешнит-Ь си работи, но сега ЕДНЛ НОВИ ПОЛИТИЧЕСКО шент на поп'1‘

групировка

1
НЪрХ\

зи върху британс '.ата с: ‘М 
ка, и британските л-3 
съ Япония и Съеда:-.;-:,'гл-\ 
ти ще тргъбва да 
ятъ съгласно новся

При Италиянско нападение Вь това 
кичтъ печать

„ резервирано поведение по по.иьми-
. I аимсъ Нъ дописка отъ общо. първо, че е поето едно тгл по-шти’1е<‘ки въпроси, тачите а- '

Парижъ пише Предвидъ на за<Н I щ ение второ че нгьч; на ча1ть оть ипи1ншш:кин
раиличчитл гмвщения, че чакано оснотшге т съмнение ^"чтяГю
само строго ограничена сой п негоропе, изпълнение и. най■ ... „ншресТТно“ Шаш, Гго Тачь- Катогаг-«»иГ* 
аенч на #рсн,ка поМркмка пое.,', ч'«дньчсь ангажирана *<«■-» «-»-»«.•/>.та на7 Йпмъ
ще бжг*г на разположение въ съ такива чгърки ни то </>рач- нияч, които че ,та На г- Идънъ,
случаи на италиянско нападе- цич. нита нгъкоя ’друга стпа- ",ьта на ти* 
ние върху Англия, изглемда ча. вероятно ще се бие съ ед 
желателно да се повтори, че на ргкка върюна ък>ъ гьпба
Френското правителство е да-_____  '
ло на британския кабинети

време, когото германе- 
(>ърти ( '4(1 доста

ние.

Колективната систеч*печат;, 
със-

изключва неутралностьт»ео. шдарность

меж
: Гнь иа«.ь. чеправо, когато козв.ь 

сила на системата -а V-
помнювать преои всичко 
скич вьпросъ. които веднага.

аветрии- 
ка:1'ват- т"- ,це се итргьчя предъита- тлгвната сигурнссть ' 

тчнцитп, съ тъй наречения анш- 
1\'съ (присъединението

увпрения т най-пълно сътруд- 14 МИЛИарда аа ВЪОПЖ- чьть Ърчания) 
ничество при такова събитие. * с иде таи я ш в

Вече г.к игвършени всички ЖЗВане
апмомни приготовления ш п
изктчителень случаи, които м* ^йп«М/1и^п^К-0рвсП0мяент'ь яи яь Р-^дратсчо състояние 
приготовления чогатъ дъ се - Въ връзка съ ^епрекъсЛГ СПигй шяа ^ си 
направятъ бе шумно и ори- титЪ инциденти на Манджуро 
танското адмиралтейство ~~ Съветската гралица. печатъгъ 
тае напълн!> какви биха били смкта- ч* е неизбежно едно 
Фр.нскитп,Газп„р,ж,,анин при '“"ГяаХТГ.Г.р.™" пУ..Ру' 
таккФк изк.тчипи.нн* случаи „ролЬтьта или лктого р зъ 

Като се остави настрана Въ дипломатическите
вегъкакъвъ вьпросъ >а подроб
ности. яоже да се кан, е из

/»• *1 41 
ГОТсВ- -степеньта на

и съ Ч " Рп' всичкит!. членове на С
ч съ неговигтъ по- , .

владението на Р601* ТЪХНИТЪ отнеси.*.
собности да йзигрь^ъ -• 
роля. Ние често сме ле-ъ;'^

кг-ег*

Триестъ 
В. ека по штика. която се пра- 

прегК 
опасни ом-

сжщото становище 
то на члень на ОМ 
лява на никой нар дъ ст -

Колектевнв*-
би нации >а б ъдещето

: Т
неутраленъ. 
г урчость по дефинии.!-.Продава се кжща състоя

ща се огъ 3 стаи салонъ 
ня маза и дамъ.

Намира се на балчишко 
ве считагъ тЪзи опасения за5не-. то ШОСе Д^сно ОТЪ 
напълно оправдани

и.ак неутралностьта 
подчертава британският- 

,стърь, не може да и'1- ’• ] 
тивна система, акс.
;жесгь падне върху 
две държави.

кух-

кржго- Ц^ЛЗ'2 ]
елнз 4моста. 

Справка редакцията

„Здраве и болести“ 1 яного болести; мнпго лккарства, още 
П^МТОК, ВОЛЮ,. Многц Ги.,,, 
болестите а слаби 
по слаби .знапн г за 
кармалниятъ

или никакъ не отива. .
Хигиена, предпазна медиъ**‘ . 

ПОНЯТИЯ И още умни открития СТС-ЯТЪ То<*1 
зарането", и за писани и се превръщат т 

органи.змъ. Въ

отъ Д ръ Ив. Байчевъ 
Ьмшг Интеряг-Марчжъ — Училищень л^каръ — из «‘егНанард^ик!,

Борба съ /ЧикробитЬ (продължение) 
А най-жалкото е. когат-- се кои-

учи- капиталъ.
ЛЪкарътъ лФкува 

изучаватъ. безъ да познава бол ния тт...у..,,.

спекул., « '*«”«>* съ
ЗДР«- Лд«сти и георитично 

иит-к органи и др. 
Като слабо

в )сзч.
гитичга на чистата

стагира. че въ борбата «ежту «и- беяиитересн.-. 
кробит^ м чов^иътъ, в» поголЯма- никаква 
тя часть огъ болестите не сж «и- нето. 
кробитЪ. която сж о:ишлс при чо- 
иЬкьгъ или сж го поканили, но пи-

пс-чт» "*
че ^

пт интъ главит-ъ отьна вето за предпазване 
всевъаможми .за нормалните дейстни 

ивучаване бол- чов1>шкичтъ организмъ
не се интересува. Знае ^

върху здпавня-ъ ----- внимание органцзнь, нскки хара1>т<*р> - ^
на време да ганизмъ и претазването^Г“ °Р‘ П<> счое'^- на,(ТО 1,3 *

снач тЬ Следъ н%ко«? Ля- б°ЛвС1М- “ ,,а Царствата и че тр^ 
ческ* научавания >» ^1“ "0рети* л*кУва не ботестьта. а 

капиталъ махне, бдлчо иЮ Ненор' °св*«ь това вгкк вече
лп«а па бжаещиятъ Се Д-П' гкло- има и ДУХ> (д>'11,а ^

онач болеетв и да създам болно по- карали на>ката. главнГ^елвцинат* НЛИМ нъ ^Рбата за животГсъ^чи е^*^™ ^л^^зтГ1^ м‘ и
колепме не сж микробвт* които за- »ъ задънена > а Д“пдо«ъ и съ едииъ, въпо-гол^мта ! ^ Ц?*™ И обра*У|в* _ ‘ к-1.' **
браичвать на отговкрнитЪ фактори или на нрдегозатк п >.н„ ,г., ‘ -,1* "н ча'1к слабъ н отрицателет ° нари‘1а чогккъ- ^ .гит’1*.
(държава, училище, фашзлвч. ^ще- си и като послсдс,^ Лт1 " капита-^. ”** “ани! ЗИ-«5Ъ е насочено^
с,тт*шшт—ГО Л..Р., още по о^: «,й’гЛЯ.,ЛГ? V Д»»мдйзтс.')."«"р-Р'®*”

V за добре, Тялото си има своигЬ б-.лес-

Не едк микробитЬ 
рата д* се разболтнагъ

наги човЪкъ е отигпелъ сдам. при лз се лЪкунагь. ьм!:т > 
ткхъ или ги е поианилъ да го по- се презпазнать с\л тач и-и 
сетвтк Не с* мигробжгк. които дик болести и нинаги да огаягъ 
т>«1г». не човека, да се изтощава и па.зчгъ иав ценничгъ си 
Т)юг>и още отъ крехката си вь.|рлсть, . ,-дрлнето*

“ ит 1 Уза-ъ хо- 
и с-трлъ това ьбръщатъ

да за
,3-дг "■*

Ме сж ми«рг.ЛиТ^да подготви организма ги за тач или

■*

■ т"
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н. Идънъ не говори 

го за санкции, нито 

възбрана на петролъ

чувствие биха били пролЪни съ 
нейнитЪ.

Презъ 25-тЪ години на ца
руването му, за краля нЪма 
никакъаъ отдихъ Краль I оорги 
изигра доблестно релята си до 
край*.

Г-нъ Ьолдуин ь заяви, че, 
кральтъ е билъ щастливъ да

„015ТК1В11Т1А”
1ос. Апол. р«л!ги 0|»!г1Ьн)г«а РгоОи$е1сг Ра1го1«и1м1

ритчмгор аъ сияум реоаъе
Виспге^Н,— N0. ( о-пега! Иш1|$'га11и \г. П Ьи Гг1. [. п \ 38. 10

нтранзижанъ пише: Речь- 
а г. Идънъ се очакваше съ 
мь и н те ре с ъ. За много 
, новиятъ британски ми- 
Iьръ изглеждаше привър-види своя юоилей, презъ време 

наказанието, дока- на к01аго бриганскиятъ народъ 
ърь Самуелъ Хоръ се показ МУ д,жаза- че е съ не- |

благосклонен* *раль и кото човЬкъ. |
Кральтъ ОЪ трюгнатъ дълбоко

\’йп*агеа ш ряЗ а ргос1ил*1ог шапЪ.г [«тЕинщ
Плама ЯотАпа, (1тр1па

А«!га Яот1п1, РМм^и
ЯотД »1 - АтеНсапа, Та1ааДсп

СопсолИа, Р*оа§и

Дпиг1(« ОпогЖа с1»еп(е1Д сй а п|(и'п(«1 ■ п га|и2
САНА ОМЕН

ип ш рг(к1и\е (кчо1.|1‘ге
- У1М0Е 1м оетди си яю!Сата -

Игпа1пД г«п(.и *о|. т<.М!е 
Р**1го1 ргпИи I иш т-а! ач 
Мо1ог1п<1 ргм1г I п. .(-игс ,1»ил •
РЛсмгА 1р С. I к р.п('11 сахапе |

Сит1шкШ)11 ;кч.: рмии « I

РогаПпД ора. Л »< 1г*п*рмеп«»

— Ргос1и$е с1епа1ига1е си 1ахс» гсс1иъе —
ТЯАСТОПМ (рм(го1 уегйе) Мо1ог>ла, 1м»1а1 

..ШЕШЯ!
„08^" §1 „\/Е6А 01ЬМ

1Ме1иН *р*с1а1е р-Шги
«итоиовиЕ, мотоаяе, тяастоаае, и*|1м

УАптгси 1п р)итЬи1М* -

а» на

м н о г о
помирението. Обаче оно 

оста направи 
тление, е, че г. Идънъ нс ге;|На скромиооь.

най си хно и пРие ,аи почитъ съ призна- ,

ПИшп ргшго ра*.']- С« ..*<•!? 91
.1 ■ а г Iнесс въ своята рече нито 

ь плат, думата ,,санкции"
Iглем >а че Англия не. ще 
I ява предъ Женева за за- 1 
нетола прилаган и т гь 

у Италия санкции и, по 
ално, за налагането на 

върху петрола. По 
констатация не тргьбва 

ира да вгърваме, че 
япилъ обратъ яъ британ- 
а политика по отноисе 
а ОП.
ъ Идънъ се показа и сега 
холъ на пълното едине

* обединение на ясичкитгь 
ча ()Ц въ единь общъ

• коцщо би осуети.хъ нт>
'■: е >и чвикано нападение

Новиятъ крал ь ще след
ва примера на баща си

• I Вг|«. »«*■•«* 1'п ;<» * Зс (н 1Го1 
ШН11** »р!г11 (1и | V.: п| а 1т1и-

&(Г14 ЖЮП ЬГ >« ИИП.ОГ

реиЪо ип«, 1п (иа1е 1»И 
»3| е'Лондонъ. - Държавният ъ 

вестник ь обнародва декл«раии 
ята. направена стъ краль Езу 
арзъ VIII предъ коронния съ- •* 

' ветъ Кральтъ се е нзразнлъ 
съ следнитЪ думи : , Непогтра 
вимета загуба, която британска 
та империя претърпЪсъ смърть 
та на възлюбения ми баща, въз
ложи на мень владетелските 
длъжности. Азъ зная, че меятъ 
трауръ е траурт. и на есичнитЪ 
ми подоНгШИ и, ако меже да 
се констатира, и на ц Ъ л и я 
свЪтъ.

Преди 26 »елини. мо:оъ беша, 
отъ сжщото това м1,сто, заяви. 

ЗГИ ИЗПЪЛНИ ролята че една отъ целитЪ на живота
му ще бжде запазването наксн 

' егитуционното управление. Въ 
'това отношение-, азъ съмъ ре- I 

нь (Ройгеръ). Въ една ше„ъ да гледнамъ примЪра на 
разпространена по радио- бдим си и да работя като него 
° о л д у и н ъ каза:| презъ ц^.лия си животъ за бла- 
отенове на едно семей- гото и преус.тЬването на всички

м.-и поданици*.

■ .

'

)ИЕНРОДОЛЪ Д-рI. 1Ю11ЧЕВЧ.
(Мсуго<1о1 И-г Вопсеу)

п,

Е най*,пя то и ..а*? ■ у. но средство, удг,6 »**.» оп. ,Вишь
Саиигареиь Скветь 1>уиур*ть" Мротия-ь всички нидоаг Топи... 
Невралгия. Гллоболия. 3»>6о6оль. Настинки I рипа Шиись. 
Реуматизамь Ьезсъимя.

Предпочитайте .Неиродоль Л-рь Бончевь* че*то * рп-яс 
тностьсе локач! ть м*следвашт*та Я1. >*ай*г .лЪч.<т1. бшниин н 
лабер^тори.

Ча иропань «т. вчт**»|< и лруюрии—и то сано вь червени 
^^ригиналчи кум йкн чд две хвп'«ета роюаи е маяли. >.

на Болдуинъ: краль

б’п до край
I

Частна хирургическа лЬчсбница ©
н,1е сме в ь трауръ за 

Сигурно има милиони 
конто като мень чувству- 

сж изгубили единь у- 
чреданъ приятель и. че 

време св1;тътъ ще из- 
а поазенъ безъ него. Ми- 
Р*Це, ако биха могли да

м а

Д-ръ Б. Ив. Божковъ- 68 М
Варна, ул Ниш». 6. теле .12 ^

Изнършватъ се прегледи, консултации и вН.какви 
операции.

Най строго спазвеме нем злензггЪ такси за честни тЪ -V, 
лечебници публикувани »ь Държ нестникт. огь 1934 г ^

Го!.! 1етет1» и разпространя
вайте ьепникъ 

-ДОВР. НОВИНИ“

(

' ш
е’ ь до кралицата, биха и 
протепнати и сълзи на съ- ; "9

и д>хътъ (лушата) мор.лната тиърде малко ча подобропие жив та 
п. човЪшката машнла н та си. Липсвагъ понятия чавлранс и\и 
своитЪ Лолести. 

ститк на едната частч се от

та машина. нндииг, поне
Така; че не ми; робитЪ. с* тзшоьати п.строена и .акт, работи, фепкпис- 

г»тсна дипена прилагане числата на- ла мизерни?!), болести?!, и др , т нирл и ряллн 
ука ьеднагз вл. живота и предпаява- нещастието е таил., че ч н!. т сще причи! итслит!
не о»ъ болести»!». Нь миого >тн е слЪпъ. (.свежа нь много ьтнеше п -н.: -. >йьи и

чтт. ч*ои какъ е т*

II вчйнайкм микрг).
13 ( осети 1!

ть на другата.
•мо оня е действително адранъ, шенич чоиЪкь се е отклони дъ оть ннч ; не Поаааьа ьитп себе си. кит- 
е здрав», и тЪломъ и дуеомг естгсткеничтт. си пжть. той едердн- с> «д-.телклта си — Ирир дата. нит 
чапа ш гот рог е -апо* Много лиралг, ката не се вслушва и гц е м-Ъсто си » т игя тит »■• ^..а-с* и. 

и на тялото не сж нищо дру- неб,регва природнит! икони.
Явно е. че нъ Велики нь (.рганиамт

-.драни-*-? •- ;-у>•’!•!• ,'п 
’• * б.-лестнт! м>ца «и г

• ащою ие
( рг •<*> > и 1
ДД Се г. е (и. 
■-.!)» I к.ав?'I?I

ллгау а. .- 
• ; »-ст и ар; - 

р(а<.| />мь е ц,и п п< !,*.•*,|т<» си. ,1-ж** т*-в». у см е ткрида щщ 
иг с прн.т жялд напь м и на ие!- 
к.»д . Нит.' хигиената, ни, прг ■

гнъ едни признаци последици
•ся душевна болест», на н+- к нито преастпв. япа К;е. енгата. ьс! 
шевно съсичнис. Една голЪа;а ко растение, вс*ко живот о . а сли >- 
гт» болестит* имат» своето натевно *• чев^бъ, си има 

своето огнище не толкова в» мкет^, точно опредЪлен , и сд I п^к- 
. колкото в» дудгт» в» мо дЪлемо назначение; пи иш »л »Ъ и т>. юрчмннвть мизерен»

част» на човешкият» оргв-> всЪки оргаиизмг, вд. нскка м.зшнги
Днес» се изучават», лккуват» ьсЪки орган», нсЬка част» си имл 

на всккжде болветит! на т*- тгтчно определено м!ст и начначг- 
»а духъть. ад моралната стра- ние от» самият» създател». Вскка бляе^т» ти? иагтч егп.«**лг* 1«“с»

'■ргаянана или не е направено' проикн» на мкетотоили на калпаче- Преди да по-щом» т в» чмкетно ода
ли е. направено много малко пнето, води т *» безредие, мизерни, надиим.ем» в» чоикичнчт»

к тощ» вдрвн диво така и болести и др. как?.. :*а отдкзншвтъ низ**» с» ч вЪшказа
►тчт* егкки ги вижда — отъ1 орган», отдклната част», така с> и, г илш тч тпорегвг л нрир дата
•о-.-цни*. ЧавЪв» е направил» и за целият» ергаиитм» и »? ц%ла- на пр *п4де) вета Ще тркбъа аа

? !• V ► Т (з Г1 и 2М! 1 ТО С ТМТ +
и б лииътъ рга||В..мъ,

Г. то аапдопашата медицина с* при т »«-ми как- 
св ет . то тркб»д л в» т!т» е епч-енве-

му и оть ми*;пбвтк и оп. б.-д»*сти р.г тзта функщщ.тк
ч икш-и оргагм* • и».

» сдедук.шит!. ста:ии
С ! {V I ц. и И

на Кз; «.-. ч и - д»
■ 1;г иал *-и м » мд , * к-

*ня л» .
След» всичко т„вз. би тръбило 

»а п чнемд вч.г жггием га » ;!зл
(следва)

зт^б^-лб^бузхегде;

V Е О Ар:а-
машига н. и-

нужно :а Оочакини
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Сме помолени 

семейството Г нъ Григорт, 
ракашевъ и лично отъ н 
които се завърна отъ Букуре 
да опроворгаемъ писаното 
вестникъ .Добруджанския 
по отношение на неговото!

— Оня день РибаригЪ кере- 
метчиоларъ, Баща, синъ, и зетъ 
отъ село Гяуръ Суйчукъсъ лот- 
ка отиватъ за ловъ на риба въ 
морето.

Веднага морето се е развел* 
нувало. Виждайки опасностьта 
т4 отправили лодката к ъ м ъ 
брЪга, обаче една голЪмавъп 
на обръща лодката и тримата 
се удавили.

ТруповегЬ още не сж наме
рени.

отъ странаХРОНИКА:
състоящи се отъ австрийски, 
унгарски, японски, албански и
български офицери.

*
— Общинскинтъ съветъ въ 

извънредното си заседание е 
р е ш и л о и о т д а л ъ на 
кончесия инсталацията на 
електрическото освгътлгъние на 
града.

Строежа е възложенъ на 
д во в Енергия" което строии 
електр. инсталация въ гр. 
Балчикъ.

Строежа ще започне презъ м. 
февруарий и презъ юлий н. г. 
града ни ще бжде съ електри
ческо осветление.

— На 18 Януарий т. г. въ 
салона яМодернъв се даде кон
церта отъ учителя по музика 
при мъжката гимназия г. 
Величковъ. Всички номера бгъха 
изпълнени добре.

Струнния оркестъръ и музи
ката при гимназията произ 
ведоха приятно впечатление и 
мила бе сцената при всеко 
техно появяване.

Изобщо концерта се завърши 
нопълно задоволително I при 
пълна зала и въ присътствие- 
то на всички ръководители на 
културното общество. Счи- 
таме за приятенъ дългъ да 
поздравимь ръководителите 

. на културното ни общество 
и да пожелаемъ на учителя 
по музика г. Величковъ по- 
често да изнася съ подобенъ 
успехъ концертите си.

ви.
Последния е вече много; 

бре и въ най скоро вр!*
напусне леглото.

Р* ВИНО!ВИНО! ВИНО!
Търговското Лкционерно Д во

КОНКОРДИЯ — БАЗАРДЖИКЪ
Съобщава на почитаемата си клиентела, че отъ 1 Декечвр) 

1935 година открива гол~Ьмъ депозитъ за вина и ракии 
Въ депозита се намиратъ първокачествени вина огьнай по 

чутитЪ винарски центрове Валя Калугжряска, Одобадъ
Панчу и др.

Сервира се бързо и акуратно на цени конкурентни
Съ почитание:

— Разпространените слухове 
и писането въ !единъ мЪстенъ 
вестникъ какво, че чиновника 
отъ финансовото управление 
г. Петко Коларовъ ебилъумо- 
побърканъ и, че е изгубилъ 
съзнание не отговарятъ на ис
тината- Болестьта му е силна 
простуда въ главата която не 
показва никаква опасность.

. .КОНКОРДИЯ“ Л. Дм

— Вследствие благоприят
ното време земеделците въ 
нашия окръгъ съ почти засе
ли всички ниви съ пролетни
те посеви.

ЕДИНСТВЕНИТЕ 

ГАЛОШИ и ШОШОНИ 

по елегантность и трайностьвикинга— Тържествено се отпразд- 
нува вчерашниятъ националенъ 
праздникъ (обеденението на 
Ромжния).

V— Презъ нощьта на 20 
януарий н. г. следъ една 
доста усилена борба срещу 
надвисналата се с м ъ р т ь, 
предаде Богу Духъ английс- 
киятъ Кралъ Георги V. Той 
остави 600 милиона негови 
поданици да скърбятъ за 
неговата кончима.

Всички

се продаватъ само при
___________ НЕНЧО КДСЛБОВЪ

НОВО ВЪ ДОМАКИНСТВОТО
— Б. К. О. въ града ни е 

взело похвалната инициа
тива да създаде библиотека
и читалня въ едно отъ свои- 
гЬ помещения. Тази иници
атива сме длъжни всички, 
да подкрепимъ съ каквото 
можемъ. За по вече сведе
ния [интересующигк да се 
обърнатъ къмъ г. предсе 
дателя на Б. К. О.

царски дворове 
въ свЪта сж обявили трауръ.

Изпира, избеля, дезинфектира дрехите
Спестява трудъ, време, дърва, сапунъ и пр 

^^®дна дума, спестява паригк ви и дава отлични

— За тая годишната ре
колта .Соя“ дружеството 
съобщава, че ще бъде закупу
вана отъ земеделците по 4 
лей кгр.

г. нижи- 
наръ Зографовъ или каси
ера г. Н. Касабовъ.

По този въпросъ ще се 
повърнемъ по-подробно за 
нейното организиране.

ПРИСТИГНА ПРИСТИП

Въ „Джамадинъ“—- Повишението на тютюна е
, възмутилъ много пушачи 
които много сж решили 
пуснали да пушатъ.

лансирватъ противъ Дирек-\ Продажбата по 
тора на инощната стража• давцитЪ 
г. Армутлииски.

Още не е установено има 
ли, или нема злоупотребление 
и каква сума.

отъ
и на-— Всевъзможни интриги се Пристигна

отъ гол-Ъмнятъ
вагонъ отъ прочутатЬ Одобешки 5 

проазводателъ Гуцулеску вината с* 
сти натурални смесени съ хамбурски мискет» 
доволящв най анстънченая вкусъ.

Спациално приготвенъ чистъ гроздовъ пел 

съ специални балкансии билки (буиатъ).
пецаална скара за мезета, за уверенае е необхо 

са.чо едно посещение.

тютюно-про- 
е спаднала съ 50.

— Отъ известно време се 
повишиха всички необходини 
продукти съ по 30-40* отъ 
оня день се * повишила и 
та отъ 4 на 5 лей.— Заминала е на абисинкки- 

ягь фронтъ една воена мисия
газ-

Съ почитание ХР. ЖЕЛ^З
Новата етиопска мо

билизация
Лондонъ. Споредъ една

- Напоследъкъ въ града 
ни разврата се разширява въ голЪмъ мащабЧ. Р*Вв 

Необходимо Д-ръ Божидаръ Янакев
Спецмлммралъ по

РадиогРв*и*. ултра виолетови л*чи' 
« ^ МвС,,ЖИ’ изнуственъ пнеаиотораксъ—Баз*Рд^ 
с^у Гно м!' Я°"* си ул. .Реджеле Кврол*"^ 

•«н^Палатъ. Д РНЪ Ю но”°стРО»ЩИ« се Пдмии"

Т'Н- ннвю Ьаомот

'=Пг>Ш1
не 300,000 души броя на вой Случаятъ преди
иицитй, иоито ще бждатъ д е на за помдГниетои» 

засогиаги отъ днешната за .трит*’ възмути цйлото 
повЪдь за мобилизация. гражданство. °

ь«р-1вътрешна болести а радаологмя ат»
(■

▲ -
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НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ РАЗГОВОРИТВ ВЪ ПАРИЖЪ
преминаха рамкитЪ на единъ протосуляренъ приемъ

Руджи арасъ изразилъ предъ Фланденъ желанието на 
съседна България да влЪзе въ Балканския пактъ

България остава вЪрна на политиката въ Женева

>лизо две десетолегия се из- вимъ читателя да си пргви за 
иха отъ голямата война. > клю чекията.
Йного понятия си смениха съ-! Колко библиотеки и читални 
(жанието. Човечеството като съ посетени отъ нашата мла- 
ли тръгна по новъ пжть. Е- дежь.или се плашатъ отъ праш- Парижъ (Хавасъ) Разговорътъ ность съ се разговаряли т. Флан- 

на Царь Борисъ съ г-нъФлвн- денъ и Лозоретисъ, тъй като 
денъ продължи повече отъ е- проблема е по специялно раз

глеждана отъ становището на 
положението на Североизточна 
Европа.

Утре г. Фланденъ ще приеж- 
ние на своите днешни разго- тствува на едно официално де-

жьоне организирано отъ Краль 
Каролъ въ Ромънската легация. 
Въ 15 часа той ще приеме при- 
нцъ Щарембергъ и принцъ Па

ната поколение, нейните у- стоянното и непрек!снато про- ната си часть беха посветени в лъ Югославски, 
си! И не липсваха държав- никване въ науката, въ правил- на организацията на колектив- „Пти Паризиенъ" пише: Ва-
и. които като факелъ иска- ног<> схващане и обяснение не ната сигурность. Изглежда, че
да поведъть народите изъ само на човешкия жявогь, на между министрите на Неточна 
ригана вечния миръ, миръ общежитието, на окржжаваща | Европа идеята се изучва съ цель 
земята, миръ за народи т+. на- ни природа, но и на личното на- да се фиксира окончателно ед- да

но тълкуване на чл 16 на пак- се тьрсятъ нови стопански де- 
Може ли спорта въ всички- та на О. Н. и да се кенкрети буше та и разрешението на въп-

«V плвновианости па запъл- зира израза .колективна сигур- роса въоръжението на Бълга-

омическия и политическия жи, нигЬ полици на библиотечните
ъ на всички народи издигна шкафове?.
1И девизи, тръгна въ нови на- Какви см насоките на ли те- динъ часъ.
:ивъсвоя исторически животъ. рат\рата, на философията, на Презь време на срещата си 
)гъ сблъскването на силно природананието, и пр., или ти съ посланика на Англия, г-нъ 
1гиворечащигЬ се интереси се забравихме, на ученическата ска- Фланденъ го постави въ тече- 
шиха нови хоризонти и се за мейка ?
юти за благото на човече-: Може ли филмъть съ своето вори.
юго, да нЬма войни, да н^ма' светкавично развитие да задово-1 Главниятъ предметь на па 
•вопролигия.-тъй беше пр-^с- ли нашеио познание и изобщо рижките разговори съ чужди- 
вь памегьта на преживялото нашето зна1:ие, зз да замести по- ггЬ държавници въ сжществе-

жностьта на последния разго- 
воръ на Царь Борисъ Българ
ски съ г. Фланденъ не е чуж- 

на никого. Позволено е да
яващи я и спокойствие наше азъ? 
чко грудяще се. Каква по-1 
влека телна и примамлива кар- т Ь му разновидности да 

■в за човечеството отдало се 
производителенъ и с ьздаваш ь 
1годенствие трудъ тиранти- 
'Ъ отъздравите устои в ь ор- 
|изацията на отделниг+. на- вота? 
й'! Бленъ, мечта, идеала, къмъ 
«го требва да се стреми чо- 
|есгвото ьъ пътя на своето

зира израза „колективна сигур- роса въоръжението на Бълга- 
ни празнотата, която може да ность". Но тука, се касае само рия. Но сигурно е, че посбле- 
почувегвуааме въ живота си, и- до едно внушение не точно и мата за колективната безспес- 
ли тон требва да съставлява са- нищо не показва, предъ видъностье заемала пьрво место, 
мо клончето отъ дървото на жм- на практическите и политичес

ки трудности, че това внуше- 
И требва да нризнаемъ това ние евентуално нЪма да бъде 

е картината на нашето настоя- доведено до добъръ край. 
ще и сме да гжни да заработимъ Също така, представителите 
съ всичкигк си усилия за да за- на чуждите сили, които иматъ

да да уреждатъ стопански въпро-

НОВА 1’УСИЯ
Подъ това заглавие букуреш- 

кия официозь на француски е- 
зикъ „I 1пс1» р«чк1впс«- Контеше* пе
чата едиа статия, въ която меж-

'гурно превъзмогване и усъ- 
шенствуване.
она не съ празни думи, при-; трл.гне въ пътя на труда си съ френското правителство, 

|ки за хубави сънища, защо- трудъ да попълни своите поз- ще се възползуватъ отъ своето
да създава цен- прибиааване въ Парижъ да ра

ставимъ новото поколение
ду другото се казва :

.Революцията на 1917 г. раз- 
дЪли свЪта на две части, съ две 

п т различни политически и стопан-
зискватъ по техъ. Г. Тигулеску ски СИстеми! Отъ това положе- 
и Ангонеску прод ьлжазатъ пре
говорите по сключаването на.ки; свЪтъгъ се лиши отъ скжпо- 
е д н о финансово и търговско; дейното

творческата деятелност», е напия, трудъ 
много създала и толкова пости за обществото, труд», да 

10 и безбройни съ придоби»- опознае лично себе см, за да о- 
ь па които се радва чове-! предели своето мЬсго като член ь 
тното. Съ рискъ да не отег- на това общество, 
ч читателя си ще се запи- .ЯпонцитЪ ся най пестеливия>е само какво прави нашето лпопи
10 поколение, това следъ вой-, народъ въ св т
а; сь какви стремежи, сл.1 До сега бе известно, че фран
ки идеали ще тръбна да го цузите съ най пестеливите въ 
чва.ме и да то покажемъ на целия св^тъ: но вижда се, че 
чесгвото. за да види то как- съ надминати 

неговите издънки, каква, щение отъ 
■турна ценност», представлява; на 93 милиона население 
и изобщо каква морална стой- Япония съществуватъ 42 мили- 
:ть може да предаде на об- она сметки въ банките, което 
ивото. пъкъ доказва, че на всеки
Ще се задоволимъ само да за- двама японци единия си влага 
е.чъ въпросите и ще оста- спестяванията въ банките.

ние се нанася пакость на всич-

съде ствие на една ве-
лика страна, която не участву
ваше вече неравно въ общата 
политика на саЪта. Материалис- 
тичната доктрина на болшевиш-

споразумение.
Разговорите на Царь Борисъ 

преминаха съ много рамките на 
единъ протоколяренъ и сърде- 
ченъ приемъ. Отъ всичко изгле-

ката политика стана причина да 
се въоржжатъ останалите дър-

жда, че международната акция жав‘| противъ всичко, що е рус- 
-1 1 г „ ко. На това положение требвана България остава ориентира- ше да се тури край Русикя „

на къмъ Женева. Въ София се почна постапеиио да се норна- 
признава подкрепата, кояЮ ОН лизира. Настоящите управници 
даде на Царството при много «а бившата руска империя се 
случаи и тамъ съ наклонни На Ув*Дии- ч* може да се управ- 
гЬсиа връзка съ лигата „а на-|™;.““л^»

родите. |да живее споредъ своите нрави
Също по колективната сигур-, и обичви.

въ това отно- 
японците. Зашото,

въ



ППКРУПЖЯНСКИ НОВИНИ"
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Процесътъ срещу Мар- Нашит* крака става 

силскигЬ атентатори ли по-малки?Вътрешното заздравяване на Югославия
Ролята на югославянската армия

ПапИжъ. Проиесъть срешу На една конференция 
Ьерлинеръ Тагеблатъ“ об-\ стоятелнитгь политически ак обвиняеми по атента- американският фабрикант
гн)яа следната дописка на ции и иска да служи на ола- У Марсилия среиху покой- Ню Иоркъ се е направила 

си белградски до \годенствието на народа и дър- т Александъръ запо- ното съобщение, а именне,
7 еодоръ Берк°шъ: въ жавата. Начело на нея. като наново да се гледа\ отъ година на годиначе^
к ип дпиуптп, бал. неинъ поедставителн, ако по- чва ур „гьянъ Гюовднсъ. то за по големи но чш •'*"» ,ЬОбще °'сноши замин^ за &ъ анъ | а спада. " ' 4

Провапсъ новия защитник ь на Само следното сонет 
обвиняемите. адвоката Сенъ \ може да се даде на то:ш ^ ■ 
Овтмъ придруженъ отъ досе- > по причина на употребщ 
гашния имъ защитникъ г нъ' то по-често и по интнщ 
Жоржъ Десбонъ. Последниятъ. на автомобилите, плт-^ 

на своя замЪстникъ пропжшувани пешъ, с,-
бележки,! нали една четвърти

I шите крака неправ“.,,и<
1 димните усилия, не се; , 
ватъ така как то по^.у;* 
а се намаляват?.

народва следната дописка на ции и иска да служи 
специалния си 
писникъ г.
противовесъ на другите бал- \ неинъ представители 
кански страни, Югославия при- добенъ терминъ

една сила факторъ, да характеризира положение- 
която остава съвършенио не- то, и днесъ още стои генер. 
покжтвана отъ политически- Пера Живковичъ, независимо 
те колебания на момента и отъ това. дали той участвува 
която беше такава о щ е въ или не въ правителството.
1903 год., когато чрезъ едно което управлява. При налич- 
военно пронунциамечто се на-, 
ложи династията на Караге- постоянень факторъ на юго- Всичките свои лични
пптеапиппин Тпнпр МОСЛОвА СЛавСКОШО ЧОЦиОНОЛНО С ЖЩС - Върху ДАЛОТО,

с.

тежава

ностьта на на този здравъ и е предалъ

оргиевичите. Това е югослав- \ славското национално сжще-
ската армпя. Ней сж съвърАствуване, при едно реалистично съ много ДНи, които 
шено непознати военните а- разглеждане на вжтрешнопо можа да използу0а поради от- 
вантюри. Макаръ и напълно литическоположение настра- Страцечието му отъ защитата.
свързана съ народа, югослав- ната, ролята на партийната р_нъ Сенъ Отбамъ отказа да ТуРЦИЯ ЗЛС11ЛВГ1 ф’о 
ската армия стой вънъ отъ деятелности се свежда авто- даде какви то и да е изявления 
партийните дрязги и се чуе- митически до второстепенно на ПредгТавитециге на печата 
ствува отговорна единствено значение. Тя е само една сен- ПрИ своето заминаване. 
предъ големите държавни ин- ка на наложилия семораленъ 
туционн и т е фактори факторъ. 
т. е. предъ коне ти \

той не

татл си
Заплашванията, -

Мнението на печата е, че вестна време се <у, л- ■? 
благодърение на защитата на та преса относно тш?,--..*
Сенъ Обамъ процеса ще може: турското правите:

г флотата си, сега е,

'• ч:

I

да бжце разгледа нъ съ неоо 
хздимата сериознссть и спра-

ряатъ.
Отъ Анкара съо->...анс- ■■

\ тамбу.игкитп, вестници ■■ 
гпната комисии при

АНГЛИЯ и ИТАЛИЯ
ведливостсь.

Игалиянскиятъ печатъ про- (на брой 150 военни кораби,
горчиви огъ 8)0,000 тона), подкрепата 

противъ Англия, на турската и югославската 
главно противъ нетния м-ръ Флота. Англия се в п у щ а въ 
на външните работи, задето една съвсемъ странна аван-
той на престава да настоява за тюра и то въ единъ моменгь, като се има предъ видъ голЪ-
изпълнението пакта на Обще- когато тежкигЬ облаци се сгж- митЪ скандални бурни про , 0унарО()ното
ството нс народите. Особено стявать надъ близкия и далеч- цеси станали при миналото шга тази .търка
болезнено действувалъ надъ ния небосклонъ, които заплаш разглеждане на далото, 
итатиянския печатъ факта, де- ватъ да разразятъ надъ ней- тона. П при двата I

отнесла до! ната империя една отъ ония МзСОВО ПРОИЗВОДСТВО НЗ вното произвооетна 
Турция и Югославия да ги ка бури, дъ сравнение съ които . личило. Поржчкипиь
ни да участвуватъ като помощ- всемирния потопъ може да из- ОрЖЖИЯ ВЬ I СрМЗНИЯ ината индустрия г.г<
ници на Англия, ако се отвори глежда като една детска иг- Състоянието на индустрията' та сж били СЪ 12 чл
въ Средиземно мерг морска ранса*. високи отколкото прч ■ *
война" Англия, която се визира въ Производството на вжглища доброто състояние

— .Ние не знаемъ, пише тия редове, остава твърда на презъ мессцъ октомврий е би- вията въ /9/3год.!. ; • -
„Куриере де ла Сера“ въ броя местото си, безъ дери да от- ло /3,-155.000 т. срещу 11,597,- за местата иноустр'*-
си отъ 25 януарий, доколко е говаря на възбудените

Иитересътъ къмъ утрешно
то заседание

то на народната р.:нч ■ ч. 
! проекти за отпускане><: -. л

на ежда въ Ексъ анъ Провзнсъ нителенъ к р с а и -• - -
(надъ ИК*>.000.000

дължава да изказва 
оплаквания

е много големъ, още повече лири за усилване на 
; ктивъ. Моп иват -■

то Англия се е
7

ни ■

Г ’ г •*»и раз (НЮ тона презъ октомврий 1934 ли малки и понеже 
поласкана морската гордость 'дразнени чувства. За нея, виж- год. Производството на всели,- тгь отъ странства1 
на наследниците на Нелсона да се, е по-важно мнението на зо презъ ноември й е било сто понизки отъ ние 
отъ обстоятелството, че единъ една държава, члень на Обше- 1,196,000 тона срещу 1,197,000 1923 год., сдинет • 
британски минкстъръ е поис- ството на народите, отколкото тона презъ октомврий м. г. чина за тая <>еи 
калъ за своята флота, съсре- стотици статии на вестниците, това на стоманата е 
доточена въ Средиземно море

било да се търси въ преа- ■
1,483,000 тона срещу 1,551}(мю ята.

„Здраве и болести“ 1. Нервна система
2. Полова система.
3. Храносмилателна система човЬшкиятъ органи

ОТЪ Д ръ Ив. Байчевъ Кръвносна система. ката машина. Всички
,. Двигателна система. еж достатъчно изу

ьившъ интернт-Парижъ — > чнлитень лккарь — гр. Ванарджикъ 6. Жлези съ вжтрешно отделяне, вече. коя по-мглко. ; •
НЬлшт Г.-Г.П» ^ Къмъ ТИЯ главни системи се при- една се знае и ср:«»

* ‘ л V ' к .и- . 1,>ель което време или се култи- съединявать няколко второстепен- вието и, работата и
Н*ГЪ, сглобятъ за изпълнение из- вира. усъвършенствува, върви на- ! ни системи, които сж : познати Само послес
систТеНмва° Зшкия^^^ан.н.Г Т*"’ Т “ ^ ^ К Система сетивни органи, която мата на жлезитЬ
човешката машина ^ов?ш?отп тЪ ,адъ: оставя свои пот°”»" 11 от- е свързана сь нервната система. отделяне и сравните.-
човъшката машина, човешкото тЪ- минава, умира следъизвестно време. ! 2. Отделителна система свързана1 по-малко изучена. Нс
ло е едно рахумно съчетание, едно изтещенъ. изхабенъ, ка,о „Ъкоя ! съ храносмилателната Гнетена Л органи въ нейната .

гг— с^о"Г.™Росн4нп^™!‘.";:'-т°3 дих.«пн. с«рм„. о.зг,;
съ иХп,. иелъ съ Г « «Р-оио.-.,. сис,.«. .......... скрит,,, н.гс

вЪстно назначение Кой е напра изхабени, изтрити една по една до ! леннитЪ '-мг,?8 'МТ^ и и:оРосте- лн по-гол^мага 
вилъ това съчетание, съ каква целз,. като най-после престане да мърда вЬшкивп МИ °5ра3ува!ъ чо* цината лнесъ е "аС 
отъ где почва и где щесе свърши, СистемитЬ. които,сглобени обра- I машина * Рг низмъ< човешката система, за която д-
това сж въпроси, които бжцещето зувать човЬшкиятъ оргаиизмъ сж | Вс^ка една система си има точно 
ще разреши. на брои 6 главни и 3 втооостепем !лПп»,ъ, система си има точно

ГнГГж,к с“с,'м‘' “ " по-«=ч:ъи„,гЬшк,,"ъ

то--има! !съставляватъ
деленото си м^сто

вс -■'*ч* •

Т-'*
. •

,Р*-г4

■

• •. ’ I

• 9^

■ ■

кТс

2

знас-.гнищо почти не се 
болести днесъ се 
действието на тая си 

по-малко наречените жлези 
важна и органите, частите, които я! отделяне, а споредъ т-92

об -!;е
съ
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сницата решително движение въ Северенъ Китай, празно из улицитк въ поз чим, че ое правим ноТк&то п
вь действителность има за за- волени и непозволени ча- 
дача да възстанови монархията сове; висенето предъ кине- 

, , ш въ Китай. Тамъ недвусмислено матографигЬ
\хрналъдедеба .разглеж- се подчертава, че 1 мартъ ще съ всичко 
и на уводно мгъсто съста- бжде 
п0 на новия кабинетъ оп:ъ 

пише:

1гивь кабинета Саро моме по-малко а.и> и ковкото в 
яь Iиом но повече Ообро. Първото 
иекуетво вь салта е искуетвот, 

И заниманието ,,и и ,бп,:ва мг г юто и Оа прави V* 
КОетО н!>Ма ни добро ГИ(МШЯСКУ »/<*«* е по чо «м,

знаменателенъ день въ що общо съ училището При 
живота на Пу и и вь него день първо заболяване глава, гър

„ «««. укори. .•0«»й:™п,р^”аПРКиВ™НЪМ Л° " ЯР' роаит«лиЛ “ » 

тъ да се направятъ н а 
пета, а тгь сж много, най 
иния е, че той е носитель

I

111 Ч

ро, (' 1еоь сиъртьта на Н е 1 и \ и а
държатъ децата си 1 2 деня, руски писателя /ой /■* /к>шн«

Отзвукътъ въ китаискитЪ кат° приложатъ по-раншни
лъ опжтвання за болестите. 
иХ/1едъ като сж отдравкли, 
тогаЪдчда ги пращатъ на 
училището По лесно и по 
евтино е предпазванетоотъ 
болсть, отколкото леку
ването.

вь ано,то ч,1 тропайкич к*лт>. 
оочо*,! е-Шнствената нлоеж,<аполитически кржгове

Шангхай Съобщението 
ггЛдг отовката на обществен ло 
мнение отъ японскитЪ кржгове 
за обявяване Пу И за китайски 
имлераторь, произведе тукъго- 
лГмо оживление между поли 
тическит-Ь срГди.

Прогласяването на Пу-И за 
императоръ би значило ре тев- 
риране на манджурскат.1 аинас-, 
тия Цинъ, която 6Ь свалена съ 
ревслюцията оть 1911 гол.

,1На опасна външна поли з а
1‘снень /\> чань е ягч>оу тмзи 

шиите.1:1. к,ч.то ще г, срп-щчетп 
навелк » '«• по «епика п.* тища е. 
гриоа. е, нгто. по зной а кмтоа, 
но ,еачото к« 1,«\ той , ехото и 
върв.. по ; а , ть , ~оитп. е, рои 
■по и е пропи' ч,1 ш нег-чвта

• т юрба той брои «ш пного при и 
Учил л1*ар. -рьИ /.анчевь т'-1» “ аоичр-г-ори_________

хбинетътъ Саро, който 
индираше да бжде каби- 
\ на помирение, е. въ сжщ 
г, партиенъ кабинетъ. Той 
редставн никаква гаранция
0 вътрешна, нито външна 
се роди и ще моме да ми- 
камо подь знака на соци- 
:ти и комунисти, които 
пито сж негови тгь офици
1 покровители, вдъхнови- 
ч и учители. Една един- 
>на тактика се налага: да : 
дримъ противъ този ка- 
тъ до край.

Нека родителите въ това
отношение подадатъ ржка 
на училището и за всички 
ще бжде добре

!
1*омень 1’оланъ Германия иска

Помисли на време за 

злото, ако желаешъ да 

го изб^гпешъ

На .‘а Нчуарш. т :. , навършим 
7о юоишна в-.,ракт« а теетничть] 
француски пи, а те 1* / V» нень / * > гань. \ 
Ла оа шпо ,нае чь отъ ч,и ти ниши- I

мирь и равновесие
ш,[оине име миши цайтунгь“ 

н и голгъмитл 
политики отъ вгьколе е били 
запазване или ш и тинолнвине 

ш., ни равновесието ни т штгьяк 
Европа I о ш, които I мущива- 
шг и / и само Ш1 тришивише 
токи ривчояесие, сгпщии.с ви-

пп, чптате ш с> то ей штграторк гпши Цслъта 
опи, перна не шчина. ще блее ,»о-Тая година всЪки вижда, 

че и зимата въ нашиятъ 
край се разболя и тя има 
температура вече 2-3 месеца, теритурна оехт, тот-.ь.

Вместо снйгъ студъ и

нски агенти говорятъ статично са кс оа чреОаО, к нп. 
кои изваОки оть мсюлипиь {«пит 
ни и и от и ни пои и неговата

тановяването на монархи
ята въ Китай

\мшчта зь далечния и опако, | 
ать чге- по и зненадващи. Мин -,
•?: ичпг- ичператоръ Пу-й ще виелица, КОИТО ДО И е ГД е / рлбни •тш-.ира.ч* вь

пртиаеень въ Титан. Ожив-. дезинфякциратъ И СТЯГОТЪ шитгь оуши 1«>б,,«:,та. нувппвато ние и противодеш таието 
ието мечду политическите всЬкИГО имаме ДЪЖДЪ, ТОП- ттс.штс щата м-м оа отк иети- една коалиция, които почти

, , п ~ всичко и ккмь якички нонгьшкц сл-
|С-<иНГ ь. ЬИВШИЯТЪ редзк рове Родителить на учащи* щестна, трп/>« : оа I к о, ик ш чь оа
р Н'Т В. „Манджурия Дейли т^ се да иматъ предъ ВИДЪ, л и.-кнк при н-,—, ,',1 ярь,китп, 4а
Ь>*. фактическия мораленъ че при такова отпуснато и' човгька съ неговитп. и 1к>,орни,хяа- чиния ергкгу въоръ жената до
^■впдитель на квантунгската влажно време много лесно ‘чиния, каиша :а тть и 4к ,лГ>и Европа, Iе унищожи го

’ ! ______ , г„, : следствия отрия«ть налятае ззпочналъ издаването ставатъ заболяванията. I ла-
• вь весгникъ .Караванъ , воболъ, гърлоболъ на по- а1.тината; ,рлЛли ,,,
РО финансиранъ ОТЬ ЯПОН- СЛСДЪКЪ взеха да се ПОЯВЯ- пилоти така ка\”;о г;. е 1Ь)еа 
кржп^ве. Въ Първия брой ВЗТЪ между учащите се. Iпети, реатсти. * ипки иисть 
'ози вестникь е напечатана Това за нещастие съвпада еоно и , -щ, ,а • г + .ние оа «*,-
|и_ и __ _ г ■. _. _ _, в , ■ ,,, у*4* ч -1 т к а а, чана ч а - - I к *Осн и я п, ,1 ч аНа статия озаглавена .Им- тая година и съ изпититъ.лисп. » действателшктьта рса /ниггк фпк-

всЪкитайски“. Въ нея които, всеки знае, че сж тд реа ,нитгь чх,я.п:ща п,-п „ соча 
ойчипо се съветва да се едно изтощение за учащи* якжка , <чо ■•■н.чк.а ча палта 
Данови монархията ВЪ Ки- Т“Ь се. А ВСЬкО изтощение е аа ияа и;»;,*1>|; 4Я. чивгьшкич ти
и Д1 сепровъзгаси Пу-И на приятелъ на микроби^, вотъ на м ,,яг,1 Щипки трн/та чове че
1-1 ^ п ПЯША П Д ГД сж ^ |ЯВ*1_ ПР р - ' ? 1я {^ ^ Ч Л кЛ М Ч1! • < • *К ь1 Ч <•»ТЪ мл китайския импера предрвзполага къмъ оолсс
• ти. Безъ изпити не може.

Нека престанатъ другитЪ

Н *
Н (I

кржгове I в, гъко.чг се е предвождало оть 
Англия

Съ пбезорм ясаването на / ер

но ииштино преаъ пгьк,,вгтп, 
орммие ни го чъ чата полита- 
ка. Но I ер чиния направи нии- 
рспхччия г.ранен г <а вистачо- 
внването на ривнове, ието. ка
то пролъчгла!и /• о< жщестпи 
свободата си ни въгр у т иване. 
/очи (ракть поставя нани гот, 
ни една н 'ви политико на ров 

Свп>тъть оне<ъ < ни- 
ситемъ съ понятието ча ко че 
ктивизъмъ Убе ждават* го, ч, 
де чъ тон колективи <ъ к» яира 

-[е загубен* /ер ничия счита
Пъряот,5 статията се казва: .Днеш- 

• тьй назовано автономно изтощавания: скитането на чисто оа
шиник ч! 1в>ьта к та 

XI ияч.к • так : я- ча

п;.ев.'Л" гл,- на.-е : г ириг 1. ас т.^е- 
ю »- а .1 км I. - I п >. • • ••
>-а*в слабосп. ш, п «нгио »<»• е
ПИ ЛИ Л^ИСТПиИ п >. т1 1ИГ'Т*! »аТ, „

Обратното всСки единъ органъ,
слабият ь. 

оть конто

НОТО :
Оть ВСН1ИИ си «сми, конте обра 

и 1увать човКшкивт ь оргамитиь най 
важМитЬ » мирпнага и полов*’* 
снеетема Като чг- ли вь т^«ь 
мклочака таиивта и тю. ч«* ли 
тК с » всич-'. то е* човешкият», ор 
I а • и »м ь
всички друси системи вьсл»о 
монично цТ>л т» - седели.а^то »*а 
интел^теи:ногтьтя яелвта ’ а-^м та

И .-ай - *й * НН и >ЧИ ка
<в чоиТ.ньгь. !'). н«-ч - таи* 

ма 16 видение*

-"-Ь взема друга посока 
гмТ.рь — много бо- всЬка една система ськожни

к иго до скоро се лЬкуваяа гнилиятъ материали
построена, ст. неправилното си ден-

ТНЬ[>Де МНОГО !Л
’*Ч •' катранени, сърни и др

четката по подобие на ствие, допринася
слабостьта, ча неправилното деи- 

болесгнтЬ на човЬьгкнятI 
Ето зашО трТ.бва ла се

е ф. ме '!Г^ЖЛМ} 'ГМСИН > И11 в’ 9ПЦ* #
м и#* . п' г мгто

'Орч.*1»и*1 ь ;Т ь *• реш ете »
Ои;€ г: горнила с^ърть

Огтв“влит1 ( ЙГ Тем,. ,*>. е * * «.• т»
г ч Т Я ИЙ*М“-бТ>, »♦ Т * <■ » т >, и Я ч
г^ одчиирчи на р»«ит1 Д.В**
»а^а г непрзачгнI. ' ен^ «
• ть Оргеиг !МЬ. ММ МО* де и. 1#М( 
” М-е Дв I ' . ;>а А * ИцИГ
нали, м ^ ле •;■'•пи а .

;>г а и и >

а на-*» с г
ага. е нТ.К Аде и още продъл- 
т^ва нелогично сл^по и глу- ствие. за 

с^чуване, днесъ гольма части, организми 
' болести, се обяснянагъ сь познава вс*.кн органъ. всТ.ка ст-

нормално какь действува, а 
заболяване точно тръбна да се

Нервната ис тема 'п-щ, «вв
«ар*

чу.дение, едно ненормално 
чие на жлезитГ сь вжтрешио при

тема

и д; у
ч«- тча
мага и иельтв 
Полозата гнетем* нропължвва -.од- 
млвдвпа из**6или«т ь се оствреяи- 
ять чоаЪигки ор. в*<** мь. като съ< 
дача и уви пои лени* поито »;»о* 
дьлжая*гь по >-атвт^-т. « г«г> >«• 
създателите си. 1в «в

опредЬли, кой органъ, оть кое сис
е разболяль. разжлочаль

[г > • ** •
1 нервни и др. болести анесь тема се 
-вмелото си. огнището си въ и сь своето неправилно леиствие. 

* »ЛИ нЪкои оть жлезитЬ сь сь своето заболяване е смутиль, 
' ■ НО отделяне. разбьркалъ действието на аЪлиятъ

единъ органи., небка една организмь ились една дума е V1
чиниль болестите

Преди да почнемъ съ състава и
ролчта на

- а

II :с,'я,1)Ь-и

сь здравината си съ пра- 
функциониране. рабо- 

1 допринася много за здрави- работата 
и правилното действие на 

4- киятъ организмь. на човбш- 
чащина

V Е С А‘ПО СИ ги еУ г ’ . Г-действието.
отделно, до колко- средството ив Привиден

Вь тия две системи нерпме*в

и«- т .
вс?.ка система по

нзвГ.стни днесъ вь медци>*а-то сж
та умГстно е да отбележимъ след- ну * но ш изпиканиполова а. вь т^.*на*в здрав и*



дпкрулЖДНТКИ новини:Стр. 4.
_ Едно ново изобретение въ новенъ учителъ въ ромдна 

' :ра0ъ е направило го- те училища. 
впечатление на граж- Вчера му се изв-ьрц,* п

жествено погребение г' 
домакинството рога отъ 40 п. п

двустранната, спогодби сь вси- АбИСИНЦИГЬ ОбсаДИЛИ 
чки свои съседи за по - добри 
отъ областнитгъ, такива съ 
тгъхнитгъ голгъми рискове. Па
системата на пактоветгь ние Адис ь Абеба. Споредъ иови 
притивопоставнме двустрани- ии отъ фронта, Макале сега е то се говори в * ар
тгь договори, а на телата <а сьвършено обиржженъотъаби въпроса е за << ■ '
миръ чрезъ колективизимъл спиците, които сж изместили ГЛ която и тиР/
Хитлеръ. съ разговоръ съ фре-! коритото на една река служаща дезенфикцира орех . 
нски журналисти, противопос- на гарнизона за снабдяване съ тнва трус ъ, време, < р * 
тави германската шега .Ми- вода. Не остава нищо друго на пунь и спестява париш

да се роди само окупационните войски на града дава отлични резултати.
' 1 1 | Водата яВегаш тртияа да

я опита всгъка домакиня.
Намира се за проданъ въ 

колониалните магазини г. г. 
Желю Колевъ. Янко Арабовъ, 
Иаръмовъ въ дрогерията 
Никола Нешевъ и вь Центра- 
тта ул. А1. Св1 Вип № В.

нашия г 
згъмо 
данствота 

Особено въ

Макале
• *оеднз

в ената музика му ,,:л .. 
следните почести

— Присждата к 
ние на българските, 
общества отъ най 
ще се произнесе на /г - 

7п> Г/К обвиняван, 
ститгъ за пропи, 
действие.

рьть може
отъ равновесието, значи отъ осаень да избератъ или преда- 
справедливостьта. “ ване или клане. < в

:ХРОНИКА: на
— Вчера приети: н 

пратка на материал • п 
тройката на еллктртеекг а 
ска инсталация ко«н _» 
почне да се строи презъ 
мартъ н. г.

* •— Колегата Тодоръ Д. Но- приятие се продължи до 15 
ваковь, редакторе на вестникъ февруарий н. г.
.Ьалканско ехо' излизащъ въ 
Килифарево. (Кьлгария) ще се 
венчава на 16 того въ курор• цгълин окржгъ обиленъ проля
та Длджече съ госпожца тень дъжъ 
Еленка Минчева. Ще кумува ! •
'• Теодор* Д. АШжшп С.Ъ.>• _ 8ь сравнен’ие п0СКЪПв. 
бомир, и«.»1 » София . ^ нео6хопими,4 проду1<.
г, госпожата си ;ти лть ,934 съ внешми1* це.

Нашитгъ поздрави и поже 
ления.

— Скоропостижно оня день 
ге помина Абдураманъ Мус- 

оня день въ таФа т°й бе дългодишенъ ос-— Падналъ е гПРИСТИГНА ПРИСПИШ

Въ „Маглавидъ“
Iми разликата е:

Кафето презъ 1934 год. 70 
лей. 1936 год. !15, ориза отъ 
8 лей на 23 лей маслините 

(отъ 20-46 лей дървеното масло ; 
огь 86 120 живота заскъпва 
а заплатите на работната ржка 
се намаляватъ.

Пристигна вагонъ отъ прочутите Одобешки и Ж» 
ришии вина вината сж чисти натурални. З г. :.оля.„»

най-ист мнения ккусъ
Специална скара «а мезета, за уверение с ж. чг 

само едно посещение.

• •
най стариятъ Българ

ски ученъ
— На 2 феяруарий т г е на 

•ършилъ 83 годишна възрасти 
измстниятъобшестяеиикъ кни
жовник ь и ученъ, професора 
С. С. Бобчявъ осноаатель и ди- 
ректоръ на свободния. уиивер- 
ентнтъ аъ София Маститиия у- 
ченъ работи вече непрекъснато 
35 години за преуспяване иа 
българската иаугв и култура 

Той е автора на капиталното 
съчинение Старобългарското 
право

Съ почита-:и
ПЕТЪРЪ ГАНОЗЛИЕВЪи-— Не известни крадци сж 

задигнали касата на търго
веца г. Стефинъ Кировъ и сж 
я отнесли неизвестно кжде.

Въ касата е имало сумата 
отъ / 5,(НН> гей и е тежала > 
КЮ кгр.

НЕВРОДОЛЪ Д-ръ БОНЧЕИ Ь
(ЧеугоЛо! О-г Вопссу)

Е: най-новото и най-сигурно средство, удобре ,Виш»
Санитаренъ Съветъ Букурещъ"—Противъ всичка :. 'л «е 
Невралгия, Глаоболия, Зъбоболь, Настинки—Грипа Ши«съ 
Реуматизамъ Безсъния.

Предпочитайте .Невродолъ Д-ръ Боичевъ
тностьсе докача отъ изследванията въ най-голЪм; ' ’ 
лаборатори.

Ва проданъ въ аптеки и другерий—

— Жителите на сено Пара 
жикъ съ едно оплакване сж се — Българското банатско 

Малцинство е образувало 
Българска земеделска пар
тия, която са е приежеди- 
нила къмъ Националъ цъ-

•Ь

явили предъ окр. управителъ.
Те се оплаквагъ противъ 

учитела огь сжщото село за
дето е биелъ постояно децата, 
глобявалъ безжалостно невид- Ранистката> подъ ржковод-

ството на Г. И. Михалаке

те. »*•'и то само не
оригинални кутийки по две хапчета розови съ надп

Частна хирургическа лечебница
ни деца и самъ е ходелъ по 
кжщяга на българските селя
ни за да сг,бира сумите отъ 
глобите. Той си присвоилъ всич нали инциденти въ нгькой си
ни права и като диктатсръ на листренски села. Кореспон- 
селото е вършелъ това което [ден ти тгь на нгькой бикурешки 
той самъ пожелавалъ. * 1<и предадоха тия инциден-

ти като нападения на бъл-

н а

Д-ръ Б. Ив. Божкове— Напоследъкъ бгьха ста )ж
Варна, ул. Нишъ № 6, теле. 212

Извършватъ се прегледи, консултации и &■ 
операции.

Най строго спазване немалените такси за чзс'Н',/5 
лечебници публикувани въ Държ. вестникъ от ь 193* •• * гарски комити.

— Презъ 1935 година въ на- Дълтгилъ да осветлимъ об- 
шата кланица е билъ закланъ щественото мнение, че сведе- 
следниять добитъкъ: 7 бика. \нинта на горнитп, вестници 
673 волове, /1/9 крави, 2-553 гж чисто тенденциозни, 
телета. 501 бивола 6213 ов
це, 10934 агнета и 256(> пра
сета.

Д-ръ Божидаръ Янакевъ
Специализнралъ Ьер"й-'по вътрешни болести и радиология вг

Радиоскопии, Радиограхия, ултра-виолетови лжчи, е-,е* 
трически масажи, изкуственъ пневмотораксъ—Базарш*1*®

се примести въ дома сиул. .Реджеле Каролъ
срещу кино Модернъ со новостроящия се Мдмимист.-Т 
венъ Палагь.

• •
— Огъ неколко 

ната българска девическа 
назия дава писмени

— Срока за подаване на де- ромжнеки 
кларацийте въ министерството '"ална комисия, 
на труда, въ които се декла- 
рирва персонала на всеко едно започватъ и при мжжката 
търговско и индустриално пред-1 назия.

дена. част- 
гим- 

испити по
езикъ, предъ специ- |

Отъ днесъ сжщите изпити
гим-

Г р. IЕ НпъЮ Кас)|1о(— ^ -


