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.Ние си С' дадохме елине. крлгъкъ
животот*. н'1 н- го получихме така".
„К- гато Дунтъ р«бут,- г.осг. ячно и!
ма преме Л1 с - ; а)5> п | . Бтзраб и ца
та го уб,;в , м! р I. л: тI прилича пз ржж
дата и го телбаа".
„Здравият* и б ,д*ръ Дул. яма сита
съ която огдзлгча‘3 болеститт. «• т*
труаа".
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Е1 циогит та#па раг$ !и!И.
\/ЕНО!ШДЗ

Минаха поиче отъ 15 гопия отъ как* разярмитк по
бойаигк полета народи сло
жа» кръволролитнитк и из
требителния оржжия и туриха
край иа изтр. блението, и тлас
кането си един други въ ми
зерията и пропаст ьта. Повече
отъ 15 години отъ как* се
подписаха мирнитк договори,
които требваше да турягъ
край иа сгЬтоииита война, да
се почне едно кореиио преус
тройство иа човечеството дик
тувано отъ здравия рвзумъ,
спрааедливостьта и човещина
та и да се насочи въ сжщиискнягь пжть иа цивилизация
та, културата и напредък*гъ
за асиньи.

жеиаето съ тия ноиференции, човечеството, ако не всички, , ки сж направили н правят* т"въ тк т[ кбяа дл ги вр: уто се влоши още повече и поне най-умните и де ги при- това и да ие пропушаме мо мнтъ, укоражагь и да ии маевмите конференции пропад* нудятъ да се опомнят* и по- ментит1. и времето ла теч карат* да удаоимъ и из> ркгнаха една по една. Вместо да дирятъ най-сосле причинитк | неизползувано, ио ла се з»ся- нечъ ош* по-кече силитк си.
се поевропейчвтъ Балканите, иа .-лото и начинитк, еркдег , лимт, закрепим* и ла сн оси Т жки. горчиш: сж белезяенни,
като че ли цела Европа и це вата, пжтищата за спасение
туримъедни по-добро бжпресгжпмч, и оежлителаи са
г.ивтьсветъ се балкаиизираха. то си.
леше.
игуспкхитк и трудиоствт 1, ко
Злото, болезненото,
Както отделният* ч ькю.
Веряо е, че борба г» е теж га:о са причинени огъ с. мит1.
патегнатото
положение отделните народи, така и цк
кл н нер«в .», чг общото и. пас), ищо-о тегнат* тагз,
Каточе ли ие п о щ а д и и лото човкчес^о мим.па гаси
ложение е лошо че к;н ага е ' -ртбь и отчаяние и ларажнай-висшата, най-ценната ии- тк естествен!. периоди на раз- нансккжле, че евк гггь вюб- я«т* педивкрие. юитоеж найституция за човечестлото, Ли- витие: п», чсвкчтстното. кина ше е било-;-, но лешмто в* с.лмитк отрови п. всека 1 >б
гата на НародитЬ, създаване- детинството си, на пан. е ла нас* е. че свръх; всичко и - шествевн.. работа
то на която се плати ск тол- мине ючешесгвото си н ла за- г ), ние като че ли рвбавяме Нека вс!.ки да знае, чс ни
кова грамадни морални и ма» почне зрелатз си втзрасть сг и една нип, чисто 6> .нарека кой пе ще ниподнесе на таб
териалииажертви през* и след* ло-чист* ипс-Свктглъ Ч1вкш- болест*, с-н . . са патт. да ла окиса, из кое-о имлмечрлСветовната война, и която е
ни з*влече, ало ме с» уюм- и:’, •невд К1.есо сче и)губили
ки живот ь.
най-здравата крачка иа човкI и >• кос" ■ ние сами гркчл еке*1
I ПНМ1. Тя нн изМАчва,
Скпове па сссичигк и. ции, Трови и ,ле ие п.дубй, като | певн • да
чествотс по патя на сжщннию .
водители на чогъчестесго *а- \,^Л1 „ 4 следо а тели . и
Кань* зя; инззчто ни, така
скиятъ напредък* и сжшинговориха явно, чс създадено то хор». .1аш
нека добре е с .сп о г • ни е преди всиската култура за всички.
Силно аагоиорилата зойрека
И тая ушь пърховна, ушъ то ноложеике е нетърпимо и лд се помни, че он-п кч и ■<> с 1 •«.. I самнг! нает.
природа иа човкка нрезъ вое всесилна за човкчестлато ин па нскка йена -р1бва да сс ! и губн » пв1 налч. г тест йн
Жертви в.о); г.: се даь»т* и
ве на Свктовиата война иа- ституция, ,г!игата на Народи- издири И'ход*. като се н-мк- | очно • Ь по-гол! ИЛ 13 Ч.ТЧ. I у- I. -• с л > -з: ;, бе •• к жертви ии
прави страшни и дьлбони опу тк, започна л* губи отъ I рее- I си здравият*разумл , спринта
б- и чоь 1 ;пк1 то си Д) ст-йнег- ш' 4 с н син», н- д.1 ги
стошения почти въ всички тижа си, отъ значението си, лияостьта и човещината и по
■ о. То: * 1.1ше и- и низане ;; ' з !»:.!! „с уже.ч. н нз | еме.
сграии и причини грамадни от* силата си. Тя започна да патя на разбирателегв >т , п > П1 -а : р. . . 11)" Щ • ПГ.11'- тзка,
II 1Л :
д» иде. ■ с* той
морални и материални загуби отслабва, да се огъва и да се патя на мирът* 11 икспиосче не щт
намкри н.1г н. й Д лай и служи па общото дкна цялото човкчество, като го разклаща в* осисвитк си.
тьта на време дл се уреди ла ии он' е, „нтс1 кой д| тшлн л . з не дк 1 то му дчлжи и
тласна съ стотици години на
С \ж ; ь|.му.
ВмЬсто водителка на чове всичко, к сто трови и 1л дър ригробоьетк ии.
зад*. Крайно изосгрилиитъ се чеството по патя на мир», на жа недовкрие между народъАко не м)же т, и дз даде
Бълес 1.') г тежкл, н-з е т I ; ш |, на I бщлто дЬл ако но
До побкеняване криво раз предъка и културата за всич г Ь, за ла не бл ле у’|-е вжен <
бран* национален* егоизгмъ ки, вмкето общочовкшка нй
кч).ма и м е е да сетбЬгие: ... ■х <• дз го асилг, лсие дз
и се даде вгзможнссь ла се
засили подозрението и недо- кои, като че ли се опитаха ла намкен и вземе връх* безу тч си и«з лкн.'1, тк. м-1з си и • у не в « м.1 н!що, д» не го
•йрието между иародитк и тк я направят* лично ерждие за мието, грубата си и, пушкитк, лккарстьпа. е.а ти иа.п-лзяа- [>\ш I да не г • отслабна, заотъ една страна се дебнат*, прокарване и налагане на свои юговетк и лр. и пак* човк- ме дла о е ореке.
б тя ели тласка иа)адг.
•ъоржжаиатъ и готвитъ за ио- лични, егоистични намкрения. чеството ла плут не б* к;рси
П > вече диб-есть, изпече
Ил е разя ллгчме «.* т гт.
вд катастрофа, а отъ друга Вмкето да бжде въ услута на и чиьерии, и кат., погребе на тъчно д Ср
а дългт, и -вече
сили: нека 1И|е*анаике
страна иа всккжде се прегръ нклото човкчезтво, тя, като ново и култура, и цивилиза в ![ е: н м
а полепна и тягр-' такт* и предвидливост*
щат* и заявяват* високо, че че ли бкше заставена по раз ция да се върне още съ ческа дейн сть, I е* а не ги ру
По-?ече гочитъ, го«вечг ува
се обичат*, че желаигь миръ ни начини да бжде въ услуга Стотици юдини нгзалл-.
лс ба. | *-еиие к*мь общото дкло и
Шим. <-|* •ЗВ1 сть н
и че войната е най-голкмото само иа едчи. Вмксго тя да
Нека Слдем*
бедвнени ге нег аитк искроини '|естнн и
Всичко се раздвижи, гск.чко
зло за всички. Мълкскъ чо се налага на всички, като чс
заработи най-усърдно по И".
ч1е-* уст» к и ргшепия. ме дгб.естни водачи, и на преме
вечеството, иародитк са аи- ли и-Ькои се опитаха да й се ви патиш», ст. нови методи и
по г.рииуждеппе, а но убеж ', гпгбождението му о.т. злитк
гзжираии и водят* помежду наложат*. Онова, което човк- | напрегна ссичктик си сили. девне. Сам-, думата .Бълга- нредкнгЪ, иесиасобящ-Ь и оСи една нова война, от* деиь честиото създаде като най- •
ОтдЬлни народи, групи отъ ринг" да блде д с.атччна ла пяснитц елементи,
па деиь по-ожесточеиа и поценно, след* толкова вЬка и | народи п чиаха трескаво сао ; ни обелинв, «ко дчйстнкгс >-о | Нека сн помогнем* преди
опустошителна, не вече съ го плати с* толкова жертЕИ, ет з преустройство С1 гласно | я разбкр-ме и ако деисп итгл всичко «ми поне п* Общнтк
пушки и топове но бойиитк като че ли и то почна да се духът* на времето и дирят:. ! ид сме таки ;?. Иска псЬки 6ж-, ряботй „ цр-,,, Съктъ ще на
полета, а по нови пжтиша, с* руши. И в* резултат* недо подходяща фтрм», опорярн- д- поставен- и да застане иа I помогне,
нови методи иа нултурио-лро- верието и подозрението се за ща на изискванията нл време- [ с*ота гното мк
с-о-ред:. : б-1 Земи.ло кл лбо. евктовното
сактяото и политиио-икономи- силиха между иародитк, кои
то и ня веешитк нмт ннте; е- I щеспетпк ги кап-стг. ,
ко"е."'> се лчижи съгласно гд
ческото бойни полета. Тая фликтитк зачестиха, хао си, в* кччт-т дз се обединят*, слугит1. спс бсч с-е !. и •
■ойм е продължение иа евк- сът* се увеличи и тскки раз да се закрепян., ла к| ста- тоннгстьта си ш жгр пи. !!.-( нн силни, ;д;-ан ' и к<.'":мкнни
.ЗКОН1'.
тоаната и жертвитк й сж бра, че човечеството далеч* лизиратъ, ако не за тиизГг, кз ввккч бжде увкре:. чс
много повече.
поне за по-дглю вр-ме. Нсг- всичч. може д1 Се |ич-рани,| Це с* ннго нькои диплома
още не е озркло, не се екулЕдно общо бо зезиеио на- тивирало. ие се е усъвършен- ки гледа да излезе от* край ; дз се нас чи в ь здрзт нн гт ти, п ниго нккой учени, коис::!'а,ъ или измкнят*
тегвато положение се ст здале ствувало.
но непоносимото, болезнено и пжть и да пде добритк св|то
-.кхкото
за всички; едио подозрение,
Всичко тояа отмината, из- | нагегн то положение,създ*де \ резултати Ксичк 1ависн пре ;т1.хпт"о лвиженче.
недовкрие се засили между живква и ще изчивке своето ; но слез* евковнагз п- и м. , лн п ичкп . ;ь с«м» гЬ н.-С1. 81ртеикг. ! !е тркбва, обаче,
"ародитк. Цклиятъ евкт* бо време и е на пжтп да сесблтс ВсЬки дири д* сн възствиовн
Не .а мннвлог.. о.иесе с* .с ние л» с«димь сь екз,стени
ка С* вкчпата, всесил ьлтл и моралното и материали; | г е
Сс си :нчко л> и ••сччк д«! оапс
сьотпорени сс а да
ледува. Изгубило своето мо
диктатура
иа новесне, да с сигуч и засили за
пан; : иемъ силил!. < «а сД-,с. | гледаме т4.*а пл ртеии.пе трвб
рално и материално равнове неотменната
здравият* разум*, спрапедли- ' по дълго преме б .агогьсто.- . по-добро и п р.Кпо бждсще!”,„,1! "е г’м,|,‘|0* *9ИМ1 11 ‘У*
сие, чоакчестеото отъ ред* го
ш попит'., об ци работи.
б'цк ; и време и сили м. ежби
-иии се блтека а* мизерия’»: лостьта и истчиата, еднички- ние го сн. Нсичко нроумква
Нека всички пр.>ум*гм1
!■’ самоунищоженке. ла пропуморална и материална. Криза тк вкрни водачи иа чснкчест- I всичко ьроглежпа н грива
\- г- ва ор. умк| дне тркбва длГ,а',е г-ьблтията да ии изтрета въ развйтк си форми се ВОТО тукъ на тая планг-з, Си- напред*.
Ине бьлга. и.Ь, конто и- иочче о-л юре, от* г. дзчи!к 11 !1мпзаеили и наближава кулмииа- лата и гласът* на кгиго и; е:
ВсЬки тркбва да разбере,
меино мотат* да се забавят*, вкемъ въ тази хубова и бол
от* н ; гглекту ьипг !, защо го
гввиита си точка без* да по
да се задушат* ио не и за ! та страна не грЬбна да се д».- ‘ «зр д леш* нЬма но .• м а че сь писма, речи, биенне пощвди иккого.
лим* от* сбщня ход,, оть ; лоши и некжддрии н дача гжрди и лр. не се П1>спа и
Вече години «ткакъ избра- винаги да се упвиожатл.
’ нова, което с.лед само сх д .бГрознитк
опустошения,
безобщия първежь нл събятият*. : : т ■ ю
м .,■■ . г н«ро.|ц,;
"ицитк иа разнитк нации се
лестни дкл'.
бройиитк
жертви
давани
е.+
ене
тркбва
да
тъьчимь
>«
сли
-иржави
и
цЬ.п
сактт.
т-ьтритъ отъ конференция иа
Па всккжле добрият*, по!! \:п‘х тк. г удчоститк,
"•■фереиции: Мирна, Пкоио- дневно, страхът* от* еднаио- но мкего. ннго да въоапмь |
ва
евктовна
катастрофа
сж
иа
,
назад:.
Ше
тркбва
и
ние
ла
,
-г.е4.111.
и
н*
и.шш.
д
а
^чиа, м сбезоржжаваие и пр.
‘
(стона на 2-^а и)а1>.ц:)
в,|кто да сс подобри поло- пжть да стреснат* най-после мръднем* напред*, какговен * Iне шачйаагъ никого, иапро■
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Сте. 2

„ДОБРУДЖАНСКИ НОВИНИ1

отмети доиш. шие
И СПОГОДБАТА ЗА ПСУТРАЛИТЕТЪ НЪМЪ ИСПАНИЯ

В-къ. ,Тгвиист,разглеж
дайки на уводно мЕсто по
леженкетг, създадено отъ
забавянето на италианския
и га германския отговори
на френското предложение
за спогодба за ненгмЕсване
яъ исоанскитЕ роботи, пише
Много скжпо време 6Е из
губено. Летала и < ржжиа
и до юзи чтсъ се напра*
шатъ въ Испания отъ много
м^ста, увеличавайки по тоя
начинъ смлят-Ъ на терора
въ страната и създавайки
. нови подозрения между народчгЬ вънъ отъ Испания,
ЯСНОТО ДЪГЖЙНС НА
АНГЛИЯ

Англия заяви ясно, че е
непълно съгласна съ пред
ложения отъ франция текстъ на спогодбата, направи
нови посгжпки въ Римъ и
Бсрлинъ за по-екс решното
и сключаване и издаде позивъ до гражданите си да
не се намЕсватъ въ испан
ските междуособица, като
ааави, ’че всЕки англнчанинъ, кой го би сс замаси лъ
вь гражданската из Ана,
рускуна самь да си помага
за всичко, сго би го сполетело вследствие на това.
БУНТОВНИЦИТЕ НРОЯТЪ
ДЕСНИ ДИКТАТУРИ

Мек а обясняваха бор

бап въ Испания като бор

ба между фашисти я ко
мунисти, между патриоти
и червени. Не е так?. Во
дителите на бунта, който
въ началото 6Е чисто мое*
яень, разчитиа на подкре
пата на католг.шпЕ о т ь
д-ксвьцага, а дори и сега
сс оравягь по целвтЬ на
движението противг речеви
изямения отъ нодителигЬ
на ссЕеръ и на югь. Наймяогото, което би могло
да се каже, е, че бунтокннцитЕ кроягъ да усга10вятъ гдна диктатура о т г
д-Ьсип елементи, вероятно
отъ военни.
ТАКТИКАТА НА ОТЛАГАНЕ

ще раздели европя
Малю вешо е ясно пъ
цЕлото положение, създа
дено съ гражданската в- Ана въ Испания, но еди >
поне става нсе п;-яс.ю (и
то се доказва сь надигаш то френско < бшесгьеао
мнение), чс нсе.а страна
служаща си сь тактика на
отлаг.-не относно сппгодгоа
за ненамЬспаис, ; ли пееха
сгряна, против, пост: наша
се на 1фгд;н жението за та
кана сп.оодч, се подхвърля
на неш срезстееьъ риск ь
да раздЕлн Е^рсп? о ш е
но дълб ко и > дка лаг.р:-.

По стжпкитк на близкото минало
•»
и настоящата действителности
{Продължение отъ п>рю страница)
ложителниятъ, сигурнкятъ резултатъ еажи, защзто само
той оправдава всичко,Ще трЪбва и ние да стег
иемъ режоветЪ сн, дазасилимъ
търпението да унищожимъ зло
бата, завистьта, ежбитЪпо меж
ду си и сь педходяше за вре
мето организиране, съ качес
твата, съ соссобкоститЪ си да
се засилнмъ, да се издигнемъ
по пжтя на културата и циси
лвзацията и опирайки се на
лравати си кауза и честниятъ
си трудъ, съ тактъ, търпение
и предвидливость да си изво
юваме и заемемъ съответното
мЪсто за да можемъ да доча
каме спокойно бечбо1езненно

п|)ик'ючаване | азяиващитЪ се
етбитир, които логически и
фатално вървя г» къмъ полоб
ричтие иа цЪлото човечество, а
следователно и на игсь.
Всичко отнета ще стане и
трЪбва да стане за да прес
танатъ грамадни:*., излишни и
кечинни жертви, жикстттл дч
тръгне по естестеснкятъ си
пжть н съ корманлиятъ си
тактъ, да заслужкмъ името, ко
ето слънцето ни гр*е, възду.
хътъ, когото лишгме и земята
иа която живЪемъ.
Освень тона всички огия1
ксито нматъ претенциит*, д?

Здрове и болести

Отъ дръ Ив. Вайчовъ
Биешъ Интернь-Парижъ—Училишенъ лЪкаръ—гр. Ба 1аржзкъ
Всичко онова, което човЪкъ
притежава, като ценности, ка
то качества и способности, ка
то слабости, недостатъци и бо
лести, има два източника: наследственнъ и придебатъ.
Придобитото отъ родителнгЬ по наследство е ясно: или
иЪкоя болесть, нЪкой недос
татъци, отъ които сж страдали
родителнгЬ или нЪкон качес
тва, нЪкой списсбноск», съ ко
ито тЪ Сж били силни и сл
водили успЪшио борбата за
жнвотъ.
Полученото огъ родители! Ь
по наследство е такова и тел-

кил, какаото и колкото сж.го

предали, завещали тЬ съгласно
закоиитЬ на наслсдспеносга,
коиго сж общи за ьсичкажнви
сжщесгва, а следователно и
за човЬка.
11ридобитото следъ рождени
ето чрезъ възпитанието н гбразованието иъ фамилията, г.ъ
учитищзто, вь обществото и
въобще в I. живота е твърде
разнобразно и по чачество и
по к«льчесгпо и к.»то че ли
I на нръвъ пшлелъ не ш.чнва
! на никакви закони, а въ сжщность и тукъ сжществуоагъ
закони, и тукъ съществувать
правила и редъ. Много отъ

тия злкош, много отъ тия пра

I

— Клема на града и* г.
о Ш ъ
, I <ге'*ъ сомолетаШп,
П.песку,
док 3: си сняга
'
Балчик*,
1\
чс.ш
г;а'Г’ 1
..
Костснца, [алацъ, Мол°
Оава, Б сарсбия и куку
вича, да се предават вг
МпсШнаша телеграфа ке
ди
щ ЦС, ,1 {щи н ч и 9, или
г’ гциалнитгь
а нолетнаШа
и
-. у-и■: ни

— Прьвителсгп т е з?л
решение и е издало наре
ждзке че ако н’Ьк< й шип
фиоръ се вям*ги ппянъ ввреме на длгжи. стьта сь
да му се отнема прьфсеш • пощенска служба.^
Кореспонденцията не-а
нялвата карта и се арестува.
Тая мЕрка е взета вслед вие.. то :ш въШрешнос/га
ствие последните авкмо- I или т стр.чспес, се
билни К тострефи КОИ") | праща ойъ Бучурещъсут
ричаШа на г.шория ое> ь,
сга.ха въ страната
коя(йо най късно до 12 ч
- Оня ДСНЬ бе конфис- се исл)цава на предна'куванъ Софиск1 я в-къ „Зо каченото нисшо.
Преди да се изпра■ а
ра* конфискувани") му се
кореспонденцииШп е необ
дължи ня есневание тслег
рамата (. тъ Букуреш1, за хооамо да се зс.иштере
статията на г. Пеизковъ и суча лицето за таксшШ.
За ььш(. ешноеша н а
ккрекатурата нч г. Б жистринама
гс таксува 2
нооъ.
леи на 20 гг, плюс* по— Ауго-намиовстатз ;.о- щенскитгъ марки.
ято лжтува редовно
между ко станцз и «„шия
Адмнннст^ап.нанта
грздъ, сс с зблгс-:2ла съ
палати сс рабсии и презъ
»диа каруца. Вследсгьие : и:аегемчрт;А г. .ш се > асц*’дента ковете на каруца
та сл б ли убити момен г, ни скржжкот у-р«ЕЛ ) ие
тално н Собственика Кар?ни и полицията.
Окр. Сятлъ щ С' !'р
Талия заедно съ синътч. си
мести
презъ ) р л Ьп Тс.
16 юд. тежко Ранени.
■

— I I ни» органъ на ме>:
тиото ньн. тир. о, ( ннзьц я
вь брой 2 оть 25
м. по
с1ношенис нзб р.-пез! пре
фисиояилн 1н К*м ри ( стр^ напада праж тглегвого
задето е гь епвил Зя кан
дидати Българи и турш\
Антора на статия га е»з
• есгенъ ш насъ и мн(»го
сьжелчваме, чс т й по-дчга единь ььмр ст, за к иго
познава мною Д1 бре.

дк ти внеси.

— ЦЕла Европа се
терссува за събитията ц.
»:т-> С1аяатъ въ Испания,
НЪхой чуяди В-ЦИ пре
даватг. че причината а
гра*датската войни на ао,
г го мече повече отъ 100,Щ
жертви се дадяха е, че 1
н.ч сто отъ нга. (. пиете пр»,
тежа из иадъ 50н0 хедтра
з мя, 50 души чифликчв»
прнтежматъ пьдъ 3000 кяяарз а 87 на сго оп „а
селението притежаьа межд;
1 — 10 хектари.

— ,П )дсм
М »ь ь- ).Ъ
нпкспааь на бтлт арсеи е31 (Ь

ЗаП1:ЧН)

да

|:ЗЛОЗЗ

Уредници на ьес ни а е г.
Гойко Станчев ар * ь .-а
1 юб'.и и Ста' ч:пъ редТср» Ни Г. „Д бр. Глас;,П желав.М! му усаехь.
— О ня известно всече
и-,Смнцятк * п.синес' а р
ксс.и>пь поръ е■■мковиОств ■
п-<> «-( <•. Че ШЧКовЪ, Свира
народни класически и всч и
по же -.пнче на
Цубликата -;Л берпрчята

Оня де а се гчяаи
ашия съграждаш.къ Иа

Г. Кроснееъ.
Нашите Съб-.лезшва
къмъ опечалените.
— Слуховете за пекакъп
си преврягъ нъ Българи
сж тендевц к зни. Сх
лявамВ> че
бохз пед
(ЯЪ нЕкой сн месквь

1никъ като !■( (леденя п
п, твърди.
Все< и Чиь'.Ш•
се ичзнсе че наши-.
(Ириса само ■ тя т-жои1
Си аоооажен. и иоснаме*ти“ п> които и ка -ь Кпипивото. ЕШ > штока II»
лирите ММ* ^ач>.и кШ
пб нати тЪ. сг -.ри-сШ>у
и оьдатъ <ошоби_ва_в
ичТлаШяПгя а6т1**н*
------------------ппи
явява е шьна4° Н:
-ГЬКГ, поите
*
изпраща от?- 25

Н^чнлкика ни 7. 11.
Поща ни и трап,а сфи сисл-.о дл съобщимл :>а зне- |
.// А И Л 11 И С Ъ'.
ние на . рамб.. нствст--'
Всечи можи до Гтекс.па
следното:
КакваНо и. ди е ки, сс- най-ее е-о п- ок звуцишгь
йонденция изпра & е л чя ней дсдгс убедения ор
кеаи-ръ ов гради ни.
еж ичге лечтулли и водачи,
За уаереиие всека мо -е
тр^ова да .маятъ че следъ оа посе ви ./ 1’Ггщне .аиодаден^т^ ъмъ доаЬрае и иаправеиуто гр.мзд и жертьи, вилен’.
тЬ дължат; едно удовлетво
рение и носятг- една тежка
— Гртдск г„ лскг{нч:с
отговорность предъ съвестьта I ка тегьлрцдя се р-абитн
и съз‘Зиието сн, лредь поко
ленията и геют иягз, (,ТЪ кои усилено.
Град я" щс I мд електри
то никога не ще могатъ да се
отърван,.
ческо оснЕчленпе презь м.
Д ръ ПВАНЪ БАПЧЕВЪ Очтом р й.
вила, обаче чог.Фкъ сте ие
онаа, блад: дарение нз Невежо
егвото сн, бл.г- дагецие на ;.еусгвършеостьуоаиего си. А то
ва, което се зн с, знае се отъ
малцина и се прилага още иомзлко пъ жиг-отз.
Огъ тукъ и х тасьтт, бъркотият-, неястнсстътЪ, е- г ъ
тукъ и мизернит! мжм'т1'.,
горчивмт.т*. болегтитЬ П! жи
нога
Вснч- О ГОВ.1 най много се
огразяьа нь нервната сиск-мз,
защого ги е най-важната и
пай съ жната ць чонЬшкиягь
■ рганг.-мт . Тя е най-голфмвта
| загздк,., |и ьриа или по-пр-аво
I въ нея е най голК-.ига тайна
на провидението, ка црсрод*га. Бто защо Т(-и особеиъ р|>дъ
Радио апарать, кактвго е' ЧовЬшкиятъ организамъ. вт, иер
вната, въ душевната си часть
се отдалечава много оп ебнк-

Продава се
Празно месп та «ж
с" панетно Г1. 2666
обгргденъ о 38 зар^1
24 череши, 9 слиВЙ , 2
ре.ха, I прус-ови и 1 чер"
ца, псички «блзпр®.
аз плодъ, и една
ка отъ едчч стач
се въ гр.
жду уяши«е. .1'Р м
.•-ралъ Пагу-Ш-У. Ф

д- ръ и Ой!уч'иЖеяюш,,.^^
сачъ до г-п^ ш“»1* 1,1
при Ьазаря-к
ция.

м и зер-^
новеннит* Радио-апарати.
Други, въпреки
ВЬрно е чг тФлото, тЬ.тес- положение на " Д*1’ГИ
пата часгь може да се упги- въпрепи
личи на кутията отъ Радио а рии въ близкото о11(0$
параоитЬ, но само толкова, зедчъжъ следт н
иьпросътъ съ предавателя съ ки несигурни. |,е^ в1*н
кзточ.1ика, въпросътъ сь вгл- живота, пробл+хг- -^
нит*, или плетищата, по които си като най велик ' ^
върви нервниятъ токч. нервна собни най- геии«л-' ^ ^
та и душевната енергия н на- ср+.дата, оть коЯ , ца **
чииит*, по които се движи и ли. Кой е при’1''"" ет0 *
дейсгеува (став.; откритъ. А Животъть на (10‘1' „сВа
последици! Ь ,,и. това с* много. иг1» ни дава м"ОГ.» ^
Птемеге, к.цдтм щете и го мКри. ПрослеД*“*4 • а’,;п'
проследете въ неговото раз- ,1ли „а успЬхи и |,е ” *зв
питие. Мчозина |»гъ началото, живота на вС^!ия ив’
"I нлъ нидь доброто щ-ложе- разни гЪ заболява"' ^
| мие на родигелигЬ им) като Еяваиие и Ш'-1 с' ЛинС*
|
’
тиса. сигурни ьь живота „ма иЬщо въ ,|0в.т1, рФ
|
"" "енчкн нзпралснин. Пе ми- гаризмъ, което ч'сг
I пана, обаче, гьлго време тЬ яа и което о«пе *
I
нропалатъ по разни причини ОТ1, цовЪшк"" У’1"
и загива тъ вь живот», като
I сбикиопенни и нищожни еди

ници

.УД
*

с* \3л
\<

>

С^е е^с^х--^-г?

*•/
• --у

'■-/

Цана 1 лей

Гад. 11 брой 273
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)
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Ва«ардяеик*ь 6 Септемврий 1936
.Реге раИеп!ег циод суНагс поп
ро!е« ‘.

ИоВ Ш(
„МоиНЩ
ВоЪгодепе“

.Понасяй търпеливо, което не можешъ
да избЪгнсигь".
.Личната умрааа трЯбва да се пожер
твува ааради оошата полза*.
. Моралничтт. куражъ е т.риото усло
вие за гЬдеСно здраве*.

7.1ЛГ тйгрепйеп! с!е ш(огта|1иш
Я«4ас|1а II АЯ |1а «г. Р1а|а Р*се1 Ио 9-В-ак АотАШа
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НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА СССР иска изгонването но
Преди ваканцията писах
ме за края на учебната го1вна, като напомнихме, че
съ края на текущата учеб*
и година трЯбва да се
■риготви началото иа ид■ата учебна година.
Ваканцията мина и сме
1ъ начзлнто, предъ прага
«а новата учебна година.
Нека всЯки хвърли единъ
пгледъ въ близкото мишло, да прецени добре ка.е е срещ*лъ трудности,
[Аде се е спдвалъ и вра•илъ грЯшки. Да вземе
шуча оть всичко това и
[а се изправи предъ новаа учебна година. Добре да
Емнели какво има да вър
ни и какъ съ по-малко
кертаи ще постигне поюбри и по-сигурни резулати.
ВсЯки учащъ добре да
)азбере, че времето преха*
>аао, опредЯлено за учи
лите го е най ценното, съ
1ищо незамЯнимо и което
шкога не ше да се повър
не. ВсЯ.ш трЯбва да го
1сни, да го използува вай
азумно, да се зае-ми и
а съгради, колкото се мосе повече за бждешетоси.
Мнаалото нека отнесе
рЯшкитЯ,
труднссгьтЯ.
тертвитЯ, само поуката,
п ггът да се запази.
ВсЯки още отъ начало0 щ? трЯбва да начартае,
Не трЯбаа да обмисли до>ре векчхо, което нма да
крша презъ годината за
Ь н зааърши д дбре, заНОТО кр-.ягь увЯпчава дЯото—,Пш$ согопа* ориз*.
Веднъжъ начзртано, об1ИСЯ2НО всич о ощг отъ
1-ачалото, ще трЯбва всЯ:и точка по точка, стжпка
ю стжяча дз мине и усюи ьсг.чко на време за да
и осигури единъ, колкото
:е може по-добъръ резулата въ кр^я иа годилата
1 д* сс избЯгчлтъ горчи1к»Я и болезнени изнена1и при приключването й.
На шрзо мЯсго всЯки
рЯбаа да постази и да паЩ здрането си.
Но веднъжъ сме писали
| казвзли, че мясго псесно, много по-пенно и
^ много по-малко жертви
сЯки може да се предпа-

зн отъ капнато н да е болссть, отколкото да се разболЯг, по какваго и да е
причина и следь това да
се лЯкува.
А за .здравето* не трЯбва много:
1. Бади винаги чистъ,
редовенъ и унЯренъ.
2. ИзбЯгвай всички из*
въиучилишни зивятия, кои
то най много кзтошяватъ,
вай много троаятъ и от*
кдиняватъ всЯкнго отъ пра
вият ь пжть. — За всичко
ше дойде време.
3. Пази-се отъ просту
да, (не отъ студъ) избяг
вай влагата, течението, пре
умората въ каквою и да
било.
4. Помни, че трЯбва да
вървишъ напредъ и физи
чески и умствено.
5. Пази се и не позво
лявай да те тровягъ съ каквото и да било, нито фи
зически, нито умствено.
ВсЯячески пази „здравето“
си, най-ценниягъ ти капи
тал >, безь когото нищо
не ще направкшъ въ жи

занпетьта и други отрица
телни качества, за т о в а
избЯгвай ги .
Трудътъ е първото ус
ловие за здраве и животъ.
Мързелътъ е ръждата иа
душата и уи («тъ и гн ра
зяжда бърже н дълбоко,
като най-силна отрова.
Всички родители, вода
чи, и др. които сд въ иадъ и
извъиъ училища та ще трЯб
ва на време всичко да
да предаидятъ и наредятъ;
преподавания, програми из
пити и др., за да може
всЯки па края на учебна
та година да подучи награ
дата си за положениятъ
трудъ, който съзнателно
положенъ и съвестно оцененъ трЯбва да засили и
да тласне всЯкиго напредъ,
а не да го отслабна, задър
жа или тласка назадъ.
Всички добити знания
трЯбва да се узаконягь въ
края на учебната година.
Трудности, промЯни, изнсиади иа врем.: да се
предвиждатъ и проучатъ
за да не спжватъ и забавятъ, за да не тр >вятъ и
вот?.
Сяедъ здравето мисли уп.|рчана1ъ успЯшното и
за възпитанието и образо радостно приключване на
ванието сл; изиити ке от учебната година, нз което
бЬгвай, безъ тЯхъ нЯма нсЯхн положклъ трудъ, има
напред ькъ, а за тоас:
право.
2> рг Х6. ])айче6ъ
1. Не пропущай урокъ,

нито не разбранъ, сито не
иаученъ на време.
2. Повтаряй по-често потрудното, неразбраното, ненаученото, ЗаШОТО ПОВТОреяпего е майка на знанията.

„КереШю Ма1ег $1ис110гиш*.
Н. СЗИКВаЙ СЪ ДОбр.ТО I
съ полезното, ззшото навикъть е втора природа.
.СопзиеШба аНега №*
1ига*.
4. Бади КИКГ.ГИ гоепс»
д-ръ и лЯхарь самь на себе си.
Винаги готова, бодьръ,
учтивъи взимателеьъ към ь
ЬСИЧКИ.

5. Всичко полезно раз
бери, усвои и 3:;пази на
време и кикота не го от
лагай за утре.
6. Ззай, че здоавего въз
питанието, н образованието е иесьвмЯсгкмо съ лъжата, злобата, подлостьгз,

тр

Осло—П о т в ъ р ме
да в а се, не съветският*
пълномощень м-ръ 6» Ос
ло е оШишълъ днесъ е» ми
нистерството нявъншнитгъ работи та да уведоми
минисШра, не продължа
ването на разрешението
за Пребиваването на Троцни в» Норвегия би могло
да увреди на прияШелскитгъ отношения между
Норвегия и СССР. Министрътъ, който е Понасто
ящем* въ отпуска, се о•
накла да пристигне въ Ос
ло днесъ. Той съобщи, не
че желае за сега да на
прави никакви изявления
по Шоя поводя.

ИзявленияШа, които на
прави напоследькь г. М{ниу въ Зальу, ся пожз^ели особено впечатление
въ политическии7п> кряювг. И шоя пяшъ, г. Мгниу се обяви аротивь диктишорскишп, стеемежи
на нгъхои парйсии, какшо1
и против* масьльта, че
Ротни г би могла да се
насочи къмг, Г ермзния,
напущайки днеш чиШгъ са
естесмаени и ис--рснч сьюзници.
Г-нъ Мзпиу, който се
ползува 1.8 голгъмъ авШоритешъ, се произнесе енер
гично и решително противь шовинистичната йолипака на оная, корто

НОВИ ПОКАЯНИЯ
Москва,
П р окурорьтъ на РСФСР В.
Ачтононъ-Оасеечко (бивш
понапредь въ Прага) пи
ше въ .Известия*;
„Дълбокъ срамъ ме об
зема: каго си спомня, че
презъ 1923-1927 г. оказаахъ подръжка на Троц
ки. Напраздно. по късно,
бидейки задъ граница, водихъ борба въ опредЯленитЯ рамки,—азъ си на*
несохь, съ саоето покро
вителство сь Троцки, голЯма преда . . .*
Народниятъ комисарь
на вжтрешната търговия
публ икуаа
а ъ
.Известия“ едно пиемо,съ
което изказва съжаление,
че аъ вестника на него
вото комисарство .Съвет
ска търговия“ на 22 авг.
не било отпечатано нито
едно народно искане за
разстрелване на подеждимитЯ по процеса на .троцкисто-зиноаисвската банда
терористи*
Под-бно съжаление из
казва въ ..Известия* и
председателя на Центросъюза Зелински.

КОЙ ЩЕ ПРИБЕРЕ ТРОЦКИ
Вашингтон ъ.
ПриягелитЯ нв Троцки
сж се обърнали к ъ м ъ
м-аото на външнитЯ рабзти съ питане дали аме
риканското правителство
би разрешило на Троцки
да пребивава въ СъединенитЯ щати, ако напустне Норвегия. Споредъ нЯкои сведения, отговоръть
е билъ отрицателенъ, тъй
какго не е разрешено пре
биването аъ СъединенитЯ
щати и на английския
комунистически народенъ
предсазитель Галачеръ. | ••СТАНА ПО-ЛЕКО ЗА ДИ

г.кшимимшжнит
И МАЛцИ

цки

ОТВАТА

ШАНЕ1'

Москва. — в ъ стаШилШа по по«ядъ рактоелва еШо на 1 б Шгъ в-къ
„Приваа“ пише:
шС^га, ногайо присяда-

исхаШъ пздйисчичесшвотз на малцинствата. I
за изпълнение вьздухьШъ
обясни, че Азстро-Унгс- се очисти и сдана пс-герзя пропадна тъкмо за- чо за д ;ш-.нс. Нашитл
щоШ.0 преследваше млл- мускули придобивате но
, цинсЛмпа.
ви сила, нашийсъ машини
|
Бившлктъ м-ръ йредсе- те шумяшъ по ьесе ю, оядашель и,каза въвмуще- !1еЛгь ни щ> сг дви*.атъ
ниешо си оШ.> ония, орга- йо-скоро, и въ най-близко
низаиии въ сШранаша, кои- а^децв ще отбелсжимъ
;по осъжзать на смърть, нови рекорди въ индуспразпи полишиеески лица оиал хогло ароизьоостзо.
и нападна хората, коишо
мислятъ, че не шргпбвало
АРЕСТИ ВЪ СССР.
да ставатъ публично до
Бгрлинь, 1 сейЛ. —Сюстояние тия заплашва
педъ сведения оКг, М яхва,
пия.
Г-нъ Мяниу възхвали де вь Москва, Ленинградъ и
мокрацията и се сйяви нгъкои други градове на
ароЛивъ всички лудории СССР. ся арестувани нгъна крайниМл елементи. колко хиляди души.
•"71• < -■»
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— Записванията въ мЯстнитЯ български гимназии
за първи класъ се извър
шва усилено. Запитани дирекцитЯ до кога ше трая гъ
тЯзи записвания, ни се от
говори че мЯстата за първитЯ класове сж опредЯлени и записванията ще продължавать до попжлване
на числото имь Стигаме за
нашъ дългь да обьрнемъ
внимание на г. г. гражданитЯ и сънародници ни ко
нто желщтъ щото децата
имъ 'да добиятъ култура
на майчиние си езикъ да
побързатъ съ записваниего
имъ нмайки предвидь со
лидното образование което
даватъ нашитЯ мЯстни гим
назии на разбралъ роденъ
езикъ.
— Обръщаме внимание
ма нашитЯ абонати да бъ
датъ щедри и см изолатагъ
абонамента.
— ХарманитЯ сж почти
иа привършване. Земледе
леца бърза да продаде часть
отъ производството си, за
да се наплати, а най-вече

Професор» Юляус» Таздлръ почааалъ въ
Косова
Л о и д о I ъ,
В ъ
М екна е починалъ скоропосижно австрийския проФесоръ Юлиусъ Тандлерг.
Той получилъ сърдеченъ
ударъ въ момента, когато
научилъ за разстрелването
на шестаайсегтЯ.
Прсф. Тандлеръ завеж
даше санитарнитЯ служби
въ Виена при социалисти
ческо общинско управле
ние. Следъ февруарската
революция, той 6Я повиканъ отъ С1ИКИ.Ю прави
телство като егветикъ по
въпроснтЯз а вар^дча хи
гиена.

■V*, V.' ‘

да си изплати даиъцитк. —
Какво обаче забелязваме ?
Дока го ценитЯ на зимница
та бЯха стигнали до 4 60
кгр., Ечеиикъ—до 2.40 кгр.
и т. н.. диесъ ценитЯ на
аърненитЯ храни сж спад
нали съ 4 5 хиляди лей на
вагонъ. Това е една мною
чувствителна загуба за селенииа-аемледелецъ. Ние
обръщаме винманието както на търговска га Камера,
така и на земтедеалската
да взематъ всички необходимитЯ 32 случая мерки
и ;да направатъ постъпвали
дЯго трЯбза, за да не ста
ва това зщрьстване било
по желеаницигЯ, било дру
гаде, за да не отива труда
на земледелнца на безце
ница.— Разликата отъ 3-5
хиляди е отъ значение за
нашия селянинъ,- Съ тЯзи
си бележки ние като обръ
щаме вниманието на ииституциитЯ по-горе отбеляза
ни, смъгаме че служимъ на
интереситЯ на селското на
селение, което е основата
на цЯлия ни икономически
живогъ въ този край.
— Записвания! а при бъл
гарски гЯ частни училиша
започнаха отъ I Септеи*
врии и ще траягъ до 10 т. м.

Бухарааъ остава въ
,Лравда“
Лл<донъ <31 алг.-ПонасШояшемь Москва се про
извежда разследване, да
ли Бухаринъ се е нами
ралъ вь число&о на лицаШо, \оаШо см имали връз
ки сь разсШрелянитгь Ше
рорисШи.
Подписъть на Бухаринъ
каШо отгоесреиь редикШорь на ,Праздат, обаче,
продължава да ешеи въ
вестника.

Здраве и болгети

Стр. 1

. ДОБРУДЖАНСКИ НОВИНИ*
— Вь нед*ля 6 т. м. за
пръьъ лжтъ въ града ни
ше се състоим голЪмъ Ми
тинг ь съ саиояктина мкстния^аеродруиь. Ще участвуватъ акробати паруашути и пр. ще има опреде
лени часове за жилоющи
за разхождани надъ града
съ сашлкти,
— На 14 т. м. изгича
срска на Виеш го положе
ние и цензорага.
Сголичииятъ печатъ съ
общава че (следствие съз
даденото неаоследачъ попошепне, както Веенето
така и цензурата ще бадатъ
продължени още за 6 ме
сеца.
— ТруповегЯ на двама
та разбойника Мармнъ м
Георги Боричка избЯгалн
огъ затвора Дофтана и
напоследъкь вършеха раз
бойнччесгво въ Добруджа
сж намЯрени мъртви близо
до село Адамь-Клисе. За
тЯхнитЯ обири и действия
столичната преса ги праве
ше, че сж български кимитажни.
—За въ бждаще никой въ
България ием ше да саързва бракъ докато не преставятъ странитЯ
удоставерение,
че младмженцнтЯ сж савършено
здрави.
На основание мЯрките
взеги огъ Св. Синодъ вси
чки тия които сключватъ
бракови се задължаватъ да
дадагъ следната деклара
ция придрожега съ клетви:
„Заявявамъ чрезъ настояащати декларация, че сь
вгено и въ пълно съзнание
декларирвамъ че съмъ на
пълно здравъ.
П» знавамъзаконитЯ псследегьин на фалшиво декларирчане.
В ь случай, че нЯкой лжжлизо декларира и че ако се
залови издадено медицин
ска Фалшиво свидетелство
I лицата ше бъдатъ еждени
I съ затвор!» до Ю години
I и глоба до 3000 лева.

Важно съобщение
Предачната фабрика на 1’удец
на иочо започна да преде, и про
извежда, най доГ|рок-ачественни
прежди ксичк-и видове и различни
иоягра. За основа вАгакъ три
котажь и ла вели ми |к-овори|, це
ни евгени крайно намалени. Клон-ь
|сукурсалата| оть салдата фаГ,рика е до префектурата, срещу яв
на на Днмитърт. Ангелова.

Пдпеяз се
прс (ен
ч<чкш видове В.К1НИ. при ,е1 вчС*4,
ча Лоидисвание. валеНе •
скеиджа, ипеци, вар ;. >,
тури, прежди за Поч • ’'С Ч ,•
дове платове, вь.щен.!
памучни, к-ос ту и и ч.ь ,
и доуги.

Взшисва се съ подбрани най адрави и трайна Ген.
папски химически хромови бои, гарантиран и ьс
си изменя гъ цвЯта до край.
Прод гж»! нч сж ц.|т1; бон сь иегриоиь и др. безь него
то редумраио Германско елнало сь студена вода. ни
Ч1СГО натурални прежди всички видени н номера, и б.м,
даЬгояе. Всички поржчки вь сукурсадата се приема щ
сь фабриката.

,

— Изоаботва всяка порж«ка чиста н добра _
Съвестно задоволява винаги клнеа | а.

С* Лочиш а

Ржо Пгнезо .

Суь-урсала Гудвнъ до префектурата срещу хана Дима-

..
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Най ефтено и гарантирано се
ЛЯ, просув1»
) и пр. въ

I вояд
(окенджоо

Ш1ШКШ
С 0 П1Ж N1III! ЦI
I

НАКО ВДСШБЪ

Индустриалния квартал», клонъ
— улицата на хотел ь Пачевъ

I

а ПОСЕТЕТЕ ЗА УВЪИЕНИЕ

Продава се

КУПУВАМЪ ВЕДНАГА
— Казанъ за варене на
Ракия отъ 100 кгр.загоре
Независимо, МЯстенъ или
Фабраченъ, кейто има за
проданъ да се яаи лично
при г. Вичо Мчтевъ с. Го
лямо Чамурлий или въ
Редакцията ни

1 грджть
Продава се (дами]
28
м. дължи <а 8 м. широчина
двора, 1200 кв-м.и 3 сгаии а а
жннЬенис- сь клздсицъ сь слад
ка вада.
Споразумение

Празно мЯсто за см;*»
стопанство .»тъ 2665 кр. м
>бграденъ съ 38 з*р«’и24 череши, У сливи. 2 'срЯха, 1 праскови и I чтрм
цз, всачки об;иг»р:1Мй1
Н) ПЛЦДЪ, !! еди.» и» С1р0*'
ка отъ едва сг.я над 'ПМ

С-2 нъ гр. БаЗарГЖлмК
жду улицитЯ: .Пр.И-И*
,г-ра«ь Патраш у,
л ръ и Ойгузъ.
ЖелающнтЯ да се т#>
:агь до г-;«ъ Н 11 «улея?
при Базардж. ш .Я-’*1,
ЦИЙ.

_____

Лнгель Ис. Нсмилгвь Т»ро^га{|а „Сотегс^а

тЯлото си и почва да мзршипитаиие и тжпотяя.
носгз да плмувамь н’г .
! рула. К»зва ку, че е студено
1Ьемете иримъритЯ сь фа- транствотс. Дайте ' ■
^
и той почва Д1 грепер:;.
киригЯ: какъ ф,кирът', се на- мо, което азъ ще
Отъ Др-ь Ив. Байясв-ь
чко^тоиа и м.юго и още други
мушза съ игли или |»бгоряв8 кяпитаихмз мя «ай ( . и* ,лаЗ *
Гжвшь Пнтсрнь-Парижъ—Ачилищеьъ лЬкаръ-гр. Баааржикъ | гЬ нТ учени "хора сГсьзяаиие Части ОГЪ тЯлото СИ бвЗЪ Д| раходъ за да нн Д> 1 ~е
ус ьЩа болки?
мошь.
'
11 критически умь. не на сборъ
Това показза, че той, факиВь началото, кя кга»^
К.-гато чоаЯиь се вгледа въ
се убедимъ, че извънъ човЯш- I или на папаиръ съ екеллатарътъ, има слоссбиость.а да се изсмЯлъ. но ш.о-^ •’ ■ ^
Сложнивгъ чавЬшчи организмъ
кото IЯло има нЯщо „-.него по I горска цЯ.ть.
напуска тЯлото с.», да се иб рьтъ настьявалъ и
въ сложната човЯшка машина,
важно, мною по-сложно, поето
ВсЯкч е чуаалъ, че много
когато взема д» я разглобява
34
крие иь себе си всичката тай ! болести [душевни) се лЯкуаатъ страх.гра отъ неговата чуаеги- его било критическа
телность и да позволява дз
ч,сть по час1ь и да я щучва
на иа Провидението.
едва
билежкв.
усгзЯшьо посредсгватъ хипоправчтъ съ гЯлого му най-чудподробно, както това правятъ
В.Яки е чуаалъ и челъ за НОТИЗМЕ. Недаана се
С1едь малко ф1г1’к' .
помвна
И( вати опити.
д 'братЬ лЯкари—анатсмисги, хипьотнзмз. Какъ хнг.нотиза- | едчнъ
явно сгава, че тукъ е въпраса торьтъ предава мисъльта си ш.-ягъ колега лЯкарь отъ наЕдиьъ английски Плрлходъ строполясва иа пол ■ ■' ^
градг, ЬЬше скиомент»
за едло гениално творение.
на хи .яогизирамиятъ, какъ то- просгъ чъ живота си нобЯше : въ .ъу.тквакето си презъ И,I-; съзнание и почзл
Ако се остави на странатру- зи последняягъ я изпълнява силен», въ умствен,«ата. ьъду! Д »й ски а окееанъ натъква се | като отровенг. М : -ь3
пьто, , тЯлото,
флзлч^ска1Д
на подводни скала и застава. 1 половинъ чась ф Л ^; > ЪГЪ
ое.ъ погрЯшка, въ тъмни»,а 1 х вата си часть, като лЯкаоь
часть из чоьЯшкйнтъ орга или кггато му сл» аърадни о- Мп зина из.Януза оть'дьлго
Телц-рафистьгь се опитва да1
с. ое сч‘
низмъ и се вземе за разлежвлезе въ връзка сь вЯкойбли събужда отъ са»ю
Хилиотизагорътъ казва иа .^а^силата^кояш притежТв^ш' зькъ Параход ь за
даие душзз.чзаа, умственната
,й
помощи дава бележката на
чаС1Ь тая гениалност става
чрезъ радио апарата, но вси- като му казва усмих
хипнотизирания, че се намира за издирване и глзио лГ тЯку
)3 Н-1
още по- голЯма. и ако бъ тЯ въ градива съ цвЯтя и т о я ла11е иЯкои нервни - душ-внн чко напразно: радиото било мете си белджк«та.
лото, ть тру ;ътъ всичко горе
последния се усмихва и почва болести, коиго дълги }
ст*за д»дахь на капитани в 3
години огпчходно. 'г?Л0,К'НИгТ0
долу е изучено, въ душата, въ
да мирише. Даза му книга, ка- сж. б»«ли
Вьтова време при
кръщтчи, ту незралги,
близкия параход
умстпеннага часть има още то му казва, че е букеть и
капитана
не
парахода
сеяаяаа
мноао тьмни вьпроси, има още
той исчаа да мирише този бу- ту плеврити, ту рев.ити-мн, едлнь нндиецъ богато облЯ- тири часа помошьга
мно-о загадки, много тайни, »,етъ и да се кичи съ н е г о, ту оазширеиие насгомзха и др. чень съ кепринеиа чалма на Действително, течно
Малцина
козто често изненадеатъ и Дзза му чистъ тебеширъ и му бератъ и можаха да го раа- главита. Нд едннъ чистъ ан- тири часа, както казя ,ГЬ I?
ла го оценять, мно глийски езикъ той
най-ученитЯ. Да вземемъ нЯказва, че т о в а е шоколадъ
гдапъ
казва на ка рътъ пристига
зина напротивъ го гненавиждаколко примЯра изъ лушевнии той почва да го яде. .Казва
оасслнз'1'1
питана: ние сме въ безизход
*а и го преследваха даже про
ягъ, умствелиятъ животъ и щ* му, че е войникъ, той опъза сто отъ завасгь,
но полежение. азъ съмъ фа- ходъ и спасява
липса на въз(С !лиръ и притежавамь способ-
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3/с I С^Ос*,
.Толкова анаемь, коТУото помннмъ.*
. 'смята е обща майка на всички жи
вотни“.
.ЧсСТ" иирзс

|}«ото бсзгрмже из

.Iага хората на опасност*.
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Я«4ас|1а «I Д4-Ца $1г. я Саго1 N0. 5* - В д1< ЯотВШа
редрпциомепъ комитетъ

Ьългнрски независим!, мнф рмационень нестникъ

___________
______________ Тслсфоиъ М Юв
■■■■шашв манагаввммямваммманврчвя^,

Афщ тен I ь
>л I !од. 200 л» й. .<а
и мгеец, НО .ай, <л срането яа<>Янв

Оп

ред!чь>рь: СГ. РАДЕВЪ

|
В-къ „Добруджански Новини“ бе спренъ по независящи оть него причини за не
волно седмици.
I
Тъмните личности, спекулантите, нечистите съвести помислиха, че за винаги из

чезна и се успокоиха.
I
Горчиво се мамятъ. Кандилото пакт, се запали. В. „Добр. Новини ако и слабо подкре*
ренъ, ще продължи своето редовно списвание излизане и ще води борбата сь всички вж[грешни и външни врагове па общото наше дЪло вь този край и вървейки по правия и
Ьдравъ пжть на честния трудъ и съзнанието за дългъ, ще при |яга начартаната си про
грама, а именно:
I
1. Винаги въ пълна услуга на справедливостьта, истината, честниятъ трудъ, доблесРьга и съзнанието за дългъ.
2. Осветление и упжтвлние българското население вь Ромъния по всички въпроси
гьгласно духътъ на времето, насочвайки всички усилия къмъ културно просветното му
рздигане и засилване за да може да извоюва и защищава на всекжде и всЬкога закон
ите си права сь достойюгво, доблести и сьзнание, опирайки се на честниятъ си трудъ»
[равата си кауза и желанието да живее въ миръ и разбирателство сь всички съзнателни,
Ьблесгни и справедливи граждани на страната, почитайки испаз5ай!(и законитЬ й.
3. Изнисапе всички факти и произшествия така кнкто си еж безъ всякакви
разнеиия и обиди, когото и да било и безъ воекакви теиденциозви обяснения и наме*
Ьния, като оставя читателите да иретеглятч» и прецепятъ сами нанесеното и посрвятъ всеки го на местото му. Нпнагн и на всека цена зле,то 1ребва да се избегне
[ли поправп а Доброто,Честното, Доблеството да възтържествува.
|
4. Запазване общото наше Дело вгь този край както и населението отъ всички
пия, които водени отъ преетжпииятъ девизъ „колкото по-зле. толкова по-добре4*
Ь опитватъ да го заблуждаватъ и да го експлоатиратъ най безсрамно, най-низко и
рй-безеъвестео
[
5. Всички ония, у конто сж се засилили ни-кпятъ и подълъ егоизмъ алчностьк злобата, завистьта, подлостьта, некждъроостьта дембелизмътъ и мошиничеството
I сж заели местото на Доблестьта и съзнаонето за дългъ, рано или кжено ще си поучатъ заслуженото и ще бждатъ поставени на места си п пе ще имъ се дава въз[ожвость да вредятъ по вече иито на Делото, иито па населението.
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«ехо страдат» легата а уча е ах 4 сд.

I

1шесг;|>на ли
пум*ь противь
«олест ».тв

НайважммЪ услож
нения ма болест ьта

сжшествута спе
денъ серумъ
ативъ .1 рипатв“
|флуеидата).

Ьронхьгь броню пневмония,
отоци въ бклнтк дробове,
гисеиъ плеврит»; разстрой
ства вь храносмилателната и
нервна система.

е съществува си
веят, и специа[нъ сермнъ пре1въ скарлатината

Възпаление на бъбреците.
Албумииъ въ покочьта, тече
ние на ушитк; болки въ ста
вите. Възпаление иа сърдеч
ната обвивка (перикардит-ъ);
възпаление на сърлечииятъ
иускулъ — Миокардите —
Дафтсрите и др.

тр:

1КСИНВ11ИЯ или

зе,
иа
гею
НП:

««•«
и
I И

?Л»|

тн^п
ГО)

I се
I)

СУ

:е
I

се
п

я
!■

1*йестмв.1 сшуреиъ
I сяепичлен. серум ь
котиш.
|.тернта,
рйти и пре." пална и
Кппа стига на вре|е 1Л Сс НАС Я.1 Т I I ьот
етннтФ мЪрки.

пе сжтествур.: нито
I" 'ял -ГИЬ Сер\» 1. ни
р) к-нч миацш пр. ги в ь
|Тевюта шарка. Бо1всть г:« е лека стига
1а »ле«е да се кае11ТГ СЛ.РТИС1Н11ТГ. м Ьр

Н“з с - щрствува ниспеиивлевъ се
МИТО ваксинаг, тивг летен
Ьолестьта е
Н*. 1

|Н е:»::;ествува спе
иа.-.гсерумг ни
,НТ йа-синацияпро*
^■тнвъ магарешката
^Нк< ТИц» (К 0 кШ-З !' Ш Н

Распространенис на Оолестета от ь
>стиата кухина (емин-тл Т) в>.
гърлото (ларинкса) >■ по нататъкъ
вь дихате.иштТ. органа БРОНХО
ПНЕВМОНИЯ тесто се аабЪлн.ща
паралиаяции еледь дифтерита. те
чение вь уиштГ: болки нь става

те и др.

Самата болести не е опасна опас
ни СА неинитТ. услоч ИС1 14! и; иг/.авиитГ. оть които са: Г-ронко—
пневмония течение на ушитк.дифтерить-подуваис тра хеалнитГ. и
бронхиални жлели и туберкнлоаа.

Твърде р%дко болест ьта да
ва като последица възпале
ние иа бъбрецигЬ — Албуминъ аь пикочьта.

Нараняване езика отъ честитЬ кризи; повръщания;
Ьроико-пневмонив; разшире
ние на бЪлитЪ дробове; коивулсии, крьвоизлияиия; туберкулоза.

Презъ вчерашния день има две събиШич — едно
оШг поли йически и едно оть военечъ характер*.
11рессе^ател*Шь Рузве зтъ е дьр*алъ една много
еажнр речь, въ която е изтькнаяъ, че Америка ще
се намгъси въ робоШиШгь на Европс. за да успокои
събитие е прехвърлянето на
оО00 германски войници въ // начин,
Н щиоча.гисШиШгъ сж Претърпи и отново неуейгъхь ьъ Университетския квар(Гал%; тн гд зае
зели нпмо.:*о клщи, обаче, загуби ви гоАП> но число
свои хора,
Вестницитгъ въ Лондонъ и Париж* пъкъ съоб
щавате. че не само националисШитгь Пол^уг.ва ви
подкрепя оть Тенначин, но и правителствата на
Ларго Ксбалеро било по пзмаг г о 0Гй* Франция и
Съветска Рутя Озешдно конфликтни* е неизбгъженъ.
Вчера френското и британското правителство
сл взели ичищ ативаша дл започнат* преговори
съ деетп, есюващи правителства въ И пиния зя
изглаждане на конфликта.
Обществото на Пародии.гь ще се събере на
заседание на 10 дскемврий.
Вчера е билъ напрявенъ въ Токио спи то за а*
текШатъ срещу първия министър* Хир^.та. АНенШаШорътъ, зяловенъ, заявил*, че искал* да обърне
вн хманией о ни правителството върку дребниКи
земледгъ вци.

Англяя не ще Срини
11елгий<*К1п1; ко.мнши

Лондонъ. 7 Д.кемзрий
Отговаряйки на единъ въп
р1 съ дали гзраицкитЪ иа
В-ликпбритания да защи
тава Бел!гя п; огивъ едн >
напялекке се пр» стираеъ
и
за Белгийкйтз
сжщ >
пипер»», г. Идъпъ кзз.:
ГаранцитЧу дгдети и сп
лата на Л ‘карпечья о той1 ръ сж ясно разгран»!че
пи сам I за Евр па по си
латз нтдчозора.
Л !НД(»Н>. 7 ‘ декемзр^й.
М*йлт.
В ;с гни кт. Дейли

Истпмбулъ. 7 Декем р.1Й
Вь ьргз-I с». поисканото
позволение . ть Русия дя
преяпърли
чег»н< м рск» я
си флотъ
ь Ср"Ьа 1смн
м рг, пргз ь Б ' ф' ., тут СЧ( т«> нъе-шно М',и«си рств ) е Д л ' разрешен» . т >.
Ж.Ч' у б й и единици т >,
с нетскагп
флота
1‘гЮ
сж «ече гр^мчвали Б сфе
ра. Осттп. л» |ф. ше м'.*:атъ
днесъ и у • рг.

Требва ха се прдзнае
Ихаявязсгса гип- ргя въ
Ехиодая
Вь -Фигаро“ г.

Вчади-

мирь д’Орм'с >н I.
пише:
Обл.с ьт<* Г1 ре вь югоиагкчна Абис няя т ку-щн
е а; азетч оть итлняискнтЬ в йски. Т< па «ма голкмо знамение не само оть
игало-етиотеча гледна точка, а н;. международно
отжшенъе. Пик я часть
отъ Етиопия не е вече
подь властьта на бившия
Негусъ. Главните, м+стни
водители— като р сь Се
Йм , кейю е вь Рим
еж се присъединели кьмъ
италичнекия император» на
Кти пия Фргнния и Ан
глия пш. дълго ли ше изпускат», оть очи тия об-
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С» злзденот I пол'жение
в», Абиначия е», з изем.него на Горе показва н.»
Франция и Англия, че е
Д‘нтло време да нри.чн.чп.
италиянска империя кг. Г
тиопия.
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дстг-: тел » з з, мзягз, V рекла и въздушна ф •
II Т' на ззеед-н е ше *
[СДЬ нъпроси
ра *' л-да:
от ь I л1 мо мекдушр лн
чнзчтике
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Х-*Т/1Р

Ромъния
се страхува отъ сла ГРЪЦКО-ТУРСКИ
раггсЕсрг
вяните

'сгобпппа, че I т ь 15-1Ф»
хплядг» »!: йннка, коит > от- I
Ле сжществув а сне
• бр-НЯВИЪ и» т зи м мепт ь
иаленъ серумъ, 1’Ъдко: бълнуване, конвул
Мадрид , трн>^ били ру:пито ваксинация сии. възпаление на бгбренаии "Тъ С«бг рь и обрапрогив-ь заушкг.та. ПНТ% И яр.
А' :
. 2 Дк - М-р» »;усединъ отд"1.ленъ 1
Ьолестьта е леча
Зу 13ЛИ
цДиминвти* пише Нче- ! деедателч Магвьс. 1 »ат’г
1
I гь лкъ, комхндуванъ |>ГЪ
рз се съст я мт. Букургш*
подпред.сдатели и.» ту; к. едень ъвстскн генералъ. етн ■ съ5р-яие нл ржк> не - | I I Н<р, Л» СЪбраьнг- 1- ТрИ
Т+. били снавдени съ всич
дигел т^ на
1*1 мънск а м . турц депута»
Р*1'! шарка“ неято е много опасна болесть
коь :ната кух. на го предпезнв отъ много боки е ржжий и танкове отъ фр. н:.*, п д »гр.-д гдате - ити н дасърдечг!» р- г I
‘ пРи,нами да се вземагъ м^рхи
съветски СТВ Т ) нл г. НдПд^ В гводь
Н!., т. Шефттьнз пранптен а й модерния
Бчншч-ягъ м»нистьрт- ЛТМ. Г'1 пр с сжш > турегиУчилщенъ л^карь : Д-рь ИВ. БАИЧЕВЪ
типъ.
пред глгееь направи ъ » » , н. жур. ,л сг, _ коии, 61.ложенис п > пазнит-к нь1
х - Г!Ц!'СГ;| Г! «.тъ * мгьа н
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Вината вжтрешна срФда пред,ИО* е (!иаи. ук лато криСта-| С-.
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Т. Л разкритпкув ль рсн».
: .• Стзвлява единъ тактвь аборт,
гС
Гърция л .де е.бкаъ •*■?> чслиньгь е \ ве.тиченъ и акржгас
овизма,
като казалт. че ? - ! ст1. - ■ V к; к жури ■■ч,Са лобро ураановесевъ. Отъ на- ленг п<> причина н.1 иалишека
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Липсатс но характери

- Съ царски указъ 3668 сгния н книги, може®
Н. 6. Краля е приелъ на
е
разрешено и а ниииятъ отнесе до представи
обща ауденция, г да Г.
жд.-нинь г. Пенго В И- К(;м. Д-ьч ,Стр»„.
съгр
.Миронеску, Г. Брзтияну и
Г Юниянт. Разговорите Цвкткоьъ, синь на г. Ва- Ст. Радевъ и се снабдя,
Всмчи днесъ се опла* болки. Дето и когото да сж били за една евентуал силъ Цвктковъ да открие всичко необходимо.
им.*, че ни личевать ха- ; попитаме, доволни ли сге- на промяна и съставяне аптека въ с. Кара Пелитъ жалко е, че сще' й|
рактернн личности, че т1> нансккяде ше ни отгова на едно правителство, отъ (Стежарулъ) липсата на м и р а т ъ хор»
ставатъ се по-голяма и по- рят •, питайте по-нататъкъ. | по горннтЬ мзее ви сили. аптека до сега ще задово се оплакватъ чрезъ п
ли желанието на тамошно та. че имъ липсвало т
I
Т ьа всесбшо вълнение
гол-кма р-Ьлкость.
□ то население.
□
о
което • пред ь нос- п и
РжковпдигелигЪ на на- и терзание действува вър
Единствениятъ
подарткь
Пожелаваме
на
младия
(Добруд.
Гласъ брей 2
шитк обществени работи, ху живота на отделната
за
празднишпЪ
на
децата
и
енергиченъ
аптекарь
ус*
иаш-ггЬ общественици, за- личшегь.
е, Българската прочитна
щото модно стана стоящиПо хиляди начини съ □ книга кпято се намира въ II шкхъ
— Печатницата ,К(
гк въ преднитк линии на страшни размери се ! ронашата редакция. Редак
МЕРЧИАЛА*
търси2р
— Който се оплаква, че
цията ни се помещева на
общитк ни рьботи да се явява страхът!, като се
никг.
ул. Р. Каролъ 58 до (кнне получава Български спи
кичатъ съ това наимен. - се разглежда суровата
Модернт | та.мъ се на- □
вание, искаме да к жемъ дейелвителнесть. И именно □ но
мнратъ съ намалени це
че нвшит-Ь общественици въ подобни моме тч чо
ни всички, Българе й
въ повечето случаи сж ли- вккъ търси наслада в ъ кркпрочитни книги.
чноеги съ слаби характери, венсто на чувствата си и □- -------□ —
□
Но що е характерът.
съзнанието си, изхабява
Една личность, която въ | нервната си система съ
— Следствие големи тк
Вь Редакцията нл я-къ .Добр Н.винР
живота си строго се при- ' всевъзможни възбудителни бури и заенкжвание града
Нзх дяща се на ул. Р. Саго! N0. 61 (до т 1
държа въ ^нкколко нрав- и норкотически средства и ни б% изолиранъ 3 дена.
те-;-та на Муцет) се намиратъ за пр л.:яъ ;
ствени рачала, които тя е по този начинъ подчър:аОгъ вчера имаме редсв
намерила за добри и из- ва своето иистиктивно от но движение, както въ окРазлични Български прочитни книги
брала за водачи въ посгжп* връщениг отъ действител ржга така сжщо и за ста
за възрастни, юноши и деца.
ните си.
ностьта на нещата.
рото кралство.
Обшепризнато е, че доТози моментъ въ живоСъ крайно намалено цени.
бригк водачи, ржководи- та ип отделната личнмств
— Въ нкделя се състоя
Вк гр. В.лчнкъ се продиватъ при г. Н-ктели съ характери пости
е началото па скептипизъ* въ градз ни конгреса на
лае Д бр: цз а »ъ Каварна при г. И*. Д• .на
гатъ зададени цели задачи ма, при появяването на нац. царяниската партия,
ли нъ.
съ по-малко средства, а съ които се и-ключава век- подъ ''ргдеедателстаото на
За ораздчицитЬ соепчална доставка.
по вече умъ и тактъ въ КлКВЧ В1фл въ. ржководя» г. Леоно. Конгреса мина въ
своята деятелность.
щитк начала.
най д бъръ редъ и тишина.
А особенит при днешни
З^щпто с-.ептицизма не
те условия на живота сил е нищо доуго освенъ ед а
— Г-нъ Генералъ Авено се чувствува нуждата форма на недоволството реску е поискалъ ауденция
отъ характерни личност отъ всичко, които сжще- отъ Н. В Краля.
Най ефтено п гарантирано се
Всеки день мжчногиигФ ствува. Идеята, че всичко
ля, просупа
боядисва,
Политическите
среди
отна жичота ставатъ по- е пусто, че и*ма нчщод • даватъ гомФмо значение
юнеяджоова) и пр. въ
чувствителни, неговите про стойно за нашето внима
явления по-сложни и рчз- н«е, за нашето усилие че на тая ср+.щз кея го ще
иобразни. И въпреки на- нЪмн никакъвъ ицеалъ въ бжде между ткхт.
растванео на нсички усло борбата между нравстве
— Ннвиягь Здконъ за
вия иа благосъстоянието, ния дългъ и произвола
пресата
човечеството днесъ, по
Е е; единъ моменъ огъ вършенъе окончателни приXX А
вече отъ всеки другъ пжть нзшятк гбшестненч р бо
Утре Т' й ще бжде пре
• нед'Вглно, неспокойно ти и който момепть треб
НАКО ВАСИЛЕВ1 Ь
и възбудено. Днечъ циви- ва да загуижо всичи нч дадено нз :линистерск1тъ
Индустриалния квирталъ, клонъ
иизовния светъ представ и на премс дл се рзепатъ сьветъ за удворение.
— улицата на хотел ь Пачевъ
лява една пространна зала съотвеши мерки ие да оПОСЕТЕТЕ ЗА УВЪРЕНИЕ
— Вь града пк имз нЪ
пълна съ бътни, съ сте чистимъ пжтя оп, тоъниколко сл/чая на слар.ча—;.-А
иящч и превиващи се шъ тк, а да ги изкоренимъ.
тина.

Важно - Важно

ПИШЕШ
ШШЙШ!

I

— Букурещките
ци
I съобщ.-.взгъ че, на 20 т.
м ще зч; ;ч е еди? голя
! ма Зима, к-.ят • !.е е
^та
Рс.ла
отъ
400
години?
в не *>чп'о не отговорни
личности издавате по е— Излезе огъ печ-тъ V,
диьъ и два бпон, ра<лисе
пусна ьъ ер дажба кии
ччи в ии съ коеШо си служаШ; за частни поли- I
с ,Сънч1пя:а нд !
маки и други ■ алтинц ! (-в‘ьТ1 Ь тородчца*. — 16
чели.
страници. Намира се за
прод:нъ в ь кнчж. рница
Следователно, какШо и „КОМЕРЧИАЛА* н въ рение тика и други мпсШни дакцияга :а в.
Роммнски и мичпритар- жанск Н< чн!'“ .Добруд •
ул. Нснч в-ци попаднахме подъ желе К:ролъ №18
(до
игова нарежданае.
кино Модернъ)
Сведь ичвесШчитгъ фор
малности ча отговорноРедакцията на в
сть се ра врещи на Редов- „Д-.бр. Новини* е взела
гиг,:гь и ?
- и з^ци да | иницистивч за да есноне
и^ги.ош..
| въ ьсЬе.о ио голкмо
Защо н.оя- нс сс съгб- I| въ Добруджа читални. село
Чищи отъ него в-к» за н - | талнизй ше бждатъ
,
ние на сРщ. мнение!
4 ъН снгб
; дени съ Рсмжнски
БълН й 1/_
л
I ГЗРС1'И прочитни КНКГН- зе- н. в. Краля бродъл- I мед*лскк скотовъдски и
жава да приемч партийни- пр , „ лезнк списва за
тЬ во ангели, конто го ин земед! ли и. Т.
я иниииатиформирвч П" Вътрешното В) е посрещната
отъ Д .6н Вянкашното п шожен е руджл скигф селяни
С : ГОна Кра, с вот. .
л+мъ ентусиьзмъ
Букурешк 'ф.
. • ИИЦ'1
П ) Г,;Я ЙЬсъобщйзагъ че, иня день повьрнемъ. рос ь ще се

ХРОНИКА.
— Защо бтъхс. споени
лестницийъ въ гра^а т.?
Длъжни сме да дадемъ
еллднитгь осветлени», ва
да сЛанс обяснимо вси
чко на нншитп, питатели:
За 6а с пане ьсг.о налелки чишаШелъ и гражданинь сме длжжчц да
съобщимъ следното:
На основание едно на
реждайте отъ .н ‘.нисшосШвоЛо на Вътпещ .ит/ь
Рабоши <>и вси <ки окръ
жни управления въ Крал
ството, се искаше спира
не но всички мгъсШни ЙССтнаци. независимо капва
сж тгъ. (Ромж .ски, Нгъмски, Унгарски. Български.
Турски и пр.) Това нареж
дане се е основало на Шо-

Важно съобщиние==:-=
Н|м^дачаата фабрика па Г|ДеВ
н.ч и,140 ъчпочиа да прело. » я|щиаве.кда, пан до'1рокачрСтвеннп
преадп векчк-и килове н различни
намери. За основа нАтакь три: отакч .. и ап кц шми (ковори], цени евгаиа крайно намалени. Клонъ
(су,-уреалаг.а| огъ сланата фаГ.рнга е до префектурата, срещу ча
на на Дичитьрь Ангелова..

Приема се ;•« пре н» и ,
41.-и падове валии, ри.*
_
ад бонднеяакие.
.сне '‘»’“
скенджа. ша-еци, ча
, 1 Г
тури. прежди за
лове платопе, вълнен . Е ■
памучни, ностуии ил -*к'«
и други.

Вдядосва се с ь ни сбрани най здрави и грзнии Г«г
чанскп химически хромови бои, гарантирдкч !>
си иачеиягъ цвЪта до край.
Продажоа щ сащит!. бои съ кетриоиь и др. Лсть нвт;>.|,,нь “ |М*
то редуцирана I ерчлнск-о енн.по съ студена вота прал ‘
11
рлз*
,;111°„иИ'!^раЛЯЛ "1,еж-'и всечен видови и номера, и бол/.и-аш!
Ц т )ве. Всички порАЧк-и вь сукурсалата се приема на - .Н .1КВЛ в*
с ь фабриката.

Изработва всяка порж »ка чиста и добра Съвестно задоволява винаги клиенгъ

Сь Почита1!’г

Ягнетл \ч -»7
51г. Ргшсере1е N10010 мл

Сткур.илл 1 у де а ь д> префектурата срещу
.. хана Димнтьр

йупувпмъ

ведмлгп

Продавам^

— Казань зл аарене и?.
Ракчг ( I ЮО кгр.чзгере. 30 целевъ опасе"1' г У*.
Незчннснм о, Мъстелъ али жение съ моШсрг- ‘!
Фабричен-.-, к йто има за дящъ се въ Куогл-Ь)*
прлданъ да се яви лично
при г. В:-»ч.) М :теьъ с. ГоЗа СПбр ^У
лжкщ Чаму^лий ЙЛИ ВЪ
Д. Е СОЛ
Реда щ-ята ни
А .-Буиор*

>*с.

V

«

л

Стр. 2-3

ТАБЛИЦА №

* >

„ПОМИСЛИ НА ВРЕМЕ ЗА ЗЛОТО, АКО ЖЕЛАЕИГЪда

ОЛ{2(

Съ пастогщатл. таблица сбрцдаке мише ю |«вцА с»яо » и рмга се яд ябрпжА ^
Какви м-Ьрки трЦ
КОГА Е ЗАРАЗИТЕЛ
Название
Главни признаци ва
НА БОЛЕСТ! >Т А
вземат ъ ведв
ПЦ\\
болвстьта
Е - : !г
м а

бмлсстьт.1

.Грипа* или
„ Инфлуенца*

.Скарлатина*
I

Т Болииятъ да се изолира л» з

1 2
деня

Главоболие, зачервяваме иа очит*, тръпки, темсература 40 41°, болки по ц+лото тъло, особно
въ стави г* и кр»сга, хрема, кихане. пон!кога протича кръвь огъ носа, обща отпадналост!» липса иа
апегигъ безсъние, лицето е бледо, тжжио, измжчено, безпекейно.

Отъ началото до края
на болестна

5-6
деия

Главоболие, висока температура 40 41°, тръпки,
повргшание, белки при потлдщане; устната кухина зачервена, слив»шит* подути, болезнени, изривъ
червено-малииовъ цв*тъ по шията, трупа и кра*
ищницит*; 0 10-ия денк изривът почва да побле
днява. ко ►ага почва да се лющи.

Болест ьта е силно заразптелна, презъ целиятъ си периодь 30-40
деия и лиже дълго вре
ме следъ оздравяването

Болииятъ требел .,1 се и>. -11,-1
чистота и дезинфекнет чети ч
гаргара 3—I пжти на лень :ч
ло шията; храна течна »?;«
гърлото и пикоч ьга

Болки вд> гърлото, .емпература средна 38®. г»р
лото зачервено, съ бледо сиви кожици или жел- Болест» е заразителна
гиникави, подуване жлезит* иа врата, лицето бледо презъ ц*линтъ перигдъ
Когато е лошо гдрло гласътъ е пресити, лд, ка ло като 1рае и дълго
шлица болео*еиа, дишането трудно и шумно, ли време следъ оздравя
ването
пето бледо синьо. Често хрема и втзлаление на
носн. кухина.

Болииятъ да се изоли;| да се
фекция: гърлото и носната»>а
ло него. Бедната пиле* «ио*
ченъ серумъ болт-я-ъ да а^
т* да се предна зва г ь.
гърлото и МОСЬГЬ, П.чвС-М.чИ

„ ЦифШеритъ 1.
ле ши сър го*
(«руп»)

4-5
агня

Хрема, кихане, зачервяване и съл ене на очит*,
к-шлица шумна гласът! пресипнало, умЪреиа тем
пература (З^, черпени петна по 1 еб. егг, повкн
цнт* 6*ли нетна, които лесно се отлепян,, ран
ипбразни червени нжпки и пегиа по челото, стра
ни:* и ц* то т*-о впоследствие

П

Дреб а
шарка“

деня

12

..7г’г/«гч* а“

деня

I
кашлица'

"г* с

компресъ съ Студена вола * 0
дезинфекция.

Болестта е твърде зара.нтелиа, с собеиио въ
Болииятъ да се у т >р». т* я
началото. 1Ц мъ на ед ромъ, ма,«не иось ь и- ::н!П
но дете очи1Ь сълзягъ,
3 — 4 пжти на день.
зачерве ни сж, има гем
всичко около нег> чие
сература. хрема, не ча
на и подх» дяша х; ана ■лЬ
СЪТЪ, ушит* и ихзге’ни:= %
кай да такашли за да
н-емашъ
м*;ки
]

Болииятъ л« се ю> ,!Г■*
на ес*кжте. Идпкнсъ спиртъ- боровъ вт г
да се и кълва 1 _2 ;:*:*!»

1 ь началото обикиоьенна кашлица, бетъ много
висока температура, стелъ врече ;етс то е обхва
иато отъ силна кашлица, к -иго ите на крити, кои 1»зтест1.-а е -арз тигелто болниягь иредчхветвура но не мъже да спре нз. оссбио г.д н»ч-л то
при кашленето изхвърли храчки г,; езъ ус .ата и
носа. п връщание

Болниягъ да се из М* .
гърлото и носа. га; *Р*
храна пддходяш’ ;■
...
кризит*, конвулсии:! * :•

Подуване едната страня»първоиачало, сбиг-и та
вата подь ушит*, пгеле и двет* страни ъм*реиа
температура, кожата си *агазеа нормалния цв*тъ
тицего измежда по-шир ше, форма на круша, ус
гната кухина слабо зачервена, слаба болки при
дъвчене, никога и*ма нагноисване. никога растр.
въ стомаха

Бълниятъ да се и
ция, глр; лра 3— «
^л
чай, су.и зарзават:
Мазане подутината -г
о
дезинфекция, топли к “

д > и

!5

.Яаушка'

не е мис го отпадне

Отпадналост, средна т-.мперагура З.Д», вт устна
та кухина по небцето и страни;* се заб*лязватд
6*ли пришки. пета, по тГюто лицет <-, главата Болестта е иразителсе прчвяаатъ червени четма въ ерЬдвта съ по ед на около 10 деня отъ
началото си
но б*ю мЪхурче (лещено търн > пълно съ бис
тра течност.

11

решти

ровп; яеч»рь краката вг - г*|
гърба 1Г*-20мин.. ра,стриване
или допълъ винен
вп, "

д..ч я

Болестьта г та; а ителна 10-15 д» н> огъ на
челото.

;|3

*• *~~~ "* 1 »

°бщи упътвания : вс1'ко л?т^ ^Ьег
ваксинирано на врем-, в ткеинац^ята засилза детето и гг
и която благодарение иа ваксинац-яти е на изчезване Честотата на дететоособно
пести. Иинаги да се гледа гърлото на аеге, ксею започва да боледува. Щомъ се забслС**
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Китайската медицина е ст
практична метода, която С;
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