
0 Ап Г и(1Гол. IV бре* 288
• Ьг«1«м Ьки1а «II

„Всичко с аавеворив, кшвто чм 
■ 1п с отстднад ь отъ прввото“.

Че и ио§ сив дали и*що иа св*та
N ма мсм славния книги да четат-ъ.

И* Назвп

ц :9Ш\

л 'шзшо .Когата малки и неспосовии «ода 
се алловятъ «а голким работя гк 
погубват ь » себе сн я работитЬ, 
кои го вьрш »ГЪ‘

.Дълго диренага. неопредклена и 
не иад1>н>в4на болест:, често не сж- 
ществува, а «дравегое заставено на 
сяла аа мълчи*. ____21АК 1№ЕРЕ№ЕГЧТ ОК 1МРОКМАТШМ

ОоЬгодепс“ >1 *е-|1а Кг. К (№в( Но. 47 — > |к Яотаи4а
АЬопатеп! ЯЮ 1е1 апиа! —— Араге 1а За*»агд1с —

ПО СТЖПК«|ШЪ на БЛИЗКИТЪ СЪБИТИЯ
„ „ е=- = Щ
О н тьг пк) годим « зеМ- гета нз ТПроднтг., ний аи- ' мнви най здзлов, най-:ил разчиегятъ и ликвидирагъ 

ши кжлбо. л ос бенно штта чоайимаинституция но, най-жал неспособно ч всички трънливи въпроси 
Европа изгуби равеове.-и- | платена сь толкова жер- 1 наи-м »ч.го резултати д»де п “между си и заедно съ 
“То с 1. Хвчсьтъ, бедредн- тви вь сьЬговчптн войнт I рнзбиригелстаото иежду Югослвзиъ опирайки се 
•то н неспокойствието про-1 и тя не мпжа да «ъдвори 1 И|илия и Германия, къмь ; на силата са и на правв- 
тикнех т почти иа еейчжде. | миръть Огъ една сф.зна 

Сь пре;*о гиаане нзСвЕ- тя се оказа безсилна 
пана-д Н)йиа, г .подпис- за_ичит4», кдито и се я ,з- ! знае накз > -.тана 
«ане у ш I мир I птЕ до- лагах * дз лазрет;чч, а огъ

„Аи<1еп1ея РоНипв шув!“. 
„Щастието помит на смЪлнг!;'*.

I

Ь ч •

тагъчно съзнание и жела
ние зз разбирателство я 
д )бро съседство. Остане и 
едната а другата страна 
да лремтхнать онова и с-

. които впоследствие се при ; та си кауза съ деглито иия. к но пречат*, за то 
съедини и Нтония БсЪки горе чело ще мажать на вд разбирателство ида да 

! напос- цНпиа сьЪгъ .Б лканитЪ датъ думата иа он»я, които 
/к-дъхъ по земното кжнбо: | аа ЬалканСкиI ь народи*, искренво желаять и могатъ 

друг 1 сгр.“на. за голкиосъ- ; Италия се справи съ Яби- Нестникъ .Добруджански л в..зсгамовягь старото
ли. синия. Япония е на пжть Новини* винаги еработиль нскреино Номьно-Българ-

и ще раб “тя за еано чекре- сно приятелство и отличие
съсъдстьч.

Всички сж иа шрекъ и 
чакатъсъ нетърпение, каи-

33

;
:оа ори

одими С».Ет«, а асоб.нно 
5олеау.1ащ) сиропа, не са
ко ч- не се усмири н • се 
злзбърка ощ- »;>-ве»е.

Зисили се недожЬрието тересчтЬ само на 
аежау мародигЬ и поло- държани и за узаконяване 
«ението взе д* .тапа отъ реш'ничгз. справедливи! жав» 
ден- на д-нь «се по на- | или несправедливи, само I жертви и съ явното

на нея >% група оть дър-| мълчаливо удобрение поч-
чо; сь една дума войната | жа«и 0.це не закрепнзлч, | ти нп всички Нз Бзлкяни- то и да сж тк. но и на цк- п р».|пне т от де I 
зе само. че не Се презра- : Дигата на Народчг^, б^ тТ» Югославия и България лия Ьа.пкаиСкиполуосгрпвъ Под» >аяши моменти за

орди дпааесеть
желение, тя като че
бЬше н* ирзенво обър та- 1 дз се справи съ Китай, а 

: тз известно време яь ии ' Германия и Азстрия съ нно рабирателство между
струмен*» яа защитата ин- сеУ,гкавк чн - бързина се Роиъним и Бъпгаряя; защо-

иЬкои справиха -Гна съ друга то езмо едно подобно раз-
като се ол4л зь една дър- бкрзтелегво може дз уси в ще нмь донесе умреш-

иИКЯкки
или егч и нлтрепька не езмо иа

Рт иьици и Българи, кжде- с»гуренъ,коРто е -оточъ 1*<

|

А ечегупи м «|\1 Г»
Само оии е снокоеьъ ■

.гегнато и нег по несугур

свързаха съ договоръ Нр^мет. , вкрваме итвзрши разумно и искренио уреш-
своето н даде съвегъ иа дане на много въпроси пакъ 
п 1-вечет

И по-рпно писахме че Ро- бз за последенъ гтжть, нека
:те се пр)пущать тия мо

же я най-лесно могать да ; меиги неизползувани за 
се раабератъ. Онова което ; нсичко добро и нека ие се 
свързва Ромъния иБълга- останягъ събитията да из 
рмя е много по-иенно, много ; пр -варвьтъ н Д1 замина-

ватъ.
Прочие всички умни я

епос бни на работа

ги, нч тя лродъожи и про- напуснати отъ пьрвостеле- се
дължили ди се води съ мни келини сили. кагоЧ- за нЬчио приятлотво и не»
нови методи, сь нови сред- пония, Германия и Италия нарушимъ мирь. Като се
Ствл по нови бойни по* ' Оп-ттитЪ и дз разрешин!- I има пр-аъ видъ, че неот-

тпи важни въпроси 61.ха ' тена Италия и Югославия мьнкя я Ь«Л1 грия най-бър-
безрезултатни и показаха се разбраха и сключиха
само безсилието й

НмК.то до прояви сила,

ше се представя ть и може

пета.
Спни държави намериха 

своитЪ водачи стегнаха се догоаоръ. явно е че конто 
БзлканитУ, така и цГля 

здраве и животъ тя пр >я- Г тропа сж на пжтъ дч се 
ви слабости, бдтезненость усм-трятъ и да зажин^ять поздр.во, хмого по-смисле- 

признаци на ечърть I единь по-епскоенъ и пор- нно отъ оном, което ги
махень жиаотъ Още мал- разделя, 
к > ч оезбирагелстао»о, до» ! И оть едната и отьдру- 

гурносгь и бе*няд*ждчось ь^рието и язчимною ува-! I ята страна чма вече аос- 
Вь последните. 3-4 го- жение м*жду народят^ ще \ 

дити обт*т-- станаха сьбн- \ се наптжат,, нп вс4.<Жде|

цчецнпаинир-тха се заси
лиха С- «Жфешчо и поч
наха да диктуват!. V да 
стжпапть здлаво по нън- I и

ткашнатасч политика. Дру- | Всичко тръгни т-ъмь б-зре- 
ги се раз л. 6 “х--, почнаха дк». неспокойствие н-си Д-РЬ ма Б«ЙЧЕВЬ|
дас • разплгвть иееп кой- 
ств еп ги обхвана и зах-

:
' Деня на майкаталяенлтч нт. вътр*шчотч си

и тия вь рлзн <тГ> кжтове нл и щ ■ итмЬ тя.ъ н ра>с1>-;несигурно II Л ;жен“-е
бе тр пие -ачестиха см4.-; земчого кжлбо. е главно ять хаосът ь, натегнаюто 
иатл н.1 прачителства и др въ болна и ратгл б?на полежгние. недоверието*

; Еврооа. коттто ежбигия п • бе «редвето. 
риозно и яс-тО ма казя-ттъ, че е н<> лжтт дл .

се обра «уча едно ново пре- бирпт ь

М« 25 Мхргъ т. г сх тгпри- ; тлото, под««крчтага на която 
дгчея на Майката отъ итрхсгватъ и се пътаатавагъ 

: с[рIи« на д>м;<*гя секция пра младягЪ поколения.
ал ! часгкнг|| бьтгарски у-|илвш1 М1Г;чата е сгътба на секса

Гр7ПиркЯНР М* О 'Л*1КИ1 п р.. 1 )^|* * I Ь 41 НС Ц?Н41Ь 44 I Г * * ■*• »■• • <- 1*л ч ома и а СгНОТГ> М ирр ЙГИЧ <0 Г**
СИЛИ което ще с* наложа ръть покойния, ь и нор- | к«чз Спенидь с« даде едва | руши им« ли мапка, има ра-

лигературча забава ..ь ратно- , д->сь има веселба иша.гиеаь 
обратень лагерагуреиъ маге- семгйсгв->го, ташото майтина- 
рна«ъ. есе на тема та майка- та люОоеь е бетгранич«а и нео- 
ктта Прелитаме по-доло ит- пеним»—тя дава кай-тубаиигк 
че течи огъ пртграмага на си ; идиин м »ад со- а п хуб С-

тьга си. тя мияее ст а » та х«-
п« га си

Лайчина сиетъл ъ ликъ радва. 
вдъХчо яла. ми г . пг.итян мд 
же *'.'иго сбе»смьр'Иха сеоитк 
майки съ (ранди тнигЪ свси 
дела и подвити, а ние ляееь аъ 
т>!и тържесгве».!, леи», пгие 
едимъ лжгьвь годннага да си

,и и

и не м >жах« да > оглед»
нат ъ
вьгтъ и к.т.о че ли сьб т

Мко нЬкои още не разг’ а*

/11 нс ис.-атъ
тият-» ги изоречзрих •.

3 "Те тих т срУ. цнтЬ, за- 
ч-стих! конференциите пя 
препетачитглктГ, па разми- | и б-зредисто и ще я*Дв 
тЕ н 1 рОД 1 у 11 Ь СЬ цУ.П1. з » ри СПОКоЙСТ И - ТО.

и ще тури край на х ю ъть мзисмъ ЖИЗОТЬ ЬСИЧКИ
почти мнчть и н«Пиг- 

I едьтъ ппть ио-иша л неин ИгУ; 
ии 'адятъ недора |умгни- и мп,оътъ и ; ■ Ькжде. I*. з п следни--, 
яг.з между дьг>жтвит4« да —.п*гру тирвкне ..а Ве- Ощ- дие гжпки и Ми- 
тупат ъ реаь ил --■•м-то лчкигЪ сили ззщ тто »с«ч- рьт«, Кулурат и Цнчм- 

„ тнно въ Езро- го завеси тъ тЬхъ. < тъ лизац-я и сж спасен-: г\ч 
па и дч напожлтъ Мирътъ тЕхнотопато.-рагелеги «а- 
Спс.койстчиегп и редътъ
иа всЬкжде Писа се ммо и напредъкътъ и иивчли-

' глти т ь.)ж-сгче I ь де ть 
! Пратнупйти тоя д>-чъ чата 
| пре “сецг-лчата на дамската 
I с-кция ии* ше подч-р-аеиъ 
\ г.мт.м тто ткачечие и р >ляга 

кляго Мтйката итзълиявв въ 
мателно и сь Герман» я по- ' жия',га ,«а семейството и на об- 

гп, говори се още по-мно- ззцията и ж твотътъ и ми- ъе нь Европа та сега; а : щгегаог.»
го НСС за Р-збирателство зерит4. на земното кжлбо Ромъния първостепенна 1*07 г°Готъ^ пирк.мняме за нашит* май
все за г пра-едпиасть. нс- Маг.иатЕ ж подъ нпияние Ьълканске държава и най- „4 ГОД4н4 По-мас »но и | адсе пл гараемъ д» »,Г-те .им.,
за Мчръ и Спокойстнке, а на тая или оная Велике богатата »тр«на въ Е-тропа и по гържестем» се оглрлтиу- | страахничга и горчиаиничк кг-

сила и н+.матъ думате по Ш® се р.збере съ Бьлга- я« а у иесь дойде следъ в иго й ..ричи-йнамс иис-ажемъ
рия и дчетЬ ще аъзсгано- , -тлктгя вой «а, д ;иде да опри

обрата иа майката и да

V ШЛПЧ
ГЛия Ше Со разбере . -.ре-
нмо с» Италия, а след -еиси ч М рьть и войната

■

в>. резултать имаме недо
верие, пед .зр^ние, грес- \ мноп иъпрос

; нашата дъ .б«ка п< чя;ь и при 
яютелмось на майча-а.

Салона бе препътченъ и цк- 
л та лрогрша с. И ЬЛНИ

велича труженица ма чоаечес- редъкъ ситулеаатмъ

ВЛ» X-
! ие иа поюлепвяга по-голкмо

•нимтвие и '.юЗоаъкъмь тази

Отъ разниг^ пресрупир- «ягъ старото, историчес
кото и незаменимо съсед-

ледване, въ ржж -иис и 
Псдгзтеяне на нова война, 
на нова катастр)фа Ли

иапосле-
дъкъ между рлзнит+. дър» ство и приятелство, като

1взния СТКН4ЛН Съ



г.+-.ДОБРУДЖАНСКИ НОШНИ*е?». »■> I1 р а а а в 4 /М|Ю1сив1м)||31 31Р111 I 11111 Какво пвше букурещкачт» 
рсулъ*..У,Н(4йм сага! N 

ЛЪкарьт» лекува,
■а мааГ.

оадрааява.
Камъкъ, пксъкъ въ черния дроб* и бъбрецигЬ

— Да редакцията ни „ 
ваяно ее явяват»

— Благодарете на е- 
иергичнигЬ постъпки ва г 
Префекта аамяаю И»Р* 
ву, яграцата яа адканас* 
трити вота палата, която 
от» 3 годяяи б* оставена 

тия дни ше

вражди
ма а ма запитваш? ц0
роса за злввркиШгъ на 
ипортивл, коиШо Сщ.
ват» в» префектурата 

Понеже не сме Шощ 
информирана по тец пг 
ложение то не можи чъ & 
отговорим» освенъ поц 
не с» една заповед на ми 
нютерсШвоШо на въгарги^Ц 
нитл работи се юреби

Букурещ», 28 маргь. :.Уяя- 
■ерсул»* огь 25 т. и. аяше;

Изглежда, <к между Париж» 
а Лоидом» става дума дя взе
мат» ясно стамомще отнето 
поведението ме Бтрлшгь спря
мо чехословашката незавнея- 
мост», защото, изглежда, че 
след» Аастряя, Рзйхьть сега 
обр»ша поглед» к»мъ Чехос
ловашко.

М1Л«о е вЪроятио, обаче, че

Вс-Ьки е чувал», а иво- аватъ дроб» илв бъбреая-
т* завися и от» волеааат» 
живот»: работата, почив
ката храненето и др. (Подъ 
думата хранене разбирасе 
и пиене).

В» сжщность образува- 
нето камък» ичи п*ськъ
в» черния дроб» или бь- германият* ще се опитат ь аа 
брецят* се причинява от» приложат» сялата. Т*тчг»то кя-
едио отслабване на храно- ; м*',е,,,е с « обграждан» Че- 

- к ! хословакия и ст> по^ощьта ка 
смилането, от»едно непра- Австрия. да я задушат» сг„- 
аиляо и непълно използу- пански. Фюрерхт» избра добре 
вше на асичко онова, ко- момента, за да се намЪси е» 
ято чоа*К» приема като Биеяа Дали е добре разбран»
хпячз питиета и до Полк- този урлгъ? Да се надяваме хралз, питиета и др. иолу- пояе огчасти че дв Т1>й кз-,
чениятъ ваосъ : въздухъ, сега защитатв на Чехослов*ш- 
храна, питиета и др. 
става врадеиъ и опасен ь 
за организма, ако на време 
не се разруши и използу
ва или не се изквърли на 
вън». Или казано по ме
дицински, по лекарски, 
ако храносмилането и аси
милацията не стават» ре-

(знна с» теглили, теглят» 
и ще теглят» от» така 
кяреченигЬ камъни или 
иЪсъкъ била въ черния 
дробъ, било в» бъбреци-

яд полай». 
зап >чяе строежат» и до 
есента ше бжда привърше
на. Офлжаия еждъидру 
гит* учреждения ше бь- 
датъ иисталнраяи иай к»с- 

1 септемврий н. г.

тЬ.
Едни имат» тая болест» 

действително в» черния 
дроб» или вь бъбргцит*. 
други я имат» въ зачатък» 
въ начина на живота, въ 
навицигЪ и въ кръвьта си 
а трети я иматъ само въ 
главата си, въ мисъльта си.

Пьраит* сж действител
но болни, вторит* сж иа 
пжть да се разболеят», а 
третиг* нито сж болей, 
вито сж здрави.

Да пндниъ на нжео въ 
какво се състои тая бо- 
лесть, какъ се образуват» 
тия камъни, тоя п*съкъ 
било въ черния дробъ, 
бяло въ бъбрецигЬ.

Нека добре да се помни, 
че винаги първо се разбо
лява цЬлиятъ организъмъ 
въ една отъ главнитЬ си 
функция, храносмилането 
и въ последствие това об- 
■о заболяване се изразява 
въ образуването на камъкъ 
или п-Ьсъкъ въ черния

разстройство.
Две сж причанит* за 

образуване камъкъ или 
■Ьсъкъ въ черния дробъ 
или бъбрецигЬ първата 
ярячняа е наследственнос- 
тьта, втората причина е 
жияоттътъ който води 
тоая или онзи заболЬлъ, 
иеговитЬ навици главно 
вря храненето.

Знае се че родителят* 
предаватъ на децата си 
вакто качеството си, здра
вето си, така и недостдть- 
нит* си и нЬкои отъ болес- 
тигЬ см.

Тукь именно природата, 
Провидението сж за упрек- 
ване: би трЬбвало едмо 
качествата и здравето да 
се нредаватъ по наследство 
на децата, но не и недос
татъци!* и болестит*. Въ 
явследственноста най-азно
се вижда, че тукъ на зе
мя» злото и доброто вор- 
■Ьтъ ржка за ржка и като 
че ли сж равно-правни.

Мяозчна още отъ рож
дение сж предразположени 
насочени иъмь образуване 
фабрикуване на камъкъ 
кли п*съкъ и заболяване 
въ черния дробъ или бъ- 
бреоит*. Тамъ, въ черния 
др >бь или бъбрецит* имъ 
е сяабостьта. недостать- 
кътъ още отъ рождение. 
Д> бре да се помни, че 
ночти винаги ногата бъ
брецит* сж слаби или 
болия, черният» дробъ и 
той страда и боледува.

Изаънъ маедедствеино- 
тьта обраауваието ва кя- 
ч.мкъ иди п*съкъ в» чер

но д
щошо всички пясаповпцЛ 
издадени до 12 ма/. - <*Ж 
се представять на I пай

__ Отъ прааазгласаваие-
то на новата кояституция. 
и изм?иенит* на стария ре- 
жимъ, вь нашия окржгъ 
се въстанови напълно ис- 
тенски редъ исюкойствие 
Всички земеделци без» раз 
лика на народност» сж се 
отдали на своя си честеиъ 
земеделски труд» и брат
ско заживя заи.

проверка в» окржжно^с. у-. 
равленре. Колко си о за нос 
Шояна визирване за ,гЛст\ 
заминаване презъ гран-цан 
не ни е известно. Т1ко зависи от» една истинско 

разбирателство между Англия, 
Францнз н Игялия.

о
— Дгълото по и Оо л-р

не на фалшиви п -с,тор ,ис 
: от» бившия Дирекшср> а*

префектурата, г н- Гпе-х 
— Търговската камера ралиееку се отлежи ■>/« 

е гласувала бюджет» си Май т. ?. 
за /938 | 939 год. който \ 
възлиза на 3-742.000 лей. >

хранен;то, когаго почне дя 
преема по-вече месил, ки
села, солене и люта храна, 
и води неподвижен» и за
стоял» живот ь организ- 
матъ почва га не усп*ва 
да см*лн, да изразу01ва 
да изхвърли ва вънъ и 
да се освободи отъ всички

г

— С» 20 <7има ирахъ * 
„Не11а‘ ВишеШо пра^е 
става бгъло като гчгъгь
Един* спиш» на вея а до
макиня е достатъчно ас 
се Увери. За продану при 
.НАКО“ до хошель Пян^ъ

доено и правилно.
Знае се, че всички теч

ности въ чов*шкиятъ ор
ганизъм», главно кръвьта,
нормално иматъ основна, _
алкаличиа реакция само оимя всшсства- които ПР°.

»”Егглквно кръвьта, въ здрави- •*"" солени а-богати тл%- 
ятъ ооганимзъмъ иматъ ! месни’ не Добре под- 
една опред*лена гжетота и I бранч храни я съ поете- 
едяо опредЪлено количес- | 
тво вешевтаа соди и др. 
отъ ноито един се из лол-'

— В» и дущия брой ще 
дадемъ.по важаит*пасажи 
отъ новата конституция.

— М*рката взета сть 
властит* за затваряне в»
Съботен» дтнь, на всички 
ханове е отлично посрещ
ната отъ гражданството. 1

11«ицп мвиаъ ми |
лежи както въ миналото | 
различни пиянства сканда- |
ли и излишни веселби. Все- Вмомрджик '*■
ки си гледа и върши трез- Благодарим» на прелета- 
веао работят*. | витяля на Д-вото г. Засял ъ

в. я..Хмл1м Цз*тковъ загдето нн пт-А~~ Втагр6оШо Сй плати напълно по 2В.ео«
дания,Ш»рговскаша кама- ^ ^ из*в„ит* „а лзто.
ра е решили да започни сяеянит* полици. 
арезь пполгьта линията, у 

злъчния мехулъ - злъчни- северната гара—индусШ- 1 Антонъ Батали 20.000
т* каь - л й: л са с че- риалми квартал». поя. №181.501 месецъ ек
тава рас.а.,итмен гь томврий 1937 год. 2) Ние-
се клетвиг* ех- , * от» _ тая гована по едно ТОръ Баяяиковъ пол. V 
които сж изтадеви. яа- нареждане н*ма да има ко- 35914 2В 000 лей месен , 
правеич оъо,»ецвл*. Хран.т- мисии по облагането иа да- Декиемврий и г 1937. 
смиданего от Слаб вя, чг^- нжци»*. м н
ниятъ лообъ V кбрецн * Вс*кн давакоплатецъ си 3) Георги Овчаров» пол 
почва, ь да куи* ь '■» остана съ същия данжкъ № 196404 20.000 лей ме- 
своят,- дейаост - че ос- който е плащал» миналата сепъ Яауарий н. г. 4) Же- 
вобоа дан То - ь ■ и година съ изключение на яю Ст. Жехевъ 2В.ООО ле!
напьл .о ор. .ь Доужества, търговци и ес- пол. № 141708 отъ месецъ
злъчкетч м м а- яьп. нафи аутоматичяо имъ се Фенруварий н. г.

Осгеяъ намаление основ- увеяичавз съ 22 на сто .. п
ната и ззсилнане на кисс- „бедствие нов» Бюджетъ. Хчаяа нагоза ЛРУ*'СГ™
дата реакция въ кръвьга 1 и ней шя енергичень пред-
н др. «аяха се един» зае- — След» прилагане на сгави,.яъ които 0СГ0ВВ1 
той въ злъчната и пакочьта новата конституция бсич- вгноеи 
услов'я подходяща зч уга- ки бивша граждани чие- \ 
яяане, и ,бр»зунаве на ка- ляше се в» различни по- | 
мъкъ. пвськъ в» чгрчия лаШ.ччески парШий се от• , 
дроб', и бьбрецит*. бадоха на своитгъ си е-

Така че отслабгаот.» по жедневча работи, а све-
разни прлчини хралосми- Щвниц- Ин» и учителиШгъ
лане, често нрекзлзване, са птвдоха пе местата.
угажданг съ солени, кисе- Така, че с» това нае
ли, люти, богати, Яъпча навред» еюкойс-
меенк и не добре подбра- тече. 
ни храни и застоялият —Слуховете разипостра- 
неподвижен» живот» да- неями> че нашия окржгъсе
ватъ след» време въ ре- слим ^ кюстенджеиски
зултатъ камък», пЬсъчъ ие почигь на истината,
въ чеания дрз. ъ кли бь- Канви1# и да е изиене- 
брецит*. мие станатъ съ яоаня ад-

Въвдння брой л*кува- мннистратимеи»закон», на-
меТО* шия окржгъ ше си остане

иах» така.

I

А$1Ц1Г. ВотйП1а$са
пенно все по-застоялъ и 
все по-неподвижен» жи
вот» лека по лека изм*вя

организма ' се състава на кръвьта, а 
главно нейната основна, 
алкалична реакция изм*ня

зуватъ отъ 
(аодържаяе живота ва 
кдетки) а други, като не
годни и даже вредни се 
изхвърлят» на аънъ глав
но чрез» потьта, пикочьта ! 
и злъчната.
Сжшествува въ здравия 
организъмъ едно фхзико- 
химическо равновесие, ко- ) 
ето винаги тр*бва да се 
подържа. Наруши ли се 
това равямвесие организ- 
мътъ заболява.

Въ физико-тимическото 
равновесие е всичката тай
на на здравето и начало
то на бслестит*, което 
раановеси чов*къ дълги 
години не ше узнае а 

ум*р ла го

ее състава нъ злъчната, 
измеииятъ се стенат* на

глаяно не ше 
спазва за да си усигури 
по-дълъгъ и здрав» жнвогь.

Една отъ ролят* назна
чението и? черния дробъ 
въ организма е да фабри
кува, отд*ля злъчната и 
да я изхвърля назънъ, ка
то по този начннъ осво
бождава организма оть 
много вредни отровни и 
опасна вещества.

Ролята на бъбрецит* е 
да отд*лять, да фабрику
ват» пикочъта и да я из
хвърлят» навън» като съ 
това освобождават» и гЬ 
организма от» много вре
ден вещества.

Когато я*кой почне да 
и река ляв#, да сн угажда 
често, тъ* да се каже а»

Д-рх Петърь Паче»
—птргъ

Завьршяль медчцчнеки' 
факултет» лрч универси 
тета в» ГРАЦЪ-АВСТРИ* 

кавиотворя медицински 
нетъ я!г. Саго1 5'
Ваяагц1е е» бявшего в*я 

ние на Добри Русковъ.)

1етт,Дописа Вят1
Т1р. .Со««пи1а*— 1им^сД-р Ияяя» Байчев»
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€яедъ Г олготл-Въскресепие ммнш т ншяя окт 8ови закон: за зацт 

на Държавата
Огъ см*цвзне на пра-1 

ви гелстро г и изменеке 
конституция®, както въ 
ципата стр;»г, тека и въ 
нашия окр*ъсе гури редъ 
и гпоксйс:не- 

Ячо т.*ко обиколи на* 
шит* Села де забележи 
големи изг нения въ жи
вота на сепнато населе
ние.
Оная зар~3у на партизаш- 
ината е изчзнала 
ония иражб; междоноло-

с■ Хилело деветстотинъ и 
^тридесетъ и осемь л*та 
дНИ дйлятъ отъ предателска- 
тв ношь ьа Юде. Тая

золно (тъ днешното поло
жение, вещото то е вече 
спокойно, ьесмсщввяно 
отъ никого, то се е отдало 
на собствения си полски 
трудъ и спокойно си раз
вива стопанството.

Я ней доброто, което се 
направи за селата отъ

То ще прежните в*ко- 
вет*, защото безмерни б*- 
ха страданието и любоеьта 
на оня мойто го създеде.

Човечеството дължи на 
новота учение своето спа
сение.

Християнството облято- 
ооди нвродит*.
То има неотм*нимъ д*дъ 

въ съвременвта културе.
Благодарение на Хрис

тиянството, нвродит* сж 
по човечни, по-съвърше- 
ни. И ние, българит* сме 
Християни. Нз християн
ството ние

Преди ь*колчо дека се 
публикува съ шрскиуказъ 
новия законъ за защита 
Държавата. Съ воввя за-

нешь
•Черта синура между Доб
рото н Злото. Тя е вечень 

(Синволъ. Може би чпв*- 
тиъть зтъ Назаретъ няма
ше да добие ореодъ на 
спаситель, ако не б*ше 
предателската ц*луакл на 
Юда и блЪсъна на 30 т* 
сребърника.

Тъй е било ...
Требвало е човечеството

ксиъ се ргз! уратть всичм 
бивши политически партвв, 
като сьшоврсиено се за
бранява организирнането 
на нови такива.

Зебранява се вс*ка про
паганда яа изменението 
устройството на ‘страната, 
за разпределението и раа- 
даването на имотит*, сре- 
шу пдащанею ма дгиъця- 
»*. или въ полза на борба 
иа кдреит*. Всички поли
тически организации тр*6- 
ва да изчезнатъ и никаква 

нярстио, начало съ г. п» пим организация неможе 
жинеръ Урлеску и кмето- да бъде с,свивана, есненъ 
вете на сената сж язр-бс- въ съгласие съ наредбата 
ти ли работа за 2 200.000 която ще бъде публнку 
лей а именс, прикопали на наскоро. Мивистърътъ 
72 км. шансове около сел- на Вътрешнит* р-.боти мо- 
скит* пжтища, поправи ли же самостоятелно да забра- 
сж 12 км. шосета и 92 ни или да спре ьестнини 
кладенииа: построили сж ■ публикации, имащи: н*- 
нони селски 337 мгстр: за | каква връзка съ н*кся во- 
поправка на училища, Чер
кви, гробища и ар- Сж

днешниятъ нешъ управи
тели,
което нашия събратъ в 
„ОоЬгосеа ИоиД* отъ 19 
Апрклъ т. г. дава следна
та статистика, отъ която 
вадимъ по важния пасажъ:

*Бе.ть да се похарчи ни
каква обществена пера, се- 
лянит* подъ ржкоаоосгво- 
то на окржжното инжи-

е доказателството

вече,

нисти и бълврекотп насе
ление не жществуяатъ. 
Сканделит*и пнртянит* 
спорове по кафенета и

ДВ мине презъ огънъ на 
С?ряшнн нещастия, бед
ствия и зливи, за да дойде 
една тъмна проклета преда 
телска нощь, въ която да 
си вадътъ двубой, двег* 
сили, които движагьсв*та
Доброто и Злото.

Демонътъ на Злато е 
победилъ, но времено.

Той побежда, но той 
нстаори. Тсй руш«!

Началото на доброто о- 
баче, е непобедимо.

То поебеждва, 
нова на живота и г,ъ края 
на краищата то тържес
твува!

Хвърлете погледъ на 
библейската история.

Обрачъгъ на спасителя 
е предъ насъ. Той е сим- 
волъ на вечното добро, 
истината, красотата, и лю * 
бовтьга.

Пжтьто на Назарянина 
б*ше мжчтнически.

Тсй го дог.едедо Голгота
Но ако неб*ше Голгота? 

нЪиашс да има вьскре- 
сение.

Такова е всемирната хар 
мания по лжтя на истина
та чрезъ страданието къмъ 
Голгота, зз да пъскръсне 
духътъ, който преживява 
в*нозе?*. Исусъ стана сим- 
ввлъ, защото въскръсна 
духътъ му

Ня това въскресеине се 
дължи местичното обаяние 
ИВ неговото учение което 
вал*е и преобрази св*та.

Учението на Исуса-Бо- 
гечов*кътъ отъ Иеруса- 
лимъ обнови и прероди 
ивроди?*.

Н*мв по-велико учение 
отъ неговото. .

То е необятно по зами- 
сълъ, по мждрость, по 
жизнена правда.

дължимъ на
шето възраждане. Въ не
далечната ни история с®*- *Р*ЧМИ не с чуватъ. 
тятъ образит* на светия I ВСИЧьИ села ни ид-
моняхъ отъ Атснъ и на 
много други велики бъл
гари, чиято : хритиянска 
пр«асв*дъ запази наши* 
ятъ Родъ и езикъ.

Ввтъ добр>- «-ред-мия за 
доброто положение на се
лото кмъ Особено прави 
впечатление 
между колонисти и Бъл
гари, жив^ятъ братски и 
си споделятъ всичко брат
ски Кражба* които сж- 
ществувеха грезъ мицвли- 
т* режими I кг ито тъй 
б*ха зачесюти, Мигнове
но се преоспновиха и ни
що подобно не се чуаа.

При Минажт* режими 
селсю'1* уч»тели. Р*дко 
Можехме да ги нам^римь 

при де
цата. децата «ами се учех'^? 
Защото т*хннт* просв*- 
тители, пълнеха градскит* 
партийни клубове. С^щс- 
то б*ше и съ ся*щени- 
цит*. Когато са*щенике 
Тр*бее1ие да бжде иъ хра
ма, то щего намерешъ аъ 
града, когчто се потърс- 
ваше за н*ксй погребение 
Или сввдбд* тр*бвеше съ 
часове да се закъснява, 
докаго гонамерятъ н> н*- 
кой политически клубъ и 
го огведзтъ дето тр*бва.

Днгсъ не е така, бтгго- 
дарение отъ идването 5а 
управителъ на нашия ок- 
ржгъ г. Полкозникъ Пър- 
ву (управителъ съ же/ ят- 
на ржке) лично като напр- 
ви н*колко инспекции г.о

Хг.рмонията

Д. М0ВИИИ

1рлъ Ю11 разговор! меидуто е ос-
литическ» партия.

Чииовницит* и студев- 
превозили 9890 кв. м. ка- титъ иемогатъ да ироявя- 
мани и пр, и така заплю- на1ъ никаква политически 
чавя; в-ка при сравнение яейисстт. Не се позяоаява 
съ миналия режимъ за гор- 
нит* попрввки е била по
харчена сумата отъ Дър
жавната каса 2 909.000 лей 

Ето кеде сж Се пръска
ли държавнит* суми отъ 
бившит* партиии режими.

ЛОНДОИЪ И ПЛРИЖЪ

Лондонъ,— Презъ тази 
прол*тъ авглнйскиягъ 
кралъ и кралица ще гос- 
туватъ въ «Нраниия на 
председателя на републи
ката г. Льобрьонъ. Узна
ва се. че г. Льобрьопъ ще 
върке визмте/та на Т*хни 
Величества оше презъ е- 
сеньта.

Р|рзго1нрн» истормчесно знчиге
Парижъ,— Потвърждава 

се сюбщението, че мини» 
стъръ-председателътъ г. 
Далгдче, и министърътъ 
и външнит* работи, г. Бо
не ще посетятъ до края 
на месецъ април ь Лондонъ 
кждето ще в д«*ъ важли 
разговори сь ннглийскит* 
държавници. Сивредъ до
бре освсдоменит-Ь крлго- 
■е, резултатит* отъ т*зи 
разговори ще бждатъ мо
же би, съ историческо зна
чение.

носене на никакви знач
ки или еблеми и др.

За пренииимит* се, на
казанията предвиждитъ , зат- 
воръ, гл‘ би и интеряирва- 
не отъ 6 месеца до 1 годи-

въ училище о

на въ определено место
жителство.С.

Войната между Япония и Китай
Япония изпрати вь Китай грамадни армии ко

ито успгьха да заемаШь севернй Китай, Шанхай и 
Нанкингъ. Но Китайската териШория е тъй об
ширна, не става все по-Шрудно возене на съобще
нията отъ партизански нападения, конто въ тая 
вейна ще играятъ изглежда, голлма роля, както
при настъплението на Наполеонъ лъ Русия презъ 
1812 год. Независимо отъ това Китайската вой
ска подъ началството на маршалъ Чанъ-Кай-Чекъ 
очевидно се съвзема сШъ последниШгъ Поражения и 
оказва уйорита съпооШава.

теля ше го намеришъ въ , Презъ йоследншШп дни киШаициШгъ сж имали 
училището,свещеника сж- ! вече чясШни усплхи.
що въ храма а за чинов- Чанъ-Кай-Чекъ впрва, че съ течение на време-
мицм.т*идумаданестава. то, и поради голлмото разтояние, японската ар- 

Ето защо днесъ селско-

селата. въс*внови ред-т ко
ито тр*бааше ди има Учи-

— Овя денъ мина презъ 
. града ни за Балчикъ г ми- 

нистера иаФниавсит* Кая- 
чиковъ, г-нъ министера 
отива въ вилата си на по
чивка.

мия ще бжди изВащена и ще може да бжди ош- 
6 лъснаЛа.то население е много да-
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; Часпмучвдошап
I курса на катедрала* ,ч 
! ,са. Георги* извтс. х„ 

дацолаия си Великдй’ 
Коииергь.

Концертът а бй м,.. 
посетеяъ.

ХР9ВВ1АШушникъ въ концентрационенъ 

лагеръ въ Бавария
ШС Б*ДЕ ЛИ С*ДЕНЪ БИВШИЯ лвстрийсли НЛНЦЛБРЪ- 

ДРУГИ СЪОБЩЕНИЯ ЗЯ СЪДБАТА МУ
РелниМЯ I ми НСС* I с*въ * питвърдилъ ар«С- 

я 4 ' туванею ииъ за единъ
' месещ.титм ма вочси наши; 

читатели секпни* Ве-при условие че нЪма д» 
пжтуза никжде изъ обта- 
стьтз.

Въ Виена се в-Ьраа, че 
подобенъ режим ь щ: бжде 
приложенъ и къмъ лове
нето видни австрийци а- 
рестуванн понастоящгмъ.

Бчвшиатъ ачстрвйски 
канцлеръ г. Шушнигъ 
наоусна вчера двореца Бел- 
ведере, кждето следъ аи- 
шлуса бЪ гпзенъ отъ по
лиция. Подъ стража той 
б* заведен ь вь сждз, а 
отъ таиъ изпратенъ въ 
концен<рационеьъ лагера 
въ Бавария.

Узн-н« се, че г. Шуш- 
нигъ н-Ъма да бжде сж- 
денъ.

друго пИщнис я сибап
II 11В11П

Споредъ допълнителни 
сведения получени вечерь. 
та, г. Шушнигъ. въпреки, 
че е напусналъ Беаведере, 
се намира още въ Виена,
Изглежда обаче, че г. Шу
шнигъ ще бжде изпратеаъ 
да жнвЪе въ единъ гер-
канеки градъ, кждеп, ще | н<т ' опровергана отъ нла- 
■ма огносителна сзсбодв, I стигЬ.

лимдеиски шаздницив
имъ пожелая весело ли гол*ми кражби и зло

употребления нъ местЕото 
! ФинавС' ко управление г. 
! Г1р ку.ора заедно съ сле- 

Б ж ряну еж

— Влас; ат* сж разкри- — Нашит* Сьгра»,
ХРИСТО бержаров" А 
ГЕОРГИ ИВАНОВ Ь сл |
ловени отъ си.ь стреяс, \
ПСЛИПМЯ КСИТ< СА
фицнрьла птр*.т1 гг
лен, нонигЬ.

лреиаравгкс,

- Семейстегго Б. Дър- | д >вателя г.
д>лб ката 1 арестували двама Фискалниленски изказ-

си иризнатглюсть и благо-1 контролери усилено во-
Къваа.ая сидтая МЙЯЯ7 Д«Р» сть ка еички родии- д«*ъ следствието за раз- 
аър^лаИ бхвд.ш амжду ни приятели »• позлати, ьрин;*не н* в ички злоупо-
ЕОМуЯИСТД ВЪ В1рИВ1 който почета* паметьта треблеиия

1
— Изгубени

килноссьта на с. 
шакь и 2 Конче 

Еджш» е на 3
I.'на покойния мг, сииъ иСчоредь демократичес

кия в- .Нова Режпосноли- 
та* кървави схватки сж 
станали пр*зъ П(.слеини1* 
дни въ Варшава между 
к мунистт сталинисти 
ТрОЦКИС1Н, които били ьъ 
несъгласие по отношение 
предвидняг!) манифестации 
3> 1 Май. Ъзи информа
ция нс е (-иго потят рден»,

Г Д и{
ьо женско т>а чс„ к п 
Второ?* 2 годиш ,

брягк. съ п “лон нието и — Р, скин параход* по- 
придружавакеъ нвтлЪнии- тьналЬ ирезь 19/7 год. п
т* му останки до вечното :р. Балчик*, в* който се 

предполага да има скъпо
ценности, почти вече е 
изваоень отъ дмноШо на

жрапче.
Който знае и-, и. 

щ,: на си пьии 
Пвскалъ Петре 
ладжапьой или риД 11 
срешу Добро въз. игра*, 
ние. 1

му жилище.
' ^4 Сь

Г V.— Оия ден- се поминт 
М рч И. ЛЬргак, бчаш :■ 
Дирьчгоръ-учкель пои ту- ) мореШс. 
кашеатч бъ/.гдека Часчна 
Гнмка ,ия.

ш

Знае се че отъ нпколко 
месеца една руска експе
диция работи за изваж
дането му.

IНашите сьолзнования.
I— Н*й-добри Ви.'а 

въ .ДЖПМАДИН1 • 
— ОпиткА.е !и 

правдньциН.

I
За да може да се завър

ши и ие се доуска рабо
ти като вь «иналого г. 
Префекта полювннкъ Пър- 
ву о ия ден ь с :микалъ едно 
гражданско съ»ещзние *въ 
което се е и.-, г-адъ ед»ш. 
комите гт к< <и да наблю
дава и ковтро,1нрза стр,«е- 
жа. Сашо е корана едва 
юоидическа комисия коят 
да проучи контракта съ 
бив..!ия предпремачъ г. Ме
ча и да намери мотивнН 
за неговото анолирваае.

продълже
ние на сгроемд ще се рж- 
коведи отъ I. Архитекта 
Ал Илеску.

РаботатЬ це започватъ 
веднага следт Великдеиъ.

Много от* шофори- 
Шгъ ни се оплакваш», че 
плавали редовно данаци- 
шгь си а не момели да лж- 
Шуватъ съ плтници По 
никакво шосе въ окплго.

Причината била, че шо
сета :а бали коччесирани.

пра

ЗШШII НИШ ГОИШ! 1

--- Пусна С!и пр. Цг*
ба книгата „ХАИНРИХ' 
ХДИНЕ* ПЪвець 
бодата; огь нашиятъ Д 
бруджанецъ г. СТЕФДН1
МПХАЛНИШКИ
Ба.чикъ.

Книгата с сь в ра->г\-., 
и е много инт«?регна Прг
поръчвания на всички и» 
ши читатели и 6ь : р. 
отъ Румжния.

Подиспектората на првмилитарит* ни ичпряша 
да съобщимъ следното :

на ; л

ло да се я*и ирезъ Ноем 
врг.й 1936 г^д. сбьче лип
свали дт 1 Пнрилъ 
гсд. чначч отъ 7* занаятия 
ще бъдатъ глобени с . по 
3000 л«й.

Набора 1941 юд след
вало да се яви презъ Ное- 
мврий 1937 год. обачелпп 
свали до 1 Априлъ 1938 
г д. значи отъ 25 заная
ти», ще бъдатъ глобеяи 
по 1000 лей.

Подиспскт. рата апелира 
къмъ Родителите на всич
ки младежи които прена- 
длежттъ да се явяватъ на 
тия обучения да си изпра- 
щатъ децата редовно за 
№ не биватъ глобяване съ ! ралъ рапорта : чвъ паркгта.

Съобщава се за общо
знание на всички младежи 
отъ маоорит-в; 1узу, 1940
и 1941 год., съгласно за
кова за подготвяне воена- 
та служба, (РгетИкаге) за
дължени сж да поссщаватъ 
редовно всЪгИ недЪчень 
день занаатията по обуче
нията. След< вателно набо
ра 1939 год. трЪбвзло да 
се яви въ началото на м. 
Ноемврий 1935 год. н по 
яеже това не сж сторили 
до 1 Априлъ 1938 год-, 
липсвал,? отъ 125 заная- 
тия, съгласно чл. 20 отъ 
за*онз, ще бьде гльбенъ 
всЬки младежъ по 40 лей 
иа отежетвие значи 5000

отъ гр
— Гр. Баъччкъ трескаво 

се подготв» за лег.-ия :е-
3 1Ъ.

938

Много коьи вили сж 
построени.

Бъдещето
— Въ нашата редикция — Съобщава се н . гч 

отъ години се намиратъ, членовете на Баз.<рдАчи. 
всички български прочитни 1 кита Популярна Б н» 
книги, плаезмента е много ; „Добруджа* че обявен 
слабъ, за дане претърпи- : рецозно годяшчо съ: р- 
ме известни жертви презъ ние ще се състой на 8‘‘а1 
идущия месецъ ще лакви- | 9 ч. сутриньта. 
дираме СЪ т^Ьхъ. Ачо на гази дата не с

явятъ, изискуемою, о’ 
сгагуга чнегоч енонс стс 
ранието се отлага за 
Май смщия саг.онъ и ч

Огь Б 1«1

— Главния администра
тивен ь инспеаоръ г. Гер- 
манъ к йто пъ 7 дена а- 
нкстираа бивиата дсйнос(ъ 
на Префекту;>та е превър- 
шилъ анкетата и е депози*

— Следъ дълг. годи шап- • 
тЪ враждебни борби между ; 
членовете на мюголманско- ! 
то културно общестдо, пре
ди н45колс ? дс! а се е пп- 
стнгиачно едлаодушао обо- 
лененне.

Следъ еди • общо събра- I
ние сс о избрал^ след я | от^

г И, ян П. Д 1.11' > )ь
I Г1)Д. 'СИ I,- ;

лей
Набора 1940 год. следва- такива суми. — Нашиятр в-къ ще из

лиза редовно седмично.
Мнс оть абонатът* . и 

не са и изплатили абона
мента. Н • апелираме къмъ 
«оички платили си або- 
ш мента да “торятъ то: а, 
п тг - огеетаенатн издръж- 

I яа л-ка е ржчлат,-: пр - , 
;.б < .. абонаменти'.*.

день с н м 
на геединаг.гСъобщение юол ттет ь.

Председатель, Д-.
. А ' V.. Т
Д-р3 Л/1ф1, X...
меръ ОДБОН Т1",
Ис !М п Абдул Хо 

I дннъ.

г . на 1 тля ч - ос 
и Шия ; й Б^ 
нп с!и !

• О 1.1 •
■ Нур Ь Ч с а-..: |

, О-1
Рмф„тъ

Лозарския комитетъ поканва 

всички г-да Лозари, да си пла- 

тятъ половината отъ падарще- 

ната най-късно до 1 Май т. г.
Ония лозари които не платятъ 

ще имъ се забрани да влнзатъ 

въ лозето си, а работниците имъ 

ще бждатъ изгонвани.

ач I

-• Силистренския п 
кеть с чл «ичъ сехчестьр 
на I т. * на бир. Ш1л1 
лтб

1 Д-ръ Иетърь Пачев*с г,.:ч И > > ;;ъ С . . \ 
<раи . , 6 • 1,,

Щ.?сг - . X

' ’.С п рЖ В Д хир ург'ь

ьраьп. т.-д-гц • - I 
‘■а .у пет 1, . ;ч ун . р.- т

— Пр ■ р. да И -,!Г. - л ; т;- гр. зъ ГРАЦЪ—АВСТТ-.1Я
кашия събр-.г:. В-Г „Оо- 
Ьгоо-еа Моцй“ се с 
о:!Л.< „бюро и. п .сс-т.1".

Бюртмо има редакщ.оа
предст. телстяо пъ Бу у- I НИв на Добри Русковь.) 
решмп-Ь в-аи. .Курснтулъ* I еш^тв^^^^тштш^втжат 
.Кувъвтулъ“, „Тнмпулъ*, п . , „
.Семналулъ“ ,Ф^ »ч;улъ*. Шв ,Д0ШЦЦШ Н«11И 
.Лукса Ромжстска*, Кьпн- г*
тала“ и др.

ш грж- за & угк- 
олекне н, <г:р*- ни 
обчиняимте сж; Тлш о П - 
черя баншъ Окр. у -5 ак •- 
тел»-, Мчхнплъ Жьозь б- 
шь Око. упраявтелт.И.й ъ 
Лахаилъ биишъ Съвет,п-ъ 
■трн Окр. управление, и ., 
Бо«данъ и Наколае Гтца 
пргдирнемьчъ на държавни 
предприятия

Р-
огеор!? медицински 
нетъ з(г. Кед«1с Сагв! 1" 
Вагагд1е въ Савшето <-

сн -

Окржжнчя

Чететее „Добрудханск! Воине“
7<р. .СощагааМ*—Бага^с
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.Достойниятъ, Доблестниятъ 
чогаго за 'чвЬд-а, всички охотно Се 
п дчиняеатъ.*«исвшш .Зле се работи сь Господорь, 
когото учи слугата“.

,11а Великия ду*ъ е свой.тае- 
ино да презира обидите.*„МоиШ#

ОоЬгодепе“
21АК 1НОЕРЕИЦЕМТ БЕ 1№ОКМАТШМ

ЯсНасЦа «| Д<|-||а Иг. ». Саго1 Но. 47 — В д>с Чопз«п1а
Рс дзкторъ СТ. Рйдевь — Араге 1а Вагагд1с АЬопател! 200 1е! апиа) —

Какъ се отпразнува праздника Св, Ов. Кирилъ и Методи10 Май
.51пе Нос1ппа уПа е»( <|им• I 

(мадо тогМа“* 
.(•езъ науката живот ьгъ е като 

■ обран, на смъргьга*
10 Май е единъ отъ най голЬмитЪ национални 

прмдикци на Романския иародь.
Тоя Великъ праздникъ се празцчуиа всЬка го

дина на горната дата, той носи началото си 
деня на независимостта на Романската държана 
N народъ.

Оня

В'1>кн единъ човЪкъ.псЪ- на но ето см излезли и него- лото б ь лгат-кп т

°:ж;! "кхг.рТсЧжх* сж
до толчова. до колието™ 7е%\латГтранявта, ' *'н!ги 1"\^хния'г ь геп.и.й 
Се издигна иг културно. *о п-ь см се Пишели и немели. „Ълага *
колко (оса просвЬтсни, до: службата въ църквишгъ се с 
колкото ценягь езоето на- извършвала само на при ези- 
ционално и че * Ьшко до ка- еврейки. гръцки и 
стоинс гио о>дикать, яко не ски.
винаги сь необходимото 1укъ въ Покръстване на пър- 
вннманче, го ионсведньжь ■ лошо славянско племе Бълга 
въ годината, заслужената ритгь, се намесва гениимъ ни го 
почигъ, уважение н приз-: св. са Братя Кирии и \)е- г . 
нагелносгь кьчь всичк.. о- ! тоди и тп, създават* азбука Пей?ко Л"°Т° 
ння, коиго сж допринесли Преве чсоатъ цн.лото Св Ни 
за тяхното нзгигансАиакул- | сачие и всички черковни' 
турио-просветиото поле, за та на езика ни покръстенопо 
л Ьхното нреуснявине въ на Първо славчнсноп ле че. Сь го- 
нредъка и цивилизацията. зи си жесть двамата Брачи 

Оть всички празнене гна н шлични, ш ••*...»,х. .. 
паИ-кеннн, най -заслужени нистьта и умрааата. както 
сж ония, въ които се чес 1 то на пизаигийска1а лака
твува паметьта на всички и на Латинската духовни еть (санскоитскиятъ са 
ония гении, които сь под империи Почвать йорби. ^!кк„./тл език» ни
внзитЪ си сж допринесли ночндгь гонения, прес )ед- у„„,пЯ „ и
било за единъ ньродъ било напия. Благодарение нисо- '..... Р 1 Доенропей
за едно племе, било за цЪ ката имь култура, голЪча- '
лото човечество но нЪиш та им ь начетеност!, и сил- 
аа напредъка, куп ура га и пнятъ имь гений, двамата

ти какв » пише Цана Иоанъ , на Светци, които; н+.кои
ноставятъ слеть Мойсея и 
Хрисча, като ги наричать 

сла' особно Кириа трети пре- 
обралоиа!ели на сп!>1а

отъ
чо

извежда 
слив нека раса от ь 

етическия мрак ь и »нос1акя 
наредъ сь другятй култур
ни. нросветсни народи-раси, 

ТЬхното дЪчо е влЬало 
отдавна въ общата култур
на история на чонЪчес шо-

денъ се отпразнува въ нашия градъ съ 
НвбиояЛ-1 дзсега тъожесгвеность.

Благодарение на мЪркитЪ които сж ьзеха п) 
организпраанего на тоза небивало дос га празд* 
местел отъ г. гарнизония нзчалникъ Генераль 
Шлс.бь и окржжння упрев 1телъ г. Полкоанииъ 
Пърау.

:зт:: •-

Оше рано сутринта ц^тия градъ 6Ъ окиченъ 
СЬ националния триколоръ а пд нетринит+> и съ 
ЛИНа ни М. В. Каролъ II. Вь 9*/, часа при присъс
твието на Военит%, и цивилни Власти нъ цьркаа- 
!• Се. Георги се услужи молебемъ- Следь мдлебена 
цЪлото гражданство начело съ ВзенягЬ и цивилни

п пппи^/г^и^ни учсппц^
Придружени сь утигелитй си, се отправиха 
•ЦйДа • Р1о(а РйсИ' Кадего бЬше издигната 
офПциалнитЪ лица и кадето стана 
•аието на Войската.

Точно въ 10 г. Воен тЬ

индоенро- 
езикоанамие пости 

старобългарският!. е- 
-шкь, на кой го сж 
нядва ш си. Братя Кирилъ и 
Методи и сь

н я
кни- нропо-

когого ся. си
СЛУЖИ 1 и ----------
ки елапчпн и др,наредъ съ 
най-с I ари г 1. н най-неннит Ь 
езици каю с I ароинлийски-

ат
>М М1Ш- **Г •

нт нпо- 
аркн за 

маршгре-

чаеж започнаха мар-
I Д1лот1> на Св. Братя Ки
рилъ н Методи е велико и 
евТ. гло. Го е под ь милос-

шировката-
Маршироваха следнитЪ части; целия 40 пЬх. 

ПОЯкъ, 12 Каиалериски запасннтЬ офицери, сосбо« 
НИГЬ дейстчущч ефицери, премилаитаритЪ и По
жарната команда. Всички части подъ такта на Во- 
ената музика, минаха въ цираионаленъ маршъ от
лично.

паметьта на (начала Братя .................
— си. св. Кирил ь и Методи. VIII до СвЬтоно.лка,

Вс Г.ка година ц Ьлото бъл- Мораиски: 
гарско ц-Ьло то славянско пле 
ме, цялото културно чове
чество се покланя предъпа
метьта на тия два гения и 
|:мъ отдава сь едно по-го- 
•гЬмо внимание вечно дъл
жимата имъ почигъ и ува
жение, вечно дължимата 
имь прианателность.

Далото на св. Братя Ки
рилъ и Методи е велико не- , че тргъбва <1а хвалимъ Уос 
зависимо отъ празнуването пода не само на при 
и почитане паметьта имъ. а па всички езици. . .*

празник ь. I .Намирайки, че Мешоди 
почитание па- Православен» въ всички оокт 

имъ всички ония, рани и черковни служби, ние 
го испращаме 
църквата Божич, конто 
бгъиге ксегърсна и Ни

княз ь

шНапълно удобрчваме 
вчнекошо писмо открито отъ 
Константина (Нарила) .рило-

Въ 11 часа въ Вогния ллубъ се даде Речелция 
н* коя Го взеха участие само представителите на 
Влесгьта п поканените граждани.

Вь 11 % часа въ театъръ .Модернъ* се даде 
ученическа забаво отъ по-горните класове на гим-
назиг!,.

со<ра. У д обрива ме .'а се с щ- И ДО КОГО СВЬТЪ СВ4ТУЮ.

к,,ти' яип‘"»»»"“
повгъдватъ на сми+ин езикъ -. СМЩсСТвуЦ
дгълата и йодвизимъ на наши- « вХН073 ПОМвТЪ ВИЙСГН* ЩЕ (Е

МЕСТВ9Н-учитель Исуса, шгй ка- 
Свещеношо писание ни учи,

нтъОтъ 3 ч. до 7 сл. обЪдъ Воената музика свири 
■ь градската градина.

Въ 8 часа Войската начело съ Воената музика 
СЪ запиляна ф|Клн направи манифистацпя изъ у- 
ЛИЦИтЪ на града.

Презъ целото проздненегео гражданството езе 
ЖНйо участие, и късно презь ноща си разотиде.

то
Подвигьтъ на Кирилъ и 

Методи има общочовешко в 
| общославянско значение.

<‘.и всЬки славянинъ съ 
|ехннтЪ

езика.

Въ този 
вь топа 
метьта
които пяиу.агь участие до- 
кпзаагъ, чс сж напреднали,

имена трГбва да 
бжде свързана предстввата 
за велйки н безгористни 

оа рмновоОи поборници на безкрайно 
МУ 1 скжпати иден за културно- 

1,1 зближение на слаляните 
Измежду ВСИЧКИ 

съ на Българското племе се 
_ , па 1а Великата честь м шае

ишо му се дължат* ... тие. че Св. Братя Кнрялъ й 
Покръстено!о първо ела* Методи сж биле непосред- 

пдиско племе (Бълзарскою) сдвеня участници въ съа- 
ие следь дълго вре:.- дига даването на неговата 
азбуката си и везчм.

че сж културни и нросве- 
г:;г, че ценя г ь I пчиннал! о- 
ТО Н 401)1.||| ю си зосто- 
инегво и **с 
св1и.|ц.:а1а 
тия двд геннк.

Как щ

запсепс-

Разговори! ва Малкото тжт въ Смая впме Оа го Приемете ра 'ушно, 
кашо Наигь пре-иовгъ. никс 

ж лнслужилй . Почеститъ и уважението.
. :ш им ь ол ъ

славяни

Огмошенпята Сь Унгария КС-

ПАРИЖЪ. Офпцяалнк- 
тЪ срЪди се покт-зчать
мобщо ДОЗОЛ.Ч»! ОТЪ ЛОС-
лвдгото оф‘ ц алн ) к. мю- 
шие нт Съьета наМ лхо- 
то съглашение п т ддрзк- 
лявзтт. особено |гулгсн;ч- 
■ото държавг.с на дьожд 
■втЬ, съставляпаши Мал 
кого съглашение. О^белгз 
ва се, освекъ тс;иа келз- 
ИВею имь да продължа
вали да подържатъ п рд. 
ввинатъ при псе По-мнрна 
атмосфера отношенията см 
СЬ Унгария, най-после, из

тъква сг тяхната ьЪряссть 
кьмъ ОН. Сутриини|ф ве
стници, обратно, преяняна- 
ть мзвееша аъздържг.ность 
наблегайки на сбстоя1ел- I 
стното, че комюникето е и с 
съсгзшно съ д .ста обши 
фрязн ц че рззр ворит|> 
ьъ Сипея са били водели

ос тшгътъ на 
Си. Си Б I » Клрнлъ н Ме

г* V

кул
1>рил история, на неговата 
народна просвета.

Цека пазим* езика. 
” спсбсто. писмосостъта

с ви-

ГО И! .
А

Чу р -
а ).а а деветия ко .ни кнзг.: на остана пи !.

1 Пи игнтииснста сл пянски племена 
/.. ин '■ та уховни ичпери Сърби. Хървагн и .ц».

: бери. и за духовно нао- ката ги не: араа ог ь
\ ху цгъгото земно ческиягь мрлк ч н«.ве>кес ео> хой-еилното духов-

■ в р.у цпгопо човгъче- твочо, сь приемане т оть но оръжие, за 5 кила но 
ког.-.о повече отъ 130 тЬхь на Хрнстия.и кача ре- Уамь 0тз нашит* Вехи- 

г ...о.г с .авчнеки Племена лития, сиабтяпа ги сь I :и> а 7
лу .алл в елилссии-л сллнитЬ дук, вин щ-жк.мя: и ~/е*иалми учители

! мра-.в и п. игли въ невсжест■ е икь, & щука кн: ; и и ».мъ и проей ктишели, нека ка-
бо квчватъ се )вамята <ги- посочва и . ь на.'е- жемъ Ссички ЬЬчна слаба
лософи, овамата просветите- дььа, ирень!.т«. • а п к\ .щ- 6*чна 

ковникь Пьрчу се зебьрна I ли св, св. Нирл. и Методи рача.
ой.ъ оШпускиШа си и Пое ' и аокр*с*ва'~5 •* християч- Сь свод, •

I ската религия Българското Брат Кирил .. ... 
управлението на окрлиа ! славянско теме изъ сргъЗата . заслужили не сп -о

е
I гък-. I') си,
I

съ извсстдд прсдпазлпьосчь- с.. сс

- Л.ч; Префекша Псл- |
признателност*

на СНтитЬ
■■ ь св.

I ч.Ш СЖ
з а цЬ- |

Лпе.т. ли КИРИЛЪ И МЕТ0ДИ1 
Д-р ь Пи. Байчевъ



.девруджлисии не»»»*!Ст». 3-я вокатското баро 
е язель м!рки 
побойника.

аа , 
пРо1а;11 й 1114Френски постжпки въ Прага и

английски—въ Берлинъ . »г ' . _ рен>та, която дьр-
ПАРИЖЪ. Добре гсве- I щи сь чеходкяташката ц!- — Какго се знае, че отъ 1 ^ радио-Букирещъ

доменит! Ер!ди смЪ|.,тъ, , л„с;ь, беаъ, соъ.че, да се 1у35 год. по мбицнятз и» , Министера на 
че посжпкит! на ф.кнско- ! иам!снатъ въ ва грешиш! единъ тсгасашенъ парти- | щи171гъ работи Арм. 
то и ангяийскот пр в »тел р; б ти на гая държан.». П&- закинъ, просветния ела- - ^ЛЛ11нКНу1 обесни не резол 
ства, за к» ито б!> взето р-ш .пт! ср!ди са убед-.- ьрнски праздникъ Сй- **к" I ‘тапл оть новото адми- 
решение презъ въ-м. на н«, че чехословашкото пра- ридь и М то дий, се праз- Н11Стращивчо Управление 
преговорнт! отъ 28 и 29 ьителств» щ: посрещне^ днуза еъ добруд*4 ьл П ( даЛ0 отличенъ резол- 
априлъ, ще бъдатъ напра- ТИя тюстапки съ найгс»л!-\Май а не официалнага да- таШ_ 
вени предъ пражкото пра-1 мо разбирателство. Из- Ча 24 Май. Следователно каза той,
внтелство по Ес!ка в!ро- , весгно г. както тева б! За да се г >аад«у *■ на ^ н»ждата застава 
ятность днесъ ш:н угрг. пл.азано съ меморандума горната дата т: е праздник*. г&шциП1ГЪ окрлтни и об- 

Отъ друга страна, пое- па чехосл »ьашкото прави- не са вииош.. властите, »| с 
тжпкигЬ. които а 1лийско- | тслстзо, вржченъ въ Па- сж виновни р онедителя* 
то правителство тр!баа да рожь и нъ Лтндонъ преди т! на нашит! обществени 
направи предъ Бранител- ) англ ъфренечнт! разговори, работи, з.ашог 
ството на Берлинъ, сжщо ; че Чехословакия е наклон- е гк>вдмгн<мъ I я вьпрзсъ. 
изглеждатъ пресетият . | 1!а да вземе нкП-лвберални Оая д*8Ъ\вьир-Ьки Д? не 
Добре осведомен! ср*-; мЬрки спрямо немското се взе,а ии!. *ви мърки
дн .м!тал>, че английски | малцинство. Обаче гдно ио- оть ръководителят! на у- се забелязв/, че малки мо- 
ятъ посланикъ ьъ Берлинъ ип .. между чехосл, ваш- ЧИЛИШ«* ни п0 ОТИ0ше‘ мчета посещаватъ к*фене- 
г. Хевдърсъвъ се е,»-щньлъ к0Ри правителство и н!м- ние отсраздауването на тата и разни клубове. Т* 
вчера въ врез:<а съ тона ■ „алии.(СТи0 щс мо- пР”Дника сн- Кирнлъ и СА учатъ да кграягъ керти,
съ г. Гьорингъ. ж- Д1 се постига ■ само ако М{ТОДИЙ • гражданството та6ли и други хазартни

Пълномощни: Ь министри ! Ж- Д1 сс П0СТИГН^ЗМ° , достойно доказа, че и са
на фрницкя и Ачглня щс I правителството вь Берлинъ. ^ може да Си отпраздчу- 

й ' чият> връзка сь партията
на тудетскит! н!мци е 
въ и ь отъ ас-Ькакво съмне -

— Вь редакцията ви 
намирагь на разполод8.
И проданъ камени в«: 
харманъ.

— Месеха на Б/ку$ 
до 9 Юни а е олт' 

Намаление по ж. п\ 
пия 50°\, и 75\

В:лки може да посе 
столицата сь горното', 
маление.

Г-нъ Боршару, д_С( 
шенъ полицая на града 
отъ 1 Май н. г. е пенея 
нираиъ. На негово м^г 
е назначенъ г. Мовигео 
а за директоръ на по.^: .
ята г. Константинесч! * 

Известно е на 
ството, че г. Боршару,«. 
ше дългогодишеяъ 
цай, той познаваше грц 
анството и си изпъдя 
ваше службата 
и справедливо,ка.ю ки 1
държавата така и «ъ» ^ 
гражданството.

Съ неговото 
ние губим ь едн личаосг 
която служеше л заслужа 
наше езоя си п сгь. 03. 
дравт1яеаме негозня з^<- 
стникъ и сме у-ерени ч: 
ще върви по пжтя на съ 
я си пришествен :кь.

вьт-

се-

щичеки административни 
да оста-рякозодители 

нятъ за 
и продължат работата

I
пс-двлго временикой не

си
__ Отъ известно време

грзь;,:

I! ;

игри.
Д б;е ще боде власти 

гЬ да ьзематъ м!рки и да 
ие допуша 1Ъ такива д?ца 
по горнит! заведения.

Д КТ Й! I

бждитъ натоварени д* по- 
съветвать чехословашкит! 
рлкоаодни лица поприт- 
дски начин ь да смидзтьм 
полза на германското мат : пргъ елско уреждане на 
цинство до крайната гр, н‘ -, въпроса нъ рам*итЪ ва 
ца на отстапки, ствпада-! ч»хосл вашкета държапл.

вз праздника
20 години т< я пр.-.здонкт, 

се празднуваше съ специ
ална програма, сь си*ци- 
злни афиши се т.редивеся- 
ване грзждеяството и 
пр. ир.

Тая г дома, нищ т;е се

I
1отегле-ш р, с^що приеме едно

— По силата на едно 
министерско нареждане 
всички питие,гродявници 
(кръчмари) см. задължени 
оа дздьть изпит» на Ро 
ммнеки език», предъ Фи-

I
«авг. 1

Гостуването на г. Хитлеръ вь Италия рат^ксип^.рЙ-а д»^’
РПВМЬНЕПИ РЕЧИ МсЖДУ КГ*«ЛЬ-ИМПЕРйТОРЪ ■ грижатъ за то-т пртздяитъ. нансовГтгъ власти.

ЕМЯМУИЛЪ И Г. ХИГЛЕРЪ- Нито единъ афишъ, ни- Отъ досегашния резол-
! то една мЬрка ссь!йъ у- тагпъ 70% не знаятъ Ро• 

жбл нI европейската поли- | чгницЧ1-}.1 вь училището и мжнскя езакг. Млрката 
г но на миръ, която *,Ра_ единъ блаьегь н к йто г. която ще се вземе про- 
вигелс'80то из 1кйх- и дрь Ячс‘в'ь пот тип, тгьхь е че ще ги 
ияшгто пра онелстьс се ( цилъ само сачът! ся х.^!- I задължатъ да

Ио граждавегв то ни- ь |
С1 отпраздгуна к;.^го ьсл- страната. 
ка година.

НЬк1 и като за :и*а защо.

I
I

— Последните. дЪ/Кй.я 
кеито паднаха вь окр&д

I
Вечерята, 

честь на Фюрера, н^алътт.- 
императоръ произгесълъ 
речъ, въ която между

!Ледена нъ
подарих! отлична ;ч*< дь | 

ше г.Ж1!та. Тая година 
една изобилна рек >лпнаучатъ

• V/ иноии а. • от»щ«о*олтг ■ ---- Апмпирйир КЪЬП,
чки наши абонати, к о
не са си изплатили аъ 
намента на в-ка да са - 
изплатягъ ьъ редакьиг 
или на наши хора .а-з< :1 
тени специално за ис/.ь:

«а о +• г* •и я.Сь особенно задовол чр зь едио сьтрудн .чес- 
е но имаме четтьта да т. тно, . сионачаще Се но вза- 
позаргвимъ сь най-искрс- ; им - » доьТрге*. 
но добре д ш 1’Лъ, ■ ащ| то 
Италия ноздра! лява иъ >а- 
шс лице водача нз гол!- .1!

Д-ръ Любенъ Семовъ
така сс отпраздауна отго се завърна и започна

наново да прием бо-
Въ отг вора си Фюре-

ртть.м ждудруго,казалъ:
. ,"СУСЙ*ЯТЬ "Р‘СМ,’1 «««ИЛ

:>оиго ми бъ оказаъъ ( тъ ; 
пзцлт.т езрзи . е дг.з > дс>- 
къ-.члзтво, че фашист .
Ит л а е убеде з, че има 
чъ л л'.Т'* нз Германия с-

отговерятъ че 
не позволявали

— топа ч «!>х ижине- | лни 
н*.е но не е а!рно.

мия прнятелс..'. н. р.^дъ, 
водача, който върна н 
Германия пелччгето и кул
турната М!'СНЯ. Връз^ит! и 
сродлвото ьъ области»! га 
културата ;! н‘,абяа:а >л 
мнегобройни ч. ■ду 
Итал!'я и пот

Д-ръ Петърь Пачев
ирургъПреди нТ.колко депо 

— З1 фзнансс:* нзчзл-: пдзокатг К е-п. с наиесилъ
Н'$къ, е назна чан» г. А. Н1. РКрАЖЧПВ САДЪ ПобОЙ
К; 1’си.зфорь Iой е излее- на трзжданкаа ни г. коста 
..с 1Ь, като дь ггогодиюенъ

Зтз ьрш.п ь медицииск! 
факултетъ при уинвер. 

въ ГРАЦЪ-АВСТ»
дань • С рс I • !■ вс'1 к 1 

И '' бимь 'РИЯ: • Г й-а в»
' 1 М.'НИЯ. Пячепъ.

Известно е, че г. Пачевъ
гета
отвори медицински ка!

»1г. К«дс1е Свго!

помощник» Шукъ еь на-
м-ля град», като чссменъ с 5 ,Денъ чоьТ.кь и заслу- 
п справедлив» държатн*. \ жовали юя аднокатъ да се 

1, т.. ед I) ( ч:чсб\икь. Пий з поз- \ спрзия съ него по тоя на-
ОБЩИ/I дривлнъаме сь плата му 

I служба.

км . , 1трия д те > е I е с - 
м ед то б> ц ч :и з I ек» 

■ гу.»м с>ь!а г.а д ю маро- 
д: , геп

б ечение 
. МИ1‘Ъ*.

п гто наш , п: и елств - 
м жду двег! 11 а :• с и 
още мо-тЬо."
Тона прнятелете

ие гъ
Вахагд!с пь Г.ившето •» 

иие на ДоГ.ри Рускопъ.
Т,р. .Сотегс1а1а" —Вмагк

I.дра 
ДВ* съ < 

и ше бжд^ оь 'лдеще е чи :ъ.
Питаме г. Декана на ад

I I

динъ 1ч:с1^у«:и.ъ за с^у

ви ч д »бр“ разиЬсенн съ \ д>) и ьъ устната кухина за- маха и на дванадесетог;
! слюнката са почти смлени ; т-ттеи отъ нашата воля. ‘ стника почва да се р»

и г-.тови з» използуване Ведиъжь преминали хра- дразва, почва да се алч:
I отъ организма. Отъ устна- нигЬ нъ стс.маха и по на- вява. Почва се едно са*
I та кухина храната отива 1 татънъ нъ първата всичко разяждане и едно само»'

нъ сгом хз, кадсто се по- ксквото с.ава съ т!хъ ста- яждане въ стомаха и дн
»баиикп, длага из д.-йствнего га ва ье по пашата воля: от- надесетопръсгника. 

сюмашчня сокъ и следъ д!лянего ъа стомашния и въ основата си
дбугитЬ соко! е, свивания- дълбоко смущение, е. 
та и разпущзнията на сто- дълбоко разстройство 
маха и чървата, самото отделянето на стомзшя» 
храносмилзне, всмукване и други сокове, 
и гзпелтуаане на хранит! Тсва саморазяждавс 
се . звършва съгласно пб- ва самоизяждане. 
менатнгЬ по-г ре естестве- се взематъ м!рки, бъ;» 
нни, прире дни закони, ко- достига до рана, кзн 
ито всФки тр!6ва да знае стомаха или дпанадес- 

другата частъ и прилага поне отъ части, пръстника, главнит! н» 
Ако но н!какна си при- шни признаци на която с‘ 

чина, (а т! са много: ма- силни белки подъ лъжи- 
локрл вие, уп тр!бяв;не на ката, иовръшанне и т-**-

н силни стомашни КР15 
из^ияни, конто нз нР'-к' 
тр!бва да се открия!ь »< 
да се гзематъ веднага г 
лезньт Ь И спасителни м+Г*; 
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ДР. ИВ. ЬЙЙЧСВЪ

й зювт: и йоав
..ч1с(1!си5 сага!, N а I ига »лпи1 *

..I Ь.чирьт Прирадатв «'.орашша'
рпмр, ?зеп ръ стомрхп и двйнр.дсстопръапикй.
Ед.ш отт д с. разпро»- I ч- ньг.штать 

тревенит! б ле.г ■ на хра- слезисть». пипа ■: сюм
космил лелнщз система е хл и,.;! дтиладесетопръстии- това преминава ьъ лиана
та ка наречената .Гана“ или ка, а често на тия лваа десеточрьстннка отъ ка-
.Язса“ въ си маха » др - оргаиз, нФкжде е раздргз- 1 дето, следъ като претърпи
вадесстопръстн'ча. Дълги нема, зачерта;-, «аеден.', ; действието на чръоиия
гс дини т .я б ,.есть неже разкъсана ш.-вечз плл по- | сокъ и злъчкатл, продъл-
да САШсствуна и да раб - малко и ссгигъ-тсгисъ, апо жева пжтя си нзъ червата,
ти, дз дъдб.-е и ст мах: { н!кт га и ь.стоянно сълзи като една часть (полезна-

нръвь която ть) се всмуква презъ сте- 
р, »м5 :г»:а и отвлечена сь ннгЬ имъ и прЕМИнаъа бъ 
хрлнпт! остава иезабеляза- ! кръвьта, и

* (иеизп^лзут-ачатг) се из- 
са причини!! и | хвърля на вснъ. В:ичо

какъ се образуваа тая ра- | това стага с>гл>сио едни
на тая язва въ съ сгом.:- | е.тествеь|ц, и вредни за- мв го топла, много студе-
ха и дванадесет пръстника? конн, вььъ 1 с.' тава »о.:то нз, с лена, кисела не до-

Г.аае сс чс хращсиил»- почива : с!к >^1ги!:амъ бре п дбранз храна и др.)
него иочча въ устната ку- и коит ак !И ми-.анна отд!л«.нето нв егем шния
хина вь устаи: една члетв , не пезит и! а ш- п нс- и д[угит! суктве се засн-

Все.чко ли по качество и по колн- 
онпва, к. сто се мнася д> честно, нАтрешната обвив- 

беаъ да подозират*, бре и достатъчно здъ-.ка- хранитЬ и храносмилането! ка. слезнстата ципа на сто-

ксе
НМЯ I*

ак,

.4 !и дванадесето.т.гьстйнка | те е чиста 
безъ ля е I бе;. к ятана 
отъ никого. Мнозьеа съ
години страдать и се на. 
скитать по л!к«рн и др. 
съ диагнозата .стомашно 
разтройстно“, кисилинн въ 
стомаха*, .ггстритъ“ Г, 

въ стомаха“,

К и

.катаръ
,Нераеиъ стомахъ“ и др. 
и продължвватъ да взе- 
мзтъ содата и разни успс- отъ хранит! (глевно ваглс* че ьс п,и а.а!т 

за стомаха л!кар- хидратнт!) когато сж дз- не.коителни 
стм
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,У*гк| то1и1. асг1р!а таясн!.* 
„1умпт1> изчезват ъ. написано гошзшш остава*.

„Чавдар;. в плахо изгледа 
Съ сълзи н той на очи,
Майка си бързо запита*.

Хр. Ботев*.

.Лошо се упрапляно, кси ато т ъл 
пата нЬсочви водач г1>".

„Мои1а{1
ОоЬгодепе“

21АК ШОЕРЕ^ЕМТ ОЕ ^РОКМАТШМ
Яес1ас|1в |1 Д<Мш 5*г. * Саго1 Ио. 47 — В д!с ЯотАп1а
Релактпоъ СТ- РаДЕгв Ь АЬопатсШ 200 1е1 апиа!— Араге 1а Вахагдгс —

ЯошитЪ общшвшци Посещението на Джелал ь Баяръ 

въ Бклградъ
в««1иието не Ьс1к спопзумемие щс се рнпир! ;ъ 

рчктнегв ио Егштъ

Сш1 ттт среща междг
МУСОЛИНИ И ХИТЛЕРЪ

Рлл онорзтЪ и бжлещето на 
душвсчитЪ и балканските юии

!
Обр ^ЗОВоИНЯ чоаФкъ, брат.) ча и, от;. общсс-

кой.то не юдновяна свои- ! ьо.о. може да си прие- \
Т* знаи. я, който не ги вой знлч. мие на какното I Белградскиятъ Правда ! ше се сдобие сь една м
попълня съ новитФ при- 1 пито образованието му, ни пише: ■ шна организация отъ дър- к ,ии да ить окраска на
добивни на науката, ос- | ю възпитанието му, пито | Д ьржачитФ отъ Б -ткан- | жави, които ще гарантира- междунер шило юложе-

I негъвигФморални качества скит,, споразумение, както I тъ равновесието и. ние* следъ последната сре-
тнор- | биха оправдани това не- и тля оть М.лкото съгла- ! Посешането на г. Дже- ша на ФюРеРа и Д>'че с*

чеството на идеали. За- гоното натрапване, съ дру- ' шепне, спадатъ нъ ш.ая лалъ Баяръ въ БФлградъ иГьеА‘"‘ срана аншлуса, а
щото идеал , създадени ги думи, за какаото той група държави, които и- |е единъ актъ на любез- оТЬ друга лтал°-бри(ан-
•ъ Младини, нося тъ печа- | нФма ни най — малк > ос- млъ едвкчкото желание да ! ность и снмволъ на споме- с><ата с'1иГ'-'д^- В« Р мь

Н-зрелост, ма не- ноеание. ги оставятъ спокойно «а натитЬ по-горе усилия за
бил . мой идеа"лъКПат п ЯСК"МЬ И”ЪКНДИ ссрадкать на .подове»* калк„то се може по-гЬс
ОИЛ I мои идевлъ, к .гат покажа, че нкв нФкои не отъ много-изконната имь н .то сближение межяу юж-
СЪ-Ъ П.-малко знаел ъ и ;е опъл.гси тщенъ, не трФб- борба за съществуване. “оеампе^ките дъожави «®ск«асол ..дарность 
юпиг лъ въ живота. това иа д* си въ оразява и да Мдадкт* страни на тоя *0 ГиГпжеМ Вмоъ ше ^Ф'рИ иь-
иммже да ме удовлетвори, I се представлява отъ име- милиоаеаъ блокъ насочиха „ма случай «опознае п“-'ГерССИ за ДВС/ и
могвто повече узчвя, по • тг н т дадена народна гру- евонт* сили къмъ изграж- 0тбдичо една < тъ държа- С* Ра,<чни-«-«аериото 
вече знвнин придобия, и | п., идк съсловия. дане на тъжната вътрешна виг? които л, Го Р‘й‘ьлгь моР-
ДОГВТО повече преживея. ГЬлн мощното на об- физиономия и нъмъ вагъ балканс.^ ин^ое-1 и “ г ъ СЬ

•Идеалътъ не е суае- | шестаенитЪ д^йци е въ I подържане на мира като на отечеството му и^ъ Вь С^^А,,земн м Р" Ита-
Я^РЪ. като нФкои с у * ъ ,*.«„« умъ. аъ Ллнъ.4.зна- иай-наженъ факторъ за «оято тои прани пъпното^ \йП*С\СШ я1йлчастна
цЛтец,., - азъ веккога ! ния, въ тЪкнвта енергия и напредъка имь. сПостение откакъ стои мТП * с‘ьВел>!‘<' 6Р['та|'-

I въ т^хнитЬ Подвизи и д-Ь- Днешннятъ турски ми- начело на управлението Щ ’ се 0,и<‘ся Д ’ ср^дча
' ля’ съ коит<' сж яопринес- вистъръ-председател,., г | 3аедяо съ „ег0 идва и на- дНС^иИ,, “Р°Па И

ли И анасятъ актиаъ. тао- Джелалъ Ьаяръ. е единъ цнегь
отъ помощниците на Ке- 
малъ Атзтюркъ нъ сьзда-

В. Ф. гарс пише. 
Сжщественнт-Ь ^ъбигия,

тава назпдь.
Сжщото е и съ

тнърдятг, че пито едното, 
пито другото биха могли 
да накьричтъ ттало-гер-

-

ЩС предпочета жиния цпк- 
теоъ Предъ засъхналия * 

Моя обществен,, . деелъ 
трябва да бжае ндеалъ не 1 
настоящст, : всичкото

държани мматъ с сз- 
шиятъ изпитань приятелъ ,цени позиции. Там, именно 
и отличенъ познавачъ наря гъ въ полза на своя родъ, 

ми ' на своята народности — 
развитие нсичкия ми опи 1 ъ | Бел, практическа и иауч- 
яеияио ^^рнжиняно до се- нл под отовка е намисли- 
ГЯ, Тр1бъа дч се отрази , ма бществена дЪйн стъ 
■ЪДЯешното мое разби- 
рамие на общсстиеннт-Ь иъп

Сж не. Ох дими ( черта,,3- 
г- ния на .зак ,нит1. н < влия-положението у 

нането на млада Турция нужди Драсъ. 
и единъ отъ гол^митф и- 
деолози аа Бзл;анското 
споразумение. Слеоъ мно- 
годчшпия с питъ каю ми- 

1 НИСГьрЪ ВЪ ра 3.111 отдфли. 
засг.нд начело па управ- 
лениеп, зз .та м же > ще- 
п л бре да провежда ча 
дТлз самислнтТ. на своя 
председател!, п нриятелъ,
Кема,ъ Ататюркъ.

Неотдавнашното му п - 
с-шеине нъ съюзническа 
Гърция имаше за ц-лъ 
подписването па

нает», 
Днам та ние межту диск 1ъюзии 

турски държавници ше по- държав.1 а именно, 
чуетнуватъ симтатиитЬ иа ньрху бжзгщето па ду- 

. челия ни народъ. които) папскигЪ и на ба.тканскитЪ 
съ иптересъ следи раз и« зони шо се 
тието на младата тур.ка скит1> р-агош ри.

Въпросъгь за Чехосло- 
: зашко Щс бжде оснои..ага

Общестною има прано да 
иски нег' витк д^йии да 
бжд^тъ д -етап Нопсдгот- 
вени за гоня сложно и

отнася:!, ри ироси.
Говоря за такова раз

биране на обществените , трудно п^л —обшестееня- 
Интереси и въпроси, кое- | та д^йность.
ТО Се осноЬаьа на разума ] 
и сьвЪ 1ьта, а не

дьржквх.
В. Време пише по с*- 

щото .X точка н* разисиван«чта С- 
динъ новъ аншлусъ н. Су- 
дгтитФ и разлаглтетз на 
ч х .словашката държава 
бих I бил суми I.с б - си

Това посещение, което е 
замислен I ше нъпърнитЪ 
дни следъ заемане иа отг.,- 
всренъ ц. тъ на м ннетьръ -ь, ораз,! 
председателя, идва днесъ

на не- 
ЛОГИЧни и неетични (не
морални) основания.

Въ своята си дЪйность 
обществени..ч дГуецъ не 
МОЖе д, се опира ни как- 
вето и да било втля и ис 
канвя, а тркбна да се ос
новава изключително вър- 
ХУ тгккоя идея нъ нашия 
случай благополучие не на
рода си в ь исТко отно- 
ШСНвг.

Въ обществената си дТй- 
ность чоь+.къ не може да 
се осланя нито н* своя
та воля н»:то на чужда в тля 
ТвШОто дкю има воля. 
СВМО там,, е в зможенъ

110114 ТАИ1ФНА .
I

спогодьяметду гермй- 
тег и югоеллаил

Бтрлинь. С. И. Напос
ледък е е по* шевна нов* . 
тср фн^ п г дб 
Герман, я и Ю сла >ия за 
преъ>1ъ и. автомобили, 
товарни коли и моторни 
.велосипеди, кг ято ил-зе 
въ сила оть II Априлт. I- 
г Спсрсдъ теч г рифа за 
прен-.за на горФозначенн- 
тф моторни коля, ще зап- ! 
Лещи за вефки К)0 килогр. 
отъ Б •рлинъ-Бр-1нденбур- 
гъ до БФлградъ по 0,14 
мерки, до Царибродъ 12,92 
м*рки. Огъ Кемницо до | 
Землинъ по в.ОЗ

ь римскаI* и - 
ли тика, до илк_.то т Ь ц, •

мнего ш-<< тливо следъ не- (,аложатъ о>даЛеч.я,Нети на 
отдавнашната конференция ПраГа отъ М сп а .1 ше 
н< Балканското споразуме- 0бечсилягъ фрп.ск . съвет- 
нпе вь Анкара, когат 
предъ очнтФ иа цФпия 
свьтъ се продължи

доп ь.тнителеиъ пактъ къмъ 
гръцио-т> рсквя прнят«леки 
пактъ който сс отнася до

планината отбраня на 
грапмнитЪ.

Огъ речитк и изявлени
ята, направени въ Лгеиз. 
може да се види тиърда- 
то решение ,а държавни
ците да гр. дължа;!, дей- 
лостьта си въ духа пр >- 
< рамата на Бяака ск .то 
споразумение. Тая група 
държави която е едно до
пълнение иа Малкото съ
глашение за южна Счр иа, 
ше разшири с ще повече

между
ския пакть Ала отъ друса 
страна итатиинското пра 
ннтелство нс може да не 
се бои огъ огромна са те
жест, съ конго би иатег- 
нал ь на т ъ сжтбннн I 1. на

сътрудничеството на чети- 
риг1. балканекч народи аа 
взаимната отбраня на оте- Европа единъ А.токъ отъ 90I
честната и аа нападнат- на чилнона г< рчанпн 

неащнснмосп.та имьI мфр ДДВ’И’ФI 0ь<
По този случай диаизта източници 'Върдят;., ч:
миоистъръ-председатсли ьд Италия,цс са стреми асе.ю- 

* . стигне .чинното разрешение
съкиническит „ държави г. цд въпроса, изключващо ма- 
Джелаль Баяръ и г. (.то- силиетои сик.ршенвя фактъ 
ядойовичъ имаха редица

ВроМзволъ, тамъ е аъзмож- 
ВВ иеправдд

Семомнениею име сво- 
ВгЪ вредни и иеслрдвед- 

практически послФд-

Прсдпочиганкчгз на г 
сж ндс.чеии 

КЬМЪ компр МИСК ; Г О рЗЗ- 
усилия за умирснието на решение, въ пбшнгФ линии 
Балкана и за по шастлинъ одсказани тьг. Ч мОър- 
животъ на него. Но днесъ мейнъ въИраг.»и Берлнвъ. 

а и споразумението г. Джелалъ Баяръ ще има За да се И1бФ!пе и общ. 
между Турвия и Р'ипетъ. случай да

тона източната чигк си и да се запояиае мФна на европейск ,ю п - 
часть на Средиземно море I съ тази прнятедска страна, лджеиие.

срещи и ратгон ри. които Мусолини 
ги зближиха въ тФхнитФ

марки.
до Цчрибродъ 11.73 марки; 
отъ Зигмзръ-Шьонеу 
БФтградъ по 8,03 марки и I “-иянието си за запазв.не-
д> Царибродъ по 11.73 ; то на мира, когато се оеж- 
марки за всФкн 100 килогр, (шест

до
етаия.

Зящото може да си въоб 
рови човФкъ, че т о й е
ВСВчко, може да си прие- при условия праткитф да 
ВОИ нФкои права — ужъ не бждатъ по леки отъ Чрсжъ 
принадлежи къмъ най до 1000 килограма.

види съ и- стълкновение и тежка про-



■ДОБРУДЖАНСКИ новини* а
2 $ ® Ш Ш ?: 4Штоиитй събития Прегь корена промАи* въ 

аигяийсквя ибяктъ

Ил съвета и О Н.—Поехедяат* реаъ и Муев* { ^Ц^^^стаиа ьъ^Лзмснъ * Областите сж разпреде- яШь, крадени^. % 

яяжя.—Въпроеъгь съ чехословашките иемои I н в-,дяпр:лълж*>тедии съ- леви както следва: I гарин 12 конч щ
О. Н. което заседя-а с». ннягь е елга.душееъ въ зешаная Него* активни | 1} 06ласл съ седалище добитък*.

гЬколко дни избяга, очак- това че тази речъ псдчер-1 пишал, че правктедствито ^ краиова въ която ели- | л.оитчка » 
вавата криза. Въпросъл тава неразривното и трайно е вече въ открита криза. затъ в-ь нея 11 окржга. • ое*5 ст* аиг-;-в«ц
за анексията ** Етиопия пря?г-д-т-з между Гаома- Огвенъ пзда-.иятъ*стачка 21 Об/астъ л седз^ше ' “ ̂ аз,1СО!3а5^’ «
61 орглллавсль г: всека яви и Итялг и съшито та си м ръ на въздухопла- Б * , ,ъ ковто мн. ооорузжа.
къп-.оц "_чт дч гч го разбирателство по асячкя валето Д-Р*« Супяитов*,
реши. Предложението на стопдаскя въярхв. се .чат а са излез->* 'т_а
рсвублжаиъасв Въпросмхе за судетскв- “банета Ку-
и се разреши св -бода въ ■ ' оеши. перъ и м-ръ и въашиигЬ
де. авкв за оржАае прс ( а ^ работч см!та се да бжде
пад а. А тл* ьа Шведа-1 едв* Фа5а’ **** назначенъ г. Малко мъ Мак
рия за осаобож даваното и I *• Хеядайиъ е ол нъаол- 
огь стопански, финансови | ко дни въ Л^доаъ за да | 
и икономически санкции | зашити каузата за гЬхна- 
п” отношение иа която и | та автоя омия предъ аа- 
да било държава се прие. | глийскит! политики. Чехо- 
Разревеиието иа гориигЬ > словашкото правителство 
шек отливи въпроси по този > се готви да даде широки 
иачивъ спаси пакъ О Н. права на судетскит! немци, 
поне за сега отъ опасна | но въ никой случай до

сгепеиъ каквато гЬ искал.
Завчерашиата речъ иа Германия освенъ зк авто- 

Мусолиии въ Генуа яро- номнигк праза ва судетскв- 
дължава да се коментара т% гЬмци настоява Чехос- 
твърде оживено въ целия ловккия да скжсв съюза св 
европейски печал. Посдед- съ С. Русия.

Првзъ седмицата
. •’

■

0 125(1-
на погиизй” --
стражи от- ле 
оодитъкъ и

затъ следнит* окржзи : 
Брамл», К чкиакоя, К^ис- 
тавоа. Дуросторъ, Яломи- 

Илфсвъ, Тулча в Вля-

I
на бигарс-и 
ела:Ии.■ иа. 

вка.
З-р* у/юбек, 

мо$ъ се забу, 
започна наио1: 
приема болни,

— Миналата сс я 
се освежи, - - л. |
ена въ :с--з
църкв:. Н, саещ. 1 
преСЪС&буе . и В .с-;. ■ 
отъ Кснс. сг;:

— ,Ьипа Зссиге^: !
така наречело иищ ' 
то на Букугш.»• ]
ле ние по в.:-.кс ? ::
75»/,.

Тая годи-а сг
вало, че посе^.-т-: \ 
одЛои.го 0'2< ■ ми-;
година.

3) Обласл съ седали
ще Кишинау, »ъмъ които

» | влизал оше 12 оирд^га.
4) Ооластъ съ седалише 

Яшъ, къмъ която влизал 
оше 13 окржга.

5) Обласл съ седалише 
Брашогь. къмъ която вли
зал ошо 10 окржга.

6) Обласл съ седалише 
Клужъ. къмъ които вли- 
загъ оше 10 окржга.

7) Обласл съ седалише 
Тимишора. къмъ която вли
зал още 7 окржга.

ВгЬка обласл ще се у- 
прамява съ по едннъ Гу- 
бериаторъ.

— Въ събранието си ко
ето имаше, синдиката иа 
добруджанските журнали* . 
сти на 7 т. м. въ Коястаи- 
□а, съ болшеиство е бклъ | 
избравъ за под-председа- : Днесъ 21 Май 9 1
тедъ иа сиидяката, нашия черьта и Не^з-.я!: 
колега г. Жеко Киновъ, 
директор-ь ив в. ,Л>оЬго- Въ театЪръ 
Сеа N0118“ нвлизащъ въ - 
вашия градъ.

дсналлъ

Воени доставки
и т?нм ш сшкти
Берлинъ... С. И.Споредъ 

едно съобщение на Берл. 
Тагебдал ол Анкара, по
местено въ брой № 162, 
Турция лрси да достави 
ол странство 101,000 мет
ра плал за войнишко об
лекло и 150,000 чифта вой
нишки ботуши. Отъ това 
съобщение следва да се 
извади заключението, че 
ноаосъададенат текстилна 
индустрия съ помощьта на 
Съв. Русия, все още не е 
въ положение да задово
лява напълно нуждитф на 
войската и населението въ 
Турция.

<•.; I
криза.

I

1

1

Френско-английската солжд&рноеть
СРЕЩАТА НА Г. ЙОНЕ И ЛОГДЪ X АЛМШАМСЪ -0Т8ВУ*: ците отъ геньта иа ду че—прегоеоритъ между

ФРАНЦИЯ и ИТАЛИЯ
оня даде тази седмица въ 
Женева заедно съ {Авглмя, 
както по етиопския въпро- 
сь така н по дебатите вър 
ху Испания, не могатъ да 
не бждагъ признати иди 
отречени л Римъ. Г. Боне 
е заявилъ на свои англий
ски колега, че френското 
правителство е твърдо ре- 
шило, когато 
принципи на едза спогод
ба съ Римъ бждал поло
жени* да назначи посланикъ 
въ Римъ, когото ще нато
вари съ задачата да под-; 
пише спогодбата за сбли
жение между двеге латин
ски страни.

I

<
1
I

Женева, 19 майГ. Жор- 
жъ Боне отпжтува отъ 
Женева въ 21 ч. и 40 м. 
за Парижъ, едннъ чал 
сяедъ закриванета на Съ
вета ва ОН. Преди зами
нава вето си г. Боне има 
последевъ разго&оръ съ 
своя английски колега ло- 
рдъ Хапифакл, презъ ко
йто двамата държавници 
сж се поздравили взаимно 
за постигнатите разреше
ния вь сесията на Съвета, 
която се приключи.

Френско-английската со
лидарност в, която 61 пот
върдена въ Съвета „се от
белязва днесъ при разгле-

Българсло пъовм | 
училише Бз’ рдк: I

|
10 часасугоинг ,

.у.о: |Явоюото мехддиш
Българското пъраснн | 

чилище Ес нзчк .продижш 

31ПСТ1 ши цитвм
Лондонъ. Съобщава се 

ол яповскя източник ь, че 
японските войски завзели 
Цашовъ въ юженъ Шан- 
туил и че железопжтиата 
линия за Лунл—Хай била 
въ обсега ва артилерий
ския огъиъ на япоиаите.
БомОкрдирянъ японски «е- 

родрумъ
Хзнкеу.—Група ол 60 

китайски аероплани пов
торно бомбардираха остро
ва южно ол Кантонъ, 
гдето се намира гай-голе
мия японски аеродрумъ. 
Нанесени сж големи пора
жения.
Новата япоска офаиаива 

Ловдовъ Цеяьта иа но
вата японска „офазива е 
да завземе ж. и линия 
Луьгхау. Споредъ японски 
източвикъ японските вой
ски се на мират вече на 
б клм. ол ли нията. Кита
йските войски, които отъ 
три дени сж оказвала отч
аяна лпротива, вчера сж 
били принудени да се отег- 
лял^ня друга стратигичес- 

Ол опечалените ка линия.

„ГОРСКИ Ц1Оня деаъ се е само- 
колинистаосновните у б и л ъ 

Димка Стере отъ с. Титу 
Майореску, Причините сж 
били, че той е ималъ ико
номисани пари а братъ му 
ги присвоила и изразхо* 
дилъ.

(оперета вь 3 аеи.-- - ,
Тсксл Л. БОББРО 

Музьк-* Д ГЕп | 
Акомпанира оркес-ъг* 
добригЬ Музика’«г о ;

гради н.| |

Д-ръ Петърь П— Както виаи, така и 
пасапорти се даватъ, ва 
всички за българин, които 
преставятъ редовните си 
документи, изискващи ги 
закона за паспортите.

Научаваме се, че скоро 
ше пуснал да циркули
рал автомобилите съ пжт- 
ниаи за Варна.

— Днесъ и утре въ се
ло Ионовчиларъ е гол1мия 
традгционенъ зборъ.

На тоя зборъ се стичал 
всички околни села и се 
пряздвува много весело.

— Оня день неизвестни 
крадли см влезли въ дю
кяна на г. Авр. Пайанчевъ 
на ул. Ласкаръ КаШар- 
джиу и см задигнала сто
ка за около 5-6 хиляди лей 
Полицията води след
ствие.

жд«ьето на произнесената 
въ Генуа речь отъ г. Му- | 
солнни. М<к«рь че се при
знава, че речьта на Дуче 
не е била единъ любезенъ 
актъ з- никого, лордъ Ха- I 
лнфаксь и г. Боне сж взе
ли бележка аа .предпазли
востта “ публично изявена 
от ь Дуче по отношение на
френско-италианските пре- гкжпия
говори. Официален.! френ- пок?йникъ. 
ски и английски кржгоье, 
безъ да бждагь засегнати

ирург'
Завършлл ь ме г'1 

факултетъ при ( 
тета въ ГРАЦЪ— А: 
отвори иеаицчнск1 
нетъ в!г. Каде1е С 
Важагд1с въ бивше 

ние иа Добри Руск

Благодарность
Семейство П. Гавраиловъ 

изказва своята сърдечна 
благодарность на ссички 
роднини, приятели и поз
нати, които споделиха го- 
лемата скржбъ Пи случай

имъ
ушое:Благодаримъ сърдечно 

на Бълчишкото граждан
ство на Б’ Културно Об
щество, на българските у- 
чилища и на всички ония 
които лично или телеграфи- 
чесхи изказаха съболезно- 

I ваь .ята си сжщо така ва 
всички който (.ъаровддиха 
тленит! останки до вечно
то му жилише.

Ошатои .ВКОУЛ 
К1|, сигегД сош г-
Уо1{1 160 Аврег.

пои

оТь това, което речьта въ 
Генуа можа би съдържа 
обидсо или до известна сте- 
пенъ несправедливо, смЪта- 
ть, чг преп ворит! тр-Ьб- 
ва да продължал и г. Боне 
с изразиль своята пълна ! 
■ера въ техвото шястливо 
приключване. Успокоенията 
по отношение на европей
ските въпроси, които Фрав

•ргонрс 
кдг. яВгтй агата Ь 
|| 14 дгоа1|па'

,С»пегоа '
Вахагдя

ч Т»р .Сотегс\а!Л• —>

Е|нкшм осортяронъ пипп|и1н1 мюннъ енг.Н. Каси)
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.С»лниятъ нито търпи непр.н- 
дз. нито причинява*мовини „Зан ньть ььжда разгнкзения 
но разгнкяетятъ не вижда закова*

.Лошо живке. който мисли, че 
вЬчно ше жинке".

„Мои1а{1
ОоЬгодепе“

21АК ЮОЕРЕМОЕМТ ОЕ ГОРОКМАТШ1Ч1
Я«8а<|1а «I ДО-Ца $*г. в. Саго1 Но. 47 — В д1< Яот*п1а

— Араге 1а Вагагд1с — АЬопатсгП 200 1е1 апиа! —Редакторъ СТ* РАДЕВЪ

КРИЗАТА СБЛЪСКВАНЕТО НАБЛИЖАВА
яЕв1 тоаи» ш геЬи*..”

„Има мърка въ всички нЪща“. Хораций.
Когато н Ькой оргтнизмъ избухна. не следъ дълго 

е обхвана’ ъ отъ нккоя се- тя се разшири и стана снк- 
риозна белесть, която бай- товнч. Почти цклото човк- 
ИО, но сигурно разяжда чесгво плувна нь кърт, 
ту тая ту оная му часть и мизерии, нещастия и др,. 
цкли пълното му отравяне а скжпигкзл човечеството 
И уяищожааане, настжпва култура, цивилизация и 
единъ моментъ, който е| напредъка се върнаха най- 
решаМщъ, кзкто за сама- \ малко съ сто години на- 
та белесть така и за са- задъ.

разсгт >ена и неуртвнозесе-| язи Чехт - Словашкият..
на Езро
положен ,

д)блестчи санове и вода
чи на човечеството, които 
ще напоегнать саоитк уи- 
ственни епос- бности и въ-

гру :ното въио съ, главн' Судвтскн* 
тя тк ^кмцо. Тамь честжпи

отъ 
;ъ което

е изп диала,^ а ос., бно I кризата, тамъ ще с 
нкчои от ь нейнитк кжто- ! сблъскването. И тукъ.

стане
как- оржжени сь спранедпи-

то и при други следващи воста и истината ще раз-
ял разрешаване въпроси, решатъ всички въпроси на
увкрени сме че сблъскал- време и задоволително за
нето ще п тчне и щеезър- всички. Тк ще дадатъ ду-
ш I нп зелената миСа, а мата на здравия разумъ,
не псбойнитк полета. на справедливоста и на

Чехо-Сланачия е една отъ истината, тк ще П"овъз-
ней-напреднялитк, една гласятъ Мирътъ Цивили-
отъ най-демократичнитк и зоциятв, културата и на-

Сегаато въ организма за най-здравитк страни ьъ предъка за всички, и вед- 
да излезе тей победитель ; Европа. Тя притежава дос-1 нъжъ за винаги Ие запу- 
и да се спрени съ б >лсста татъчно умни и прозорли-; шатъ устата на топоветк 

ще допуснатъ зара- ви държанни мжже, които на пушкитк на фабрики-
орж-

■ Д’ се роа» ! рпга ма тия или ония. з х;пя .1 : г исички ония,
ширячатъ и заплашватъ ще се Стлрвягъ пауредятъ които като не ценятъ Ми-
собсгаенниятъ имъ < рга- всички засягащи ги нъп-, рътъ и нормалниягъ, «оо- 
низмъ. роси, водени отъ здравия коенъ животъ. леко глв-

Слець Апсфийскиятъ разумъ и отъ собственни-1 Дг-тъ нв войната н на не-
въпросъ, К! йто се разре- тк имъ интереси. йнитк последици,
ши почти безъ жертви, на Освенъ това неликитк 
сцената, като че ли, се по- н^дии д^д .ха достатъчно

ве, нккои отъ нейнитк 
части Ткдирягъ, коя часть 
отъ Европейският1., болен ь 
• фГанизмъ е за причист- 
ианс, еркзавне и изркзва- 
не даже. Тк внимавитъ 
кжце сблъскването, кри
зата настжпва за -да под
помогна* ь здравото, неза-

Дащететъ годинимия организмъ, зн негоно- 
то бждеше.

Тоя моментъ е така на
реченото .криза*, която не па и обхнащн цклото зем- 
• НИЩО друго остен ъ едно но кжлбп. 
сблъскване на два против
ника, които отдавна сж се баче така и Европейската 
дебнели и сж мобилчзи- , болесгь ; ма сноя край и I Тк не

пече
боледуво Европа и болес
тна и като че ли се знсил-

Кахто вскка болесть, о-

рали всичко съ което раз- ще достигне до своята 
полвгать за борба. „криза“, ще се предиия-

Огъ една сгрени б >лес- аика най-после сблъскьа- 
тьтд, главно микробитк, нето, следи което вскка

зата и гангрената тукъ или не ще се подадатъ наиг-|тк за иегребителни 
тамь в», Еиг

КОИТО Я причиняватъ и от- ще си отджхне и ще се 
ровитк, които тк отдкляъь успокои.
И «ърлятъ. из иаать иъ 
кръяьта на болния се за* кяане вь Европа наближи 
Сидватъ до екзалтацпя и и дзже почна.

Напогледъкъ водзчитк 
на Вел к. тк нвцийп и

Тая криза, г >аа сблъс*

Д-РЪ ИВ. БЙЙНЕВк
сж напж)ь да нахлуять и
нанесат п п .следи я уд:рь Две категории общеавенцина по-мллк:гтк се раздог.- 

Отъ друго страна оргд- жихл: Г. Хитлер ь се ерк- 
низмьт .. постоянно тормо- щча съ Г Мусол-тнч иъ 
венъ отъ болеега събужда Еимъ. Речьте на Г. Му- Мнозина об 1чатъ да се лошъ режимъ и лошь чо- Тк чг се движи п по ли 
ВСИЧКИ свои защитителни солини въ Генуа съ паса- ааричатъ общестненн^цч. вккь пкм», тк сж добре яня1а на угодчичечость, не
Сили, мооилизира ги и •: ж«, че французи и Итали- Биятъ сс нъ гърдитк и се и исички умкягь да се на- [ се ржков ’дягъ пть прнн-
■Вае едно последнво, но явци се намирагь огь д» к-| хвалятъ че рьбатятъ за гаждатъ отлично, и като ципа ла се харесать аекчи-
решикл >0 сражение, и аь тк страни ма оарикадатъ 1 обш .то благ.» на нгщтст- обшсст-еници и като част-, му Тк живкягь нъ ^своя
резултитъ пли успква да и че Фроцчяжелае побе- ] нпто население. А тева ни лица. Най-характерното1 собсгьечь миръ,
се справи сь нея, като я дата на Барцелона, а И- | п н-че е лжжа. Верното е за ткхъ е, че )к сж не-. аат»> ск свой х рактеръ
унищожи и си възвърне та.н я жел.е Победата на! че мн.го малко сж истин- скроиш: :• . бпчагъ дч пра- мир гседъ-нячинъ на раз-
вдрявето или, вко е по- Генералъ Франко, смути и I ск;.тк »бщесгясчиии. вятъ аларми и ингркги| бирчне, сн с лично азъ,
слабъ капитулира, з гиза разбърка емкткитк и умо- ' Много г* » бщестрен> - »>:. ,ю сваята си бщтстне къегп ценятъ мн го скжпо
и става почва за по-на- ветк на мноа но I ЦК, които сами се наричатъ ность. и к*ето вь никой случ^Я

Французкит-1 първенци ! танима се криятъ задъ „ б- Има » баче друга ка1ег не могать да приннаятъ
Г. Г. Депадие Боне по- | шестненатл* дейн. сть и рия обществен ци, които до пол женн*.ти на търка-
сетихв Л ндонъ. Общест- ! чРе’^ градятъ че < б- сж действително ’акнка. г.яща с- топка. 3) ткхъ

ма Н?роднтк се съб- ! шественото а сн. ето • ичн » Тк сж скр м-^н тружгнц»’ Лчкордсръ е казалъ: .Ха-
ра .' Ж -нева. Г. Г Дж*- благодгнет «ие. Чрезъ нея кош • «ъ бщ-стненат.. си

д. ри нтршат! нстзъчмож- дейне сть матъ предъ очи, 
ни нрестжллеьия, които преди »сичко, обще .т ют '
умкло прикриватъ и мина- ш 
натъзарай .олкми ^к^тц^:

Пърпата катег рия на 
пбшестченницитк е на лъ
же бшесгненици. които сж 
безд.рниии безличзи и

ня орган им а.

I

изкона-

.

пташного и развитие.
Това сблъскване между 

Организма и болгега е .-фи 
■ата*, сл-дъ кмят з или1 -мо 
ВОЛеСтьта. ьли Сс.м » орга- 
нимчътъ жинке.

Или на кжсо начто к^з- 
ВЯ тур Кати Нос’ аИЦ : -Я ф я 
джанъ ч‘-.чаджв,;ъ я дерть 
чмкаджакъ“

:

пс то
ряктерътъ ск Ато прида»а 
и р;-лна м лц»- нз чонк:.а-.лвль Баяръ и Рушди Драсъ 

бкхи в., Бългр дъ и Со- д.
Инпширхь Миринь Кристеи

*х» полша
Въ зочкитк гия еркщи 

и др. сскки ще , ризнае. 
Преди саъгоанота войнг* че поменати Ж 

■*й*болното мкего вь Ез-
по-горе пър-

г.енци нчто сж броили 
ропабкха Балканитк. Сил зчкздитк т неое’о,
■игк тогзва нч ценя амке- 
ГО дп .»ккуватъ вмкегз да 
усмирятъ балканитк, запа- 
ПИХе, зг.ркзнха цкла Еа-

Пприжкътк политически 
и дилл м.тичес».и еркди 
отдакагь г км зь-ачени, 
на р^зг> в ритк, к. ит Л\и 

I р.,нъ Криете- е а >дил ь »
: Полша, н, Журналъ емкта 

че ромъчекчяи мнниег » р> 
лргдсслате.ь г болъ ссьс- 
дзменъ огь полскктк си 
колеги за създянанеи» на

щу ннтерес-ик а СССР и
се ш • п ^3. о .и прониква
нето на 11'>.лелна»а нъ за- 
падю-та пое к-. В ь тоя бло

мито
..бщув.тъ като топки. 1сьн- 

нъто сж пр. вкрянали нър- я:» люде се рестре агъ »*з 
тениею на Земята. добродушни отстжпчиви .

Чисто и просто, тия Г-да, ] сл-дк, думни. .Г^Лоаи сж 
рола и тя пламна и се раз- им^йки предъ видъ, че тк винап; да търнзля1ъ
1ояк,—вмкето дч сепоев- сж пъреенцитк елита на безболезнено ьа исичкь 
рвлейчатъ Балканитк, ста- Великитк 
МЯ обратното — Европа се на Човкчеството, п'-рятъ 
ввлканизира и въ 
1ЙГЬ знаемъ какво ствн»:

сж н блюдааали луната.

кт иече илизали държави-
тк отъ балтийското сп ра- 
зумение и осгавло 
П^ЬВЛЪЧе Р*М. .»И11, Да 
може да се свърже ведн..- 
га отъ Балтийско до Ч;р-

да се
Д-

страни за да се х.рес.тъ 
всккииу.

Ткзи безхзракт*рнг.Ц' , единъ крайграниче н, съ[ич море. Ос»’снъ т ва чъ 
б;йПпрно сж в^нчп* обла- Съветска Русия блокъ, к< й-, ра-чговориткебилъ ЗИЧШОТк
годетелствуваин. за ткхъ то ще бжде нас ченъ сре N Чив(1Ш11Й1ТЪ 1Ъ1Р0С>

напия и нодячи

резул- начини, кр ятъ, емкгатъ, 
какъ съ по-малко жертви 

Вбшеевропейската нейна да изкаоатъ боледуващьта.



.ДОБРУДЖАНКИ НОВИНИ* [

Зо ЗАРОВИ И болни България И бОЛКОИМОТО СПОРОЗУМОй) г<
МеЛ«»< ,еигв!, Ма*иг« вааа1* т Паоиг- ха оп> Н. В. »Д2РЬ Борисъ за мир„'любив?та с,

.ЛЪкарьт ь .тЬкува. Природата оздравява*. Въ .‘ан* - Уа„. „ рмговаряха ьЪ искревъ ао единъ идеален*,,
Раи», Стомаха и Дванадесетопръстника .л*куваве радъ, ЛхмеДЪ * . ъ съ български* МИИИС- ЗЯШОТО н. дцце Ше,
Когато чеСгвтЬ разстройства вани помагатъ твърде много манъ иише на уно Т1„ь преДСедатгЛЬ Г. държаза сърдита а

за опред Ьлекие болест» навре- т . под* г рнив оадсл Р ИвансвЪ. “*а съ неДськрчеч
„Ба .кавск госпорадум^с Кь^сИ>--^• ц „р молили* ' ^
, едно ху )аво Ьезъ ьлсд* м'кН отнсш«-
13 ьлгария. баче, тов« д ^ Итдли*. на Балкан-

«—

Б‘'гра'.,Рг«-„ь“д^ г»™у” ™
Б?яр- и д-р>* Стоя- бл 13 » и- просъ зз ита^ше- 

се спрели нията с> България.

«

въ стомаха не нам«лява-|-ь, не 
*с уталожвате. поне <>ть ^асги, Я клг0

държави отъ сп
По нКкога елинь пвпедь, 

няколко дооре подбрани въп
роса, и едно ннимаиие къмь 
вСичко, какаото разпраня бол* 
ния сж достатъчна да Се опре- 
дЬли Оолестл и нейното огнище.

Щ»мъ като по разни пжтиша 
по разни начини се дойде до 
заключение, че орг.щизмъгъ, 
че храносмилателната сиетема, 
главно стомаха и дванадесето
пръстника сж престанали, даже 
и оть части, да работятъ нор
мално, да отд-Ьлятъ меобходв- 
мигЬ за храносмилането сакове 
шомъ като с 1млра?ч>мат.то, 
самоизяждането »п г.те.шетлта 
имь ципа е на I пжть да поч
не не требва да се чака пито 
засилване на болквгЬ, нит*

0*когато г-Ь се изразять вредни 
силни болки подI» лъжичката, 
пронизващи и чувствувашн се 
■ вь гърба, когато повръща
нията зачестят I. и почна 
едно ек оолкит!, да терЬризи- 
ратъ, гой да се каже болния 
бедъ да вс чака н%кое по-силно 
крьвовзлишие, тр%бв 1 в :днага 
да се наприви всичко възмож
но за се открие <а га Се 
•предЬли точно ида „е намери 
огнището и причииигЬ бо- 
«вета. I

Ичатъ думата тукъ .тЬиарм- 
тг,, съ подп гоакатл и снбсоо- 
ноститЬ си за лкьуване сц ус 
иЪхъте. и добригк резултати 
въ врактиката и има. думата
науката съ своигЬ положител
ни вткригия въ областа на хра- 
иоеммлането, главно въ стома
ха в дванадесетопръстника, ко
ито открития малцина, за го- 
лЬмо съжеление, познаватъ.

Ие е нито сода:а, нитоопиу- 
мътъ к др. лекарства, не е ни
то тухлата, пито често употре
бявано ю гърне за развитъ 
пъп ь, които ще откриятъ и 
«е изпранятъ де райлкралигЬ 
въ своята функция, въ своята 
работа стомаха, и дванадесе
топръстник ь.

Всичко това що направи, пов
таряме пакъ, саминтъ органи- 
амъ, еамиятъ боленъ, ржково- 
денъ насочван ь и упжтваиь 
отъ .тЪкерьтъ, който здраво се 
• къоржжиль съ всички поло
жителни и сигурни данни, съ 
които медицината рааполага по 
въпроса за храносмиланието, и 
които данни сж потвърдени, 
ааеилсни и закрепени отъ прак- 
тическиятъ, здравъ жинотъ.

Въ най-скоро време ше трЬб- 
Ва да се опред кли точно физи
ческото, химическото, а главно 
физиологическото състояние на 
храносмилателната с и с т ем а, 
гланнитЬ органи на която сж 
стомаха иднападесетопръстни- 
ка сь всички жлези, които из
ливат), сокозетФ си въ гЬхъ. 
За определение състоянието на 
храносмилателната с и с т е м а, 
главно на стомаха и дванаде- 
се топръстника, сжществуватъ 
много начини, много методи, а 
още по вече признаци, които 
малцина познаватъ, а мнозина 
пропушат), незабелязани или 
ис знаят), да ги прочетлтъ и 
да ги раз1ьлкуватъ.

Нека добре да се помни, че 
всека по-тежка бо 1есть, има 
единь ат.ишенъ изразъ, елинъ 
външен». изгледъ и дава единь 
отпечатъкь вь лицето, харак
тера и нрава на болни». Има 
за всЬка болест!, едни съвсем», 
нищожни на гледь и чжчно V- 
ловими признаци, конто внима
телно разгледани и рчзтълку-

_ СР*0|
е*а. Те ва, естествен 
рааединеностъ ,,а Б:,. 
тк При тона ц

г 1. за вадения сот- -ло*.
търъ— 
ла;»ъ I
диновичь сж 
презъ време рл разгозори-
тк СИ П е; рху ОТВОШвИЙД
га па Бдлданскло спора- 
зуменио съ България.

Г. г. Дзкел^ь Бая^ъ и 
Рюилю Ардги престоя*в • 

София, приети 6Ф-

дълг^->ъ па- Сал
споразумение е д* . 
вява добрата ч. 
желания чрелъ у га, 
не иа постене за
СТ. О ,! б 1Д де
г ария

едно 6илмяисм91_5??ГмЙ8УМСГ1ИЕ БЕЗЪ ЬЪЛГЙГИЯ 
В ЛИШЕНО ОТЪ ПЪЛПЯТП 
СИ сил.ч ПО ОТНОШЕНИЕ ИЛ

ВЪНШНИЯ свьтъ.
То не може да изпълня-

I IК'1
« сг:

1часа нъ

вия. Обекта н л 
свикване е б;.л,

кръвоизлиянията, нито повръ
щан ията, а требва веднага да 
се взематъ необходимите мер
ки за да се прекрати злото, за 
дв се премахне болестьта оше 
въ самото си начало.

Тия по-важни спасителни чер

1ШШ ш.иие новия Ззксь• (
спекулата,

Г нъ Р..йк
п..

га и др. нг.очи хора. Т^ 
се обвиняватъ по фалшн- 
фицирване на документи 
и присвояване на държав
ни суми.

— Огъ 1-3 Юиии и. г. 
въ палата Добруджа за
почва летата иа зимната 
ранина. Тая годишната ре
колта е отлична.

— Намиратъ се за про- 
данъ голЪмо количество, 
камени ладяии за харманъ.

Справка редакцията..
— 0?ъ не.солко дена хл-Ьба 
въ грода ни се поииши 
отъ 8 лей ьа 9 лей г.рг.

— Въпреки взетите мер
ки отъ правителството про
тив», спгчулата, тя про
дължава да върлува. Осо
бено големя спекула се 
върши по ресто'з'*гите

Неьбх димо е властите! 
да «лечат нуждч-п Ь мЪ) -<

лчну, ОС1 
като е обеснил зн,,е, ко<— Мьна/.ата седмаиа на 

21*22 Май т. г. Българско-еж: (ва закоаь с из1ь,ц
че той ше напрал ?; Рт' 
възможно и най с:р ов
ГО ПРИЛОЖИ Вь-.^МВ 
окржгъ.

ки
1. Ще Се направи единъ ре- 

тушъ, една поправка въ живо
та, главно вт. храненето на вол 
ния, която поправка ще цели 
нормалното функциониране на 
стомаха и дванадссетопрт.сника, 
като се избЪгвать дразненията 
и изтощаванията имъ.

2. Всички лЪкарстни, които 
се употребяватъ ще требва 
добре да бждатъ подбрани и 
да нодпомагатъ организма коЯ- 
то естесгвенно се стреми до 
поправи разните смущения и 
разстройства на тая Или оная 
система на този или онзи ар- 
гйчъ. А такнв* лекарства има
ме безброй.

Съгласно направените иасле- 
взнии,
храносмилателната система гла
вно на стомаха и чървата ще 
имъ се даде, а онова което и- 
мать въ излишъкъ и имъ вре
ди ше 
имъ се вреди.

3. Непременно н въ наЯ-ско 
ро време ще требва да се при
бегне до благотворното денс- 
гвие на Природа» . 
бройните и минерални извори 
и минерални води. кждето сж 
съчетани всички необходими I 
елементи за лекуване успешно 
храносмилателните ра 'Стройс- 
ства. \

Такив:\

то първоначално училище 
въ града ви, изнесе въ са
лона .Модериъ* оперетка- 

.Горски царь“ въ 3 
действия както първия день 

салона б^

та сл
ме

— Рая Ниикзн тн.' 
ДИСЛау Либлихъ Г:;-- р] 
ОТЪ Букуреш : , 1 щ. 
Отъ Клужъ и ;*оСР 
авантюристи.

Зямичзаайк.) д. м: м 
вягь едицъ туръ въ па 
шия край. ‘трьп: 1 Ьш 
пари.

Следъ каг . : е*< ц 
8 дена безъ дрл ^ и Iж 
СЛеНЪ, нчер:. : »•«
войници ги з» -и.™ ■ 
границата в’ м чгь:» и 
гато сж пскал ) д ":е>ч 
натъ вь Българи1

Предадеш, сж н и 
цейемид^ л.сг: ■

така и втория, 
нрепълненъ и масоно по- 
сетснъ отъ гражданството. 
Оперетната се изнесе съ 

отдиченъ усп-Ьхъ. «с
— Колоните на ъашия 

в-къ са отворени за всЬка 
единъ добъръ българинъ, 
който желае да пнше по 
вс «чки въпроси, засягани 
иотереентф на Българско
то малцинство въ страната.

— Редакцията и админи. 
страцни ма в-ка ни се по
мещава на ул. ,К. Саго1* 
Мг 47 до кино .Модернъ“

— Оть н-Ькълко дена 
се заб лязня. ном-о емиг
риране :*а мусу )манското 
население отъ Добруджа.

За Консганця сж за
минали около 60 семей 
сгаа, които ча».ат ь д« прис
тигне параходъ за да ги 
отнел нъ Турция.

а

онова което липсва на

имь се отнеме безъ да с

»■

/Продавам ь «
I ,() Р.дна кжш' сь •< •'

съ МНОГО- .ки.
Исгнпи* Ь, но Р..)ш.д- ц/гднз магазин 

ско Ези! ъ. ко..го нсички |/фето отъ 700 кь ч' I
Iпитиепродейниии :р-Ьбна не 

да длдъгъ о, едно н:»реж-|/зъ уЛИЦа и 
дане се »-тл жиха до ьтор'./ 2) Едно щшздц - 
разпореждане. / 1ЛЪ зоо УН

1 [ Г. Ансаки 2

сн, СЬ ■ 'НОЩНИ д IВол. в•)
Iизв ,|)нсжществуват.. 

въ Ро.мъйич—по-главни гЪ сж:
Сльникрть Молдова, Говпра, 

КЧличмк«ш', Тушнадъ. В\'.:на 
ш >. Ма неин)., Б| лцт т 1 шги, Со
ва та 11 др,

Сжщесгйу1мм> п н), Бълга
рия ПО В4ЖИИ»'Ь СЖ’ Г)31. -, 
Г >рня-Бамч. паречоп. Камени
ца, СлнненЬ н др.

I ■
V !М .•ъ

;>— ТакситТ, които се съ-— Минисгерск ол съ 
б).р,'ха оть обшикското нстъ ьъ нчерашлото сиI л ?ъ 

• управление иа житното! заседание е взело решение. » *'У ПИ / а 
тьрж»-ще, съ едно реш> н..е щоти ,- ь 24 Мзй • г ъ | сътъ ао • > бс». ен» к 
се отнема, това прано на * ср кь па една г> д. се Уг“ *'* Н1 ® я л'* ^ 

бшьнага и мг нима за н ь | въвежда въ страната смърт- 
бъсаЩе пра търговската ною па апние 
кам фз.

:

11|>одшт с**
• р * I ОЪ

\ ! рь Из. :>аичезъ
Е Т ■!! 1 

,Кок! 5ои*:— О.щ де; ь прелеела 
| теля -а IъI Г'щеката • уяа- 

ра г. Рзйколя у с с
взело Олоьчзтелн'. решение ; !,ъ т > ргов». ага хамар • ; 
за постройката нч ж. п. г,(> **Д ъ чле» ъ 
линия, к ят-! щ. с« ъ, зва тгр: „ ,

1п1егпа11опа1 Нагтеягег | индустриалния квартал сь
Ля. пята

бн -
Оня ден: ъ сънетз ГН1 Г Н < Ц-" :>

н, (;,сЛ‘
I

I 1 И № А Но ■ ьр, -ас- ата к.-мера се е (I Е!:I . Г М - > Iпр с мг, и. I <
ДЧ . • ■

Се I > А о \ао рия (
ички|

Сьобщанам I. Ч I и чнтаемот си .лИсн.-...1 и I и с» с
взех о пре а г л г -п , ■
Согрогаиоп 3 о;ръ:з Ка ща■ !П:

- тшт1се.« рнатл гара 
Ще ■ чие да СС гтр 
езедъ и-Ъкодко цена и д > 
ч»ая на ь;. Юлнй щг бжде 
г т яа.

на маш- н оЬ
Бди 1гствееуия аео}П'иппнь «Ь1и*н 

съдиМсгьп и мъжки илпюьи
— Физа гадазтарзя е маггзидъ

■жсти -р, - ., сн пои" ачки г Соптиск*
,днч отъ най с пиднитб, ай- 

л-»и н- *.рки, пдас..,е м о ло 1938 е н 
отъ чие н лека г-н н
ИЗЦСЛ-) Ч ууоя Х*'!М .-ЦЧ о 
г: поза. л?ве па ю какьо з. ь .пмне.

Пд-к^с-, -зг-ъ жщо тр к рит+, 
и а ат моб иг)-, 1КТЕг<\'А'['ЮКАЬ.

М. С9КМ1СК
р Зснь 

н-нъ
ззтаор. н (Ьам с!с и!е!)
гнзжя е г (

Гладата дирекция . 
КС. каНоЦИГ^Ь 0 Съ б.д„л 
че ,т,. 15 Мий н. г. 
всич и курортни м1>сга 

Iраната се оат/вз с 50*(, 
и 25*/.

п ^611Т 8 8д и85
МЕН <0 КАСАКОВЧ» 

Ул. Праатаг.. Ферягтзд:. .V15 : :

н м- ение. на г.Цк.ни уморе» ч, усл ния из десни

— Гол-км с>,Д| бно С;|*д-Съ почитъ
г-пЪ госПОДПНОВЪ, тел. 155 Базарджинъ

стнг.с е ЗаП' чнатс) ьъ (Си
листра прптиаъ б ,вилня

( ( »МРМГ'1 М __ гЧг» * 11 %Г>ПГЯПЛИЗ —
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Вахагдо
(Вавврджикъ) 26 Юний 1936

.7?семето открива всичкот 
,Яол\мо престъпление е За 

се мъчиш* да огропастишъ об

щото, за да си скриеш* зрймове 
тв‘ШЗШй *

0 .3(с всичко мсжемъ всички '
у

„Мои1а}1 

» ОоЬгодепе“
21АК ШОЕРЕЮЕМТ ОЕ ЮТОКМАТШМ

В«4ас|1а <1 Ай|1а *«г. и Саго1 Мо 47 -
— Араге 1а Вагагдйс —

В д)с йотАп1а
АЪопатегД 250 1е« апиа!Редактор? СТ- РПДбОЪ

Д" уважаваме Труда Малц. въпросъ въ 

Ром:,ния Тпнъвъ ОбШеСТВБННКЪ
на селянина беше гой на Б. К. О.■

Г1 рв> и елстн( т по, <•. то-Обнколихъ няколко се-
п. огь нашия

Затовадруги занаяти. ящеиъ е чаг ■ сь проуч- 
ьаьсто, кол*. ю е възмо
жно 0' Подробно, Нй 

Д • жението па ‘ар дмссгнмте 
попуканите м.яцинстаа, жинуши въ Ро- 

жил-сга р*ка, конто изри- 1 
бог за

кр Ь1ъ и I машъ дългь е да отдвдем ь 
ОСТвнаЖЪ уЧуД1Но I г ь П.ВЯ сърдечно 
■огто видех ъ. почить, уважение* и

С>ъ ра31 ур1анего на пя- | б,-ж оглавим ь 
ртийгк и .»ъчеждане без- 
партийния реж--мъ нъ стра
ната, селскитЪ сь п^нства 
С* се изменили до го;.е-

Вие еигорно го знаете, нень Шсмпсрс унт*.
Па поли и тояа е сбщес-
тяе-инъ. даго пнаятг хо минуШи викаше р*х< мах

аше иоШешс се.. . ясе за

бл.годзрнестъ. И йрелъ ь ичкиШп ЮЛ| -

рота !
Имаше <и разбира се и общественото блага. 

визиШни ксртични но кс- А сега се р г “брахме каз- 
ито отсолу името му.съ ваше нали? питаше сни- 
едри красиш буквйчхи бп, зхооишелно госпсОинъ об- 
написано общественик/. щестееник! тъ и и кача-

И макар?, че беше мно- ше... поради мнсго работа 
го деенз, засейнссШъта му и семечни задьлженич 
никой нищо не може онесъ Нгъкой го наричаше Ша- 
<’а ги каже. А иначе, скгль ра хайка. другь фанфарен*, 
дати дадеше сь кофи ако а треШи чисШо й присШо- 
искаш*. И аслж Шой а за- лехе . Но ачъ несг мъ със
тоял членуваше■ Н/ипт ласен», 
кмде Ооваше икьл). КаШо Тсй си бгьше сбщестее- 
спаръ общественик* (ма- ■■ никь и поввина, и 
кар* и младь на гедини) енергии харчеше чсягька.а 
непрясьстяате редс янс ни Шичаше дори и съееми да- 
заседания 7в нали това ваше сь една пума чиШо 
е работа на другитгъ ! А 
и когата дойдеше само 10

мж>ска 1ере1 фия
Всичките млн,-стери са 

п; иегепмеи къмъ разкекеа- 
и ча въпрос» те Iнтергсу- 
наши Съответното нмь 
министерство, и връзка 
сь дру(Н1^> иьродности, на 
стопанска ияудтурна поч
ва За онова, което ше на
мерят?, иннистриок, ше 
състаиятъ доклади, и< ито 
ше бадатъ разискмии нъ 
едянъ оть близките ои

я 'дн8;я ^:м- 
ниИ. блага и иеСляда У- 
кощуг.сгвогс, светотатево-

и ни

мн стсленъ.
Благодарение мЬркит^ 

отъ г Префекта 
полиоаникъ Пъриу, всички 

СЖПрнчистгни шан- 
«опигк поправени, пора- 
ноатнигЪ, прашни и кални
пжтища, 
вачистеии

то, неукечествимо престъп
ление и убйстно къмъ соб
ствения ни жиюп. и къмъвзети
народи иьрши този, «ойто 
дига ржна за грвбежъ 
върху чоьЪмв нп земния 
Трудъ.

Живогътъ е напредвал ь 
на нашия селянинъ треб
ва да се гради само вър
ху земята чрезь селсно — 
стопански трудъ

Войиюща нужда е всич
ки, безъ изключение, да 
насочатъ цялото ен вни
мание, уСилия, наукл, тз- 

въ куства и техника къмъ 
засилване, заздравяване и 
модернизиране нв селско
стопанския трудъ, да се 
посЪятъ семината на здра
ва просветя срЪдъ работ
ната маса, за да може тя 
здрава, просвЪтеня, трез
ва И СЪ достатъчни СИЛИ 
да достигне завидни ус- 
пЪхи, културни и иконо- 

, мически постижения и жи- 
знгностъ нъ труда си.

Тогава е възможно само 
да потечеблагедатъ и до-

Сж поправени, 
и п следн-гЬ

•първаНИ Сж шссетата. От- нистерски съв. ти.
Втзъ о ноьа ни тия док

лади. иинистерсннятъ с - 
нетъ ше състани едннъ 
планъ на работа, които ше 
бъде веднага приложен ь 
Въ кржгл на тия м+.рки. 
ше се пристъпи и къмъ > р- 
ганизиране на по широки 
0:нови, на общото К(1ии- 
сарство за 
Тия м-Ьрки, които встчки 
очакват?, отъ

многоМП С И1чгз,!.щя м ма
га ииасрия.днесъ нсЬьО ! 

ССЛО аваприлнчало на съ- 
ВинСмо хигиенично въоб- 

■зменението е че 
'•овЪвъ влиза де й- 
стаително, 
нйной градъ Вейки селя- 
аииъ мбравнлъ вече ми* 

'иялйТЬ глупчнь партизан- 
ства се е отдалъ не трудъ 
на работа къмъ земяте.

Ако има нйщо цгно 
днесъ За ьтивога на на
шие селянинъ тона е зе- 
мятя, е ако има сеещенъ 
ДЪЛГЪ За чой-Ькй — това е 
трудътъ който изважда 
ВЗЪ ней-ий недра храня 
иа Човйка безъ която е

мигь не спираше <)а рабо-
Ши за сбщгИо благо... е*
устайга си.

3-ачи общ ственичь ш 
позояина беше.

Само едно му бише лошо

ше
минуШи. разбсрасе още 
оть ераШита започва 

Страшно Оьр чамь, и ма
мя работа, много рабоШв 

малцинствата. //»*» ц менсШа ме ■•очл-

к а т о

е -,абл му беше зее юайга. 
И предь фуста нъханм 

толкова яре- ! усмихвише-семейни зодьл- | си като чГряга (ш „ ,га. 
ме, ше иматъ заслугата да жении, що да Цраяимь.Г шр И а ,ене Ш и мьл- 
з;д волятъ както госпоу- А яие, вижШе какво Нап , нгшг а г0г0реше. Пеос-
дсиувашитъ ииозиистна та- ралеШгъ -------- -----------------
ка гъш > и

Лук* общественихътъ се

мяяпиигп,. Т* 1 „ направете ; г.онеькога на сиромаха
Рлниъ Гтат^ъ които I! Ноа'Ш'аГ СтН‘С‘ усШата му се св .щ-ха I

остаиони позната'на жиах ^ 1)о'гс'Шг''>'ш'те П^\Може би затова п>хх по 
ост.1Н()ни праната на живу- нете хванете и ............... _■I]м .4 .. , г- 10 минуШи вени оень ра-шнгъ народности, може да ако има делегация за Ьу- . , ' . ,,г,.» -т бодеше чдреюша с* успа-улегни жтвтенето нъ з<кп- хурещь. зспазе&е за мень
нитй Р’Мки. устанонгнх 1 и ха^о занарежда\ У мг

това,

немислимо нито единъ 
Ден*-, чоийшки жинотъ. 
Трудътъ върху земятв 
чвй почтеното,мяй-благо 
зодното, нчй-вт_заишенотв 
чяй-спеи.-ного отъ ьсични

та си гг й^Оинь оРщес- 
швенихгШх ! И чамова до
кара хс г ЯщиНн габсти на 

; дчешноШо по хожение !

е I полетво за всички пр фе отъ държаната, кекю и море, ^кмлъ браснич* где- 
, 1 сйи. доб('оденстние и бла- I едн" по-тйсио сближение щ , има еона лахардих

ИзаОщп чоаъч* беше на 
инциаШивиШа. Сангвини-

г получие за дъ[ жавата и между рпзлнчнитЪ народ 
цйп1- народь. С. X.н стк.

А обшито комисарстно 
за малпинстиата сютавлявп 

I още едно доказателство нъ 
| повече за грижат която 
: Държан*т.з ше има за мая- 1 
I цинствъта.

Докладитй на м нистри 
тй почти са готонн и тия 
дни ше се разгледат? от? \ 
министерският?, е вюъ

Две главни точки на йтнлжбеката
ВЪНШНА. ПОХВТИКА

НОВАТА АНГЛИИСКА 

Полгтака п» Бглгаргя
I Слгдъ КТ, рия к« нгрсС1 томи. н саш 1 тахя и тъ 
| по външна политика, ита>^н 1клм ч *-нгт н.? мт-% >

чуждо влияи. г ч м 1.-а 
; ол ж-' ‘слои »> м Ь а 

Л* Ь,.-.«.о'и IТ. иг - ач

В. вГрейг • Б-итмъ Ечаъ ! 
Шстъ* П.-Ц1- I Ненделъ— 
сбсяпань I. ордгччи по-
желания I, с оитй прия- 
тедв— нлпустпн Англия, за 
да ааеме >• >-ич си п- стъ 
въ Соф IV. П. е*ъ последно 
време г. Ре а< ль се е за- 
аамааалъ и з« л ю ч и телно 
съ аьпро и застгаши дър
жавата на изюкь и юго- 
аатовъ ( т страната, нъ 
иоато е н„зн ченъ. Него- 
МТ4 як?и, я за балкански
те държааи очудватъ всич-

Ние сме ув+рени. че Со
фия ще му укаже лодоба- 
ющия пригмъ; саш 1 сме 
така умйрени

лианс^-та в?о ши, полуИУ 
на»-л »з »Ъ еДНа^ПаърДе 

I ия»,-а огалистнч^^С фаза 
.Ду-|-а*-С«а уб бз канска 

нп К*р-->па. коСто и (Дйди- 
ието съ в е . ше 

д-е хи т*о| I ч ла за и-

Н ф

че презъ
- - ИТ • » тереси Г* с ) з л 
лени нъ пое! «•. у т. й , 
и сп. съ гесг;т. ф с*-1 т п -

Н т1 з

иргмо на неговата служба 
нъ България отношенията 
между днет+, страни ше 
бждатъ затнърдени 

До нвнестиа

Ето заш >, задачата 
английс-ата липл -мадив в ь ! 1 ми шс 
ази страна шй трйбна да

бъде гдно сьчуетнеио раз- таванския междтна; 
биране иа иейнптй аъпр - >жин тъ. пише- .М-.алже 
см и тсичко, което по-чер< I р<-*. Въ Средиземно м- ре

към I

Л АП иг 
СИ III .'.«ТЪ С Я1

И 1е ,‘Г-

VI' 4

.?.Ср^-
д-нстепенъ, 

България е осам< тена дър
жава въ Балканите. Въ
преки че тя е сключила 
отделни сп годби съ с?се- 
дитй си, тя 
въиъ отъ Балкавското спо-

с?.:рудю ьс; и- ,
ъ 1С сз. и » кт + 

ои.глни насочих» и* »а Гля
П И1 И 1

пог^еб!и- Италия се стреми 
зужн Вг- I общата сшуриссть. съст* 

лик( британия тае тръбна I вена не само »ъ раачонг 
да бАде подкрепено отъ .снето иа стратегически» ♦ 
мас? " (юх.-няи и ианоеимте сне

Т1» би привличал • 
тк на България к * ,мо I т е д ъ т ж * и и ►, и то 

гтхъатъ есе п -.?“т у гг»ии, 
аит, яомии и реа." -ст чии.

слез»» а» 3 стр

ьсе оше е

разумемие.



_2^т^ДОБРУДЖАНСКИ НОВИНИ^

на вълна а др. смъртно писмо до 
телите си и 
Писмото било

Яри продажба 
земеделски стоки, търговцитл 
амь заплащали сь дребни На
ри овита зь книга (фишеци) 
суми които не излизали въ 
същност ь.

Преди нлналио дена единг 
търговецъ заплаща въ такива 
пари 3000 лей наединъ 
нинъ. Селянина наивенъ 
регледаль книгитгъ и си оши- 

Следъ нгьколко дена ка- 
отваря единия фишекъ 

какво да види, вмлсто да из- 
50 монети Но 20-лей

да провератъ управлението 
иа бившия июфти. Искаке- 

делегацията било при
ето а двама инспектори отъ 
министерството, сж напра
вили анкета и съставили 
протоколи отъ константйр. 
ането имъ.

Предполага се, 
откриятъ гол-ьми злоупот
ребления.

ДййЗо ЗДРОВИ II болки чзчезнщ 
нзме»ц

на време, въ него се 
вало, не тя ще се 
предъ колелата на 
Веднага родителите «,! 
маШъ бързи мгъскц 
Полицията и йсследьщ 
успгъва да намеси уч^, 
каШа близо до

то на

.МнИеи сага!, N1(00 «яна1* 
.ЛЪкарьтъ лЪкува. Природата оздравява*. 

КИСИЛИНИ ВЪ СТОМАХА
Знае сс, че нормално и пе

риодически стомахътъ отдЬлн 
стомашниятъ сокъ, който взи
ма участие при смилането на 
хранигЬ, главно на албумииа- 
гитк или б-Ьлтъчнмтк храни.

Главната сьсгаона части на

най-главната причина сж нерв- 
нодушевнит-Ь разстровства.

Добре да се помни, че отде
лянето на стомашния сокъ, къ 
по-гол+мата си част , не за- | 
виси отъ нашата воля. Освенъ 
това за вейки единъ оргаиизмъ, на г- кмета, ШСТО ДЕ взе- 
аа всеки единъ характери, как-

сел я- 
неп-че ше се

'Й.

иелг.
то гапатз.

Така е била спасена 01 I
смъртъЮа.

— Обръшаме внимание
лезать
тп> излезли 50 по 2 лей. \

Вйпргьки протеста на селя
нина. терговеца не искалъ т 
да знае.

Обръщаме внимание на се- 
лянитгь, Понеже сезона, з а 
йооданъ ка стокитгъ имъ наб
лижава, да бмдатъ внимател
ни йри получаване на пари- 
тгъ си.

! освети състомашниятъ сокъ е хлорната 
кисилина. (Н. С I.) Тя предава 
на стомашния сокъ киселата 
му реакция, тя му подържа 
тъй да се каже. силата. Коли 
чеството на стомашния сокъ, 
както и на хлорната киселина, 
която той съд >,ржа си имагь сво
ята «ерка, своето определено 
количество. Въ 24 часа единъ 
нормалеиъ стомахъ отделя 
средно около 1500 ’50(1 куб. 
с. м. сокъ, който требва да се 
изразходи за Смилането на 
храните, а не да остава въ 
излишък ь и да меля, разяжда 
самиятъ стомахъ, който го от-’
*еля.

Ако по некаква си причина 
(а ге сж много) хлорната ки- 
силина иь стомашния сокъ се 
Засили, требва да се знае, че 
вь храносмилателната система, 
главно вь стомаха, сжществу» 
ва едно смущение, едно разст
ройство и на време требва да 
«е вземагь съответните мерки. 
Ако това не стане, не с* обър
не внимание на излишъка или 
засилването количеството на 
морната кисилина въ стомаш
ния сокъ, самиятъ този пили- 
шъкь отъ хлорната кисилина 
предизвиква нови смушения и 
разстройства, които вь края на 
краищата ако се оставятъ са
ми иа себе си достигать до ра
на, язва вь стомаха. Както, ако 
иНкой платъ се полее съ 
рионь.н ако на време не се 
измие, изпере или поне вит- 
рчоиъть не се разреди платътъ 
се разяжда, изгаря и се проби
ва. Верно е че платътъ 
да се аакърпи може да му се 
постави една ям4, ио сь 
маха не е така работата: труд

често

ме м4рки и 
елритричесгво, единствено
то место за дистракция, 
Градската градина. Отъ 8 
ч. в. вито едва сериозна фа-

то количеството, така и качест
вото на хлоривна кисилина сж 
различни, но ие^мотатъ да над
минат!, известна мЬрка беаъ 
да преднзвикатъ н%кое разс
тройство. Излишъкътъ на ки- 
си.чипи въ стомаха се изравя- 
ва външно сж следнитЪ главни 
признаии: сегист-тогисъ болки 
■ъ стомашната облтеть (.тЬво 
подь ребрата) а главно подъ 
лъжичката. Лека, полека тия 
болки почватъ д се засилввтъ 
и да се появяватъ винаги въ 
опред Ьленъ часъ: З-*" часа следъ 
едене, обнкновенно следъ обЪдъ. 
БолкитЪ биватъ придружени 
съ парене, нрене въ стомаха 
и хранопровода и следъ ткхъ 
последватъ недри*--и уригва- 
ния на кьеило.

Болкит+> нам; лияат ь или съ-

Преди нтолко дена: 
'ЯДНчеШо Зиа А ■и 12 г* 
е\минавало покрай, 
зоркия салонъ пи Ачи ■ 
Марцовъ. Пред• сало-: " 
ималП струпани дгГс.

Циг&нчеШо взело 
дърво й продължило пц 
си забелязано ойъ Рсб:: 
ника Михаилъ Тодор« 
последния го пасШщ 
зайочналъ дс. 
дървото по главата, у 
гончето било Тсолта» * 
то бито не пада -.а земс * 
вънесвесъ, коешо ве0ча’л'л1 
ва отведено вь болчатЗ:^ 
а побойника с/ есИ^:ч\1

милия не може да влезе, да 
се разходи въ градината.

Ако въ случай влезе н^- 
кей ьеможе да се върни 
отъ тъмнотия и отъ по
пълване на разни момиче
та и хлапаии, коитс отвръ- 
шаватъ всякаква разходка.

— Оня день се е опи
тала да се самоубие, уче
ничката сШъ индустриал
ната гимназия Йоана Му- 
Шулеску.

ПричиниШп, за да посег
не на миооЩътъ си см, че 
тая година оставала да 
повтаря смщин класъ.

Тя е написала едно пред-

о От :
— Калйакрвнския елдъ съ 

(съдебнщ.заседатели) е осм- 
дилъ на 2 месеца затшеръ и 
10000 лев, гражд. аскъ Ше- 
бсстиянъ Илиеску. който ми
налата година на 4 Авгусшъ 
уби Нараманлййския кафед
жия йищщф Ташев*.

— К' мачданта ва 9* Ди
визия. Констаниа е нздалг, 
ордонанца въ която опре
деля точно разпореждания1- 
та за носене на оржжия.

Интересуващите да я 
пресаедятъ добре.

вършенно иачезватъ ат. прие
мане на жЬкоя течность която 
разредява стомашния сокъ, или 
съ приемане на сода, която 
неутрализира кисилината или 
най-после съ приемане на н+>- 
кои храни. Обикновенно лица, 
съ кисияинн вь стомаха, или 
сж на пжть кт.мъ това иматъ 
1илень алетмтъ, бързи лакоми 
сж на сдене и имагь нЬшо 
Бш-^епеНя въ характера и 
живота си, което не нсЬки 
забелязва.

Вс идния брой лЬкувлнсго
Д-Р'ь Ив. Баичевъ

I

-Я* I
& х и м а хи е !

Сь1 бщачамъ на почитаемата си клие нтела V 
взехъ пр-д. тавнтелствотоа на 1МТЕ^АТЮМА1 
НАКУЕЗТЕК СОКРОКАТ1СМ зв окржгзНага- , 
акра на машинитЪ жетварки и снопоа рзачие ,
„М с СОРМ1СК*

М.с СОКМ1СК е една отъ най-соякв 
нчт-Ь^ най-пеии жетварки, понеже йаод«й> I 
1938 е нгправепъ отъ чиста и лека с ома. ( 
на ангрензжа е поставенъ изцело зъ ку. I 
тия херметично затворена (Ьв1а (1е и1ет) 
непозволяваща никакво зацапване.

т

I— Каларашкич см&ъ, съ (съ
дебни заседатели) е ойрав- 
далг найълно понъ Пашони, 
който 5» убилъ презъ 1932 
год. Налиакренския сенаторъ 
Христо Стефановъ.

Защитници на Патони сж 
били следнатл Базарджишки 
аовокаши: г. ; А. Пипета, 
21. Расилиу и Василе Новата 

! % др. отъ Букураиъ и др. мгъста

вит-
1
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външни политики
(Продължение оп. 1-а страница)

Споюдбкт-Ь сключени ме
жду Римъ и Б^Ьлггьдг и 
напредъкгтъ иь Лишени
ят ■ съ другигЬ б: лнаьГкн 
страни ш казьатъ, че тази 
естествена птало—балкла-

|
може

сто-
ПрЪпстоввлвгамъ сжщо тракторите ,1)ЕРГ N6 
и автомобилите Ш7 ЕкNА^ЮГ^АЬ.ио се поставя ямата и 

коннигЪ не държат:.. 
Най-главнитк

— Съобщаватъ оть Кюс 
тенжа че вь морето с* за 
белязал 
тко отъ Дунввск&та Риба 
.Крапъ* (Шаранъ)

РибаритЪ сж заловили го- 
лЪмъ лок ь. Това прпждвке 
нв лая риба оше неможеда 
се обясни.

ВластитЪ сж забранили 
ловенето на рибата отъ мо
рето. РибаритЪ сж протес
тирали, като обЪснявятъ, 
че крана нема почва да жи- 
вЪе вь морето и че следъ 
нЪколко дена ще язнре 
всичката и отъ вълните,ще 
бъде изхвъ рляна на брЪга, 
което ше донесе лоши пос- 
ледствцй.

ЦЬни умЬрени, условия износни .
I Оъ потаТъ й
^4аИГЕЛЪ ГОСПОДИНОВЪлел 15 . Блззрд и- ^

причини за 
излишъка, за засилването хлор
ната кисилина въ 
«окъ или както обикновенного 
изричатъ, \ в. личеииг киенли

оч 1 МО КОЛ!:ЧеС-
стомзшнин

^ -V.ска е- лндгркпетъ се чувс-
иитЬ в. стомаха сж следиит-Ь: твУва.все 1,1 вече ВЬ 
азлишьквгъ въ всичко: рс.та ..ярнпа и особено ьъ
еден?, пиене, умствена и фипи- странитк които сж съседи
леска работа. Употребление

ВНИМАНИЕ!
Най хубавата природна л п * 

местност ь въ нашия градъ «* само п|
нз Германия. Интересите 

на много студени храни и пи- I на Италия нъ Дунавския 
ткета. Бързото едеве, непълно
ти сдъвкване на х[>.’ннт!.. Но б«сей >ъ нйч* га >гКма да 

бжда;ъ нйк! рчени*. Буфета | |Ц - Е 1 К А '
Реоргвниоп ■рпн ъ Отт. вовес 

ввя Майоторть Войчо.
Аоортиранъ съ прочути винаX В 0 В 8 В Д Точи се постоянно най-хубавс

СТУДЕНА— Огъ години е въве
дено въ всички

града ни с* много тесни — Въ редакцикта нн на 
ул- Р. Карсл ь№45 се при- 
емззъ реклзми и абонамен
ти за вестника.

градове, ! то.би било най-добре 
движение го >а публиката Преф.кта дз ьаредп щото, 
да стгва въ дъсно. Вьпре- явижението, отиването 
ки нашия ;радъ да миияаа кьмъ гр^ДСкзта градина да
за единъ интелегев.енъ» 1 ста«а &мо ио десния тро- — Всички Български 
.-пшс:,гг иа „„ ,.»га тмзръ и .фъщзнето панъ Частни училища въ йоб

** ," е ^ 8Ъ Десвиятъ тротешръ, та- руджа см започнали ис-
вем Ж1 да я усвои. ка ше имаме едно много !
Благо^рсние на г-нъ пре свебодно дзвжгние. 
фекта, че огь известно } 
време е втелъ м1>рки; чрезъ

г. Винаги р зпи закуски на скара и студ* 
По поржчка со приготвя за 14 минути, зат 
пило. добре очистено и опечено

ПОСЕТЕТЕ ЗА УВЕРЕНИЕ
Буфета « отворень презъ всЬко време

Огъ дирека*1г.ититгъ предъ Роммнски- 
тгъ Комисии. ИсйиШитгъ 
завършиха благополучно. НОВА ПЪСАЧНА КАРИЕР1•. •

Архитекти, нредприемечи и стопани, ше ■ 
мерите най- доброкачествениятъ пЪсакъ г 
всички к тегории съ много износна цена г
Оиикн Ни колие Кафене „КО/АЕРНИЯЛ

ул. Р. Каролъ № 34
Орощу Оврарпя даяновъ

— Жетвата на зимннтк 
рапици е напривършнанс.

Следъ н-Ькслко дена за
почва жетвата на ечмика.

Гая г- д- шната реколта 
въ вашия край е отлична.

— Селяни св апллнватъ, че-

полипняга кояго дирижира 
публичното движение къмъ 
градската градина. И вяр
ваме, че следъ известно 
време н-^ма да има нужда 
отъ стражари!?

Понеже трстоари?'к на

За Калгакренски Мюф
тия с назначемъ г. Меметъ 
Исеииъ, аредседателъ на 
мюсолммаиското 
тво. Веднага съ неговото 
нзаначенве се • явила една 
делегация, която а искала

малцЕнг-

„Т!Р''0|,»!!а СОМККС1АХА—-вагагс#
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✓ Улгй Щма чоПкг, който би бил* 
толкова щастлив*, да хш св за
нимават* съ хвго неговите при
ятели.

/Iиовиш приятелството бих а ги има 
голбма стойност* само че по 
хбкога приятелите струват* 
ммого на човека.

уДмого болни не Ирбатъ на 
лбкаря, защото хе Ирбат* и ха 
себе си

„Мои1а|1
ОоЬгодепе“

МАК 1ШЕРЕШЕШ ОЕ ЮТОКМАТШМ
ВвйасЦа «I Дй-|1а Яг. I Саго1 Ио. 47 - В дк Яош1п1а
Араге 1а Вагагдш—1пзсп8 1аТпЬ. СаНасга N#6

АЬопатеп! 250 1е1 апиа! —

Кес1ас1ог Ргорпе*аг. 5ТеРАN КАОЕУ

Административното положение иа Закона за печата
Държавата изменено

д(обиятъ законъ За переодичния и 
ежедневен* печатъ бъ страната, де- 
Третиран* съ царски у^азъ 15071 
938 год. Влезе бъ сила.

Закона предбиждаше редъ фор
малности за бсички б-ци а така и 
/(онтролъ на издръжката му и пр. пр.

Само тия %оито отгобарятъ на 
нобоза^онитЬ услобия и /(оито сж на
правили изис!^аемит% формалности, 
иматъ право на излизане (издаване).

Ньшиять в-къ 
схи ЦО 7}ид{и“ завади своето си 
врано, като извърши всичко иаис- 
каемо отъ закона. Той влиза вь 
категорията на переодичния печатъ, 
—единственъ за сега български ве- 
стникъ въ Ромонил на закона база 
остава само вести и къ „добруджан
ски д(обини*\

Ето затова съобщаваме на всич
ки ивтелектуали, общественици, пи
сатели любители и пр. пр., че коло
ните на нашия в-къ с& отворени за 
всЪки, който желае съвестно да пи
ше, отъ характеръ, икономически, 
финансовъ, културенъ, общественъ 
и до. въпроси, засягащо интереси
те на българското малцинство, въ 
рамките на законите въ държавата.

Дописки могатъ да се изнращатъ 
и по пощата.

Какво садържа новия административенъ законъ
ЬСвия проектъ на ад- бедлть вь областта

Обл^стниятъ съветъ ще 
се състои отъ съветници 
избираеми и назначаване 
по право.

ПъраигЬ ще бждатъ из
бирани отъ областнитЬ 
бщ съветници а атритЪ 

назначавани отъ; Земле- 
делекитЬ камари, търгов
ските н камари и на труда. 
Мандата на избранигк и 
назначените ще бжде за 

Държавата се разпреде- 6 години и ще иматъ ре
дя на 10 области съслед- шчющъ и допитващъ 
н и. I. названия; гласъ. 

съ ; Прутъ, Дунавн, Млба-юлия, Закона запозвь право- 
Море, Тимишъ, Олтъ, Мр- то на сегаи. .: гЬ окржзи, 
гешъ, Крищури, Сучева и . които ще бждатъ админи- 
Нистру. ! стративни отдели к кон-

За седалища на облас- тролъ на селските общи- 
титЪ сж определени след- ни. 
нитЬ грипове, На офлас- 
тьта, Олтъ гр. Крайове, на 
Аргешъ Букурещъ, на мо
ре Констанца, на Дунявъ 
Гвлацъ, на Нисгру Яшъ. 
на Пру*ъ Чернауцъ, на 
сучева Дпба юлия, на Албз 
юлия Клужъ, на Тимишъ 
Тимишора. Въ чл- 54 отъ 
закона се казва че всички 
административни 'служби 
ще бъдйгь разпределени 
къмъ областите, като се

определяни отъ 
минветратинния законъ е 1 околйскитъ н;»ча"ннци, и 
готовъ, приученъ отъ г. т4* ще бъдатъ съ 
Министера на Вьтреш. ра- I тативенъ

консол- 
гласъ. А град-

боти А. Кадинеску и из- | кит-е ще бъдатъ посочва- 
пратенъ на специалната 
комисия за приучване.

Нов*, законъ, съдържа занимава с ъ съставени 
198 члена и 11 Т и т. 1 0бщ съвети, т-Ьхнатл длъж 
и се занииана сь главни- 
гк разпореждания показ
вайки че местната адми- | НОВОТО АДМИНИСТРАТИВНО

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ.

ни отъ окр. управители. 
По нагатъкъ закона се

ность и пр пр.

з>о$руз>кУ*Ч-нистрация ще се изпъл- | 
вява (Разпределе- 
на) на община, околия ок- 
ржгь и областъ.

Тит. И се занимава 
разпределение на с-бидини- 
гЬ градски и селски, оп
ределяйки. коии ще сж 
градски и селски и коии 
ще бъдатъ Курортни.

Окржжния управителъ е 
прецетавителъ на п р а- 
вителството и не минис
терството на ВътрешнитЬ 
работи. Той ще бъде про- 
ф-сионаленъ чиновникъ, 
з> такива ще бждатъ наз
начавани отъ сегашнитк 
околийски началници,ко
ито иматъ вишо образова
ние и най-малко б годиш
на служба.

Въ изключителни мо
менти може да бждатъ и 
сегашнитк вкр. управите
ли. да продължаватъ служ
бата си. сжщо могатъ да 
бждатъ назначени к; тоя 
който е изпълкявалъ или 
изпълнява достойно н%коя 
обществена служба, както 
се каза еегашнитк окр. 
управители, кмегъ, адво- 
катъ, профеворъ, инжи- 
неръ, окр. лЪкпръ и нЪ- 
кой вишъ чиновникъ.

СегашнитЪ чиновници 
ще бждатъ разпределени 
въ облас.-игЬ по нуждите 
дето се иска.

КМСТОВИТЬ И ОБЩИНОКИТЪ 
СЪВЕТНИЦИ.

За киетови ще могатъ 
да бъдатъ назначавани отъ 
членовете на общината, за 
срокъ оть 6 години, съ 
прачо на продължение 
още за 6 год*

Немсгатъ да бъдатъ кме
тове.

Сакщеницигк. какяито 
и две монахи, тия които 
имагь контракти съ дър
жавата за предприемачес
ко иди други доставки 
задържатата, Кръчмаритк 
които иматъ бреветъ, об
щински или каквито и дае
4ИНОВНИТДИ

Съ новия законъ иа кме- 
*а се даватъ много по го- 

>,1кми праза и ше има мно- 
о по голяма сила отъ 
днешнитЪ му обязнести, 
гой ще бъде и началникъ 
нь общинската полицейска 
служба.

Общинскиятъ съветъ ще 
се състои отъ. Избрани и 
НЯЗНвчечи по право чле
нове. Избиоателни1-Ь чле
нове се разпределятъ така; 
по 3 съветника ще се нз- 
бирагь въ селскит^ общи
ни, по 5 градскитк не се
далище на окожгъ и но 7 
СЪ седалище на окржгъ.

ОкветницитЪ по право 
въ селскитЪ общини ше

прави изключение само на 
следнигЪ. Право:жди-то 
Дрмияга, Външнитк рабо
ти Държ. железници и Ви- 
шето образование.

Закона се занимава по 
организирването на облас- 
титЪ на които управле
нието ще бъде поверено 
на по едчнъ губернаторъ 
заедно съ нЪколкз негови 
съветници.

Губернатора ще имачинъ 
на подъ миниегеръ назна- 
ченъ съ царски указъ.Той 
ще бъде подмомогнатъ отъ 
единъ секретеръ. Като 
преставителъ нв Вътреш
ното министерство, губер
натора ще бди за реда и 
тишина** на облес*ьта, 
имайки свободна ржка по 
всичко. По нвтатъкъ за
кона определя неговитЪ 
права върху полицейскигЬ 
и джандармайски власти

ИТАЛИАНСКИ ОБВИНЕНИЯ 

протиуь Фрикции
Риисиия дописникъ и лини негднократН(> «аяая- 

самята редакция на .Сън- ч?лъ, чс ^динстг.еното при 
дей Таимт.* добавятъ след- гмл ео за него разрешение

нй •с аиския споръ е пъл- 
Борбата на италианския „атл победа на генералъ 

печатъ противъ Франция 0
се аасиляя. Посочва се, че Н * тъй като тая пълна 
ако Франция не би пр пу- п бма е още далеко, има 
щала * ржжия презъ п. ри осн н нкс дя се МмСли. че 
вейскшк граници, война**-' и,а1пЯ г ГиТоИй да кзм^- 
отлавна щЪла да бжде 

Игалианскот

ното:

— Оня денъ при единъ 
споръ $ъ с. [еленджикъ, е- 
динъ нолонистъ съ ма Ши
на е удаоилъ и на мгъсто 
убнлъ, сина на Шамашння 
жител* Желю Ачгелозъ.

Властитгь водят* след
ствие.

ни до известна степеиъ 
н е о становище и би

свършена.
правителство твърде желае 
тая война да се
по-скоро. Пз-рзио Айуо - | АчГл» Я ПО Т ЗИ въпросъ

свърши ж‘л ла Аа се Рззг‘ ваРя съ



к»«добруджански новини*
кражбиШгъ. Преди нлкол- сШеие.
ко дена е бала обрана яръч- _ п к

! - Ол.дг кр'ткс %и?д*С'”“М Н° УЛ »аш,,« «Р**■•?*“
*; **"■ -■ «\ Т"*7ада,нала «„««• *«' 1600 »'Рл,

,о"р0^д™ ^I 1«",? гй? дак; «™дй гж ^ 41 ^;
тпелие, е ваправилъ ннте- бЪлия дребъ. - х_ граждам■ крьд40®’-1 голено ноличес | казания.
ресно съоб**;ниевъ париж- Бзлвня туберкулозеяъ би * с5олта дедро- Швомерни тютюнъ и пари Пп _ .
кат^ медицинска академия валъ храневь съ медъ и дишмаетъ и мижало, той! Полицията води след- $ А ПРОД^}
относително начина по кой екстракти от* еервеан розн *тави екжпи спомени----------------------------------------------------------  “
то е била лекувана тубер- и когато се е забелязвало хог, гог5 ,0
кул^зата преди хиляда го- малко подобрение, тогава пвости 
дини отъ вЪксй си Ала 5;,лНЙ* се педлагалъ на
ДГРНЪ

Оше на воем-та си л-Ь- продължителна диета отъ \ _ По новия заК0Нъ за по.
каряАвигеаъ°еподържалъ «*« ка™ е с™"ь ва - царски
каря пвигеаъ е подържала. д „,,иеитй указъ е декретиранъ и влече туберкулозата е зара- чи^тъ въ.духъ. л.к)менти , ^ кза вкъ йъдаше
зителна болесть. Катоср^д- огь тогавашнигЬ иремеза вснчкн пол’нЦ^в Въ парст- 
стпо за лекуване той е д жазватъ, че леченията по вото са подчинени на Джан- 
практикувалъ ивжекцан въ горния начин ь давали го- дармерията. Началника на 
гьрдигЬ съ балсамъ отъ I л*мъ проаентъ оздравява-1 
медъ и сокъ огь червени явя.

въ 3 ч»са.затваря,о кид

ПРЕДИ ХИЛЯДА ГОДИНИ

■

|Продава се Едннъ кьзанъ (й ^ 
Едннъ тракторъ марка докемотивъ) у # I 

\ ,Рогб 5оп* въ дс бро състо- ру§ТО.\“ 8 '
явие на цена много износ- ” 
на (келепиръ) споразумение 
при стопанина Марко Юр-

нонск,
УСЛОВИЯ износ-

опорна уисе
С. Шарпени < йндя.г, 

ЖЕНДО Г. СП5Д *
давовъ.
Село Алеханлрня(Капаклий)

ВНИМАНИЕ!
на цивилната полиция.

— Оня денъ българска
та частни пр.гимназия на
прави едва езкурзия съ 
всички ученици. Предвож
дани отъ Директора и у» 
чителигЬ, гЬ обиколиха по 

‘ зобелижителни мЪста въ 
| окржга. Батвата, с. Теке, 

Екреие. Бзлчикъ. Каварна, 
носъ Калиакра, с. Сюртю- 
ково, Кал* |човъ, шаблен- 
скифаръ, табла и о:ратно

Най-хубавата природни л* 

мЪстность въ нашпя градъ е сам:ШШЕНЪ Р1ИТИ 3! 11Р1 Буфета | Д 3 И ' Б А М .ИСПАНСКАТА ВОЙНА Е В*ЗЕЛЪ МА ВСИЧИ МЪЧНОТИИ
С :средъ .Дейли експ- примирие, 

ресъ* първиятъ британски 3) Настоява предъ фрев-
министъръ Чгмбърлейиъ и ското правителство за да 
дордъ Халифзксъ аодгот- затвори границата за из- 
вятъ нова решителна пое- пращане хсра н ержжвя 
тжпка з а прекратяване иа испанското правителство, 
гражданската война въ Ис- 4) Поискалъ отъ Фран- 
пания. Зт тая задача г& се пия да употреби всичкото 
стараягь да лолучатъ под- си влияние предъ съвет- 
пората и ва другит-Ъ дър- ското правителство, за да 
жави. Весгвикъгъ съобща- се съгласи последното съ 
ва следнигЬ подробности: плана за оттегляне чужди-

1) Британскигтъ каби- тЪ доброаолци оть Исаа- 
ьетъ поискалъ отъ Мусо- ния
линк да употреби всичкото Британскиятъ кабинетъ 
си влияние за сключване на е единодушенъ въ това, че 
примирие въ Испания.

2) Той усь-Ьпъ да поду
чи съгласието на френско- до«ара осжщестненнето на 
то правителство да настои англ А-агалиаяского прия- ученика. 
предъ испанското прави- телегво к ще създаде меж- • 
телстЕо за сключване на I дуаар дно успокоение.

авравъ Отъ изг| 1 
я Кайоторъ Войчо Ц 

Асортиранъ съ прочути Еина
Точи се постоянно най-хубаз

Реорга

е
I

т
А I

Винаги разни закуски на скара п с~:< 1 
По порлчка се приготвя за 14 минути, за * 
пиле. добре очистено и опечено

— РезолтатаШгъ отъ 
държавнитл изпити при 
частната млжки Българ
ея* Прогимназия е след- 
ниятъ.

Явили сл се 14Р учени
ка, сШъ каито направа ми
навать 48 ученика, напра- 
во оставатъ 30 ученика 
и ног. ?■-ФЖелни ипзити 
оЯ2ъ 1 ,?с. 3 Предмета 71

ПОСЕТЕТЕ ЗА УВЕРЕН!!!
Буфета • отворенъ првзъ всЪко време 1

ОТЪ Д а рв1Щ ‘
I

ПроДбВВМЪ ЗГРА1 <свършването еа граждан
ската война въ Испания ще I

-

(1) Единъ ханъ на ул. Търгулуй съ; 
но м^сто 1600 не. гл. съ кладенецъ

2) Едно 8данпе на лицето 12 кв. м- .ра
4 др. отдала въ дъното на двора. 40 м яг \ 
200 кв м, 1

3) 4 новп етап етажъ р подовпна 22 а 
дължина на 10 шпрппа V* 13, 15, 17 п 10

4) ПраЗДно мТзсто 1100 м. не 1 
търгулуй и Пинолао Валяг

6) Праздно нлсто 355 кв. к. на ул.. 
Бабзшъ и Гслещи близо дс градската у.

опораотмение; 

ПЕНЧО ТОЛЕВЪ

Тия ся. окончстелниШгъ
резолтаШи.

— Вследствие решение-
Бомбардиране мирното население

Е НАРУШЕНИЕ НА МЕЖДУ-НАРОДНОТО ПРАВО- 
ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЧЬМЬЪРЛЕЙНЪ

то на хигеничния съвстъ, 
г. Д-ръ Стере скръжгнъ 
лЖк^ръ е затаорнлъ, тухле-

о „ вит^ фчбоики н», Дямитру
Зъ отговеоъ на едсо за- протиьъ тия нападения. Ко- Тома, Желъзко Панаиоювъ 

питвапе въ Камарата на об- гато настжпи уд бния мо- н Василъ Русев ь Прич • 
шинитЖ първагь минис- ментъ Англия ше покани нит-ь Сж, че не иапълня- 
търъ Чемоьрлеинъ е зая- другигЬ държава да раз- ; ватъ х„ГИЗЯЧНигк 
вилъ, ч* засъжаладя.е. тр-Ьб искватъ п 
ва да се отбележи1 че но- 
=и»"Ь изебрегения. и осо
бено въздушното оръжие, 
създаяатъ нива военни ме- мевно. 
тоди и нови ужаси и от- 
криватъ слщезоемеин > ре
дица оъпроси.

Чемберлейиаь занвилъ, 
че зьздуш .ото бамбзрги- 
ране противъ марното на
селение е решително нару
шение на между народното 
право. Английското пра
вителство разучава какьи 
практически постапки мс-
гатъ да се предприематъ н ю гражд«аско население.

условия
тоя въпрссъ. | й второ, че са блияо до 

Осъ международното пра- грзтскитЪ згради 
во требва да бждатъ запа- | 
зени поне три начала, а и- |

което е
опасно отъ пожаръ.

— Заловени ся били по 
I) Бомбардирането на I шосето Базарожинъ-Бал- 

гражданското население е | чикг. малслеШнитп аван- 
въ пр >тиворечие съ меж- тюристи, които изчезна

ли оШъ домо ете си безъ

Единствения асортиранъ маган 

съ дамски и мъжки платове
— Фвга гадаптарпя е магазт

дун-родното право.
2) Бомбардирането трЪб- знанието на Родителите 

в- дI има за цель самг- во- \ си. 
енн . сбгкти, конто сж. отъ 
по оано определени.

3) Сжшо и нападенията 
пр гивъ еоенаит^ обекти 
•-е тръбна да засега окол-

Георге И. Бенуше 10 го- 
дишенъ, ДимиШърь Хрис- 
товъ 12 год. /Михаиле Сто- 
янъ 13 год. и Ионъ Хар- 
шанъ 14 год. всички отъ 
гр. Ьазарджикъ.

При разйита имъ тгъ 
ся заявили че втиваШъ да 
правятъ бани въ Багчикъ 

Полицията ги е Преда• 
ла на родителите имъ.

\Е И; Е Т' 18 С.8»
на г. НЕНЧО КАСАБОВ1!

Ул. Приптеп. Фериаавдъ .VI & 111! 4 НОВА ПЪСАЧНА КАР0ЕГ
— Нашиятъ в-къ рвзпола- 

га съ повече отъ 500 або
нати въ окржга. Понеже се 
издържаме само отържчна 
продажба, реклами я аб на- 
тн, то апилираме 
всички наши абонати, да 
бъдатъ щедри й ся алятятъ 
абонамента превъ м. Авгус- 
тъ илй септември.

— Министерство на тру
да е езело решение да из» 
м ни о1Ъ 1 Юлий т. г. лФт- 
н^я чась, а имено, сутринъ 
ще се отваря въ 7. ч. о- 
бвдъ ше се затваря въ 1 
ч.са следъ об^дъ ще се 
отваря въ 4 язе-, а ше се

Архитекти, предпр”емачи и стопани, 
мерите най- доброкачествениятъ п^сгкъ 
всички категории съ много нвносна пеза >
Овива Ниволае Кафене „КОМЕРНИР

ул. Р. Каролъ Хг 34

— Вапочнаха да приети 
гатъ отъ вътрешностите, 
много курортисти ва гр. Бал- 
чикъ. Съобщаватъ ни, че 
една мобилирана~стая стру
вала месечно 4000 лей.

— 0/П8 нгъколко време 
въ града ни се засилиха

къчъ
данвев»Орещу берар я

„Тфодгяйа СОМЕКС1ЛЕА— “ Вагаг^


