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Ц1ма скала тъй твърда, 

прел* която бълмитй ма посто- 
яхстбото да мя си пробият* 
пжтъ.новини б(ищо добро’хс става избед-
хажъ.

/бжжеството е първия при г- 
змакъ ма характера.

Цатури, които ме сж енер
гични, ме сж и искреми.„Мои1а(1

ОоЬгодепе“
МАК ГООБРЕИВЕМТ БЕ ГОЕОКМАТ1Ш1
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Три месечно управление
и ПРАВИТЕЛСТВОТО

1101 »ш внп да*бълчрия епя безъ конституция
ПО КАКВИ КОПСТУТУЦИОМНИ ЗАКОНИ СЕ ЖИВЬЕ 

В-ь ГЕРМАНИЯ?Предвещвнието на но
вото правителство инста
лирано преди три месеца 
начело ва упритлението, 
бешепървомъ примирение 
на пуховете въ страната.

Усилията начесто упо
треби министерството на 
вътрешните работи подъ 
Ръководството на г. Арм. 
Калинеску, пе отношение 
това успокоение даде от
лични резултати.

Знае се какво беше въ
трешното положение преди 
идване на днешното пра
вителство.

Раамиришти, политиче
ски борби които заплаш
ваха Съществуването на 
държевата.

Имаше се нужда тогава 
отъ единъ строго реше- 
го щъ човЪкъ, съ желязна 
ръка и авгоритетъ. който 
да туреше край на тия раз
мирици въ страната, и той 
че намери.

Народа посреша днесъ 
новото положение съвсемъ 
доволно : положение на 
новъ животъ свободенъ 
грудъ и напредъкъ.

Това задоволство на на
селението ще бъде допъл
нено съ едно ново адми
нистративно въвеждане на 
управление.

Преди 3 месеца, въ ма
нифеста си новото прави
телство казваше: „Наше
то управление ще се раз
вие надъ знака на единъ 
новъ закпненъ животъ. 
Ще направимъ една нова 
реформа на държавния а- 
паратъ. Ще изменяме вси
чки грешни нареждания 
които спънагъ развитието 
на нормалния животъ и 
ще ги приспособимъ въ 
гакъвъда отговарятъ на из
искванията на днешното 
положение и въ интереса 
ва населението. Ще ста- 
билвраме по нормални от
ношения между чиновани- 
цитЪ Ще саздадемъ единъ 
истински даржавенъ апа- 
ратъ които да отговаря на 
нуждигк на народа съ чи
новници честни, работли
ви но по добре платени. 
Ще въведемъ едно ионо 
административно разпре

деление. Ще изхвърлимъ 
миьалитЪ политически о- 
бичай, а щети замесгимъ 
съ общитЪ

Меродаваиятъ английски 
в. .Иоркшайръ Постъ“ ор
ганът! цд Идънъ въ една 
уводна статия сс занимава 
съ значение то на България 
и Турция въ границит-Ъ на 
Близкия Изтокъ.

.Т-Ъзи две държави, пи
ше вествинътъ, благодаре
ние на своето стратегическо 
положение, иматъ капитал
но значение за сждбинигЬ 
на Балканския полуостровъ. 
България е сърдцето ва 
БалканигЬ и като така тя 
може да се смЪта зя па- 
зачъ на вратата къмъ пло
дородните равнини на тая 
часть на Евпспа. НЪшо по
вече, тя е центт ръ и е пър
вата преграда за навлизане
то въ истинска Азия като 
едно временно владее и 
пати щата свързващи Гър
ция съ Рсмъния, и Анкара 
съ Белградъ.

Днесъ тая малка, но стра
тегическа силна централна 
държава, благодарение на 
лоялната си и тънка поля- 
тика все повече и повече на
лага положението си на Бал
канския полуостровъ

ФАКТЪТЪ, ЧЕ БАЛКАНСКО 
ТО СЪГЛАШЕНИЕ СЕ СТРЕМИ 
ДА ВМЪКНЕ И БЪЛГАРИЯ ВЪ 
БАЛКАНСКИЯ СЪЮЗЪ. НИ ПО
КАЗВА. КАНВО ЗНАЧЕНИЕ 0Т- 
ДАВАТЪ НА БЪЛГАРИЯ НЕЙ- 
НИТЪ СЪСЕДИ.

Вторгтз диктуваща дър
жава е Турция. Благошре- 
ние на географското си по
ложение, тя държи ключа 
ка почти всички съо бщп гел- 
ни артерии, които Ьодятъ 
отъ Европа за Азир.

Погл1*дигЬ на английска
та геркзнекача. френската 
и италианска политики се 
насочел тъ къмъ Анкара. 
Всеки гледа часъ по-скоро 
да спе! ели ключа, а йаедно 
съ него и масови пазари ь.. 
своите произведения. По 
този начинз. въ ш следно 
време се чувствува една 
гксна хармония между всич 
ки балкански страни в о за
шита на техките интереси 
и сдружаването на евро
пейската цивилизация съ 
съзрадащия се Ориептъ.

мивистъръ Франкъ.
Днесъ, казва нинистъ- 

рътъ, гермавскьятъ вародъ 
живее следваайки сънсемъ 
нови закони. 1) преди вси
чко закона на работа, ко
йто законъ запръвъ пжгь 
влиза въ историята на пра
вото и на човечеството; 2) 
законътъ за земята и раз
пределянето V, 
дава отъ устава на кацио- 
налъ — социалистическата 
партия. Последната особено 
държи за 
селското 
риания 
му съ
за националния трудъ, ко
йто се дава отъ държава
та и чрезъ койтс се стига 
до възхода пя една страна 

законъ се намес
ва уставатъ на национзлъ- 
социалистическатв партия 
която правилно разпреде
ля труда и дава работа на 
всички. Надъ тези три 
главни точки стои герман
ската корпоративна държа
ва намираша се подъ не- 
посрЪдственното ръковод
ство на райхъкавцлера А- 
долфъ Хитлеръ

Английските вестници 
най-подробно се занима
вал» съ устройството на 
днешна Германия н изнз- 
сятъ единъ твърде сенза- 
циовеаъ фактъ- Германия 
е единствената страна, ко
ято пема определена кон
ституция. Споредъ твърде
нията на .Фьолкише Бео- 
бахтеръ“. Ваймарската кон
ституция, която съществу
ва формално, днесъ при 
създалото се положение 
става невалидна за терито- 
рийте на Третия Райхъ. 
Оухъ официално мгъс&о на 
Вилхелмщрасе се саобщи, 
че германското правител
ство израбоШса нова кон• 
стиШуция, която ще може 
да задоволи исканията на 
цп>лия германски народъ 
заедно съ присъединената 
Австрия.

По какви закони живпе 
Германия.

Его единъ ьъпросъ, ко
йто се задава отъ всеки 
•наещъ за съшестьуеашото 
..оложение въ Третия Райхъ 
и„ьа тоя въпросъ както 
пише Дейли Експресъ от
говаря председателя на ге
рманската правна академия

интереси на 
населението. Ще се вове- 
де една истевска админи
стративна служба която 
ще се звнимава само съ 
отговорящите интереси на 
обществените имоти за 
постройка на пжтища, съ
общения и пр. пр.

Правителството си остоя 
достойно на горните обе
щания. Следъ разтурване
то на политичиските пар- 
тий, следъ съставане и 
прилагане закона за за
щита на даржаввта, ра
порта на г. А. Калинеску 
до министерския съветъ 
по отношение действията 
на бившата „ЖелЪзн 
Гвардия“ съ която днесъ 
я ликвидираха, се въстано- 
ви въ страната реда, лич
но Н. В. Каролъ II инс
пектира ненолко окръжни 
управления и общини, ко
ито се е уверилъ въ до
брото вървене на работи
те. Презъ управлението 
на политическите партии, 
постояно се вършеха кра
жби, злоупотребления, при- 
вищение на влесъ, липсва
ше всекакавъ контролъ 
върху държавното имуще
ство.

Днесъ всичко по горно 
е премахнато. Начело на 
общините и окръжните 
управления съ постевени 
хора честни, работливи 

{ съ престижъ, въвеждани 
въ урежданията морала и

което се

запазване на 
население въ Ге- 

и задоволяването 
земя, 3) законътъ

а

и нъ тся

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
мо количеството и причинявал» 
всевъзможни страдания: арте
риосклероза, високо кръвно на- 
лЪгапе, затлъстяване, черно
дробни и бжбречнм страдгния, 
писъци и камъни, подагра и 
възпаление на ставите,захапна 
болесть, сърдечни смущения, 
нервни равтройства.неьрхлгии 
и пр. Организмътъ се задръст
ва съ тия непотребни чужди 
вещества, които намаляватъ 
здравината на тъканите и ги 
предразполагатъ къмъ заболЪ- 
вании. Такивк тъкани по-лесно 
биватъ поразявани отъ микро
бите или техните, отрови, кои
то нахлуватъ въ кръеьта.

Бъбреците и кожата изхвър
лял. часть отъ тия отрови, чер- 
ниятъ дробъ съшо унищожа
ва некои. чрезъ белите дро
бове се отделял газове, а и 
червата изхвърлял- некои отъ 
техъ навънъ. Въ сложната чо
вешка машина — чудото на 
чуъесата — всичко е предви
дено. Все пакъ образуването на 
тия отрови е вредно за орга
низма. Вредни сж и ония отро- 

Следва на 2 с-ца

САМООТРАВ7ШЕ НА ОРГА
НИЗМА

По една фатална диехармо- 
ния въ устройството на чове
ка, въ своята жизнена деятел
ности тей произвежда посто
янно отрови, които разруша
вал бавно неговигЬ органи, 
изхабявал блаюроаните тъ- 
каги и втвърдявате нежните 
плетки.

К.ио пледъ на окислителни
те (герителните) процеси въ 
човешките клетки и изобщо 
вследствие сбмената на веще
ствата, ос образувал- новк съ
единения и соли. вещества и 
газове, които въ повечето слу. 
чат сж вредни и отровни и 
требва да се нзхвърлятъ на
вънъ. Особено ако органнз- 
мътъ бива прегрупанъ съ мно
го белтъчни храни (месо, ри
ба, яйца, фасул-ъ, леща, сире
не, кашкавалъ) и мазнини и не 
може да стане пълното имъ из
гаряне до край.

При единъ застоялъ животъ 
или друга причина, тези отрови 
се образувал, въ още по-голе-

диисциплинвте.
Административния за

конъ е Ю’овъ и наскоро 
ще бъде публичунанъ. Гла 
вните точки сж известни, 
авторътъ на закона е г. 
Ар. Калинеску. Веднага 
съ неговото побликуване 
ще се и приложи въ из
пълнение.

— Правителството е из
дало повтерпо строгазапо- 
ведъ съ която съобщава 
че най-строго ще бждатъ 
наказвани, тия които не 
приеиатъ, въ обръщение 
парите отъ 350 лей.



■ДОБРУДЖАНСКИ Н06ИНИ*ве«1 *
та е$ засял** съ гв 
бърз ама. 4

ВъЛреки голпмиШщ, 
лая на шофиора да с? 
ЖжЖницшпл н\е УС|. 
Камионетата се Удря 
един* доеаръ и всичщ 
счупва.

Шофиора веднага и 
убитъ заедно с*

полетим, правителството * 
нааяачнло при асЕка тър
говска каиера по едиаъ 
неинъ представителъ (ио* 
мвсарь).

Неговата длъжвосте, ще 
даде да ковтролирва яама- 
рнтЕ, дали изпълияватъ, 
точно ааконитЕ и нареж- 
даниата на министерството 
ма икономиите.

си, Ярлбва да првсШшвяШъ 
вв окръжието до 20 Юли А 
н. г. еледниШп докуменЯи:

удостоверение за редовно 
посещение. унивиреаЯвта 

Удостоверение за даде
ната изпита првзъ 1931

Минерални бани аетрЕб-1 кръвоизлияние, тогава мо- 1938 год. ч
ва да се правятъ при всич- : гать да се прьвягь бани. Бележка (,Ао у/епщ )
ки остри заболявания. БременкитЕ жени е по- отъ премилиторния 
ТрЕбва винаги, когато бол-1 добре да се въздържагь дгълъ, декларация Л1. и■ л. 
ния има остьръ ревмати- отъ минерални бани. Може и Б. визирани оЛъ финан- 
зъмъ, или сстро възпале- да ги гравягь само въ води соеоШо управление, заедно 

червата, остърь които имагь умЕрена тем- съ квиВанцияШа за пла- 
бронхитъ и др да чака да ператураи дейстаувагь ус- тена Шакса {ШШагй)- 
премине острото възпале- ! покоително. Болни съ ту- МладежиШп коиШо се . 
ние и тогава да започва беркулоза на мЕхура, блб- намират вь странеВвс, 
да прави минерални бани река, съ напреднала бЕло- трлбва да представяте 
Болни съ ракъ, голЕма дробна туберкулоза, тубер- училищното си удосВоее- 
слабость, старость, отслаб- кулоза на червата, не трЕб рение, Приведено на Ром. 
ване, не трЕбва да пра- ва да правятъ минерални езикъ оШъ най-близката 
вятъ минерални бани. При бани. Болни съ т/берку- легация, по отношение 
напреднали повреди на лоза на бЕлия дробъ бъ предварително подготви- 
сърдцето, и кръвоноснитЕ първия периодъ могагь да телнаВа служба (ргетШ- 
сждове, когато ертериос- правятъ минерални бани, 1аге) трпбва да прееШа- 
клерозата е доста силна, но когато водата е умЕре- вяШь удостоверение, че 
иди бжбрецитЕ не действу- на и сж подъ наблюдение- какВо младежа е вземалъ 
вагъ добре, не трЕбва да то на лЕкаря. Минерални участие въ нгъкое спортно 
правятъ минерални бани. бзни не трЕбва да се пра- дружество признато оШь 
Въ случай, обаче, че пов- вячъ при рана на стомаха, Ром. правителство. 
вред^тЕ на сърдкето се която се развива, при пов- Младежи коиШо не 
компенсиратъ, то минерал реди на черния дробъ. При преОсВавяШъ горнитгъ да
ни бани се чека нЕколко хистерия, прогресивна па- кументи до оОрвделенитгь 
месеца следъ удара (кръв- рализа, епиозпсия, табесъ, срокови, губятъ Право на 
оизлиянието) и ако нЕма могагь да се правятъ ми- отлагане и ще ОждаШъ 
изгледи да се появи ново нерални бани. събрани въ часВиВл си.

— Приятно ни е да съоб
щиш,, че нашия добъръ 
приятели и поанатъ на 
Добруджинци г. Иванъ Геор- 
гиевъ, началникъ на ият 
яйцата въ (Крушово) се • 
венчалъ въ НедЕля 16 т. и. 
въ гр. Варна, аа Г-ца Руска 
Константинова, (учителка) I 
отъ нашия градъ.

Кд
ОП КМ Ш(СП II ШШмвштъпюшкл

Iот- _ _ момич,
цета Вали Вингеръ 6№ 
и другП 18 души 
ранени.

Веднага ранените «, 
ватъ изпратени ц ^ а, 
ницаШа.

Оня день са 
ли въ болницата

— Празъ н. Авгусгъ бъл- 
отъ Банатъ шегаритЕ 

прааднуватъ. въ едно тър- 
жественно 
200 години отъ зжселване-

ние на праздненство

то ниъ.
Въ това праздненство, 

ше взенатъ участие бълга
ри отъ Югославския Банатъ 
Унгария, Добруджа и др.

Отъ настъпването горе- 
щинитЕ, града ни е безъ 
вода.

Присъхнали сж опанчан- 
скитЕ и каракурсиски из
вори.

се помиц 
лози»

никъ шиофиора Мащ 
Али и майката на 
мя ченцето В. Вингер* 

Властитп еодяЗЦ смг 
ствия.

ПРОДАВА СЕ!
— Ми/ЯЯЬта седмица 

ръ Балчикъ в станала не
запомнена до сега въ на
шия край, Автомобилна 
катастрофа.

Ауто Камионетата № 
839. Констанця, карана 
оШъ шофеора А. Маринг, 
е наШсзарилъ 28 души 
нгъмци отъ с. Османча на 
пжтъ за балчикъ.

При вливане въ града 
(баиръ баши) спирачкитл 
ве счупваШъ и камиочета•

Едпнъ даракъвъд® 
жение съ Електро-М^ 
торъ и безъ могоръ 

СжщО продаат* и 4 
Дюкяна съ езерно мкт; 
350 кв. мгтрз, некнрашг 
се на улица Кривена .V* 7 

Интересувалата д&с» 
отнесатъ до. 
АНАСТАСЪ Н КАЗАН0В1 
ул. Каля Варн. 3,

ЬазаржикъПроазлжзв? отъ 1 страница
■н, които изкуствено се вкар- 
вагь въ организма съ храната 
■ питиетата (химикали и алко- 
аолъ, развалени продукти, фал
шифицирани храни и др.).

Не по малко сж вредни и от
рови-К на чревното гниене, осо
бено при нс.рявилна и недо
статъчна д?йностъ на стомаха, 
черния дробъ и надстомашна- 
та жлеза, а сжшо така при ато
мни (мързелъ на червата и ло
ша работа) перисталтика на сж- 
щятЕ. Тия последнитЕ сж при
чина на хроническия запекъ, 
който пъкъ спо;обствува да се 
раавнятъ гинещи процеси отъ 
живЕе.'итЕ въ червата микро
би, които отдЕлятъ своитЕ от
рови пакъ въ дебелото черво 
и увЕличаватъ още повече съ
ществуващата слаба дейиость 
на стенитЕ иет>.

Образуватъ се и газове, ко
ито причиияватъ нови страда
ния. ТЕ бииатъ сжщо отровни 
и една часть, заедно съ други- 
тЕ отрови иа ферментацията и 
гниенето, преминава чрезъ 
чревиитЕ отени въ кръвообра
щението и попадатъ въ всич
ки органи.

Самоотравянето още повече 
се усилва и съеокупмостьта 
отъ всички посочени по-горе 
вроцеси въ организма е при
чина на преждевременно оста

ряване и споменатитЕ вече 
страдания.

Особеино лесно гниятъ въ 
дебелото черво остатъцнтЕ иа 
бЕлтъмнитЕ храни, като месо, 
риба, бобъ, яйця и т, и. Кисе
лото млЕко — споредъ проф. 
Мечниковъ, е добро дезинфек
ционно срЕдстяо, сжщо и бо- 
вата и туршиитЕ съ своята 
млЕчна киселина.

Зеленчуковата нрава и пло- 
доветЕ сж чудесно срЕдстяо за 
премахване иа тоаи застой въ 
червата и намаляване на чрев
ното отровно гниене.

Самоотряаянсто въ червата 
най-лесно се премахва съ под
ходяща храна, а сжщо така и 
съ вемчки срЕдства, които се 
борятъ съ тропически запекъ 
и гниенето, като засилватъ пе
ристалтиката на червата чрезъ 
гимнастика, масажи, бани и т. и

За подмладяване още отъ 
стари времена сж препоржчва- 
лн различни срЕдства, които сж 
предизвикали пречистване на 
червата. На това са отдава и 
благоприятното въздействие на 
различни минерални води, ко
ито действуватъ разслабнтелно.

ЛЕкуването на асЕка почти 
болесть трЕбва да почне съ 
урегулиране дейнастьта на чер
вата.

Тракали и Хръчмари
За да удовлетворите вкусътъ на Ба

щи клиенти за да имате добри мезе:»
като: САЛАМЪ, ПУШЕНА КОСТИЦА * ДР коиГ 
въ никакъвть случай и при какватз 
да е голяма топлена иа подлбвеътъ в« 
раввала ПОСКТЕТК,

— БЕхме писали и въ 
единъ отъ мнвалигЬ бро- 
иовг, че единстненното мЕс- 
то което има вашия градъ 
за развлечение и вечерни 
разходки е .Градската Гра
дина*. Но уви щомъ вле- 
зешъ вечерь въ градивата 
позъватъ въ мракъ.

Ако дойде иЕкой чужде- 
ненъ, вЕрване ще остане 
очуденъ отъ тая жалка 
картина. При електрическа 
инсталация Градската гра
дина безъ освЕтление?.

Г-аъ кмета може би вяае 
нешоЯ.

—Т-хъ 2>имитри-
ебъ се завърна въ града- 
ми започна да приема 
долни.

г

„МЕ2Е1.АК1А САВКОУЕИГ' 

„ЖЕЗЕЛАРИЯ ГАБРОВЕНВ“
На пиаце. Пъчей шадрафански пдощал

За да снабдите заведенията си « 
гарантираии вкусни мезета етъ испитам* 
те да сега фабрики за мезеиици Браниш 
и Бурдужни.

Сжщо м консуматорите винари да тър- 
еятъ тоаи оаяамъ който като храна а многс 
подеаенъ, и м огатъ да го повнавагъ по час 
вото което е шито.

Гарантирайки ви честна и акоратм 
продажба Ви поканвамъ да посетите ме 
зеиарията ми за уверение.

— Министерството на 
ВътрешнитЕ работи съоб
щава, че вследствие новия 
Административенъ ааконъ, 
никакво смЕненис нЕма да 
стане иа еегашнитЕ окрж- 
жни управители.

Ц-р* Н. Станчев*

2 ? 0111& Съ почитъ къмъ всички
-

— Налйакрвнснота пол
ково окряжие съобщава 
на всички Аладежи отъ 
наборъ 1939 год. които 
принадлежат8 на сабира- 
не а имат* нужда за от■ 
лаганв По продължаване 
образованието си, да по- 
дадъШъ въ окржжиеШо за
явление н горната сми- 
аълъ. Не се изисква ника- 
пъеъ донументъ, освенъ 
тия които сж били прис
тавени при комиеияШа.

Младежа които сж Прег
ледани отъ комисии и по 
различни причини още нв 
сж събрани, иматъ нужда 
отъ отлагане, могатъ да 
Поискатъ това до 26 Ок
томвриА н. г. Сжщитл за 
докоменЯиШт които трп- 
бва да чредсЯавяШъ, да 
св оШнесаШъ да ПолквваЯо 
акржжис.

Младежи коиШо вж вввЯи 
сж били аЯложени ва пра- 
дължение образаваниаШо

— Правителството е 
забранило, всички верски 
въ странаЯа.

Межди други Шп рели
гиозни секти, разтурени 
сж и следния»: „ Смили- 
енистит, свидетелнШп на 
Йехова", Господова апос
толска църква“ и др. Раз
турена е а» нашая градъ 
и адвептиската векта.

Единствения нсортярянъ магдин
съ ДАМСКИ И МЪЖКИ ПЛАТОВе

” Фхв& гадантари е маганп
11Е&ЯТЕКС8*на г. НЕНЧО КАСАБОВЪ

Ул. Пршвп. Фердшвд .V 16 ^— 31 да се реалммра 
една здрава икономическа иПя.

ЧЪППЛПш -
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.Скоро човечеството ше прогледа, ше 
се преустрои и ще тртгвс по здравия 
пжп,: слабите, болните и изродените 
пок.,1еиия ще .шии.т. и ие ще се поя- 
вчвигъ вече, болестите ще изчезнат-»., а 
заедно сь гкхъ и всички ония, които 
е.* <аикм натг сь гкхъ*.

..Чатко жин+й, .по добре живЪй*,

.Неуспе*ьп , лгшпгЬ резултати н раз 
'оженнето вь еди. обществена работа 
показвате, че не пгс боигЪ, яаразигмтК, 
спеку:аитнт'Ь. мошеници.1> и ллитК сж 
взели надмощие ьъ нея*.

шзищ
„МоиЩ 21АК 1МОЕРЕ№Е1МТ ОЩ ШРОКМАТПЙП

ПпЬгппрпо“ **ес!ас11в «I ДЛЦа 51г. Р. Саго1 Мр 47 В д1с Котета
^ Араге 1а Вахагд1с 1п5сп8 1а ТпЬ. СаПасго N3 6

АЬ«»патсп1 250 1е1 апиа!

КсНнс»о- Ргоргк-1аг:5Т1;:Ь^ КАОЬУ

&\ •'>?

I Н- В. МПРИЯ. КРФЛИЦй РОМАНСКА ‘ мореТ".
Осгатхъ вкаменен.-.,
Точ кЖ1 ь •'.рще очаровате- 

ч-иъ! Имахь с рлчмото съзна - 
1 1'Н. 1.1 СЬМЪ 10 ДИрН 1.1 ц%лъ 

КИВОТЬ и 1а сьмъ Го МЛМЙрИ-
ла май-п.ст* Кт о «Ьсто * тто

каква група татаркнни въ шал
вари сь бледи цвЪтове— сини, 
КЧЛГН, ЛИЛ. НИ, ДоЩЛИ да си

започнехме г.« се катерцме 
пп морския грЪгьшь тип вь шиш н.-чагь в. да 'Т1. чешмата сь 

‘гот кова деликатни форми!
, Други високи, прави каго 

неочаквано нанадолните и статуи, сь [ж„а надъ очи 1-Ьаа 
предь учудеингТ, погледи хо-1да Се пазягь огь св-Ътчмата,

като| гледатт. надолу ип> уличаха 
искряща.! минувачите.

(БАЛЧИКъ) |
Балчикъ:
Срсбьрничтъ брфгъ...
Наистина, добре е кръсгенъ. 

Отвеели брфгове сь двЬта на 
сиво сребро, пейзаж ь като вь 
сънища, а нь далечината с ми 
рето — тайнствено, синьо като 
синчець, обгьрното вь маглл 
или блестите, винаги неспо
койно, в-Ьчно въздишаше... мо
рето. То се появява и ведннажъ 
срФд ь дълго пжтуване и.ть без
лични и безкрайни поля. При 
все тона, тази зени е члодо-

: на сьпи пазено, щ, тона старо 
■ дьрво.

Седнахь подь сКнката му и 
се ягледахъ и азь ч-л водата, 
как го се вглеждаше и то по
вече огь единь в{>уь.

ДЪЛГО МЬЛНЗЧЪ. 0':.1!Ч 
ето на тази красота все по-Д. л- 
боко проникваше в. сьрдлето 
ми.

ризонтьтъ се очертава 
н вкакьвъ миражъ: 
простора сь толкова лек-., е-! Зааь кладенеца, полегнаха о 
фиренъ цв1>тъ, като да не е I високата и тайнствена стена,

зздъ която едно смокиново дьр 
По нагърбения оп. камънаци; во свФьливо тротЬга клонигЬ

си стои еди* туркинявь чери., 
фередж*, като държи яшмакьть 
надъ брадата и устата си. И 
гн гледа къмъ улицата. Като 
ч виждаше, запитваш ь се: как
во ли е лицето и подъ яш* 
мака?

деиегвителносгь. :

пжт;. автомобклътъ стене като 
н-Ъкакво живо и страдаше сж- 
шество, като се плъзга все по- 
низко. Вь л Ьвл, дълбока бездна 
бе.л, зеленина, бФло-пепелява, 
изглежда като ла с • е откжс-

11>С.Тс, като Се обърпа:.ъ 
къмъ Николай, казахъ ю О. 
Ники, тока м1ето тр!'вз да 
бжде мое. Чувствувам I. ч< сьмъ 
Се завърнали КЬМЪ 1:1:11", КОс- 
ТО винаги ми е припада, -ало. 

И, найстннз, това блЬну. ано
Н В Кралици Мария *Ьсго сгак* **,%- ..

I амъ посгьонхъ е дна оЪла,
- тамъ. г.;«то редь каменни скромна каши
кжшурки изглеждаше че пазять сь !и,<ЧГ1Л-,. |101фив,„ В!. с.-ла. 
лозятз, които се спускаха бди Сис с, оьолиата ориенталска 
30 до самия пит. атмосфера. И нарекох ъ я Ден.

Здбраввля ум рата, бързах- хв.юХ«, коет , м турени - 
ме. привличани огъ сана «Ьс- иачава .Симон ло ;„т..д..Л 
тице, коею .п:. далече изглж- Ед|1а надъ друга „остроихъ 
длше като 31.СН-. озлись.тьр- малки граяинки: тераСоиндно, 
кулнать до мпрети (укьор*. кат„ н„,чш, Им, м
|-ьт,.б,._врй...... отъеднатйс. любимо сжшесгв” Мнрчл,Фер-
иа вдлъбнатина, вь дъното на дияандь К.фо.1(„ Ели ввега.
която бъбриви водопадь Се Мнньонт (ума.1Н,елнс. име ма
продължаваше в.. пЪнливи (Лч- Марич ли/шната югославска 
ни вълни. Върби и тополи рас- кра.1,ша.«айк,). Ним-.й II-.-- 
т+оса вь сенчести трупи н..дь „а с Мнхгй, Пстърй-Ду
тази пода, а вь бепмрчдькь ,.-лснл Гсор1И. вс%ка
н Ькакви стари турски воденици ()Т1> гич граднигн с .„осирана, 
пеизквзано примЪкаи-лми, сс |1ЬЛК<( сь цвф.Тя-ГРадиЯки иа 
катереха по стръмнината. спомени, в ь които сьмъ лоса-

Широки, нип н, е- посриви диля любовт, бл 1,нове, надежди, 
издадени навънъ, а зидовегЪ ; та дори и с,.я..и . . . 
покрити с., цилиндрични кере- Тукь идиачъ когато сьмъ )- 
миди характеристични за т.-ч морена, .»а да се освежа сьсш-
крдй, Съ огромни колела, които ли, когато жив->т' ть ми се стру-
промЬиявг.ла и:, б|.лт. пуше;.' „а те+ьк,. 
водата, която емпумт Се стру- Вратата ми винаги еотворс- 
поляваше върху т!.х; -во-жи- ма за гости, 
вописни постройк. сж неььоб- Туп ред.кгтно сж приемани 
рлзими. всички,които дир- '.. красотата

Ошждь иодеиипи. Ь, надъ е- А надъ чешмата студена 
динт. раару С1П-ь;г-сьсвъ зи,ь вода, която тече по.,ь тол1>«.<- 
имаш - и{,какна тераса, покоя- та тераса, издълбани сж стед- 
то раСгЬ.ха лози; п+.олко крач- нит! думи:
СИ ПО-НЗТВ"Ъ1. I , вт. , . по тф,сил 3., учоренг. • I 
и (ТО-ъдса тераса, на края на | За ожади-Ь.шт!- - ьода 
която се възвисяван., една ги- Мирт, на тия сь< измжченс» 
гантскл топи.!.), н.иет.на м.члт С1рдцн. 
водата, — клтг.че чеот;- на- Н д. ,с:.а на тия 
мо привлЬченз . тт п 1.^1,н.та на

Какь всичко е изпълнено 
тукь сь очарование! Колко е 
хармоничень силуетътъ на ми- 
нарето, отразеиь въ морете, 
б-Ьлъ като снЬгь върху в-дна- 
та синевина, гордъ сгълбъ, из- 
вишаващъ се къмъ небето/

И тия см-Ьшии дюкянчета, 
съ окачени отвънь стоки, и ш 
наслагани по зе- ята!

Когато преминаваме, турци- 
тЬ позяравлчаать сь тържест
вени движения: ржка поднесена 
до сърдцето, до устнитв, до 
челото.

Никой не изглежда да има 
нЬкаква работа, слънцето бла 
гославя тази спокойна леност., 
и, отвждъ задр-Ь.малигЬ улици, 
морето блести като чудесенъ 
килимъ изтькань огь свЬтлина 
Б1тхъ посетила Балчикъ ни

кога —преди войчитв, 
набързо, и затаила б-Ьхъ смж- 
тенн ь споменъ. Открих ь го от
ново презъ октомврий 1924 г., 
придружена отт. моя синъ Ни
колай.

Обиколихме Добруджа сь 
автомобил ь—пжтсчествие сь 
любителски цели—както б-Ъхме 
предприемали и други обикол
ки заедно въ Яшъ, когато той 
б-Ьшс малко момче и ме раз
хождаше с». своя автомобилъ 
по хьлмопетФ окола Яшъ.

СмФещь се, той ми кааа „За 
да си нам Ьришъ пжтъ изъ 
добруджанскитф. поля, тр-Ьбва 
да си стужишъ с.. компзсъ, 
като по морето*. Следъ много 
приключения вь тази суха е- 
сень, пристигнахме н вь Ьал- 
чикъ.

При все че днигй се скъся
ваха, б-Ьше топло като посрфдь | 
л+.то, а слънцето позлатяваше 
всичко. Двпмд приятели—жи-| 
вописци, племенни вбожаг. ли 
ва Балчикъ, пи показаха вс+.ко 
живописно кжтие, и беаь да 
държимъ смйтка аа гореисиа, 
прахъ и ржбести къмени изъ • 
пжтищата, зъзкачвахме се л 
слизахме отъ една махала въ 
друга, възхищаваме сеоть тур- 
скит-Ь бани, хвърлихме иогледъ 
въ татарските колиби, посетих
ме тгЬколко по-важни турски 
стопанства, вкусихме тренда
филово сладко ььедна българ 
ска кжща.

Николай и ааъ б-Ьхме все 
по-оча )овани, и
нашето задоволство вече не 
познаваше граница когато,

ТДЧХЪ,
ИЦА МАРИЯ
нала сега отъ нЬкаква конвул
сия, а иадглекч, висящи като 
нФкаквя лястовичи гн Ьзда п..дь 
тебеширенитЬ падини, притул- 
патъ се низкитЬ глинени колиб
ки покрити съ слама, изненад
вате' първобитни, на татарско 
Село.

Вь д-Ьсно е българската часть 
на града, множество каменни 
кжшици покатерени по дължи
ната на елинъ високь и голъ 
хч.л.м ь. съ тЬсни пжтеки като 
стълби, които си ирочравчп. 
безкраенъ пжть между зидове- 
тЪ, отд-Ьлящи имотигЬ единъ 
отъ другъ, А навсЬкжде турс
ки чешми сь бистра изворна 
вода, на които идчятъ пълни 
сь достойнство магарета, под- 
карпани отъ все тъй достойни 
турни, сь фесове и чалми. Ав- 
томобилътъ охка и ни раздрус- 
сва по една улица — все тъй 
неравна, както и големия пжть. 
Но какви прелестни и стра

нни дървени кжщици ,

родна, при всичкия си еднооб
разен-!. и безцв Ьтен ь видъ. Безъ 
дървета, безъ гранични знаци, 
тугь-тамъ понФкое изоставено 
село, отъ време на време силуе
та на нЬкой ездач ь на хоризон
та. или го.тЬми стада овце сь 
бозавт. цвЬть, пазени оть н-й- 
кой оачарь сь сжшич цвЬтъ и 
който, вср-Ьдт. п ьрвобитностьта 
на природата, напомня за кар
тини представляващи блудния 
синъ подч-арвашъ стадо свини.

Селата сж съставени отт, 
кжшурки отьнедф.ллнь камъкъ, 
струпани на дребни купчини 
около нЬкой кладенеаъ, сь рак 
ни покриви, живописни въ споя- 
та намрьшеность. ьо тжжни, 
аав-Ьвани отъ вФтъра, самотии 
и за.уб-.-ни.
И паведкажъ, когитд най- 

малко очаквашъ, 
пжтьт ь потъза въ една дълбо
ка падина, наподобяваща ни
каква гигантска празднота, вр-Ь- 
зана вь сивит-Ь и бФлн скали,

Г. ■ т .1.

Короната нп Режи1 а Мария носена отъ г генералъ 
Иласиевичт, главени ннепеьторъ армейски и Сившъ Ми- 
нистъръ имвшъ до себе си двама герои отъвойнята, на д-Ьс- 
но г.генерал ъ Расовнчяиу и иа л+.во г. ген. Жоржеску Петре



2-Стр, 'Тонски новини*.ЛРВРУи ш,цд)шш1 мени мшип.* Н. В. РЕЖИНД НАРИЯ „ я-в^м които ше бранятъ завзетите позиции въ Манх-*урь3'=“~" “* “Д"», пр«»тел«« ЯШЯЛ.НТ.отлетя въ вечноетьта
Цйлзта страда взема дзтелчи сь том и «ключ?- _ бластъп Хунгъ* дьесъ, че преггворвгЬ, й* 

траурень з»лъ Ртжнна тглно създание, ~?д*рес. ц * бшаеатьче н.ви п>чнатя я-‘ г.я повод*. о- яа уд влтвсри спра^ц
Магия ст помина вь за- н- сь рфдка хубост ь-‘ ~Р*“ . ^, ьзсгеетстя в.й- станали бгзъ резултата, но кнгЬ искания
мъка Пелешъ-Съпрсямуе- нззн^чн» и^рсчг хубог ь. ̂  6ядь :1б^язава. кач- че асе пгкъ продължавлъ- По тр<1 начннъ на яп-,^
стене за грозяща сиъртъ чадаре-а съ ичте-лнгент- а притягането на юд- По нататъшното резч-тие < -0 ЬраВите.1ство не С*
Режина Мари* наяусгча ность жива- интеъ гечт-1с-ть н:ички ро- ьа преговорите зависи е- ! „руга въаможногть,
санаториума ьть Дргзденъ ность съ щ-рокъ ззмгкъ , зе рл.ж я по СуШа и дявсгвен огь поведението. ; да прибегне до ,.дра»ати
за да се завърне и отда- ДОСг*тащв до с-ч$ояа». по -с|* Съветска:* вей- яз Москва. ! ни действия“ среи;у м«ц
де последната си въвд-*ш- Тя дарена съ чуаешктеп- НйЦ4 и1, чеда „кади на- Б-къ .Токи Азахи Шим- I - 4

. На моята но;ть гртисггчча и сь „^зеьн-го дз зглитаизтъ буаъ* заявявь, че яп-вечо- ОТГОЩЪГЬ Ш1Ие ОТз |щ
сф«нз“, страната която едцнъ хзрактеръ тоърдъ,, У(СрГПен (Т% п-з: аей въ то правителство уведомило ВОВЪ 31 М0НС1ИТ* П8П|й
обичаше твърде маогоко- сммъ „ геро-ч-чъ. | дроГояа Чадгъ К\’-Фгьгь. езояпогланичъ в= Москва ;
ято тя възпя която -* зз- Режана МзР-. -«ше | Дейзостьга развивана отъ г. Шиьгемицу. че отъ *• | Ятонсчияг!

сь^гпгтигЬ аероттланя, ко понекз страна се наспяьа . м«*«=«“> - статуквото и чт « « с“; 
тоаа възстановяване се

:
ка на отлагане л

на Яп ц

I
ке аъ зекя-а

<

«ПГ ш 
— ГгЯт

е'с -абичч '
му комисаря на ъншнг 
работа г. Лкт-т

щитз-аше съ гр^жа-а на чвс ве на радос^ь и нч
едн, блестяща интелигент- страдания Но радостите 
нзегь презъ годинигЬ 1916 Сгр-дач*ята ги прежизЪ- 
-1919. и

Режинз М-р; я ьлезе въ 
вечнт сгьта. Не е смъртъ 
не сб-кно'ен--« земенъ 
житель. а Създ ване на 
една легенда и чъ иегори- 
ятй на ед^нъ бореиъ

Богозет% 6%»а снисхо- стзог'.

ито легьга на
плти яадъ мвнд*урска те-

вашг съ теърдогть и мо- р^т^рмя. се :м%тл за ра- смЪга кат ; първ степенно 
релна епетгчтность Редос- зузн.вателна маневра отъ условие за мирното ли«- 
ть-а на в-ликата победа шнрекь масш1ба. Р.ки гач | видирзне н* 
отъ 1919

ЧЪ, {

инцидента. дз “У говори още
гоа. бЪ плЪжи- . я гнаа дсйкость продъл- Щ-мъ като СССР удовлет- мм* по-^п.8, ■ н’?* 
меланхолия за жзка, имало малкт надеж- вори ква искане, Яоония “ У Р- д‘яе - .•«*’?

трижчт, И. ~Й.|Д,^РВ.ЧСРВ.,«И»:-«ГТОИ0.ВЗВОГ .щ“.,, Т

Агент»* ,Д ;мей* съоб- вят-Ь въпроси и по въп- бСЛ8за* ч- ,еР'т . >т. >. ^
шава. че князъ Каяияъ, Не- роса за вреди и загуби, васт- въ тая г -сть и

!1сио послание но Хитлеръ 1НН.= ■
вашвня явциденгь. Сжщя- извършили акк«- с

; ятъ вестннчь, обаче, се неаие на гра п*п- » 
се съмвявз ьь желеннетс завзет-та при ;!Я ,й 

Въ “ръзчв сь няц-девта «а съветс«ит-Ь управници ва да се см^г .
въ Хуьчу, <чивъ предста. яз уредятъ то» въпросъ. ! Ска Разговор » I ц?
внтель на М'Вот.т из във- СъветскоТт) правителство 1 трая часъ и л ■ -з# .,
швитъ работи съобщи»! продължава своята политк постигна споразумее*.

вяна съ
.и т .'Т>|

до Англия за добра воля ПрвгзвсргАМисията на пратеника иа Хитлеръ, разговорътъ съ 
Лордъ Халифаксъ •!Т кио, Ю/.кЙ. I

<дл аъглийгкого правител
ство срФди смФтзтъ за на-

душеъиото

Запкт^нъ за разговора, 
кой го, води съ капитанъ 
Видмавъ, лордъ Хялкфгксь 
отказа да се пр изнесе вър
ху преценки;^ па английс
кия печиъ. Има оса>.вавея 
все пакъ да се ь-Ьрьа. че 
капиганъ Видманъ е пре-

Iсърдчктелн 
разположение, като изтък- 
ва«ъ ь^кои к ментари сб-

I
<
Iнар дн.ии въ гермзеския 

печ.т- ьъ връзка съ аосе-| 
шеииег * на английските ! 

далъ на м-ра на въишки- владетели въ Пар-жъ.
Т* работи едао .устно Смфгайли п. сешени-то ( I. Не се сърди никога. всФчи да се х.р-еча, на
послание за Добра воля* иа капитанъ Видмавъ като; Нг се ядос„ай не Се за.. на р(;ички страниРда
отъ името на г Хиглеръ. .маслиново клонче , .Ив- : н,,М4а2д маг го сь грижи; жда удивление, не само
Разговорътъ етраялъ око-: нингъ стандардъ* пише, ; не се карай съ па ва Сй н нз ;
ло Полоннъъ часъ. Пр.те- , че между Англия и Герми- дор11 и съ мжжа си ятелкитф си и неприятел-
ничъть на г. Хитлеръ биль нча елшествува с«м > ко- , 2. К лчотъ межешь по- китЬ си, н* кондукторз въ
отбелязалъ, че ако кмо- ; лониалния вьпросъ. Вест- нечс се см^й ИСкрено огъ тра1(вая> на „росяха на
гермавсквгЬ отн шения ье никьт .т баья че е дошло сърце, търси шеги. Пре- улицата.
сж повасгояшемъ гъй за- преме ан!лийското прави- карвай дълго време въ ком- 10 Тайната ра н-Ъчч.та ■■
дов. лителни, както това телегьо да юеме почина и пания съ дуювити и весе- младостъ и крас- тзта се ЦрО ДВВВ <’<‘
би се желало, нишо не чнше .Н*е н^м^аме ника- ли разположени хора, чети крие въ здравето Б лни- р. м~л

попречи т-Ъ да ■ кно право на с бсгвеи. сть хумориС1ИЧНИ списания и я?ь никога не може да р^й?пп.,рЯ"Т. 7;
щху теригор^йгЬ п ;дь весгниЦп и наблюдавай ко-: бжде красивъ Атьйгата I» ньд б ■ -

Относно чехословашкия, мандатъ . По судет.кия мични,^ страни на живота, на злравет,, е ум*3еН с ь !а -
капитанъ Видмавъ увФрнлъ въпросъ -Ивиингь стан- 3 Не яжъ нито едииъ въ всичко. Не прекалявай п,;1*‘®яепиР>)
лордъ Халифаксъ, Ч, г дардъ* пишем жду друго: ,алькъ понече ОТъ това. въ ни..,, дори и иъ най "Ри вСгопан,1На Ю
Хитлеръ желае ,скрен_ .Тр-Ьбз, да се каже ясно. яоег0 е дестатъчно за чо- необходимит-Ь я-^ща Село8*™ -к<
мирното ур-^.дане на въ- че мие не сме за заДсл- в^ка да сс нахрани. Ш С*Л° АлкханедРя (•'*"“* *
проса между пражкото пра- жени да обяиимь в йиз 4 Често се кжпи съ сту-
вителегио и судегскктЪ ь+.- на Германия, за да се за- денч цоаа Следъ КАП 

ВЬрва Се, че ъ й не пазя ц^л сгьта на Чехо- ,
слоначия. Сжщо така Гер- ! 
мания тр-Ьб а дч разбере, ,

Лордъ Халифаксъ изпил- че ние не бихме м гли д* 
зувалъ случая да заяни на бждемъ зрители на едно
г. Видмань че нъ Лондонъ н.хлуване ва чехослонаш-, мнъ Пр ст-рт, вънь отъ 
ще погледнатъ съ з.д н л- кат* терйп рия. оезь да градския прахъ и пушекъ.

изпитваме много голямо б 0ленн се Нс
бемик йегв за мира ао се страхувай огь раждане
пъла! Европа

Д-ръ Петърь Надш
ИЗр-уХзгсь. ВЕЧНАТА МЛАДОСТЬ

Завършилъ медииинеш 
факултеть при уииверм- 
"ета в ь ГРАЦЪ АВСТРШ 
отвори медицинс * ка*» 
нетъ »1г. К*де1е Саго! У 
Вахагд1с въ бившего аъ 

ние на Добри Русковъ.

(
'

Мож: да 
се пеаобрятъ.

Зеорги 2С. Сарийски
Инжинер*! - Елвктро технинъ 

АУТОРИЗИРАНЪ

Извършва електрически инсталации * 
апартаменти и електромотори.

мци.
е пъвдкгналъ колониалния

т ходи пеши и прави гим-
: настика.

5. Не се плаши отъ 
слънцето и огь въздуха. 
Оставай повече не свобо-

въпрось.

5Тг. СопаТапЦп ВгЗпсотеап.
Вагагфсстио. ако германснот пра 

* вителегн > съдейстъува за 
урежда, ею на въпроса за 
бФжанцигЬ Капнтаиъ Вг д- 
манъ биль кзе.тъ бележка 
отъ това внушение, безъ, 
обаят. Д1 се произнесе дтли 
то ще има успфхъ.

зашито истинската здрава
та жена се разхубавява
отъ тоз*-.

7. Хвърляй често погле- 
дъ къмь огледалото Тре
бва добре да опознаешь 
себе си н да ооправишь 
на време зсФха най-малка 
грфшка.

8. Силна воля и прави- 
ленъ изборъ въ начина 
на жинотъ з.владФватъ 
грозната старость. Трфбва 
да желаешъ да бждешъ 
младъ и ше го постигнещъ.

9. Жената трФбвд на

Единствения асортирннъ хнгн^пн* 

съ дамски и мъжки платове 

'• Фаза галаатаргя е нагазвах

ПРОДАВА СЕ!
Кдинъ дарзкъ въ дви

жение сгъ Електро-Мо 
то[кь и б*яъ моторъ 

Сжщо процааимъ и 4 и„Касзавовотз заезте“
Посланиет ■ за добра но- Дюкяна съ дворно м%сто 

ля предадено въ Лондонъ кн 
огь капитанъ Видианъ не се нв Уп^*иа Кришлна № 7. 
е дало вФвоятяо мц';го то- ! Интержвуввщнт* да се 
чни указания по начина, отпееатъ до, 
по който чугтяата биха мо- АНаСТАСЪ Н. КАЗАКОВЪ 
гли да се изразягъ на лФ уп. Каля Варна 3, 
ло. Обаче, приближеннтФ

I*метра, нвмфвщи
на г. НЕНЧО КАСАБОВЪ

Ул. Прваввп. Фердввавдх „\2 16 ^

пГ|родгайа СОМЕКС1А1Л— ‘ВагягскБларжакъ

-• Г
иП т#
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И Жнвотътъ изтича въ единъ мигь; 
самъ по себе си той е нищо; него
вата стойность вависи отъ негово
то употребление. Само доброто ко
ето правимъ, остава н само чревъ 
това той струва нещо

Да знаешь да чакашъ е велико 
средство за успехъ.

Да се облЬга човЪкъ на себе сн и 
отъ само себе си да се подканя на 
работа, това е за всекиго корена 
ма истинското развитие и сполука, 
а има ли такъвь духъ въ целъ на- 
родъ, това е неиьчерпаемъ изворъ 
на народна мощъ и благополучие.

т&нй.1

ш ■

21АК ГООЕРЕ^ЕМТ ОЕ ШЕОКМАТШМ
, йевасОа «| Ас1|1а $*г. в. Саго1 Кс 47 - Вдк ЯотДл)а

Араге 1а Вагагдш—1п8сг18 1а ТпЬ. СаНасга №6ОоЬгодепе“ АЬопатеп! 250 1е1 апиа! —
К» бас*ог РгорНс1аг: 51ЕРАМ КАОЕУ

ШШН1Ш0 ШП Роделва 2 Сслупспото споразумениеКървавите бор
би въ Палестина 

се засилватъ
ОТПИЯТ» Ш 1Н1ШШИЕ

и Солунското споразумение
По случай подписването 

на солунската спогодба ме
жду България и държави
те отъ Балканското съгла
шение, министъръ на вън
шните раб пи г. Комисии ь 
направи предь представи
телите на печата изявления:

реката протегната пррзъ 
м, марть към ь нашите съ
седи не бе егмо единъ 
жестъ лишенъ оть полити
ческо съдържание. Солун
ската спогодба «е реализу- 
вана безъ насъ.е едно до
казателство за искревата 
политика на миръ, следвз- 
на оть ромънския народъ 
и неговия суверен >. 
спрямо всички 
народи и частно спрямо 
съседите. Приемането отъ 
румънското правителство 
из спогодбата е едно блес
тящо доказателство за тия 
чувства на доверие и при
ятелство къмъ българския 
народъ и едно съчувствие 
къмъ исканията на други
те народи, когато тия ис
кания СА САНМеСГИМИ СЪ 
вечните интереси на Ро- 
мъвия и нейното достоин- 
ств.. Следва най - после да 
се изкаже една искрева 
благодарнзсть къмъ г. Кьо- 
сеинанонъ, Метаксасъ, Сто- 
ядиновичъ и Нужди Арасъ 
които допринесоха въ удо
бния моментъ лично за ре
ализирането на това исто
рическо дело.

Преди 20 години 29 сеп- 
темврий 1918 год. когито 
целя евр па гореше, на 
тоя деиъ покойния тегз- 
вашенъ Бъггсрски М ни- 
егьръ председателъ Ан
дрей Ляпчевъ подписа со
лунското примирие между 
съглашението и България.

Съ това примирие с» ту
ри Крей на общо Езроптй- 
ската война.

На 31 Юлии 1948 год. 
(датг. ксяго ще е- запише 
ВЪ световн ти история) 
сегашни8тъ Български ми-

Европейски йечатъ съ за
доволство.

Ние Иобруджанци се 
радваме и съ задоволство 
посрещаме, Шии нива стра
ница отъ балканската ис
тория, която дава първия 
етайъ къмъ успокояване и 
мирното сътрудничество 
межоу веччки Балкански 
Държави.

Дано солунското споро- 
зумение, като възсъздава 
взаймноШо доверие, от
крие широко вратит/ъ на 
народностната‘ вгъроИъ- 
рпимость, за да може, 
най сетне, да се издигне 
Балканския полуострова 
като една страна' аь кс- 
яШо вирпе не раздорът* и 
Недовгърието, а общото 
човпшко справедливо съ 
ШрудничесШвс.

Ерусзлимъ. 12 Августъ. 
— Бсзртдинитъ въ Палес
тина особено последните 
две дан сс василватъ пи 
пая за Туякаремь* дего 
гдиа ьрабск. банда се сра
жава съ единъ отрядъ ан
глийски полицай настжпи- 
ха и други инциденти, ко
ито продължавай да о- 
прецелигп пол жението въ 
Палестина, като резолици- 
онио. Край църквата .Св. 
Сиасъ* въ Ерусалимъ бе 
убигъ единъ полицай—;- 
рабинь. Въ друга една у- 
лица стана схватка между 
Полшията и група араби, 
при к,-а«1* д»ама ъраба бЪ- 
ха ранени.Тер лризмътъ ьъ 
Палестина прщоо жана сь 
необикновена упоритсоь. 
И деесъ се отбел-захао»пе 
нЪхолко бомбени атентати. 
Два ил ва слеа.твие на 
саботаж ь дерайлираха О 
собено активни са теро
ристите нь срЪдза Палес
тина. Терористи те на мно 
го места наложиха ргволу- 
ционен? давъкъ, за да о- 
езгурягь продължение на 
терорнстическата акция. 
Властите ползгатъ всички 
усилия да потушатъ тая 
акция.

— АктъШъ иодписанъ 
вчера въ Солунъ отъ име
то на Балканското спо
разумение и България отъ 
манисШъръ - председатели
те ?. г. МеШаксасъ и Ньо- 
сеичановг, има действи
телно историческо значе
ние.

ПгепорАчгна въ 1935 г из 
конференцията въ Стреза, 
тачи спогодба открзна но
ва ера нт. отношенията 
между българския народъ 
и неговите съседи. Свобо
дно сключенъ отъ всички 
подписани страии, той не 
гъстдпляна една фчн&лна 
точка а единъ етзпъ Ед
новременно съ насъ. сбли
жението между нашите 
страни е сашо желано отъ 
всички истински приятели 
на мира. Ние можемъ да 
се поздравим ь, че лрави- 
селстаою, оставай* надъ 
различията, които могатъ

иистъръ председатели г. 
Д-ръ Георги Кьосеивановъ
подписи пакъ въ Солунъ 
съ Дневните не Ьчлкчм. 
Ското съглашение.

Следното споразумение:
Подписаните; Негово 

Превъзходителств> Госпо- 
динъ Я. Метвкс.съ, въ ка
чеството му на настоящъ 
председатель на Постоя- 
нниа съветъняБалкпнско- 
съглашение, действуващъ 
отъ кмет » на всички чле
нове не Балканското съг
лашение, оть една страна.

■ Негови Превъзходител
ство Господинъ Кьосеива
новъ, Председатель на Ми
нистерския съветъ въ Бал- 
гария. оть друга страна, 
декларира 1ъ отъ имего на 
държавите, които предста- 
вляввгь, че тия държави 
поематъ задължение да се 
въздърж^тъ ВЪ техни!е 
взаимни отношения отъ 
всккекво прибЬ: ваие къмъ 
силата, съгласно сь дего- 
■ърмте. които вейка отъ 
ТИЯ държави е подписала 
ВЪ облвегьтя на ненападе
нието, и че те угозерятъ, 
ЩО се отнася ,‘до техъ, да

шДобр. Нов."

Вашовалсти^ вробпа фрввта
пр> Ебро на нЪколко места

Върховното националис
тически к^анлуваие съоб
щава, чс нелонйтелскиягъ 
фронтъ при Ебро билъ на 
веколхо места пробитъ. 
Неприятел ьтъ ьъ пълно 
остАнлеиие бега съ най го- 
лема бързина. В йнииите, 
за дз се спасятъ, се хвьр 
лятъ нъ оеката, КАдето 
биват пресл-Дв^нп огъ хир- 
течеиъ огънь. Г1 вече отъ 
200 ге;полай прелетеха 
разии сектори като напе- 
с х.1 г я Г>м . з .туба ьа ре- 
публик^нци!е.

Косвени приливния на ре
публиканци I Ъ.

— Въ Букурещ ь се е 
образувало едно дружес
тво за юридическо - прес- 

което

дз ни рззделятъ. с* имали 
I предвидъ само върховните 

и вечни интереси *.а общ- ; тапии изследвания,
восиимегс; .Румънско дру-■ носгьта.

Процедирайки Т8ка, Бли- 
зкиятъ истокъ дпвл единъ 
щастливи примери на ме- 
ждународеиъ духт, допри
насяйки с.-риозио за дело
то из брагстчо между на- 

, р дИ1е. Що се отнася до 
нзеь ние докачахме, че

жесп-о з« прес!ъпмсстьта 
Цельтз на това дружес- 

|ип е д« :.зучва причините 
на престапленията и мер
ките, Киито трЪбва да се 
взематъ з а предпазване 
оть товл сбшетзако зло 

Въ вег > вдвзатъ ь. й ид- 
нитъ» садии и -дьокати въ

Чвтатели
платете си

абонамента.

страната за п;>:д -длъ-л ь е 
избраиъ г. Вг.форяну пръвъ 
прокуроръ при Вьрх ниия 
касапи шеСадъ. Зл п д- 
председатели 
рспяву,
Проф. Миаовичъ и И. Ио- 
веску Должъ Глаасвъ се- 
КрЕ!арЪ I - нъ В. В. Станчу 

кать.

Г :-ж с,
> ,1Едно сфициалво комю- ) 

се отквжагъ оть приложе- | ННкР съобшзиа. че сраже- | 
■ието Ни пссганоалеиията | «ието на фр: нта на Ебро 1 
съдърж-щи се аъчасть IV . е бил . сагц ■
(Военни, морски !■ въздуш- ! 
ни клаузи) на Догозора нъ

■Е- *5е •I 7 С.
и. Гр. Пе- 

Проф. Парх нъ.тъй с жесп - 
чена ка<г по-прчди. Пр1- 
тиновъздушните бате рей 
свалиха дн н ли йон очисти- ! ,1•л»

*****

■А\"
. + V; Ч

■■

Ньой.. кзкто и отъ по;* 
Твновленикта, съдържаща 
ее въ Конвецаята относно 
грвнипите на Тракия, под
писана иъ Лозана на 24 
ЮЛИЙ 1923 г.

Подписването на това 
ЛйШорическо съглашение, 
между България и други- 
Шл Балкански оържави, 
ее лосрещна отъ цгълиятъ

Гжг;-

чески аеропланг. Но изт ч- 
ния фроитъ републиканци- ! 
те под >6рихз предните си 
линии нъ зоната на плани
ните Унинерселсъ. -

1N Между членовете о;но- 
натели лнчатъ г-да: К. Стой- 
несчу, Ректор-» нъ Буку- 
реШК1-.- увкверситсп . Жи-
ка Ионеску и Мирча Пое», 

Мана та га седмица, столицптс ЛЪше посетена отъ Садик отъ Касацчон ясадь 
едно значително число, американски милионери.

Клишето представлява, демонстрацията отъ ро
мански национални хоря. пг.и дадената аакуска на 
гостит :.

I.иД. г :
ЧЯ-ь : т

2^1

четете в-къ
мДсбруаяшспв Нсвша“

професоритЬ Б Д шгорозь 
и Счпсонъ, Емиль Вънтулъ

I И др.



*г

новини*■ ПОЕРУДЖАНСЧИ Год.
ПоследниШл са власи- >

■елата, коато ■ дюкянъ. 
а га разхобивя-

се огь 3 стги ке зъ Ков-— Лг кдестеиъ 
стгниа га рани пс

работятъ
ваШь-

чл“къ в» Апела- 
И. Р. ФР> 'Пълни провл ю всички ДДоа к*_; Нг И 

аргбиг -V? 28 с-.'--. 
огь 6 сгани

тшвния г*гъ г.
досегашен^ прелее-Ромхе^и , мушану 

двтелъ на тукашявягь о»р.
кметъ на трала ни- 

На негово н4сто е пови* 
вагначеиъ досегаш-

- Пр^ектрранд е тото ; единъ Д!0КЯчъ 
въ е «ви близко ьреме да ицъ ^ к;^ ^ у 
се оостреятъ въ всички 36. спораз,^-.3 

голови селз.^рай грг- | кифагь Ислаги

5Малцинства въ ■ ежлъ и \
За глазеьъ комисаръ ка Утй5г.а->*-'

малвиис:»*?* с нггк««енъ лищо2а м.е '.е п^зрвашу 
х. прсфес'.>ръ Силвиу Дра- еонажло сь Ромл... .Ят*

сь намаление 
п: ж лезни-

шенъ и 
нвятъ следоватеаъ при онр

по
ЬЪ-випит4 на държавата» 

зпомеьзтелви бронз-ьи па-
падаалигЬ ге-4
европейската Г-Е1 Д*рЪ Н.

(вавол*ка^

! ни-Ь адреси.
еждъ г. Е. Бужоряну.

Iг:*'нръ биншъ м^ввстъръ си колеги — 
и единъ огь нгй гсрвьгЬ 
огзааващц малцчветьег ит4 
въпроса.

Правителството е нато
варило г. Салзву да яз- 
работи бщишиятъ статути 
—чрезь които малаииствз- 
та шс се ржководятъ 

Стгтугз е лубликуьввь 
въ държавния ь-ствикъ- 

По гланвкгк течни са- 
държать ;

метяьцн За— При спиШъ ча краж- 
<5а. полицията е заловила | рони пргзъ 
малолетния Иванъ А.Хе- ’ война.

/3 гоа. еь Шпе- \ 
рць се опиХвалъ да отво
ри зарз^вичиск-ж оюкянъ • 
до ценШралниц-Ъ хали за 
да га обере. Малкия краде- 
ць е преоаденъ на съдеб
ните власти.

плму нането 
цитгь и ар. кр.

4) Съ и в то омая 
лнс право на саж.с&оя- 
Шелна администрация,

■и пъ-
— НозигЬ оснсвзни кри- се завърва ?■ гр.г., , 

мйнзлев съдилища ще за почез дз пр .ей- ?л,
да фуькаизвиратъ \ ьгта с,, Е3 уя рг-^ ТЛ. 

огъ 15 Септев: рвй н. г. < Мапоага Мо. $ лтшшва
\ г-въ Адвокат- Пргь

жия-езъ

6:зъ памлеама ни оържи 
е~ти, ще се ползеа&ь и 
жалцанстьенитл църкви, 
съ правело на пиринча 
подкрепа оШъ държаваШа 
ще и погзуватъ всички 
релеги.

5) Ромжнски йсЗанци 
!) РомжчсниСить граж• 0%ь малцинствата мо- 

дани безъ разлака на сера гать ^а Олдатъ държавни 
взикъ и раса се радвьтъ , чиновници, избрани об- 
е% еднакви права, като : щинска савеШници. да го- 
иматъ право да си сШ- • в0рЯт-. пй майчинь езикъ, 
мривап-. свои училища и ьа мито да ПооаваШъ 
културни институти и молбиШ.е си. 
да гсюряЩъ на свой език*. уув малцинствата, где- 

2) Държавата се задъл- шо са компактна маса,
се дава право да имаШъ 
председаШель на малцин
ството и пропорциално 
представителство въ шър- 

1) Всички общини се гобсниШе, земеделски ка- 
задължават* да првдвиж- маси и парламеншъ. 
дамъ. н1сШь оЛъ приходи-

почза ь

— Зз асфелтнотс шосе 
Базаоджикъ—Б*«чивъ пра- 
ви;елс.зото е отпускало 
100 милионна лей. Съобщев;--

— Както въ всачка ог-
; расли ва нашия държавсиъ __ {-|0 сакрЪщевие на

животг, така я въ прос-1 ГЙМНа3итф> въ нашия грздъ 
Ь-Ътното ни д!ло, се 54 3« 
гвезднло въ последно вре- I 
ме, ьа анархия и политя- 
кавство бацилътъ на раз-

Прк чзстй л Бу-. 
сев.зво смесЪЕ. 
въ гр. Коаст ад» м;,

ДаЕ• -К
се закрива девическата ги
мназия ГМ. С Нежина Ма- нтев^ 
рия“

псс^ъ--^?:; Въ;кг н. г.Търси се у ;
одговар- ь.- шиПРОДАВА СЕ нова кд.- да

ша съ 5 стаи и маза, съ права съсбра-- 
двз двора 350 кр. м. и 180 

До с мата к*:да сладка 
вода. Кашата е близо до кандидатките 
градската болница.

Спосгзууение въ редак 
акита.

ложението.
Мивистерста.то на прос 

ватата, чрезъ своит4 кон
тролни органи, съгършеао 
неиодготвени за своята целъ 
се 64 превърна-то иа бюро 
за пласирвапс аа пртятели 
и роднини иа силиигб на 
деня.

Минаването отъ едиьъ 
класъ иъ другъ ставаше 
съ .арепоржчителви белег- 
чета*, което не донасяше 
друго освенъ да увеличи 
броя ва сгудентит-Б въ У- 
ннвириситета.

При липсата на какваю 
и лае иодготвка тези еле- 
меитъ се подаваше лесно 
на най опаснигй течения

тъпи 
ввне 
трит 
коет 
клет

заявление, пг ::у- обт 
всичко необх лек -:

; енти въ най :к г г.
късно до 

! 1938 г. до Н.)
1 на българее То 

ьъ гр. Констанц
От;, Наст.осгг

отъ закона
образувайте ръ :жача оа вред вижда вже* 

годно въ бюожеЛа си су
ми за ивдръжкаЛа на 
ма лайне Шевните училища

1 улI

ПРОДАВАМЪ : г-г1'две ча-6) Малцинствените ко- 
пероции и банки иматъ | 
пра-о на съществувание 
равно сь ромлнскиШгь.

Въ статута се предвиж-

тсти огь дзе кдщи:
Една кжша ул, Трг- 

нсилваня Хъ 33 състоя ще

те си за просветни цели 
на малцинствата.

3) Училйщата веднага 
ще бъдаШъ открити следъ 
влизането въ сала на ста
тута. 7еорги X. Сарийски

Инжпнерт. -Електро-технпнъ 
АУТОРИЗИРАНЪ

* Изаършва епсктричесни инстапаци 

апартаменти и електромотори.
81г. Соп*1апНп Вгйпсо»**1 

Вагагй^

дап> редъ и други права 
на малцинствата.

1191Ш противь устоигЬ на дър
жавата, претендирайки за 

неденъ още презъ времето нейни .спасители*, съ ид
на Великата френска рево- нането на г. Ар. Калинсску 
люцик, отъ 1789 гол. а у на чело на прмсв4тния ни 
насъ съ конституцията отъ кастигутъ сг гури край и 
1866 год. На времето си аа това зло. Причист::аье 
оправдаваше своито пред- на този бюрократически а-

паратъ, заместени съ юра 
познаващи истгнскнт4 ц4ли 
и задачи на просветното 
ни д4л", налагащи се отъ

— В-къ .Добр. Новини* 
яапочна ре.чонного си из 
лизане.

Апелираме кьмь всички 
наши абонати да си изплв- 
гять абонамента.

Редакцията ни ще се ста
рае аа да може въ скоро 
време дя увеличи формата 
на н кн и подобри вписва
нето му.

~СЪ0БЩКНИ5-**
назначение.

Напоследък ь обаче, бла
годарение сниходителиос- 
тьта съ коят сл.дета тия

на
Съ» ^щавамъ па почитаемата си у-’:.ри 

тзла че приглестихъ гвпсапта си ,Д?й-п(! 
ШАНИ“ отт- Уд. И. Г. Дука № 33 К‘- те 
щата ул. № 45 срещу (магавика Смок-;К1

Сервира се различни напитки съ намалени п>

Деян з» вь куци :
Цуйка I качест 30 лей литърт и

— Правителството 
проучило и е съставило е- 
динъ оСИличенъ планъ за 
настаняване 
всички безработни. То е 
проектирало, щото до е- 
еента да може да пласи
ра всички безработни чр/зъ 
което шомажа ще изче
зне.

вой..я духъ на времето 
НеговнтФ благошворни 

резолта/и ще се яьятъ мно
го по скоро отъ колкото 
може да се предполага.

в ; представители на народа, 
броятъ на престъплг». чята 
се унеличиха з.страшитеч- 
нс. Плеядата адчокати ко
ито сс създада»а ою>ло те

н и л<
н

зи инегитуги, съ своето — Правителството с 
изменило часа за лгътна 
ти почивка.

театралчичество, изтръг
вайки сълзи ■ тъ ( чит4 на 
еждебнитф заседатели, пог
ледне, г4 издаважь оправда- Шварятъ ь I часа н ьъ 3 
телни приеждн |на обикно- сл сбедъ се отваряше бръс

25I! к
20III аВсички магазини се за-

БЪло вино .Драгашапи* I качзст. 12 . *
10 Г11— Ст.г 'ясно конвенция га - _ ,

подние.на между Ромжния и ! не1:> >>» ** се спре нарницише недпхгнъ ден»
Турция, тяя есенъ ш* се иа- | Т|>ча положение на работи- Ще бъоаШъ отворени, а по- 
селятъ 12000 души Мюсол-[ тФ, за дз се даде ньзм->ж- нкдллникъ до оиеоъ заис- 
нани ог ь Добруджм.

Дрождие I качест. 40 лей
28 „

Цените въ локали:
Б4ло Драгашанскс винс 14 лей Кг \

Цуйка шише 100 гр. 4 лей
Вира ,Ьрагадиру 7 лей цапъ, без*ь ре* ;

— Специалеиъ гратаръ — 

Посетете за уверени
Съ почитанз-в

ТОДОРЪ СТОЕВ!

г
II г

1ность на правосъдие» * да ворени. 
нлезе въ своята истинска <

— Много и значителни роля, този инстигуп. се 
сж ргформатБ, които нова- премахна, 
та конен туция въведе въ 
държавния н и гпарагъ.
Една отъ нчй важнитФ без-

<
— Общинското управ

ление издало за :< ведъ, съ 
конто е. нормирала цеп • 
тгъ ->и всички продукт.

— Отъ всички Стр! ю 
на държавата се Оолуа- 
ватъ отлични сведения за 
добритге резолтсийи даде
ни отъ страна на СЯ1рп- 
жериШп.

Днесъ, когато трФбна да 
изпъкне преди всичко ан-! 
торигега на държаната, по- 

порно с премахването па! добни институти, зависяши 
ежд^лищ та съ съдебни зз- отъ времени настроения,

нФмагь своето мФсто. По 
всички нарушения трФбва 
да се чуе строгата и авто
ритетна дума на държавата, 
чргзъ нейнитЪ органи под
готвени спемиално за цФлта.

■

седателн (курци ку жури) 
и заместването имъ съ сж- 
дилиша за престъпни дея
ния.

— Отъ идущйя брой в-к* 
ни ще налиа* въ голЪмъ
формагъ.

Този ицегнтугъ, съ съ
дебни заседатели 64 въ- „Тфедгайа СОМЕКС1АХА—Л Ваг^г^1
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^ащтт Требва да блдешъ търпелият, за 
да станешъ господа; ь на себе сй и 
на другйт*Ъ; нед >;■ венистч, което на
глежда аа е сила . иошь на душата, 
е ^слабость п немонгь да издържани» 
мак:*.

' шиш Човькь се раждв не ла бжле щаст
лива,. а да бжде чкнТкъ сь всички 
рискове п опасности. . Прочее, той 
требва ла влиз.т в живота, канто 
се отива на бон, храбро, безъ да се 
пита, как ь ще се върне.

и
ГЩ 1

НЩ:
:

Е. Берсо.

РоЬгодепе“
7.1АК IN^ЕРЕN^ЕNТ ОЕ ГОРОКМАТШМ

ЙейасИа «I Ай |1а 5*г. В. Саго! Не. 47 — В дк Кот«п1а
Араге 1а Вагагд1с—1п8сп$ 1аТпЬ. СаНасга №6

!
. АЬопатеп1 250 1е« апиа! —

Ке<1ас(ог Ргорпе1аг: 5ТЕРАN КАЙЕУ

ТЪРЖЕСТВОТО п крвМ ОВОРЪ ! Г1'ШИ1В 11ШНШ 11ГЬ: г

Обтцественъ интересъДаване клетва на кралските областни Представители
Снабдяване липсващите области съ Бода 

ва пиене; 900 милиона лей за поправка на 
шосетата.

Въ събота 13 Явгустъ 
н. г. въ 12.30 ч. се извьр- 

цнрекия ДНОрЪ 
тържествою п • обнирод- 
винето на н вия Адмчнис- 
тративенъ звконъ, 
което поснедч! у. 
клетва на нозитЪ кралски 
областни представители

Н. В. Краля облеченъ 
въ бЬла лЪтна форма 
влиза и заема мктото си 
на Трона.

Следъ това г. Министе- 
рн на р.ътрешнлгЬ работи 
Ярмандо Каяииеску про
чита крьлския указъ за 
обниродванетс на новия

конъ глезе въ села. Но
вия зек чъ установява ус
ловията за организирва- 
не и размиване едипитар- 
ния еъпрссъ на обшчнитЬ.

ОкржяитЪ и околните 
оставатъ

ши въ
Решенията на послед- плвнъ койю обх-агца за 

ния министерски съветъ прилагането му оснокааа- 
сж отъ голямо знечение не н« смесен * , предпрг-я- 
за необходимите нужди тия съ учась * и и* част
на населението. ния капитеп>. Предория-

ДветЬ яземати мЪрки; тията ще кмачъ За целъ 
първата се отнася за снаб- да снабдя. ь гсички без- 
дяавне съ вода за пиене 
на всички Добруджански 
села и градове около крей- 
брежието на Черно море; 
а второто отнасяйки се за 
поправката на шосетата, 
очаквано съ години стъ 
населението.

Въ единъ блЪщяигь ми
нистерски съветъ, днеш
ното правителство реали
зира два отъ най-н4жни- 
тЪ въпроси ласегещи на
селението нещо повече 
отъ колксто Сг напраои 
отъ миналитЪ режими.

Който е минввалъ ирезъ 
Добруджанските села съ 
прескъп^ие може да си 
даде смъткв за печалното 
положение въ което се 
намчратъ Селата кладе» 
нецъ съ хубава сладка 
вода, несъществува. ризли
ване на сладка вода,'Доб-

следъ
даване по н о и я

з а к о н ъ педъ контро
ла на областната админи
стративна дейностъ, саии- 
1% те пъкъ ще упражня- 
ватъ на общините въ съ
щите си териториални ра
мки какго до сега.

Кралските областни пр?*

вдминиегрзтивенъ занонъ,
Н. В. Краля подписва указа.

Г. Я. Калинеску прочита 
и указа зь назначаването 
по з.з 6 гпцчнй на крал
ските обл представители.

Следъ всички тия тър- | дставител * ще работятъ 
I жтегчени формалности все- въ рамките на единъ из- 
, аи градски обл- предста- работенъ планъ. Всеки 6 

вителъ по отделно се за- месеца областните пред- 
кле предъ Н. В. Краля.

Следъ полагането на 
клетвата, Н. Величесство 
се отегли въ трониятъ са- 
лонъ и разговаря по от
делно съ всекм яовонвз-

водни села и град ге съ 
нуждната и необход мя 
пода.

Съ известната и д> бре 
позната енергия, на г. 
Ярмандъ Каличесну, сь 
неговите си ехнеш ния ще 
реализира еще едно го.тЬ- 
мо обществено дело, за 
което признанията н* на
селението ще бъдатъ не- 
изказаеми.

Въ същия тоя минис
терски съветъ г. Минис- 
теръ М. Г*-лмеж1яну е из- 
ложилъ положението зя 
изпълнение програмата по 
поправката на вс» чки дър
жавни шссета и селски пж- 
тиша

Запсчнатитк 166 кило
метра нови шосето презъ 
тля годчна ще бъдатъ, при
вършени.

Целата сума отъ 900 
милиона лей за реелизир- 
Еането на горното е отпус
ната и всички предвари
телни п дготовки се раз- 
виватъ бързо и размерно.

Тази взета бързг мЬр- 
ка, с дело на з< служвеа- 
щето днешно нревте I- 
ство.

стаяители ще правягъ ра- 
пертъ до Н. В. Краля и 
мичк.стерствстг, на вътре
шни 1е работи за тяхната 
дейностъ. Споредъ това но
во разпределение ще ста
не и едно широко размес
тване и не чиновнически-

наченъ представителъ.
Сгедователнс отъ 13 т. 

м. новия вдминистр. 38-
Н. 0. Кралъ Каролъ II

Нв това неблаало тър
жество. В»еха участие; чле
новете на пр итегевото 
начело съН. С В. П. Пат 
рнарха Миронъ Крнсте.1 
председатель на минис
терския съветъ, всички 
кралечн съветнии , чле
новете на двора, чарша»
ЛИте, ГенералиГиШ, ДИП
ЛОМ 1ТИЧеСИО то т1ло, чле
новете на ксмлсияг която 
изработи авкона и пр. пр.

Точно въ 12.30 новиге 
крьлски области предегл- 
вители заеха мЬсто срещу 
кралския Тронъ л имено: 
г. зеп. генерал-, Хлнзу 
Ионъ областен ь кралски 
предстзвителъ на обл. Шо- 
мешъ, 2) зап. генераль 
Папъ Данила на сбл. Ял- 
6а Юлия, 3) з генер-тлъ 
СкъришорянУ Рс мугусъ на 
обд. Олгъ, 4) г Гснс Я- 
лександру но обл. Буче- 
жи. 5) Марте Ялекс-.ндру 
на обл- Тимищъ. 6) г. ззп 
генералъ Негрути Михаилъ 
на оба Пругъ.

7) Г. Отеску Никопае нЗ 
морската областъ, 8) г. 
Кадере Викторъ на Ду
навската ебл^сгъ. 9) Си- 
мианъ Констонтенъ на 
обл. Нисфу и 10) Алек- 
сяиу Г. ва обл. Сучева.

я Iпаратъ.

гч»-

руджанския селянинъ нез- 
нае.

Селяните пинтъ еода 
отъ горчиви кладечци. ко- 
итолетно времепочги г.ре- 
съхвотъ. оть различни ре
кички и блата и то япед- 
но съ добитъка си. Села
та край Черноморското 
крайбрежие сж ьъ сжщо- 
то положение. Градовете 
сж били изоставени отъ 
политическото минело 
б?зъ здрава кгнал:заци*, 
безъ ДОСГ; тъчнм кондукги, 
безъ уреди да фклгчрпвне 
на водита и пр. пр. Гор
ното положение е сж'ио 
п ити и вь Бесарабия.

Министерският^ съ, стъ 
е нзепъ решението щото 
да измени днешн ю ми
зерно п.л жение и оеж- 
щесгв.* зецнвжъ за вина
ги тоя тъй важенъ вт п-

Кра.1ски| |, областни преаставите-ш пелагьт клет
ва. на клишето г чъ Генералъ Негруии чадейки с ьагр- 
жаннато ла клетвата пред.* Н. В. Краля и яинистрнтТк

Итапиа^скиу^ъ Краль 

и ИмператореНова намьса на присьстьува мл г.),;о- 
ммте ВОЕННИ МЛНЕВРИ

Римг. Неочаквано ;< Аби^и- 
ния гч ри сж пристмпали, *а 
аа пра. жтегиубатъ на голГ-ми- 
тЪ тзлиаяски арл-.йскк ча- 
Т1елри кральтъ — им тиратаръ 
Ема^уитъ прклружс."ъ о-ъ 
Мусолини и малка восъка сви
та. Дчесъ се очаква пристига-

ЕВРОПЕЙСЬСИТЪ СИЛИ
Вчера въ Берлинъ, Римъ, леииего си съ кит?йския 

Лондоиъ н ГЬрижъ се състс- фг тнп. Въ Парвжъ *н .'Ьн- 
яха нови срещи между съот- ягнъ 4Жо; жъ Боне и яордъ 
иеткит-Ь министри иа външни- Халиф|чсь приеха сьветскит-Ь 
ТТГ раб^ТН И «ПОИ КИ7+. лъпло- | послангнн и отъ 

| матичреки представят»тн
В*- Римъ и Б.ртинъ графь | за ликвидир.>аето на конфликта. 

Чано и фонъ Ряб«нтрс!.ъ сж Въ Л-идовъ см!т»7Ъ, 
съгетвали Япония да направи геги членъ на к(М!СИЯ!а. 
всичко възможно да псстигне ! я1° ше опре.тЬли границата, 
примирие и да даде възмож- | ше бжди избраиъ единъ отъ 
нсС1Ь ла се сключи нова гра- ; америиаискьгь посланици въ 
мична спсгодба, като съ това , Далечни** ивтокъ, като най-не- 
ще облегчя значително поло* ! угралге аице.

свси сгряна 
се опитали да П«ср1>дн1.чатъ

него на прес1\ лои*с единна 
Умберто, специална есенна де
легация на Герм.иия водена 
генералъ Фромъ и всички мо-

•;е зя
ко- росъ.

За тая целъ, Минисгъ- 
рътъ на вътрешните ра- | ^ ‘мащфмг^ше^пр^д^- 
боти -нъ Арпандъ Кали* ж#тъ въ т^хно приежтетвив 
неску е израбогилъ единъ ^ до края иа седмицата.
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*»ат-з &7-гзл- хх хвлжхатъ 
с:«п -I :г.ч жх-ерпгь 
•*» ! * »ч* *гзр*?е*игП х?» 
*;Л чет»#-. 1з*е»-
техтмв . ■. я*7»ря 7рИ-1ЕЖ 
х* клатят. и.’икгмш

«.ух—} .- : *з -. - а. {-. а г
^Гзхз. з ••зж-.;г-*'пз ! =т се е* ул 

43 3'^агзе ъе лсже Мапоага Че. ^ 
п: хареса *•« зз 1:с+е-.-- каггв г# ж- | г-гъ Авкхата . '

и з:-* -сх-жь еггагх 
/теагеис: ш ~аха а 
г;«-. нп. То-кгя.1 гп
заетакт» кюп а» 4хлг» 
«•зсае *а 'Алхгша, тургзш- 
Г.Т « а аакагкккокк ии; г 
аг . »• е ;<х»~«л па 
» 3*1: -*л чхж» ак:%_ На

г _г -

=е?:«74
хкз:»-?: тщл&зкяш с.е- 
т **:ержхР»-хг :тъ ей-

ГЗ-—4Г Продава се
Съст^в»_а се с >

4 4 *• »*
Кухн4. 6г-« **«- -Г=«

гинеха сте*
В:ача а 

ингпзеи»** съ
4». м.

0*35 С-ееъ чзчзз—»41 
5 Рожжняя влжзл слг.с. н 
егг 4огз з» иоф&са егз-

•г*г.
3-» :гхье»
вг^ухтг и втикоьи

ПРАВА
се и м *» *г*4Р№Гтр«'?
71 1«« :х мхьаа

сгхде гргпеетш^есгг гз- 
* бсрга резултат*, съ »«

се заькж5вхха ш?на- жсжчс^^з! -.?»-.г* '-зз- 
х-тй режиш».

* игаП схзтжзвкжжта
шкшп се '«гаатжса пш
ае&я г;« с :и1

ий. *«р*ж- '4е^Е'ег,и*.шг. ь* рап
ха П м х»: гжт-«ги хр»- 

шршшшшть I;*ь:- а» гъзе- штшааа«агхмсг»; ->Ъ- 
тг*с-

е:я' -*:а 
;• :11 

тхтройжг ' 3- • » 
хъг ехсхг ч*"т:-

на уя. Гзнвизл >♦ 1 
С*>&ргз«**енн2 ген сз

ПРСДА21 СХ е:и **-№> I» са им*.з»тим п •ахкзмет «а — За АЖЧЖЖЖШГк 55» СТ1%-
съ 5 ст«4 * маза. съ 

ш пор З.Я ке. н. ь ) 50
Д; с«мат* тА4*а ехжхи Б>кт.?«щъ е 

|.и Къщата е блк». до
1 ХрКСЯа; • 2'.*«КТЪ

(г»!Г1о «ъ г«\_;аякV>* 7»•» 
* * СЪ ГО-Пък >ОЪХк'« к 
йс •«■■'• аежхт жпрвжлже- 
тнтй я ишложъткчесхетк 

: гкле уъ в->ф*ч. То* 61ие 
зо 1*25 го I гежмвъ гега а- 
торъ гп з г>и*»срсут‘ 
(1»_:ужьса» от^^ь.-.1^ сте:ъ

тиьлчкхя *еам е?ш I с*мг«сп??« №за 
|;«:хг. '*—» а -*л:««: ха и ;«:ва и а; • «ги• ч и

ХЖ ЗуСхШУЖЕЖЖ Ср* Г.ЗЖХ&в-
тъ Джрежлжа ъж с*ч .тж г» 

ьжг^хчекъ т./сеивгл з:-г! г»;».*н „ Фшъ-9-
о г»чтр|ЯЬч-ъ* ♦*хж»ссе« ХЙжа ^хд? :ш ь.:г. етаж»

Г/Л:1 П Л »:* '7 (ЖХХЛ 'П * П»:х «*1л
* •

г;?:съгрзрехжта Ь- ш жз 
■ Ссо>зт»ггже вп ред;« 

яжттг

’

Съобшев - г

ХР0ВВК4 При чзггг^г-’ Е 
ссз. »е. смесйх:• 
аъ гр Ковл«к:; - - 
нтехъ п: гтъ з« ?ле .

: . т.Прсаавамъ % - *

Вдм <5X1 с» В стая
е (п> к<:ц>| съ дв: уши
1гАгт-- оть ТОО «сж н ежсж- 
дтн съ .ъ.хвя дърктж 
къ удиаа Иохъ Вам .4 •

2/ &ДКО С 5*31*а КЙТ7Г 
7Ъ V» 1»

Т*У ВЯЮП ЧЯНОЖНЯШ ВЪ 5К2
жжиястерсткото вж еъви:- 
внтЪ ржйятв. 20 »“ЪСВ0 до 
19Т7 год 05#1ст*»кте.гь хх 
Ре>4 сечхг» гря Рояха:»х- 
тя легжа»? п Софся. Прж;ъ 
вгАжоте *ле*е нх негсЕщт* 
ся хжряера е доакжаеспло
к е ря^отя.тъ я*( шсго и . _____ .. .
довонтй отнокеккя и вр«- *24?ле*1*е зрм^У 

‘ тте.тсттг яежг» Рсялняя * еснчъ»; е? 6х;дке.й ; - > 
я Ьългхряе. евгч в>. р«* екгрз

Сх негогжтх ся евссоб- вюю ст 1 Се-*
е 19о8 г. I? НхЛ-* '

:ттг. и жтх се ежът* »;хь*гь «у- 
ждъ трякъсъ.

3* м се улесня яляосл 
е а храаа *ъ чу^бняа м-
дгго зе-а7* е КХУХ» ле* м- 

яу г хъ. и;«<|>?з ип в»
ексеорторят-к л . 10000 де*
Е* ВАГ.гЪ Егежя* За ДВ 
ГИ ЗЖЛаЗИ СТЪ гЯезТТаГт» 
Загуба.

Търсн се улнт-: ’ - .
II ..дговд^к на 
сраьа съ;бр*знс

заден; за яа. * 
обрдзувгзвг въ с*: '
тЕндгхаткитй да с;с

- .:.
Г?12ГТ1

Въ п:<го»еото с* жеда-
г«е да остжкм «мгхед*-
еТо »а ХОД '-б-У>~ * '
1П-ГО яшепр V а 32 - 
яжделт-г ьсдй ве’;е<ас- 
е;га 6 бж.

И. хъ у* цж 
Г. Агли М 1 - Б;за:«ра* 
ж*гь

Куз; вдяктк дх с* 
сътъ лс ссбсгсемъка въ 
ул. И къ В.дг .4 8.

- 3

3^

0*- т»з- -гг5«* ;? жй 
за г н« 4Л«« зе-
$и. 8а змгТдт *: * «

»•-
носто я хясл.гя гнесп 
соьнл:а:.-ь н< гарнчт* длъ- 
ЖПОСТ>< НЯЙ го поххркядеяя- 
*е р зоже^азжне усвЪгъ 
еъ новата яу служба.

А този и з я ос ъ 
етбх:дкя» ?; п м.же 

мъзгата г пр*-аледст*> д* се оибдн съ чужда 
»" ч.езь г ат .лред-лх аа*утв и хъсжгжгта да д> 
иоитг кг» -.-яяясхт* 4/*0С } ссеавче ОаВгЬ т«ж«ич ду 
ДТЙ «• 27. "7 К-Г. 1ТЯ7-. 
жигцгъсъЗ *. «-1 н- 
шгсъ.

— Зя 96ЛВ*Г4** крялСкл 
7у-е?с -7.иш.е г» ю аддедг пг
оЗджет-.» «* •**ГЖ.«5—/ А*а- 
г-гхг: г ажд-ьпеи 7 Оч««у 
Чяшсч* !-ш1ш.%
*<гт. В» жас р^хия» «ха- 
заж* слеФчяят ««;лк Асч- | 
стляца КялЛожра. Зяшявтеш* 
з Ялаяя х.1

е — звз 5ълпрс<атс 
въ ф. Констазс;

Огь Нает ятеге

+ 1-.21-^ха » пс;джен^е к х;.
Пг* т*а *1р*н взети 

стъ ср-в^те.-.стБг-т за -•> 
Егага^е еа зеийптает., 
ник.З г*е токбв» д» п;«г- 
с-5. -ъ »*зи _еаа

ПРОДАВАМЪ, ведиагл клшй ь 

кварталт (N11011 В§1гап) ул. Вп аМ 

Александри «V 5 отъ 4 стан, *2 нух( 
ни, кладенецъ дн<»ра и др. у 

ства.

П дъ т«зд втеа —и -*ъ 
г- «ек- иъс.зт* »л 
телстг а, вжзи гг геху*а 
кг хеккдежяаа — *и> .Я 
търг.веиъ е е я гл и- 
куцже Дра*»", с д« :гр;х-. 
т маизае ;; яск « **. 
кадъ 77 и зг *се*« чтвяг» 
подъ 3 о - н* чух хж сри 
«е;ж аевата се увелтчзж^ държавата е /тсусаажа ие- 
съ 44^ деЯ на кгг.ха гъ сбх дяжяП хремггя

Продава ес
&*Ж*П. тр.исръ ■*. 

.Рогй 5ет* з> д. б

Сеуа-гя— гро*заоде*ехя,
!*;■ '7 0.*4-6:ТЪа - -*»

с>л>
«яае ва аена жкего итиос- 
ва («еде -из1> спорззуигвн* 
сри С1слаьйе* Маркс Юр- 
давоа.
Скжс Ал»пжкедрк «Кклжхля*

XI *• тухътъ ял 
И*7* сена прг дхзайте 
своягк оромз*едик( еа
о.пе-ратвяитй, аа

Спраяча при. ОТА 
Колочиаленй «аггзичъЕиЯТ.Д

Ирсдгайа СОМЕКС!А^А—вВа2^ с^**



/ *, Ри ОсАаал? Г€ М. X.

^
6 4Ю '& в-#тГура 
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1/>л/л
2а дждешъ горд* към* ц4- 

/Я/-» с&Ътъ. но да небждешъ горд* 
към* стд+Ания чсИкъ—тобо сж 
дйз различни успбха.повика Хзк^уст&отс на живота г 
да се рсдбашъ на това. което 
имаш*. д^ъма по тл*ма глупост* 
да се ядосваш*, че други иматъ 
повече.

ЖЖ „$«Г1
ОоЬгодепе“

21АК 1МОЕРЕИОЕМТ ОЕ INРОКМАТШNI
йойасИа «I ДО-|1а Яг. Я. Саго1 Но. 47 — В-д1< Яотйп1а
Араге 1а Вагагд1с—1п8сг18 1а ТпЬ. СаНасга №6

Български информационен!. постник!.

м
АЬопатеп( 250 1е1 апиа! —

Кев»г1ог Ргорг!е1аг: 5ТЕРАN КАЦЕУ

■

БРОИ 300 Мисиято на кралските Не само това
представителиВи живота на единъ на 

родъ, па даже и въ 
вота на единъ чш.+ чъ пе-

да се габгъгче или поправи 
жн- а Доброто, ЧссШнойго, Дс- 

блестнсШо оа възтържес- 
Шь\юи.

4) Зайагсане Вьлгпрско- 
Шо население оШь всички 
ония, коиГио се опитват* 
да го заблуждават* и да 
го експлоатират* най 
безсрамни, най-низко и 
най-6езс*»есШнг, Всички 
ония, у които см се за
силило низкояШъ п подъл* 
егои.зл», алчнсс11ьШп, зло- 
баШа, завистьИс, подлос- 
тъШи, дсмб.-измьШ* и мо 
шиничесШвсй.0, и см заели 
гчеейгото на ДобжсШьта 
и съзнанието за дълг*, нд. 
но или кме^о ще си иолу- 
чатъ заслуженото и ще 
бмдаШъ Цосйчсесни на ме- 
сШита си и не ще имь се 
дава възможност* оа вре
дят* по-вече; пито на Пело 

1 Шо. ниЩо ’<а населен и сШ». 
Прижит-кчъ три годиии 

о т ъ създаиането с и, 
сега е ети -ствсвь п о 
ш. ат Т> закони, Български 
вестникь въ Ромжния.

Мие ще се мжчимъ съ
р!дка упоритост», да по- 
дигнемъ още повече ре
номето му, к ето рано или 
късно, ше бжае оигненъ

Приятна ни е изнед-та | гърди съ прахъи всевъзм .< 
пред»-е икгкг -V ;-дъ ***и ••-< не-. *,
м!рки «Зс-иог- СД....;.,.- чим- ''ог-и 
нвти к-мпания отъ гр да Пакъ и1кс,гежъ, градска

та грааина се пръскаше на- 
диече ь съ йода за да се не 
д га прахъ при , ьзходкл, I 
гъ глюеъ б!шеи осьбтене

Адм.шисгр.тивната ре
форма, пьриия органичес
ки законъ вь в' дот > ус
тройство на държавата, 61 
обньроднано, Десеткхъ 
крал- и представители сж- 
назначени, Т1зи десет» 
чиновник», ше бдят» върху 
реализиране!— на прит.ии 
пит! съдържани въ нечии 
законъ.

Принципът! на админи
стративния зак ьъ сж к. н- 
центрирани къ положение
то на мотиви отг-нъ Ар- 
мзндъ Квлинеску, ми»И- 
С1еръ на нътрешинф ра
боти, изложения които иъ 
убедителната > мъ аснгсть, 
съставлява едва студия отъ 
изключителна стойност» за 
усилването на Руш кечът» 
държава по пжтя иа алмв-

предегав тели, видни лица 
сь Iарапи.,и .ч-, правилно го 
приложение на админис
тративния законъ.

Реформите за приложе
ние, ге слагать из пръвъ 
планъ въ изн..ждане об- 
тцинИ!'к н администрация
та нъобше,—отъ гюлити- 
чесьит-Ь преслужяания Г1ре 
махна се за това, изборния 
састсмъ аъ обозуаав.то 
па яърж!вни!-Ъ ор:авп пра 
у |ранлячанието на ибщи- 
нитТ,.

РВОДЪТЪ 01Ъ три голини 
ф е ос( бно дълъгъ.
/ Въ живота, обаче, иа е- 
дияъ български нестникъ, 
тоаи перш дъ е с тъ ежд- 
бомосио зив ;ение, г а/по 
имаме пред* видь условиш 
яШа, при 1-оиШи смщест- 
вуЛа един* такъв* вест
нат.

Въ този пвриодъ вест
иш или умира отъ равно

душието на чнтаюшата лу
мни, или пъкъ успива 
дасеналожи на обществе
ното внимание и да 
аакрепно.

За да стане второто, о- 
баче, веобходими сж ср+.д- 
сгаа, умение и постоянство.

Въпреки, че още при 
.диррадне ви първия брой 
■В а. .Добр. Н .вини* за- 
почва се иротинъ нает. 

пакостна борба.
До тамъ отидоха, долни 

акааатирани и компроми- 
тарасн личности пакостни 
■ диесъ, на вашнг-Ь об- 
■истаени работи, че ни на
рекоха продажници—нап-

ни.
Наистина, пр. д“1-де.ни 

СЖ ВСйЧИИ принципи ПЗ 
хигиените коми 
да се спаз^атъ вь публи
чни локали, мага >^ни дчо 
рове и ижшя.

ИзигкмДтъ те услоч.-я, 
които нг пръвъ пленъ сж
гЬжКО ИЗПЪЛНИМИ ОТЪ ЬСи*
киго. но съ поиече стара
ние отъ стре а п - всЬки 

Съ други думи вместо I грвждгнинъ, ще вид мъ 
личенъ изборсиъ интересъ I че резултата ще е повече 
ьиЪстс чаСтнигЪ премени I отъ задоа; лителенъ. 
а» уоранлевието които да- Нека ие зчбравятъ гра- 
яаха една беа йодна систе- жда.тчткче нилая-ъ градъ 
ма. Въе.еде се с т а б- е единъ отъ малкото гре- 
идиостьта на чи* доее въ Рсмъьия чиито 
войника, .! отговори.С1ьта. пр цешъ огь |убериузо.- 

нистрагивння дрогретъ Това е есенци-аНосгъга иа ни бодни е ужьсяющъ и 
Най-напредъ, едно про^чв- новата длъжности накрал- не) а знае всЪки баща чс 
ане сра а и и т«.а и ,, * к . ския пргдетавитель. еко анесъ семейств'.то му
зачорчт-Ь от» миналото и ВиЪсто политическия ва- е здраво, не е изключенъ 
отъ съседкигЬ държаки. боръ е нъвтдаяа комп.- случи* щоп, едно дете 

Доктрината, рефермнг* тсатяостьта. Вм-ксто пгхай- да се разболее за дп по- 
съ които се шостнгиа от- ството въ публичните вън- мете цялото му семейство, 
лични резултати въ други роси, се нъвежда система- Тъй че, нека всЬкч гра- 
стряви, душевния климатъ та на точното ( вред^ляне. : жданинъ поср-Нщне добре 
из ромжиския народ», сак- БЪше едивъ исторически 1 навременнигЬ мЪрки ко- 
тит-Ь иа минал' то,—асич- ме мгнтъ едва и.па ера за- ито сж отъ общя полза 
китЪ елементи бкха взетм почна въ практическата об Тукъ обаче унт сщ-

лзгтъ. една нова държава нбщо до се каже 
потвърди желаният , н а Нека не се замемаря- 
същест; увавие, когагоаа- вятъ и принц! пш-Ъ ег х !• 
конния факторъ ш дписа гиената които не граж- 
този законъ. които слага данстаото. а обшинлтв 
дги">,ит'к н а утрешната грббяя дя изп1 лни. При 
Румжния. нашата ,Шурска‘ баня,

не е възможно едно граж
данство оШ* 3!)-40 хиляди 
д. ж. да сейзкъйе не вед- 
нажъ месечно, а веднежъ 
на две гедапи I

Намерението на елните* 
рната властъ да 
докера вягонъ за къпане 

‘ е добре дошло но дали 
това не ше си естанг са
мо миибрениег'

Не отъ г.с-мч,!кс зна

Дъесь градска.о 1рзди- 
ьстинско приб-Ьжи-на е

ше на ВлюбенитЬ двойки,
но не V мъсто За стъ по- 
чявка иа гражданството.

Питаме тогава г-нъ кме
та на греди ни, покрай 
мЪрк- т^ « сз итарнета 
кампания не чуастьува як 
нуждата д. съ:-даде хи| ие- 
ничншбусл вия та вечерь 
следъ цблоднененъ тряаъ
грвжданстиото да има къ
де да стпочини и пров1>- 
;ри ингонсикнрвш.тЪ си 
дробо:е,

Нек тямъ I'■,д^то гра
жданството от. ва на от- 
почиекв, ,те бждать до-
пуснать и тия който те 
тровягь респактивьо «ехм- 
кулигк!

1т гташ и 1-р
равна ви и шпновн и пр.

Нр слава Богу, мие се 
радваме, че при вашата 
демпителность, все пакъ 

гкрнжа люде, които 
обсаоечика необходимнт-Ь 
предпоставки за преуспк 
наето и ст-здаваието ва 
а. ,Добруджански Нови
ниГ вписнанъ

а а атношеиията ксжг.»

чехи и кЪиииподъ внимание, щото во- 
вия законъ де доиесе реал
но поправяне.

Добрнт-к закона, но без ь 
хора които да ги яркла- 
гатъ, севаалагатъ 
само на десетккъ кралски

по Д Стойнстип.мь нсички 
които желаят» успкх.1 на 
нашия печзтъ въ тоя край.

Вестиш ь .Въ' шна п> 
дитика“ е обнар-двглъ 
статия иа иъвшиятк рабо
ти на Мехославакия Д-ръ 
Кр фтт .е завинаВа съ 
изаимн гнечпенията между 
чех : и г емцч г,ъ течение 
на вкк вегЬ Той казва:

,Мне, чехигТ, вккаги сме 
се сз протпвлявали, съпро- 
т ни ля и. мс се и ше се съ
противляваме вавгкха гер 
маак.ааия. Именно за то
ва ние не искаме и не мо- 
*еиъ ла .п чешимь* на- 
шн.тк вкмеаи гр.а дааи 

Ние н, миимъ чс 11 при- 
надлгжатъ къмт, иели-ото 
Герман.к сем й,т Съ- 
1 руликчгств' в» гермавгни я 
и четни гар ли иъ пре- 
з1лъит1. иа обшат- хтр*а- 
в.’ с е I -V »' ио
з-Т. вт то оС-огатниа живо
та иа държката. дух вно 
всш-с -тп р мора-к,-. Е- 
то яаш даже диесъ, ко- 

1 г: ю ■к- пзсъ ,ж
стр.ничин ех. въ я и 
в и си бития, нни при нсе 
тгва , е ( уби и и иидеждя за 
въз танозвке д< Арото н 
п-.т Ар в сътрудничество 
между ч: хи н!маи

се

пЦ 6р. Новини*

Преговоритепо строго 
определената си програма.

/) Винаги вь пълна ус
лужа на справедливостъШа 
исШината.
Лрудж. добитъШа и съз
нанието за дългъ.

2) Освгътлсн че и упмШ 
ваме българското населе
ние въ Ромънин по всички

Латинския Университетъвг ПРАГА въ реота
на фазачестният*

при Г-н-в миншетр. ТИТКАНУ
Прага 28 Полктичегхи- 

ять д е и ь 61 ежнненъ.
Презъ време иа вчерашни- ския университет», следъ
т1 разговори съ лордъ [’»!.- Свършването нл курсови- ки гще гъ с оята първа

тк, които продипжкха фзза н? О! ганизирнне. ис 
цклъ месецъ в». Брвшовъ с дела още жел.к. тк ре- чечи- 

пч отношение ползата отъ престигна въ Букурещъ, аултьти ,цщ1 И и- ще
пр( дължанан* на прегож.- I иа пжгъ 9а пунввсквтз Говорейки за училиищ.'- .“'Ц ’ ПГ И,\И,И!ъ у- и-

Я^та. яоято ще посети. I та реформа, която е ини- ^ "гк‘*и"и ули
Седемдесеть курсисти и : иивтнне н« Н. В Кр<лъ ,а'прнмк!ъ чг. 

курс тстки, ни чгло съ г. I Карзлъ II. посечи че анесъ ЕлиС-бъти При .'., п-с»Ма- 
профессрь Шербанъ, ор- I тн. ижнсиати младеж ь иър- н др. Когко пжти бон
ганизаторътъ нв тая ви- , ии по нови пжтища за 
знта, преф. Тиботъ (,тъ 
японски»

Миналата събота, лягим- въ свья ътговоръ изтък 
Ия чс пропагандата б.-дей-

въпроси съгласно духът*
на времешо, насочвайки симанъ, судетската делега- 
вСшчки усилия към* кул- пия се показа песимистка 
турно просветното му и 
акономическотв издигане
и засилване за да може • воритк при сегашяитк ус- 
да извоюва и защищава лонии. П, ерклникътъ нас
ра фсекмде и всено.а за- ; юя силно предъ судетски- 
нонмиШе си права с* дос- >% делегати за пр. дълже- 
1Ща$нсШво, доблесть и съз ние на разговори■! но пос- 
нание опирайки се на -ес- лс-днитк отказаха да 
тиаят» ся труд», прова
ла си кауза и желанието 

жш*гъс вь миръ и рая- 
бшфътелство съ
съзнателни, ооблссШнц и I гзтъ да 
справедливи граждани на 
сШрсната, почитайки и
спазвайки законите и днешната система. , ха предстяиени нв г-нъ

Д) Изнисане всички фз- Следъ икколкократнаи мзнистря Тите.ну, държа- 
кта и Произшествията- иамкеа ва г. Бенешь лордъ венъ подсекретвръ на пе
то накШо е м безе все- Нънсимань и г. Ходжа, су- чатл и пр-опагаг дата.
какви дразнения и обиди, детската партия .печели , Г-нъ профгеоръ Шер- 1 Ри н" г- проф. Шербачъ мгтпсля1ят
когато и да било и без* I каузата и парламента рис- банъ въ къса-речъ изтък- ав П л‘ ж-имч тр>дъ и гЯ,,1ГМ1,щ%ва
•ткакви тенденциозни о- ; титк бкхз сстравени отъ на значението ц-литк, зс- ! и*и-еече че е избралъ | шебеошк м-.накз ои
менения и намерения, ■ зяседаииете. което 61 пре- , дачктк и постигнати:! най-гкаходящето м!ст. та е'лшаа Лт -юг
ата оепгавя читсшелиШп, ; кжсеачс два пжтр. I резултати зч збл ж ч, не яържяир не курссямт! ,'*

"Т тетрглят* и прецеш млядек!а оц лит-нсквтъ Трян илпдкмя м-ллна- ^ “
ь"*7^ с,!ми п-*чеген^спо ц 1 страни, пясдъ н- 8 ггд^ш* Тл м кгргикгв ня мвишл

'■осШавят* есе-иго на ме ЧвТв!* В-КЪ---------- на.я дейн-С1к на то-и у 1 ,«т*'"СеИ .троизхгдъ къ
сото му. Винаги и на ниверентетъ. | де,° ромънския животъ
сека цена злотоШребва „Добр. НОДМИВ“ Г-нъ министра Тит.вну

ччетотата нг
тоно

а ще ви посочинъ 
Ргжимя

I

лукя съорянъ не купчгтн
отъ мат*ч»-т1 стои пв ц1лъ 
день бгтъ ат бжде диг-

■

- своето духовно и морално 
! Обновление. Осжди фяа- 

демокряциа като

про
дължават» разговорят! вь 
присдствиего на предста
ви гелит! на коалиция, тъй 

всички \ като емктатъ. че не мо-

уииверситстъ, 
проф. Брей стъ лоавнекия ! шината 
университетъ, проф. Х-нри 
Транхонъ

; !» ш. кла мгжду 
р. ЗСТ^ ТГ.1 с,тъ 

вк-
нвтъ отъ каруцари-г! б

| , съ живи примери ОТЪ ЛО- лукЧи„у И ,я дя откдемъ 
стъ Стрвзбур битнт! резултати, доказа 

че Диесъ нашета младежъ

| -помитат» къ Нека цитираме 
I гг.аънага ни ул-ця нТсто 
I ая р л дка на ьклото ни 
I гражДвис<вс
| Съгласно е ’но ноко * ■ | 

Гвша.не ;га «'Тсчтеи-г • 
требва да се разхожда ' 
сяно по е 'к< и половина

размекнат» съ пар- ския университетъ и гуй- 
«аментаристи, тъй като су \ го Лорснци шефътъ на ^ организирана иъ стряжес- 
детит! сж 1’ротивиицк на 1 италянсквтз делегация бЬ- I кит! организации -ия!е

иъ хармония и дисципли
на и аъ духътъ ча истин

-

:

скятя ..аредна демокр. ан» 
Г-нъ министре блегоде-

рс \ари а
ПГСДАВА СВ н е; «а-
ш- съ 5 стаи и каза, съ 
ах- 1*..р. У5- к.. и и )&0 

Л самата 
* х» Кишата е блаво до 
гридгаата 6 ял- ва

Са гхзумекие лъ редак 
овята

а сал»*
гртжд» 

чинъ съ И.1НГМ ...ели гър
ди, . . се рал »да Вм1- 
сто чист» в. ».-.у«ъ, се врт. 
... а у лема съ чятеввреии1арсзъ.--ааа *> 3-ра ст.



*

.ДОБРУДЖАНСКИ НОВИНИ*

шпа1Ш МП ФШ« п
ЦШГЬ НА ОБ

определени за н-къ ,Добр. Новини*

---------- ЕВРОПА ------------
1нмшсп>|1. ВшИк» Ш» ?»Пинн;«(гсшши Азажиькла <ъ нккой си 

Меметъ Мамуъ, Наздрвз- 
, сьъ с * ъ 1а* : оС1кпна ва 
лева с^, тчй с: пр мъта 
•, г ктщ те I!.- Меметъ и 
с шж к.йто купиль сж 
ш>1 де.!ь н-кушкаа 

ена си така и заварената

— За общо анание съоб
щаване не огъ 15 Августъ

МЙ
цитк.

Всичкцтк обявсснйя ще 
сс таксуват!, въ провинци
ални в-ци по категория 5-а, 
опрел?лени огъ дирекцията 
на публикацнтк при подь 
министерство!о на печата 
и пропагандата.

Никакви изключения ис- 
ногатъ да сс нравктт.

Определението на цеиитЪ 
аа нскко обявление се на
мира публикувано, въ 
вестника.

ае в ь сила закона
Еди > събитие 01 ъ 

мсстепеачо знаене е с 1 •
се пр е ь< ржжк. Ткз». чоитг 
сж сл дилт > а-чо гга^а 
въ . р до аемо по пан- 
релк» Ч1Н11'Ь части на кси- 
юкенг.', требва наистина 

■ да с* учудени, че едкрт- 
юеянсчь доювотъ е на- 
рушевъ отъ единъ пактъ 
безъ заплтха или насиля»: 
огъ коа и да е страна 
Тава балканскитк държави 
дадоха пр.мкръ ва дрс- 
ьъзхгдгщитк гн етропей 
ски държави. И очевидно 
т-Н сж лей т*ув=ли по соб
ствена ия!>нилтивс, безъ 
гмкшателств . тъ страва 
н» т тикит! СИ'и.

ПРГГОООГИТЬ С* БОЛИ 
ВОДЕЛИ ТЕЙ80

и сж забележителни п* то
ма. че представляяатъ ед
ни отъ малкото ч! ст о при 
крити СЪГйВШГНИГ, К1 ято 
доиед! ха до нкщд мждро 
и нонструктивно.

Но пай-к кгереснати стра- 
ва ва този ход>, е, че той 
пред> еш»ва и-дьгаьет ва 
теза, което може да се 
развие въ една сова вели
ка ерла въ Европа. Бал
канския полуостронъ е на
истина най-важното, като 
и най-гелкмото, ( тъ тритк 
разкол, итния на Европа. 
Той е стратегически мостъ 
къмъ изтока, а сжщеяре- 
менвио н погранична земи, 
стара, ао неразвита.

диппя ГД Оп-ь, еннягд въ вест.ш-
ЛейОтъ 1 до 10СО линии ....

Отъ 1000 лннив. на горе. . .
Лотарийни съобщения. . .
Баланси, покани и до. - . •

Съобщения, артистични, 
съдебни, училищни и др. . .
Търговски съобщения
най-малко 5 линии....................
Финянсовв съобщения 
най малко 5 линии ....
Статии, търговски
обяснения и др.............................
Изборни събрания, съобщения . .
Скръбни вести ао 80 линии . . .
Офнимлнт I убзчкгции....................

Съгласно закона за 1 бявлеииятм всички се 
заплащам, предварително.

7гласието, току-що пости» - 
натото 6между България »•
ДЪрЖЗВКТ-к ОГЪ БйЛЧЗНСТо!
то съглнпениг. Посркдст 
»< мъ този патъ. съседитЬ 
ма Българки отхвърлят ь 
ноеивитк кл 17.41 на Ньгй-

8к.кто
15

СИ ДЪШс ри.
Убиеца е заловеиъ и 

а ждебнигЬ
10

пр даденъ 
рдасти. I12ския догчгоръ 1. на Лозаи 

сс»-: 1 р ••■■ц-г, 1 сила
та ва коиг, предишната 
съюзница на победтнитк 
сили бк принудена да ог- 
равичи втеннитк си сили, 
случая полицията,
31 000 ч „кк?, и да пг д%ъ 
жа еди» д.м» плч >из I -,.и, 
аоиа на фьцгата н турс
ката граници. Ткзи 
дателни клаузи заейгатъ 
главво егееднтк държави, 
което положение обясняла 
защо сдшк»к 
дейтевуватъ 
при отхвърлянето-пя единъ 
логоеоръ, иаложенъ отъ 
всичвп иглики сили и ткх- 
иит-Ц пом ганицивъ 191» г.

—оо—
12

— Семейството Григор!. Я. 
Каракашевъ, исказва еърдечна- 
та благодарность на 
роднини, приятели и по.жати, 

голямата

Ю
ВСИЧ1 и 20—ои—

— Окя де: ь д.аата ва
колеше та Ме/.у Тр- ще ши
ла отъ с. Петке играли съ 
въгдиша отъ ксж-о се зя
пали?, близката купа съ 
слана.

Благодарение на градска- 
ката пожарна команда, се
лото бива спасено отъ за
палване.

. 250з о сподилихакнига
скржбь по случай с-ч ртьта на 
скъпите имь покойнице, Я. П. 
Каракашевъ баща и маяка То
дорка Я. Кзрак-шевл, които се 
поминаха въ разстояние отъ 
една с. дмицл.

8

11.ка
то,I

■ й бъ 
Д<—оо—

— Абонат чтк отъ Селата ни 
се оплакват!, че иеполучаватъ 
редовно вестника ни. Причина
та бяла, че раздавача ги оста- 
аалъ акупонь по кафенетата.

Ние направихме постъпки 
тото аа вь бждеше на пейки 
ще му се предава лична

— оо —
— По случай посещението 

на г-на мннистра Титяну въ 
Валени де Мунте, ок.чншето на 
културата и романизъмъ на г. 
професоръ Н. И-.рга, се е пред 
ставилъ на открито небе, пие
сата .Отмъщението на земята" 
кжд!то сж приежетвунали надъ 
5000 селяни.

Импровизираната сцена и 
кулиса отъ зеленина и цветя, 
както и добрата игра на ар- 
тисгитЪ сж награкилн отлично 
впечатления на посетители!!! 
и отъ явоя страна сж ги на
градили съ бурии овации и 
ракоплескания.

Давайки си СмЪтка са резул
татите огь добри представле
ния г. мннистра е"азелъ ини
циативата да се представян 
леки народна пиеси подъ от- 
открито небе, вь различните 
краища на страната.

— оо —
— Сме въ пълния разгаръ на 

санитарната офанаива. която 
се развива въ страната.

Не е останало нито едно се
ло, нитп палата, които да не 
е посетено отъ една медицин
ска команда.

Лекари специалисти, мило- 
сердна сестри и необходимия 
перяоналъ, пристигат ь въ даде
ното село и веднага въ некпй 
прааднд ката откривать им
провизирана амбулатория, съ 
нуждммте медмкаментн а дори 
в ренгеновь апаратъ.

Специални команди канятъ 
селяните на прегладъ, даватъ 
имъ се текарсп», други се ии- 
шскти)ать, обеснчва имъ Се 
кавг да се паачтъ и борятъ 
еъ тубервулозата, сифилиса, 
маларията н др.

Главната цель на теви ко
манди е да съберать необхо
димия материала за развити
ето на болестите вь дадена о- 
бласгъ, за да може да се |взе- 
матъ най-подходящите мерки 
като се капратягъ лекари спе
циалисти.

По течи начинъ тьесъ по 
цЪлата страна се водя 
успУцм борба з4 излекуване н 
физическо засилване из насе
лението.

мсм> гатъ га
независимо М1

ИРОДАВАМЪ, «едиаг» кжша в к 

книрталъ (Ниси Вй1гйп) ул. Васи/й ^ 

Алексьидри ЛИ 5 отъ 4 стаи, ‘2 кн. ^ 

ни, кладенедъ нъ двора и др. П' 
ства.

—00—

— Рехоламгнта за при
лагане н~ ноеия админис- 
траШиевнь закечъ ще бъ
де гоШоеъ най-ъъсно до 15 
&яЩет*рий н. г.

—оо—
Силистренския кленъ на 

морския сгкиъ, е органи
зирал* голпма ескуршя 
съ маршрутъ, Силистра, 
ТуШраканъ, Гюргоео, Русе, 
Ада-кале, Турну Сеееринъ, 
Базяашъ и обраШнс. Тръ
гване на 4 СепШемирий 
н. г. Желчощи да оста
на Ш-ь въ Русе се позволя
ва за 4 дена.

Записване *» града Ври 
в. Л. Шишко въ Ул. Я. Си
то! N0. 15.

това съьигие е стъ 
Г0Л6М0 ЗНЙЧМИ по 
следмить причини

които познават ь 
острото съперничеството, 
което раддкля най-мллди- 
т* европейски държави, 
така наскоро осве. бодени 
огь ребство, биха (щенили 
шо ччачи ля се даде доб
роволно на България, отъ ! 
старигк и неприятели, да |

а
т!
и
и

Справки при 33. ОТАНИВ1!» 
Колониален* магазииъ

Т(
и
к

ВАЖНО !ВАЖП1'! И
д
п

Новооткр тиятъ манифактуренъ и г?л нтг т
и гроздю и

яг и
рийски магалинт. ,□ 
на уд. И. Г. Дука № 17, срещу обущарския 
газиаъ на Иорданъ Омч роьъ.Пови изявления но в

Съобщава на почитаемата си клиентела, * л 
предь видъ есенния сезонъ е снабдгнъ съ мзьт' а 
редно богатъ есортиментъ на всички артикогд I- ч 
при иъйефтини цени.

ПОСЕТЕТЕ аа УВЪРЕНИЕ!

Л1
—1)0 —

— Записванията аа уме- 
нипигк при Вългарското 
частно пърконачклко учи
лище въ гр. Бааарджико, 
започватъ яз I Септемармй 
т г. Вь I ттдЪлевие ва

(Държааниягь секретарь 
аа Сьедикениткт щати, 
Корделъ Хълъ с държалъ 
по радиото аажаа речи до 
международното положе
ние:

ВСИЧКИ СТРИНИ ИМЯТЪ 
НУЖДИ ОТЪ МИРЪ

Всички страни имать е- 
динъ кърховенъ иитересъ 
аа запазване иа единъ спра 
■едливъ миръ и на едно 
устойчиво благосъстояние, 
както и за запазване на 
реда.

Но агкка отъ гкзи це
ли е сериозно заплашвана 
ва мясго точки на земното 
кълбо. Всички правител
ства и всички народи трф- 
бяа, прочее, да взематъ 
м-крки протинъ известни 
опасни развития, които ги 
заплашьатъ и тЬ тркбна 
да имагь едио пълно съз- 
вапие за подигнатитЪ въ
проси.

КОС ТГЪБВЯ Дй РЪКОВОДИ 
ЬЛДСЩСТО пи свъти“
Бждещето на свкш тре

бва ли да бжде ооределено 
отъ всеобщото прнбк ване 
към», ньсрсшеиатя сила н ! 
Поит.уяинтк нападения, и- I 
ли пък 1. мнръть, спр.нгд- 
ливостьи и редътъ, с* а- 
гащи КС иа една здрава ос 
мои», стопанското 6*313- 
съсгеянне, Сйгурьостьта и 
запредъха. токбна да рж- 
коведхтъ а да з.п вкд- 
нта международните от
ношения? Времето е близ
ко, когато ед.-.ата иди дру
гата възможност», тръбил I 
да н?ддйд-кг.

Въ единъ ськтъ есе но-

вече по-малъкъ скоро ие 
ше бжде нъаможно н а 
д>ржави11 да иабератъ и 
следватъ, едащЪ патя на 
силата, лрупп!, пжгя ьа 
разума. Тк ще тркбва жа 
стедватъ село една насока, 
само единъ пжть.

1
1
<Огь почит-ь

ГРОЗДЮ & ТИНИ) I

Км» с« увсвожмт шпхошЯ илшвът» > 
педехп) швп (лалугер!)се приемагь депа, навър

шели 7~години, като пред
ставата ектъ за раждаме 
(ех1гас! бе па|!еге)ШШМ ПШГШ1П

Зала с« ;к»а.
(продължение отъ 1-ва егр ) Г— 00 -

шожатъ вре
пулсове неоспорим ь.

Той по моли нурсиати- 
тк дч си дадагь т лрес-тк, 
зя да не се прекъсва връ- 
сквта за временно опозна
ване.

— На 14 0 м. банаШ- 
скиШгъ българи ШържесШ- 
вено сж отпрлзднували 
300 години оШъ заселва- 
неШо си.

На тчп тържества сж 
присъствали делегати отъ 
България. Югославия, Че- 
хпелования, Добруджа, и

на И пакости*

* гК* г? животни упо-
& *1■

V1К,II5 ^N^0108
| * — Реп!ти а*5.1 гидеге<х — *

» ,Професоръ Нене Брей 
благодари за добрия при- 
емъ като се изказа за ед
но потГ.сно сближение 
между французкате и ро- 
мжнека младежъ.

Председчтелътъ Гуйдо 
Лоренци се извинява че 
не може да говори освеиъ 
на матерния си езикъ и- 
талянски. но е убеленъ че 
80 с о ще бжде разбрянъ.

Благодари за добрия 
приемъ и онлчертлма бра- 
тскитк връзки между и- 
талианския и ромжнеки 
народи

Г-нъ проф. Тиботе пре
дложи на г. !министра едно 
почнгтна членска книжка 
отъ името на дружеството 
за френско ромжнскосбли- 
жение. което има седа
лище еъ Лионъ.

Курсиетитк изпяха иа 
р, мжмекм .Н а нашето 
знаме"
0ОМЗ.НСКН химнъ.

требете ПР*'
- .4"

парата.

др.
—оо—

— Всички училищни за
наяти*, аъ страната, ще 
аяпочнагь иа 15 септем- 
врий н г.. освеиъ основ- 
нчтк. гк започватъ на 20 й 
сжшоягъ месепъ.

ЗОВОЬАМЬОК• <1

Вируоулъедна улшергь
Който е една течность готева припарирана имайки 1 

ственестьта да даде на олъховетЪ кжщмиг!. и нелеки м.«1ьМ 
еднА смьртва боатЬсть.

— оо —
Тач година гр. Канарна при 

влече много Сеаонисти, благо
дарение на антивиоси.та на г. 
кмета, нсички улици на града

при подь миннетра са нал* сж павирани.
I ивнетнат» г. Снлаиу Дра- „ 4 плажь • отл"'«"'ь,
! глии., 1 К нови каЛини сж напрввени, о-10миръ. коло зц внли сж

Тя му е Връчила едно тая *С: ■ ъ Ще се строчтъ около 
: 6ш фно нзлт женит. ао ИС- 50, за вь ождеше Каварна ше 

добруджански- ! **°икурнра В* 1ЧИН!УИЯ платът,
— 00 —

—00 —
Преди нкколко дена 

една българска делегация 
отъ Силистра се е явила

Единъ пльхь или мишка която бивайки мамена с18 
хубавата миризма, наяжда хлкбъ ляи зърна напоени с* 
• ВИРУСУЛЪ ФУЛЖЕРЪ". получава една смьртнл болксть 
която я предава сетне чрезъ заразяване на другигЬ плъхо
ве или мишки при СОлнклпане^уннщожав йкм пл. .ВИ РУСУЛЪ 
ФУЛЖЕРЪ" апсолютно безопасен ь аа хората, добитък!., 
птици или дивечъ.построени и

При поискване се изпраща пс пешата (Рамбурсъ). мн.- 
жвстното удостоверение които ги получаваме огь учрежле 
ннчта в го.гКмитЬ земеделци доказват 1, си твта на този *Р1 
парать.

каннягз на 
тк българи.

ПоръчкктВ се приемагь направи въ ГаЬотвТоги! Вися- 
ге*Ц 5|т. К«й«1» ЛЗ Ю.

За продань въ нашия окржгъ аптека 
Бааарджикт.

Цената на едно шишенце е Пвлей, ва мелнжцитк
двойн*

Управлението иа Б».лгарски- 
тк, ч.тсгни училища, започва да 

въ града запнсва ученици. Разрешение
спнв едно двойно убй- I *Мг; ■'■и"ИЧ н1-мя! 

г+»,л I !г.г а т гъ / *’мъ ^нагевъ е заявилъ, чс
на ученици ; мими Ьестяпмо по ж, * Циг.ньи» Алп Ос- I ако маиалмткздания коато слу

лгк бьлгарскага мдйГГ “ ту, и КЧг-мгтитЪ ^ СЛрИ* Ма"'Ь СЪ Н<’** -Уби *еВа 1 жиха м Бтлгарски училища
ть и оуреИстито се раз- ск и ззпартната ти дъще- не се освободяБългарското
писаха ъъ зпатгптв ::: т:г- ря. ПргчиктгЬ за тс*а у- малцинств . е готово да наеме 
и поектиха сгряжечота из- бйствт СД че жена ия нови тат-ивл
ЛОжба Гултаиа гп У Та,,'л ч« *ск,'и » сисултана го напуствала н |а децата.

—оо -
Н. Лагер*— Оня день, 

м*
и нанионялннв

Следъ тази въодушиеена
— Злаисилваята чифликчилтк н иагаани ое фабрииуватъ 

шишета съ цена ЯН* лей.
!|ИТТЧЧ ПроГЩМНД.4, Ц

! актрхжигь, мг >ч»,тть ..гь 25 
А».ут-ь г. г. ——

»Ь 1Т.

„Прсчрчйа (:ОМЕ-:КС1А1А-“Ва/агз^сзапис-

1
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За обичаш* красотата зна
чи, да виждаш* свЬпяината

В Хюго-

/

гтнвмай никому вврва 
ни втд[които го правят» честит» 

I а*# х# можешъ да ги зомвс- 
тиил е» по добри.ИШШШ Лаеатеръ.

Ловене храбрость и нужда 
за живота, сткоя^ото за смгр- 
тьта.

Леоиидъ Аидреевъ21АК ^ОЕРЕ^НЧТ ОЕ НчРОКМАТШМ
■•Ла<|1а »1 А<2-|1« Кг. В. Саго1 Но. 47 — • §!< Вош1п1а
Араге 1а Вахагд1с—1П9СГ» 1а ТпЬ. СаНасга М>6

Български информпциоиспъ вестникъ

„$НГ1
•Ьгодепе“ АЬопатеп! 250 1е1 апца! —,1

Ке8ас1о- Ргорг1е1вг. 5ТЕРАN КАОЕУ

Вошсто лейавнтелность 1ИЮ1РИТ41>НВТЪ 1’ШНШ-а Парастасътъ по случай 40 деня
-у

оть смъртьта, наЕю двадесет ь| и петь 
годмим вече, откакто ние- 
бългврского население отъ 
Добруджа живееш, въ 
ноаохо си Отечество - Ро-

Мпвистерств/Т" ва На
родната ирзсвета, въ п.- 
гласне сь К.мисаркята ва
малцинствата раб тятъ за
едно втрху въпроса за 
предаване н« минори.ар
иите езици, въ първона
чалните и средни държа
вни училища намиращи се 
въ обласгитЬ и местности
те населени съ минорита-

стистъта, кждето нмгтъ ус- 
:ая веко местожителство, 
показвайки иноитута или 
училишсто, ьждето искатъ 
да 1й запншатъ.

3) Декларацията трябва 
да бжде писана. пе диълне- 
на н подписана личео отъ 
родител», каетейника. па
трона и ир. иа децата. Де
кларацията е освободена 
отъ марки.

Декларациите на теви 
които сж иеграм .тни шв
бждзтъ напранени нъ об 
шинското управление отъ 
месгнотьта.

7) Обърнало се е внима
ние на издртжншите на 
частите н к .нфесионалнн 
училища, че ше «отатъ да 
се запишатъ само толкова 
депа за коляото училище
то има оторизация за сж- 

ьезависнмо

ното познаване, както на 
себе сч, тъй и на болки
те и въжделенията на сво
ите съплеменици.

Но, дз теглимъ, мчкзръ 
и съ пр«скърбие, черта на 
миналото. Ето: Настжпи- 
ха нови премена. нови по- 
рядки нъ политическия 
животъ на страните. Но
вата конституция гаранти
ра на малцинствата, тех
ните църковни, просветни 
и економвчески прав», 
сгатутътъ на малцинства
та потвърждава това. Пра
вителството също. Значи; 
законите двввтъ, гаранти- 
ратъ в ние? Не е ли вър
на ^тогава пссловшатв. 
че „Господь дава. ала ьъ 
кошара не нчаова ? *

Защо нашите кошари 
пустЪягъ ?

Въ една своя речь, по 
случай инсталирането на 
Клужния царски резидентъ 
Н. В Пр. Патриарха, д-ръ 
Миронъ Кристя, Предсе
дателя нп министерския ! 
съвЪтъ. заяви :
, Заради твмната ясяя- 
наето, Хонституцията 
осигурява ма малцинс
твата твнитй цьввов- 
ми. просввтми и иконо
мически права'.

Е. добре, ние заявява
ме, че не ще пОзвслимъ 
да падне нитосенка вър
ху нашата безупречна гра
жданска ллялность, но не 
е ли време вече да се 
лояииъ и въ рамките на 
законите тсредъ една ат
мосфера нЯ спокойствие, 
опрощение и единносгь, 
да раттребамъ, почистимъ 
и наредимъ разхвърления 
няшъ общественъ домт.?

КРАЛИЦА МАРИЯ
4к Аг§а*. при гроба на Кра
лицата. вь ириежтетвието 
на Н. В. Краля Н. В Пр.
Патриарха. КралскятЪ съ
ветници н Министрите, сс 
е състоялъ Парастасъ. кж- 
Дето, всред ь една отиосфС- 
ря на дълбоко благогове
ние и синреиость, устните __
ма Осиротелите, шепнели : Р" и посещавани отъ уче

ннци отъ малцпнетвенъ

На 27 Септ. т. г. навър
швайки се 40земя отъ сиър- 
тьта аа Кралица Марио, иаъ 
олтарите на ввйчки черкви 
отъ Кралството, се възне
соха къмъ небесата горещи

Законите на страната 
■СМО И категорично сж о- 
првделнли нашите права, 
третирайки ни винаги като 
равноправни граждани на 
тая държава. Отъ давде- 
сеть И петь години наши
те икономически, култур
ни политически и д;.. ин
тереса се срастнахв испле- 
тоха съ тия на целокуп
ния ромънскн неродъ.Съ- 
крокшното желание нв 
всеки ромьнски гражда
нин* отъ български произ
ходи с било равноправие 
предъ ааконите на страна
та, и гарантиране на всич- 
ки права произтичащи отъ 
нашето положение на ра
вноправни граждани.

Е. добре: Конституция
та на страната изрично, 
ясно и категорично г.зран- 

■тара тия прана.
Огъ десятките правителс
тва, изредили се отъ дза- 
десеть и петь години ня* 
самъ, нито едно не е 
отричало налцинст- 
аеиите правя. Деклараци
ите на всички отговорни 
фькторч презъ време нв 
различните политически 
перипетии ярезъ които е 
минала страната ни, вина
ги СЖ били направени въ 
луда яа добро пазбирв- 
теалство и живуваме съ 
малцинствения елементъ.

И въпреки това, 
нашата обшестзеннв ко
ла е била винаги разнеб
итена и разкривена, тро
маво скърцаща по мера- 
аенъ пжть Не ведчажъ е 
забременяаалъ нашиятъ 
общественъ живзтъ и не

сърдечни молитви налъ ти
хйя гробъ..

Че оть висините на веч
ното спокойствие, всеоп- 
прашавашиятъ п • г л е < ъ 
ня Влагата Царица, равлява 
■еки м утешителни лъчи 
надъ ношитЪ и я и в т е 
нм ведчкя яния, между конто 
Тя иниина своя: ъ аемеиъ 
пжть, ридала святата и 
всесбгрьщата обичь на Сво 
ето велико сърце.»

Нека мичаьатъ дните, 
гсдмнятЬ, вековете.

Те, нито ще отдалечатъ 
ни го ше аамъглягъ обрааа 
на Всеблагата, състрада
телна м Милостива Майка, 
аажнвЪлъ въ сърцето на 
иЪлъ сдинъ бгясмъртенъ 
нарохъ».

проиакодъ.
Малцинствения еаикъ въ 

учивншата

Остзватъ се да сжшес- 
твувддъ 1-сичви държавни 
миноритарви училища, ман
то и мивгритдрни1,к сек
ции при първоначалните 
и средни д 1 ржавни учили
ща, съшес-.вув.щ.! д.| сега.

Кждето до сега иема та
кива учмлища и сениии. 
ше сс нъвед* научаването 

1 ва малииаствсиия езикъ 
отъ ученицитЬ минорвта- 
ри. ьсдивга съ засочвавс- 
то на курсовите.

Ревизорите ше при*матъ 
тия дкк инструкции по 
ангажирането иа дидимти- 
чтеки перс. налъ, кейто да 
пред&на миворитврнич е- 
зикь въгори.ле училища.

съ шествуианнт.
( тъ тоиа, колю 0'дедения 
или ученици сж завършили 
миналата години.

I) По отн шеиие запис
ването иа ученици нъ ми-

молитяи аа умокоение ду
ша*! на некойнатв Крали
ци Майка.

Слициятъ дени, въ Саг1аа ьч ритарните секции на дъ
ржавните уч^лиша, шг се 

нарежданията 
г. 4. (ако 

ст ответния
Сътруднжчестюто на малцинствата

по преустройството на държайата

прилага1Ъ 
предвидени въ 
депата им «тъ

ка-произ»ояъ,етнически 
къьто е преП! давтемвя е- 
зикь иа училището въ ко
ето искатъ да ги запишатъ )

По случай установяване- ] цинстненото население, пра 
то на Царските представи- яяйки това сь нерата, че и 
тели (Т?ех1(1еп(| Река1.) отъ те ше ми отговори отъ 
Ардялъ. Н. В. Пр. Патри- свея страна сь пълна 1раж- 
арх», д-ръ М. р ме Кристя, д.вска лоялность. Можа 
Председателя ва Миниокр- 

1 ския съне:ъ е определилъ 
новата политика на прави
телството по отношение на 
малцинствата.

Между лруо т т й е зх- 
явилъ :

.Малиннстна1а нь наша
та Дкржана сж се радвали 
винаги на една особгнна 
закрил». Всички правител
ства сж се пкзили отъ не
зачитане на технитЬ права 
Новата Конституция иска 
безрезервното 
тняваие на вгнчни жители 
на страната ром, > пи и мн- 
н 'ритари. съ ьиршите ни- 
тар-си на Държаната

Колкою се ( тнкск я
записванията на ученици
те миморнтари, нъ Д,ржп 

цедь ще бжяе аа премкхна | поите минориткр*-:!' учиди- 
вскнакььъ мотквъ за ум- ша „ г.(кщ й 
р»зз и нера^бицателстло и 
в.р*дъ една атмосфс! « на 
гарантирано спокойствие, 
ше се мжча да «бедния 
всичките сили съ които раз
полага областьта, нъ служ
ба на гол*мото Де,,о н» е б- 
щото обновление “

Прнсжтствуюш те тлиъ 
малиии.тченнн пртдетани- 
тел!-, сж уверили Пр:ви- 
тс.отн т пь тая граждан
ска ЛОЯЛН СТЬ 3» която го- 
Н' ри Клужкия Царски пр д 
станитель изразянайки сж- 
шевремено и прнават л-

Кврги е ссагуредг за
нгкто и ьъ 

първорачалните частни п 
ю нфеси еалвн у <илкша с и 
малцинствен! 
екъ езикъ, Министерство- 
то иа П0( снетата е разпра
тил следната циркулярна 
лпоьедь до ре.ниЗ! ратигЬ:

Имейкн се придвидъ чл. 
IV отъ дакова за първо
началното ( бразоваъие, чл 
35 стъ лкона за ЧЗС1Н1

есао сокод^дие
пргп. да »*»

нглийска 
и^ецфик».— Кг*Й на страха 

пойна —

Оптимистична

--- 1/ТЪ

. Обз>ряьр> а.
Въпреки шуинит^ германски 

маией' и * ьие сме иоспедни- 
иоито бихме потъни ти тоя 

ние яЪрмме Н1ГГ1.1- 
че нистжг.ви край иа <.гря* 

ггдина и 
7ави есень

ГЬОН ЩЕ IIИ Е народтведмежъ е раждалъ недо-
носчета.

Здщо? Да признаемъ ли, 
че недктвтъците на де
цата *ж грйх не на т^х- 
питк родители ?

Защо нашите придобив
ки сж били винаги саки- 

ене

то обрзтоваьне, а ежию 
тъй и нормите съдт ршв- 
ши се нъ Жург -л- и- ми- 
иистр. сък*п Ле 17г'0 Ь|5 : 
отъ 1 Авгу.тъ 1938 ви 
сь!'бшзвгм- сл-дсиге ни- | 
режд : ия отНкСяши си д. 
записчачията нн мин( ри
та, ни!Ь частни, 
чалми и К( нфеси пални у-

Н. Пр. католически иШп чилишл както и 1-ъ ми но- «анци »» 
епченоиъ Раска оть Ти- ри Iариите секиин при дър. чс. 
мишеага е блаюдариль на жалните уч и л и ш а за- I на“'иа ,цо 
Пг аеиЯеАе&еоШо ;а хуОа- \ учебната 1938--1939 г< Я. ла ’’•1'гг"- ' р‘'' 
вяатдуми отпоаеени *т нь 1

н, ,
г* отъ вгйиа та?и(а* ждес-
че кът края на 
ше им., по-лобра въемпжнвСТЬ 
ла се установи св^тонемъ 
за едно пскол^мве.

Калиаяргнск *то Воеян^ 
Окрд.кие. събшава на 
младежи 1+т от ь Н1б^ръ 
1922 до 1936, освободени 

бол^сть,

миръ

гг.оеа без* Г*л 
йоради тр* йрл^ини.

%ерй» Р/нси- 
1А Прага щв

нгстьта на ма/нинственок» 
население к>мъ Н В, Царч 

предприет, т. 
дело къмъ вътрешно сми 
р тморение *<* струвате.

Пйе "Iшърввимь

Заради тая яояяность, 
д(омс т и т у ц и я\т а о- 
еигурява ма малцинс
твата, всичкитъ твхни 
църковни, културни и 
икономически права.'

Деклзранинте на Преде, 
на Мин. сън4т к гм минис
трите и на царски е пргд- 
стапители, по стшшсмие 1

мр$но
Пърло т ащо^чо 
манивата мисип

птръова- аонгее еРич- г.рачшиченъ 
Промие т чежоу чгхи

счпсеняша гейуоля- 
б.. било

по причина иа 
реформирани и класирани 
негодни за служба, които 

това

г, лЪ мта
тичии, окастренички, 
НИЧИИ и при едно малко 
полъхваме на ветьрл сж 
се прощавали съ този
сеЪгь 7

ЗйШо ние водъ добро- 
те покровителство на зако
ните, не можахме дз съз- 
двдемъ нещо по-съвър-

КОМ-
и гер-прннкдлежатъ кьмъ 

окржжие. че ше бждатъ 
преглтдаич гь Вьрховпа- 
т* меднцияскн комисия на 
15 Септемвояй 1938 въ 
Букурешъ (Сотат1ашеп1и1 
2 1ег**ог1ау.

.Ча тази целн, горчите 
младежи тг.Ъбна да се 
гредстааятъ на 13 Септем- 
нрнй т г вь военното ок- 
ржжне (Сетси! с1е Кесги1аге) 
Ьазаряжикъ, съ всичките 
си военни документи, съ 
хратазав деня и облечени 
чисто, за да првематъ на
реждания з а безплатно 
пжтуване съ влака.

Тези които не се язя1Ъ 
на го шше дати за прег
леждане, ще бждатъ за
числени да лужатъ иа 1 
Ноемьрай 1931 г.

ВСисоФ. защое.о
полково луОость 

па б пфи
колче;..рашь елмскращиопгк,

ла йос лепни*-* 
катъ гойна. Трето, лащото

йрепчпаг-е «ч !'ул-

па ирепиляа-1) 3»птсваная1а ка деца-
малцансте. насе-ение и е , та нъ мине рчтарнпте ча

стни к ко> фгсионалки учи- 
лиц.?, ше ст.не между 1 и

речкта на 
лелшъ в* 1\анаПа е ебно пр.-- 
дуг.режбение ла неговото 
бнжпвние. не калното и сял 
нп па илглеж 'оШн сега илола- 

(леОЯле-

уеп>ри I*. че това нпселе-мтдиннетната, сж бйлн при
ети сь оо бно з-дов; лстио | ни( сг финШи ме докаже 
отъ зсички мзлцивстденни 
групи, още п >нече, че тия 
декларац и идватъ слеаъ 
публикуван*!* на 
стзтутъ за
К‘ Й Т(

шемме, по пълно, по-здра
во, Оо-трсйно ?

Кжое сж цричмнте ? 
Кой носи отговори1 стите?

3» жалость, отговгрътъ 
• много скръбепъ: Наша- 
ТЙ кекавщине! Или 
ПрйВо,
•ния. които винзги сж се 
поставяли по ржкоеодни- 
хе места на нашия обще- 
«таенъ жнвотъ, безъ иуж 
нита потготоьке, безъ нуж-

своята лоялность И ние 10 Септем рнй в-лючитед 
слее синове на Ром. Лър- но 1938 п д. 
жвава, не само на думи, 
ами и Оо чуветва-завъо- 
ши.т» тец.

циО’<псткцгг.гъ сили 
ниш?ь щети иогепъ <)л сс- 
шапа*а безразлични кьнь л4- 
но стьлнчоменцг ‘1ьлбо*о за-

0$етгъ

2) Родят«лкте паси й- 
ннинт! и всички оная, ко-нс*ня 

малцинствата, 
иргнттра всичките 

конституционни права на

ит т т:матъ родъ св я грн-
ЖЯ, дена сирачета, румжм | стаио ЙЖг)еи,ета на 

\ С«и ПОДвЬВОИ И Кс ит ' ис-

по-
кекаещенатв н а

по.-.укл. гбо, а и.в бьпать Ярй- 
не ..-ни Па нак.ючкшъ велнатгъ— Следь нпхолко оеня катъ да гн запмь-тъ нътия иа;щ| нства. .

Така аапримерт, г-нъ Ре- 
яидентъ Ре; алъ Ханзу е за-
ЯВИЛТ’

.Ще имагь едно поведе 
ние на разбирателство и 
благосчлоиость къмъ мал-

: как,по преби.| Г! рни- е учипища прт знлтп 
м' ' гчъ дт ржаната. сж длъжни 

п. линия, между Северна- яа вложа1Ъ двчне, между
1 и 1® Септември т. г. пи
смена декгарацля въ дър- 1 
жавното училище втъ ме |

започва строежа на

Четете в-къ
Цобр. Иовини“

гтд гора и градския ин- \ 
дустриаленъ чварталг.
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11111141ШВШТ4 'КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪ ледваняята и несправехливсс- 
тигЬ, които това население е 
понасяло вг миналитк партий
ни режими, едлнъ чичо сь из
пъстрена брада, смкейки се 
отсече :

Отъ двадесетъ години рабо
тите вървятъ все тъй: стани 
ти, па да седна азъ! И виж- 
дншъ ля, това Есе на нашия 
гръб-ц, до като най-после Дой
де време да дойде и Краля на 
власть. Отъ днесь нататъкъ 
нямаме никаква грижа. Тези 
ксито обикаляха селата и ни 
залъгваха 
въ миши дупки.

Следъ това "лчото ме изме
ри отъ глава до петите, като 
че ли искаше да си припомни 
дали ие ме е ввждалъ между 
оиези които .обикаляха села
та и ни водиха за носа..

В-къ .Ромъния* публикува 
една интересна статия отъ г. 
Чеааръ Петресху поотисмение 
на новия мснталитетъ. места- 
г.илъ. въ народнигЬ маси 
следъ станалата лромкна на

БФлградъ К о н-— Съгласно новата 
ституция която предвижда про- 
фесио. алви организации на коо
перативни начала, г. М. Гел- 
меджану. министра на съобще
нията и сградите, е взелъ ини
циативата за организиране въ 
единъ обшъ корпусъ на всич
ки инжинери и кондуктори.

Веднага охомъ това се реа-

решило да отпусч» ю. 
щата цель, още 5533-* 
лей на окржзитк: 5^ 
Мехединци, Олт:, Ход* 
и Сълажъ.

Конференцията на Ма.:- 
ноШо съглашение въ Блед*, 
привърши сгоиШгъ рабоШа, 
доказвайки още веднажъ, 
солидарност ъШа 
тл членове, какШо и пра

на Шози органъ, къмъ 
подържане на мира.

Въ Бледъ

ние съШр-дничес йвото съ
всички заинтересовани 
сШрс . Ще се проучатъ 
всички преолсжения н а 
Дунавското държави, меж _ 
ду които, как то съобщиш 
ваШъ нлюи впстчици 4

режима.
Даваме некси извадки огь ».

нея.
Миналата седмица, обикаляй- 

. ки селата на областьта отатъкъ 
Прутъ, и.махь възможность о- 

предложнияШа на Герма- |;ше веднажъ да с доближа до
душата на молдовянина, горе- 

' ццу * блага, обвита въ единъ 
прЙГрГтъ хуморъ, която поли
тиката на подсгрекателите бе

на свои- —оо—
— Въпреки .1 ниш«, 

ята на всички манифид*.
НИ СТОКИ, СЯНО ;Ду»ц
есения сезснъ, давуф^. 
турям мч г[а з и а ъ ,

носа
лизирв, съ специалепъ законъ 
ше се опредклятъ правата и 
задълженията на всеки огь 
тия категории съобразно ткх- 
ното ерархическо положение,

сж се разис
квали главно два въпроса 
оШъ особена

ния.
Вземайки Шия решения, 

важнссШь. Малкото Съглашение, до- 
споразумението съ Унга- казва сжщо, че е единъ ор- 
рия и Новиятъ Дунавски, ганизъмъ съвършенно го- 
международенъ режимг. денъ да отстоява на нас- 

КогсХо е извпстно, въ ШонщиШгъ необхсдамссШи, 
Синая згъше сключено едно и че неговата роля въду- 
споразумение, споредъ кс- навския басеинъ е значи, 
ето се Премахва юрисдик- шелно порастнала. 
цията и праваШа на Бе- Споразумението съ Ун- 
ропейскати Дунавска ко- гория разширява ефикас- 
мисия, давайки се пъленъ I носШьта на Шози инсШру- 
суверанипеШь на Ромъния, ментъ (М. съгл}, Докато 
върху устията на Дунава, до сега обективиШгъ на 

ПостояннияШъ съиъШъ Малкото 
на МалкоШо съглашениие свеждаха до въпроса 
е разгледалъ Шози въпросъ за ревизионизъми и воз- 
и е оешилъ да се свика връщане на ХаСсбургишп, 
една специална конферен- днесъ виждаме, че инова
ция въ Бгьлградъ. На Шози та сфера на действие въ 
конференция ще се събе^ Дунавския басеинъ посШоя- 
раШъ тпхническитгъ екс- но расте.
■1ерШи на триШгъ държави Унгария — самаШа ду- 
коиШо съсШавляватъ Мал- наеска страна, има инШе- 
коШо съглашение Предме- реси, тпсно свързани съ 
Ша на разискванията не Чехославия, Югославия и 
ще бъдатъ само въпроситгъ > Ромъния. 
на Шия три държави, за- ( Конференцията зг Бледъ 
щошо въ Бллградг ще се показа Малкото Съгла- 
шърсятъ солуции ксито

се скриха

г. ДТДЕДСЬ ЕД& 

тъ (ЕАСКС

заставила да се скрие като 
охлювъ вь черупката си.

Отъ дума на дума дойде 
въпросъ за разликата между 
миналите и сегашния режимъ. 
Следъ като всеки описа прес-

—00—

ч &
— Оня демь, следъ две 

годишно тежко боледу
ване, се помина З-в* 
}Аексис б(а погребени
ето му приптствуба, 
цялата лИеарскаколегия 
и множество граждани 
3(ашитЪ с:болезнс 'ония

О. 0 и с а № 7 
час. т.никарсм в магазц 
Кокс шияаъ) йрс ава -* 
иНачителнс нама.лни * 
ни каШо е асостирь 
магазина съ всички ,иеа
мааафаатурш охзг; 
Вгдзеаг, доггг. з за 
ига, аопрпааоезс: 
здагсве, огь ааЗ развк 
разви дессаи а

Г олямъ асорШилеЛ
на мжжкй, дамски 1 дй 
ски чсрайи, разни ж 
коли за саадбени : с- 
щелни случаи 

Извънредно 
нзборъ дамски готсгчхв 
кетя, тренчкоти, гал ши 
шсшгня.

срсг

Младежьта на
о т

Ежедневно се публвку* | се опроверггятъ. 
аагь дълги списъци на чи
новници, нъ различните 
области на държавния апа- 
ратъ, извадени еа пенсия.
Тези, които сж извърши
ли известни нарушения, при 
изпълнения на служебни- 
тк си обязанести, веднага 
се отстранявадъ. Една гс- 
лкма промяна се извгри
ва въ кадритк на правс- 
сждяето, просветне то и са
нитарно дкло и пр.

Местата останали взкант- 
нг, постове съ отговорно
сти, се засматъ отъ младе
жи. На младежьта се дава 
възможность да прояви 

! своитк сили и способнос
ти. Отъ другаГстрана, мла
дежите безработен се нас- 
таняватъ и то ча различни 
служба нъ ацминнетратнв- 
ния апаратъ на държг вата.

Съ една дума цклата 
1 младежь е повикана днесъ 
I на оабота. Тя требва да 
! покаже какво може. Тя е 

длъжна да ин убеди съ 
факти, че надкждитк която 
възлагаме на нея, не ше

съгл. св Заради това, младежьта
повикана двссъ на усилена 
дейнссть, тр+,бвя да се 
проннкве отъ духътъ на 
нсвото време; никаква дие
та рмо ния не тркбва да 
спъва добрия вървежъ на 
държавната шшива. .Мно
го има да се извършва въ 
тази страна н младежьта, 
съ пресжшия си ентусиазмъ 
да вске нова струя за но
ви и велики дЬла.

Нкма съмнение че тия 
млади лементр. ноникаьв 
еа позитивна работа, всЬ- 
кв на своя псстъ, ще вло
жи макевмумъ усилвя за 
преуссявавето на страната 
Държаватз ваговарвайки 
младежьта съ такава вели 
ка мисия, докаава доверие
то. което храни къмъ нея- 
^<отат* е въпрссъ да прог 
реса еа странатп ни, 
тркбва да се обедиьятъ 
всички усилая. рамо до 
рамо, млади и етери. »я 
наложителна работя, за 
нейното преуспяваь.:.

— Нккои въстници съ* 
общаввтъ, че Дунавската 
Дирекция. (СоппзШпеа Ои- 
пйге1 Мат:ше1 е приела 
инсталапиитк а материа
ла на Европейската Ду
навска комисия.

Министерството на въз
духоплаването и флотата* 
категорически опроверга- 
та това съобщение, на
помняйки, че Министер
ството на външнитк ра
боти заяви на в^еме, как
ао споразумението огь 
Синея, предвиждайки из 
мкнение устава по Дунав
ското плаване, ализн аъ 
силе, три месеца следъ 
потвържцениесо му отъ 
всички държат и. поедстт.- 
аеви аъ Е- К.

. —оо —
— > чо:.кют:. се всички ка- 

и.и абоний-п </о са азплатятъ 
абонамента за миналото 
врече, на изйраиениггт.

отъ насъ агенти.
—Оо -

— Ос '.енъ отлусчатитБ 
ДО сега суми за полраде- 
ие не ПЖТИ1Ш и Мостсае 
въ страната, минисгарст- 
вст. ка съобщения I а е

■ПГ

шенце като единъ стегна• 
да Оозвслятъ сътрудник тъ и силень политически 
чесШвоШо на всички ду- : органазъмъ, а конференци- 
навеки страни. Така че, ята 0Ш1 В п л р а д ъ, 
ще ожде взета’ аодъ вни- \ ч р е з ъ мирни отъ 
мание. цгълата проблема практическо есШестео. ще 
на дунавското плаване, за засили още Повече съШру- 
,а *оже ПосШоянниЯъ дничествс то между дунав- 

съвгъШъ на Малкото съг- скиШгъ сШоани. за заздра- 
лишение до осжщесШеи сво- вяеане на миръШь въ Ев- 
ето желание— предълже- рова.

—оо—

—Вългарсчитп ироги лнаи.
отъ зчяжеа а освическп, 

Вазарожикъ зайисваи. чв 
лено учениците са. Зс лек 
чето сшаеа въ основно- ’р- 
до градската градинс. к- 
та ш / и кл. още не 
Пълнени.

Ь

Продава ео капи
Състояща се отъ 5 С 

дклеяиз съ дв-рчо мке 
1з0 кн. м Находчшгсе е

ул Овидиу № 9 
зя спсрязукег-яе 
Тодорь ДИМЧ'8»

з!г. V. Сол 1а >25 .

ь ЯШШ 11(1 МП и наш Ш1СМФ1
ЛЯНСВЪРН ПРЕЛЪ Р9НЖНСЯИЯ ЯЕЧвТЪ

Ние сме въ обиколка, улесаятъ нейното свикване 
звявялъ г. Лавсбъри, преят. 
румлнскея краль,
чропагаидпраме вь полза--------------- ------------
ча мира, която дель след- р 
..аме отъ три години на- ШШШ СЬХЩУ Ш1ШСШ 
самъ. Ние исдаме отъ по- — | ____

пъ едгп близко б.цд;ше. Г4Г4311 34 РОКЪИСБНТЪза да

тгх.
едни вржнп мърнй пп министерството нн зъзду-

ХОПЛНВЯНЕГО И ФЛОТПТН-
лигически1к мжжс, преди 
да се е случила крайната 
катастрофа, да се ергщне- 
ме I. ще ееднзжъ на зеле
ната маез л да раз еква
ме върху причинигк. ко
ито аи доведоха до пр;га 
на войната.

Сигуренъ с* мъ. че при- 
чинитк на войната мегатъ 
да бждать отсранееи. Как- 
зато п да блше ткхиате 
проява — търговия, кело- 

сурвБН материали, 
граници и пр., 
да бждатъ разисквани. И 

олкото да биха били тия 
разисквания бавнг, гв де 
яадатъ възможа;1с:ь па от- 
оворнвтк мжже да обмис- 

лятъ проблемптк.
301Н1ТС ^бииквштггшвш
ч не бн разрешила нищо. 
Тя не ще услужи пито на 
демокрацията, чито «а то-

Една отъ наи-важшпк 
проблени на вал, рифицира 
нето на ромът са итк храйи, 
е :• ъзможт стьта а бж- 
дгтъ складграни на сигур
но якето, още не ди ага 
следъ реколтата, кждето да 
се ча .а най-благоприятгнъ 
момент-, за ткхата продЕж- 
ба за да може нашиятъ 
произнодвтелъ. да получа 
по-добра цква за своитк 
продукти.

Тлъа нашимкрт, земле-
делскитк производители построели при жгтнитк 

тъ Канада (Америка) ус- центровг ! зъ дклсоо Кръг- 
пкватъ да диътуветь често стпг-, кгто голкмнната ! а 
пати пкнитк на сакток- 'книга «мкетимогть ще 
Н1!я жлтенъ газ-оь, само зависи отъ голкмштата нз 
зпщотр, цклата страна е житъигк центрове 
чокоита съ такива магазин, Така яапр. мази съ 
които чмъ позколяв-тъ, да кмкстиис сть до 5000 тона 
дъпжатъ хравитк си ,а 411 *--и-0ВСтр». 
сигурно мкето, въ очаква- 6000 тона: Кобадинъ,
не на благоприьтенъ мс- | ‘-мъ. Меджидия а яр.
меьп. ! тона Карх-Омеръ

Ето зашо, Мьнистерст | и 
вото на въьдухоплаваъею 8ио ' т,,нг Базардшмкъ

— Г-Пк Зирйртггя А I и ^Л0ГЕТР- другитк ! “ д°-
1 й Арвиет Д. | яаЖЕИ м^рхи К11ИТ0 е | ГК щройкьта ка ге рнитк

ЗьрВТ 06 завиаг, 0Т5 I м8ло 3“ економич*ското н ! 44311 ще започне още :м 
“ I сошилео развитие на дър- го*им-

отпусйага ояаога жав*тг. д* д» дойде нъ------------------- ——
ра лов тправдеаЕето за 
ояржга.

Мсг. 31 итк които щ; 6а-иашп яр| гев. Франко ПРОДАВАМЪ, видииг» вг
квнртйлъ (Миси Ва(гап) ул. Ва-*аЛ 

Алексиидри „V 5 о*гъ 4 «таи, ’2 гут* 
чи* клнденедъ ат, двора а др. угт 
Потни.

датъ пострсеки отъ !орво-
то Мьисггрств . ще иматъ 
вмкетимг пь 45*
ТОИЕ,
КТ мъ

дшвиешъ и еъщгств чц 
ся ПС16ШИ евреин!

хиляди
кг ето се пргбавя 
-мкстимостьта ьа

с*ществув,.щи1к нече :а- 
ки:а. игъ 140 хиляди тена 
аъ К-. кстанцз. Га/ацъ н 
Брг илт.

3;к'Н1.гь е бгдъ пр:- 
му/гяргнъ въ. Летъкъ, въ 
Дъожеввия акстШ!кт.

М- газвитк ще бждгтъ

Парйжъ,
Зъ връзка <;ь стрелбата 

италианския 
при ген. Фран- 

офици.лно 
неавя : ГТа-

срещу
посланикъ 
ко се д аат 
следншк ,!).

Сцрашса при В СТДНЖЕ'з
Калониапенъ лагзгинъ

тоультъ есгрелялъ, 
зашито ие е забеля- 
з а л ъ

гк мегатъ
д и п ло м а тн ческнтк 

знаци на аатомобила и за- 
щото шофь гъгъ не се е

Въ Четв ьртъкъ 8 Се а. • ано 

ще представи 

л^мия съветски филмъ
„МОДЕРЯЪ“подчинилъ па чегояит- на- 

реждание. Трнтк куршума 
са само счупила стъклата

I на КОЛ4ТЗ 6-г;ъ да рзнатъ 
когото и да било. Игялияв-

1ЩТ4 34 ШИШ ГРЯ1ФСКНК1Т. П СЛПЬИКЪ
ножа та му са 
здрави-

н гос-
чапълно ,алЕЕтаризъма.

Доказа сг, че аъ мига
лото войната не разреши 
нищо, а тоя пагь не ще 
)Аде оезенъ едва кагас- 

трефз, кояго би уягщо- 
жила цивилизацията.

Една мирна конференция, 
на която ще се явятъ цред- 
сгавителигт.

Отъ тая вечерь въ,

ВЙР4РЯЯ ЛШРХЗП 

N03 Ьпомещь нд зсмледедвето,
1 което дава иолоьивата шъ 
I дклгятъ

жавата.

За главен е Прокуроре 
ча Дунавската ойлссШь 
•я седалище НохсШаниа

! е иаз.накенъ . Т. Ласи- 
! г чеку.

на асачкмк 
държави, ще оадс щаст- 
дпвъ залогъ за бждешето 
на тоя сактъ. Хитлеоъ, 
Йузвелтъ, Хълъ. Занъ Зе- 
ланд сж убедеви, 
мирна конференкия се о-

И.ВВОСЪ НЕ дър-
а същевсаменио

! !ГЬ вомошъ п на ссляеитк 
1 и земледеддитк 
] егетгвдявящл атг на. 

селеввето,

*ьш ше. ‘ -нъ Лазивескуче тдаа т»Ътеге
чакяа. Остава само щото
конкретен обстоятелства да ( „ДОБРУД. ДОВИНП"

вчера
>н,шии окр.згъ :а |
з» квнШоктъ съ ] 

инсти- '

обиколи
е реиило лост- \ ш влезе 

рояеането и у насъ на 
I дебни магазин (силози*.

•0
ПО- I нашиНгъ схдебни 

| йуиии. Гшодгчйа СОМЕКС!А1А—-ВагагУ0

■
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Лозянете че вашите деца мй 

кога що разказват* ма своите 
за вас».

рогато сждито децата е и мо 
забравяйте, че и бие мбкога 
е те били млади.

?.*т- .ловиш д(е сподвляйте мхемието, че 
децата требва да ви сж дълбо
ко признателни за свсято сж- 
ществубаме.

д(е искайте от* децата си 
слвпо подчинение тогава, кога- 
то те сж захвърлили вече иг
рачките.

»$ЙГ1
оЬгодепе“

21АК ДООЕРЕ^ЕМТ ОЕ INРОКМАТШNI
ЯайасИа $| ял-Па Иг К Саго! N0. 47 — В-як Вот4п1а
Араге 1аВагагд)с—1п8СГ18 1аТпЬ. СаНасга N«6 

Български информвционенъ вестнихъ — АЬопагпеп! 250 1е1 апиа! —
Кес1ас1ог Ргорпе4>»г: 5ТЕРАN КАОЕУ

Кралски думи Н- В- КРДЛЬ КДРОЛЪII В. КР. В- Ш1ШП НОЕБОДЪ »|Ш
отъ А л(5а - Юлия 

Предъ прага па нозаягъ дхлгь къмт отечеството
■Едва единствения ми* 

*ъяь: безкрайната обичь 
къмъ Моя

Създателя на Нова Ромъния.ва онова, право, вай-гол-Ь- 
мото право на единъ 
родъ—да мисли чрезъ 
себе си и да решава самъ“.

на-
вародъ, едно 

«двнчко желание: Доброто 
и Ромъния, ме ржково- 
Дягь яеуклоано по 
■ойто обещахъ на Моето 
Отечество.

Спасението на Отечество
то е за меве единствената 
•яповедь, която ме ржково- 
*■ въ тези смутни време
ва на душевно неспокой
ствие.

Съ новата Конституции 
Язъ възвърнахъ народа въ 
шеговит* цялостни права, 
В най-вече въ владението

За пръвъ пжтъ, следъ големия трвуръ, който 
легна надъ Крелското семейство и целия нароцъ, съ 
загубата на обичаната отъ всички — Кралица Мария, 
И В. Краль Каролъ II председателствувв грандиозните 
тържества на Морската флота въ Кокстанца.

Въ настоящите смутни времена, когато пожарите 
на войната въ Китвй и Испания се издигатъ зловещо 
къмъ небесата и застрешаветъ световни» миръ, ко
гато всичките държави се готвятъ и въоржжаватъ 
да зжби, згщото не знаятъ какво ще донесе утреш- 
ниятъ день, ние не може и не бива да стоимъ съ скръс
тени ржце.

Ромъния, макаръ че е искренна подржжница и 
пазителка на
заяви своята военна мошь—няй-главната гаранция на 
вънкашна сигурность и вжгрешно спокойствие и прос- 
перитетъ.

Негсво Величество Краль Каролъ II, неуморниягъ 
бдитель недъ еждбиниг* на своятъ народъ, най- 
дълбоко, най-проницателно и най-ньпредъ 
км разбра това и съ гц. нъ р*дъкъ иурвжъ и 
ритетъ, какпито историята р*дко познава, Той издиг
на и сложи Своята държава иа здргвте релси на 
новъ животъ на, онс* Висота която и подобава като 
на единъ гол*мъ факторъ въ концерта на Европейски
те «чли.

Отъ обсипаното съ цве
тя поле иа детинството въ 
което кралскиягъ синъ 
раства, иилнавъ отъ лъчи
те иа родителска обичъ. и 
подъ благотворителката 
преснота на науката, която 
като благоприятенъ дъждъ 
дарява издръжливость и

Те оставатъ каго при
казни колони, по чниге 
цкетове ше се вплете едва 
друга приказка, единъ 
другъ животъ, пъленъ съ 
светли примери и нсва 
очарг вателноеть.

Това е прага иа юношес
твото. Тукъ се създава е- 
динъ

* *
• Всеки гражданивъ е едио 
колелце отъ 
иа Държавата, н за да мо
же целиятъ организъмъ 
да бжде полезенъ, трябва 
всеки,на местото

пжтя
механизъма

кждего 
го е поставила еждбата, да 
изпълнява напълно своягъ 
дългъ, чие! ь идезлизъмъподтикванъ отъ 
едничката мисъль и ржке- 
воденъ отъ едва едничка 
душа- тази на Неговиятъ 
Народъ.“

тукъ се съпоставятъ идеи, 
тукъ се вълнуватъ други 
чувства, тукъ се задълбо
чава коритото на личнос- 
тьта.

мира, трябва да заздрави, засили и

Думата е за една бляс- 
каность въ която вътреш
ната енергия се вълнува, 
кипи, въ търсенето ва 
нови пристанища.

Но Висзчайшата грижа 
I и обичь на Суверана бди.

По новия нж1Ь на мла- 
дзстьта, родителската мж- 
дрость ще бжде ржково- 
дителенъ фаръ кжмъ до
брото и полезното.

Н. Кр. В. Велвкиятъ Во-| 
еводъ Михай, изкачи още! 
едно стжпало по стълбата^ 
на живота.

Като една справедлива^ 
награда за неговата военна 
способност, Височайшия1ъ 
Неговъ Ваша, сложи на 
неговото рамо, първата 
треса, и иодпоручикъ въ 
Романската армия.

Съ всека нашивка тя- 
жестьта на задълженията 
къмъ отечеството ше расте. 
Т* ше красятъ обаче една 

душа н единъ чоа*къ.
Огъ сега... историята 

ще продължи нишката на 
златната понесть.

КОРОНАТА огь всич- 
авто-

Въ развитието на единъ на- 
родъ, могатъ да се забЪле- 
жаъ, преходи огь една епоха 
ВЖ друга, изменения, малко 
■лв много почувствани по от
ношение формигЬ на живота, 
едво постоянно преобразова
ние, къмъ нагодяване съ вре
мената, едно вълдуване еъ ду

ел гол*мо влияние за напре
дъка на този народъ.

Надъ бойннгЬ окопи, гъ конто 
се намираме било въ време на 
маръ, било въ време на война, 
единъ мряморенъ часовой, ко
гото не 
никакви стрели, бди постояно, 
излъчвайки ловЪрие, спокой
ствие, сигурность. Никога не 
заспиващъ стражъсь погледъ, 
вечно вкованъ въ бждещего. 
Короната не познава хора: —Въ 
нейната грижа, стаи Отечество
то н Народа.

Короната е единъ символъ 
— нейниятъ носител ь, — една 
жива Действителностъ.

Съ една оправдана гордость, 
иожем ь да извикаме, за да ни 
чуягъ и тия конто ни обичатъ 
и тия които ни мразятъ—най- 
вече тия последните, че ро- 
мънскнятъ народъ, отъ всеки 
носитель на Короната, е спе- 
челилъ единъ патрнмонумъ 
все по-богатъ, все по-пъленъ 
съ бл-Ьсъкъ.

Днесъ. Този който олицет
ворява въжделенията на ц-Ьлн- 
ятъ нашъ народъ, ржководача 
на нашит* еждбнни по бурни
те вълни на съвременната ис
тория, е една лнчность отъ ги
гантска мащабъ, чнито добро
детели проектирагь далечь въ 
мжглитЬ на бждащето, светли
ни т* на единъ творецъ на 
живота : Негово Величество 
Кралъ Каролъ II, Великиягь 
стражеръ на Отечеството, пър- 
виятъ готовъ предъ олтари на 
дълга предъ Отечеството.

Винаги ценящъ труда и спокойствиято на своите 
поданици Негово Величество чрезъ редъ 
мерки пожела и направи, 
спокойствие да бжцатъ гарантирани.

Постановленията на Нозата Конституция, реди- 
едминистратьвни мерки и реформи целящи заз 

драаяването на държавниятъ епаратъ, статута за 
малцинствата и пр. приложени честно и съвестно 
могать да създалата една ценна сплотенсстъ и един
ство между поданиците на тая страна, кеято сплоте- 
ность и едчнетао могатъ да родятъ мошь, тъй нуждна 
въ единъ евентуаленъ моменгь.

Ето тая мощь пролича въ грандиозните 
тържества отъ Констанца.

Блескавото дефилираме на всичките родове мор
ски сили предъ Суверана, испьлнихв сърцата на всич
ки съ гордость и доверие.

Негово Величество Краль Каролъ II, 
бжде доволенъ;

Неговит* чисти мисли, желание и воля 
връщатъ въ действителнссть.

могатъ да засегнатъ
решителви 

щото този трудъ и това
•41. Кр. В В. Воеводъ Михай 
сила, отъ това поле къмъ 
което ще го отвасятъ въз
поменанията въ часове на 
отдчхь, II. Кр. В. Велики- 
ятъ В .еводъ Мгхай, се 
откъсва обкржженъ съ тол
кова хубави душевни ка
чества, издигайки се по- 
високо, въ друго отделе
ние га живота, съ по ши
роки хоризонти, съ по 
тежки обязгности съ обк- 
екти отъ по-друго естество.

Хубаеит* години на де
тинството н*ма да се вър- 
натъ.

цата

морски

може да

Н. В. Краль Каролъ II 
хоааата и материална область 

живота,—сменящи се деко
ра на една и сжща сцена, по
коления, които се редуватъ, 
Следвайки 
цнонална еждба, еждба за 
блясъка на която миналите по
коления сж нзл*ли потоци 
Светлина, въобще, забелязва 
се, ентусназьма и старанието 
да се завладее бждащего, въ 
Светлината на сжщата вера.

Въ голлмото семейство на 
еданъ народъ,поколенията сж 
брънки на една верига която 
ям» начало, но н*ма край.

Надъ всичките бурн на на
шето минало, като народъ, ка- 

аъ трудъ а борба, надъ 
форми на живота кон

та го характернзнратъ и надъ 
толкова поколения отъ хора, 
конта не сжществувхтъ вече, 
• бдило едно постоянство 
съ чаято светлина се е при- 
частала историята я което за
върши възхода къмъ доброто 
в прогреса — това е ко
роната.

Цената н значението на то
ва символъ е била решителна 
«а ромжнеквя народъ.

Вълнуваният» и борбите въ 
съвременната история, харак- 
тарнзирана съ една очевидна 
социална неуравновесен ость, 
нрави да се задълбочава есе 
■овече въ душата на роиьп- 
Скня народъ, култа на Дииас- 
тнята и Короната, символи на 
•дна постояность, съ тако-

се пре-

В. В. КРАЛЬ КАРОЛЪ II вегЪ ва музит* р кждето 
гори б*лия плзмакъ на 
Апполо се намира мисъль- 
та и 
Великъ Краль.

На този нашъ Веяихъ 
Краль, който, етс, има огь 
д*сната си страна, въоду* 
шевевъ отъ'сжшата любо- 
вь за роиънската книга и 
за ромънския книжоввякъ 
Великиятъ Воеводъ Михай 
достоенъ приеиникъ на ед
на култура, която настдшва 
въ концерта на западната 
цивилизация.

дето сж издадени, както тру 
довет* на последната гене
рация отъ млади писатели 
тъй сжшо и трудовет* ва 
зр-Ьлит* и класически та
кива, отъ Кралскит* екипи, 
които
тъй щедро светлина по 
селата,до 
западенъ видъ, , Си. на 
Кралските културни инсти 
тути* определено за по на
предналите чнтателв-всич- 
ко що е създадено отъ е- 
нергвята и душата, един
ствени и двете, ва наши- 
нтъ Сунеранъ, показва ед
на триумфална историчес
ка стжпка, кжмъ завладя
ване на светлината.

И още едно дело, което 
макаръ и известно, трябва 
да бжде подчертано отъ

линията на едва на-

Съштелв ЯЗ Г011И1Т1 ШТ9рВ1 1)11 волята на нашнятъ

Когато, следъ столетия, 
художниците ще се опи- 
татъ де представятъ лика 
на Негово Величество Краль 
Каролъ II. т* ще го пока- 
жатъ наверно, държейки, 
като некогашните владете 
ли, — въ една ржка едва 
църква, а въ другата единъ 
щатъ, койю предпазва едво 
перо и едва арфа. Послед- 
вото съчетание, предопре
делено да бжде носено отъ 
малцина водачи на народи 
е напълно заслужено отъ 
Този, който поаска да бжде 
.единъ Бръвковяну на ро- 
мънскатакултура*, и който 
е бляскаво такъвъ, какъвто 
искаше да бжде.

И наистива, никега въ 
културната история ва дър
жавата 
во и ромънскиятъ писатсль 
ие сж се радвали ва тако
ва разцъвтяване, както подъ 
царуването на негово Вели

чество Краль Кароль II, 
царуване, благословено отъ 
Бога и музите.

Едно невиждано изобилие 
ва книги- списания, кул
турни кржжоци, литератур 
ни и научни премии, се 
представя предъ нашите 
очи и предъ странство, о- 
чудени отъ съкровището 
на културните ценности 
криещи се въ Ромъния.

Кралските културни ин
ституции (Риш1а|Ше Ре^а1е) 
огнища за разработване и 
разрастване иа вакуството, 
литературята и на всички
те отрасли ва ромъвската 
култура, раавиватъ една по I всеки ромънецъ съ прнз- 
лезна и производителна дей нагелность: Н. В. Краль 
вость. Огъ обикновенните Каролъ II н: е само покре- 
квиги, толкова полезни за витель на големите хултур- 
ума на селявива, доизящ- ни начинания, ами и тех
ните издания, напечатани ния инициатсръ в ядъхво- 
отъ. Фундацията (аиститу вителъ. Навсекжде, кждето 
та) за литература и изкуст трептятъ крилата на Псга- 
во Краль Кароль II’ кж- с», кждето се восятъ гласо

разпространяватъ

списанието съ

11Г111 търси полското сътрщ- 
пчестю |ъ М|и Е10ОМ
ЛОНДОНЪ. Английските по

литически среди отдаватъ из
вестно значение на разговора 
който лордъ Халифаксъ води 
съ управляващия полското по
солство ск Лондонъ. Така вер- 
ва се, че тоя разговоръ не е 
ималъ за цель само да даде въз
можности на държавния секре
тари да осведоми полския дип- 
ло.чатъ върху становището на 
английския кабинетъ. Лордъ 
Халифаксъ подчерталъ всичко
то значение, което правител
ството му отдава на полското 
сътрудннчестло за уреждане 
на въпрос» за Средна Европа, 
сътрудничеството което би мог
ло да надхвърли рамките на 
чехословашкия въпроса».

СТОПННСИИ ПРЕГОВОРИ
Можду

ГЯЙХП И ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПРАГА. 2 септемврич. Сто
панските преговори между 
Райха и Чехословакия ще за
почната, на 13 октомврий въ 
Прнга. Тия преговори ареб- 
ваше да запечнатъ на 29 ав- 
густъ въ Берлинъ и бе.та от
ложени поради прекомерната 
работа, която имаше тогава 
германската делегация.

ромънското сло-
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вазиратъ (проньрятъ) 
младежа освободена ошь во 
ека служба по боллсть, нл- 
бор» 1926-1936 год.

Провеърната ще зайочне ошь 
15 Сейтемврвй н. г.

Всгька младеж» койшо Ш>- 
отъ лоеното окряжис 

да се

Ч <
Състояща 

дюлевия съ
« оп 5 
дворно 

150 кг м. Находи,,;

ул. Овндву 5

КМЬ ШВ8 8 тш 4

НАЧИНАНИЯ всички
Университетския профе Шахмата дълбочина

Ли..ш«Гус\ 0*ш.т'иш»Д»
институти* 

той

I
8Я СПСРРЗУМЕМНЕ 
Тодоръ Динчег, ^

8»Г. V. Соп1а

'сорьЙ2~ =~ьг=;г./=^х:
горната дейност» за об- 1 Кралски** екипи намира един» бога*»
игото ни добруване. щи се на рабоШа е» всгъ-.и чатру

рока осведоменссть по со
циалното положение н а 
страната, която осведо
меность сега се мж.чи да из-

р«о —• уч(ничъ
по-голгъма ефикасност» въ Тзифосъ Никсл„е. 
св ашгь усилия, той е го- 

винаги да ревизн

Вона културниШ* прояви 
оМь вегькакъвь родь. Вре
ме е вече да прогоним» 
Шан апатия, кояШо е

лучи
известие, ще треъОва 
яви въ Букурещ» йредъ ейеци- 
илната комисия за целтша 
(ври щаба на 2-ра армия). 

—оо —
! — Удавилъ сеевъ Бал-

къпане въ МС-

--- Въпреки ПСВНЦц*
на_ву1ч<и машфр М 

ни стоЛГ сам по СЛ,
«мания сезонъ, мгву$,
турния ма га з и н

Нека да се направи Ша 
I ка, щошо да се даде въз

легнала е» душите» ни, да меЖл0СШъ на есгъки, да 
съберем» разпръснатите» 
наши чесШни сили и ги

ята!

с г р * е сърцето си на 
! пламъка на горнит* огни 

ща. И вськи да даде сво
ят» скроменъ принес» за 
ШгьхноШо Преуспяване

впрегнем» въ полезна и 
благотворна работа. Да 
изчезне всичко, което ни
спгва по аж-Мя на на- ! _
шиШгъ благородни стреме ! ^а не копаем» пропасть
жи, и в-оржкени съ бза- между гражданство

то и неговите» културни

чикъ прн г. АТАНАС! ЕсС м 

ЛЕБЪ (НАСКС) ка,;’1—00 — йО. 0 и с а Х= 7 (срц
часовникарска
Коксгп! явъ) йсост

Оая денъ е билъ сбравъ 
въ .Терзса* началник ь1Ъ иа 

Ботеви, г. Р.-довичь.

то в»
ри, какШо плановете» за 
расата, Шьй и човеьшки- 

: яшь материал».
А провеъркаепа че е само 

I признаване на евенШуал- 
! ниШ* греъшки и йразноШи 
\ ами и ис-ренношо съзна

ние за достигане на най

нагазиямно ДОВЕРИЕ е чисти , _
Помисли, да се Помжчям» институции. Теъ ся еднак- 
да внесем» повече свеьШли \ в0 близки и на рякоюди- 
на въ нашият» общест- 1 ШелиШгъинаржководсниШ* 
ьенъ животъ ' Нека гражданството

Училища, преса. Шеа- ' бяде освпШлявано на -ос
тър» и др. сто огнищата ме затлхчоШо състояние 
около кои, по може да се се ъслуШваме в» не-
рзевие една хубава и По- голия глас», 
лезна дейност», чииШо Нашаша общесШвенна 
резултати не ще закгс- нава изисква полагането 
неять да дойдат». ма много труд».

А те» ще бждаМъ от» 
полза на всичка ни.

&гара
Открадватъ му билъ значително н-о.-гзз. 

пертофела съ големи суми. ни нашо е аезрпгр,
магазина с» всички к
маздфактурЕг. сгл: с 
Вгдаеи, игпвг и; сле,

—00—
пол— Негапомнекъ градъ па

дна преди няколко дена въ
окржга. Вь село Бааауртъ СНИ, Е0ПГИВ2 СЕЗОВЛ," *УЯ 
е унишожилъ всички посе- *
ви. Много овцн отъ селата 
сж издавени и избити. Уби
то е детето, което е бнлд 
вънъ отъ селото, Станъ Нп- 
колае на 9 год.

ЗагубитЪ възлизатъ на ] на 
нЪколко милиона лей.

Г-нъ Плофгсоръ Д. ГУСТИ
Били разгледани е-ред- I необходимите» за времето 

ставенитеь докледс. Си• | и социалните» условия 
шазил» се е баланса за ! резултати.

I

платове, оп наЗргг. 
разви десети и аг&з (За да получи колкотопрозеьряваче на изверше- \ 

наШа работа. Заб.-ълязани се може по веърна синше- 
били е.разчотптн, 
сШранени били безполез- ология, социологията ба
ните» елементи и см били дейки наука на масите» 
констатирани нуждите». I въ действие, на менШалс» 

Та После сь опгеъснени I Шета на социалните» цен- 
сили да се пристжпи к»мъ Шоо-зе. г-нъ Гуе^и не жс- 
изйълчениг на предстоя- ли нищо, ниШо време, ни
щите» работи за през» \ то умора, ниШе познания

Последната конферен- 
Два деня е тр-яла кон- ] цич, е разгледали всич 

ференциятс. ка проблеми, като Първо
Публикували еж се ней- мгъсШо между разисквани- 
ниШгь важни излежения , Шп, въпроси е било дадено

на най-срамнаятъ за циви 
Дирекцията е била лизацияШа факт»—негра- 

сШрога и непрощаваща съ . мотносШъШа. 
комароменегираниШп, еле
менти, но доброжелател- служава да блдг поздра- 
на и окуражаваща към» Р вен» за Признаването и 
Шия които съ готовность лекуването но горниятъ 
сж се отзовали на дълга. факШг.

Г-нъ Проф. Густи, е ед
на оШкровенна интелиген
тност». строг» а спосо
бен» да вижда нещата въ

Нека под» закрилата 
на законите», се сШдадем 

ЕЛо защо, нека бж- на мирна, полезна и бла- 
даШ» отворени вратите» готворна рабоШа за общо 
за всеьчи който иска да добруване.

риСССВЩиЯ::
—, мжжкй, дамаи и й 
ски чорапи, разни «*•

; коли за сводбет и с
_‘00“ щелни случаи

— ДирекциитЪ на българ- Извъвредно 
скитт;, частни училища, избсоъ дамски г к-ви» 
продължаватъ да записватъ к
ученици: мфетата оше не I кет1*, тренчкоти, 
съ попълнени. шешони.

Голеъмъза на ромънскаШа соци- ВИ1от-
3-

то/
МС
Суг;.Ш
10(

ЗАКОННОСТЬ, КРОТОСТЬ и ма
л»

есенния сезон». - бе,СПРАВР.ДЛИВОСТЬ.
съов ттт БНИ! лЕдновременно съ тър

жествата пз случ;й инста- 
лиоането на КралскитФ 
Представители, една Ми
нистерска екипа, начелосъ 
г. Л.рмандъ ’ Кзлинеску, 
предприема посещения съ 
хзрактеръ на проучеаане 
и дохождане въ контактъ 
съ мФсгнигв нужди, на- 
редъ въ всички^ области 
на страната,

Е, безсъмнено, първото 
ромънско правителство, 
кгето, следъ шестмесечна 
дейность, насочена въ е- 
динъ общъ ритъмъ, не- 
познатъ до сега въ на- 
шнятъ общественъ животъ 
поема задачата да проучи 
положението въ Държава
та, чрезъ депласиране на 
самото мЪсто въ вснчкигЪ 
провинциални центрове.

Да наблягаме ли още 
върху отличното впечатле
ние което произведоха въ 
Кралството тия слизания 
ВсрЪдъ масигЬ, и керфдъ 
обществените нужди? Без
полезно е, зещото подчер
таха това представителите 
на различните обществе- 
нни и етнически съсловия, 
излизайки да посрещнатъ 
гостите съ заслужени а- 
плодлосменти. Следва да 
се подчертае ползата която 
носятъ тия посещения ва 
длъжъ и ширъ изъ дър
жавата, подъ знака на у- 
сърдието и грижата на 
местните власти да пред- 
сгавятъ баланса на своята 
дейность. Започвайки се

ластните нужди, те иматъ 
възможности да праобща- 
тъ своите планове за дей
ность, съ действителнос
тта, проучена мапраео на 
самото место

Оригинално и ново, по 
отношение на миналото 
се вижда решението, лан
сирано като лозунгь изъ 
целата Държава, отъ г. 
Армавдъ Калинесну, по 
отношение на обществе- 
нните чиновници изебщо.

Съобщило имъ се е отъ 
Кишиневъ, че новиятъ 
редъ въ държавата обръща 
сериозно внимание на на
чина по който те се дър- 
жатъ съ публиката, презъ 
време на служба.

пека се отъ чиновници
те — законнссть, смире- 
ность. и справедливость.

Цели се съ това вгдво- 
ряване на единъ цивили- 
зованъ режимъ въ редо
вете на ромънската адми
нистрация.

Еновременно съ изме
нението на стариягъ ад- 
министратиаенъ сгатутъ 
зарегистрирайки Се явни 
прогреси въ организира
нето на местните служби, 
г. Дрмандъ Калинеску, же
лае да вжведе и единъ 
новъ менталитетъ, въ ре
довете на непълни телни- 
те фактори, една атмос
фера на .законностъ, кро- 
тость и справедлиЕость*,

Деаизътъ препоржченъ 
на чиновниците: пзаконно- 
сть, кротость и справедпи- 
вость, е едно гопемо, 
отдавна очаквано, обеща
ние, направено на широ
ката публика.

«I
таи решения.

При Българското осн0ВН0 Училище въ гр. Ка 
станца има вакантенъ постъ за учитель или уччтея

1асЮ1Л'
ството не сж постжпили заявления, които зз отг.!. *■ 
рятъ иа искавнте условия, срока за изпрзш.иг ** 
ва заявленията за назначаване се продължзза »о *• 
Септемврий включително.

Кандидатите, освенъ всички нуждни дс-кунее1 ш 
требва да приложятъ къмь заявленията си еня- ^ 
лирава диплома съ изоитъ и удостверение за из. 
га по ромъвски езикъ като малцинствени учители.

ОМ» Настоятелството.

Г-к» Проф. Густи, за- Тьй като досега вь канцеларията на г

П(

Най ШежкаШа социална 
рана 6» Шози момент» за 
Р о мь н ия е неграмот
ност »Ша.
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Чеюсловашкото ираишво е врим вочт* вапнно
Е

Кааъ се уаецошаватъ пдъховет^ пепит® 2 • 
полски^ дишки (лагугерй)

арограмата д твита ва судетски! вещ
Прага 7 (Рад ръ) Корес 

повдевта на Ягекцкя Ха- 
васъ, ежобщаеа:

Тукъ се потвърждава, 
че чехословашкото прави
телство е приело, почти 
напълно, исканията на су- 
дегскнтТ, немци, формули
рани о1ъ судетите в ъ 
Карловизари. Главните ре
зерви се отнасятъ само до 
точка 8 отъ тези искания.

Следва Чсхославпя да 
бжде разлеле*а ва 
панати* които шс се рад- 
ватъ но териториална авто 
ном. я.

Три отъ тия 
(сбласти) ще бждатъ

на югъ обхвашащъ и Бо
хемските гори, съ 700,000 
жители, а третия въ мфе- 
тясетьта Моравска О.тра- 
ва съ 500 хиляди жьтели.

Едно опредЬлено число 
министерства ше гстанатъ 
подчинени на централната 
власть. Между тФзи мини
стерства ше бждать веро
ятно мин. на вжнш. работи, 
на войната, на пощите и 
държавната полиция.

Точка 8, ва судетскме 
искания, върху която пра
жкото правителство прави 
резерви, се отнася до сво
бодата ва судетите до 
усвоягь философията на 
всички германци.

х
1

Зала се у* (
I
Iложчтъ ерб
1
1и пан'С'9 (1111

животни уг.
# ,

требете пр:

,жу- перата.

\/1кУ5 С0NТАСI05
‘ Регт1ти а15(Родеге<х —•жупанати 

нем
ски; единия са ;еверъ съ 

I 800,000 жител-1, другия

«^^ОВОЬАМЬОК

улякеР11Вирусул*ь

2863184 ,ВС'-Който е една течности готова препарирана имаиь и 
егвотп да даде на плъховете клицните и полски 
една смъртна бо.тксть.

Единъ плъхъ или мишка която
така едно въспитание на 
техното чувство на 
ворность, усилва се и съз
нанието че акцията за кон
тролиране на испълнител- 
ните органи се следва съ 

поритость.
Перспективата на сан

кциите, приложени без
пристрастно 
една трайна основа за мо- 
рализирането на чиновни
ческите среди и едновре
менно на обществения жи. 
нотъ изобщо.

Колкото по

— По нсвото размест
ване ча еждебния

бивайки мамена " 
хубавата миризма, изяжда хлЬбъ или зърна напоена ' 
-ВИРУСУЛЪ ФУЛтЕРЪ“, получава една смъртна <"-1Ь 

предана сетне чрезъ заразяване па другите .. 
мишки при сближаване^унищожавайки ги . В И Р - ■ 

ФУЛЖЕРЪ" е абсолютно безопасенъ за хора, до'нпь' 
птици или дивечъ.

При поискване се изпраща по пощата (Рамбурсь)- "\. 
жеството удостоверение конто получаваме отъ УЧРС*1. 
нията и голЬмите земеделци доказватъ си.Лпа на тозг ”Р' 
паратъ.

отго- веделникъ).
Въ 8 ч. сутривьта Па- 

тови се явява и получава 
колета, обаче и двамата сж 
се съмиили, че въ вего има 
нещо опасно.

Т-Ь решаватъ, щото ко
лета дя се отвори въ при- 
сътствие ка полицията пока
йвате цензурниятъ агентъ 
Неделеску, да * отвори ко
лета.

Двамата влизай въ по
щата и въ канцеларията на 
Неделеску, отварятъ 
лета. Още при отварянето 
колета експлоадирва и рас- 
късва иа парчета и двамата.

Въ вторникъ се навър

персо-
налъ въ страняха, премес
тени която ч 

ве или
сж отъ града ни 

всички ежд! и — На техпо 
место идзатъДОКТОРЪ

Теодора Семова
нови такива.

—оо—

Специализирана по бо
лестите и 
на устата.

Преди известно вре
ме въ местввта т. п. Стан
ция се е 
колетъ

допринася
операциите

Поръчките се приематъ направо въ Б»Ьог»4оге. ЗиСв 
ге»Н 8(г. Ке^а1а М 10.

За проданъ въ нашия окржгъ нптекн 
Бааарджикъ.

Цената на едно шишенце е Ив лей, ва мелни

получилъ единъ 
изпрнтевъ отъ Ил- 

фовски окржгъ, на адресъ 
г. Василе Ковага; за Па- 
тони.

Понеже и двете лица сж 
липсвали отъ града, мисте
риозния оакетъ требвало 
да се отвори оня денъ (По-

3 2 И ,Н П Р П Н. ЛвгаР1 
цит*

ДВОЙН'

Нзпъшвз всички зяботе- хнячвеш работи съ тшикъ спедилкстъ-
Ул. К. Негру 8 до бявшатя 

банка Панантеску.

отношение 
на гьотаетните министри, 
депласираки н а самото 
место, въ средата на об-

ко- чифликчиите и магазини се фабрнкуватъ 
шишета съ цена 206 лей.

Т»родгайа СОМЕКС1А1А—“Вагагд^


