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гл Майката се *#рт*ум *а д1цата си 
при 1СкЧ1гк усазккй. яйцата Сг ♦ертиу- 
мгь ад майка си сам.- ако условията 
поавс вчиагь.. '. шзшш

шоерепйеп! йе шГогта|шш - Араге 1а Вагагдгс - 1п$сп$ 1а ТпЬ. СаНасга Иг. 6.
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____________ Български инфорхационенъ всстникъ

ЗОЛА4» Я1П Чогкгъ, който си от почака душ*пн<- 
■ ь самотност*, не е мислител*. ВчЩото 
м* сааютата мислигЬ работятъ майки- 
будено. Мисли тельгъ си оюомикл само 
вь ебщсст»»то ма глупави!Ь тора, т»й 
"иго само тукъ не може да Се мислиОоЬгоош

ШОП!г.НХА> П*Ъ

Хоратв постжпвап. сь разбмгитЬ 
сърпа сашо така, капо и съ разбити
те слдойе: захв».рлятъ ги въ смЬтьта 
като непотребни.

- АЬопатеп! 250 1с> апив! —*>Г Ргорг1е1аг: 5ТЕРАИ КАОЕУ

ОПЛОНЪТЪ Миръили война?■т

* СИМВОЛЪ НО МИРО Въ посяеднитк лни. Е- | 
вропз, пя и цклия сик»ъ. 
преживявшъ страха отъ 
избухването нв една воине.

Судетския въпрссъ, кои
то, ето месеци вече не 
слиза отъ политическата 
сцена, държи въ напрег
нато състояние внимание
то на цклъ свкгъ.

Дсиностьтя на -врспей- 
скмтк дипломатически кан
целарии е въ разгаря си.

Съ трепетъ се очяквяше 
речите на Хитлера, като 
решвюша за сждбатв на 
мира.

Миръ или война ?
Ето въпроса, който не 

слиза отъ устата на вскки 
срешнвтъ.

Нека ни се позволи ля 
погледнетъ ивлкооптими- 
етически на този въпрссъ.

Ькрно е, че опвстмость- 
та отъ избухването на ед
на война, растевскки чаСъ.

Обаче, ежто тека е вкр- 
но, че и вскки часъ въл
ната на миролюбивитЬ си
ли. «се повече и повече се 
надига и заявява своето 
твт рдо желание и воля да 
брани мира.

Човечеството е сито на 
кръви. Трезвото човечес
тво тръпне предъ иисълн- 
тв, че Секта може да бж- 
де хвъряенъ наново въ 
пламъците нй една кова 
и страшна война, кеято 
ше разсипе вкковни при
добивки и ще разруши чо
вешката цивилизация гра
дена съ толкова жертви.

Ще се намери ли съ
взети, която да поеме вър
ху си разрухата на цкла 
чавкшка култура, кръвьта 
на милиони жертви и про
клятието на бждещичкпо
коления и истерия »

Може би, но шеторията 
нч учи, че човечеството, 
живота 
гглъ юзда на разюзданитк.

Чин1 исъ-Ханъ, Ятила, 
Наполеонъ. Кайзеръ Бил- 
хелмъ II и пр. бкха лю
бимци на еждбата до то
гава, до когато несебг.ха 
саиозабранили Шомъ сто
риха тона. историята имъ 
дръпна юздитки ги прати 
на поклонение и покаяние 
на подобаващото 
мкето.

Не искаме съ това да 
приспиваме никого, вито 
Да си затваряме очитк 
предъ опасностьта.

Защото мгра не се за- 
щищьва само съ теории и

Общата напрегнатость на 
положението беляза, въ по- 
слелнягЬ 12 часа, една 
кулмгаашгониа точка, не- 
достнгалта стъ 1914 голи
на ло сега.

Оливаше се вскки часъ 
рмразаването на вепопра- 
мното.

Духооетк изглеждаха дп 
толкова аавладенн отъ еке- 
вяомата въ Германия, въ 
Судетсмта область и Че
хословакия, шото само една 

вя била достатъчна 
ДВ Сгромоляса всичко въ

вителство, койю за съвре- 
менностьта означава самата 
добра воля, и самата мо
рална твърд ис о, която лип
сва ва толкова държавни 
мжже и водачи.

И спокойниять англича
нина, яевъзмутимъ — из- 
разъ ва една луховность, 
изпитана и калена въ дъл
ги традиции, г. Чамберлешъ, 
призна иравотата на мне
нието на г. Даладне и го 
изпълни : Взема аероплаяа 
за Берлннъ.

Ето единъ исторически 
моментъ, пълен ь съ дъл
бока емопия.

Човечеството признава 
цената на науката, която 
изнамери аероплана, единъ 
толкова ефикасенъ иистру- 
мептъ, за съобжеиие меж
ду яародитк, щото загася- 
ва, макаръ и временво, е- 
дннъ каатстрзфаленъ по- 
жаръ.

И само тозн моментъ им 
«е явява, като едно благо
деяние, което извиква въз
хищението и признателно
ст ята ва всички.

Не можемъ предвиди, ка
кво ше бжде утре. Зависи 
всичко отъ нервитк ва хо
рата. Обаче, днесъ ни е 
отредено да се радваме.

И това днесъ изглежда 
цкда вечность ...

голи думи.
Миролюбивите, сили отъ 

цклъ евктъ зняитъ, че са
мо ткхната кощк, межеда 
усмири разпапеьатк глови 
на ония, които искате да 
подпалятъ евктл я за то 
ва не се самозялъгватъ, а 
трескаво усилвЗтъ своата 
защита и защитата намира.

Ромъния, бидейки ис- 
кренна подръжница и за
щитници на мира и прия
телските. отношения ме
жду изродите., отдавна се 
е наредила въ реда ня ве
ликите миролюбиви сили, 
твърдо решена дя пази 
мира и своитк държавни 
интереси

Покровителство но селянитеИ мзведнажъ, всемярви- 
тк вълни на безжичния те- 
леграфъ, разпръснаха ве;сть- 
п ва злминававето съ ае- 
ропдаягъ на г-нъ Чамбер- 
девъ, въ Берливъ.

Въ вевчкитк кАтнша ва 
евкта, аероплана ва бри- 
танскня пръвъ министеръ, 
внесе една атмосфера на 
по-леко и успокояваше ди
шай. Човечеството ве е 
изгубило оше иадкждитЬ 
си за миръ.

Тркската спадна, поне за 
единъ мигъ. Организъма ва 
човечеството се поуспокои.

Възхитителна инициати- 
този полетъ изъ то- 

ам тъменъ и развълвуеапъ 
отъ страшни бури въздудъ.

Погледите на народитк, 
жадви за миръ се отпра- 
вятъ къмъ този чудотво- 
ренъ «ероплачъ, който по
добно чк античниятъ рогь, 
взвкставащъ изобилно пло
дородие, пръска лъчи отъ 
разведряване и в ора въ 
бАддпето.

Авиона ва г. Чамберленъ, 
е едввъ символъ ва ута- 
ложвзне ва атмосферата.

Не аваемъ какво би се 
случило безъ ловдонскиятъ 
амонъ, който се ангажира 
жь едно върховно усилие 
да разорАжи Берливъ.

Авионътъ е една победа 
на разума, върху разгоре- 
~1еиигЬ чувства.

Той бк препоржчавъ, ка
то едно последно спасение, 
отъ здравото разсжждение 
ма г, Даладне, енергичниятъ 
■ефъ иа франпуското пра-

Квкъ г-нъ Аряандъ Квлннеску в. иа В. Р. дефяняра 
ноаиятъ режиаъ, на тържеството по случаВ анста- 

ларанато на Прутекия Кралски вреастаяиТЯАь.
Настоящия режимъ не е 

режнмъ иа борба, а ре
жимъ яа омяротвореяие.

Този режнмъ ие внася 
разединение, а побратимя
ване ва всички.

Не разгъва разрушител
ни сили, ами зове всички 
творчески енергии иа общо 
усилие за заздравяване иа 
държавата.

Е преди всичко, единъ 
режимъ иа закрила иа сел- 
скитк слоеве.

Потвърждение на това 
не га теориитк, а факти- 
тк. Потвърждението на то
ва са делата на правител
ството.

Санитарната офанзива, 
съ изпратенитк по селата 
екипи н издигано па бол
ници, е преди всичко въ 
полза на селячеството.

Насочването на първона
чалното образование къмъ 
практическо приложение, 
поефтяяяваието на книгитк, 
сткпендиитк за дкдата ва 
селяяитк. са сакщ въ пол
за на селачествого.

Реформата на коопера- 
ииитк донесе кргдитъ отъ 
единъ мнлиардъ лей за се- 
лянитк.

САдебнитк реформи по- 
ставягь прагоСАДието на 
разположение ва селяммк.

Административната ре
форма, цели издигане ни
вото ва мкетиия живогь и

отрудеяитк слоеве ше ва- 
икрятъ въ нея по-добре 
заяитени свснгк интереси.

Следователно, всичко кв- 
квото се прави, е все въ 
интереса на селачеството.

Единъ режимъ на закри
ла на селскктк слоеве, иа 
които се опира цклиягь 
валъ държавенъ живогь.

Тази жива и продуктив
на работа за издигане ни
вото ва селския животъ, е 
започната по волята на Су- 
верана и се рязвина подъ 
прекиятъ надзоръ яа Н 
В. Краля.

Кралскиятъ представи- 
тела, е представители иа 
Н. В. Краля и ше прави 
вепосркдстгевва връзка ме
жду народа и Държавния 
Глава.

АЛИКАНТЕ
наново боябардирааъ

Парнжъ. Спсциалниягь пр«- 
темккъ кх .Хапхсг.’ сьобшаи, 
че презь вчерхшкня лтнь оже 
сточени боеве, обхче безъ го- 
лЪмъ рехултатъ. се раткнлк ио 
фронта як Гвалхлахара. Ебро 
н Естракалура. Край Мадрш.ть 
бали направени нЪколко опята 
за офанзнаа отъ страна на аа- 
ционалиститк, обаче тТ^н опити 
бързо пропадали.

Вчера Аликанте пакъ б> ше 
стоко бомбардирапъ Отъ бош- 
бархнровката били разрушени 
всички южни квартали, кжлет* 
на м-Ъколко мЬста били избух
нали по-ари. 1 .меллто ил уби- 
титЪ аъзлизъто иа 17 луши. 
Имало и много ранени.

Вчера по сащото време два 
националистически бомбарди
ровача нападнали и боубарда- 
рали анпвйскяя търговски па- 
раходъ, който се иамирклъ 
край пристанището Аликанте. 
Параходътъ Марвия билъ олу- 
чеиъ отъ две бомби и билъ 

Единъ мехаиикъ

Н

160.000 Д7Ш2-ЖЕРТВ1 
аа холера

Лоидонъ. Министерството на 
колоииктЬ обнародва снощи 
статистика споредъ която огъ 
ануарий до днесъ въ Индия 
сж умр-Ьли отъ холера 160000 
души. Епидемията аъ тази 
страна се дължи на липса на 
вода за пиене, особено въ цен
тралната часть на Индия.

Слщата статистика казва, 
че въ Китай годишно отъ ел
шата болести уииратъ надъ 
300.Я00 души.

— МЬстнитк компетен
тни власти, отъ вчера при
ложиха отдавиашиото > 6- 
щинспо решение.

Решението на общинския 
съветъ бкше, че всички 
ханища, намиращи се въ 
центъра иа града, отъ 15 
Септемпрнй 988 гол. да се 
премкетятъ въ периферия
та на града, като за иельта 
имъ се отпуснаха и нужд- 
ьитк праздни мкета за 
строежи.

Отъ вчера ханищата се 
затвориха.

винаги е ела

подпален г. 
иамирашъ се на борда, кжле- 
тв пазизли бомбитк билъ сбитъ 
Параходл.тъ гор^лъ и прааъ 
иошьта. Екипажа мубилъека- 
ьуираиъ. Мараня пренасяше 
жито и други зърнени храна 
закупени отъ републиканииг*.

— Вследстдие хубавото 
време, курертнитк бюра 
при морскитк плажове въ 
Балчикъ и Каварна, са про
дължили сезона до 1 Ок- 
томврнй н. г.

Английското правителство, 
чрезъ своя представител! въ 
Ьургосъ. протестирвло предъ 
генервлъ Франко »а извърше
ното нападение.

имъ

Милка ! та нали безъ нея би
ха опуст-Ъли и полята 
лото и нощмгЬ и дня 

П+»й Милке ... ! — - 
Нажежения дъхъ на слънце

то облива полята. Като разто
пено и разлято по т*Ъхъ злато, 
жългЬятъ се житата, осеяни 
тукъ та ме съ разпрегнати коля. 
край които въ импровизирани 
люлки, епчтъ скжпн младенци 
на морни майки.-

С-Ьдналъ, опр-Ьлъ гърбь о 
колелото на разпрегнатата въ 
подножието на могилата кола, 
.тЪдо ГТЬю стуша унесенъ.

Ето. склонилъ глава на гър- 
I ди, той сЪкашъ заонра дъхт. 

После затресе се старческото 
му тЪло, то! издига отъ вре
ме, на време ржка л избърсва

се носи нейната жална п1»сснь, 
пустее Самотень. единь С1*п- 
денъ и пргеень гробт ...

Г1+Й Милке...!

Водд ! г.-дз !..
Отчахватъ <а^рздката и. м 

Се дръпват», назадъ :
Алена струя кркв , багри 

устнит! и...
ЧсрннтЪ ресници ил мигачи- 

т1» и окъпани въ с • ъ
Плакала...
По прашник» п мь кгмъсе- 

л<>ю, бавно с влачи кола, п 
група почернени жетваря и же
тварки следг меч. Съ иав?дени 
глави... гЪхь последваха и 
други. От», всичкитЬ кравша 
на равнината.

И нивит^Ь («пустяха...
Само тамъ край могилата, 

останалъ сам». всрЪдъ < сирмте- 
лит^ поля, единь старециглас
им плачеше....

съ ржкапа на отърканата си 
аба. сълзит+» си.

Че, тежко, тежко, като бол
ката на самата земя, издига се 
и трепти надъ полята нечия Разтресеш», старецът!, на 
жална п1»сень. преескулки, едва мълви ; .Пей

П+.е Милка... Милке., плачи...
Бедната! тя днесъ забради — Много сме съ твоята участ», 

четвъртата вече черна забрал- чадо, много.... издигни гласа и 
ка. И наи-черната... погледни поляга.... почернели

Че нали оная вечерь, стадо- I сж.... но ти п!.и ... че. жетва е 
то на чорбаджи Стон», слезе ■ сега., обичай е, така сме пЪли
из!» пжтекатв отъ хълма, безъ I и ни и »«1.ксга..............................
свочтъ хубавъ и тевентъ овчар!!

Тя н+.ма да види вече нико
га свочтъ обичанъ Ангслъ, е-

!, и се- 
т-Ь ?Надъ равнимитк трепти зной. 

Самцето сипе огънь. Задухъ 
и пеп обгрт.щатъ полята.

Жетва.
Праведен и

Че пкн Милка_ а Милки-
нитк пксни сж едни въ селото. 
И наоколо. Зашото пксеньта ц 
гн и радваше и нажаляваше и 
приспиваше и утешаваше,

А тя пкеше. Въ добри и ло
ши дни, вь «.кърбитк и радос- 
титк си.

Плачътъ и бЬше пксень, а 
пксенкта — плачь.

Овчаритк нагласяваха кавд- 
литк си по неинитЬ пксни и 
еркдъ късни вечери, отъ ви- 
сочивнтк иа околнитк хълмо
ве, изплаквана и разливаха 
надъ селото мжката си. Сви- 
ркха. Свиркха до отмила.

И сккашь въ ншцьта плаче- 
■е жена..

до земята, веч- 
иитк труженици женатъ. 

Всркдь т-кхъ е и Милка. 
Изъ нажеженияп. въздухъ 

иа морното пладне, едва чуто 
** носи нейната пксеш,, Ск- 
кат бръмченето на залутана 
пчела. Първата жетварска пк
сень. Въ първиятъ день на жет- 
■ата.„.

Уморенитк ткла се изпра- 
»ятъ, навеждатъ се наново, сту- 
ишгь пксеньта и гледат ъ какъ 
едра и светли зърна капятъ 

мориата зе.мя.

1 Остьг ь писъкъ сепва окол
ни! к. И пксеньта секва.

Милка !
Заобикаляте х. яовяте я.
Но Милка лежи въаиакъ на 

земята. Страшно потрепергатъ 
о*:'-т! г -р?' г"3 к.

динъ едиичл.къ на този евчт ь, 
вссретникъ и сиракь като нея 
че хе-е тамъ яд края па 
нкещата се тора, край широ
кия евнуръ, къмъ кжзето сега

тъч-

Николай Минчевь-V.
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15 Сентемарвд,
.ДОБРУДЖАНСКИ НОВИНИ»

№ 4.

ОЩЕ ЕШ ЕВРОПЕЙСКА 1ЙЛЕЙА ПОХОДЪТЪ НО 10.000 БВреИ Д

Българското културно общество вг Гр. в-, 
съобшав* за знание на членоветЪ си, че 
годилн о събрание ще се състои въ НедЬя, 25“ 
тенврнм 1938 година въ 9 часа пр. пладне,’ Въ ' ■ 
щението ка Българските училища въ гр. ’ в,.! 
когато следва да се разисква върху следв8, "!г 
венъ редъ:

1. Отчета на управителния съветъ за 1937.,
2. Доклада на техничес. комитетъ за 1937'^
3. Доклада на пензорната комисия за 1937^
4. Освобождаване отъ отговорности на уСй 

телния съиетъ за изтеклата 1937-38 гсднне. " *
5. Удобряване на бюджета за 1938-39
6. Оставките на некой членоЕе и 

нови такива.
7. Разни.
Забележка. Ако иа горната дата не 

нуждното число членове, съгласно чл 23 отъ у:-, 
събранието се отлага за 8 дни, на 2 Окт. мвр?8 
година, бсзъ друго свикване, като решенията «; 
матъ съ абсолютно болшинство на присжтсвука 
членове, какъвто и да е техния брой.

Членовете, които до деня на събранието е», 
□латятъ членската си вноска, съгласно чл. 9 > п 
тава, губятъ правото нз глзсъ.

Председатели, П. ДЕВЕТРКОВЪ

Секретари, Т. РАШКОВЪ

Започна.
Хитлеръ се произнесе 

за принципа на самоопре
делението и изпрати отъ 
конгреса на фанатизирани- 
те множества отъ Нюрн- 
бергъ, едивъ тежькъанер- 
тисмснть на Чеюславия.

Защо избягва, обаче, 
Фюрера, да даде практиче
ско разрешение на това 
самоопределение? Це.тъ 
свегъ би желалъ да го чуе.

Огь 25 години нар дт4» 
живеятъ въ треската из ьа- 
пионализъмя. Тия отъ една 
нера и оть еди? народ
ности, водиха решителни 
борби за политическа и 
културна свсб.да.

А великата всйна отъ 
1914-1918 завърши съ тър
жеството на нац. принципъ. 
И пекъ се намиратъ огни
ща на неспокойствие.

Още продължава фер
ментацията на ония етни
ческа групи (кантони), кои
то поради силата на об
стоятелствата. бФха прину
дени да се инкадриратъ по 
рапличенъ начинъ,при дру
ги етнически конгломерати.

Имаме тр» начина аа раз
решение на въпреса за са
моопределението: 1) инте 
гралии, национални дър
жави, V) федеративни дър
жави, подобни на Швей
цария и 3) държани съ 
иинорнтарни .острови*.

На кжде ще се оазчнятъ 
работите въ Чехославия, 
чиято структура спада к ьм ь 
последната категория?

Чех.славия разполага съ 
10 милиона души, (7 мил. 
чехи и 3 мил. словаци).

Трите милиона немци са 
разпръснати изъ целата 
държава, съ изключение на 
Судетскат. область, кжде- 
то има едно компактно на
селение.

Допусгимъ ли е плеби- 
иистъ на една само тесна 
ивица на държавата?

Кой не знае че олеби- 
циста ще даде тукъ тамъ 
болшинство до 90 95 °|п ?

Н > той означава нару
шение пелостьта на Чех- 
ската държава.

Между тоталитарното раз
решение ва въпроса (чрезъ 
анексиране) и между феде
ративното такова, би се 
предпочело третс : кантони 
и областни «урни. които 
биха задоволили напълно 
малцинствените 
безъ да докоснатъ сувере
нитета на държавата.

Енрспа не ше мсже да 
излезе отъ тен нова диле
ма, осненъ чрезъ едно та
кова споразумение, което 
да избегне разтърсването 
на тия държани, които по 
силата на нещата иматъ 
подъ своето управление 
различни нацис налности.

Нема никаква несъвмес
тимости, между държавния 
животъ и мирното разви
тие въ всички области на 
малцинствата, като судет- 
ското.

Раздразнението по су- 
детскня вьпросъ, достигна 
до крайности. Страхуваме 
се, че Германия не пази 
своето хладнокръвие и о- 
бективиость.

Ако Германия се остави 
влечена отъ шовиннзъмъ и 
неотстжпчивость, какнито 
проличаха на конгреса отъ 
Нюрнбергъ, привеждането 
въ дЬло на самоопределе
нието. ше стане една не- 
възможностъ.

Време е, щото и тази 
последна дилема по въпро
са за малцинствата да 6а- 
де разрешена.

Не едно окастрене на 
държавата съ малцинства, 
но сжщевременно едно мак
симално задоволяване на 
етническите искания.

Европа ше се спаси то- 
■ тава отъ тая загриженость.

Въ синя рива и Давиловата ав1вда бродирана 
на гърдите.

щения отъ Варшава, се наре
дили вчера, Четвъртъкъ, на е- 
динъ Варшавски площадъ и | 
отъ тамъ требвало да тръг- 
нагь за Палестина, катоминатъ 
презъ Ромъння, България, Тур
ция и Сирия.

Липсва имт, обаче, държав
но позволително. Може би то
ва е най-важното за техъ. Бри
танското правителство яе иска 
да чуе да се говори за десеть 
хиляди низи за влизане въ Па
лестина на единъ пжть.

Но това не е уплашило д-ръ 
Вилхелиъ Рншелъ. На мЪсгнл 
те журналисти той заявнлъ:

— По за предпочитане е да 
бждемъ убити иа границата на 
Палестина, отколксто ла уми
раме отъ гладъ въ чужди стра
ни. Нашата цель е да обър- 
иемъ гнимание на цивилизова
ния светъ, върху отнасянето 
къмъ евреите въ много дър
жави. Нае не се бонмъ отъ 
куршумите на арабите пито 
на британските полицаи.

Както вече съобщихме, готви 
се новъ похолъ на евреи въ 
Варшава. Требва да е почиалъ 
вчера, четвьртъкъ.

За да протести ратъ за пре
следването иа евреите въ це
лия светъ, д-ръ Вилхелмъ Ри- 
шелъ решилъ да заведе иай- 
големня възможенъ бро* еврей
ски момин и млади момичета 
къмъ Палестина.

Д-ръ Вилхелмъ Ришелъ е 
шефъ на еврейската фашистка 
партия.

Десеть хиляди еврейски мла
дежи и млади момичета, живу
щи въ Полша положили клетва 
за вериость иа .шефа*. Те но- 
сятъ сини ризи съ звездата на 
Давидъ, продирана на левата 
страна на гьрдиге. Техниятъ 
поздравъ е копиранъ отъ поз
драва на германските иацио- 

I налъ - социалисти и лозунга 
имъ е:

.Хаилъ Израелъ!“
Седеаь хиляди момчетх и три 

хиляди момичета, спсредъ съоб

чи

■
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1
се сц|

•• -г-

120ИВ&
НГОДАВАМЪ, веднага кжща 

кварталъ (Nиси Ва1гап) ул, Баш 

Александри Л» 5 отъ 4 стаи, 2 кут 
ни, кладенецъ въ двора н др. ух 

бства.

— Въ Четвъртъкъ мЪстиня Окрл- 
Яъовъ Саъдъ произнесе следното ре
шение ио отношение българскитЬ 
частни училища:

Разтурва се досегашната комисия, 
която 04 назначена да ликвидира съ 
В. Ч. училища и назначава като от
говорно лице г. Д-ръ Бож. Янакевъ, 
който да приеме всички училища и 
иввентаръ.

Съ това решение се дава възмоак- 
можность отъ Нонеделникъ учили
щата да се отворятъ и заиочватъ у- 
чебнитЬ си занятия.

Справка при В. СТАНЕЕЪ 
Колониален» магазинъ

■

ЦЕНИГЬ НД ОБЯВЛЕНИЯТА
определени ва в-къ ,Добр. Новина“

лщщя гл. а
Отъ I до |<и 10 
Огь 1000

.1евлинии
— Прсдг няколко деня 

се е състоялъ въ Абрудъ 
— Трансилвания, годиш- 
ниятъ коигресъ на култур
ното д-жество .Астра*.

Основано още преди 7? 
години въ Ардялъ, отъ го- 
лЪмиятъ ромъпеки книжов- 
никъ и борецъ за нацио
нална свобода — Митро- 
политъ Андрей Шагуиа, 
това дружество е играло 
грамадна роль за обедине
нието на ромънсшя народъ.

Въ времената, когато Ар
дялъ се нампралъ оше подъ 

! Австро-Унгарско владичес- 
• тво, дружеството „Астра“ 

е било единственото • гни-

тихия на горе 
Лотарийни с ьиЛщеннч 
Баланси, покани и др. 
Съобщения, артистични. 
Съдебни, училищни и гр. .

1 ърговенм с ьобщенич 
НЛИ-Ц.. 1КО ^ линии 
Финаис .ви с ьоЛнении 
най-малко г> линии .
Статии, търговски 
о6есиснл4 и др.
Наборни с |/,ранни, с ьобщени
Окрьбии ягсти до Ко ЛИНИИ . 
Официатни публикации

— Въ ергъда щгъше да 
сШане въ Констзнца тър
жественото инсталиране 
на Кралския Представи
те ль на Морската обласШь 
г. Н. Оттеску.

Понеже последнияШь е 
билъ нерасположенъ, ин
сталирането му се отло
жи за нгъко/.ко деня.

Културниятъ керванъ
( Съгласно лакома ля обявленията 
I > варителчо.

всички се лапллщат». IДържавииятъ подсекре- | керванъ“, петгЬ моторни 
тариягъ на 11ропагандата | трупи съ 5 реморки. ще 
не закъсаФ да влезе нед- ■ бждатъ истинско чудо на 
иага въ ролята си — со- модерната техника, 
цмаляа и културна дейности Ржководенето нзъ дър- 

за която бФше и съз» жавата ва този керванъ за 
културно-национална про
паганда, е
Г. г. Капитанъ Думитру 

I Флореску и инж Шербанъ
«'НИ нъ това направление, ! Гритореску, две добре из- | 
ще допрннесатъ за разви- ! брани лица, които ще оси- 
ваи-.го иа една, колкотосе I гурятъ услФха на тая 
д«оже, пз-шнрока пропатан- 1 циатива. 
датзрека акция. , сйоятъ есевевъ .

При редицата важни до | шрутъ, Керв^яа ще се 
етнжения отъ последно нре- | прави най-напредъ по Пра- 
ме иа този текретариягъ, 
ще се прибавян, пъ нФкол 
ко деня н нажнит) кръс
тосвания изъ страната на 
„Културната каравана“, ор
ганизирана по принципите 
на последните достижения

— 3* К"Мплектирпн*то на 
числото отъ офяцери инжине- 
р», коити ше се формирагъ въ 
училищата тукъ и въ стран
ство, по специалностите,които 
иигересуватъ възлухоп 1аване- 
то и флотата. Мниист на Нац. 
Отбрана, обявява конкурсъ иа 
18 Септ. т.т. 8 ч, въ авиацион
ното училище — Котро йени.

На този конкурс могат да 
вземагь участие.покрай офи
церите отъ фло>ата и възду
хоплаването, плувци, механици 
и офицери отъ друг» войскови 
части, съюасио предписанията 
I. О. № 3131 огь 3 Септ. 193З.

Следъ получаване 
инжииеръ, тези офицери ще се 
зачислягь к1мъ кадрите на 
Миннст. на въздухоплаването и 
флотата.

Осковата на изпита

— Апелираме къмъ вси

чки наши абонати, да си 
изплатятъ абонамента на 
вестника ни.

ДОКТОР11

Теодора Селова
Спецгтал изпрана 

дЬстнгЬ и опера:;- 
на устата.

даденъ
Модерни .-е ср-Ьдства, при

дружени отъ енергичната 
дейности на лица. подгот-

възложено на
-*ше кждето се е подържалъ 

ромънския духъ, езикъ, 
нрави н обичаи.

Около .Астра“ са фор
мирали своя характеръ и 
кулу,ра, цЪла плеада ро- 

ит_ мънски национални борци 
и будите тя, конто ревност
но пръскали светлина и 
национална свясъ вср-Ьдъ

— Въпреки повишени
ята на всички манифактур
ни стоки, само по случай 
есения сезонъ, мануфак- 
турния ма г а з и н ъ на

шшпгпИНИ-

ИЗПШЯВВ 1*6"т| 
хнкнескн габотк съ техяипмар-

ТИТЛЙТ*

г. АТАНАСЪ БАСИ- 
ЛЕБЪ (НАСКО)

спецквлисп-холската долина и 
яайки презъ Карпатиг), ще 

! има. като крайва точка сто- 1 Р«“т>вското население въ 
лицата на Трансилвания — 1 Трансилвания.
Алба-Юлия — градъгъ на И следъ освобождението,

! мина- •\’л. К. Нетру 8 ; ' 
бянкл Панаитеску-на ул. 1.

О. Писа № 7 (срещу 
часовникарския магазинъ 
Коксшвявъ) Продева съ

Сж по
знанията по висша математика.

УспЬлит Н на изпита, ще бж
датъ изпратени 
въ ннжииерии \ чиле ща па 
държавни разноски.

ВойсковигЬ коменданства сж 
настойчиво молени да дада гъ 
3 дневенъ отпускъ на желам. 

! шитЬ ла влематъ участие на

да следватъ Продан» се
Състояща се отъ з 

дЬления съ дверно 
150 кв. и. Находдии ^ 5'

ул. Оаидиу Тт5

Зй СПСРЙЗУМ68ЙБ

д-но .Астра“ продължава 
д.т с1,е просвета и свЕ.тли-

коронясвлнето.
По своягьпжть. значително намалени це

ни като е асортиранъ 
магазина съ всички видове
наЕЕ^аптураа стока.
Бтлпепа, ижгпнв а даа- ! 
спа, нспрапв сезона в др. 1 
платове, стъпай разпооб ' Тодоръ Димчев'» 
разна десена а цветове.

кервана
ще се спира въ вс4.кп градъ на верфдъ ц-Елокупвия ро- 
по нфколко деня. давайки “ънски народт, и дне.ъ то

е гдиа голЪма тордосгъ за 
този народъ.

на западната наука и тех
ника.

Т ти подвиженъ универ- 
ситетъ, свабденъ съ вай-
модернит-Ь инсталации, и- По националното шосе. Факела запаленъ преди 
майки пт зможнгсть да пол- между угарнтТ. почиващи 75 голини отъ Мнтропо- 
слони до А0 зрители, ще | подъ лъчите на слънцето, литъ Андрей Шагувя про- 
рззнася по традонегъ и се- | .Културниятъ керванъ“ ще дължава да св^тн презъ
дата на кралството пъл- | разнася и нагажда въ ду- I буритТ на толкова години — ИзпоаСйенъ е сШъ ре- 
ниятъ съ висика поука ШН1+, дсом# въ душата на Ардяла и ц^- дакцияШа ни. ас се лета
тлясъ чл Н. В Краля, ше В4рл н трудъ „ 0,е. ; л„1о обелннеио Кралство, 
представя редь по редъ | чсьтвото и Краля 1
най-внушителнит^ образи |
— младежкнтф оргаинза-

н кзм зжность иа вс+.ки да 
го посети. 1*гази идпигь

— Наскоро ше блде на- 
значенъ 
грзда ни.

I
на въ кустъ на

5<Г. V. Соп1а .V---'
7 олгънь 

на мйъжкП. дамски и деШ-
асорШименШъ

съ нашия скрмгъ, за съби- 
рсне суми оШъ на&итп> 

Злльверъ е отъ вла:- абснаШи, г-нь Димитъръ 
\ твт! мусюлмавкаа Муста- АчШсновъ.
! фа тептяръ, б^згащъ 

България Той искаль да

Продава се ка*1^ски чорайи, разни ерти- 
коли за сгадбечи иI

Състояща се отъ 3 
нова постройка, нахоД3-". 
се на площада 30 КОМ' 
срещу
Кг 2. Продажба веднага- 

редакция13-

кръ-
Г-зг Д-ръ М. Мгграза -целни случаи

Извънредно толЪмъ 
изборъ дамски готови дже-

цки, които, ржководеви мж- 
дро и яапранлявави к> мъ 
важни оСАшестнявавни. ше 
станатъ утре основни ге
нерации на една консоли
дирана Ромъння

Апелираме къ ч» нашитгъ 
абг.яати да му скожаШъ 

сжщия начинъ довгърис и даватъ 
съдействие.

от 1
II ТХГЮЛ'Г. и пр*1,

Се завърна въ грзда и за-
Х3'!сбшчнскитФ.

.замине по

почна да пр ема въ клби- ; (ЬастмтЪ 
! нега си на ул Рппсфеча |

За тези, кситовесжв!- Маттоата N0. 8 'срещу 
д-Ьли още .Културнтягь 1 т-нъ Адвоката Пркх..въ;.

пълно ксти, тренчкоти, галошн и
шешони.I

Справка въох го предали 
на воеквкя садъ. който ще Четете 

..ДОБРУД, НОБПНИ“
то сади за преминаване на 
грааицлтй.

I

Тро^гаПа „СОМЕКС1АЕА“ — Ваглг^с
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___________ Кългарски информационен!» вестникъ

Жената често е била неаавеляванъ ала 
пЬренъ факторь вь много нравствени успехи 
на човЬчестпото.$1ШМ

Проф. ХаямъЬщт Преди да направите предложение за же
нитба на една жена. обмислете хубабо псич- 
китЬ и постжпки, нсмчкитЬ II думи. Ц-Ь юто 
поведение. Пои-Ькога само една дума извед- 
нажъ обрисува ц-Ьляя човЬнъ.

Проф. Хаймъ

ог Ргорг1е1аг: 5ТЕРАN КАНЕЛ’ АЪопатеп! 250 1е1 апиа! —

И ИЗБЪГИЕ Ш ВОЙНАТА? ЕДНО ПОЯСНЕНИЕКрглски думи
Събитията 8ъ послед- ' млтдежь аъ Ню-Йоркъ, тЬ 

НИтЬ Дни се мЬнятъ съ ! заявиха своята Сплотена 
светкавична бързина. воля — дт бранятъ мира.

Ако въ този моментъ ВЬрно е, че има огни- 
мирътъ виси на косъмъ. ща на неспокойствие. ТЬ, 
утрЬпогледнешъ.че омаст- подобно критеритЬ иа дей
ностите отъ войни, се е ствующи вулкани, деноно- 
отдалечила съ километри, щно димятъ, готови да 
готова за минута да се хаърлятъ мира въ въздуха 
върне пакъ назадъ. Но въпреки мнението

Обвче, едно си остава нп тоталитарните държави 
ИвнзиЪнно • които смЬтзтъ, че само

Болшинството стъ наро- войната би разрешила бол- 
ДОтЪ не желаятъ войната, нитЬ въпроси, всрЬдъ бол- 
Неежелаятъ, защого, зна- шинството отъ народи»Ь, 

какао носи политиката все още здраво се крЬпи 
■а ножа. вЬрата, че тЬ могагь да

Пое-ледицитЬ отъ Вели- бжаатъ изгладени по ми- 
ката ьойиа сж ».а л.-.цс. рсно ,>-чи.чъ.
Огромните рани, които тя .Въ бждащата война — 
МИесе още личатъ по .ма- кпзааше единъ английски 
-«ж на човечеството. дгржавникъ—нЬма дв има

Военната генерация, код- | победител и победени.Вси- 
?0 остави пол 'винаги отъ чки ще бжлемъ победени* 
кръаъта си по бойнигЬ по- Въ нястгящиятъ мз- 
1Ш и която днесъ ржкоас- ментъ. сплетената мошь 
Ди СждбинигЬ на народи- на ония, конто бранятъ 
тк, ве би желала наново да мира, и голЬмиятъ страхъ 
** ЗДВърне верЬдъ адски- отъ собствената си смърть 
*Т> писъкъ на една много на овня които иехатъ да 
по-СТрашна буря, клквато запалятъ войната, крепятъ 
ще бжде една н )ва пойна, едно срЬдно- положение 

МлядитЕ, поколения, на между мирт. и война, 
чиито ирЬхки плещи биха Едно малко натежаване 
се ванеелш ужасите на е?.- па едчетз стргнс, ::.;же да 
иа нова кагапниме, Сжщо наруши равноиЬсието. 
ие е желаятъ. Но ние сме наклоним да

На вссмирнИятъ кон- вКрваме, че пане ер-мгннз 
грвСъ на миролюбивата благ разумкего да мадЬлЬе.

на исЬки, комуто сж близ
ки гор.читЬ болкл и инте
реси, и който искпенно 
желае де размени мисли 
и мнения по тьхъ, съ свои- 

ни- ' т-Ь сънародници.
Останалъ с»мъ, вестникъ 

I .Добруджански новини* —

ПодгоШовкаша на е<- ч\ >аво поколение за ут
решния денъ, е най-грллмаШа и най-свнШа длъж
ност, която Шргьбна да иматъ плковосачиШгъ на 
единъ наредт.

Новото въсйитание. което ви се а см, е едно в»с- 
питоние на любо/ь, обаче и сд <о въспиШа ие на дис
циплина, еШо основата, върху конто тргъбва да бяде 
Построена новата сграда на Ромънската държава.

В-къ .Добруджански но
вини*. е български, неза- 
виснмъ, информационенъ 
в-къ. Той не е билъ ни
кога. нито въ миналото.

-

нито сега, органъ на 
коя партия. групировка 
или личности.

В-къ .Довруджьнсхи но- единегвенлиятъ български
вестникъ въ Ромъния. зна
чително лодобренъ иъ всЬ-

вини*, който уСпЬ да пре
търпи превратносгигЬ на
еждбата. се старее да бж- ко отнош-н'"', моли 
де въ услуги на истинни, ралната н м.иериална под- 

Обе ГЬ на н-г встЬ за- | крЬпа на всички ония, 
дачи, като български весг- ! които сж жадни за четиво 
иикъ. сж болкитЬ и имте- ! нв с -:я мат--ргчт, езичъ.

А кие, 1че се мжчимъ

годЬм , виждайки днесъ, 
I ъ тая борба на житото, 
едно искренно сътрудни
чество иа всички произво
дителни елемент.

ба и сжшевремевио борба 
и за национално достойн
ство.

МО“

Преди войната, бЬяне ед
на отъ иай-гол-ЬиитЬ и.ччо- 
свачи на зърнени храни. 
Ме иу е иЬстото да кон
статираме причинитЬ пора- 
ди които изгубихме тгна 
мЬсто. Не мисля чеше бж
де възможно да млжемъ 
да спечелемъ тева мЬсто 
отъ количественна гледна 
точка, ио въ всЬки случай, 
опититЬ които ни се пред- 
ставятъ диесъ, ни поназ- 
ватъ, че ние можемъ да 
имаме пълиа иадЬжда да 
спечелимъ това мЬсто оп, 
качестнемна гледна точка.

Количествша, които сж 
се произвели не хектаръ, 
отъ учасгауюшитЬ въ т^- 
зи к ихурсъ, показвагь- че 
и количеството може да се 
увеличи, показкатъ. че и у 
насъ, това което се казва
ше, че ве може да се на

маже да се на

реситЬ на нашитЬ съгг.е* 
меници.

По ТИЯ е-ьпроси, в-кътт, 
е саагапъ и слага на рез- 
положевие своитЬ колони,

съ цената на морални и 
материални жертви, да бж- 
демъ на тг доб? ющята ви
сота.

Посещението но Кралския
представител!» ма Морската 

область г. Н. Оттеску
Въ ПонтдЬлникъ Крал- ! вираиь нъ ресторанта яа 

ския предегавитель на ЛЬ р- ! градската градии бгнкегь, 
ската область съ седалище пан йш взгтт участие всич- 
Ковстакц-», г. Н Оттеску, ки пласти 
пристигна оть Силистра и 
инспектира нашия окржгъ.

| Той се придружаваше отъ 
1 г. Емилъ Григореску, ди- I след» което замина за Кг н< 
| рект! ръ иа кабинета му [ стана».

Въ с Стеж»| у/ъ бЬ Пч- ^^тш^^т

Н. В. КРАЛЬ КАРОЛЪ II

Това, К1 ето особено ме | 
радва го е факта, чс на
шето зсмледЬлие, започва 
да бжде к<! ви. гага к- про- 
снЬгеаото такова. Т» аа е ед
но указан е, че влагай<н 
Повече |р|'.жн и добр • воля 
ммагь да се г олуч-гъ най- 
хубави резултати.

Нс само, че удибрявамъ 
преллоъ чието иа г. мн- 
вистра иа зеь.-едЬлието. да 
се продължава и зз на- 
предъ съ този конкурс-ь, 
ами го и модя. съ нсичхн- 
тЬ сръдсгва съ които раз
полага, да го усили и мо
же дори да го узакони, за
шито трЬбва да спечелимъ 
пазарищата, конто изгу
бихме

Това че е сам1-еднабор- 
б* за вь полза • на ~сЬки 
единъ. Това е една голЬма 
екпиомическа, свЬтопна бор

Еъ 3 ч. и пол. г. Крал
ски» представитель обико
ли аЬкедко с. лс и сбшинк.

прави
прави, тоестъ, меже да се 
увеличи производството по
средством ъ един сс-риозенъ.
съвЬстенъ и научен ь трудъ управител», г. Полкоиникъ | респон ,ентьтъ на аг«т,ия 

Земл е делената наука, ве А. Първу, г. Т Попсску, Хвввсъ съобщен*: 
е наука Н* елита. ТЯ тр+»6- ВОУОЩНИКЪ ОКр. управител». I Въ ч 1 .0 Пражката рь-

Капитанъ П. Манолес- I ДИосгонцмя предадь офипга- 
ку. комавда1Та на ж. ]Д»р- 1"пто етовшкниг или.лгч- 

4 г | телството и разискванията
| които са прелшелетиува 1И 

обявяването на иоГшли*!-

Плотихте ли си абонамента? срешнатъ отъ нншии лкр.
ПРАГА 21 (Рлдоръ) - Ко-

и г.иа да стане, отъ днесъ на- 
та1 ькъ- наука на маситЬ.

Ппжелавамъ, тези усилни 
ДЗ продължавагъ все по- 
иолзотиорн-*, и трЬбип да 
продължа»- тт занеличкет ) 
и засилването

РЬчьга наН. В. Краля, произнесена
пш рц|драйм(: прЛиитъ ми житмия номкурсъ мерията.

Съгласно прог рамата по 
отношение административ- ; цмята 
ноти управление г. Оттеску 
влизе напрано въ кг нтактъ 
съ всички 1'ИСШИ

Изказнайки моитЬ най- 
гореши поздрави, па тия, 
която чрезъ трудъ и уме- 
■ие, можаха ха получатъ 
крепни на този напиона- 
мкъ конкурсъ на житото Отъ сега нататъкъ, това 
кокетатирамъ. съедваосо- I заянлевне. престава да 5ж- 
беиа радость, че ге е | 
появило една първа здрава ; дЬло. 
крачка въ развитието на )ето щастие е оше по-

наш.то зепледЬлие.
До еег,, безброй пжти 

сж се произнасяли думитЬ 
че .основа на нашата еьо- 
номика

Бившето правитестно и 
г вор« ст»об-напоящгто 

ШС.1НСГО — проучиха отъ 
ново положението въ Ев-

на Нашето
алм!!»ж-отгче.тв»

(Бурии .ура44 н рж*п- 
плеоания).

страти*тви власти
Следг една малка кон

ференция сл Гиди в^ети и 
| решги».я и м+.рки за 

брло алк-чинс.рнржне ».а 
1 ОКОАГВ-

1»ъ I и пол ч бЬ сер*

ропае згмлед-Ьлието*. М»иок» пряшмелство » ри 
•див и иа прпп-Ърга комета- 

вае I и г 1? 
ч1.ркисА недостатъчни, тъй 
като
вас и иднъг редни м1.ркк :.ъ 
спрьака съ тона положение

тир* чс до спидо
ма- | де дума н се превръща н*ь Четете 

„ДОБРУД- НОВИНИ“
и други държави сж

Игь цикъла „Батовскн нощи“. члнх. и притискаше ло себе 
си* треперягпото и гкло и об* 
сипваше свенигЪ и устви сь 
горещи иКлувки . .

ииг^» села едва долиташе 
ушвтЪ му. И сега. когато се 
аркшаше «в пеги ллть нхмь 
глога, той вече 6Ъ ачг>6г*лъ 
в:1какв.»

Тая вечерь с5'агмг ге а йде. 
Какво ли може аа и се сслу*

1
Както и аа е Той ще отаае

• бий ме ти’ Нг*>а /а умра ей, 
тука. прм тебе близо, блато...

Никой ше тизс моятъ 
гребт Само те. ти ще ид-; 
иашъ вс1 *.а »еч*рь при мене. 
Мй тука. крак реката. Ше си 
приказваме тихичко въ мещь 
та, ще слушам* какъ бъ нека 
водата ипай иасъ. к<«къ пУяп 
върховете на аървегага.. 1АсЪ* 
ка вечерь. в:*ка вечерь!...

Дп гтй нетърпеливо ше те 
чакаиг п»*елъ деня. и тъй мно
го ше се радиьмг когато м; акъ 
•ап чва да припада иадъ ло- 
ловег!»

Гърнето *а Мглчвиа се то
пеше • тк умиление.

При исиалк я до гърдите 
ек. тсА мълчаливо оросяваше 
жубаввг! и коти съ обилна 
съдам__

до | е. какво се случи
Фатаае се разтресе ц^ла. П 

хълцаща му ра.*кааа всичке 
Гзашп и — Акджи* Часант„X А Н1М К А Т А“

.гиген0с-раз*азъ оть Николай Л1инче»%
(Отк-ьслсп.)

узналъ всичко 
Той страшно с* разтютклг. 

гьрсн.п> ‘Ьатме. но г« е иаиЬ- 
рклъ Съ къраава чакана еъ 
душат а сн. той заникалт. Те- 

прк стараатъ глега. те ссдис. кеискккп, бай прагилъ да го 
ше опре Г»рбъ о тъне, а му, ; вккап. за нЬкакяа бърза ра- 
ше си почива така л ще мис бота Ек^а и. старата Н чмие 
ли за Фатме—

МзшитЬ иа свижтанията за
честиха

I ВсрЬдь х !иат.з погайность 
въ прсгрълкитЬ ма Вълкана. ; и* батовскитЬ долове н гори 
МекитЬ лунни лъчи, премина- " “брЬдъ дълбоката тишииа 
ля презъ листака на глога, иг- | и* гЬаиитГ исши. две любащи

се ден бЬда дали свобода иа

—Ия стотина и пове е крачки 
■ажъ водеяинага,кр-йсамичгъ 
брЬгъ на рЬката, има единъ
Старъ глогъ Неговят-Ь глетн раеаа, въ. формнтЬ на най-
К лястнати клони с* прогег- I финна бродерия, по хубавото и свои»а безгранична обич 
■Ятк надъ водата, като рлце и щастливо лице ! М голЬмигЪ вотеивчни коле-
»• покровите-г.-Ео. ТЪ зату- , _ Ами ие те ли бкше страхъ- Л* " чакаерлк.та «а мла-
лягъ подъ себе сп тревиста по- -ъмио е иаъ хола’ — га- I Д1|ЯСтоп.дъ да дигне препреч-
лаяка. прилична иа )елегъ гу- ,„ше я Въ.тчаиъ аата на водата а да с* зааъртятъ
веръ, застилащъ екамейктта ид ' , па- > въ мести1в.,ща пЬсевъ,
тии. крайречна беседка. ~.Аз *цЩ0 11Ш° 51 г 3 леглата. мекитЬ и скрити ле- махна и прлстжпи къмъ пея

Тукъ въ аии иа I цаетна о- стр»*ъ Вървахъ си ей така и гла въ сараитЬ на Авджк-Ха Но когато приближи, той сс-
вячь хтбавита дАвойки оп иишо не вижаахъ. Дърветата сана. колко аоща аече очакваха ] така смаят ЕЬше Фатме
Чятн.,аръ, ндаагъ, всрйдъ ти и .дуоракитъ ме затуляда. По- , да прегърнатъ. повкреаото имъ ГТбаканала глаеа съ гаге и 
Лвечери, да изплакаагъ съл иЬкогл зажумя вал. и вървяхъ, • отъ кори: а чадо . склонила ч иа козеветЬ си, тя

с"— воравхъ така съ затворени Тая вечерь Фатме зактсие, , 6Ь сккашъ застинала така И

' Въ-вя*ъШш°т%м^“и -еШ,°е ""о "иксг«^ Вм’1"' когато Вълчаш. елгжи ржв. р-еши ручеи, се стру
“ ; '•е- ' колко пжти юди при Стари па р. м::о и И я п вика. та очнтЬ >а хубавата Фатме
сънзвамъ. тъй както съмъ съ- чгь г.югъ спира се, уелзшва трепи» и и-дигв* глава Наоколо б*. кю. Само въз-
иувала толкова пжти че тръг- , се. ко на-усто. Мишо се ие 

исега.оп. вам , . че върви че кдвамъ арн чуваше. Дълбока тишина бЪ
колко слатко си почияаиъ ! — тебе....‘ ; ,(гам, ,ол, Омо д»-

:шепнеше Фатме. отпуснала се — Седиага' мълвеше Втл- 1 л»чеиъ лайка ихетата отъп.ол.

и разкгзала всичко това.
V Сгр1шея1. Авджи Ха- 

саиь. гето се разлюгм Ф*т* 
мр маеш», това. И ие »а себе 
си я 61ше жал*.

.Мека ме гСве нека ме по
губи, ие ме е страхъ оо то- 
вл1... Но за тебе. за т«бе ми е 
жаль. скжьи м<»й ’ че азъ тъй 
силно, тъй горен.о те оби- 
чамъ,в .

И стлзатк. ьа оби. ии и го
Я1-« ИЗЪ I

Иаб ижи Когато зави край 
шубрака и се оижти къмъ г ло
га, той ювеяиажъ крепна к се 
спрк. Тамъ пОлъ него зачеше 
иккаква купчина Вълчанъ

И п дъ; »айки я. тк тръг- 
иахз къмз /••тегицат». '.лече-
шо, иккекво б>хаиеиа нощна 
птица, аамрк следъ ткхъ. нк- 

Цклото и яиие бк облкяо 1 жкшкитк на Фатме затах»“1*. кжзе изъ долгвегА», повторено 
въ съл'* които ие' бликаха като вмаашкитк на Самата миоюкрг-ио от*ь гориститк
и*ъ ечи Л и. иошь въ тъмата на лола.

. А *ъ икма д.з са отида !;.ть

.Ахъ, азъ тъй се изморижъ 
и толкова бързахъ. да дойд.-., 
ла те видч, дл те.„

имъ склонове
— Фатме ааилвчнв. к«кв*'> ти
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„ДОБРУДЖАНСКИ НОВИНИ*|
{ Р*КЪМЪ НЯШИТВ ЯБОКЯТИ.ОРОШВШ НА ншионшшъ ЦЕНЯТ* НА ОБЯВЛЕНИЯТА

Не се съмнявсме, че вамь ви сж извлсШни Шруд- 
косШиШгъ, сь които е съпроводено излизането на 
единъ еестникъ. тукъ при нашиШгъ условия.

РеданцвяШа е правила неи новгърни усилия, въ
преки осожбкоттъ српоси ва, щсто в-ка ви да бжде 
азйоащичъ и полученъ на време. Може Си незави
симо сШъ нейната добра воля. вие не сте получили 
нгъчои броеве на време. Въ бждаще ще се мжчимъ 
да премахнемь и Шап нередсеносШь.

редакцията изпълнява ивпсШно своя дългъ 
къмъ сасъ.

Вие взйълнихШе ли вашия къмъ нея ?
Молимъ най-настсйчиво всички абонати на на

шия влсШникъ, които още не сж си ивплоШили абс- 
наменШа, да си плаШяШь, защоШо Шова сж един- 
сШвенитгъ сргъдства върху коиВо се крейи 
чето на в-ка.

определени за в-въ „Добр. Ноеинн“
Линия Гл. огероизъмъ въ Миришещи

Отъ I до 1000 линии 
Отт» 1000 линии на горе 
Лотарийни съобщения 
Баланси, покани и др.
Съобщения, артистични.
Сльдебчч, училищни и гр. .
Търговски съобщения 
най-малко 5 линии 
‘Финансови съобщения 
най-малко 5 линии .
Статии, т ърговски 
обесяенин и др.
Наборни събрания, съобщения 
Скръбни вести до 80 линии .
Официални публикации 
Съгласно закона за обявленията всички се заплащат--^ 

влрително.

Леа 7
Въ рамкигк на едно про- 

чувственяо тържество въ 
Марашеши ‘м-Ьстото наслав 
■ата храбрости иа рзмъв- 
скага ариня, въ лряс*т- 
ствието на Н. Величество 
Краля Велнкиятъ Воевздъ 
Михай, на височайшет ' пра
вителство, на Н. В. Пр. 
Митрополита на Ардялъ и 
патриотичните организации 
се е извършило осветява
нето на Народната цт.ркяа 
и на Магзоля, въ който се 
пазятъ костигЬ ра падна
лите за отечеството.

В» времето когато, въ 
оставалиятъ континенть хо
рата гръпняши предъ пе
рспективите на една нова 
война, чакатъ съ нетърпе
ние резултата на различни
те преговори, въ Ромъния, 
въ Марашещи, съ благого
вение и християнска смире
но сть, се прави въспомена- 
ниеао на всички ония, кон
то дадоха живота си за 
нашата национална обеди
нението.

Коленичили н съ сърца 
отправени къмъ Боп», пФ- 
лиятъ ромънски народъ се 
моли за миръ.

Тзмъ, кждето преди 20 
години пищяха гранатите и 
кждето пукота на картеч
ниците разпращате непре
къснато вестьта на неумо
лима смърть, всредъ едва 
гробна тишина, ехтеше гла
са на църковния предста
вители ьа Ардяла, дошьлъ 
да целуне връстьтг, която 
покрива святигЬ кости.

Нашето национално един
ство се манифестира сте 
единъ пжть, като неразрив
но, въ ЛЬрашешн. место 
на смирено благоговение.

И после, словата на Н. 
Величество Краля, ржкево- 
дача на държавата, кейто 
показа, че това въспомека- 
нне. напразево сега, .кега- 
то се чува тракане на орж- 
жия“,едобре дошло и поу
чително.

Въ Марашеши, благо- 
сл< вено отъ горе место, съ 
небесното сияние на ро- 
мънскиятъ героизъмъ,-оте- 
чественъ зашитникъ, предъ 
целиягь ромънски народъ, 
думите наСуверана, вляха 
онуражение и в+ра въ гър
дите на този народъ.
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ОТЪ РЕДАКЦИЯТА

ИРОДАВАМЪ, веднага кжщаг 

кварталъ (Миси ВаАгйп) ул. Вае*,; 
Александри № 5 отъ 4 стая, 2 ку/, | 
ни, кладенецъ въ двора и др. у> 

бства.

ХРОЯИКА
— За кмеШъ на града нгръ, Чамурлив, Екксча и 

Ениджа.
На 17 октомнр. 8 ч. сутр. 

общините; Вултурещи, Те- 
ке. Исмгилъ, Шабла, Яза- 
джиларъ, Гяуръ-Суйчукъ, 
Владчмирещи, Карапчз, Ръ-

— На 1 в септемврий т. кари. Черлигьолъ, Режнна 
Варна Мария. Расовичени, Кара-

— България, г. Дамянъ X. манлии. Карасуларъ, Пъду- 
Ивановъ, родомъ отъ на- рени, 51 ниря, Чернооко, Ду-

ранл.ръ, Рогожина, Дропия, 
Настрадинъ, Балчикъ, Ка
варна, Каракзшкьой, Ша- 
ханджи и Куюджукъ. 

Белейте отъ туберкуло-

ни е назначень г. Ионъ Д. 
Джорджеску, адвокаШъ, де- 
канъ на Калиакр. адвокат
ското баро и бившъ уИра- 
виШель на окржга ни. Справка при ХЗ. ОТАНВВЪ

Колониален» магазинъ

г. се е пемивалъ въ

ДОКТОРЪ

Теодора Сомов»
Специализирана по( 

лестпте п операции:, 
иа устата.

д.рг Петъръ Пачевъ
—ирургъшия градъ.

Поксйвиятъ бешедълго- Завършилъ медицинския 
факултетъ при унинерси- 
тета еъ ГРАЦЪ—АВСТРИЯ 

за, които се намирзтъ на от ори медицински каби- 
дечевие въ саниюриуми, пет» в(г. Кео=1е Оаго1 37 
вема да се яеяватъ, но сж | Вахагдщ въ бившето яда 
длъжни да изпратятъ сфи- ние па Добри Руековъ.) 
циално удостоверения, че 
сж бслаи.

годишенъ учитель, дирек- 
торъ и окржжевъ учили 
шенъ ивспекторъ въ нашия 
край.

■
14 »

Яравиметвото успи I ковтелра |ро1щтото ва ушната 

шустри.
МЕРНИ Н0ИТ0 УВЕЛИЧНВЯТЪ СПОКОЙСТВИЕТО И 

УВЬРЕНОСТЬТП ВЪ СЯМИТЕ НАСЪ-

I Ш0Ш.Ш1Подъ вегоеото мждро 
ржковедство и учителски 
грижи сж се въсиитавали и 
получили образованието си 
цели поколения.

Поклонъ предъ тленните 
останки на веумпримиятъ 
учитель!

Изпълнява всичк;; зя!п 
I хнически работя съ теш

спеииалксгъ-
I Ул. К. Негру 8 до бивег

Се завърна въ града и за- I банка Панаитсску.

Г-пъ Д-ръ М. МитравнКойто ье се яви шебж- I (адОолбБкар-х.)де веднага взегь да служи 
въ армията.Мерките взети отъ Ми

нистерския съвегь, подъ 
председателството на Па
триарха Миронъ Кристя 
имаха, предварително оси- 
горено единодушното удо- 
бревие на държавата.

Огъ една страна, несб- 
ходнмсстьта отъ засилване 
на производството нас.р*- 
жня и муниции, а отъ дру
га нуждата отъ контрола 
на продоволствения мзте- 
риалъ и гедностьта на ро- 
мънските узини и употре 
бяемия персоналъ, даватъ 
нап ьлно оправдание ва пра
вителствените оешения, да 
вземе подъ свся автори- 
тетъ, описа и надзора надъ 
нашитЪ военни фабрики.

Преживяваме тежки ча
сове, когато междукарод- ! 
■ата обтегнатость, предиз
викана отъ нЪко,;чо огни
ща на ядни конфликти или 
възбуждения въ латентно 
състояние, трябва да ви по
ставяха иа щрекг

Не можем ь да стонмъ

поздравимъ, за нашите 
здрави фиьансии въ нас- 
тоящиятъ моменти, конто 
позволяватъ едно бързо и 
въ голема препорш-а въо- 
ржжение,

Бихме могли да заявимг, 
че никога, р- мънексто дър
жавно съкровище, не в би
ло по-спосоОно да позволи 
едноувеличевне ваоржжей- 
ните индустрии, освенъ въ 
последните години, на сил
но финансово заздравяване, 
признато дори и въ стран
ство.

■

почна да приема въ каби-ОсвебоденигЪ, а не пол>чи- в . . 1
ли съобщение, да се явятъ най- I н*та си ва Ул- РпПСфСЯа ! 
късно до ю Окт. въ Воеиото 1 Маг1оага N0. 8 (срешу |
Окржжие Калиакра. (Черка). | г-нъ Адвоката Приховъ). |

.ЯГЗЖЖ1гг сг-ап

— Въ едно отъ послед
ните си заседания Минис-^ 
герскиятъ съвегь, е ре- 
шилъ засилването и кон
трола надъ ержжейната 
индустрия.

Продава се клип;
Състояща сс отъ 3 ста 

нова постройка, нахед»:
30 Юв*

— Апелираме къмъ вси-
— ИзпраШенъ е оШъ ре- '• 

дакциг.Ша ни. йо селата 
еъ нашия окржгъ, ва съои- 
ране суми оШъ наШитгъ 
абонати, г-нъ Димитъръ 
АнШоновг.

Апелираме къмъ нешитгъ 
абонати да му окожаШъ 
довгърие и даватъ пълно 
съдействие.

се ва площада 
срещу

изплатятъ абонамента на № 2. Продажба втдаага
чхи наши абонати, да си I общинските хг

— Букурещката полиция 
е заловила и арестувала из
мамниците Емилъ И. Ти- 
мкшъ и Николае Диконес- 
ку [пенсионеръ), които сж 
взе-ли 50 хиляди лей отъ

Справка въ редакпияьвестника ни.

Последни новиниИ тъй, не е късно, ко- една трупа селяни отъокр. 
Сжлажъ съ услсъ! е да ги 
колонкзират въ южна До-

гато държавата пожелава 
да упражни ь-Ькакъ, сеоя 
суверанитегь, върху всен- бруджа. 
нит ь материали, вземайки 1 

! огь частвите липа, едно

Съобщава се, че Чехо-словапш 
то правителство е приело решеш:* 
та на англо-френската конферении*

НоследнитФ новини, обаче 
сятъ, че това правителство е и»-1' 
нало и на мФстото му идва дрГ№ 
което се отличавало съ по-малка^’ 
сТчТкПчнвоеть.

Въ страната ел ставали го.тИ* 
манифестации противъ политика^ 
на отстжпкитЪ.

Отбелязани сж инциденти въ 0 
детската область.

ИзбЯгалнтЯ на германска терито* 
рия судетски немци, се завръшй-,й 
ц заемали областитЯ.

ПРАГА 23 (Радоръ) Съставено 
новото чехословашко цравителет* 
иодъ председателството иа геиера-1 
Сирови.

Председателя на Републиката 
отиравнлъ по радиото къмъ наР11^ 
речь, в ь която между другото, ка^“

„Съставено е ново нравителст»- 
на общо сътрудничество. Остана 
всички готови на ностоветЯ сп“-

И носле : „Да не разпръсваме сй 
лнтЯ сп, защото ще имаме иуждв ^ 
тЯхъ, нонтарямъ: ще имаме нуШ 
от ь тЯхъ“.

— Въпр-бки повишени
ята на всички маннфактур- | 
ни стоки, сама по случай 
есенни сезснъ, мзнуфак- 
турния са г а з и н ъ на

— Полицията е залови- 
опаснил 

крадепъ Исманлъ Салп (Ке- 
лк), който е извършилъвъ 
града нн вадъ 50 кражби.

производства, което е въ ; ла и арестувала, 
пряка връзка съ нейната
енергия на съпротива.

Иначе, и Франция, преди 
години още разреши въ
проса за етатнзиране кя 

! държавната индустрия. То
ва е една область на дей- 

съ скръстени ржпе н 1 та- стене, кжлето сако бдител- 
къвъ кръстопжть, кс гаго 
сградата на нашата държа
ва, би могла да бжде за
страшена отъ пламъци--Ь 
на една коафлаграпи», гои - 
ва да избухне.

На никаква (гЬна, дър
жавата не може да допусне, 
намаление на своята бди
телност!, наложена отъ по
ложението.

г. АТАЕДСЪ ВАСИ- 

ЛЕЕЪ (НАСКО) на ул. [.— Калиакренското воено | 
окржжие ни изпраща след
ното официално съобщеьит:

Генералното ревизиране 
на есички редени презъ 
1900-1914 год. (безъ раз
лика на наборъ), освобо- 

! денн по болесть и други 
I р-зни причиви отъ всенкз 

служба, ше стане на 17, 
18 и 19 октомярий 1938 г. 
въ 2-! я Територ. Ксменд;- 
мгнтъ Букурещь.

Военпто скржжие е раз
пратило вуждни1Ф съоб
щения до всЬки. кейто 
требва ди се яьи, ьъ м-Ес- 
тното военно окржжие съ

О. 0 и с а №7 (срещу 
часовникарския магазинъ 
Коксш янъ) йродава съ I 
значително намалени це- ! 
ни каШо е сссртиранъ 
магазина съ всички видове

ното око на държ. дата. 
която носи огговстсиьта 
за политическото положе- \ 
вие, е повикана да бди и 
ржковеди, бидейки ней-ос- 
ведомена по въпроса 

При вестьта за горвилф 
мФрки, фомънското на се
ление, наново получава свое
то спокойствие, н гледа съ

.
I

;
манифактурни стоки. ! 
Бтдпепи, мхжкн и дам
ски, коприни сезони и др. 
платове,'отъ най разнооб-1 
разни десени и цветове. !

7 олгъмъ

уъереносгь на развиващи- 
Въпреки, че Ромънвя.ие 1 т Ь се събития.

1 ака правителството спо
могна за успокояване на 
духо»ет-Г, и за увеличение
то нл увфреиостьта ьъ на- 
шит-Ь собствеинн сили, при 
единъ трагичек ь за свФта 
чаоь.

е въ този моменгъ, пряко 
застрашена отъ никжде, и 
въпреки че си е заздрави
ла добритФ отношения съ 
всички държави, все пакъ 
и съ добро пазеье се, из- 
б-Ьгватъ лсшигЬ примеж- 
дия — както гласи една 
доста изпитена рсмънска 
пословица.

Следователно, пртвчтел- 
ството има безрезервното 
съгласие на народа, тогава 
когато удвоява усилията си 
вь една сбласть, кждето 
требваше да бжаемъ мно
го по-напреднали и нного 
по-пгдготвеви. въ послед- 
иит-Ь лне десетилетия

Не можеиъ, ссвЪиъ да се

асорШимечШъ 
на мжжки. дамски и деШ- \ 

! ски черайи, разни ерти- | 
коли за свадбени и г.ръ- ! 
щелни случаи

всички документи, конто 
притежава ;а освсбождеьи- 
ето си обгечеви чисто и съ 
провизии за 5 дни.

На 1* октомвр. 8 ч. сутр. 
обшиннт-Ь: Базарджикъ.Нзи 
бий, Гелеаджикъ, Хасикьо- 
селеръ, Опанчз, Баладжа.

г- , | И. Г. Дука и Г-лъ СтакъСъстояща се отъ з от- Поеташъ 
дъления съ дворно мФсто 
150 кв м. Изходяща се иа

Иявъноегно гсл-Ьмъ 1 
изборъ дамск! готови дже- . 
кети, тренчкоти, галошн и ! 
шошони.

Продан» се клща

На 16 октомвр Йч.сутр.
общинит-Ь: Харм.зъ, Пр;:- .
сакант. Прсселенци. Др.-ут- НрОДаВА С0 
лнн, Каралив, Спасово, Ва- ======
Силево, цо«гошъ Вода, Шер КАССА .Милнерсъ“ 200 300 
пени, Стекярулъ, Трупчк- кгр- сь 2 ключа и посгамемгъ. 
ларъ, Кили Кадж, Суйчукъ м.С,'У,,,"‘а у ', Рл,лъ Цеп'шъ

ул Овидиу № 9 
ЗЯ СПСРЯЗУМЕМЯЕ
Тодоръ Дихчевь
51г. V. Соп(а Л- 25
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Хладнокръвие. 

бдителното. Мршть

КЪМЪ НПШИТВ ГБОНПТИ. БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Не се съмняваме, не вам» ва см извлеНни ируд- 

но’ ЛиЖгъ, а ксиШо е съпро6о<)ено излизането на 
един» вестник», тук» при нашите» услових.

РедакцииШа е правила неимовеърни усилия, в>- 
преки оскмднате» ереьдсШва, ща то в-ка ли да бяде 
изОращичъ и получен» на време. Може би незави
симо сШъ нейната добра воля, вие не сте получила 
нгькои броеве нс време. В» блдаще ще се ммчимъ 
да премахнем» и Шая нередовност».

Редакцията изпълнява авпсШно своя дълг» 
К1м» яасъ.

Вие изйълнихШе ли вашия к»мь нея ?
Молим» най-настойчиво всички сбонаШи на на

шия вгьсШнакъ, които още не см са ивплаШили або
намента, да си платят*, защоШо това см един
ствените» сргьдства върху коиШо се крейи излиза
нето на в-ка.

и санитарната политниа иг града ии

Една огь най-вгжнитЕ 
проблеми, която аинпги е 
била поставяна, ужъ на 
предеиъ план-ь, огь изре- 
дилигЬ се общински упра
ви на мивалитЬ режими, 
е бвяо вгдоснебдявЕнето 
на града ни

Тази проблема е била 
обаче, само постя вяна и 
използулана зя други це
ли, за да си остане и до 
днееь неразрешена.

Градътъ ни страда огь 
недостигъ на чиетс и здра
ве вода.

Печалннт-Ь зрелища по 
чешиигЬ сж едно вевос-

раничена огь тЪснигК ра 
ьи на тая иля оная па 
тия или грут ровка, н: 
аЕрпаме че ще се ту| 
край на юва, гь годи» 
влачене не неутложни в 
проси и ще се приегжг 
къмъ гЬхнот,, резрешень 

Новата общинска упр 
вя, съ разумното резреш 
ние на проблемитЕ на в 
доензбдяването, к. натнз 
цията на нечистотивт 
п-щравяне иг улицитес 
крвйнитЕ квартали, осв! 
лечието на гртда и п 
може да з»пише вай-см- 
лиягъ актъ въ история 

тойно явление з» нашия на благоустройствената 
вече годЬмъ грСдт. санитарна политика I

Лошото водоснабдяване, н»шкчп гр’д».

Преживяваме дни на 
•61110 неспокойствие. 

Призрака нв войната 
. Тревожи нормалния ходъ 

N1 живота н влива смутъ 
П духовегЕ

СрокоаетЕ на разни ул- 
таиатумн се изчаквегь съ 
трепетъ и тревога изпълва 
сърцата, продъ неевгурно- 
стъта за утрешииатъ день.

Спасенъ ли е миръгь ? 
Ще избухне ли войната? 
— Кто въпросигЪ яа деня, 
*ъ които ви посреща всЬки. 

«^-•Хората, народитЪ, чове
чеството тръпне прЪдъ пе- 
Ррспентиввта ва една евен- 
' Туална катастрофа.

Заинтересовани] Ъ въ 
•ойчата, разпалватъ сграс- 
ТитЕ, привържениците иа 
В1ира, препоржчватъ спо
койствието.
* Не за първи пжть чо
вечеството преживява тре
вожни дни. Много често 
мадъ мчрниятъ жявогьно 
народите е виСнела гибель. 
И опигьтъ ни учи, че оно
ва, което е най-незбходи- 
ното въ подобни моменти, 
товч е хладнокръвието и 
спокойствието!

Страхътъ, паниката сж 
нвй-отрицателните качес
тва на единъ народъ въ 
такннв времена. Те, не 
саио, че не допринасятъ 
н*що, ами сж и глнвните 
•ричини, за излишно нз- 

зходване на потребна иа- 
днб енергия, За спъчяне

Г™....

та, те сж причина на ка
тастрофални резултати.

Но тогава, когато опгст- 
нссгьта дебне отъ всички 
страни, достатъчно ли е 
само хладнокръвието и спо 
койствието?

Не! къмъ техъ требва 
да се прибави и бдител- 
ностьта и увЪроностьтв 
въ самия себе си.

Хладнокръчието, бдител- 
ностьта и увереност ьта въ 
самите насъ, его импера
тивите на момента.

Симо притежавайки тия 
качества, ние мзжемъ да 
хвърлимъ бистъръ и ясенъ 
погледъ върху развитието 
на събитията.

И келко излишни тре
воги се биха избегнали!

Избухването на ецне вой
на и хвърлянето на света 
въ нейните ужаси, не е 
лесна работа. Отговорните 
ржководни фактори ва на
родите си даввгь ясна 
сметка за нейндте после
дици и се страхуватъ да 
плематъ предъ истерията, 
тая тежка отговорность.

Може би въ дванадесе
тия часъ благоразумието 
ще надделее, треската ще 
премине, народите ще си 
отдъхн-зтъ и при едно об
що успокоение, ще се за- 
ловятъ, по други пжтища, 
по пжтишата на мирното, 
човешко разбирателство, 
да разрешал болните въ
проси, които тревожатъ 
миоа.

ОТЪ РЕДАКЦИЯТА

БЕЗПЛАТНИголемо производство на 
хектаръ и найтолймо об
що производство следъ 
войнчта.

Целата реколта струва 
20 милиарда лей!

150,000 вагона могатъ да 
се изнесял аъ странство. 
Те струвал 4 милиарда лей. 
• Въ вжтрешвостз та иа дър
жана™, консумацията «а 
зимница, може да бжде у- 
величеяа.

Така че зимиидата е бо
гатството на държавата.

Борбата на ромъиската 
звинипа е спечелена.

Въ оарнгъ Яломкщ се 
е достигнало до 4300 кгр. 
на хекраръ, въ окр Въс- 
луй, Алба — 4100 кгр. — 
тозч е едкнъ световеиъ 
рекорд I.

Ьъ 11 окржгя, проиавод- 
стротч е било надъ 3000 
кгр.. на хс-ктаръ..,

Качеството сжшо е било 
извънредно добро.

Въ ,11 окржга зикиавта 
е била по-тажкя отъ >3 
крг. хектолатъра.

Въ два окржга вашата 
зиивица е била по качес
тво, знаменитата монитоб- 
ска зимница.

Ромъиската зимница си 
спечели ианоао известнс- 
стьта.

Е едииъ важеяъ моменл 
въ иаш-та екокомнческа 
история. Така земледелксто 
става глявеиъ кх нъ на на
ционалното б. гатство.

Киноаатографнческк пред
ставления як селяннт-Ь

Дьржаявиял подсея ре- 
тяриял иа пропагандата, 
следъ направените опити, 
г решилъ да организира л 
мелата държана, безплатни 
кияопредставлеияя за се 

■п^ -

липсата нз каиадкзация и 
нечистотиите изъ улиците ___
не крайните квартали, при ОТСТЖПКЙ ПРДПЪ
една евеитуална епидемия, 
могвгь да стьивтъ истин
ски гнездя ол кждето да |
тръгне гибельтз на града. никт. ма Манчсстеръ гардиа

(У0. IX.) пмкге между другот 
Прелложенкето и ярънине 
ва С> детската ов.иеть па Г< 
маяия. ако разбира се тоааб 

значение ая граждонстиотв 1 Д1. изтляено ше напрала 1 
въпрос д» само да спече- 

гласовете на: тоив

ХШЕГЪ
Лвпломатйческнагъ сътр)

лян
Чрезъ тази интересна и- 

иипиатива, се пели оеж- 
шествяванетп иа еди* ши
рока пропаганда въ села та 

За усъвършенстауванея а 
съставената програма, сж 
бмяя делегирани спепиадви 
чиновници отъ Подсекре- 
тарилта «а нропагагамта. 
Тези последните, сж за
почнали гще отъ началото

Кь.кто квзвхме и по го- 
рц миналите режими из
дигах» тия, ол жизиенно

ИЛ

хбслояяНчя напълно беззащ!
•а. Това. слеаователно. оз»лял

гражданство. Дори и отъ | чавакралть як чехословашка 
оскждииял бюджетъ на \ в“ч<
общината бт>ха 'зхарчеии | мио.

Схевпяно, *ъ Лсвдонь иГсуми въ това направление, 
беть да се постигнвтъ, шо ! рвжъ верваг». чеГгрмавк*!

се зааоволв само сь лряса< 
вавего ■■ судетската сблас 
и. че дорк ако тя би яма 
иЬкакви стремежи за по иа 
тгшвм заяокзваии®, това щ4

ва тоаи месепъ. даоргани- 
зирагъ мредстаглеьия. въ 
обшивите л по мяогоброй- 
ио население.

Така, до сега, сж били

год* резултати.
Днесъ, котето на чело 

на общината стоятъ хорв, 
чиято дейности не е ог-

да бжле лоста далеч*, всие 
геобюлимо ч бело аоста В|представени хултурнии про-

пагаидаторски филми »гь гореизброените мести ,сти, 
местностите: Мардживя, представлентят* сж били 
Фардг иандъ и Надра-ъ посетени ол надъ 12.000 
(окр. Сеаеринъ), Брънещи, души.
Фиенн (окр. Дъмбовицз), 
ръ много общинч въокрж- I таме за необходимо да под* 
зите Брашонъ, Хунедсара, | чертаемъ, чс Държавниятъ

Иодсекрст-риял иа пр)-

ме докато асимилира тия ( 
ластв. Подобиг веряавмя 
чя.та самоитмамт. Самото I 
стоятелство. че Хятлеръ е I 
тр-гиалъ побеля яад Чехсо 
вакяя я надъ западните си 
ше накара Полша, Ромьния 
Югославия дя ьлЗзатъ пъ ■ 
г„яята орбита (Х'иггрвя е в« 

1 подъ иегою вляяние). Побе 
Навсеьждс пррдстивле- 1 пггандата )съвгршеяствува I я>х1- Чехосяояакия, чисто

просто значи, победа яадз. 1 
дър-ави. макар ь и вз. ел 
прикри-а форм».

Зенел^лето - Еа1-го1+ит 1зтошп и штспот» 
на държавата.

Отбелязвайки това, счи-

Илф гвъ и др.
На конкурса на житото, 

който се състоя преди не- 
колко деня, сж се конста
тирали следните отрадни
факти.
'■ Засятата съ зимяипа 
нлощь е била отъ 3.746.СЮО

хектара.
Средното производство 

яа хектаръ е 1310 кгр.
Целото производство иа 

зимнипл въ страната — 
495,ООо вагона.

Значи : д 'сгитигто е най-

нията сж поженали о^ли- съ горките предстачлевия, 
чеяъ успехъ, селяните ид- още една ол големите си 
гайки масово да глеаатъ и необходими пропаганда- 
филмите и вя слушатъ скаа торски дела. отч к^ито се 
Ките, които имъ се дъ?- чувствуваше нужда отъ 
жал по тоя сяу»»й Зь лъкго времг.

Четете 
„ЦОБРУД. НОВИНИ*

Й А Л Ч Й й старелв бябя, наредена около гр»дя. я-к-тир о бр*га и ртзливяше лобно прелггии птичи тг I
одър* на мъртвепъ. Напразно. . своя глухъ ехгежъ иадъ заспа- пускатъ, сгушеиъ и заб.чве

И въ къспиягь стедобЪдъ, Всвчко си отивхше. Занемя- | лия градг, като безвачаляа ше жалиюъ иоше Ок, ито ,
надве нитГ. наоколо скалв, у- ваха веселигК и безсънни ио- I майчина пЬсеиь, иадъ заспива- мот,.о гиезле. ол което 
морени сЪкашъ ол испрекъс- щк, стихваха шумни оркестри, ше чедо. излетели птичките.

лк|., лре ъ иълчаливиг* рав- натзго баеяе ьа.тъ, ленечощво пуаЬеше всеки дгяк плака. I! всрЬдъ яшбската поду И колко ск тжж;»ъ и »
кани, всръдъ тъхъ пече се из- пеюшиетъ и весе.тяшъ се вреаъ | Въ шума на разбиващите се чощк. въ кг ято нтичко спео-е. бавъ тогава'.. Като скром,
дигах^ тукъ-гамъ, изкоруое- лЪгото Балчякъ, сЪкашъ беха о брега вълип. се хелавя.-а саио протяжииягъ гласъ иа ар- бедна и тжжиа д1.войкя, п[
ня г лд и огримвитъ .са- склопили клепки надъ града вече далечинтЬ яотки иа :ж , ионика, изь дъ.|Г.ии..те на за- еедкала скр чио на мерек
плъци . лаго множество раз- забулилите вече Ст. ееиаите гонита есевь... къгчела кръчма, плачеше нзяъ брегъ. безъ пъстроцветна п|
ПРмСН’.!1 Т!1"" "* л,аГ*Т0— на своите ресници. ... Балчякъ наново ше оси отлитащи радости.........................Юия, безъ на червени уст

и тамъ иапредъ, на пзтокъ, Морето тихо миеше бр^га ротее!........................................!.............................. ....................и разхишеиа по скалите и б|
далечъ ирезъ .-жпите възвише- почтв олустЬлкяп. вече.........................................................| Ти пакъ се завръш.-шл при себе гове.-е ти плъть, безъ блясъ
имя иа превалит-в и необятната илаап, кждето почкваха впили Залезъ. И въ този залЬзъ | си, бедно градче ! Като девица и шумъ, ти пр кзтяваш» по 
мор.ка яр.. тъй» еха далеч- , погледъ въ дълнипнте, чек.л- проличаваше целата прешална разпиляла ирелгетиг). на своята бедната си плашен и ца свои
иигъ хоризоитя забулени въ ; кв „СЛуголи женска фигури, мъка и* града. младость нсрЬдъ ергии и ве- уморени чеда. морето заит
. “ . "°'в*тУ»»ц:и, | ,,аТо ссиотии и гжгуващи ким- Скалите хвърлнх1 хладни селия, нзиурент огь безсъние приспивна ле.сянъ надъ т!

иН ги ъ зь 1НИТВ си Паз- фк _ сенки иадъ него скоро тма се п Вино, ти мхпово х.ърляшъ Скалите бдятъ нахгесени ьа
ви. гж на есеяьта. Курорта 6К на привърдгваие. спусна изъ пазрите имъ и на- празничната си премина, и иа- безсънни майка, студени и б|

Курортния гь Сезоиъ аъ Ьал- Вапраззо малките каджнче- | хлу изъ тесните улички (^ла- девгшг своята скрт.тнл -иина три ручеч безспирно се ст)
чикъ бе кгм^ своя край. Това та протятаха къмъ закъснелите ! би Светлини, замигаха въ пея. дреха, въ която --аиглъ на ятг и ъ тТхяигк пазви, ка
личеше наесеьжде. [ курортисти, свситЬ окичени съ | като мно*1есгво мъиччккими морския бр*гл си песрешалъ вечно б тикащи Сьлзе, вя ь та

г азтвлрг.гнгъ ‘рагн на праз- гердани огь морски ехлюгчета. ггши очи Те ско;о замираха б\; цтк на хиляди :однвн'... 1 язмжчеил глрц^...
нтте легии локали и ресто- ржце. , едиа следъ друга. Шумътъ по- Ше мзнагь даагл ан.:Т и Но тогаеа имкейиесиск
ранти като уетота на Напразно гзвр шчегага на I степекио утихваше. { 7жасии дни иа есенг та Млгли '» тебе...
цола: ‘."и чудовища. Б*лчикъ гледаха шссетата, отъ [ Сънь скаопяше уморените | ще прнгадг атъ иадъ теситЬ А именно тогава, тегааа

Предъ гехъ подъ студените кл.дего по-рано иаваха луксоз- ти иг рада.СДкашъ трвня | долове и скали, е, чиято м». обичамь адъ, о бедис- трал* 
вече сенки ка дърветат., на- и г кел-, пълни съ куфари и дълъгъ и сладъьъ ,ъиг. сте.тъ ! ти гг.чалъ гребъ на рало-- Тог»и., когато си гжжеяъ
редени около мзевге. мемеехв чан ги. конто техните огъващи бетоненни и шумни нощи- ; тит1, скжрбигк и едг.меиите иа бедтиъ като мевс. 
празните столове, като пре- се гръбначета, разнасяха изъ Тамъ долу морето блъскаше ' ония които всека есеиъ, по-

Една огь Н1й-любкмите ми 
■Жигн яа младини беше .Маилъ 
Харолдъ* иа Байр, .в. Обичагь 
■ заради тжжпиятъ ллачь иа 
|флнкиятъ ронантикъ над; раз- 
■Влините па миналото. Най- 
Сладките минути на живота ми 

-Ам протекли вср4дъ великото 
,.&амъ.1вие ка некои старинни 

ййввалиин. Обичан 1 хората по
вече заради технитТг страдания 
яъ миналото, отколкотозаради 
тЪхните радости въ бждашето. 
Обичлмъ миналото, зящото въ 

Бяг-оаитТ; останки виж.-.амъ в - 
• гвено сьТ>г.то70 бждаще.
-асото вь Самите загадки вато
ва бждаще.

Обичамъ най силно радость- 
та. когато си отива.„

И може би, тази е причина
та да обичлмъ кур ртнт-Ь, ко
гато сж ня привършване...

Балчикъ
Когато колата легЬше нвп-

откол-

//. .М-е»
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|^ш съ сху»: ^гв ва т 
зя босе/ртревп; ^та-

е 9№ Ег~г-«С» гжгдяв
: • уг*-та.

СА» и. а -7 •
7»^жп л'/с:^!ян 
■&а-*хг~о 5 яаязг,

гъс^ж.даз 
«*-**»& 5 лима! .

еи • * с* ть, * 1
*■

• I

г. АТАЕАТЬ ВАС2- 
ЛШСЕаСЕС) ау*.1. гм.же пс-г >.1*.

е* тр*д сдъ »а Козело се »ега з »:- 
яиоегмз -.а Тая л;-о4»е* вв^.не -*а воз-*гк ,-исг- 
оракателствглс» ггъ смда- меша а. грих.ъето. сее- гостм, атгшхпа сра дресъ- 
сте сь *-ое*яитЪ оргаае. дуъхвгтигЬ прехкежхлгь и, хг^гтсре на кетгдм 
е решимо / ргтяизярчмет-- ?з^—а*аееп ва съвет. и сраттееншп^на4*гаег*гк 
аз демсясграшп» врсти*п. гч*',*я «ладеипи. 
възлушиитЪ вгшахезм!

Цеетроьегк сь гжето иа- 
се/-чие, гсИьий!* грязде»,
ааоь четяло нужда отъ Естествен', гь .сгкмггк 
ас ■ бие обучение. ймттроее, гь случай ва въз-

Въ една случайна 5дд;- душно нападение. една тхгър 
ша войн», ше бдхатъ аз- де ьажиа оробаек* е с о л- 

кай пече *»-щно зкаеет. на града.
И за да ке се дл» ть 

жертви, и зз да бжде на- 
седезеетг. азпззеао. олрзз- 
ниет^ требва да та* е 
въть оть ''«оласстьтг аз

чай в. аа.йаа С-ЛП-1 П; Ю1;1/>е 31Ж I I?
Ил^о“« г./ргвл»
Огр^ал »<ст» хо Й- гтяше ...
О^япСлжт^дх* -
Скасж я«а <а *ХЬ»жшята «тп се л- - ^

> Му И ■■№*

я
. 7дасгран,* аур*4гвсг- - с ^ ~с а .4 7 (^ =У

жгшп
. а

есе з«й «дремя 
Кссеряп) йгеешла сг 
•начлтелмо ядяиденя ч<- 
-з <са-з е 
легегашз с* з«%*я еяооа

•»Т4з* зудеьоиг зее седз 
взгь само во с'йсж»аа«. вс?г<яв^ят*

0ГРЙ35ЙЙЕТ0 Г?Я гГйДО-
ветъ^ Как :е тзсгс^авап ^гхгзех! 

::;:гггз заггг (лагугерг)г^:Г.Л-~^ оа^ «ифвда» ««**•
СД.то упраглеаве, г. ерв- $$12522, 22222 2 352’

21, 25Гр222 ^532 *2Р- 
згат523,от2а1ражс1 
ра522 223 2 И138.

ежтетгвето ез г. зелкда- 
кдгь Я. Първу — сагрдж 
увраветеаь е ез всием 
сбш^каси чаасвеень се

пшвл'.<,
•рей;, пеитьрг *а гр*до-
•ет-Ь, тждет , са мй-голЪ 
жагк пострейев, и еддето 
сд учрежаеввзта ■ влзе- 
татЬ.

:
взгьршг вястздирзсетс ез

, г. И. Жсржесну яоеидгь. 
гаегь ез града вг 

Зз пом.пиипгь «меть е ска чоряЛи. резни арта- 
Д-рь Xресто ^ла за сгадбена и кръ

щелна случая

Изпвредес гсхЬнь 
взбер^ дамегк готови дже- 
«етв. тревчеога, гм:ши и
шошояв.

1'Дс- гт-
Голлмъ асорйаме-^ъ 

на млжнЯ. дамски а деШ-
■

ли и съ

градя и при едииъ сьгар- 
шеяъ редъ.

КодегтяьвргЬ саривгли- 
., които ззеочааха да

се строят», ииатъ пр> па- пожедаваи* усп-кд-ь 
ри теьрде шшго ззпзли- : силвата защита, едиа ре- 
тедаи материали. коиаея- шаюшз роля, взй аече при 
трирлии гь бомби и газове, едво вевадейео иаяадеиве. , ■ Ч 4 а изнт.ршида де- 

Така яарея-вягЬ възела- Но, вай-азжвотг, сь кое- ; моистраоии за претиго- 
м«и ;теляи бомба, опредЬ- ' то иаселенеето трКбзз да възаушез отбрала, 
аеяи да запалят, и раз- свине и което тр$бга да И дяегк демонстрации 
ирьсиагь пожара, коакото спечели оть асичкигЬ де- протекоха усокшво и вь 
се м ,же по-бърже и по* мовстрапяи, които се пра- I пълеиъ редь. 
ва широко, сьздавагь веоб- 
аодчизстьта оть вземаае 
мйрки оть оргавитЬ из за
шитата, за постаяяие иа 
иолкото се може, повече 
пожарникарски п ос тов е, 
предимно въ покрайииввтк 
иа града.

Разрушителните бомби

Мнюн п ММ ■ шие иазлачень г. * " вс таПспеску.
На новата обш. /права,

Напредвалата техника по ' 
подготовка га иа В',йиата и ши, 
иа унищоженията, извит*.

греСгт» •

— На 29 Септ т. г. 12 перат:

Мк1/5 С0\ТДСЮ5
-- Репт^Д ре Атдоее Шшез сгл^дегес — -
ЗОВОЬАМЬОКГазЬтски. ватрЬшвв и вене

рически воллети. 
Ркддоскопия, радиограВяя. 

ивгь, е: спокойствието и 1 ултравиолетови л-ьчи.
дисшюлииата. — ИзпраШенъ е оШъре- . Се успаова иг гр. Базлрджигь

Безь спокойствие, и безъ дакцашНа ня. Ос селата >* Мве1р*1« М1ге«а й* 27, 
дисциплина, к олиото и до- еъ наша а окрлп, за съба- ’ с^*ш> ",11 “ Ч*ну)‘*кйскя. 
бре да бдде оргаиизмраиа райе сума оШъ ноШатл Приема болна оть
защитата противь агзауш- абснаШа, г-нъ Димитър* 8 Огтомврв» (Сдбота) 1938. 
аиг* нападения, яе доже АнШоноп.

тати*** "ай'17бави Р«ул- Апелираме къмъ нашите*

■
улжертВирусулгь■

Който е една течиость готова препарира,.з и,:-!*I 
ствотл за зазе на плъховетЪ кжтниг! и т..... 
езка счьртиа бо.гЬсть/

Езинг пдъхъ или мишка която биьиики -з«. ; 
хубавата миризма, изяжза хлЪбъ или зърна еаг - < 
.ВЙРУСУЛЪ ФУЛШЕРЪ'- палучава една смъртна М| 
която а предава сетие чрезь заразяване на хр;. гатт 
*е или мяшкипри сбли*звзне’унишожааайкн ги .?Р?УС 
ФУЛМЕРЪ" е абсолютно безопасенл, за хора : 
птици или змвечъ.

Продава се кхща
абонати да му оксяаШъ Състояща се оть 5 от- 
донъряе и дават* пълно , Ллев„ л мсрш5 Лсто
съдействие. 150 кп и_ Налодяии се ваДаване бързъ ходъ ва селскигЬ 

Д”Ьла.
слелъ нййИФЕстйцмятй пя селяпить въ

ПЛТРИЙРШИЯТП

При поискване се изпраща по пошата (Рамб.тск,> 
жвството узсстсиЪрение коитс получаваме от» ■ 
ниятз и гол^митЬ земЬделс.ч зоказвагъ силата ка -л>“ 
оаратъ.

ум. Овндиу № 9 
8Й СПСРЙЗУНСПИС

Тодоръ Дичева
я!г. V. Сопи .4 25

ФИЛМИ.
ПоргчкигЕ се приематъ направо въ ЬаЬ в!еп:.

ге)Ь 5(г. К«й»1* М 10.
За прозанъ вь нашия окрдгъ аптека Н. Л«* 

Бааярджвг».
Цената иа едно шишенце е 12йлеВ, аа «елине*' 

чвфликчиитЪ и магазина се фабриккватъ Д>»*: 
шишета съ цена 20* лей.

Кино „Модернъ*4
Ювошеспото

ва ПУШКИНД

Едно гздЪмо множество 
оть селияи, (/гь девет ь се
ла изь Пражовско. (,6л»с- 
тьта Лражиа) сд се 
вь Букурещь, искайки ау 
деяцян при II. В. Пр. Пат
риарха Ммровь Криста 
Председателя иа министер
ския съиЬгь. НосФли сж
системни икони 
фестаиияга имъ имала иияъ 
ма ре*игиоячо поклоиение.

ТЪлнатл б <ли4 
От*. 30 години заве. 
дЪло. усложнено после съ 
адвокати, сь изслушване
сиидетели, съ отла1вакя. сь тр*,б№1 да се избЪ( иатъ вь °о**- 
различни оплаквания, леле- механизма на държавното 
гавии, и разбира се, сь го- ! правосъдие и адм.жистра- 
лФми разноски. 1 г

Не ии интересува естес
твото на д*лот,. Пито

Една истинска клапа за1
сигурвость въ държавния 
живот».

Съвършевао естестпеаво 
е, да се слагатъ идеи сро
кове ва дфлата, които се 
отнасятъ до ивтересятФ ва аържа^ие филмъ. Еливъ

филмь. въ който може да 
Се види, какъ въ душата 

вчерашния день, което си- ва *дво чвиалио дете се 
гурчо ще ии накара да се пораждатъ съмнения, 
замиелнмъ и ше пвтрави 
едлиь м'.лтз*и'ет,. кс само устаяовенитк културни цен

ности па една епоха, които 
сж съмнения,-т, нъпроситк 
и протестигЬ на самата е-

ДОНТОРЪ

Теодора Семова
Специализираща ио бо- 

дкетигк и операциитЪ
на устата.

явили

Еливъ съ дълбоко съ-

ПРОДАВАМЪ, веднага кжшв » 
кварталъ (Nиси Ва*гйп) ул. Ваеи-К 

Александри Л! 5 отъ 4 стаи, 7 «У1, 
ни, кладенецъ въ двора в др- Тдр 
бства.

народа.
Е едно заключение на

I

и маии- ШИЕШЕ!въ
проси и протести противъ

Н1Ш1Ш 1С1Н1 3160Т1 
пнкн рейоти п тепш

е стара 
и сж н(>. мра>;д„телс1:г, кин на

прано сьздатель иа 
белни последствия, които

ги- елсонпстъ
Уя- К- Негру 8 до битшат* 

баик* Паваиттску.

1:
Единъ филмъ 

може да се види, иакъ въ 
оковт.Ъ на вековни тра
диции, ге гърчи една ро
дете за св, бодни и висши 
полети душ».

Единъ филмь въ който 
могатъ да се видя!Ъ, не 
спокойнитЪ юношески 
дини иа велнкиятъ Проме- 
тей на руския иаредъ.

Справка при В СТАНИЯ'*’ 
Копониапен« жагазинъ

въ КОЙТО I

Продава сеция

Предпочитайте 
Виното „ГРАСА" 

Михаиле оку

КАССА .Милнерсъ* 200 300 
кгр. съ 2 ключа и посгаменгь. 

Спража ул. Владъ Цетешъ 
‘ № 16 (до трибунал* соешу 
| щата и* г. Лимит» ръ Гудевъ).

ли- ЗВ ОГГОБОРНССТЬ
нъжъ идмитк 
поколения

иага противъ които с за
веде» \ Т('в* илиз* въ с*р<}- 
га*а пб»аяипгть »»а 
еждието.

Не можемь лдпу, ид еба- .Г1р яу тду* отъ 21. IX. 
че, мжч.чата, » роль'Ж* с.1- |мш' Ж-вЬемь моменти, 
па и отчайпающ. 1ехиика | когаю никой не може да 
иа иЬкои д!ла, заведени I каже, не самп какво би 
оть селянин, ц конто из- . станило утре, но не може 
тошаватъ кл-ЬтигЬ *г,ра и д, предвиди »-.вкв, била 
цтди десетилетно. | ии донесли близкигЬ ча-

Патриархътъ - Председа- | сове. Затова и голкмиятъ 
телн, си е дал,, емктка за

кл-прав' -
го-

Д-р^ Петъръ Пачевъ последни Телеграм!пртргъ
Нап ьршилъ 

факу.ттьтъ прн 
те га въ ГРАЦЪ— АВС ГР1.Я 
отвори

медкпчнекнн на агенция „РАДОРЪ“.П ставя се въпр:сътъ: 
възможно ли е да искагь 
отъ едната държава сами 
тя да праеи жертви, п дру
гата страна да диктува съ 
съгласието и

учкгар-и-

иедицински квби- 
неть яЕт. Кедс1с Саго! 57 

Вахагд1с въ бившето ала 
Добри Русковъ.)

МЮ,1ХЕНЪ 30 (Рндоръ). 
Съчета сято

интсресъ Ял развоя не дра- 
този ьедоситъкъ, приелъ магическото полож-мие и 
седянитъ, гонорилъ имъ и I заюна навс+.кжд- тъй ,о-

и;л^започнати въ Чегчъртъкъ 
Хитлеръ, Чвмбърлгйнъ, Даладие и Мусолини 
припършихз тая 

Предвижда се

пгдкрепьта
европейски

мие ма
на лругирк

-»“5ЬД. — -
Пи тоя нячинъ сс аабел!»-

ги слокоилъ счерь.
Г-вг Д-рг М. Матрава

(о*о. ,л-ьнлръ

су;”I
тстжлване на етапи на 

екна область, чоето ще почне отъ I Октомв?и'' 
Начинт-К

е кжсо- 
и снсдетелствуаг, 

малкото

гледа
об-г^ЖертвитЕ, които Има де

направи Чехословашко за
не опрч.чване не судетската 

бждатъ ф- непрани отъ една международн *• 
*?Ис'!а- състзеена отъ преде'чителч на Герман»* 
АнгЛ1;я, Фр .ьция, Игзлкя п Чехословакия.

Янг.ъ-я, Фр„нц.(Я, Германия и Италия се сЧ 
тг->, отг -опни поотд-Ьд о за кзпт лиение на
МОТО

33 наистина Се загърна въ града 
почна да приема ьъ каби
нета си на ул Рппс1реяа 
Маг(оага N0. 8 (срещу 

- '-вь Адш ката Пр. з Въ).

за «ше веднъж», връзката 
между горе и долу. между 
иародпитф маси

п 33-позиание 
нвмкзъмъ или — което би
било по еждбоиосно --- -
кзразъ НВ стрвхV.

Вздимъсждбоносна бор-
ба ТрБбв.» дв я понесем», 
ьащото не се касае 
до масъ. но и

на назиегкия Д',1
яяпазвзвето на елропей- 
скяя миръ, сж толкова го- 
л>.м I, Що то широкото об
ществено мнеит-е въ Евро
па, което не

И дър-
жпвнзга пласт»,.

Винаги е необходимо то 
ва душевно обшунане, за да 
мо» ьтъ недоволствата да се | осведомено
камллизмратъ по нормален», нието на ткз •
нвчонъ.

е напълно 
за сьдържв- 

искания. 
почел да се безпокои.

гппразумен-,е. _ ,
О.пр.зв^нсто тря5»а да се неправи до 10 ^ 

Т0Мвр1’ й ч. г.

— Апел
чки Воши абсьити, 
изплатял абонам-ита на 
вестника яг.

р-м: кьмц нсм 
ла сисамо 

до чепчки,
идни п нольвик.

ТЕродгаПа „СОМЕКС^ЬА-Вахагд'0



л^в1ЬЦл О м с и & ° 7 /

ЛР брой ЗМ • ч
.6 /-

2 1*Л Бааардпткъ 10 Оятошврий 1&3в вдаде
Г

*.■•-■'.йп"ЬГ4

ШЗШйР
ЯшЧпйерепМ йе !пГогта{1шн - Араге 1а Вагагдгс ■ 1п8сп$ 1а ТпЬ.

Ке<1ас|1а «I Аь ?1а 5*г. к Саго! Не. 47 — Вд1с СотАШа
Г- * «гарски ппформациоменъ

уТюдобьта не признава ста- 
ростьта.Л1М

Г-*

СТЕНДАЛЪ

1/мЬреностьта е първата 
благодетель.

Ч
■

Ьгодое X. ИЕСКНЪ

2>а се грЬши е човЬшко, да се 
прощава е дожествгнс.СаПасга Иг. 6.

вестникь
«ог Ргорпе1нг: 5ТЕРАN КАИЕУ — АЪопагпсп! 250 1е< апиа! —

МИРЪТЪ I Кралски думи Едва гойна гтт. щгртьи дайордщ Йгвдсгг;

ЙОРШП» ЙОВБОНЪ
Събитията оправдаха 

шето мненге прок.риано 
ВЪ редица статии на вест

на- пломагич-ски ктнцеларин, 
събрания, митинги, ксн- 
феремдии и изъ самитЬ 
недра на нер-щитЬ се по
несе викъ за миръ.

Осъждаше се р -йната, | то"Ж1ь, е дарявало на нашиятъ народъ вепи- 
носителка само на кит'Ь негови победи.

ужаси, смъргь, кръвь, ра- ; 
зорсни».

Искаше се разрешение
по миренъ начинъ ни раз- ; ТЬХнитк жертви, 
разчсия се конфликта».

Това е вЬрно.
ВЬрно е че войната но- ! 

постепенно лре- | си само смъртк и бедствия 
минава, и едно, що годе, зя човЬчестзото.
Спокойствие настжпва еъ И вЬрно е сжщо, че чо-

ьЬч-ството би избЬгняло 
I оГромаитЬ жертви на всй- 

ше кзрежд ме 1 нага, ако б : разрешгввлО 
КП<ъ, кой, кякъ, съ какви 
Ш\съ чии жертви бЬ спа- 
Мтъ мира. Това е извЬст- 
мо всЬкиму.

Но ньчина, по който се 
Спасе мира. не може да 
ме ни на *где не и.звЬстни

Чифугъ-Кь-и, Кал-тек,**.
скс.

Навърши се една годи- 
| нв отъ смъртьт,. на го..Ь- 

п.татеяь —
Отъ побратимяването на всички души, 
единството ка бочмитЪ воли, се е съв-отъ Тукъ, нсблюдавллъ и о- 

лс-оналъ живота на до- 
сепяничъ.

мия българей»^
дала «орална сила, кояго въ часове на кр>с- | Йорданъ йое"о-аника ни, какво, че онгя 

огъ които зависеше ежд- 
бата аа мира, било подъ 
страха отъ с-бственатз си 
смърть. било предъ голи
ната отговорности, коят 1 
биха поели, не ще посмЬ- 
ятъ да запзлятъ свЬта.

Днесъ призрака на вой
ната се

бруджанскии 
; Йоековъ по-къСно го лре- 
1 сьзд-де и еъзпЬ въ чудно 

хубьаи »Асг,и и разкази, 
които ще остенитъ бисери - 

• чъ бългярскят литература.
И\< инсгьшг, АЛ лгъонч 

.радссть, В-ч р: 1$ ЛшИв» 
маеския ли.,а. Ако може
ха /)т гочгргт*, Ччфли- 
кьШ» край г ницсГа -др, 
сж живи кжсове отъ жи- 
Во1и • сърце II. м добруд- 
жанския селининъ, които 

| Йлвковъ тч кпълбоко по- 
аиаваше и гьтТсилно оби
чаше !..

Ние, съ дълбока емнре- 
ность се прекланяме предъ 
далечния гробъ на нашия 
беземтртенг пЬвецъ и учи- 
тель

I
като

Да бждемъ достойни за прнмЪрмЪ на на
ши** предшественици, и да си спомняне за .

I
отдалечава. Трес- » 

ката, която бЪше обхвана- ! 
ла сеЪтг, Смъртьтс ка Кагшалъ 

Д8ЕРЕСК9 Iживота иа наргдитЬ. 
Мирътъ б-Ь спасени...
Ние не

1 ЙОРДАНЪ ИОВ В -.по миренъ начинъ оа.чра- На 2 т м. чсчерьта, по- I нзредъ съ нзй-велииитЬ 
зилитЬ се между държа- чина п чти внезапно, Ма- нац -онапни героя на Ро- 
витЬ, кзнфликги. ршалъ Ялександъръ Аче-

Но въпроса е тсмъ, че [ ргску. 
и мирното разрешение на ! Марш -лъ Явереску 6Ь- 
конфликгитъ изисква свои- , ще единъ г>тъ с-й-попу 
тЬ жергчи лярчитЬ ромънгки полкс-

Кой до ги направи? I ведци. минис—еръ председатет ьиа
Сдлниятъ ли, слабиятъ Негоз^ то тме е свързанг Ромъния. (1У18, 1922, 1926) 

ли. или жертвитЬ шг трЬб- съ «е , блес-ег—.Ь пгб.-д. Лроязаеденъ бЬ
ва да се направят отн | не ромъмекатаармия сре .ъ 
чечки, коиго искренко I Великста война, 
желяягь мира? } Комендантъ на войски-

Кой ги направи въ мир- ; тЬ при фоонтя яя Мчря- 
ното разрешение на гер- ) шещи презъ 1918 г. тей, 
млно-чехословашкия кон- • СлагсдарепИе на

Р денъ на 8 Н ем*р и 
188,4 г. въ голЬм то б л« 

войната Мар- ] канско село Жеравна, Й -р 
Йоано въ,

мънкя.
Сл дъ

шглъ Аверс.ску впезе въ още не-данъ
нръсгм I д»ге е п, сгл-,,-, 
заедно СЪ С О тЬ ! I ПИ1С-

1политическия ЖИВО.Ъ НI 
страната и на три пжтибЬ' Н М.МИСЛИ.

РВзр"зи се германо-че- 
КОСХов.чикия конфликтъ.
Надъ н.фодитЬ се наднесе 
гябель. Стоманеният» богъ 
па войната, затропа съ 
тежхитЬ си желЬзнн бо
туши на нр-татз на Европя.

Нвродч и правителства 
изтръпнеха. Пожарътъ м <- фликтъ ? 
жеш? да избухне всЬки

Л < НЪ Добрудес. нъ Село

мар-
шалъ, пъ 193ц г. и наново

.
Военни кои 61 Морил АВЕРЕСКУпзе длъжностите си 

армията
Въ 193?. г. обаче, здра

вето му се разклати и т< й 
Се оттегли отъ политичес
кия животъ

Маршалъ Нчепеску 6Ь- 
ше Кралски СъвЬтникъ.

Умира ка 79 годишна 
втзрясть. кзпълнилъ дос
тойно дългя си на вЬренъ 
синъ и войвикъ на своето 
отеч сгьо.

въ
Името ня Маршалъ Аке- I жеше по-леско ла се ле- 

реску е с >р -ако, г й-лгче, зоагавизир., чрезъ аргиле- 
съ голЬмаза победа при | рвйог боиб: рюмтип.

Събитията отъ после, ло
ка.. х- че «шилето и» Ге- 
перялз Ааер ск%- бЬ : пап. 

3.почнало, ром - ехото гяа- Влизаше пъ пл.-човегЬ на 
ви к м лдуп не 61 реши- Гсвераяъ Явереску едннъ 
ло да Се предприем. едни фткторт, койп поч:в ни- 

| общ: сф~-зк' го п+л:-я ньги донасяше победа на 
фронтъ. рсмънската гойска, презъ

Г«нер1-1 А»ерес»; и - течението иа вЬковеП. 
работна с.авъ за сфа,зи- Офавзинзта започ-а. Ила- 
в,та и р.ша-а шою тая нътъ ва Геьералъ Авсрес- 
офашлв < ьа се г рЬд т - ! »у, водкрепечъ отъ полята

! на Кралъ Ферлипаядз, с 
(Слели щ 2-р» стр.)

саоягъ
воененъ гений, мож да Мъръщи.

Макар., се. разложение
то па руската аомия 61ше

Кг- въоросгтЬ, отъ ччи- 
момевтъ. и пя потопи чо- то прллилно разрешение, 
ВЬчеСТВ) Т , чъ кръвь.

Тогавя изъ всички ди-

органлзира и нанесе поз
натата голЬма победя надп. 
германскигЬ войски, която I 
поб--дв, б«д~ решвющ- за
СЖДОи. 1 .а р.,мь с.ч-.и па- 
оодъ.

Съгзя победа Маршалг, 
Ввгрессу, записа името си,

ще заьиси трайнсстьта на 
мира!

Една нова ера вь земледЪлското 
образование. :

мя да се учи доуге, с евеаъ I уч.-юо-. щс » мл грижата I 
съотвЬтя-.а спеаиадаость. | тч бучп ието ка с» итЬ 1 
иде се приеман» завършили ! 
първоначална училище, или |

ПЬМЙМБ ПУЖДй ОТЪ МИОГО ТЕОРЕТИЦИ. 8 ОТЪ 
ПРОСВЬТЕГИ и рязс?'.длиеи земледьлци-

ВрЪхпаетЬ из земледЬ.т- 1 Сксгшв, е рсалязиралъ ед-
СПОт 1 бразовааие, такова, на възхитителна реформа ( с. вЬкслко прогтшвазиал- I сжш, , че учителитЬ н!ма I
иаквого бЬшг до сега, 61- на аемлгдЬлслото образо- \ ни кг са. Д, имчтъ п И-нарпенитЬ (
ХШ разисквани и параразис- вгкке. която трансформира ! За селгкигЬ младежи ме- .от у.-яи* а • тпускъ агт ,
Ивани. землгдЬдскитЬ училища въ жду т2-24 г- вишна въз- и факта, че ае шс бл.да.-и 1

0'ъ вснччнтЬ ра!исква- т)ва, което, т! грЬбваше I раси, ще сегеиерализиратъ въ праатичсскитЬ и висши
отдавт да бждатъ: рабо- селски’! училища, чи то 
тилници за най-освовво ус- курсове ше траягъ две зи

ми (Избира се нарочно зи- 
м! гремет.'; за курс. встЬ, 
аа да :.е се попречи на р^- ! 
богат- презъ с ставалото 
време).

Огъ стар( тЬ училища ос- I

чи чъ планпнит>, »ждет * ; 
I ГермаЛСКИЬТЪ фр ъть м .у

То1б™а ж< отбележпмъ. Нощни Телеграми
: ни игннцнн ,.1‘ЛД01*ГЬ‘‘

ИГЛГл, 5. (/ьибщива сс юфннзаЛ- 
н«о? че г. Г>* и. игь, председател» ви 
Чехословашката републики си г ш»- 
двль останката.

«/ьглненп конституцията функци
ята ма председателя нременно ще 
б.кде и;ип,.тряна!1и 
ството.

Ит, пнекою чрезъ което г. Бсиешъ 
си иодапа оставката, топ излага и 
ирич1шит1., които сд го накарали 
да цостдии така

„Обстоятелствата се измФниха 
толкова много, що го смФтамъ, че но- 
нитатт.пп: о;о мн кеш ваш като нред> 
седвтель на Републиката, би пред
ставлявало едва пречка предъ но. 
вит* условия които се слагагь 
настоящемъ па държавата.

Думата ми е за международното 
положение и за бързото ратитие иа 
нашето сътрудничество ст съсе
дите ни“.

I
аня, изл-зс где» твърде 
ясва мксъль, а имена": че.
•емлед1.гскотог1бр>-зова1'ке I втя-анг изкуството да 
не бЬшг тлко“-, какиото се п .лучи яоякотп се може 
бн трЪбвало ла бжлг. че по-из билеиъ плодъ огъ 
ммЬсто да даде на държа- земята. Създадени сж но*и 
■ата земледЬлци, оснея.о- типови училища, (покрай 
мени по в:ич*т1 пое лед гч срЬднитЬ и нисши, сжшес- 
ОТХритня на науката, за -я- твуюш1' до сега) Така, 
дмгяве нз яемледЬлсст. . иракгическит! училища, 
тЬзн училчша изкарваха които трзятъ 2 години, не 
годишно само .учени-* и ше позиачягь курсовет!,а 
.теоретици', които 61ха упражненията на .самото 
сяахнзли да жив!ять само ! м1сто‘. значи въ '-ртдн. 
въ областна на ялъвит! I ната, в-*, работиляиизтл, ръ

фермата, ьъ лозето м пр 
ТЬзн училишз ше създа 

Щяганизяцнята на иемлсд!л в.иъ сериит! оть квалифи- 
Своге сбразонавне, бЬше царони раб.>тнипи, толк.ч*а 
ГЬ вс 1-о отношение лоша.
Вн-ксто да се обърне се- 
риоаво внимание на прак
тичната стр-нз. втълпяваше млед!тски механици, трак- 

въ главиг! на седскитЬ торнсти, администратори, 
ове, ц-Ьли купища гтъ ! градивяря, началници на 
ретичнип >зчаиия,днесъ ! обпри и пр.

■•учени иаизусть, а утре, |
|тбранени нзиЬло.

учолиш.-, младежи и дь 14 ) 
год, вгзрасть. то-з заради \ 
Здря-ет I нз ученипнт!

См що тапа г добре до 
гила н мХркатз аа ср-а х- 
кан-то на пги-м и.Ь :-з- 
пвти, и таз-- зз създава
нето иа подвижното земле- 

тян-тъ сам > „еркдн :тЬ* | -с>.. Ор„з. ра>.иг, ор) с 
такта, опредЬлеьч да да- м. едЬлск т+. с.’)*6и ръ
В Т ., иозяаьия иа С!.:<ив,Нт окржп»
вл *- блвеинци и да съз- Реформ*:* а з*млед1л- 
дап.Ги администратори ка ехото . бр^з • а ■ !е. да-..о.н 
чифлици, лозарн, свошзрь 
и др., как го и ии.шиИ у- 
чилиша. К1 ито ше се по- 
сешзъ-Т-. сть синове на 
срЬди землелЬдци, конт 
се ерт щатъ иъ сгл".

«гь прнвнтсл-

чредн.мч га пра> т.-ческ.га 
страна на . бучениет-, шс 
дздзе па отечеството ед. 
генерация > тт млади ссл--

гбър-■■■ у-
Отъ тази гдедхв точка,

ни. съ пронехенъ умъ. раз- I 
ежлктелки и умЬЬк чу- |

не* бходимп, и ткй трудно 
намирани. (Наблягам* на 
ауматл квалифицирани): зе-

десно ял четатъ книгата та 
земята.

И яъ това езпраменге 
иовиягь реж.мъ завввг-а 
Сво-т:. Здраво егигжтетв! г . 

\ и оаткр-иаие на вовч хо- 
I ризоктг

ЗЯСИЛ98МЕ ПЯ ПРАКТИЧЕС- 
КЛТП ПОДГОТОВКА

ЦЬлйятъ закояъ зт реор- 
г.тииачрпане иа земледЬ-т- 
ското образимьие. набляга 
главно върху практиката. 
Учитглит! иЬма дз блиатъ 
занапредъ. само учители 
приковани на свохгк ка
тедри. тЬ ставлтъ вече тех- 
ничгски органи на учили
щето нъ фермата. ВсЬки

110
СпециалниШл училища.

ше се създадатъ за опре- 
Новиятъ режимъ. слага дЬлени специалности: рн- 

^елъ и въ областъта на тая \ барн, земледЬлци. ржковс- 
^й важна, проблема.

I
■

Иететг в-къ -------

„Цобр. Новини“
. дачи на пивници н др. Въ

[ Г. Мияистра Г. Ионеску- ! гкчи училища, кжлето в!-

Ь
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ДОБРУДЖАНСКИ Н08И.Ш*
КЪМЪ НЛШИТЬ ЕБОНИТИ.

ХР01ВЯАППВГ1ПИТ Ш Не се съмняваме, че вам ви ся язвгъсШни а». 
носВиШгъ, съ коиШо е съпроводено язлизанещ0 '' 
едань петним, тукъ при натлШп условия.

Редакцията е правила меммовярни усила*. ^, 
преки оскяднатгъ срлдсШва, щото в-ка ви да «,.1. 
изпращи** и получено на време, Л1оже би незкцВ| 
само ошъ нейната добра воля, вие не сте 'ю.гу^Ж 
нгъкси броеве на време. Въ бядаще ще се мачилЩ- 
да премахнемъ и Шая чередовносШь.

Редакцияша изпълнява съвпсШно своя 
къмъ васъ.

Вие изпълнихте ли вашия къмъ нея 9
Молимъ най-ностсйчиво всички сбог аШи че . Щ 

шия вгъсШникъ, които още не ся си изплашили я1, шГ 
наменЩа, да си плаШяШъ, защоШо Шева ся елъВ| 
сШвенатл сргъдства върху коиШо се крейи аз«зр 
вето на в-ка. ОТЬ РЕДАКЦИЯТА

— На 16 Окт. т. г. 11 часа 
сутряяьта 
рот-нскя артгегь 
— КОРЪСКУ. ше дал* »» ян- 
яо .Модерно.', гоя*мо юбн- 
лс!яо представлеике, съ богата 
я иятереем преграя».

(Му )икални, п*вчеекв и ху
мористични чумер»).

г. Коръеку * воУяагь иа на
шата публика я отъ по-раиош- 
гят% ся посещения тукъ.

ГолЪинятъ ромъкски ар- 
ткСтъ, заслужени е отнясялъ 
нашятД благодарности и въз
хищения.

Училището бФше дсстиг- 
■ало въ последно време, 
едва институция, която ни
жеше да се посещава само 
отъ по заможни деца. Об
разоването, необходимо на 
всичкят* сиисве иа тая 
държава, 5Ьше сс превър
нало въ п гпилггня само 
иа богатите.

И иай-вече, първоначал
ното образование, мкто е 
.задължително и безплат
но*, ве можеше да 6а де
едио образование за всички. | ца на отечеството, <И;ше 
по причина на грамаднигЬ 1 възяърнато къмъ 
разноски, конто трябваше 1 ското сн предназначение, 
да се правать за едно са
мо дете.

Партизанската система, 
б*ше разпростр-Ьла своята 
потисническа и експлоата- 
торска мрежа и върху 
първоначалното образова
ние.
• Учителите, директорите, 
училищните инспектори — 
автори и въ повечято слу
чаи и издатели на учебиь- 
ците, задължаваха всички I 
депа, чрезъ еяинъ, твърде | 
оелдителенъ мояополъ, да 
купуватъ книгьгЬ на из
вънредно високи цени.

Сащо га.ча и училишяи- 
гЬ потреби, съставляваха 
за родителите на бедните

: — По иовнятъ идмвяи- 
стративенъ здконъ, се за
крива тъ досегашните служ
би помощникъ оир. упра
вител» Г-нъ Т. Пооесяу, 
досегашеиъ помощи, окр. 
упраьитель, е влзн.чпъ за 
адмиияетратнвенъ инспек- 
торъ иа онржга ни.

—ПремЪстенъ е въ Ксн- 
станца, дългогодишния гла
вена секретар*. на окржж- 
яото управление г. К. Скри- 
бди>.

Той ше изпълнява при 
управлението ва Морската 
облесть, длъжностьта Ди- 
ректоръ на персонала.

— Началника ва вашата 
Т. П. Станция г. Пападаки,
отъ 1 Окт. т. г. е пеисно- 
виравъ.

До назначаването на ти- _ ИзлраШечъ е сШъ ре- 
туляръ, времево пощата ше Акцията ни. Со селата 

йапшнгтпнт -,п , м управлява отъ, ноятро- п нашия окрягъ, за пба-
сТуГл" е пЖгЙ *к- Ра г- Николае Матееску. ране суми наЪипгь

въ ’ЬчедЪлвикъ вечерота на — За кметъ ва гр. Си- абонаШи, г-нъ Двмяпъръ 
радиопредавателя една р»чь, лястра г иазя. чеаъ г. Ер- АчШонса
показвайки какъ се е изразила в .ахъ Мелидонъ. бившъ Апелягеме къмънешитл | млед*л«ето донася до длаяве- ,
външната политика па Съед. „ ____ , „„ I то иа в.ички есбеггикци на
111.-я пре !ь време на чех-сло- 0,,Р- Управитель иа сжщчя абонати да му окожаШъ ^ ^ ^ „атего.
вашката криза. оиржг», I до трае и дават пълно , рия „е „ 9 ОктРмар»й т. г. |

Ораторът-ь е констатирал», г. . съдействие. . . иъича срска птъ 60 ден., ьъ
че следъ крнзаг» огь аияалагя и Я гсН сж орвСтИГ- | ковто следваше да сегложатъ
седмица, .днесъ може би по- “зли на пристанището вь | __зд Септемвргй т.г. , въ централлилт! инстчтутъ за ;

ш е 6шл0' К;",ст*е«а 108 *УШ* “а е изчезвало отъ града, кж- | валорифяцяряве яа житото, ле- 
пр*мъ последшг! Л шО години, КГДОИЦ^, НДНЩИ 01Ъ Со- п-л , М I екг итизниг4. листи иа м-лии-

деца, сдинь новъ теварь, “ е пР^став«лъ случаи да се луй1 Тия семейства ше 1 * ^ м Ц»Л* съгласи предоисаяиитж
тежък., и скжпъ за тЪт- У'-"в:,ан еаииъ новъ реаъ въ г козояизипин» къ ̂ ‘‘ВЬ ^инк:’ И^аиовъ тъ н;, ,л. 5 01Ъ Декретя за вяло- : ята на всички м »1*<
патя изпоззвеиз кесия евЪга, почиеашъ иа пряаоса- ъ «л иизирвви въ с, Касаплий - Кадиакренски ! рафицираяе подъ А: 2786 УМ

Тг*б-ишв шп Ппп. дяето * сораведляяостьтя*. Южвз Добруджа окржгъ. я дздъ «ливито вредяиде-
Г.Ц'*Д? м шот',ил пРо- ‘-иъ 3. Аелсь е ланеярялъ Държавата ги приема съ облечено е въ кафяво 1 но «ъ ч,т. 22 . тъ сдавя де 
СВ*тното Мчиистерствг.дз следъ зов. едни., позив., за условие, че т* ше се ус- „ ти паи ' *Ф'гъ. нзмЪиеиъ чрезг закона ; ТУРЯЙ* ма
дойде едииъ енергиченъ и ^ранкчеияет.. н иамл.зеяието тановятъ с* тйтнн о бет- 8ЪЛВ'Н0 галТо и ‘Ри пан , 0тъ 9 Авгуегь 1438 г. вткпкгп г>в-1

чл.™,. ------------------------ *•АТАНАге ■
...1 |1 • 1 д'р* “• *я’ш шъ<НДСК!) ■

1 резъ. е дка серия отъ [ вобро състоян че, иито между- Мли нужднвтъ декдардцин * 3-*г*Ь',зрл ь: 
закови съобщъ хзркктеръ, «Р«т« ‘ устаяияеиость'. вредъ рсм-век власти въ К. йто го е ввд-клъ или
г. Армапдъ Калинеску-ми- ' н**Рвй 0Р*юръгъ е нзпом- и ’-к- ЕЛ*СТИ въ звге ь^шо за нег , умоля- ,
иистпо иа 11*оолаа- I пп<> иит*'' ч* постоячеич мкръ яе ? •) ва се д» съобщи вьредак-мичрз на пародиата про. може аа има. освеаъ ако се Очаква се да пристиг- пи„а
свъта, реформира ц-Ьлото държи смЪтка за слелиитЪ яать съ другь парадодъ
наше образование. принципи: оше .Лколко фамилии.

Обаче, тамъ хдтето не- Почитане на дадената дума,
небъркане въ В.*трешя1.гк ра
боти иа други държави, уре- 

! гулярване иа различията и ре- 
| в.-мзята на договоригК, ако е 

необходимо, по ндтя иа мир
ното рибчрате !Сг»о, отколко- 
то чрезъ прибягването до си
лата, или подъ заплашването 
Сь сала, почитане правата иа 
другигЬ нации, въ сжшата

съставянето иа учебяицитФ, 
съ въвеждане 
типь за облата държава, 
спекулата съ учиввяиитб 
престава

И зл да м же училище
то да бдде поСещтиаао отъ 
всички, на тбзи които вб- 
мать въаможность да си

много - популярния,
я пбвецъедгакъвъ

доставятъ км' ги, ш: пмъ 
се раздава тъ бсаплатио.

I Ето какъ. основното учи- 
I лише, създадено да бдде 
! посещавано отъ всички де-

— Едва ембеева римъио- 
бьлгар. комисия работи по 
поп^Рйк-тс на ферибота 
между Русе-Гюргево.

К,мисията е пръвършкла | 
работата си и следъ нб- 
кодко седмици ше з.помие 
построяването иу.

истин-

Продамдгь СГ?ЙДг=.Iд.рх Петъръ ПачеЕъ
ЖИРТРГ*Ь

'

1) Едииъ ХАНЪ на у* ■ Шш
Завърш.ч.тъ медицинския г,ЛуД съ дворно мУ— 

факултетъ при уииеерси- 
въ ГРАЦЬ—АВСТРИЯ

Едииъ новъ св4товенъ 
редъ иочнващъ

аърху прзвпеждмето и спра
ведливостта.

Речьга иа г. 51тпег У^еМез

кв. м. съ кладенец.
2) Едно здание из *»•

1 кв. м иа 8, 4 др. отзад, 
дънозо на двора 40 м и 
200 кр. V.

теча
приема болни въ медицин
ския си кабинегъ на улица 
Кеде!'- Саго1 57, Вахвгд1с,

иъ бившето адаиие на 
Добри Русховъ.

3) 4 нови стаи етажъ , ■ 
ловина 22 м. дължнвз и 
ширина .V 13, 15, 17 а

4) Праздно мбети !!
Ми, иевгретвото иа Зе- | уЛ. Търгулуй и Н. 1 че

5) Праздио мбет
на ул. Д-ръ Бабешт а ' .
близо до градската ; ,«

в I

За споразумение тр
ПЕНЧ-. Т0.:М

— Въпрбкя г,_ь?Еев

I ни сг. чи, сайт .т н 
есекия сезоиъ, :.в

ГаЗ ИВ': Дл
(ОаОол^знарь) , _ .. _О. 0 ис а № 7Изпълнява всички зжботехви-

чески работя. | часовникарския *->и.
Кабияетгтъ е смхбленъ сь по- ' Коксшг.якъ) ИрсовП
следни:Ь мооеркя инсталация. значително нам г. тече .* 
•' -1 Рг1пс|реяа |Маг!оага ни каШо е се •
N0. 8 (срещу г. Адаокаат !

Приховг) - Базарджикъ,

— Оня деиь се езмуо- 
бесплъ въ аомътъ си То- 
лпръ Паскалевъ отъ село !
Геленджикъ Причинитб на
поСГАпката му били до- | . Въ редакцията из вестника ВХЛНВЗИ, ИЖЯ112 11- 
машии недоразумения. ! »Д°бруд*а.«ски Мозини-

пиевзтъ а6 пати за списанието 
.Природа и Пауна*.

При з-тисването се 
първата книжка за 1'1,48-039 г,

магазина съ всичч : вагоното нмимаиие 
иай-голбмо, и тамъ кадсто I 
се е п,)мачилъдз даде най- 
добро разрешение, тива е
въ областьта на 1----
чал ното образование.

И покрай самата рефор. 
ма г-нъ Армапдъ Калииес- : 
ку е взел ь и редица други ! мЬркт, въ която се иадбеаме 
мбркп. целящи да обяек- ДРУгитЬ да почигагъ иашитЬ 
чать издръжката на депата ! ссбствЕИИ «Р»»*”. 
въ училише.

Т амъ, кал е го г. Армавдъ 
Калииеску донесе едни 
тииско облекчение, тиемъ 
областьта иа снабдакането 
съ необходимитб

е било Д-ръ Ахагасх Калхеах иазгфактурпг
абтеки, вжтрбшик п иене- 

рически болбети. 
Разиоскопия. рязиогряДни, 

ултракволстови лъчи.
Се установя вI гр. Базарджакъ 
ул Рг1пс|рс1< И1гсса 8г 27, 
србиу хана на Чамурлийски, 

Приема болчи от к 
6 Октвмирий (Сжбогк) 193М.

се за-първона- I сав, зопранасезона*: 
плахсве, стх пай разз;: 
разпи десени и де5е&

I
— Ьългарсхитб частни у- 

чилкша са започнали нъ 
цбл.тз страна редоянитб 
си завятия. .

— Мбстнитб всйсколн 
части затвинаха за маневри.

таил

Г олгъмъ аС0рШи*с-~
на мяжки, дамски и л- 
ски чорайи, резни еск-

Сьстояща се отъ 3 стаи, коли за свадбени и 
зова птетр йка, находяша 
се ца площада 30 Юний,

I се е щу < бщчнекнтб 
№ 2 Прсдажбз

Справка нъ редакцията.

Придава се кл;щ&
хГ

Отпразднуване 20 годишното 

царуване иа Цари Борисъ

щелги случаиис-

I Извънредно 
изборъ дамски гот иа*- 
кетя. тренчкотн, гал & 
шошоии.

Г Г.*Продава се халгв
веднагз.училищ-

КАССА .Милнерсъ" 200-300 
кгр. съ 2 ключа и посгамеитъ.

Спраака ул. Оладъ Цепешъ 
Лт 16 (до трибунала среиу кж- 
~ттл на г. Димипръ Гудевг).

НИ КИИ: Н.

На пърчо мбето моно- Зестявкъ .Ромъния. отъ ) царь Бтрисъ можа
полизиря съставянето на Ь Окт. т. Г пише гори на народа надъ който
читлнки и буквари за цб- България праздиува вчера ! царува отъ 20 години ло- 
лия курсъ иа първоначал- 20 години отъ възшествие- ! вбрие въ самия себе сн и
ЯОСлеазРт30аВаННе' Г,,»Яа Ц*рь Б ’Риса достойнство. коет„ усилва
нне ’ “ ЬСВ0Ва‘ Блвде,ельгь. *<'Я1Ч съу- неговата нацноиалн сжщ-
ние иа едьнъ конкурса, съ мЬ дз се Отождестви съ ность 
премии, избре единъ един- аспирацинтб и интереситб ! 
ственъ типъ на учебници , на народа, надъ който бб 'резъ солунското спора- 
за цблата държава. | пояикдяъ да царува, следа, ! ’Уиеиие, както и чрезъ

А съ последната мбрка, | абдикапи 1та нд неговкяба I всички по-раншни опити 
нареди щото учебницвтб ■ щз царь Фердипандъ. е I яа Уста,! вяваня и оСАщес- 
да бАаатъ раздан.1ни на ' днесъ зз България живпятъ твя“а',е иа добросъседски
костуема цена. а на бед- , и блеегяшъ зьакъ на за- | отиошення и сърдечно *ъ-
нитб дена, безплатно.

да оси-

ПрОДПОЧИТПЙТС

виното ГРАСЛ “
Михаилеску

шата

СК.1Ч, тъй и за българскнч 
народи.

Добритб чувств., които Ло«»Ргъ о
веранъ^къмГцарьТри^ъ Теодора Семов» Продава се к.ъш»
Български, ще ускорятъ и ; ('пециаднапрана иобо- I 
ше циментирзтъ ромъно- | лЬсаптб и операциитб I 

лгарското сближение и на устата.
! здраеявянето и засилване 1 тРУ*"Ичество. държавата и СЪ7НХ«?«<*АИ-•. въ рамки- ;

Чрезъ монополизиране на българската национална РО“ьнското цравителствс. П на констРУктибната и ,
! държана, Следъ едка цбла ; **заха, че иеинтъ пркя. I "«Р»3 дейвссть на Балкан- | Н1ПМК8?а ШЧКИ 7я?пто

серия отъ борби и войни. | т-лстяото на България, на споразумение, опре- , 2ваЧКИ рабОТй СЪ т**«ъ
Вяха - в1« п> У,гт.1! които траяха отъ 1912 г. имто вь мииалитб борби Д^лена Да допълни мрежа- СПСЦчВЛИСТЪ. 'ШШ
ВМ1. 1(!1Ш13р1Ш 1мрмп до сключването на обшс- I за ваииояално освобсжде- та 0,ъ *вергиц и воли, ьъ I

ние, Ромъния даде най- сДУж(5а «а едно широко и
братска пемощь. ползотворно, политическо и I  

Мадбкаме т икономическо СЪТрутвиЧгС-

гг-ггпйь:: ЛдгЕу ;=г „г «-ч- таи*“*-

ность.
ф

СТСъстояща се стъ 5
дбления съ ДВ-1 ря 

! 150 кя. м. Наь..д-ш*се в*

К» 935Б0ЛЕКАРКА ул. Оаидиу 
ЗП СПСРЙЗУМЕ1ЛЕ

Тодоръ Ди'*,,е,|ь
,М* 2Ь IN.1. К. Негру 8 до бившата 

банка Панаитсску.евр-.тейехия миръ, българ 
миналъ

(продължение отъ 1-та стр.) 8»г. V. СопЮI скиятъ народъ,
приложевъ. Офавзнвата се : презъ тежки изпитания, 
съсрълоточва въ пункта I к што калиха иеговиятъ 

генерала. ) смЬль дух», както и презъ 
| прео- ; победи, коитоукоепнха вЬ- 

долеви ни резултатит-Ь са: ! рата ..ъ нег,.вата с.мдба 
скъсване гермавскиафроитъ реализира — благодарение 
по продьлженче огь ") 
клм. и обръщане въ бяг
ство иа неприятеля.

Само заиов1дьта аа глав
ното кчмандупянг. за спи
ране на офанзивата, 
пречта да се използува 
единъ очевиден ь уссА.хр

ИРОДАВАМЪ, ведиага ь’АШа 11 ь 

кварталъ (Nиси Ва*г8п) ул. Васн-1в 

Александри Л» 5 отъ 4 стан» 2 в>х< 

ни, кладенецъ въ двора и ДР* ^ 
бства.

Iпосеченъ отъ 
Много пречки б^да

гор
ка-

иа мждростьта и особен- 
вията тактъ па царь Борисъ 
— Своето ъътрешяо заздра- 
вяваве, чрезъ премахването 
ва партизанската отрова н 
благодарение ма

празднуеа 20и лоялното 
приятелство, което Ромъ-
нкя ве е

ГОДИШН1 ТО ЛОЯЛНО и щаст-
преставала ла РогьЗ^ "°Я ШрЬ' 

храни къмъ България ш» м «ия ее присъединява
донесагь конкретно оса тскУ^™ Н3 ИСкРено ПРИ*- 
-естияване Гд.о ак?ап- ЧувСТВа’ К0‘1Т‘*

но сътрудввчество. еднакво 
полезно, както за

I
Справка при И. СТ -А- вЕВ*Ь

Копониапсна жагазинъ
по- иеговата 

въвшил политика, пълна съ 
мждрость. тактъ и умение.

се I
желке да бждатънадава и

спод-Ьленп, за г | 
напредъка ва двата

:щастието и I 
-1 народа. | ТфодгаПа „СОМЕКС1АЬА“Ваг»гд|Сромън-


