2 Ье1

Баварджнвъ I Нзбнврнй 1»3<3 вмаг*

... ШЗШШ
$ИМ

Цстинс^о мъжество е, ме д
ви^ашь смъртьта, а да се вс

ОоЬгош

ришъ съ бедствието.

Сеяека

1т шйерепМ Ле шГогта(шт - Араге 1а Вагагдгс - 1п$сп$ 1а Тг|Ь. СаНасга Лг. 6.

I

К«Яас|1а «I Д<И1а Мг. В Саго1 Ио. 47 — В д1с ВотВп1а

\

Ьь мирски информнцнонепъ вестникъ
*ч»«с>ог Ргорг1с1«г: $ТЕРАN КАВЕУ

АЪопатеШ 250 1е1 апиа! —

I*

Единъ родостенъ йижтъ
Ние сь задоволство от-

и

миръ

покойствие,

въ

б?лкЗ’ аме отряднчягъ
актъ. че ней после се

рамкитк на една обновена
и коесопидиоана държаее.

южи началото на оная
'Лубдва ин-шиатича подета

Всичк > това е д жазатчлство,
ч* нокиятъ ре-

(В»ъ група н. ши грсждчни,

жимъ, дчлъ еднакви пр ва

М обрзуаане на еднг. бълЖйрсяа община, която за • Конно да ни прнд-тачлява

нл ВСнчни ромънски граж
дани без и разлниа на ткхниятг. етнически
г.роиз-

■в кадпежнитк *к~гн и дч
рвтува, въ рамкмтк на за

ходъ, вкра и езикъ,
иска щото тия прана

кони! !. въ страната за на

остчн .т>. само нзк!ип, а

шето п,еу пизане

еф ктиан' подпомага вскка греЖд-.нска икициатява,

с

Нае не м >же освенъ де

27 Октомврий 1988
Рожденниять ден»» на Н. Кр. В.
Великиягь Воеводъ Михай
отъ Алба-Юлия
На 27 О/ст, т т Н. Кр
В- Великиятъ В(чводьМехай, навърши
възраст ь.

17

годкшн

У4Г6ТВ0РНА РЕВОЛЮЦИЯ
Едииъ день се учь-а.

не живота презъ
чодата
ва -дна сериозна зрелость.
Лобндъ едн > Сол еда въс-

инициатива

и

отч.

благородното

и

най д бри и чисти мисли,

бин, из.яи и обичаи, >.би-

Мконно

стремление

на

се
огдадемъ на честенъ
трудъ вч, горното направ
ление.

нчдлеж-

опрздклеча аа донесе пол

дадоха

за и щастие иа народъ к
държала.

Своето съдействие нв
почнатвта

от-

«гно нвселение. жадно за
просвкта.
чеСтенъ трудъ,

I

Нека

вдъхновени

№

Пс инициативата не трупа
СЬ г-нъ Д ръ Т. Бъчверовъ, с*
събоание въ се лона ни г-мъ

граждани, нач-ло
свика гражданско

Еойчо Рибаровъ, ули-

военно коменд=>»ство с>. писмо 7* > 2824

•»ъ 25 Оттомчрий х938 т.
Д-ръ Т. Бьчваровъ откри събранието

и

казя,

Че то имало зя цель дв констатира належащата необ■влимостъ отъ орган-зирането нв българското мчл-

Е'

ИВ българския елемчнтъ въ кралството въ културно■роевктно, финансово и столанско-еко юмическо от
ношение — мкщо, коет" е аъ духътъ и въ хармо
ния съ учред^ниятъ Кдмисариягь на е* ншествата и
■ромулгяраниятъ правилникъ за правата на тия малжнетаа вь кралството

и че

с 1едвв. шото и ний,

жмънскитк гражцчни отъ български пр 'изходъ въ
Щалиакрснски Окржг», дт образуваме
ржжна община Но тъй като, числото

нашата
окна
приежт-

веауюшитк грзждзни въ днешното събрание срав
нително - мчлко за цкпьта, Д*ръ Бьчваровъ помоЯи събр.-вшитк се аа не отлагатъ събранието за
Ярута дата; да сч п >сочатъ 25 души оть грядонет!

Вь заяква, воя е полза
та1
В вчкьтк
отн шенимежду х |рата, мит. тъ Л'

Н В ВОЕВОДЪ МИХАЙ
На едва нъзрасть, котато б лшинстт-ото отъ деца
та живкять ош* съ са 'нтк
игри,
Великиятъ В сяодъ

виятъ Воеводъ

Махай

родъ

Б|мд|шнгъ

12) Гесч ги Аг.шас-'*ь
13) Боию Георпнвъ
14) Георги Тлб*кои%

1.^) Ивань Сгдч'И -Сте-кз, дк

м“он>. Зографовъ, кой го предложи общинат»- де сг
състои отъ 30 души и г-нъ Никола Костоть, който

И>ъ цииъла „Баговскм ношм‘*.

Селото гори

• •• ■

Ра1кап от» I!аколаи Мзнчгаъ
Хубяи» хубав.] и гж*на Ба*евс.-а Л04М.1.'! .
Сочна И прохладна пролкть,
■Вче *к илпелняла съ зеленина
№.1"Н. т
ИЛТ. ЧНИТО дълбохи
а аасЪичсни пазви, лакътушеха
(В три и студени рекичхя, иаН бистри и студени ручеи сьлаа. иаь н.-видачигЬ очи на сааата аеяя. Наредени оп. двегк
Страни на ресичхата, която из.амяз край Монастирчгто, игрЛа Ь притичать ка дълга реТрча отъ при.-дени ботячолкн
Ю А надъ ткхъ и надт селота
издигагъ и рластвлатъ пя>ечь, високи, гористи баири.

Клкъ .к-ктаж», как-ь лу!о слуттх! и ;-. ДОЛОВП+. и усоит*.
«атерить се по блмритк ■ яа
наратк. кято ааблудево яат.
прнроита чадо . И когато
с.тъяцето аалеае за де тГхиитк
въряоие, тапяал ь огь у «ора.
с спуснахь ит. еелото.
Ь.днп и хуС.аио сеяо...
Хора и добятъяг, ркли се
през!. цЬляч деня иаь торястит-Ь гкнки на долляетк, се свли
чаха оп вемчки страня и се
прибяраха аа поаяаь. Упжтяхъ
се н а.гь ххчт. до.а на ноч даааянс. На саяячгъ ^ил■ >иъ. аа
аи "гнять Лаирс. На вратяииа

(.беди-

реве люцие,

благ 'дарение

лич и провинции.съ други
обични и други закони се
| почувс твучат ь иввелиажъ.
1

д велени

подт.

единъ

и

сжщ) п кривъ иа покро
вителство и по-ткево свър

се приведлтъ в’ юридичес
ви такиаа. И -ората.
въ
преки иосломоата че .ви
иому не е позводеио да ш
знае закомитк* елкдъ
2(
Г( дини огъ т:„.иТ‘ ризлиоп
обединение, ве зи;ехе. ч«
ежшестзуватъ различа, ме
жду закзиетк ва раздичнитк проииипяи и *ждех>
своитк отн шейна съ свои
тк
съотечес1веннпи
оп
Старото кралство п

буко

вниски злк ни, а тия оттагькъ. по закона птеамъ.
(Сндка н.| 2-го Стр.)

Балчик ь

16) Христо Еи 1ея>,
17) Могли Гаврааловъ

18) Дкчнт|рь Жслевь
Каварна

19) Иван 3 лтевь
20) Нлскль Холтвич!
21) Свещ. ЦицонЪжШл ла

22) Геио Хочеяичь-п.тошка
23) Стоян», Канев»-К.иипдий

24) Диувтърь Ц Поповъ
Е.1М-Б I
2' » Ивань Или я» Арчутлий

Следь това събранието се закри.
тв декларвц *я, к^ят-» следва де Се

Ето иедмя-

гя урегулирахме животи ма малцанстватх в», кралство Ро«(мий, .шаввахме че- удо^рчваие «.«етатл инициатива отъ гру»
ва Пазарджишки граждани оть български пр«>изходъ и се
прасъедишваме напълно към» шетитЪ ршеиич ш. състоя
лото се публично събрание ма 2т» Оьтомн^. и 19 I г. — Ди
ан и гровь-дсмь, разреше нв отъ Ьа-гардъишкото в гни*» ЬОМСИдачтетв' ст пием
2924 ‘'Г» 2-с> С' т« м рв! 1! в т а
подписа си дишаме съгл снето си .^а п«гочт.мт) лапа, кои
то д > оставят ъ пгрнат.» българска община вь Ка.тиавренгкия окржге на Кралств* Р ити и която те подьржаме
съ годишната си нм ска.
Лквлга, ла коит » дзн.»ме съгласи то Си е а
(Следватъ споагнататф. лиц« в», пр тоь■»лт).
Следват» подпис »вшмт41 с» укаиаиак ма км- и прс.«имевь.грасть, ааиигме, мЕсп -кителств*. и опред4.п * ие раам^ра
на годишната ви-ска

педнесе за п»>ц-

ЛЕКЛАРЯЦИЯ

чакашевЬкой Приближихь. Г»1»ше Ири »ка. Парадна се ьдто ме
видЪ и зачуруляка край мене.
като мъничко, мг ни ммо и мил »
горско птиче !
Ст.-ритЕ че посрещнаха ка
то сюе дете. Домът и сърца
та из бедивгЪ стопани се раз
твориха да
гриютчгъ единъ
бедгнъ като тЪхь г» стъ...
И иь мрачината нв тихата и
прохладна батовска »*• шь, на
сядали мл ЙИСо» ия кьошкъ, ние
дьлго стояхме ■ бъб )ихме, бъ
брихме до късно.
Пшуиощь наближи. Надь се
лото и баирмгЬ трепкаха звез
ди Гористите в» звяшенич на
около се издигаха и ги целу
ваха съ вьрхввет% си. Лолу.
тъмн%хха бездните на долове
те, приютили сЪкашъ, дълбоко
въ пазвите си. оть векове па-

Закоиодателвото

нение е едва отъ ония мир
ио реализирана творчески
I иа които
жителитк
аиккйкн дълго в^емевърас-

ване на сбщянг.та.
Събранието прие елиноаушно предложението на
г Д-ръ Т. Бъчвяровъ у посочи следмвтк липа:

Д-ръ Т. Бъчваров»
Христо Цонко*ь
Петър! Здатегъ
Никола Костовк
Енч * Нигологъ
Симеонь Зографоиь
Метър» Дончешъ
Стефань Градинар* нк
Никодд Гавраиионъ
М«те Сгефановь
И' мк > Пенко*»'

Ямаиди-

шастг.ивъ и
лавевъ
жи
а тъ. аа цклъ едннъ аа-

сжщо нчетоя събранието да не се отлага, като из
тъкна необходвмостьта отъ по-скорошното образу

1)
2)
с?)
4)
5)
в)
7)
8)
%)
10)
11

е

обиржжевъ съ вай-вскревиитк пожелания, за дълътъ,

ПозписаншйтД' настоящата декларация граждани, ромън
Сьм поданици. Проиик ати оть съзнанието аа належиш* то
беапартиии" организиран? иа българското малцинство отъ
Кадкакренскич окрхгъ в», една бъдг. рска община, която за
нъ рамкитК на аамонит-Ь вь страната, аа преусп^вара. V в
н*то на б» лглрскня елемент ь вь културно-просветно, финан
сово и стопвнеко-екоиомическо отношение, яоет** е и въдуха
ял създаде ш! Кпчисариать аа малиинствлта и правилника

желание, щото да вл^затъ и учлтели, които оихв били
ролез «и въ кул’урно*прось1;тната сени»**: г-нъ Си*

мазата, или въ други лгр
мат. когзто нови законг

даиия и бждашъ блксъкъ, [ стяш тя
Мииисгьръ
на
Веливият! Поен дъ Михай. , Правосждието. К Аго
не
дчесь е обичаното и схж.
знае М1МО означава „а.иопо дете ва тозм народъ.
нодателко обединение* той
Праздауьай.и
Своятъ
ве може разбра целъта за
рожден ь день. днесь Велиотпраздеуваве иа г
Викт.

гари отъ окржга чрезъ п дписване на сьответстеую
кой о изкази

Който ие разбира дуиата
„обединени:* той ие мо-

!

писваме.

Гозорихч ищ? г Георги Атанясоаъ

Су- I пии Но не се ли
случа
схШ/Т! и други де иъдер

идва1Ъ да омкнятъ стари
тк такива?

И селата но окржга, коит.' д* сс* констнтуиратъ въ
първа българска община въ Квлгакремски окржгъ,
Р1едъ като се удобри отъ ннушитед <о число бъл-

щчте деклжрацмв.

ва мйластьта

народъ. обиже д < оцени въ истинската
ччщъ неговнтк иинзлвстра- ! иу стойность дклогоиава-

нств..' въ Кралство Ромъния въ една
българска
Шина, която законно да
представлява
медийн

ото предъ надлежнитк власти и да ратума, аъ
рамкитк иа аякоиитк вь страната, за преуспкнането

витель
чява.

Чпщо Своа

цй Криль Киролъ.
Събранието бк поз -1лено отъ страна нв Базарйжишкото

техно
отпраздвувамъ
но
ваицчативата ио гвт. ир ф.
Ал-сеаиу. Кралски предста-

бота, ще се в чунстиува’ I
ие ва нкгтата са
Щ- бждатъ въ иедоумт Я
ние нкхои гр шдани, евки
вале съ илнкств): ннетиту

}

Протоколъ
1есъ, 26 Октомврзй |Чз8 т. — Димитромъ-шнь
Базард киьъ.

накрай се чу. че г
В
Ямандп. ще бжд<действа-

< ния дкло

разбрахч

на

иитк власти, коит

каза. за това
акео г-вь |
М же би, въ вачало, ч Щ
Миимстра В
Яиавдк. аа- | вокатигЬ п> ст<ееяи'жа въ) У
стужава отпраздаунаве. И
шатъ една добавъчна
р. Щ

прккою ржв водство ва
Сьоя ЯчгустеГшм б.щтт, Ведмкиятъ
Воееодъ Мнх.й
ус> и вече почвай гето ва
и въпроси на
аотвота, които ше Му
гарвнтвратъ утрешната м. шь
и блксъкъ
Обичащъ нар дниятъ

блягодлримъ

ачни помежду си като брат В

е осжшествило закон да- | гражд<вски, търговски
техно
обединение нь Ьу * угдачни
закови,
какьит В
ковин.ч съ
Старото кртл- ! сжшествучатъ вь цкдот Н
стес
Въ сжшмя д'«ь се
старо кралство и Бесарабит В

Михай, вече умкеда гледа

питание и образование гч дъ

не
де

че

чрезъ единъ иовъ заковъ ]
Отъ 1 Ост. т. г. се <« ^
иа г. Викторч ‘Лмзиаи
се
д ха ма Буковииа ежцит И

Съ
публикуването
на
тия е?*жни дгкумгнти»
ред ициятв ни, като из 1ълмява
св- я
греждтксни
д лгъ, горещо апелира към съзнанието на осички
бъпгври отъ
крдАГе. р мънски под ниии, да педкрепятъ високо гра*ьда’сквта иниичлгк^а на

д бре

известния на есички ни нашъ д^ятель Д-ръТ Бъчварояъ като к*>сово п дп^шатз ггривтадекларация
Н.ка д
из. ряикит^

отбелЪж^мь. че всичко се измърг еи
закон» тЬ въ странете »* с- знеиис*

нй

то на чластьта,

С!рц**то ми.. Запирам». д»хт.
земи та1нн. И в», тач тиха попа,
притварчмъ «*»*и.
подпрЪиь на стената, л^до Мвринъ. разгръщайки сккашъ деНа В ^СожИЧГЬ кюшкъ, подъ
брит% имь, нареждаше аа пикойто се разстила
аспадо Се
в-иць, безкрайни приказки аа
лото. забулена в; оолу.рнма
далечни и Сари кремена.
тъмняча. Ирмнка п^сше. .
Ние сл> лахме. 0?време иа
Н4какиа стара, народна пЪ
вреше, ит» гърдитЪ иа лак* ра
с* ь I..
нилата селянка баба Гева, се
Длли ше престана нУкг.га да
изтръгваха дълбоки въздишки,
чквач|. т зи асчиопки-шъ. тоаи
които, като невидими кълба
яечиоплачутъ глас» т душа
оть мжка се търкулваха край
та си 7
насъ и пропадаха н^кжде нчь
доловетЪ, слЕли се Сь т^хм-то
Г1%еше едно рождение и »ис
вечио-заглъквашо ехо.
то чед«1 на прнродат.? Не, п4.е*
Слушахме .. докато дрЬмка
ше самата природа. 111 сха г<о^ори гл «ви иа старчески г».рри»^, п4.еха тъмнит-к додсве.
,ти и ст. рит%, забулени съ г» ип4ешг ромона »а гкхнигк
нит К воали на яощьта. зълбв- | стесни и.«вори, пАеше тишина
та иа гднв сичта мошъ...
ко заспаха.
П-Слсднитк думи на п1ссш>*
И тогааа-. тихичко, тихи1:»-',
та, азмр%ха въ Ж-Шъта, като
като аихаинето иа самата ти
мног*» далечно ехо.
шина, нечий гласл. ааоб.-.тха

.Либе Иим-лч- Николчо,
Безь
ри либе, алъ мога.
Кя белъ теб** •
ог <... "
Печ иошь Ялъ н* СПВХЪ.
На сутркньта, » гато си :аминавахъ. стлриг! и Иринка,
цзл^аоха да че изпратягъ.
— Н»* ня забр »вги, д хождай»
заобикаляй » и п<>м%кпгд—шепнеха стискайки ржкатв ми
И наистина. Т1 имаха право.
Алъ нг ги забравихь.
И ис ни »и »айравч » и •: » ..
(I л« ТВ !>

Четете в иъ =====
„Цобр. Нойиии“

г

*
ТЕ

2-’ Ст-.

ДОБРУДЖАНСКИ НО5К.Д**

Благотворно революция
(Продължено? отъ 1-а ст?.)

I
1

I

Всликаятъ Воевеяъ
Мида* • яаякядата яа
0ТСМСТ10Т0

йъ граадиозниягь палат*
на оуковннеката митропслия, а именно въ самата
сииодалнн зала, кждето преди две десети/гЬтвя се извърши тържественвия »»*
иа обединението на Буковина с* Старато кралстЕо,
се съсг. я тържеството за
чествуеане10 ва г-нъ Министра на правоежцието
Викгир* Яманди, като една
отпл«та за ползотворната
му дъйвость, по отношение на еанс, колкотосеможе по-близко ззконодателно унифициране.
Тр*бваше, начело ва този
важеаъ департамент* да
Дойде едва млада енергия,
един* болъръ духъ. един*
мжжь съ широка култура,
и е див* творепъ, за да мо
же да се тр»стжпи. безъ
колебание къмъ тев-, тъй
необходимо д*ло, на раз
простиране на сжшиг* за
кови и над* Буковива.
Г-чъ Виктор* Ям.вди
пое една тежка мисия, кп.
гато се реши да даде иа
щЬлатз държава еднакви
закони.
Историческите прочиепии, сж жив-Ьли десятки и
стотици години под* най-

Прие ътъ, васледв> къ ва
Заслужава, зашото ва- * Рзмъеска'*
К рова, ззими
прави д, спре едв., вел уч
ег“
.
-се
но нвгекзквяо
пуст-»м п: л жемяе ва з-Ьпит», - вмели*.: че гъ Ро- ЧЪ ибшеСТЪСВпгД ЖКР1Ъ
мьвек» Бук.
ва да ве бж- на страната.
Пр»зъ -р»м нзтърлесде търся- . гд-<> австрн#ско м„ кодателсгво което I тв.т., Г аижл и ъ»р«лв- самат» Австрия бФя- ! свит* трибуна до Своя Авпр:м.хм»тс.
густгйш : 6 ша,сс1сзи-а1
Заслужава зашото ек ки 3*аченеетс н» д*дата
I даде с^*тка. че е невъз- ^ взлчгане пре.ьша ■
можи., че вь рамка:* на |,;:’шьтз ва Ром*вм«
една и съща провинция. еН*кога приема делегация.
д
. да бтлс -- з , * з въ Аори и от*», стзнстаг, прет*
Дорохой. а друг* въ Чер- ставлявайкиТрим.Навс*н.уаь н седя'разаояние. *Л1е се е пок,з-:дъ еиоЗа-дужз-а, зашото чрезъ Собен* м е ьздъчвадъ ок*.тези ва-свъ не ошети те- 30 себе си ,аРк р
кушит* д*ла и ьзеиа м*р- шееяеки за покровителство, по
Великив1ъ Воеве* дъ
. тв.шевие ва ьенчии които Михай> м7 « гдаггтъ ва
с* гомтр.ътиради залък- Р«зпо*,жеаае в., чка едужевия или спечелили прк- чаи 33 33 “оже да усвои
ва през* време ва старото елв ’ болнаво оознакие я*рзакон. дател;:вс.
*У фазигЬ ва всички д*да.
И в.край заслужава, за- спРе2гЬлени д: му дадап.
щото даде яъзможаость ва по-късно вуждеата мешь и
всички ром^вци кждето а бл-Ьсък*.
да се н.мирягь, да кажа1*:
Той е взраствагь заедво
.Имаме сжщ-.я Царь п сж
с* душата нг варода и е ошия закоиъ\
познагъ сь всЬкакъсъ рехъ
Обедниеаиет., за да за- обшественва дейност*,
служ* това име. тр*бвада
Д=Еа Му се едво отбрабжде обедин»*ше ва души- 80 аъспитанке подъ претЬ, ва земята и ва закоивт*. каят* надзоръ ва Н. ВОбедивението яа душвт*. Краля, зашил въ часовете
сжшествуса огъ стари вре- 83 отгопорв^сть тъ бждамела Това на земята се ва- шет"' 83 Р^мъвския вародъ,
прави въ 1918 г. А това
Кр. В. Воеаода, да ме
ва сисанит* закови, се иа- же и да знае да държи везчит* ва събитията.
прави сега.
Народният* инстинкт*
Огъ сега вататькъ то е
ве гр*ши Тгй се отпраая
истинско и веразрушимо.
сь ув*ревссть и над*жла
къиъ бл*скавиягь пото
мък* ва нашето Кралско
Семейство, повикан* утре
! да поеме в* своит* под
готвени ржпе, скиптъра ва
( законодателство. Ще се из- I царуването.
сз«,ува с*лнятъ материал*
Всичкнт* обществена
; добчгь отъ дългата опит- проязки ва Великият* В.еиссгъ и прсв*ренъ от* | в
М»хай, сж посрешнавремето. Г-н* Министоа т“ съ ентусиазъм*, било
, Виктор* Ямавд* е дия* у- ; ?-ь военни кржгове, бият
1 в*ревие въ това отвоше- въ стражерски лагерг, биние усаекеячайки по тоя .
83 тържес-вата вг сел| начянъ юсндичесхит* иI скит* яли градски маси.
! икономически кржгоье отъ
Отечеството пожелава на
Трансилваеия.
Н. Кр. В. здраве, щастие и
Не п -малко необходимо Д"ьлгч години!
е, шото ромъчек.та д*ржава да достигне въ кжСо
време дг уеднчквяваЕе на
зак'-нит*. Всички го же
лая:ъ.
Г-аъ ,Миьис1р« Виктор*
Яманди. отгозаря на ед*а
тъй-силло чувствувана неИ мънск^та Аерочзутика
об\7Д 'м гть, когаю сере- о:бел*чд вс 22 и 23 0*т.
шава да усъвършенгтвува два трагичви сг.уч.я.
уеднаквяването вз зако- | По прнч -на на страшеанит-Ь,
та буря, к^гто сч: реве ьуПървата стжпкл е напра- ваше пт крайбр+жнето, по
В“«* въ Буковива Рсдъ пб тънаха даа хидр .св ь> .
редь, полезнит-Ь ивституЕдин* х, дзоеЬиснъ 5аани, к-квито сж с бственн- уощ МагсЬетН съ поручичнскктЬ регистрав нитари- I кътъ авиатор*В( шан*3->.
усигЬ ше бждатъ приети и торъ-пилотъ, поручик* апртложтни върху и о.,ата внаторъ Изворск.-: Стефан*
държава.
вт ри пилот*, поручик* В ъ Буконяка е отг.разд- наблюдател* Никулесху Пе
нуванъ г-нъ В. Яманди з» тре. оть флотата и ст дц-Ьлата нег, за, широка дейность. започната сткакто е С м^.^^^Г атеризирал*

чулДй Зч духа На Р иос.
счия ворпд*.

аа Пра» еЖД. е.-а.
Ра» ЛМ., уд „а.
и наистина, това ще бж- 1 ачиатоон, Учетвъртия-ъ —

*Лъ сега «татък*. ше
се мае. че как*» то е за*®83 Т>*Ь| *а8к8ъ е * по
даата брфга ва Прут*, та**-ь е л оо д >аааата ва
01Тъ, гакъвъ и гь Млрсаагд ••бдасп.
. 1*мото в*щ->, «• ет-. е
■-дра а Де Н. леча*, за
да обеаяви разпокъсани»*
политически
а духовно
сдедт, революпията братя
б*ше ла назнача еди» « мисия, за зачов дателно сбедваенее ва Франция. И
то-ас»ава въедн-съ-<сЬ1П»
кж. време. В* трл месец-.
У насъ минах» 20 годиви и мчже б* ш*ха дами■агь *Я->гс оше, ако ве
б*ше д (шло правителствот ва вац. обедивевие, ■
п .сде това ва ваановалво
Заздравяване. сь г. Виктор*
Ямавлн ад чедо ас депар’3«-та ва правосъдието
Най-после, става и тгеа
обединение. Г-въ Кралскиятъ представигель. който с,м* е професор* по
правото, можа по-хубаво
да прецеви неговата стойность и да см*тне, че за
такова д*до г. Вик»срг Яманди, заслужава огеразднуване.
Заслужава, зашото ваправи безъ сътресение, едва творческа и обединителка революция, което неговиТооредшествеиидя отъ1918
г до сега, веможахг да
ааправетъ

Чествуването на г-нъ Министра
Внкторъ Яманди.

Ьшпрстмтс 8?. Ш1ШИ1Й|?тс I флотата
ша аеш! юмуя^ш

•• ™ь»

И,.ор-,Р„ «п,

заковит-в, имаше
че»чд- на б*рзи»-Ь инициатава, ва нзм-Ьреаъ
мъртаьъ стъ
ната цель да срга»из ра см-Ьлит-Ь замьх;:, на фер
студ>, не горната чзсть иа
народностят-Ь стъ Русия и мит-Ь за организиране и х 'дроавиива.
Австро-Унгария. Ромънцв- слаган
ча правссжд^ йТ »
гЬ не бФха питани за ни' въРхус'л ангт-Ь оезови ва им^йГи ^^борда^ с^самв ’
поЬ«Т«поЬй“ВЪРШеШ' бТраСТР СЬеТ‘ м
1 ят' 8омен«и”‘а1аК.
: Колкото и дълбок», да пията - Комавлпти. Н»гп«
.поо.з 8(Пе П0015 .
Естественнп, че въ заче- р-ж, гаьгре .и.Ь отъ кои- К: н^нтинГ къпктанъ ?-У
н^датсяспвото ва бияшиг^ то страда държавата, обп леки Сержиу от* фдо.
импгрии има и хубави ра- щественото мвение и чи«Т1, наблюдател*
бзти, д-.бити чрезъ дълъг* исввг.че -впте, удобряватъ та тъ Хал.глюкъ - •-дювтори
опитъ и които се отнасят* ; твтрдотп дЬло за заздрасамо мо добрия юрндьчес- вябане. отпочвато от* г нъ пилот* и един* МГХаВЧЕЪ
вейникъ, е потънал* въ
и административенъ вър- Ввкторь Ям^нд^
езеоото Сютъ-Гь -Л -, уд-в?жъ.
Не само бучовиьця, ами вяйкн ксмегчанта
и капиВсичк . щ, е д»бр , шс и вечки рс мъкни, поздра- таь;т.
се зчьазг, тсестъ, ше бжде вяватъг. М-ра В Ям .няи и
Вгсриягъ □ КЛ01Ъ умр*к
вмъкнато въ ремънексто I мупожелаватъ усд-Ьх*.
отъ студъ орезъ време на

X Р 0 ВIВI

^танасцш Ст. Модорава

— Всяч** патя абонаГ.4 т» о«гжтц. коаШо ч/ се
азчла^ихл абонамента не
м:ммак*. щеп:луча%* рсда-л чал•пами-и^ чрез» по
цексяямл ;а:0~1а*я.
Няе айелораме къяъ ■
!ся**и оч г.гаемтъ клвШакишяХа я изплатят*
сум т: езчачекш.

- Преди гЬкодко леи»

ехъ Хурти Дъхчахъ Хуртебъ
- ВЕНЧАНИ —
зр Ок-. !П* г.

А араг.чз

Менкалг

I

ИЗЪ ИУЖБИНЯ
Ново споразумение

РЗДЬКЪ СОТД2
Продавамъ

вессзвати липа сж влезли
вежлу Германкч я Полшл
и обрали и ДЕет* градска .
.
-

' вй^рочутит^ СС.ГУЬО*
«»--г, за ярм* »

Жел*зъ Димовъ. Жапаръ
Ала. Ичанъ В И а»с»ъ.
Авгель Караивзвовъ, Митк Вълко въ, Стлявъ Стояновъ н др.
Т‘ сж задигвали :.л*мо
кгличеств • месо. вадевипи
в пя ри.
П:лисия.а води следствие.
— Окржживятъ еждъ е
секкестиралъ всичзн имоти
на б-вшиятъ сеиаторъ г.
Радуку Той се ебвввява
въ
злоупотребление в.
179.18* лей отъ коопергпия
.Кадрилатегулъ-.

I
^гол*',™^'
, чк.к1 и
цпя
•"**
Ивтерес/юшит* »сгап ,
с. 0ТнеС1Т> Дп Ие--ъ Яа»
И1И
;
тК"р,“еГЬ м Вг '(л
,
С> почнтанйе
!
ИВАНЪ ЯНЕЕЪ
|
|

— Приятно вя е да гьоощимг. че вашия съграждаяииь г*бъ Еасидъ Р-яко
Ввчевъ зеть на съгражда
нина не г. Васил* Цв*ткогь, е изначеаъ за рс*
довея- доцеятъ по финад
сов. матинатика при свишовската търгов. пкадемвя.
— Ойх день, а* бодегата ва г. Ст. Рус-сзъ, яикивнвцит* при м-Ьствата
т. п. стананя, дадоха прешалевъ банкет* ва биашиятъ вачалвикъ яа т. р.
станция г. Пааад.кь, който
ст* 1 Окюмврий т. г. ш
леза на сенсвя.
Банкета продължмп при
една задушевна атмосфера
до 5 ч. сутр.

гведечв. отъ ДО|ъръ«:счав<ъ въ Глиако бжлеше
ш*ло л» «ждт сключено нов®
совраа) я«ле ввжчг
Рнакла м По.ии»:, което ше
вктючва езнв потско-герналска леклараппя аа генападение. Тази ичф:см;пия г
въ връзка съ слуз ает*. к*ито аиркулиратъ частсйчиво въ
ПОЛСКИТ* ЕСЛИТН-ЧСКН

(не йиугиет

Лонпоаъ, (..Ънсъ*) Очаква
ее -несъ г. ЧеиСърлейнъ да
извърши пргустуойство въ
кабинета си. Предввжа се
за въ бждеше министър* на
дочичионит* и малцинства
т»

Ефтинм дърва.

— В* редакцията на Е.
-Д 6р Новини“ се запис
. вате абонати за научното
списание

— Пз недоразумението иа
н*коя чаши читатели, гъобщав-ме. Че г. Димктъръ Н. Мкн*
чеаъ огъ Кснстанца и г. Никотай Микчсьъ — иашъ съ
гражданин* и автеръ на публжкуеанит* въ нашият* вест.
( икт разкази, сж две различни
лкят.

Гоопожпцв, 35аъР.ш‘МЪСТ.

ната гимназии, влед-беща ст- ;
-т-чио бъ..г.рски и ро.мъчеки !
езиаи, предава частни уроци
на двата езика, по вевч <н пред
мет--. на учев»пч стъ първо
началнит* и ср*дни училища
Справка редакцията.
пренасянето му в* болни- !
цата и остана жпвъ сем
м ханн а вейникъ Истгкъ, |
кейтл се спаси чрезъ пла
ване.
Така, въ течение ва една
седм иа, Хвдп. сри.исптг
изгуби 10 авиатсра отъ
ко:чг! 6 офицери, 3 ПОДОфкце. и и един.-. н Йн»лъ.
забулвайки сътраургь ч+.лата мьъацья.
Въ знак-, ва схр-> бно »ъспоу-нзвие, I сгто трфг ь.
д. п»з мъ към* ваш"Ь
п.Ругкрн. п-днаи хркбр.
нъ б- рба съ пп“р.-двигЬ
бугч, вълого Въча X - ~/Гьач. щ? П83-. до ьр. я цд I
еедмицага. еди* ж.зл^йа
оокедеьле. о здърЖг.Д,»« се
от* вс-РкакБИ рззчлеченкг.
А е» Ср-Ьд-» 26 О п'( Мврий, се отслужи ВЪ яс. ч.
к »-Ь .влмпнонеи гарнизони
а= Р» ята служба за я*спомен !нг-в чч т-Ьзи блдгор.. д^и_нав-. гри на въздуха.

Четете
„ДОБРУД. НОВИНИ“

Въ гелз Гор11Ц1 ,0?нМл.
жякъ) Преселенска община, ще
наи*рите хубавз чарпая, издъвки, габър* ■ др*иъ и мещом дебели хгрва.
Продава н на декарт.
РАЙЧО Д. ЖЕКОВЪ

— Въ ср-^Да 1 Ноемврвй се закривз картттната вглеа бз на г-*а Саитоково, която се пемешава
вь зданията на г, Д-кп ръ
Полеску

ТЗ

ер*ли.

1т1шт ша п т к

1
!
1
I

I

I

„Природа и Наука“
Кчижкк първа пристигна
и се раздава ва записалит! се.
— Апе*ир-м» къмъ вси
чки : зши аб ьатн, да си
ИЗПЛ4ТРТ* абс'»аи-< та на
В^С"*ГТ г. чг.

Д-р* Апаахг Катет,
и ь:„
Рядиоскопия, радиогр::
ултравиолетови .тъч».
Се установи въ гг>. Барате*?.
ул Рппс1рв1а Мттсва Хг г
ср*шу хана на Чаму -.ййи
1<ЖША б е
Продава се до
Балч !_».шосе, състояща се стъ !з
н кухня Дворно м*сто поаге
отъ 400 кв. метра.
Цена фиксирана 25.000 *
Справка редакдаа (

Собственик* на
^есгс.Ев.:
хотелъ. въ центра на Т Щ
заражнкъ. добре ра.габ-в-;
поради болест* гьрс* >.т:»
тель или съдружник-ъ. в.:« е
пълно отстжпване
Споразумение редакшиа

Г-вь Д-ръ М. Мг?(а*С'о.’гбкврь
Изпълнява всички зжбел*
чески работи.
Кабинетът* е енгбдеяъ у
следните мооерин иистхда
Ул. Ргшсфеча Мапог
N0. 8 (срещу Г. Ас- *
Прихс В' ' • Баз-рс4*"

ОВОЩАРИ!
Есгньта дойд**.
Бъкз-йIд д п
д »те есччи ч щ . • ! Ес* л
саде
..-раОЬРа хв^шаьс!
5
Нл
,’ИОШ. М.+п.1 аъ една Годи».
•р.и .
О-тВни дръвчета гоиматнаиран- ч ъао.р. - и
дъе- и вит ее. Д'(бре разнити и. 3 Т1.ДИНИ, [ке - у
Сачо чд ра.чсадника на

Пм |>г.кг Дцьу — 11еазЯ Ба-мрдапип
Едииттвенняятъ разенянркъ въ Калилкоенскич о>
рлгъ, нагреленъ съ диплома и златен* чедалъ.
нз-уьайте дуп---нт+. на вр не. 1
на 80 См. Сгорната пръст, а една страна, д-лн«та — яа друг .
Сленето може дч стане веднага щомь опадатъ лисита, и трае докато падне ''Н+гъ и замръзне земята.

Моля, посетете разгаявгна за уг^гг”?'
—

ЦЕНИ ИЗНОСНИ —

Предпочитайте
Виното „ГРаСА
Михаилеску
Ц2ЙШ НА ОБЯВЛЕНИЯТА
определени за ь-к-ъ „Добр. Новина“
Линия ГЛ. 5
ДО ЬЮО ЛИ4ПН

Оть 1>8о линии на горе
Дотараини ст» бщення
Ьалансн, покани и лр.
Стобщенпч. арттегиини.
, жле ни училищни п гр. .
‘V. )йч.-и съобщения
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Иабоонд съГ р ,ния. съобщения
пкГЬЛк|| вссти Д° ^ лим< :, .
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На правъ плть
На неотдавнашния кон- прлвигелството, да призо
грссь па провинциалната ве а чесгенъ трудъ, всич
Преса въ Си§, у, г-нъ Ми- ки творчески сили на стра
аастр. ЕуженъТитяну, каза ната, зя доброто и преуссана истина, кояю малци паванего нт наротьи дър
на сж признали до сега. жава.
Говорейки вгрху повед-.Една искреннв дейность
ИИВГО на малц.тнегвеннат.- въ тая насока, едно блапреса. той подчерта без- г ив рно
нормализиране
спораа-а политическа ло- на общественния жнвотъ,
алность на малцинствата единъ еднакъзъ трата.
доказана отъ аТбхъ, въ про ментъ, отъ който да из
дължение на толкова го чезне думато .чуждъ*, по
дина.
> отношение нз насъ, кзкто
На тьржесгяата иъ Чер- се изрази г-нъ ШарканнИСуоъ по случай законодат. пред-тдателя на Синдиката
обединение на Букоеинз на м лцчншаенната преса
съ Старото кралство, г-нъ отъ Р нъния, е било еиМ-ра на Правосждието, Ви- нзги 1 нашето желгние.
иторъ Ямакди, заяЕи твър
И ьсБка наша инициа
дото желание и дейность тива, и бсЪко наше подето
на правителството, да съз дАло е било винаги съ
даде едно действителна грян стъ горното жела
обединение, аъ всЬко от ние.
ношение, на асичи сяно-е
Нека взаимното доверие,
на тая държаао.
потвърдено толкова пжти
Въ изявленията на венч- вече, легне въосновпт-Ь на
ки отговорни фактори, отношенията между всичПроличава решението иа ■ е.и синове ни тази страна.

•л'

АЬопатеп! 250 1ее апиа! —

Колцинствекното преса

МГРЕШЪ1И 1Ш1.ФЕШМ1ИШ
на провинциалната преса еъ Ссбку

и чувството на политическа лоялность

Его, минаха ь-Ькслко де инациалии журналисти, тъй
Нз 30 Охт. т. г, се със- нлстра Еужевъ Титяну.
ня отъ събранието па рс,- и ча,щя.'!стневни1'Ь такива, ТОК въ Сибяу, говгр.-я па
Пр хьтстчукзха предстаъънската и м-норитарва язкзз. ха свонтБ втзхвгле- Нарионалната
Федерация с.-тели >ч пресата отъ ц-Ьпргса отъ пр висшият;, во и-я към о д-Ьлото за ориен на пресата отъ пр тип- лото Кралство и всея нит А
вьржу проблемит-Ь ко:;то се тиране на ц-Ьлзтд преса по цията.
I и цивилен вл. сти стъ Сибяу.
п. вдигеяха тамъ. м же да пжтя къиъ служенето на
Конгрес тъ се т-р въ 1
П дни вя,-думата Н. Пр.
се дискутира още много.
вьсшитЪ цЪли па дъожа- 12 ч. въ п лАмат» зала иа Протопопа Скърт бецъ, к. йИстренво,
и сгр-Ь- вата.
Окржж. управление, п. дъ ги благослови работитЪ на
чо отъ духа ка разбира
Безъ да бжддтъ .про- председателството на г. Ми- к . чгресв • извини отежттелството, събранието ва вигщиалип- — въ л. шиятъ
ствието за К В Пр. Арпресата въ Чсраауцг, под смисъл -, яа думата, пр_вичспокоень и гох тогрит мень дялекня Митрополите Ни
черта, тъй-важната роля, циалаи|Ъ журнал сти. до- I
домъ, отколкото ьъ друти кел-е Бъланъ, н миращъ
ксАВ предст-влява сърдеч казтхя сь сооет» поведе
се нт. Букурещ..
домъ\
ната и тъй-т%сва връзка, ни.*, какъ умЬятъ да упраН. Пр. пндчерга значе
Изявленията нз г. М-ра
к ято сжшествувг. между жнчвттъ своягд професия
Е. Титяну
изявления. нието на пресата за про
Подсекр-тарията на Преса и чреаъ нвтереса който откоито сж части истини, 6А- сятата иа селата и обще
та и Пропагандата и про дадоха на с ьтрудни- ествоха точно потвърдени отъ ственото мнение изобщо, а
винциалната преса.
то съ Пддсекретарвята ва
г. Габриелъ Шаркаки, пред сжщ I тъй и гейната роль
БАше чествувааъ г. Ми- Пропагандата, док*заса. че
седателя ва Синдикгта на въ б.рбягЬ на миналото
вистра Еужевъ Титяну и работять за нздкгаье на
мьлцииственит-Ь журт-злзе- е Ярдялъ. Пресата и въ
неговото честзуваве, бАше пресата въ страната.
бждящг тр-Ьбва да подър
ти въ Ромъния.
чествувагето на самиятъ
д тов?, което заслужава
Той произнесе една речь «а осчовнитА .-н зитуции
духъ нз ув жетие и сътру- | подчертаване и специални колкото споксйва, толкова на държавата: Династията,
дничество, който нладАе коментарии, тона сж дает к
Цьрквата, Училището', Вой
топла и искренка.
между държавата и печат- ! речи, чрезъ които г. М-ра
.Нае, минсритаритАотъ ската и Правосждието.
нитА мнения.
| Е. Титяну и г Габриелъ Ромъния, каза г. Шаркавн,
г, Полковеикъ Михаилъ
Както ромънски|Т про- Шарканн — председателя желаемъ, тото по отвеше- Къмърашу, окржж. управитель, поздрави конгреса
на Синдиката иа малцинВъ вецчкя подобни раз сгяенитк журиалнеги отъ иие иа насъ, да се забивай отъ името на окржгг, по
и
истрие
огъ
ромънския
крития до сегд, правоеж- Ромъния, изясних, разум
речникъ, думата -чужда“, желавайки му успАхъ въ
дието си изпълни дълга ната роля, която ьгоас по
а
сжшевремеяно имаме пра работата.
напълно, дявайки стрсги настоящемъ, малцинственг. Попъ, кмета на града
во
дз искаме да се избег
наказания нз випевкитф.
Сибиу, сжщ а поднесе блзната преса.
не
съмнението
върху
наСъздаде се висшето конАдмкнистраткнякягъ копТази преса, .която (каза шит-Ь чисти и искрензи гопожеляпият • нз гражданит-Ь и поздрави к:нгрег. М-ра Е. Титяну), въ т-Ь- мисли и намАрееия.
ки до сега, цъла серия отъ а ■дмияистративнит! кадри,
Зашото ние, г Миннстре, систитА съ ,д бре дешли“.
"а °б‘ ше бждатгР пречистени отъ зи международни обстсяСледъ глва говориха г-да
телегяа, ни дзде с»оятъ си познтааме много добре
шсствевното парично из- гсиЧкИ сгмнн'елиИ и кембезрезтргевъ конкурсъ, за- длъжностьта, ь тогава, ко- та Д-ръ Преда и Памфилъ
р. 3. ( дзане.
пчеметиранн-елгменти. Вс'Ь- явяззйки най - съвьршенъ
гато вземаме защитата на Шейкару.
Н
сички^ «*»•"«* ки чиновнккъ тръбна да
г. Габрнелъ Шаркаки.
се по скаха декларации вър
е пр0[.зжс/а ка свся лоялизмь и показвайки на нашиятъ народъ н на не- председателя ва синдиката
всичкк, че не сжществува говчт-Ь праза зл запаз яке
ху имогятФ които прите- | |,М)1г
никзкъвъ паралелизъмъ и езяка и културата му, пра- на малцинствеьната преса
За създаване на единъ
Патриарх^ Мч- никаква еднаквгеть, между вимъ го, като единъ ес1ес* отъ Ромъния, поднася поз
контролъ върху тъй н;ре- Р‘'въ КР1':С,Я’ Председ. на положението у насъ и дру тзенъ дългъ, но нак.га не дравленията на малцинстченнт-Ь, специални фондо- Мичис«рск.,я СъвА.ъ, паз ги положеаия, сложени по забрячяме, че сме поданици венната преса, която испаст- ящемъ на разискване. на тгзи държана, кждето кренчо желае да ге кчтева, се ргши влагането на пРат" и*пя сеРяя чиркуля
тия * /ндове въ Народнета Ри по отношение на запазИ пе можеше доугояче. сме се родили ижив-Ьемъ“. грярп вь рамкитА на об
бан-или С. Е С. и ми- ван,:: ,,а Държавното пму- Неможеше другояче, зищоПроизнесени въ най-у- щото дАл т, както е докакаванего имъ въ бждащиятъ шсстао и наказването на то нашите малцинства :фч- мАстния моментI, речитА 3"лт тт за отъ 20 години нтбюдч-еть, зз да може тАх- тия' к-ьго сж украли об- тежаватъ чувството на по на г*нъ М-ра Е. Титяну и самъ.
Говорятъ т. г. Бг Рои1а1п
ното изразходване да се шествеии парм
литическа лоялность, чув представителя на ма/цикството нз признателность сттечнатл преса, трАбЕа да и Луигулеску.
проверява.
Следователно, админис
г. Колф ску| пездравяна
Тоз т ефектпвенъ код- трацията се организира на къмъ нашататолерантность, бжд.тъ познати, не само
троят, на сбшественната га- една честна основа, премях- станала пословична и чув въ иАлатч държз:-а, ами и ковгреснсткте отъ м, цкзта
ра. д-гвеяе д-.т специални вайки се венчки следи на ството на уютиоагь, която, въ странство, тамъ кждето область.
И най-после, следва речьразкн.:тия иа злоупотреб- сгаритА прийоми ва мпна- зиаемъ, че не могатъ на има лица, още неосведо
ления. каквгто сж тия съ лия режииъ, устзноаснъ мери другаде. Те се чув- мени аърху състоянието ва та на г. М ра Е. Титяау.
(следва на 2-ра стр.)
стватъ по добре въ нашиятъ пФщата у нъсъ.
отчуждаваьего.
отъ парткитА.

КОНТРОЛ) (140ЩКГТЙЕ1Н1АТА !!Ш
Една статистика ни по
казна, че въ първитЬ петь
години на изстояще,о де
сетилетие де, ата противъ
злоупотребилите
,.бщестаеян пари, сж се уне.тнчили чунегвително, което
доказва, че п дь миналите
режими корупцията и краж
бата на държавните иму
щества, растехабгзспирн
Едно пречистване на ад
министративните
< ргани
стана абсолютио необходи
мо. Това беше и гдна отъ
първите грижи ьа настоя
щето правителство.
И яагсткна, веднага следъ
негоаото установяване, пра
вителството реши, че всич
ки окржжпн еждилиша от.
Крадете >то, да док.тздвттъ
иа М..нисгерск!-п СъвЬтъ
върху причиач!Ь за докос
ване до общественото . муиестьо.

ковпт-1. градшги, Се бв.гЪеше
.Монастирчето*. Нсближихъ.
Его: сжщото, нямо като гробъ,
.Монастирче. сжщото изворче
• •••
«-рай него, съ бистра като съл
Разназъ отъ Николай Мчнчевъ
за и студена като ледь вода.
(Продължение оть бр. 309)
Наблизо извива реката. С.г1
Минаха много години отъ когато се нздвесихъ над ь са- зохъ при нея и веднага вт рбимитЬ баири, и предъ менъ се тЬ ме затулиха оп. всАкжде.
тогава.
Хубавото бгтовско селце, разгънаха живописннтЬ батов- Сега б-Ьхъ самъ. Приседняхъ
Стана курортень центъръ.Щомъ Ски долини, незнайна тжга об край бр-Ьга и се помжчихъ дд
■укнеше пролЬтьта и зеленина хвана сьрцето ми. Незнайна и помисля по-спокойно върху то
Йокриваше доловет Ь, тълпи ку лек.:, като синкавата мжгла, ва, което научихъ. И сЪкаигь
рортисти изъ града, поемаха за която сега покриваше гористи* вь мухата обЬана тишина на
около, всичко окржжоваше ме,
Л||Ь- До късно презъ лотото тЪ долини.
зашепна въ ушите ми, сь тжСтигнахъ въ селото.
Сяом-Ьха изъ селото, бродеха
Уморень, седнахъ на скамей- жень и далеченъ глась...
ил|доловегЬ, почиваха подъ
сЪнСитк и гъмжаха около сту- ката п тедъ кафенето. Бъраах ь
... ДЬдо Маринь починалъ
Деиит Ь извори. Нощит-Ь става- да запитамъ за семейството на преди години, горчиво оплауа по-шумни. Ечаха пксни. ио- дЬда Марина и повикдхъ ка- калъ последните дни на живоЯВ3 се зикове. Често, исте- федяшята. Но уви! тамъ подъ та си Добрата и мълчалива
см-Кхове на закъсн*лм шумящи| й листа на вековната | баба Гена, оеганала сама са>Я)мпл11ии прорязваха тишината трепетлака, кафеджията - тур- ! мичка въ свКта. много утрини
на нощьта, или тжжнн звуци чинъ ми закача началото на ед плакала надъ неговиягъ |рооъ,
на късни китари, заглъхваха на глуха трагедия, която раз докато наи*писле, дошла оть
аъ- усоит-Ь...
далече, изъ аадт» граница, нептресе гърдите ми...
Станахъ и поех ь надолу Пре- латл птдавнг женена тамъ л:. •
^ъ една хубава утрннь, поехъ
ръ за тамъ. Рздость и тре- косахь селото и изл-Ьзохъ на 1г рч, и я прибра ? при сеизпьлваха гърдигЬ ми. А края. Недалечъ, задъ зеленчу- > Се си ... .

И»ь цт къпа „Батовсги нощи“.

Селото гори

1

А Иринка!... Уьи1... алените
устни на това непорочно дете.
алени, като кърваво - алените
божури на батовегите тори
очитЬ й, аъ които се оглеждаха техните изв! ри и стннеше
дълбочината на загьпнеиитЬ
долове, гЬлото й, което дишане съ целата преснота,. с чность и девственность на светлата батовска пролАтъ..» Ахт.
убийци. убийци !...
Виковете и смАха па слижаща отъ баирите компания на курортистн, прекженаха мислит*Ь
ми. Прехвърлихъ се презъ р1>
ката и поехъ нагоре. Спирахъ
се на полянкит+х между върбитЬ. Тамъ сега тревата б1»ше
отъпкана и пожългЪла. Навсккжде личаха местата на кла
де! и огньове. Парче-. ’ вести ги и
и оглозгани кости, бъха раз
хвърлени наоколо. Пречупени
и изсъхнали клони на върбит I.
внен-кха надолу, като пречуне
ни и изсъхнали ржцс....
Напуснах!, вт рби 11*. и Сс задълбочихъ изъ долове 1%. Ски-
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тахъ дълго по пжтеките чмъ,
провирахь се изъ храстите,
спирахь се при ичворитН и
плискахъ разгорещеното си лице сь вода.
Губихъ се целиять деиь изъ
успите имъ. Но моята скрита
мжка азъ не можахъ да разирьсна!... Бедно, бедно дете !...
Решихъ да си замина още
аечерьта. Сь градинарските коля, които кьсно презъ ношьта
поемаха за града- Не искахь
да сгоч повече тукъ. Не можехъ да стоя...
Когато се завъркахъ в ь сел >то, сл ьнцето се б%ше нече скри*
ло задъ върховете на гориститЬ възьишенич, които хвър.твха огромни сЬнкн надъ доло®ет^
Въ е: тто гъмжеше отт на
род ь. Кур рга бк вь са я р з- :
глрь.
Лесяг.:и групи кр! стосвьча
на длъж:- и шир! “лото. Ви
каха, л\ ду(г хл см кгха се. Широка гьлча т волно бе трижне заглушвзше всичко.

И Е сред ь това пъстро гъм
жило, азъ напразно семжчихъ
да подиря, скромната, чиста и
.девствена фигура на балов,ка
та давоика. Такава, клквато я
полшех ь азъ преди много го
дини... Напразно.
Годините бе.ха изравнили пропастьга.. .Културата на града,
непрекъсзато вършеше своето
... полезно дело....
И старинтА дълбоко възди
шаха...
До късно стояхь на скамей
ката предь кафенето. Мегдана
всре.тьселото, постепенно опустЬ. Хората се прибраха по до
мовете си. Дълбока нощь се
търкулна отгоре, отъ баирите
и легна задъ селото, като по
чернена майка надъ свиденъ
Грпот». . Тиха и тжжна нощь!
милееше...
Вь •ято ничо I
(Следва

Читателю.
Платг ли са абоааиаата?
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1НГушр|ШШЕШ1111
На ведкажъ, отговорнитЬ ржководни фактори сж
1ли, че земледЪлие»
Оо В едно отъ най-голЪЯИГЬ богатства за нашата
МЖана- И усилията на правителкакто заяви г. Артидъ Калинеску, м-ра на
ЯДпрешнигк работи, сж
!ни въ твърде голЬСК пень, към* аадовонуждите на това
«румено съсловие отъ мирПроизводители — селачветвото,
Предприетата офанзива
я просвета на селото'даав
■ ще даде добри резултати.
Санитарните мерки, от*
селата имат* най*
«алена нужда, сжщо удо>ряват* една вапию_ необходимост*.
Закона за задължителната социална работа, ще
«лоиогне за разпръсване
културния мрак*, който
_ РдЪе над* нашите села.
Издигането въобще на
>то трудя що се насее издигане благо
състоянието на самият*
народ*, на самата дър
жава.
Но нуждите на това пре
небрегнато до сега насе-

ление сж големи и раз
нообразни.
Така е навсЪкжде, така
е и у нает.
В>дими оть желанието
дт аакрепагь своитЕ раз
небитени стопанства, се
ляните тая година бЪха
спънати отъ внезапното и
непредвидено понижение
на ценитЬ на зсмледЬлскигЬ произведения. Таиа
че, предприетите отъ т-Ьхъ
мерки въ тая насо-а сж
спрени.
Ето защо, налага се под
ирела на тиа неуморни
производители на блага.
Единъ малъиъ кредитъ,
отпуснат* на нашите се
ляни би ги подпомогнал*
извънредно много. Приба
вяйки аъмъ тая помощьи
своя денонощен* труд*,
селското население би за
крепило своите стопанства.
Я това, както казахме
по-горе, е в* полза иа всич
ки ни.
Нека се надеваме, че
надлежните фактори и ин
ституции, ще се вслушат*
въ горните нужди и не
ще затварят* вратите си
предъ търсящия подкрепа
селянин*.

Кралски думи
ВсЬнм младеж* трЪбва да бждс аъсплта■анъ въ в1рата да бждс гордъ че с ромъиецъ,
да бждс гордъ съ смята държана и че чреаъ
своето чувство ма нацаоиална солидарност*
и непрестанен* труд*, трЬбва да пожага >а
напредъка на Отечеството.

ретичесхите гимназия а
подпомагането аа профе
сионалните такива, искааме аа достигаси* ло слио
разпределение ио-съгласу
ващо се, с* вашите дър
жавни интерес» . Тая мерки
даде добри резултати,
Числото иа учениците
отъ теоретичните гимназии
соадва съ 14 жилави, а това аа проЖесиоаалаигк се
увеличи чувствително.
За аа се направи еяии*
щастливъ подбор* иа учи
тели за средните училнша,
създаде се .виспето иермалво училище*. УчителитЬ, завършили това учи
лище ше бждатъ действктелио подготвени и полбрани учители, отговаращи
иа условията, които се изисквятъ за тия тъй важни
постога.
Следь това г. Мивистря
скицирз вторнягь зяковопрнекгъ по отношение ряционалнзирането иа гиешето образование. Верно е,
унинерситетпт Ь бега л шо
критикувани, каза г. Мииистра. Обаче, кохкото се
отнася ло мене, азъ не сппделямъ тия критики. НзI шитЬ университети дадоха
добри оезултати. Обачг, зко
в* обши черти точа е вер
но, то не може да не се
подчертаятъ и нЪкои ведостатъци и понижения.
Г-въ Армандъ Каллнес- образование, за да може
Преди всичко студентите
му | М-ра на ВжтрешнитЪ то да се освободи отъ ста- сж слабо подготвени. Има
работи и Просв-Ьтата про- рит-Ь недостатъци и да мс- социални и политически
мзвесе речь предъ ректо- . же да отговаря на нопит-Ь
причини за това. Обаче,
рит^ иа държавнчт-Ь уни- нужди, контосе налагат*.
требва да прнзнаемт, че и
мреитети въ страната, въ
„Следъ декрета отъ м-цъ | самата организация иа уникояю набел^за новит-Ь пре Август* т. г., каза г. М-ра, : верситетите е една отъ
образования, които се на- се даде ново нзпжтетвие I главните причини. Така,
■равиха и ще се напрзвятъ на среднотообразование. | голЬмпто число на катедП областьта на висшето Чрез* премахването на тео- ■ рите, вместо да подпомог-

ие, спъчаше добрата под
готовка на студента. Как*
е възможно, тото един*
млаяежъ, да следна 30-40
иурсове. Тъй например*,
имаше случаи, аждето вме
сто едва, създадеаи сж три
катедри за едва и сжша
цели.
Така
ото, ше сч запа
згг* катедрите само за осаоаакте дисоиалави, а ше
се иреиажиагъ всички иеиуждии такива
Требва да се кенс.атира
и един* друг* факт*, вой
то вреди за добрата под
готовка ва студентите. То
ва е леенниата съ иоато сж
могли да се промъкнат* въ
аисшето образование не
кои съвсем* слаби елемеити. Това е ставало за да се
зад; волатъ разни групови
и семейни интереси.
За да се влезе въ преподавателнсто тело при униаерситетите иуждио бе
назначение отъ Мииистерството. избиране отъ съвета иа факултета и ковкурса,
Премахваме първите две
и оставяме само конкурса,
който нзй-добре може да
докаже способвесттЪ иа
кандидата,
Забранихме иа прсфесорите да заемат* по нЬкодно катедри и да ржково*
дятъ по неколко институцги.
Познаваме случаи, кггато едни* професор* заема
дис катедри, заместя трета
и ржководи две клиники.
Може ли да сс д< пустиг.
че този прсфессръ има муждното време за всичко
това?
Предвидихме санкции за

Господъ! — ц-Ьлото село гори...“
— Наистина бай Нснко, ка
кво точно е станало съ дЪдл
• •• •
Марина? Азъ позачухь, но не*
Разказъ отъ Николай Минчевъ
можах* дд разбера. Той починал горки I — подемамъ азъ.
(Продьлжение оть бр. 310)
— Ехь, и по-добре б%ше да
Къмъ полунощь. па Х1егдана то селото стана курортно мЪс- | б1> у.мр^лъ човЬка преди това,
■ср-Ьдь селото, една по една, то. И сгаи давате пс.’ъ наемт,. Ме то таково нЬшо и на душ
се аасъбираха натоваренитЬ-сь па и зеленчука върви крино- манина ти да не се случва!
Какъ хубавичко си живееше
ЮМнчухъ, коля. На вс Ька отъ .тЬво*.
гЬхъ, св-ЬтЬше прикачена, фе- |
— II по-добре и по-зл;—от- чогЬка ! Тихичко, спокойно. Т«.в
имаше
едно момиче, едни чсо
«еръ. ТЬ се свличаха иаь улич- връща съ въздишка бай Ненко.
МтЪ отвсНкжде и когато всич— По-рано друго бЬше : и му б\\ останало. Може да си
КО бЬ вече готово, керванътъ работата вървеше по друго кче, чулъ: Иринка — дете като
и париии си имахме, и кжщи- пжпка. Кротко, мирничко. Рад
■Мегли за града.
Иа последната кола се нлс- тЬ си нЬмлхме нужда да дава ваше се и той край него ! Н<>
Паявамъ и азъ, при моятъве- ме подъ наем*, па и народа отде дойде това ? Едно л Кто,
ДДобър* приятел!, бай Нен* другь бЬше джанъмъ, какво момче н1>кое огь града, отъ
Кв» който, доволен* че не шс ше му приказваме много, мно тия дето дохождатъ лет-Ь, се
(Йучае самичък!, до града, мн го. А то сега какво е? Хукнали завьртило около му. Момичето,
като бЬсни едни младежи изъ като вс*Ько момиче, подлъгало
|ъбри весело.
Ето: поемаме нагорЬ, по ви- селото, по баиригЬ, по горитЬ, се. Обикнало го.
Било що било. на есеньта
•окинтЬ баиръ, по който крн- кой Съ кого — не можеш* им ь
юлачи ПЖТЯ.
разбра. А че и нашитЬ подире момчето заминало, като обе
Ние Съ Бай Ненко вървим* нмъ I То е срамота, азъ стар* щало да се върне пакъ нвпроаедъ колата и пушим* цига- човЬкъ да ти разправям* за л Ьть. Иринка съ млка го до
»вгк си. Азъ пакъ пръвъ на- товз, ала народ* се развали. чака. Насмалко да яотьрвемь.
•ушавамъ мълчанието :
НЬма кжща въ която да не
Горкото ! Нали работи и при
•И все пакъ Бай Ненко, по- гози огьнь. Я. какво направа
мене на градината. Ввждахъ.
|о4рс сте аЬрвамъ сега, откак- хз съ «Ьда Марина. То. да пази иамжчваше се момичето. Стра

неше отъ другаргитЪ си, мъл
чеше. П »в1ч.'д детето. Зллин+..
Веселата и игрива н!кога Ирмнка, заприлича на болна.
Помня, като сега. Нея годи
на тъй рано се б-Ьше запролЬтило! Една сутринь, когато ча
кан. на градината да дойдатъ
момичетата, гледамъ иде тя —
Иринка. Слънце току що нзгрЪваше. Ви кдамъ ч, не и е
добре. Посърнала, жълта. Личи
не спало детето, ц^ла ношь.
За пита хт. я: Защо ми требва
ше? Разплака се детето..,.
•Оженилъ се, чичо Нейко, оженилъ се,—Снощи се научихъ!
н^ма да дойде вече ! И хълца,
и плака, плака.... Плакахъ и
азъ съ нея... че и въ моята кжща гореше огьнь !. .
Гласа на Бай Нейко затрепера оть вълнение. Дълго ча
ка хъ да продължи. Но после
видЬхъ: Бай Ненко плачеше
въ тъмнината...
В^хме излезли вече бзиря.
Сведъ кратка почивка кервана
бавю потеглм пакъ напредъ.
Азъ хвърли хъ сЬтеиъ поглед ?
нъмъ аакрявашиг-Ь се вече до

Роциоколизироне но
еисшето оброзовоние
Речьта на г. Министра Армандъ
Калинеску

И»ъ цикъпа „Батовсни нощи“.

Солото гори

Големи приготовления

за посрещането на И. В. Краля и
Велик. Воеводъ Михай въ Лондонъ
Посещението ьа Н. В.
Краль Каролъ и ня Вели
кият* Воеводъ Михай а*
Лондон*, съставлява пред
мет* на общото внимание
на английската преса. Вес
тниците посяещяаат* дъл
ги статии за това събитие
и подчертават* важният*
характер* който представ
лява посещението на на
шият* Суверанъ в* Ан
глия. За идущата седмица,
големите ежедневници съ
общиха специални страни
ци, посветени на нашата
държава.
По този случай се наблега най-аече, върху решающата роль, която Н.
В Краль Кьролъ, има при
установяването на новия
режим* аа ред* и труд*.

определен* да осигури ед
на първостепенна роля на
Ромъяня въ Ьалкяните.
Вь английския Кралски
двор*, посещението иа
Суаерана и на Великият*
Воеьоаъ Михаи е сжшо обекть на >ол*ии приготов
ления. Гостите ще бждят*
настанени в* Палата ВиСЬ1п|>аш, кждеп. се правят*
за тая цель специални при
способления.
Подробната програма на
посещението ще се съста
ви тия дни и щесъцъ.тжа
много официални речелции. паради и един* го
лей* лов* за фазанв по
ирландсите полета.

сини професори които не
четат* лгкаии1е си.
Един* беден* чиновник*
бива уаолненъ, ако отежтстьува десен, деня от* службз. Един* офицер* е изваден* оть служба след*
6 месеца отпуск*. А един*
професор* можете дз остане на служба, д< ри и ако
15 години не е челъ лекцпте се. Това е една нем ралнгс»ь и сд.-.нъ о-ав>
далг. Така че исичкн про
фесори, които ръ Ь ГпДИНИ
време ие сж чели лекции
най-малко една ц!ла годи
на, ще сс считатъ подали
оставка.
И после, ако назначе
ният* професор* забрави
своята мисия на творец* в
не се отличи съ проа+рев и
трудове, ше требва да отстжпи м-Ьстото сипадрутъ
по способен*.
Ето есевпиалнит-Ь точки
озп проекта за новата уни
верситетска реформг-, цгляша дз създаде едва ?тмосфера на чоралъ и авторитеть около уьиверсит тит-Ь.

Че 8 Ноемврий т. т. въ
целята орана се отпрязднуаи тезоименнятъ деиь ня
Ц. «р д Великият* Воевсдь Михяп от Ялба-Юлия.
По тоя слу,,ай> всички
вестници взлЬюха въспециялни броеве, посветени
на н Кр в подчертаемки всенародната обичь, съ
кояго е сбкръжен* мяадият* Пгинц* — нгдТждата на отечеството.

:врий
иаенняя деиь на Н. К В.
Великият* Воеаодъ МаааЯ

|
;
;
^
,
|

Княжески думи
,Оцс ееднзжь, единъ
, щасШлиь' скучай ()а бла
годаря на Ваше Величес
тво, че мага йа се чуествувамъ и с>», чахо вегъна
друг* ученик* п сШримеръ
верпдъ мсигг.п *слет. до
бивайки чрсъ нзй-сбикновечни ерпдсииг. > -турагга и въсПип-аннеЬ-о, коя
то Шргьбва да -Зобае вегъки
грвждг.н ин*.
ЧВ-ате”!;
ПлаТВ ДВ СЛ аб!ВВШХВТ4?

лини вь които спЬха сгушени I ташг се м мич. то. 0<ише, внселата, прегьрнали може Си, каше, иБ к> нь ••1ъж ! П«>н-Боше мм *то, много подобни тра чога задремваше, *:р1скаще
гедии... КоларигЬ скоро асаа- Се пакъ и бклнуаапи.
ха по колчта си. БледочернеПо едн » време, по:<йспа ма 1нит+. фенери, наредени единъ ко. О«идохь си. че б-Бше се
следъ другь бавно пжтуваха мръкнал** вече. Но не СЬхь
вь тъмнината.
стигнал!. зет | се дума, »<>
Само въ последната кола, ние вратника, ч ' че че викат*
сь бий Ненко сме ощебуаь.ии пакъ. Врмиамъ ч Кхъбразе!
простичкит-Ь и пою.ртителни Скубеше к> ~итЬ ки, кжсаше
ду'-н на изстрадалия Селчкъ, а ре хит Ь си. крещеше, плачеше.
продьлжавагь да нижатъ сьр- Изплаши ки неячки Лутахме
цею ми..
се насаме, нататък!, като за— Ехь, какво ще правиил. маела. .Майко.......селото гори
братко, такива години дожи брей, не витите ли- селото го
вяхме Т.« казахд. ти. Ь1ше Се ри. Вижте, пламъци... и на
запр л1лило вече. Тнчотъ гра шата кжща гори, майко-о-о!—
да, започнаха да приегигап
пишеше Иринка.
единъ по единъ.
Баба Гена плачеше и тя,
Доштлъ и Иринкиния. Но се- кръстеше се горката и поитагз вече ие елмь Сь него Сила ряше: чедото ми, полуд-Ь чеи жена му. Надолу, къмъ Мо- дото ми, полуда чедото ми!
наегирчето ги среща Иринка.
Поуспокои се наново. А <ъ
Добре че не с паднало глчь. |.си отидохъ. Кткь прекдрахъ
Тамъ шЪшс и да си остане.
! нощьта, само лзь ?ная.
Помня като сега. Б*шс единъ
(Саезиа)
тоиълъ день. Надвечерь ме по
Четете в-къ
—
викаха бързо V д-Бдо Марино
ви. Отидохъ. То какво да гле
„Добр. Новини“
даш ъ брате, го.гГма мжка! М>-

Стр, 2ч

.ДОБРУДЖАНСКИ НОВИ.Ш*

геюио г- К-шиш Трило

1111884

Хшш Раля.по случай яасяекзт^ паправеаи
в» тавата обласгь Бзя-Маре

нь душата н. работнвчеството Нямаше нищо друго,
гег-пъ отчаяние и пустота,
Основахме организацията .Труаъ и добра воляст. цел
да евн.вемь раО^тккчесгвш, сл^дь сниМ
твть часове ва трудж д,
се отдаде »а пл-д в-гЬ ва
културата.
Днесъ работиичестюю
НМ1 ст й ТТТЪРЪ Ще ^

— Отдавна се проекткр;
да се изработи едиаъ каналъ, който да сььрже Ду
нава съ Черно мор*.
Специалисти бЪха се про
изнесли. че иай-уд бьо м*сто за тся кана п, е между
Черна-В да - Кове тавиа.
Сега има едни ниво пред
ложение 01Ъ г Д ръ Пъкурчру, бившъ окржженъ
у равит. нд Н2ШИЯ окржгк.
Той
предлега
сдинь
проектъ, като капва че най
уд био м*сто е, канала ДД (
започне отъ с. Попива, ед• |
но малко пр-тстанише ме
жду Тутраканъ и Силис
тра, който да миве ирезъ
срФдита н.ч южна Дибруджа и да се свърже съ Чер
но море при с. Теке-Екреие.
I
По неговото мнение' *гоя I
кавглъ ш* бждг гтъ гс- |
лЪмо нацнояягми. соаизлво !
и икономическо значение. !
Съ този к.налъ вт прос,- 1
съ липсата ня нтдд цд
!
листренсин и Калиткрегски
окржзм, ше бжде разрешеиъ.
I

СК%1Ъ
рзботякчеството
_ Къ м
т
„ждего ,,л*„ за сгсвонвяна Во! ».,Г7''" Т° '
, (б СЛл) к.честье.ьо под, биране н„ Г«яонмг.тел1 тГ,
! ра;и1 весмежду ентусиа; „ И(, н 1П |!1ве1'к д/бж.
; ,
Д-1Ъ рАкс Вь-ДНи ньчалз.
|
„ 1Г„1, шг бжде , рп.м
- г0га.
В-Ья. м - сп п п
ай т,та
1
У
Г ДЬ 1 0 аЛ1
| ^«^ешегг му. Кс режкмъ

въ всФкн цеитъръ библии“ к'ис-* Т П'Р'
8 Т3‘
тека, филми, кнномотогра- ! «’" *\и**»»>
фнчески апарати и радио. !
гЬ,;! “Ден-И ‘ ,ъ
Елинъ туристически нк- | Н,и т,,ТИ Шб*я' ,,с'
, 1*,'1
с?[ ултур«(а на 6А*
стнтую, за кжсо вр-ме, ть
дащ-га държа*»*», вь к< ято
осаовзванего си, наираян ■
щс гс ве*:г,дрир*тъ вен*»Шито ХИЛЯДИ работници дз ;
! кит^ жих и елементи на рообхидягь държавата. НЬ| мъ* ската еация. А «*|»«*аракои огь тФхъ НС бФха ьиж; 6 т- ици. едиаъ < п « сипе*
дали до сега дорч столи*
! ввгЪ едсмеьтм ьа държававата на държаната.
I I.-. к ит , нфма д< "ат-,бя-.ъ
В е самото себе сн. ра (
1ШЩ
гъ уииш. ъ.-ана- е на
6 тничестн и б?ше разяж
партийчнтфпривилегии, шс
дано от:, съп рнкчгства и I
спечелете . тт ковни (т-дъ
излишни б рби
Еаалн НИ |
у.-т?;ю! еиъ въ нашзтадърснпд, кати нк- п-Ьха
»ато
ж -»я.
тжби, вс+в.,1 аспигиращъ за
мЬ-.1 което ие заедуж. в»
ИЗЪ ИУЖБИНр!
Направих-,» лакома за |
съсловия.а (Ьтез1е1ог)н кон- I
Зяшоотн 1ат ь Чсвбърлейнъ
нен. .рахме професиовал- I
> •.* животъ, създавайки н Ччтифярсь вт Парижт
т ,-14,1111.
.1 сильп брапши.
Л »НДОНЬ
Ч С щението
За де загяя раб -.тиг.чес- на г. Ч вбхрлеДяъ и лордь
Халкфтсъ нл 23 т. м. ръ Па*
твото огъ лични г.реедедриж «ма лп.гияа цель ла под
на»ия и хапр»,за» увилнсче; пе «.и. ат* ш. връчкнт!» мс*
ния, въвел .*ъ закина за
жд> ДгегЪ сгр.*ии и да даде
въ можиоС‘1. иа ф;снъкнтк н
.М аивиранс па у воли еаиглий»кн:К : ъ(ж .4 виним да
няята*.
рАидедап
•сяявта ма певгде*
Реализнрахъ чр»зъ занме, кс»
-ам Иявагъ Д«
коиь платени гЕ отпуски.
СДсдял» .
ОЛДДк^-#.
Ше съставя здкоргъ '«а раТ*| П2« *» «Ажать, че
шагтта н« • ротмреяке полибпгничтсиитф О НГурОВ*1.
и оои,-ре..;*.
«> .'<гадмт ршггЪ
Ще се вънгдг И у Ш^СЪ
ДК хга**» ♦
.4<Уу«чВ4 кп най.
пенсия за сгаросп».
» ф. .*!
"**: Н#СКЯТК ОТ •
Стигнахме л^ка-полека, ; л- шемия.
то в л което «едаехи^; |
СЬевндгл' * ч** д?етЪ главни
«оцмаляо « мир *1Нь ренус* - точ<* N4 Ок «*’ МГ с>
»
I
г*е
6 »,л«». г »41ието »а иТГме въ ещ или га НЪ-: I т>шемки1га
<* ь сграмш съ
бноваааи; на Кидск.мьнп!I , I с; маи*я
• 4чсамкгъ и Ср к*
ДОГО»С)рИ.
дяаемкь-: г екмягь мьпрося

ЛИНИЯ ГЛ. о
От I. ! до 1000 линии
Лей. ;
Огь 10С0 лилии на горе
. 6
Лотарии ни сьоЛшенля
Н
Баланси, по дни н др.
- 15
Съобщения, артистични.
С-ЬДе^НИ, уЧИ.1И!ЦнИ и гр. .
Ю
Търговски съобщения
най-малко 3 линии
а 12
Финансови съобщения
най-малко 5 линии .
. 12
Статии, търговски
обеснемяя и др.
я Ю
Наборни събрания, съобщения
. 20
Скръбни вести ло НО линии .
Официални публикации
ч
Съгласно закона за обявленията всички се заплащатн пред.
«зрително.

-* По нсвиятъ админи
стративен* зеконъ, въ До
бруджа ще се измЬаягь
сть старигЬ имена
на разни заселища, села и
градове, гр. Меджедвя ще
б^.де преименсиенъ гр. Палода или Балета.

— Утре избраните пред
ставители на българската
община, ще се констиТуиратъ.
Предполага се да се избере
касиеръ г. Н. Гавраилов.ъ,
секретарь г* Христо Цоиконъ и трима подпредсе
датели.

.&

Продава се к.т.ща

-Й." 5ГгГ

Р"» Г»рп, Опртя.

Нападател.-'т4. сж се отСъстояща се отъ 3
теглил» нъ близкдте п рз, ^ лова постройка, гг.
а ргвекитТ б.-ля веднага ; се вз плещтда 30 Юнк!
отнесени ьъ со-сица::.
| срещу • бщнискт-!:. тач
ВластигЬ сж взели м-Ър* х5 2. Продажба В Д . ■ ки за здлавяче на резбойСгф вча въ редакс

д.рх Петъръ Пачевъ
иртрт”**
Завьршилъ медицинския
факултетъ при университста В1 ГРАЦЪ—АВС~ ИЯ
Радноскопия. радног.афип,
ултра виолетови лжчи.
приема болни въ медицииския си кабинети на улниа
Кеде1с -вго1 17, Вахвгдк,
въ бившето здание ка
Добри Русковъ.

>
I Тукурешклта пр.са пре1
I
I
!
|

Теодори Симона

^Гкллр'"" “Ъ1 Ш1.НШ1!
■

НтЪШЕ! КРЧ*л ЯСи!
б.и о |
до Б#лч шкото I
ге от
гъ 3 сган
Ш, Се, СТ.Т.ЮНШЗ се
и кухня. Дворно мЪсго повече
стъ 400 кв. ме>ра.
. г Ул. К.
_ Негру 8 до бу.
Цена фикекга.и ,1.000 -ей.
'■ ;,знаптгсчт.
Слрав1.а ред кцнята.
Продева се

хмчеи* С - сг *?х п]
спеа^г^ггз-

|

Продавамъ СГРРйИ
1) Единъ ХАНТ» в- ул. Ттр.
гулуй ст. дюрно м1ег,
1600
кн. м. съ ,»ла.;С- ецъ.
2) Елка хда ие из лицето 12
ка. м. на \ 4 др. с гд Г та гъ

Кфтиии дьрин.

Въ сг.т> Гориш (О
ж..кт)Прес*-.е|,;<а »бш
ьамЬрате хубзя -зр
динки, г. бьръ и дрЪнъ
Шоая дебели дт.; рз.
Продан' и ва декарт
Д. ЖЕ1
I
I

;и » Зктвп»п лшчший
спогодбз.

3) 4 ноаи сми ета*.* и по*
лгвиьд 22 м. дължина на 10
ши* има Лф 13. 15, 17 и 19.
I) Пра
» 11001
а
уя* Търгулуй и Н Б*-лчес*у.
3) I!. а 1дчо м%ст ЗоО ка. м.
] на у». Д-ръ Бабешъ н Гадещи
близо до г-адсчаг« -чнк,.

'

(

За спора-уменке при

I

ПЕНЧО ТОЛЕВЪ
— Всични нс,щ.1 абона
I ти еь ок,-я:а. коиШо не си
1 ичплои.иха е.бо' емечг.. но
*еси нина, ще м.:учзи.ъ ре| иолчи кбито-и^ии чоезь пошенеяитгъ созоавачи.
Ние псе тра чс *5Л*
Всички да приемпть НвиЯьнцияШа и изплапятъ
сумата означена вь нея.
— Въ редакцията на в,
еД >бр. Новини1* с<? запис
взтъ абонати ва няучвото
Спис ние

ьу-тр-шкт пР,„

„Природа и Наука“

| кой си идвалъ асУка ягчтрт. I ^ИрЯ кгм1> йЛССтьта д
осъ магаре пя* гри Петка м ! бърне внимание и вземе
| грозде. Веднага ще го ьзчравя \ вуждиитЕ м*ркн за с храна

— Апел рзме къуъ ьсички гаши абонати, да си
нз;штя1ъ абонамента ка
вес гвика ки.

! вя това яешастяи население.

И ако ме хана пъ гяаъ, аа ( ПГМГЩКН (•*>
зеерко
! побърха -ащото ■ а,ь може
1 .тапа Ц,
мЪсго 250
• к .
Да го данъ пол% с**>ла саден ^ съ леми и оь П,ни Дръвчета на ул. Ттдоръ
!
Къию Въдковъ Кънчевъ ( Р
^ лимвреску Л 51.
Г. Ноаяь Асамъ М 3 м 1
Еппразунепье пГи г. Тодори
Ьалрджикъ
1 г1рпо.ъ шивач-. Ь1здрд*ИК1.

РВДЬКЗ* СЛУЧАЙ

дава п я случай.. к»то д*ло
ПцодатПГЬ една я--.|
ва български комптаджпн.
г
_
.
..
I
прочутитЬ СО-1
Д~рЪ АТЗ,Е2.СЪ КйЛЧбБЪ
камавв, за ярма н
рЪтгкн, вжтрТшни и тепе. 'Д’п'(оп ЦгЬ1
оически ПолТсти
мот».ръ, система Ап!сп 5сЬ!.. _
„
рвчески болести.
»аг, 16 к. кила -ъ отли • о са|
Ралвоскоиия, радиогр.4ня, стсявае съ голЬма кь
8
тлтраЕволетовц лъчи.
ческа консумация.
Се установи в ь гр. Баларджикъ
ИитерееуюшигЬ мо1атт,
ул Рг1пс1р<;1е М?гсво N^ 27,
се отвее»! ь д , Ие-иь ' - |
срЬшу хзна на Чамурлийскк. С. Киртм.-г1, или вг
цията.
Съ
почитай!
— НзшнятЪ гж^нииъ г.
ИВАНЬ ЯНЕВ
Дикитъръ Дигонолъ, благопери на вст.чки наши
ДОНТОРЬ
вб.,нати, които сж си из
дължили чреЗъ него або
намента на вестника ни,
1 пецн лпзппапз по
т. ка сдицо ;! неон;:?, кон л^ститЬ и опепаци»-|
то с* му у.ааззли съсей I на устат».

Г-пъ Д-р-ь И. Мятрш

I маха” Игг°',а л* лг|,,же вредъ

вата гимназия, птад-йеш)
И
лично български и р—м „И
езици, предава частни у рее
на двата езика, по всич
•.
мети, на ученици отъ ,р„.
началннтЬ и ср-Ьдни уилрг,
Справка редакцияш.

нате.тннтЪ* наши абоната.
Нашит-Ь благодарности.

— Миналата гедм. ца упривителътъ и в Бългврската Нар' дне Банк- г нъ
Божнлозъ п сети
Бунурещъ.
Той 6Ь тържествено ппсрещ-^т ь отъ управителя
н гомъи. Нередна Банка.
Г нъ Бон1Иглзъ престоя
3 дин пъ столгцате. Дивмата у пра з.: те п сж П'днли продължителни резговори върху векчка въпроси. ннтересувещи двст%
, „т-едни бки

д-1

Госпожица. 3/;'Г-г|

— Неизвестни разбой— Елит» I о.ткиъ чифвеш сж тепал*-'ли жи еля
ликчг.я, п народности българин ь, Г.Н пть с. Бежанаре
ва с. Туркусинъ, Тутра
(Качаиаки), вгнрекн че по канско НвкодгеБзрбз, болучава нашия в къ повече
гатъ и кедонс-рон »иеи>.
оть година, при поискване
Разб^йницит-Ь сж обрали
за си изплати годишииятъ
абонамент ь се е нахвър ц+.лата кжша и сж ранили
лили най-брутатно ср-Ьшу I тсжк . Нихс-лае Барбд, жеетннетвенниятт български и
сиаг му и аг ,нда-

На 24 т. м. пъ сал. нз
" боп, Гтк
"'л“
' ц“ с "
‘ К®ИТ° 1. .М дернъ*. турс», го Куя1
« опред^итъсъобще- ; гурно обш«с(в
гртда
нията чреуь фери-б -тз,
ви ще даде голямо пред: между Русе и Портевс.
сг» лепне семей -. тр-гедия
.
ч ВК1 ФЪ БЕЙ'
~ «* 59 Т*ш> ЗС ект
т.
! Р
нощ, та. се обра огъ
Пр
хзаа оть пр.-дстлг
"Р*’» гроззею отъ лг-тто
нк*то е зи €ь пгд уль бедм.дип, чИ - Паси.™ К»«вт.
ВН1% турски учсгиця
" еугр,,"ьт*
л* нм1е*
т ложето
и
л/.КИ то*а.
лзь запечяахъ да синря ла адачягЬ, конто каисггяя д. йдс*
ха. Покаадгь нмъ обрккото .и •
(ОдОолНипръ)
; тс н гн питай* кгй ме + е ,:а
е сторил* том. ТЪ мм от:
II .г.ътия а венчан тлботечнкр».х«, че нЪкхктчъ си гл,то* -..............чески работи.
ние^ъ одш и Ла лозага и
Кабикетътъ г сиаьдемъст и •
чр#дЬ/.ъ, ио не можелм Ла го
«ре.1мн:Ь ке е; ш ьнст лацвн.
хианатъ.
Ул Рг1пс|[>еч,-\ МаНоага
Слсдь малко ми донесоха
N0. 8 (срещу г. Ад
I д»а коша съ грозде вь конто
"***ше в-кс-няа една войияш- |
Прнховъ) • Бязарджихъ,
к* г
н ,л,,нь чкФтъ ивМного жт.-ка ктртинг.
дали. Цбкче. огь всичко тс*а
личеше че рхботлта е скроена, предетавля81
инселнането
С.идалмтЪ окх» чмегк н ек.
* ; »У
тъ Д..бруда
I скнл неиосеня, ксето пока.аа,
1ц.^Ч^ о - д и и ь мфче тЪ сж вмтга отъ лждаригЬ
отъ н*к и боклукъ Кси зя.-е 1 ссиь из ш чето м.-ж у К 1
| оть кжде сж заели и торб»гд, стайна в с. Мурфзтдаръ сж
I *• Да прнкрнягь кражбата сн! ( рл.зположени «-пКСлки сто!
Огь ригонорвгй, които и- тинъ кару;; • натоварени съ
мкхъ сь други ломим лозаря
н огь том въ ксето се у*%,. баг.- жг.
ТФ ечаквап перахедъза
гкхъ хзъ сайт. еиждхеехеко
ч, Иаого1(1 кр,жбн ,пяо^;
дз алминатъ за Турция
| сж ,к,но дЬл
м нарочно в,Еазвн посредници И Сжмвслятъ гкзи при-а-ки съ в.‘й- рзфи изилмватъ и обирам,
инци. торби и Сандали за ла
наивните хорица.
прикриятъ кражби.-* си.
Пояяяди <:а се и разни
Иждлрмгк Петьу и другкт*.
ако сж обидена отг тааи и н
вагаб нги. които крадътъ
публикация, да ме/адатз подъ
и обнрат>. каквото
и,мъ
еждъ за обида Тамъ ще се I падне.

,

*

определени за в-кг .Добр. Ноеинк“

— Следь нп, колко поС '.едова еглни с ‘■рдечниуда
ра, Пр- дседаСе гя на ШурС,-аша / е публика Кемаль
Аташкч ль, се помине.
Погреб енито му ще се
извърши ушре.

В СшНКЪ ,.%бр. Ноьгни“
стремейки с* ли обпр <с це
локупни ■ Ъ нужди ги I ашето нвсеенке И да пане
тЪхень изразители, винаги
се е вслушвал и ь-ь гласа н
и желанието на своит Ь чи
татели.
Умоляваме нашит-Ь чита
тели да нн пишаг», върху
начина на списването на
в-ка, подчертавайки негови
те недостатъци или добро
страни.

По случай предприет от! I
Има. ест. с!и«но,оше пр*министерски инспекции изъ
за за иун н-зане. Ще ги
Мзинт-Ь областния страна задзв лимъ постепено. Ьие
та. г да м шнсгритЬ сж до
*елаем> издигането нарашли въ кентакть съ насе
ботиичестзсте, не върху
лението. предъ което сж
ратя линитф на другиго, а
направили важни нуачдения. върху собс!че.»ннЯ1ъ муживотъ.
Тулъ предаваше въ ре
зюме бележитата речь на
Въ миналото, гябельта и
г. Михзилъ Раля — М-ра
анархията се шир хд без
на тцуда, пран тесена пред и
наказан- . Нашата дем краминнигЬ работгнцн
отъ
иия нФмлше за заяат яито
Бая-Маре.
морално въспитаиие, пито
Г-нъ М-ра обрисува кар религиозна
боязлив* сть,
тината на миналото г спе- нит I чувство на отговор
цчачно положението на рг . г ности. Избори ягъ успЬхъ
ботничествето пргзъ минаизвиняваше чсичко. БезлитЬпартийти режими, ксе- круполното
забогатяиане
то положение, той дефи- 6-Ьштцель.НациягабФше'ранира съ .изключване на ! здЬл-нз на .наши и .иаши“.
работиичестною отъ лоно- НзвсФкжде б-Ь луда гонето из нацията*, като чг ли иииа за пласиране по пи
то бЪшс отъ друга народ* | подитическит-Ь м-Ьла. Вь
мость И въ онтя братоу- | горчитЬ слоеве елаегвувабнйстнена борба,
между
ше, подпх и галтл отъ упракрайната дЬсвнцз и крайвленисто една плутократ*»,
ната лъвица, рабатничесг- която огь време нм гргме
вото, бидеПки по слаб.?,
правеше демагогски стстжбъш; победено и негивигЬ Пки Изчезвали 61.ха можзртаа падтха всЬкндень. радъ, чесгь, доСюинС|Во.
П лека-лека пролетарията Обявена 6Ь кражба отъ
бФше нзолиранъ
съвър- | всички протиьъ
всички.
ше“й'’.Следъ неяъ, п лопъ“-б1>Куо чум,ви, ряб .тничи- I ше ржке водио начал..
тЬ бЬха отстранени, зао- !
Едивствеиштяут, който
би . лени сь умразата на
разбра часъ по скоро, с.юедругитъ класи.
го Вргмг. бЬше най-виесОтъ първия депьнамое- кнлтъ факторт. въ държато влизане въ пртвятелст- вата. друГаде П0Добви
вото, каза г нъ М-ра. азъ
формат, р,; изяиквкха огь
разбрахъ, че желанието на
пролетарски ироизхгдъ. У
Негово Взличестяг» 6*ше
>исъ_ Г0Л+)М„ЯГЪ 1тазитель
да об!ърие съ сжщото бзна нсо рическата последо*
Щ1НСКО чувство, как го р*в,ТГЛН1,сть, трФбваше да
б1тната класа тъй и дру
С1ане и н»й-.гд-Ьмия регнт-Ь класи. И м ето стргмеолюцвоьеръ. И по такъвъ
ленче е било да испълся
начннъ се спаси лържаватл
височайшет., желание, да
„тъ съгресеииеп, ип 1ра.
помиря работничестнотосъ
ДИП. ята С1 рениЛЮЦНЯ13.
«ацията.
м^с! т0 ил СТ8рЬга
Вънъ оть подстрекзтел- ав
„ гибель вие 'Ше
егвата . а класовата борба,
*бав да иза,гн;.мь единъ

ЦЗНИГЬ НА ОБЯВЛЕНИЯТА

I

I

|
.
!
1

Следг и:я:<лен-ягс
1 I
Чембърлейнъ п Как*.4
гбщччнтФ, л»’гл:*йсчиятпъ тронното сл с. оео
Кьмарате. ка л^рд пст+ 4*--|
тача м-»--1.кка, че пр-. ».и
я ига-о английоата с«- г
ше
яливиче итрогаорсвиегс ьа Евр. аа
Вчера лталн-пет я' :
вткъ е воаи.т продътжнит-*т
рчзговоп ст л рдъ Хал !
з английският-, м ръ г
г. Пърги б Ь п- ви; .г доил. Тгв» показва, чг слагаиего на СС- ГО.-.!
5т~з».
Приложението на спс
та ще улесни пргкт.-ч -1
й*
на испанската граждано
и’’ 'ато НРВЛ Испаггя 1
1
же да б.хде друга течял
с ъ труди к чест в о между г
ехото влияние и акт
капитала. Стоте ,бага • ’ V
.1 I
Ски сжщо и едно у ре»
л
ГТНГ!
итало фреис* итЪ
като т този начннъ с
началото на едно «г
дничество въ Еероп-*.
В 1»рзятяо, В1. р
ччо тшва, м-ртт пре.'ь.
на Англия г Чембърл^
« рът на в чшнитЪ р
-ъ
лордь Ха иф*ксъ щепг
Парижъ на 23 нсемРГ: й-
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ралекото посещение въ ЛОКДОНЪ
-Шв:

МИРЪ И РАЗБИРАТЕЛСТВО
Човечеството, изпитало върху плещите си ужаса на толкова страшпи войни и раЛорепии, тръпне предъ ми1 льта че, светътъ може отново да бжде хвьрлепъ въ пламъците на едиа нова и много по-страшна войнаЦрезъ време на неотдавна разразилия се гормано-чехоеловвшки конфликтъ, но снагата на човечеството пв■Ово нреминаха страхотните трънки па надвисналата гибель.
Много нрикривани намерения лъснаха, много сили се провериха, много съвести се пробудиха.
т<т Мирътъ
позна своите искренни приятели, войната — своите служители.
ш
Нуженъ е едннъ върховент> нанъвъ на трезвото човечество, за да се снасятъ синовете на земята отъ смърть
Ц вековните придобивки на човешката цивилизация отъ разрухи.
Нека посещението на Негово Величество Краль Каролъ 11 въ Англия, блде единъ прииосъ за запазване ва
ра и затвърдяване разбирателството между народите!
Р-

зявлениято на Н.В. Краля

■

втивамъ въ Англия каВШ^остъ на Т^хни Велива Цврьтъ и Царицата
■В английския народь. каЮ Гратеникъ на Моя наР*9р. който иадЕвямъ Се,
ВЮ бжде все по опознатъ
Течение на гсДинитЕ.
Днесъ, повече отъ ас^Мрга, има нужда отъ едно
•добро разбирателство
ЦВП<ду народигЬ и няциит^
-*• Убеден ь съмъ, че сега
«• глзгатъ основитЕ на еъ тр.енъ и постояненъ
*<мр», който ше позволи
■■ всички народи и на
■•«чки нации да донесатъ
•оята помошь за свЕтзвМИв г.рогресъ, макаръ че
ЙЯЯзкото бждаще може да
^едстлаи нови спънки за
Преодоляване.
Щ? бжда много шастако имамъ възможИОСГьта да спомогна, кол
ието м малко, зя оежщес1не на това благород
но стремление.
Презъ течение но годиИИтЕ, които минеха Следъ
Великата войня, Янглия
ЛОИязя въ много Случаи.
ЧН правото може да бжде
•■ечелено безъ безполезно
Проливане на кръеь

на НауиитЪ г. проф. К. Радулеску Мо»ру за
посещението на Н. В. Крапя въ Ломдонъ

Албертъ Ф;»и-

Ромъния — заявява по
нататъкъ Н. В. Краля —
има нужда отъ единъ лълъгь пернодъ на миръ
Едва въ посхеднчтЕ годи-

н. В КРАЛЬ!КАРОЛЪ II

:
ни бЬхме къ състояние ш
сложимъ ПОСТОЯННИТЕ ос*
нови на бждащето. Сигуренъ съмъ. че ти, КОЙТО
си прекарзлъ много години въ Рсмъния, си давашъ
смЕтка че, отъ създаването на Велика Ромъния. т.е.
отъ спечелвянето нв изгубенитЕ, области, Моятъ
народъ, не е билъ никога
по обединенъ въ своето
общо серемленне, отиолкото дчесъ*

Председателя иа Ромьн. Академия

Кралица Елисавета

Краль Георгъ VI.

предъ кореспондента на агенция Кеи(ег,
преди заминаването Му въ Пнглия

аВиняти съмъ се възкиПвалъ отъ золЕмилЕ ка®вп на английския на-

^ввйпйяавваввянк» Г.

|
!
|
I
,
|

:

Кран, ! еоргъ V
английски, ее е
родитъ въ 1ог.
С оПай-г н> И !Щ
9 Л кеиврий М9 . у.
1. само 1Н ме- Ш.
сеш след..раж
ллнгго на своя №
по • г о л Ъ и ъ
брлгъ
Млкаръ че ие
бЪ прелопрелй
ленъ ла царува.
Той е приели >,• .
сжшото въспи- ''
гаиие като то
ва иа аСичкигЬ
внуци на Елуарлъ VII кой
то каго по голймъ сииъ иа
Кралица Виктория, е биль
норасгеиъ огъ иея извъирелио строго, имайки по тая
прччниа едно зетинегво. ие
голковв твеглнво. Негова га
опигиоггь е послужила твър
де много на сииовегК и виуцитй му. защого гой 6Ь ка
зали, че колкото единъ
лриицъ приеие едно вгелитаиие по-сюдно съ това иа I
всЪки илалежъ е толкола
по-добре, какго за иего,\ъй
и за околнигй му
Така децата иа Кралк
Гезргъ V. Клареисккя дукъ
и Георгъ — тогава приицъ,
сж пре.арали гол У ма часть
огъ младииигЬ си по море,
облечени като прости мо
рящ- .
Образованието имъ е би
ло ржкОводеио отъ единъ
отличенъ бияшъ директоръ
иа училището отъ КолааН г.
X. Г1. Хаисеелъ.

мината мл всички страни, но
нЪ*а ч. Скитахь и^дл мош*.
Сега се ааирт-юамъ.^ Остлвиж^
старата у дома. И тч плаче се
«•••
га тдвг.
Разказъ отъ Николай .У.^нчешъ
Огъмь огъиь, ни напалиха иа
I алвата Немю-оо — аатре^е
(Продължение и грай)
I се
МарамБ и плаха, пла
ка като дете. . .
постояло иа хладно, лл погле
сутриньта, ранооше, гледало. Дл погледало звездит-к, !
иде д!\до Маринъ, олюМинаха дни. но Ири» -а все
небото. Иллезе. Ние се залу* |
рв|йки се. И преди да го лвие идваше. Ходихме. т*рси*ме
■■Ммъ, тей избухна въ плачь. татме н^ию вжтре
ч. нкнл. ЛкдоМаринт, п*» п%лв
По едно нреме и-фшо ичпрвЗабягна чедото ни. ааМеша чедото ни... квана гораани, по иФ~и ноши бродеше влъ
щф надолу по сп лбигН. КрФМI Какт. не го усетихме, ват. съгъ рлвпепи нощьга — Майко,
г 'ритк. Ла пр.и чедото см
Г»4ше се превърнала на лчдъ
М Мжахме да го Спремъ ахъ,
тате. б-Нга1те, гори, сгг>го го
Виждаха го денемъ да ее
МВ Стлръ 'ратник ь, кжде да
ри, кжшатт гори найеоГ
превира
И1к п>рата гаъсакъ и
КДяла Сега
— плачеше ста-мвн.чжа псетата. Илкачамъ
.тъ.
одьрпамъ Мкиога г1дналк на
навънъ бърже, но какво да ви
пкгоа канара плачеше гаасно.
носле продължи :
двшъ съ сд^пвтк св очи. Тукъ
Ношечъ пъка чуваха гдаеа му
кше се поусиокоило, ти Примка, тамъ Иринка, нкма ч.
ал еаве вв твовтк : Иревхе *
'шв. Зарадвахме ве. Поиска Лутахъ се ваъ мошъта св ствИрКпкс;
|«де«е вънъ ва иьолал. да
рата ся глаиа, иикахъ аъ тъй-

цикъла „Батовски нощи“.

Селото гори

Р.^еиа въ Ан-1
глии. щкврк и
отъ шотлакхсьн пр->1И«олъ.
бхитп Крвлнт е првкврхла по голЕмвт« чветъ отъ ле
тинегвото си въ
Шогл. въ лаиъка Глаиисъ. По.
стреенъ въ XI
вЕк>, този зямъкъ * зивмтиитъ чртзь фвктв, чт Макбетъ
г Омлъ б.ЗжГО[. СЧИКЪ ОТЪ;
01вш1> и гово
ри ст. че М*лиолиъ И е билъ
убитъ межлу стени Ь иу

Сяедъ ичненвдь. шят-кел ! д-шъ. колието се може по
бития отъ п< следно ьреме | широкъ юризоитг
въ Цеитралаа Ерр">па. вгТози хоркзоилъ пред
|
шиязъ народъ се намира
лага тгчм,) пхешението иа
отново предъ голЕми про
нашия Сунер.нъ ьь нмпе
блеми за бд|дашето
рак реки» дворъ ия Вели
кобритания.
По случай тоаа посс.сенге. ”еиер1ичьиятл. и м*дъръ иашъ Суиераиъ, те
има възможиостътз да вуг
това, което яуждевдитГ чаВъ Негокттъ отъ иасъ
вия1Ъ ужъ ше се гювевятъ,
въ еди > певтралво < гиише,
всичквт^ теидевпии игито
се нплитатъ иъмъ Евро
пейския Юг -Изт( иъ Дии
гЬ преживени. иъЛ ндоиъ
въ обществото на толкова
челни
предсташите/и
иа
сиф.товната пелитии»
ше
блтязтъ за Него в> рхгяевъ
завЕтъ отъ който ще си състтзи бл1яашла
ориенти
ра як*.
р-Ьдко е билъ по регавтеле» ^ мемеетъ яз- исто
рията ия ромъедит-Ь. като
този на товя ш сешеинс ме
жду 15-1Я Н емврт-й 19.1,4

Много други легенди сжщесгвув*гъ за този звмънъ .
Презъ вреие н* »гйи«г#, |
той бкше превз.рнатъ въ
боликиа. а плелата девойка
г работила усилено като нилосердив остра, спасявайки
дори велнажъ, чрелъ приедтегвието иа ауаътъ си
заиъка огъ пожаръ.

; хх.: '.
Н. В НО! вол». МИ ХАН

Сжбнгията гл.гатъ на
Добра езаачка и отлично
зезяи
нашата ориенткрояна
гаипунаща се е пояниля еъ
до сегк: както ьъ политнейшеството. най иапредъ и, че:кия жив, т ъ. пА и е>,
то почетна госпожица иа Р
Въ едио абп д»тво едикикоиомичеекчв. Слкшеире*
сваабатв иа Кралската Мрии
ство ва мисълъ и сърне съ
нейно, тЕ ис«зтъ. кодвото
яеса. Когатс се е ожеъила
сш.ятъ Суверзнъ. ромънсе мож*. по скор, ши ло заза Лорискка дукъ, тя е бя
скиятт- мзродъ гожелтвя,
здрмвяи.ве ия и >ниятъ к нла фанизнаризярааа ви
щото решенията които ше
ституди! в*нъ режнмъ.
ел живота въ двореца и
Ня голЕмитЕ пр блеми • се двдатъ иа голХмитЕ пре;тваеше какао очаква
се иаяагягъ и р.зрешеиия,
блеми. да създадатъ еди*
ноиа епоха н мирт. и разковкото се можи по бз р»и
ТЕзн решения трЕбва да
цвЕтъ нъ ист рията иа яо»
бждатъ подготвени въ е- ! вЕ,чсСтиото.

г

ш

по «вшо нс осмогиа. Ирин- следа него. Е па ес чуваше пла
ча в И глаг» не бф, «<;анало
ча ч нфмдо|е.м.
Ммкаха много дин.
у иеч. Мичго утрини пдага мадъ
гр*-ба му, д<*аато д• йдс «дал.
Една вечерь помнч.
д«мь амадт гри вна, нга-дта
прибрали кче аа сбие.
• г дави а женена
дниерч и
И стана чудо.
ч иав-теч^* с** себ< у в.
\е. там и #м. йнсокийтъ б.шр»
Цотк тогава ни«оо се ие чч
Сс понесе « раалЕ над? сеюто
стг^*°тень ннвъ
) ла И| вика.
Ралпраячт» само, че аавге*
— Хе й-й, хора. цс кнхнте ли, 1
га горн! и«хма*а1 I нФ-лм V чарчгтА сж ч виж.талн
уигк да бр
вас мушмчл вт!
Олого мирт та
и г .р*тФ, оеуслил ис* рааплеОгъ •■кокмчгх. Санрй. ги*л
Т
а
1-1
И<
СВ
ше Иранха.
: друг в ИИ-.;'«Н вачк в» а > '•
Сглрец^тг рДип.и^анх поле♦ *гч
б<1»и пплхмошв 4.гма
т> шлгорс.
првпждала вадъ гр<Ла на ЛДда
Н# и*праа»г'.
Марина и дълго плаче .ли.
Ир1нка павъпотана ппп
А блГвтк тъ селото чтвалв
лева.
...
ж
ьакв нъ тишината хл и СиисИ ю жнеаъ ■ *»4ва.%
шв
се пронн»валъ ираютеит
|
Ие дълго следъ т»ва. |4ао
жгв^ен гласа егдк еел< тв.
! Маринъ в«чипл Погреби ис г в.
Мъ*« н да е тъ# Че Б«гв
< ЕхСа Гена едва бе влачеше

«мае, кавм> стаи^ с». г*1кото
дете ! . . .
.........................
;

ПоСл^Диат% а уви кл д
мчт».
и и тж*- Ь1т рааалчтз С -Л Нги.
уо надума копа .1аспина «V.
^1 НС А.ТГД6 ДЪЛГО, Ток *гче
аа^па накалне. Сойаа * друаолдри. С*4тлииит1 на
нареде-»1% » а»о*ъ с .1едь Другх.
фс*о ри бавно се дввл.«*»а и на
виваха марредъ Н1- тхмрмивта
И само а<ъ. буденъ иа чело
иа

чгр**гИ1.

1.Й.ШЛ

тръ!ижлъ б-кхъ и»*, дале нв пу; еТИм». да търс* душата на бед|
- * лета Иринъа

,

ЧХТмГШС.

Пл&гх ах са абовакхвп?

ПОКРУПЖАНСКИ повили1

п.В. Крольтъ покровитель
НЯ СТУДЕНСТВОТО

г. ЙЙМАПДЪ КАЛИПЕШ. МИИИСТРА Нй НАГСДМАТА
ПРОСВЬТА. СЪОБЩАВА ЕДНА НОВА АКЦИЯ ЗА
ПОДКРЕПА НА УНИВЕРСИТЕТСКА ТА МЛАДЕШЬ.
Г-нъ М-ра яа Народната
Пр.:св*га, отговаряйки 'черз, вь единъ крАГъ :.тъ журазплети, яа едно пптане
■ ьрху уя-тверсятетсюто • бр.з ,ванис. ьаправи след■ото важно изявление :
Настоящиятъ режнмъ,
проявява една особеинз гри
жа къмъ нуждпт* на младежьта, която иска да под
готви за ролята която има
да играе тя утре.
Чрезъ рефпрмит* които
аапоанихь чъ мчнистерег■ото на Народната просве
та, скидирахъ тая политика.
Увеличаването на студевтит*, съср*доточваг'-то
на университетското обр»аованяе, подмладяването на
учителския персоналъ, са
м*рки, които поясвяватъ
тая концепция. Но това е
«ако вачало. Проучяамъ по
вастоящемь едва програма
ва широкиоСАЩествявания,
■о отношение па увивереитетската младежь.
КаминигЬ, кангинит*, библиотекит*, сяорта, тр*бва
да бл.татъ така организирани, шото заслужавашнт*
студеати да нам*рятъ вс*какви улеснения и да се
създаде единъ приятеьъ и
■слсзевъ животъ да т4хъ
■ науката.
Ако нзехъ строги м*рки
вротипъ ония, които упптребяватъ качеетвото си на
студевти за подстрекател*
ства. опасни на държавния

! редъ, въ закука, н*ма да
| :^жаля ьикаквя жертви, за
: да създ-.мъ ва тгя които
се предаватъ ва науката усл >ьня удобни огъмлери-ленъ и мораленъ хара.теръ,
Ще представя сащо на
Министерския Съв+тъ, единъ проестъ. спореаъ койт., приемането на общес
твени служби, да не 6аде
оставено само на личннятъ
к-сиегь, а д- се прави съ
огледъ на калифккааията
получена отъ унанерситета
Така, вс*ки младежъ ше
има една гаранция, че неговит* усилия, ше бАдатъ
въ живата добре разплатен*-.
Случвало ми се е, толкова пати. да ср*шамъ младежи които блгскано сж
, згвършили образованието
си и останали неяласирани.
когато други, слаби, са си
осигурили
пол-<жеинето,
благодарение на стразгчна
подкрепа.
Това е абсолютно неправилно и не може да представлява едно окуражение
за учащит* се.
Ще предприема така по
различни пжтишз.една акдня за подкрепа иа мл«дежьтз.
Н. В. Краля, който е единъ гол*мъ поар витель
на студенствот:', желае да
се даде една широка под*
крепа на това д*ло.

г. Паулъ Негулеску, университет.
професоръ, за посещението на
Н. В. Краль Каролъ Н въ Лондонъ

ЖЗЪ

и БЪЛГАРСКАТА ОБШЯИА

шштшшш

Дтатюрзъ
па И т. “ ше се
■ърши
погребевнет,)
тГ1- АТЗТЮРК1'Ще участвуватъ чъ
ГГ.б:Г:ГпГ ;,ели1<ня
овече

Крала и Наперат, рз на

30 г*“ат‘ лъпжавв — нашата
дьржави.
1уб.ва и бог.та Ромъния. ;
Балкански1* държани ьзВь т.кивз р*дки обстоярращзтъ и по ед| я почет- телствя. всички ромьнпи
ма рота.
иматъ едла
еаинстяенна
Ц*лиятъ турски народъ свята длъжност». : да Гц
погонеиъ въ дълбока, т^апридруж.вап съ духьтъ
урь, сс- готви да отдаде по
си, сь най-чииит* сн мис- \
следни почести иа снсятъ ли, съ наА-блзгороднкт* си
великъ синг, кг йто презъ
чупетра и съ на^-горещит* ^
ц*лиятъ си животъ се бо
си молитви, за да може
ря за свободата н проснФТой да има почдигнатата
тата на енля народъ.
ла доведе то добърь
Кемалъ Ататюркъ слиза
край, епохалчзтх мисия коявъ гроба, дсатейно изпъл- то пое.

нилъ своягь синовепъ и
чов*шки дългъ.

Б.,гъ да бжде съ Него ,
по поетия пжть1...

Още сь стъпването нз
английска земя и по Ц*лиятъ пжть до Лондонъ,
Н. В. Краль Каролъ II и
Н. Кр. В. Воеводъ Михай,
Са били предметъ на въодушевленит* овации на
английския народъ|
На пристанището Ооуег,
НАдето чисочгйшят* госСИ СА били посрещнати
отъ Кентския Дукъ, кмета
на града, вср*дъ бурнчт*
овации на населението е
произнесъл*, речь, съкоято поздравява съ .добре
д шли *, стАП-.авето Имъ

Д-ръ Т. Бъчвзрзвъ предъ г-нъ управителя
Г-ПЪ УПРАВИТЕЛЮ.
Отъ ииетд ва българ
ското малцинство въ Кальакренскиягь окрАгъ идемъ преаъ Васъ да изкажемъ неговит* чувства ва
дълбока прнзнателнссть и
нехренна аядушевва благо
дарности за пенест” съ
действие, което ви указах
те за органияиравего ип ьъ
едво тбло, което да има
качеството да предстапляея
това малцинство предъ ьси
чки публични власти въ

|
;
I
!
|
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Кралството.
Г-ИЪ УПРАВИТЕЛЮ.
Зовъгь ва Негово Величество Краль Каролъ II
за хармония и разбирателство между всички живи
сили въ страната, иам*ри
ехо и въ нашит* сърдце,
Проникнати отъ гражданското съзнание за весбходимостьта огь сътрудни
чество, ние — ромънскит*
...
граждани стъ български
произходъ, винаги сме те

\

I

|
■

скарали, както въ миналото,
така и дне:ъ, лае ьржемъ
нашит* сили съ далата иа
п*лата нашия, а най-вече
съ рАКОВодвтелит* на садбзнит* иа тая страна.
Организирани въ бългзрекь обшива въ окрАга
възъ основа на вовосъздаден я Комисариятъ за мал
ц.щ твата отъ Негово Ве
личество Краля, Великиятъ
Рефлрматоръ, въ който Ксмхгариятъ вие сме видени
и третирани като равноправви граждани я вь кой
то не САЩеспуп думата
.чуждении“, ний Виув*рзнане г-чъ Упр?внгелю въ
нашит* нскренни чувства
н« лреданьость и В,1 деклгрираме че ще работимь.
като лоялни граждани съ
нашата култура, съ иадшт*
разбирани: и сь всички
нгшч живи сили за преусп*вавето на Кралство Ромъаия.
Да жив*е Иегово Вели
чество Краль Карглъ 11. .

на английска земя
Ососенно тържественнп
е бгле поср.шакего ни
Лондонската гара, кАдето
еж чакали, сам‘ЯТЪ Английски Краль, министри-

|
|
!
I
I

т*. войскови чести и хи
ляденъ нврг дъ.
По патя отъ гератя до
ВчсЬш^аш Ра'асе, стотици
хиляди лондончани са дали воля на езоя ен-уотазъмь, бурно ахламлрайки
знаменитит* гости на вн-

Сжщата делегация ее е явила и предъ г-нъ
кмета и Гарнизонния началникъ г. Генераяъ Шаабъ,
съ*К(.ето се злрегиструва официално сжществувегието
на българската окржжна община съ седалище гр.
Баззгджькъ.
___________ _______________ ____________

ЕС

— Въ Министерството на
Вжтрешнито работи, овя
день е имало съвещание,
нъ което сж взели участие
нисши административни чи
новници.
Взети сж м*рки за за
пазване редътъ и сигурностьта яъ Кадрилатера.

милион, лей, пари, които

ветат* си оставатъ напълно
господари.
— На вакантното м*сто
за предселатель на чииовннческото д-ао, е пзбрзнъ
г. К. Моланеску, шефь на
финансовия отд*лъ
при
м*стното окр. упргзленне.
— На 19 и 20 т ь н
Силистра ще секонституира колеж» на журналистите
отъ Морската област
Поканени
СА да ПриСАТствуватъ ьекчкн махцивегвеини журналиста.

— Дългъ се налага иа
вс*ки ромънски гражценинъ отъ български нроизхо,-ъ отъ Келичнренсния
окржгь живо дл подкре
пи общинат,ни. Нека
не се обръща внимание !
на отд4лнит* единици отъ
града ни, които, заблуде
ни отъ частнит* си инте
реси. се сгремятъ да пспречатъ на закрепването на
обшинате. —Драги, чита
тели. простете имъ, т* не
знаятъ що вършатъ.

— Всичка наши абона
ти е» оксхга, ксиШо не си
азплаДиха абонамента на
веайники, ще получаШъ ре
довни квитанции чрезъ по
щенските раздавачи.
Ние апелираме къмъ
всички да приемам квиШинцияши и изплатятъ
сумата означена въ нея.
— Вь редакцията на в. |
„Дчбр. Новини“ се запис- |
вать абонати за научното 1
списание

„Природа и Наука“
» -ЯТЪГ.ХЬ

д.р! Петъръ Пачевъ

г.-ийскяя Кралски деор-к,
Ф
на ц*ла Англия.
,
Движен: е’о -а кслесвк
цата п;ъ лондоьскщ*
лици е било сжшин»
триумфално шествие.
Речит* на км.та иаЛг.»
I донъ, на председателя » ___
лондонския око* съ« 1 1
и пр и на Английоч| | .3
Краль Георгъ VI сж ц,.|
! с^зъ на великата редо-.||Я
не цЪлиятъ английски
1
1 юдъ де поздрзви на ск»> '-51
« зем* Сувсрана и Пр»Я ^
( тплонаследника на едни НИ
' народъ, тъй-много обичаг,Щ|
и почитанъ отъ ьсилхи -ь *"•
•1
| гличани.
Ц*>та1« англи: ска пре ЩШ
I и най-вече гсл*ме’4 г»|
донски ежеднев > ци.
свещавьтъ ц*ли стра„г^
"
*
на то’а и^торьч, чо пои■
щение, което ш“ 'мт -•
И
л*ми и благоприятни л
следици, чак го 5в а’ал
™
народа, тъй и за общиг
миръ и добро разбирате
ство между «!ароречс»ИШ|
народи.
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Мелница „МусубеГ

1

1
1
I

I ,.1шини и приспособления — последна
дума на техни -ате.

Качество, количество, честаость
Гарантира

Подъ ржкоеодството на прочутия спец. глистъ-бргшнарь ИОХАНЪ.
Не се подавайте на равлични злонамЪрвн
слухове но огношенйе на мелницата.
Едно сало п с; шепне е достатъчно да пи у е ври
Съ почит ь
С .бегвенникъ: ПЕТКО ЖЕЛЪЗОВЪ

В

•аа >

Противи «е 15първоках1Кт-*р^ | Собственнкъ на 6 ;
ОвСТОрвИ '

"Ммнммвмнн

нествеииа земя нъ село Карадурмупп..
Справка
И.М/К. Агр. II. ЗЛАТЕВЪ
Вааарджикъ

;
::
I
|

\

хотелъ. въ иенгра на г^. в* I
зарджикъ. добрг разработена |
пиради б- лесгь търси >пра*^ ;
тель или съдружникъ, ми 81

пълно отегжпвгне.
Споразумение редакция:*

Съобщение

Продава се ^

Мссл. имамъ дасъобшя
ма почитаемата си к.шен
тела, че отворихь модер
ния фино

кв. и. засадено съ лозя “
нощни дръвчета, на ул. Тудср'Владгмиреску № 51.
Спорззумеике при г. Тод"Р
Поповт иичачъ-Базард*:'

Кожарски магазиаъ
на ул. И. Г. Дука' № 2.
1зо часовникар, магазинт.
на г. Кокошият,),
снабденъ съ фяна Ас
трагани, Фоки, МоскоаатВ бнОери и пр.

Съ почитание:
Колю Петровъ

ТТРТР1"Ь

ДОКТОРА

Теодори Семов»

I

Завършиль медицинския
фвкултетъ при уииверсн- I
тета пъ ГРАЦЪ—АВСТРИЯ |
дфтеки, ВА . рТшни н венеРадноскоп я. радиогрвфия,
рнческк бол*сти.
ултра виолетови лачи.
Гадноскопчн, раднограгЬия,
приема болни въ медицин
ул гриьволетс-вт: лъчи.
ския си кабнметъ ня улица
устамоьи р Г|». Ьадарлжнкъ
Каде!е Сато! 37, Вахагд1с,
У-’ РПпс1ре1е М1гсеа N1- 27,
нъ Аншието вданне на
ср*щу хана на Г1амурлнйскн
Добри Русковъ.

Д-рг Атасась Калчевъ

Г-пЪ Д-рЪ К. Матранв 1 Търся
(а*оолт-,нврь) ’ !
Ншълнява всички зжбогехнически работи.

я

Единстаенната най-модерна, валсова Систе
матическа мелница ьъ окржга,
с. И К. БРАТИЯНУ (Мусубей).

рц ак*

вий-гол*мата и пай силнаимала да взема отъ бива империя въ св*та, заел- 1 ш па руска империи,
из- !
съ п*лиятъ св А народъ, |
Секвестъра б*ше налоНз | се готвятъ да Гоприематъ 1 жегь, обаче, при рззглежпполй-чрпздничеиъвзчкяъ. дане жалбата на СъветскопоЧ-ствунайки така Наши- то правителство, оня день
дьрятъ .(раль, чествувава е и е билъ отхвърлеьъ и Сь-

огь

В. Великиятъ Воеводъ Михай
въ Лондонъ

бьлгарското население аа съдействието; окмано отъ
негова странв при организирането муЕто и нЪ олко хубави м>сли, изказани огь г-нъ

Дсбрит* отношения, кои
Ауторитарнит* режими,
то сжшествуваха тс*кога, ксито иматъ преимущест
между вашата държава и
вото да ссАшествявагь по— Г-нъ Окржж. упраВеликобритания, редвьвбърже и по-евергично, об
аитель
е рнзрешилъ на
«кит* връзки между вла
ши ятъ интересъ, преследбългарск. община въ града
детелски!* дворове отъ
ватъ, както и демократиподнасяне на подпясъ де
Англия и Ромьния, правятъ
ческит* такива, общото до
кларации, съ които сеопреестествеино това посещение.
бро. което не може да се
д*лятъ и събиратъ гзлишПром*иата ва политичегразвива, освеиъ при една
нит* вноскакия режимт, станела следъ
атм1>сфера на спокойствие.
Конституцията отъ *7 ФеПожелаваме, шото това
— Известно е, че близо
■рухрий 19з8, чрезъ която, посещение да даде найедна година, сънетскн ра
иапускайки се сжществую- блтеканн резултати, за заботници работятъ за из
шия*демократически режимъ с лнакет на приятеяств то
ва базата на Конституция- ! между народит* и за за* важдането яа потъналия
презъ св*тсяната
война
та огь 1923 г. и устав' - 1 злрагяпагето вг мкра.
руски параходъ, . Петърь
вявайки се Корп“рдгавнг
Велики“, близо до балчншдържава, съ засил°ането еа
■ коти пристанище.
Кралсатз власть, съ заек •Г. Нл. ЛаскарОВЪПрезъ м-ць Октомврнй
■
ваяно на изпълнителнкягь
приматъ, не м,жеше дг
--------------- МоАДОРЗИу
т. г. една дама - г-жа Ан■*мп н*чакао ядкяиие ктр$а посещението на Н В.
жела И. Кованъ, поиска
чрезъ Букурешкиятъ окр.
ху
отношенията
г“'■жду
Краль Каролъ I!
въ Лондонъ
еждъ. да наложи предва
васъ и Великобритания.
рителен!, секвеспръ на
!
Обичниятъ нашъ Краль Съветскиятъ параходъ, преПи.
г....
.. тг.
замина-а вт, Англия.
тендирзша сумата отъ 8

иогреьешето ЛЗ, Квкалъ

Триумфалното
посрЪщшк
на Н. В. Краль Каролъ Ц и Н. КцН

ДЕЙНОСТЬТА

Д2 купя: Държавни
п
■
облига
ции, данг.чнп Ооксее и акции
н» банка .Урбана- н „Индус
трия и Комерцъ Лоброжанъ".

Прапя осигуровки за жнвогъ,
Кабинегътъ е снабденъ съ но- '
следнит* модерни инсталации. | Пожарь н пр.
Г. АТАНАСОВЪ
I1 л. Рг1пс1ре$а Магюага
Осигурително д-во .\а(|0па1а“
N0. 8 (срещу г. Аднокаат
Базарджикь
Приховъ) - Бвзарджикъ,
уз Пр. Мкий 21,

Сиеццалпзпраиа ио<:
л*сгит* п операции'^
на устата.

3 2 Б 0 ЛЕП Р Е1

Изпълнява всички зяЗете

ХИчЧВСКИ ОПбОТМ С*

ШИ’*'

специолистъ-

Кл. К. Негру 8 до бивша:*

банка Панангхску.

Госпожица,

заеършг-

^____ ла м*стн«та гим1'атия. владееща от
лично български и ромънски
езици, предава частни урови
из двата език», по всички пред
мети, на ученици отъ пъреоиачалнит* и ср+дни училиш*
Спр»вка редакцията.
— Апелираме кгиъ пекчм; наши збон.ти, да >-'*
изплатятъ абонамента *<
пестника ш.
.

Четете в къ „Цобр. Новини“

ИродгаПа иСОМЕКС1АЬА-Ваигд1С

I <1л*а,'!и

Год. ЛГ <5роД 313
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2 1*е1

Бавардмсии ь 12 Двнемжрий 1&ЗВ ьахагфс

'/4

ши

^(ай-елвмемтми и

1Г |пйв|1мйе“* ^1п[!1гша|шп| - Араге 1а Вагаго1С^пз^^й^Пт^ааа^^

трайни

норвежки йалоши и Шошони сл.

оЬгооепе

)У!арка „Викихгъ“
само при

}(ехчо Хасадовъ
*,,в *' Ав *'• **г *■ «»го1 Но. 47 - В д!с Иот»г..ж

---------------------Ьь.1гц|((‘1;и информационен'!. вествикъ

1«с>о,- РгопНеиг: 5ТЕРАN КАРЕУ

— АЬопашеп! 250 1е) апиа! —

|Разбирателство МтНТЩВЩНЕТНИЧЕСКИЯ
™>аздоригЬ

и

нервзбо-

шк аъ едни общестю,
юрятъ за неговата на[ничавость и неизживкпривички, навици и
ютени* отъ примити|Ъ характери.
ЗсрЬдъ истинен културхора цари само хараия и разбирателство,
цото тк сж премахнали
|е всичко онова, което
ке да съставлява предъ на раздори помежду
1а5людаьайки отъ дълги
ини живота на нашето
щинстоО, ние неминуесе натъкваме на изЛЦрни факти, които, ов
Съжаление, ще требва да
«Рбел+.жемъ съ прискърНе винаги въ нашиять
ИШвотъ имаше ьазбира*
Млство. Биваха моменти,
§|вГато злобата вземаше
■рЪхъ и помрачаваше ясМЯ погледъ зърху нкщ. та.
И последицитк биваха се
йф гибелни. Неьуждно е
привеждаме тукъ при*

Щп
С;

гломенит-Ь сж още прос
ии въ душитЪ ни.
На какво се дължеше
тма ?
Нима интересите на ндШвто малцинство б%ха толкма различни, та требва®» да се цНлимъ на ла«ри и групи и да воюваме
ПвИежду си?
|
Ннма нЬмаше общъ и- I
Яййпъ, общи интереси, кои
то да продиктуватъ една
•бщз, мирна, полезна и
■ймонна дейности?
Разделени и разпокжсаИМ ли бЪха широки,^ слоеМ отъ българското пасе
ше огь този край?
Не! Българското мал
цинство въ своята оЬловупность, винаги си е ссТвав.по единно к обединено I
около идеята за едно мир
но съжителство, спокоенъ
В честенъ трудъ въ рамкитк на законнтк на дър-

ЕЛЬМЕзН1!**!»
жавате, въ която жпвкемъ.
То е останало Ч"ЖД0 на
недостойни.к ежби и крамоли, ноато се разь .в«ха
горе, нккжде по в ьрхоаетъ,
ежби и крамоли, подклаж
дани изкусгвенно отъ са
мозабравили с<. божемъ
,общтстаен,1ц.(“, които се
мжчехо да го а Гсжирать
и впрегнат- вь колесница
та на с-оитк лични амби
ции и интереси.
Години наредъ върху те
рена но 1 аш тк сбщ сТЗ-- и г> ботк, намираха
п
■ож-ние горн.тк пох
ваги. И пори днесъ еще,
кегато вс чк < нечесеуокрихме чс, т+. носятъ сам >
гибегь зи всички ни. известни лиин оше не могатъ да се ссвсбоаягъотъ
т"Ьхъ.
Достатъчно е са споменемъ нккоп случаи въ
Сипие-.ра и друггде.
Императив! ня новото
време, съясемъ не търпи
полобни похиати.
Днест, повече отъ всЬкег*, рдзбирателството и
единството се налеггтъ,
кпто неотложни не-бходимости яъ нашия животъ.
Нека интереситЬ и амбпции'^ на разни лицо и
групички си остенать ьъ
техния кржгъ. а въ общестненния ни животъ, всЬки
да донесе своята искренность и желание за честенъ и законенъ трудъ.
За дершясоли хориик.
за личи»; и роднински ин
тереси, нкма и не тркбва
да има мкето всръпъ об
щото сфем.юние на наше
то население, да се отдаде
ка честенъ и спокоен ь
труди, ес-^-дъ една атмо
сфера »,а единство, закон*
нсСть и взаимно донкрие.

Четете в-иъ ,

,

„Добр. Новини“
•••

Разказа оШь Николай Минчев»
пи Ти_нс Лкшс съвсем I, са
мичък!, ЕЪ тоя евктъ бедни*
вратно|.. Макаръ че, животъгъ,
»гъ толкова години веч,, съ
грохота на свонтк безбройни
, застила твоя гробъ, азъ
■йряачк че, а сега, нккжле въ
гккой ззгънтенъ кжгь на зеМта, Гриша и Таня, седнали
ъ д" другь, пакь плачать
М тебе...
,Т+> не ше те забравять н Ига..
?4 азъ — тяояь .братъ" —
ИЦто тъй сърдечно и 1 „Я тдж* ме наричаше ти, ззл. свято
Жан скръбната изновкдк на
Мята сирашкл душа и вь ти*
:итк асове на дълги, лунни но(И, чета ситнигк редове, мисля
а теве и нерЬдко оросява мъ
ь сълзи, тжжнитк неувкххи,
«рдСгнали надъ спомена чз

ебе.-.

л
ВсрЪдъ пожълтилото и обпано съ кръстци поле, меда-

!

ле <ъ отъ селото, тачъ заяъ
превала, е ььршачката.
Сега тамъ се издигатъ обла
ци прахъ въ небето, еккашъ е
избухналъ пожарь, веркдъ ччйто димъ, забулени съ кърпи и
чумбери, се лутатъ около батозата. множество маже и же
ни. Азъ шибнзхъ конетк и на
ближила.. едва разпознавамъ,
между аасипанитк съ прахъ
работници, дребната и малю
приведена фигура нз Митко
Г1о нататък ь, ето ги Гриша и
Таня, слизащи съ таргата отъ
виси»ага грамада слама. Махачъ имъ. Усмихватъ ми се и
се изгубвагъ лакъ въ облацнтк
прахъ около батозата, която
бучи страшно и зинала нена
ситно уста, гълта снопъ следъ
снопъ, като огромно и разяре
но чудовище, което дребнигЬ
чоякшки фигури край него, не
престанно вразнягъ.
Тамъ работимъ ние съ Мит
ко в казацигЬ. Сприятелихме
се много бързо. Ке гоиоряхче.

Разрешение проблемата на евреите и чуж
денците въ държавата
Прзвителстгото пролъл- | почна. Въ нсички частни
*ана да реализирр, т. чкпредприатва, се правятъ
п I точка, своята големя
все повече мАста за пла
соцелна програма, съ цель сиране на рзбч-нияитА рсда ог-.гури иа рззличкит*
мьпии и на рАководещитА
категории граждани, единъ
е-нически «лемевти.
жевотъ, к”лкг то се може
Закона за покровител
по-си'сенъ. Органи.зирзнсството и» тучемкия трудъ,
: то I ъ бресли и коргорапии
ше се приложи къмъ всич
'•ц* ТоЯ цель И ще уЧТСИИ
ки ония, които ве могатъ
сигурно, ТС»'Ч“И т рудящи
дч докажатъ р< мь«ската ги
се ромннци, ля достигкВтъ
напионклнесть
едиьъ много п -под, бренъ
Както виждаме, чрезъ
ЖИГО*Ъ. ВЪ сревненис съ | обмислениI и реализуеми
мигалото
; иА, нн, ве чрезь утешиВниманието на к-.-тг-я- I ческв проекти въсповети
шия режвмъ се отправя
отъ бившитА, движеямя, кяпредимно къмъ с’уд»нтския
то тота иа лежиоиарю-Ь,
живоп, младежи1к, които
правителството разрешав»,
емктзтъ да се готвят-- сепо ефектияен ь и прзктиI риозво в;, университета, за
«•ски начимъ, еврейс ата
' да ст.на.ъ производителни
проблема в: Ромъиия.
фактори ни цултурз и бжИ наистина, ако помие! Дайте рак водство, ще бж- лимт- и за постжпкигк, юидатъ покре днтелствуихвп и
то бкда изпраяеви по този
тпе се радввтъ иа известни
втпросъ . тъ ромънското
улеснения въ живота.
правителство въ чужбива,
Прилагането ватавипрг„ и се в?«Матъ м^ркв и
грама продължава. Увелиотъ „еждунаредеиъ даракчаватъ се местата въ ка- теръ за освобождвваве ва
мини,Ат. учението «Ат р«.
държа.втАт отъ Европа о.ъ
циоиализирано, намалявай- «воейски бежазш* ше си
ни 'е ппеппяяйятелнатя ма
Р
А
“ ’
С"
тестим Г*..а
тЬ Го
яая1“' с^тк’- « "Р«иI терия иъ факултетите, ро- телствотг е възприело вай] мънската безработна ивте- мждритъ и иай-ефвкасиит*
1 лигенпии г»
плягит,
^ "
. лигеяиия се пласира отъ
иЪРчи и разрешения
I всички департаменти ч нн. титтции.
Правителството е отТл па „„мг о-,пвчиало звачи, едва юл-кма

НОВЙЯТЪ министъръ на
НЯРОДНПТР ПРОСВЬТП

Толкова плодотворното
братъ, дълбоко разбиращо
.яамкетннч с. л- от
е. •
ну«дъ 'кн*то*астудеис-вона е. Дпн I ,г • К ч - » у
И н ,8- . «т.мт. Яшкия } юна Миннстерстьою «а Навер.итетъ, г. проф. Петр»
родната Просвета, престана. Андрей питае особения псранитАт реф.рми вапра- ; чнтк .т прпзнателм, стт, заьенг. отъ жто т-ъ едно тъй
мото тукъ завтрши обра
к*со време, ще естанатъ,
з взнлпоси като мледезгь
записани съ златни букьи
и следъ като сс специали
»ъ историята на романско
зира на занадъ. все тукт
то учебно д4ло
се завърна като професоръ
За твтуляръ из този деи напжтвачъ иа учащата сг
парт.ментъ 6А ндзитчепъ
младеж ь
г. проф. Петре Андрей, кой
Вь патркархалвия жи
то и даде клЪтна предъ М.
Воть на Яшъ, той създзд>
В. Краля.
веркдъ иладежьта, една ат
ЦАлата ромънсга инте
иосфсра на труяъ и високи
лигенция, поздрави оъ "соинтелектуални занимания
I бза задушевность т, ва на
Неговото влизане въ пра
Яч« ,-ние, тъй печходяшо
вителството. съставлява ял
вь лицето иа п >знатия прона особения вяжвпгтк. пгедфеСоръ отъ Яшъ.
сгавлявайки ед«нъ тряевъ
|
Живота на г. Мниистра
прииосъ на пьрненпитк на
I
Петре Андрей, егдинъприновитк генерации към-ь дкмкръ на упоритъ трудъ и
лото за общото преобразовисока интелигентности,
иание на държаната,
; които правятъ честь на наГ. М-ра Петре Ввдрей
| ШаТя университетска науча
I ма ед-> > благлвпрп' ни|
съ една р-Ьдка
нало на дейж сеь въ депаркатедрата тамевта ва Народната про
■ 0ТЛЙЧИТМН(,СТЬ
I
лоГ« наЯшки* св-Ьтв. ощеотъ в ре вето
верситеп. кждеточрезъ
тсогато б-кше държавенъ
^ГпГдо^срвГ,
подсекретар., ня този де!
д
р
' |и"
I ВОСТЬ, упражнявана СЪ уПЯрТ.МеВТЪ.
сърдие и талантъ. си спеЗа отпочиат то лЪло отъ
* ...
нп,м.
страна на г. Армаьдъ К«
ЧСЛИ
ВЖС1 време’ у *'
лннеску, което насочи ро
ЖеНИвТО Н2 КОЛГГИтАт СИ И
възхищението
и сбичьта
мънското училищ: въ пра
яъзлищениею и т о .чьтв
вия пжть, не можеше да се
ва стндевствсг’, което вижнамАфн по подходящъ чода въ линето на учения сое%къ, който да го продъл
жи по-нататък ь.
Личностьта на г. Петре
кнт* по възможв- сть, м^крАкдртй, е единъ талогъ. че
начело на Министерството
кв.
иа Народната
П^освкта,
Сжщиятъ ретлпетиченъ
духь на познаване иа по- ! дойде човька който нн

к-гдввгж —•

слементъ,
} м
. ’
.
- правителството
и
пй. и чрезъ
вжтретет-кАр
дойде съ едпнъ новъ ре* .
*
*
н
ай иа еврейската и тая на
жимъ въг-’ к -тролз на
,
.
'
У .
чуж ■ ИЦ. 'Ь пс блеми въ
чужденцигт . съ авайаи н
•
п 1
,
1
.
! дъткава'-! Сл.дъ тъй каедва фикенртва спеп .лв„
“
т
'
тегоричвит^
декларани,
мирка, заедно съ стесните,:у
у
а
.
направени отъ ромънския
нит А', мър-и спрямо тия.
к
'
'
представители въ Женева и
ю ит гж се уствновили на
1
Ловдомс,
правителесвото
екгпо въ държавата
’
у
1
премина къмъ рестрикт.шГ. Армавдъ Калииеску,
витАт мАрки отъ вжтрешенъ
М-ра на Вжтрешиит^ ра- ! характер»; покровителствс боти. за по» Ад.I едно внито ».а етническия трудяшъ
матедно пр„аАряв.не
на
се илемеит», е така осигувсички чужденци намиращи
реьо при най-добри услосе вь страната, което и завия и чрезь най практичес-

I Не се и:<пов1Адахмс единъ иа
гура и караха околнитК да го
Друг 1». Разбрахме се мълчаливо
обичатт и уважаватъ. Виждах ь
помежду си и станаху.е като Стари казани клкъ го отмине
брптя. Митко ме Л-Ъше прикалха, когато праха и ситната сла
ливъ. По сжшия начииъ сс
ма го засипваше, виждахъ Дру
сприятелихме л съ Гриша и
ги да го па;чтъ, когато иска
Таня. Мълчаливо. Беаъ к.гЬтви
ше да дигне нЪкакъаъ теж?.къ
и излияния, между нает. имаше г иаръ.
повече искренность н обичь.
Но особени грижи полагаха
отколкото между братя и Сестри. ! за него Гриша иТаня. СЬкашъ
Кой знае, може би общата < той бкше ,кхенъ по-голкч’
сждба ни ст ираше.
братъ.
Не знаехме много единъ аа
Нсдклекъ день, когато втрдруга. Азь анаехъ само, че шапката не работеше, и казаГриша и Таня сл. мжжл. и женитк отиьтха въ селото да
на, юито правятъ чгсть оп.
личтъ .водка", ние съ Гриша
групата казаци които работятъ
и Митко, отивахме иъ селото,
тукъ. и какнито
рупи лЪтЪ изкупувахме нкшо за ядене, илн
често кръстосваха селатт на
се завръщахме съ плодове отъ
Добруджа, да търсяп ра^о.а
близкитк лозя, които Таня гри
Зняехъ »чае. чл минавай^^
жливо пазеше и ни раздаваше
преаъ града, при гЬхъ се пр»;*
« ккИ денк. Вь наше отежт.смдияилъ и Митко. Но отъ Вне^ танч переше и кърпеше
кжде бЪше той, какъ» »-Ь порИЗИТ-ц „и, иатърсвашс дрехинадналъ п^ тич м+ста, аа^ не
^ пречистваше иуфарит-Ь ни.
анаехъ и н* пит-ъхъ- ДостдтъмКаква тро»ателча грижа, кано ми б^, че Митко
до >ро- ква непристорсна обичь, Да видушенъ, искренъ, умемьП1Гъл- дини, как ь Та*"Ч, разььвачаше
чаливъ.
иаъ кърпичката си и пидавашв
И сЪкашъ всички тия качес- : ва Митко, пар* г димя, грижлигва, лъхаха огъ щФлата муфи- во скътвано иа него, когато се

леженлето и точнитк ьъчиожности и вземане на найппдходншитк за
нашата
дейстиителн! сть мкрки. характервзиратъ и тая акция
за протекция на етническия
елементъ, чрезъ к ято се
осжщестяяна едно отъ ( сиовнитк начала иа настоя*
шия режимь

случваше той да отежт .гк ва'.
ТЬЙ ТИХО. ТЖепИо

и

сладко

протичаха диитЪ ни, облекчили
съ лъха на брат- к*а обичи теукичтъ дневенъ грудъ...
Н" щастието с* кратко на
този сгЬть... И може би за то*
ка ь г I • много желано и оп
лакване..
Бкше единь теип.къ и дълъгь
л-ктенъ день. Слънцето вече кло
неше на запад». Г1роъ (гЬлиятъ
денк, батогата буча §е. спирт .
Залутани мер^дь нейния грохотъ и засипани Ст пр»хъ и
ситна «.лама, хората изглежда
ха уисееъи
забравени, с.гКли
сс съ шемета ма единъ п4ющь
трудъ, който с^кашъ нямаше
ми начало, мито край, вплетень
■ ». деечтки жилави ржпе и <лспивашъ вк безбройните обо
роти ма пеющи копелета.
Ще Спре ли н^.кига той?
Но иаветнажъ гръмX о-о.
Стой I ГолЪмичтъ ремъгъ ОТ
СКОЧИ ил страна и парч<тажел+аа аафучаха иаъ вьадуха.
Ь.«1»м.', като гх#-п на гръмо- I
Оакраинич I
тевица ааглъчна
рев., мл батой'-та, чуха се от- I

тркбвешг.

Полша се въоржжава
ВАРШАВА, ч. _
Р»ТЯ М р--

Въ камя

ОориЯСЯИ

ХЪрЖЯ

речь. вь «иято з»ч«», че прявителството е решено дя Лряии
страната. За цел»та ще блчатъ
г >асувани н"»и суми за ар
мията.

къслечни писъци и
хкания.
Край батоплта се нас»бра иа*
Р« »А А...

К-кио *•? Що Се случи?
Нишо. На меката слама крот
ко лежеше Ммако. Лицето ме
бавно побледняваше Отъ л%
вотп м” елкпо око, струеше
топла алена кръвь
Коленичила д«* мег -, Гант,
•в разтреперани ржце попива
ше кръв» та ст- малката си кър
пичка. Ьликаши сълзи образу
ваха вгдички по покритит!» и
съ прахь страни...
Гриша чупеше пръсти не •коло. Брадати и '.прашени каза
ци, смирено свалили шапки бЪха
образували кржг ъ на ок*»ло.
После се раздвижиха. Бгрег
маха каруца, качиха отпуснато
то гЪдо на Митко иъ нея и тч
пот е! ли иа (радя.
С.п ипето, ц-Ьтуна, презъ сълаигК на прошални лъчи,аленообагрената слама грай-баюзата и притв«»ри разплакани очи
Всчсренъ хладъ * дреигаваяа
забулиха полето.
Край Сатозата скоро утихна
(С телпа)

ЛОЬУУДЖАНСКИ новини*

Чпсъ на нацията
I Съвременната пропаган

за да яп дадете прано !“
За да бжлемг на висо
тата на дшшиото хубано
положениг,-подчерта г-въ
М-ра на Пр щагандата,- да
имаме канап: предъ очите
си свягиягь обрззъ на Ро
дината, да имаме съзнавие
за «сЬка дума, казана на
чужяевцитЪ, да не бждемъ
скитници, ■ да направимъ
отъ всеки роиънецъ, който
минеха границите навънъ,
единъ съвестенъ, полезенъ
и патриотиченъ тълкувачъ
на работите у насъ.
0>ъ момента ж-гато из
лезе вънь отъ границите,
р.шънския пжтувачъ, да се
чувстоупа въ служба на
дълга, така, както направи
нашиятъ Суверанъ.
Думите, произнесени съ
такава въодушевеность отъ
г-нъ М-ра Еуженъ Титяну
представиха
действително
въ
целата му ширина
ликътъ ва часа нч нацията,
ягаждайки въ душигЬ на
слушателите отъ целата
държава, уверението въ не
говата правота и навремен
но сть

8ШЯ0В1ЕРА3114ШТА ИУЕЖЪ
I!

По случай последни^ сжбития

въ

§=

Иелняцо Лта&г

страната,

Единственната най-имаернв, валсова с^сте
мапческа мелница пъ окржга,
с, '1. К. БРЯТИЯНУ (Мусубей).

пресата пише:

да. Доя го се пра ом въ ци-.
*ц.| “
аилнзонанщ-Ь държави, из
Държана, г. дини наред»,
ползува всички модерни
въ едни възбуждение, чуж
технически средстна.
до на куитурнигй и ду
| Една отъ най-ефикаснигЬ
ховни заявман; я за възраспропаганди, е тая чрезъ ра
тьта й, ромънс-:ата мл»диото.
дежь. започва, -- сдедъ
Н;шат1 държана разбра
премахването ва бившата
отдавна тона нЪщо. Ромън.Желязна гвардия* — една
скиятъ радиопредавателенъ
нона ере: ва спокойствие,
пост», покрай
отличната
дълбока дисциилина и прекултурна и артиетячня про
успеване.
грама, дифуззра седмично
Всичко що е анархия,
известни спепиалнн часове,
всичко шо е зародншъ на
въ служба на нйкои дър
престжпление, не може да
жавни инсзитуцги.
бжде предопрепелено осИзвестно е, чс отъ дълго
венъ на загиваиг.
време функцнониратъ съ
Престжплението не по
усп-Ъжъ: часъ на стражериправя нищо. Напротивъ.
гЪ, часъ на децата, часъ на
Подхраньа опасните иден
премилитаритЪ и пр. и на
за отмъщение, наказание и
скоро часъ на работницигЬ,
тероръ.
въ рамкигЬ ва организа
Ц-Ьлата дейяость на бив
цията .Трудъ и добри воля*
шата .Железва гвардия*
Узнаваме съ радость, че
доказа,чоезъ скръбния свой
аапочвзйки отъ НедФля 4
опитъ това.
Декемврий т. г. въ 20 часа,
Огъ една ц*ла редица
се е създалъ едннъ вовъ
на навннни трупове, ни
часъ — .часа на нацията*.
кой не може да ся състави
Както е и естествено, ос
огърлица за гордость!
ветяването на тоя часъ. се
Манчу, Верннческу, Дука,
направи огь г. ЕуженъТиСтелееку и много други —
тяну — Държавииятъ Под
всички ромънци — падна
секретари иа Пропагандата.
ха подъ куршума или вар
Чрезъ една аргументи
варския сатъръ на бивша
рана спазва, съ позватиятъ
та .ЖелЪзна гвардия*.
си ораторски талаятъ, г-нъ
лежионари,
изказвате
Какво разрешиха всички
Министре Еужевъ Титяну
подчинение на новит% тия престжпления? Нишо.
показа какъвъ трЪбва да
бжде .часа на нацията* още
порядии въ държавата Не се издигнахме съ нишо
повече следъ като прести
въ очите на кой да • дожа на Ромъния пораства,
бъръ ромъвепъ, вито яъ
БйвшнтЪ лежионари истъй блескано въ чужбина.
очите на чужденците.
катъ дя се борятъ отъ днесъ
нататъкъ аа Отечесто, НаЧасъгь на нацията—ка
Кс митаджийскн похвати,
родъ и Краль.
за г. М ра на Пропагандата
чужди аа душата на на
- трЪбва да бжде пред
318-те лежионари, ин
шия яародъ.
ставяне изц-Ъло на обгцестернирани на постоянно
твенит-Ь въпроси, — една
Едно движение .за пре
местожителство въ Вьслуй.
рвауматявна картина на рочистване*
на
държавата,
научавайки се за застрелмъяскнгЬ радости, едннъ
имайки за основа накълца
ването на Корн. Кодряну
бадансъ на всвчкигЬ труд
ни и
пронизани
труи на другите лежионари,
ности, конто ще трЪбва да
пове, конто трябваше да
сж се представили всички
се победятъ, в на всичми
умратъ, защото се напи
заедно предъ Комендвнстспечелени победи.
раха въ другъ политически
аото на местожителството,
Съ други думи, да бжде давейки катсгорически де лагеръ. или зашото разкри
наистина едннъ часъ на ау
ха дейности» за подкооякларации на подчиненость
лата нация, въ който да се
ваве ва държавата. Ло лов
и на отказване отъ асепоказва политиката на дър
ни отъ кръаь, не може да
какаа дейаость, забранена
жавата и усилията за за
плува някаква ладия. Гре
отъ законите.
здравяването й.
ховете аа тия въ вея, я
Същевременно те сж по
Огь този прелестенъ амлрнтеглягь къмъ дъното.
молили да се позволи дивонъ, ще се раапръсвагь по
фузирането на следниятъ
Въ венчки времена, кръвълиигЬ па въздуха, думивьта е искала не отмъщеапелъ, подписааъсаморжчгЬ на ржководителягЬ и
но огь 318 интернирани.
кяижовшицигЬ, конто щеЕто и счмиятъ апелъ:
съобщвватъ на обществе.Приятели, върху наше
вото мвение, истината вър
то неспокойствие отъ гоху бяаготворнигк д-Ьла на дини, последните събития
новнятъ режимъ и бждаслагатъ едно големо спо
щягЬ проекти.
койствие.
— г. Кмета на града ни
Ще бжде зяачя, едннъ
Ионъ Д. Жоржеску, е взепъ
Примирение предъ ре
часъ насреща на граждарешение да се събори град
шението на еждбвте, ни
янгк съ дЪлото на прави
ската баня, ксятосенамикой нема да разплаща
телството, едннъ часъ на
ра въ центъра нв града и
нищо. Пдканваме всички
тайнство аа
ромъяскигЬ I наши приятели и познати,
построи на друго мЪсто. а
души.
сегашното мЪсто се пре
да пазятъ ней-абсолютна
Г. М-ра Титяну, който се
тишина, и да не забравърне въ паркъ-гредина.
завърна тия дни отъ стран
вягь нито за мигъ че, неРешението на г. кмета
ство, констатяралъ лично
поиятепите задъ граници- е отлично,
ефекта отъ посещенията на
те, чакатъ на псстъ.
вашзя Суверан* за-еч, че
— По инициативата на
Поглецътъ нп веички да
никога Ромъния не се е
бжде отпра не нъ сега, по г- окр, уОеавитель Полков.
ползувала вънъ отъ грани
Пврву, преди тъколно дени
вече отъ вейкога, къмъ
ците съ такъяъ престижъ,
Отечеството, Народа и Тро б» свикано гражданско г»какъвто нма сега.
брание, което да обелди
на*.
Въ интернационалната ви
г. Министре на Вжтреш- 1 въпроса за довършване нотрина, фигурираме отъ сега
ните работи прие тази имъ | *0СтР°*Щ*Я><* а елдебнонатятъкъ, иа почетно место, молба.
а^миниеШрати»но пялг.ша
което ни осигури, отъ една
А що се отнася до по
страна, аачаяятъ престижъ
— Нашиятъ съгражхаложението имъ, г. Минис
на Н, В. Краая, а отъ дру
тре е наредилъ подобре- I нянъ г. Любеиъ М. Дас
га — Неговото деао за ние но тротамента нмъ.
калов», завъранлъ Медявя грешното реорганизира
при
За евентуално севобож- I
♦»*У«егь
не и заздравяване на дър
деиие. ще се нареди по- ссФи"с,,"в универентетъ,
жавата.
къси*.
п
понастояшемъ отбива еоенДвесъ въ странство се
I ната сп тегоба туиъ.
цени нашата ррботоспособ— Всички наша абона• I
Списанието .Природа
иость богатствя, гостопри
емство. сметени сме, съ една
ти въ зкржга. които не си И ИвУка кн
"ристигдума — светлата порта на
изплатиха абонамента на Н"П^Ь ргде^цията ииОриента.
псШника, ще получлаъ ре- \
''6°натитЪ, които не сж
Нашата пропоганда нъ
доени квитанции чрезъ по- СЯ П<,ЛУ'ШЛИ минжкитЪ, да
странство не сн е служила
щененмтгь раздавачи.
Се *мгь м си ги получагь.
никога съ ебнда иди фалшъ.
• Нж апелираме къмъ
Тя се свежда до една ед
бвички да приемат» кейЧ1ПТв»,
ничка покана:
ШанцияЛа и изплатят»
.Елате да ни овмяаете.
сумата означени въ нея.

,1 (ШЕПНИ

Ь ПРивОС^Д^'*

ЛЯКВ!

аа . Же-

дие.
Младежьта, кояго б^ше
заблуждавана дълги години
отъ бившата .Железна
гвардия", е предадена днесъ
на едно друго бляше: све
тло, човешко и човечно.
Реализира се »ъ послед
но време сдво истинско
дело — дело положително,
за иатериа. яото и морал
но повдигане на младежьта.
Преподава*мата материя въ
уппзерситегите беше опро
стена. Умножиха се местата въ камините. Създаде
се въ Букурещ», единъ
студентски каминъ, разпо
лагащи съ 1000 места. Да
де се една нова сесия (презъ
Февруарий) за ликвидиране
изпитите иа 1ези, ксито
сж закъснели неволно съ
тФхъ.
Достс йна за отбелезване
е политиката на днескашния режимъ, по отношение
пласирането на новите уни
верситетски генерации.
Едннъ, едничъкъ примЬръ: г. М-ра Армандъ Калинеску назначи само отъ
М-вото ва Народната про
света 2500 души. Въ слшото време, въ М-ството
на Правосждието, г. М-ра
Викторъ Яманди, следна
елшата политика за дава
не место на младежьта,
както и титулярите на дру
гите министерства.
Следвайки съ твърдость
изчезването съвършевво на
интелектуалната безрабо
тица, вземайки подъ сво*
зашита новите генерации,
слагайки пречка на влиза
нето ва пришълците въ
държавата, не може да му
се пожелае на днескашния
режимъ, осаенъ да про
дължава тая здрава опера,
поставена въ служба на
Трона н Държавата,

ХЗвВЗЯА

План а ек&бопххвта?

Машини и приспособления — последна
дума на техниките.

летвата гвардн“" е ПР1,С**
твърде строга, но
дагх
неизбежна — дадена отъ
Т1ва неминуемо празосж-

Качество, колпество, честност:
Псдъ ржководството на прочутия специалистъ-бръшнарь ИОХАНЪ.
Не се подавайте на риалични злонамьрн,
слухове но отношение им мелницата.
Едно само посещение е достатъчно да ви ув+рв
Съ почить
Собстеенникъ: ПЕТКО ЖЕЛЪЗОВЪ

«**»

въ еллоча на гимназията,
пиесата
„Р1о1г!е 0'а1Ье*
втъ г.раф. И. Лолу.

М1

Н *

м
I,

• И

•«>. ПОЙ

•■*

уп. И. Г. Дука 7* 50
(г.О
срЬшу железарския магааянъ им г. Ив. Димитро;-, (редо

Н»й-финна и артистична изработка на мобили
Пом
Различни дърводелски поржчки. — Поправи на
П
делски машини (батози, жетварки и .пр.
Отлично обзавеленъ стругарски отделъ подъ ржкскзЕШЯ
ството на спецналнстн.
'
*
Изработване на главини, калъпя за калпаци бкберъ
|
мрем
всевъзможни стругарски произведения
Специални машь::и единствени въ окржга за р» зане • » Д
яървега и дъски отъ най различни дебелич»
яКЪ|
Работа гарантирана, съвестна и чисти.
МШЛ
— ЦЕНИ КОНКУРИРАЩИ
» еш в
Едно само посещение въ ателиетата на фабриката ни
обзаведена въ окржга, съ всички машини, псссбм
и принадлежности, ще ви увери.
„
Съ почить: Дърводелск» фабрика
; мата
Я
- .ЗАХЮРВАСЪ* — Базарджикъ
1 *

I

т

)1мия

------ -

— Въ Турското Култур
но общество, сж се появили
големи неразбирателства,
между турци и татари.
Последните се обвкняватъ, че не сд спазили тра
дицията по траура за Кемазъ Атагюркъ.

Др» Атанас: Наглим

— Полицията е успела
да залови въ града ин ед
на банда отъ крадци.
Тази банда, начело съ
гБестрашния Влайко*
е
вършила постоянни обири
въ града ни.
Она день полициата е
блокирала кжшата на Влай
ко и следъ една престрел
ка е успела да арестува:
Влайко Карагеоргневъ, И»
ванъ Кавалеръ, Теодпръ
Георгиевъ, и Диву, А. Енчевъ. Отъ кжшата на Влай
ко, полициата е изнесла 3
камиона крадени вещи.
Бандата ще бжде преда
дена на паркета.

рсящ
Търся
да дамь 31ввгев
______________
р

— Инциденти, подобни
на тия, станали на нЪкои
— Неотдавнашното ремЪста въ страната, преднашение на Миниегерскиятъ
викани отъ привърженици съвет», по водоснабдява
на бившата ЖелЪзва гвар- вето селата отъ Южна Додия, въ нашия оаржгъ ве | брудж», е започнало да се
сж отбелезани,
прилага.
§лаг- дарение на взетите
Назначена е комисия да
мърки отъ г. оар. управит. проучи нуждитЪ на всЪко
Полкови. Първу. въ нашия село по отдЪлно.
оиржгъ владЪе пълно слекойстяие - единъ въ птр
— Научаваме се че н%вигк окржзи огь страната
кой си механикъ, отъ едно
въ това огношевие.
близко село, е изоставилъ
двегЬ см депа. конто сж
— Българскиятъ пълн.
м-ръ въ Букурещъ г. Сава тръгнали п« просия.
ПричниитЪ за това изоКировъ е земиналъ за Со
фия и ще ее завърне следъ ставяве не се зиаятъ.
три седмици.
— Маринъ Думитру Ду°ня день въ Букурешъ
мнтреску отъ село Котяна,
се е'конституирала Българо-Ромънска Търговска Ка- окржгъ Слатина, ветеранъ
нара.
отъ 1887 г„ слЪпъ съ днет» очи. сега живушъ въ
— Коледната ваканция
града ни. (покойната му
ще започне отъ 22 Дек
съпруга българка), изпад
До 9 Януаряй 1939 г
на лъ въ голЬма мизерия,
- Иаущяятт. бройнав-ка мола милостива граждани
те азлеае съ луксовенъ де му помогиатъ кой съ
калеццарь ва 193» г.
каквото може.
— Стражерит^ при ту
кашната гимназия „Нико
ла* Филипеску* на 31 Декемврии ще преаставятъ

СШ рог
»бр ика
I

ДърнодФлон

ГолЪмъ с.отояъдецъ
търси ОВЧАРЬ.
Справка въ редакцията.

детски, вжтрешпи и ‘ШЩЯ
ряческя болест»
I
Радяоскопня, ралиогри
ултравиолетови .ти
Се установивьгр Баярз
ул. Вг1ас1ре1«
СрЪшу хвнв на Чдуучш^и

момченце 4 годишно, зг*мт>
Митю М»;в «ъл
с. МусуМ |яац
.1

Г-в» Д-р» М. Мг-?,? и

(в>ООД-Ък ар* иа
Изпълнява всячки злб.'- чоа1
ческн работи.
съ М
Кабинетът» е снебхеиъОг,^,
следн^тЪ модерни кно»'=
Ул. Рг<пс1рс$а '|'*Г'|М
N0. 8 (срешу г. Адв '*~л
Приювъ! • Баз-рдя^^н

Едннсгвенрягъ ■чк
тиранъ съ венчки г.ж***
рийнн и маниф8К1ур«|‘■**
зоини стоки, е само
зина н* г. Ненч"Ка:*-‘
1
Качества отлични, пек!
*
,ТИ1
ШОЦоСГЖПНИ.

Търся да купя:

ции, данъчни боновг и
т, 1
на банка .Урбаиа* и
трия и Коиерц» Добро»*'
Правя осигуровки :*
ЧУ
пожарь и пр.
Г. АТАНАСОВ Ь :и«
ОсигуритехИо Д-во
Базврджик.
’Р"
ул Пр. Мих*й 5'- гур
1,

Съобщение

тъ

е

Честь имам» з < с,г«'. ,
на почитаемата си ь 'И**
тела, че отворих к мР^Г**1
ния фино
-1

Кожарски лага-32*

на ул. И. Г. Дука > ;
(до часовнмквр. "»г
на г. Кокошичнъ»
Асснабден» съ
г.
Ртрагааи, Фокн, Мо
„
вит» бнбери и ПР
Съ почитание'■
Коли» П*тр*и»

-

- Български пропят
книжка.
и възрастни, ще нампг >
на •
13
те в» редакцията
г3,
1 ни.
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ПРОБУДИМ!)!
,инъ въстор> къмъ базар1ВЖДВНСТВО, г.
Пърну—Упрв)жга ни, съобстуааието въ
, нв група в■иски пвсате19 т. и., въ
ааиаио.Мвдернъ*.
«двтъ литературна
пода покровителпрксжтствисИ
Ясяу — Крал*
г.
•ттель.
Вмкъ Пърау,
кдянството да
[ словото на
I не култура
■а висша нулI аъ натаягь

явакчествот», — истинскатв, здравата култура.

Покровитемвувоне но
младежьта

Известно е. че настоя- |
щиятъ режинъ нна, като
Тжжни мисли навЪватъ
главна грижа, покровителвъ душигк ни, когато се
ствуване на младежки 0поразходиш, съ тава ху
баче, за да се вядвтъ рллбаво повятне .култура*,
мкритк на тая поиошь, ял
изъ дебритГ, на нашета,
която се ртдвл нашето сту- !
добруджанска дейегвятелдентство. нека да предста '
несть.
вимъ аккодко щифря за |
И ние, може би, обича
сравнение.
ме аултурата. И ние, може
Въ Янглия, 75 ад сто.
би, се интересуваме огь
огь разноскигк за издър- |
културнигк събития и проя
жавето ва единъ студевтъ,
ви въ ськтя.
падагь върху родвтедвтЪ
И ние, по цкля часове,
му п само 35 на сто, върху ,
ст< имъ предъ рздиот» де
държавата. Въ Франция
ги слушаме.
60 на сто родвтелвтФ 30 ‘
И ние се ряднеме на
па сто държавхта в !• ва
кулгурнягЬ придобивки.
сто ртзяя институции и I
И ние ее наслаждаваме...
фонлове Въ Гернлнлв н
жителите ва
Но ву аурата не е само
Пталия. раза- сннтйнл дър- '
фовинция* —
наслаждение. Културата е
жавата слс 45 вл сто. Въ
плодъ на дълговкковаия
■а — звлутаЧехославия 46. въ Полша
сЪкиднеанитЪ
колективемъ и
упоригь
— 44 на сто
и.чкарвене нв
трудъ на безбройни покоИ сега да се повървевъ
Юешенаето на
пенил.
къмъ Рсдъява
Нве «ме
На знейня и незнейни
'ориит-Ь мвйедничката държава аъ Ев
ото и мъсъльтворци.
ропа, която поема ятрху
цялото човечество.
Ъбнтие.
ся 70 ва егв огь вздържПръпъя ГСНОВ^ЧЪ ДЪЛГЬ
•ъ една епоха.
кага, г-сгаввйки на р» дятесс начвга на вс4ки синъ
ВИНТ-), нужни и
лит* само 30 яа сто.
на чон^чесгвото. до зане
I (орета, сж ее
Цифри1^ с* к лкото се
се тулла за строящия се
I и рааобразиможе кр.снореччви. Н<прахрвргъ на културата.
ДМО много,
вихме повече отъ държаНие изпълнихме, ли на
■ргк иа култу84%, които вматъ рфаовнв
ИМията на техшия ?
виствттони, съ грамажни
* Какво допрднссолмение
|0у»е,ь на вечрезервни фовдвне а бюд
яа културното повдигане
човешки
жеги, но и въ десетия мкна нашето население?
. Ирвщатъ в рвзлионв хор», бечъ пякакаа
Кждо сж нашигЬ кулват», ерааъ въздушсобег-еняость, г)тлячвва0кв
■ яълни, по ясичкитЪ турни прояви и институсе мн<»го отъ нашето сел
ции, мастни теагрхлни тру
й**»И1»Земното клглско население.
пи, сказки, научни к лите
будетд пюбознвтглВъвъ отъ горнт* цифри,
ратурни списания и пр. и
гв и духовитч интесашо така
интересни сж
•мв вейкн съвремепр ?
дании Ъ по оти- шенче вччоебжъ.
П имаме културни хор*.
рлствшею ка числото на
Зхща ие се рвботи въ
хъ м иай-обикновентова направление?
закчецъ Се интереЗащо епчмъ дълбоко и
СЪбмтну и провзнепробудно?
,*Я
рвааивнщи
се
И ако наистина се нуж|ГКрЪдъ марсдигЬ иа
даемъ зтъ култура, н ако
-мпреходеански страМЮФТИЯ
нлистнва обичаме култу
рата,
защо
не
работимь
цЧ но- пжтуна тиатъ
На • ЛехемариВ ИЗ) г. Меза нея?
| таьргьгн аечерктн. се състоя
- вКкиМгЬ чоаЪшки
Пи
ма
не
е
срамно
дя
|
едно
голЪмо събрание на мю(Л*ВО търся а жабжд?мъ сено паразити на
ск>лианското население втъ гр.
х-* тчахив, иулгура и
Ьааард<еикъ. ал и.»»'ирлве на
общочояЬшказа културна
I на, както уморениеданъ иовъ Мюфтии на м+.Ст• трнпеаа?
.тннкъ пре.чь пуствт« ма .. Мемгтъ Хюсеяпъ, ваСгигя сънь!
"ърсв да разкнаси
речеиъ оа»е Хардалж.
На лоаезна и творческа
■ср^дъ мюсюлманското иа“чалигЬ си устн*.
I Селение огъ иашвя «крл: ъ ■
куатурнв рвботв !
'достьта на чсвЬшДано вдъхновени^ СЛО- I спецаалив това нтъ града «а,
!,‘.ъ за светлина, кулва на яеуиарнвгк служисжщецт.у.аже едно гнщЪп. рааОгпрогресъ, енай-ве'...
*
_
двнжааие протваъ Мюфтията
„ най-яовкшкото у УСПИ ИВ иЯКустеото и иуЛд|ецрТк Хюсеянъ, ко!то нЪмайтурвта. писателите Мииуь*и необходимото вЯрваованае,
чувстволес*у. КазябЯнЪ. Грего- мито агвт.ршилъ мЪнакъвъ теяI и* аги чоакчестного
упиверситстъ шлв
рчвнъ- Чялъкъ. Кпридмо- лвгически
Мюсюлманската
•рпта врани чо.и. ] пзлъ, Владеску,Лзлу, пал- Й1'н“т°«”п. М-х.или» «Ъие
гурята
е вхоц-ятъ ..зтъ въ душиН. ни искрете
Оо.
човъ 1Пя ( на
^ль нв
вечния плвмъкъ НВ .-итачесга партии, нохтв бЪше
нв власть и отъ 3 годавн здегк гибегь и по»ар- I чоа^шкатл култура.
ш, ял
ма този посгъ.
.
е.
Н. М-еаг
жг.+.6ъ ■ СОГЬ 31
а*.

■

1Ш1НОВЪ

ч»

•дени, де блвг*во«в и из
лезе съ една публичня кодфереяциа врелъ Бявард127
жвшкото проевкта» грвжбразно
вуждатк
на
града,
съ
особено
яннДвнстно ач венякп В|лгжа.
, 2 яг
ала
ще
аа
оставя
белъбаяочвтаепвя
Ви
д-т Ь
ша едалятяряа ороблемв
ая". 2) Огь где ше яяеме
■а грвд». както »апря«и*«
сапа ьу*а ■»* маямо дая
всвякя г. г. вметем ва поА' радсвяв
„ПТ. Г* вв Ж°Р*
к0
______
«мегъ,
вилвова лей ва тази аель I голкввтк градове. ■впос"У М съI) На вое мкето въ град», I л11т 1Ь срв,,,,.
I
■М
настоящ.,,
ще построи бавата, като се
0гь т„„ гр,И1„схо п.
«реяръшд- ава вредаадъ, яе общината
б
_ см^т,м, яе саиъ
таяа съве разлодага вече въ цевг.иъ кмег, Ж„р1„с,у Шг
, тъ ЦК* место,
търя и дори но крайиитк
спечели, зашото тий ше вмв
нераквартали съ спбоаеяи те•нш
тамъ случай да пр» ьЗрв,
реян за подобна ц-Ьхь, следъ
I ПГ ** вмоп^^*' ■»
кои пуиктоге оп* едидв2 * 'аартмъ оп.*"* ""о се прахоса всиякиа нетзрнята му програма пе бжгзщи град. вветъ.*" ***лгяиь патрим гвиумъ на
дчтъ въсяриети в км — ве,
'3. иго вдай, може
гр‘*’ отъ биятиг)-, режими
като
едновремеппо
ше
.-егме, яе важааме
<)«н|ияа
чуе и мя >г » мзчапи *я т4дГМеЛиттд дргумента- 1
* вранидмито разрешен -т » правилно реввгзвраие.
"Ие ■» то* въпрось. ние
съобрзвио давъчягтз сво)о грхж4«н{гвгто
— себн стъ ял градсвото яв• кого се-■вз.рятелводазяаг ( б-:и
ьм"<и
селемие.
■редепяягели •а гра:
ь гяетл^п Иа,,ра,!и I
(общински
1?
9)3
съветници),
-м л 1л,оРаДИ Т0Ва л
** рлзисквн и I
Ц-жнкъ
р
б1"’' съг”
*РУ" ваагяк градски про- 1
1СГ1

н*ь

едакторе,

шт»

Граждакячъ

студентите,
|ъ срааиевне съ чясввто
иа сноето наседние, Р. къннв вил най-ннл< бр| йн гто
стулентство. Отъ 1914 г. до
1934, население,о нв държавата ее е уаеаичяао съ
9 процента, иогато чнеаото
на студеятигк съ 54 на сто.
Вкряо е, чевътевчии дър
жави сдедъ войната, чиелото ва студвятството се
унелвчв, во въ вввов държава, то ве е достигало до
тавова нлрасгяаае
Ще бжля една гелбиа
яеблагодаряостт, аио сту
дентстаото не държа св*ткл II жертват* ва правитвлетвотввелиедротвавкровятеестло, «оето му се
оевгурллл.
И тая вебигодервость
ше засегне вай нвого чувствителмостьт* ва роиъвското общество, аво сел
сквгЪ сввове, тш вавввтъ
истввсвв усвлввта ма правятелството, з^равяйкв. че
до ск«ро уче1ввю б4ше
едва вриввдегаи ва богати|4, когато дввстъ то ста
на едва пртобяавв, ва
рачположевя* вв вевчкв.
Повече вс нектара в сж ва
дилия. Цвфг~гЬ гмворятъ
вл вс1кнго, I. лкова врасноречвво, щетв здрави укове и дув!в. ве иогатъ да
гв оаеввтъ освввъ съ пъл
на блегодярвость. А вай*
вече, настоащяатъ режямъ
даде иглата елгурвогть ва
едне яестне сжшествуване
и съиършевма првфесиояалва подготоева.

Вести отъ

комстрнцв

Р>:

Мелница „Нусубей"

КУЛТУРНИ ПРОЯВИ въ

ГР копетинци.
Нв 4 Деневарай 1938 гса.
Ььягарсяито Куятуряо Общество яг. гр. Комстяна* »янссс
съ мгбнаалт, успйяъ Ватовата
пасса „Люти Клетва* врана въ
4 асВсгвав отъ Ст. Савовъ.
Този блВсиавъ успВхъ. който събува шавъ
ввттртсъ
всрЪдъ бългврагк въ гр. Констввив се дъ.гжя:
I) На хубавата н свободна
игра ва учвствующвгЪ вана. 3)
на красивата сбетаяовна, аса
то се постигна благоавревве
разширението иа сцената и 3)
иа хубааагВ нгкори стъкиепн
отъ илика хуюжяикъ Тодоръ
ЦаЪтаоаъ. а тъ! Сашо и на
разноцяктингй епкглня*.
РазпреаЪдеаието на роянтВ
иеигау любителят* бВше след- ,
вьата:
1) Г ага Кръстника Попова
Данчева въ роаата иаМелене
2) Г-ца Пенка Маханлоаа-Стойна, 3) Г-ца Веска Кисеекова—
Люба; 4) Г-ца Надежда Диантрона — Певна; 5) Г-ц Марна
Христова — 1-аа исиа: б) Ма
рии Радушеаа — П-ра йона,
7) Николай Ременкоаъ—Галивааъ! В) Д»ии1ъръ Гаилевъ —
Веске
9) Двиитъръ Лепятроаъ — Маяолг, 10) Тодоръ
ЦаЪтьовъ — Наанъ злсчестнв.
II) Петъръ — •и.-ю 12) Дкжитъръ Петроаъ — Петъръ.
13) Стойчо Е<еаъ — иоиъка.
Режнсьоръ: Неколай 1'емениоаъ, Декораторъ:
Тод.ръ
ПаЪтковъ, Сценарауст: Коста
Маколоаъ, Суфльоръ Ангелина
Даянграеаа Рмаечнова.

ИЗЪ ЧУЖБИНВ
Мусояинн форжупнра

Едннстеениат» кймодерм*. В*ЛС**Д
магическа мелница въ скр
с. И К. БРЯГИЯНУ (Мусубей)__ посведи*
Не шини и приспособлвнм
дума нп те*ни*в?в-

Качество, кзачесгво, пвствое»
ГаравТИР*®*

специвПсдъ рлгководстеото иа прочут***
лнегъ-брт: члрь ИОХАгГЬ.
.1ЯОнлж*риж
Не се подавайте иа рвалв**н11
иелмицатв.
слухове по отноштнне на
Едно само пгегшенкг гжос тигъчно ди ви увирв
Съ почмтъ
СобстФгнн^къ: ПЕТКО ЖЕЛ“ВЗО

Д*ьрвод-Ьлсн»

01

«Орякл

и

г

в

• и

у». И. Г Дука М 50
(срЪшу жепЪлапекмя мегават» ИВ Г. Шв.

Двммтровъ)

Н»А фиивл и артиегичма влрвботмв ■■ мобвдв
Ра «лични лграпд^гски п< ржч«1|. — Поправка ва «емледклгни машини (Латовв жвтааркм в пр.)
Оглмчно обзлвглЕя-ь струг^ремм отдЪлъ псдъ ржковожапото иа спецкалмст».
ци баберъ ■
Изрлботв
янки,
-ш
всевъзможни струглрсмм промлведемшв.
Специални мяшиин едмпггвеян а> омржга за рЪзввв ев
дървега и д»скм отъ май разавчим дебелмнв.
Рлбога гарантирана, сьвЪстна в чветв.
— ЦЕНИ КОНКУРИРАЩИ
Едно с»9п по:ещен»2р ■' лгелметлта ма фаорикагм вм.ямДоб1авелеиа нъ кР*г1# о, ченчми машини. поСсб«»я
и првиадлежчест*. ше ви увЪрм.
Съ п чип ДърводЪлска фабринм
.ЧАХЮРВАСЪ* — Базаражимъ

3

териториални исианип КЪМЪ
Франция

ПОКАНА

РИМЪ. Късно тази кечерь ,
се тава, че на 18
аекечгций
Мусулнчя :ие яосети Скрдкиич,
Покана.гь се г-да Лох-ждето иге вр нгнегг голЪма
чарихЪ г-тъ „Гази-Ь.ба* в.
ТОЙ
ПГЛИТМЧССГЛ речъ и) ИГИ
общо годишно сгбрхвиг,
ще формуявра ига иин.аигТ.
.Бххтериториални искания спрчъо
нъ сй'0н* Н4 ханъ
Франция — Кчрсикх иТуинсь
кавг.’, ул. 1. 0. ОиСД .4 И
и учзстисхо на Италия «'•
н, ) ЯиувркП 1939 г. 10 ч.

— Научаваше сс че г.Прс*
ф« <та • раарешмлъ в тая
годвма. като я а. .одяиа/
учалашата на яа ярвадя|г<
аатъ коледа съ обачайиата
коледна «лха.

Вь четири часа еледъ а4%дъ.
■ ъ турска? • учадмше .Нуитис*,
бЪха събрана пие годъмо ма
сло турим, отъ рлда п окржга. Въ 5 часа тъ аалона алеЙ^-Жа^:"нГт"
сутрвньта, при следяян
•е г. Пчлкоаявп А. Първу —
аатекм, вжтрЪшмв я вемели реч», се отдава голЪмо лийокржжмаигь Упрвватслъ, ко!то
рячсскв болести.
Двевевъ реаъ
п<>срещматъ съ вал:]*и,!пр1ченис, о»це повече, чс ти ше
Раляогкопия, раннограВня.
1) Огчетъ за изтечхага
друженъ отъ •»яе*'бхв1-тЪ иа Турбждр произнесена иа 1Ьдексм- |
унтряаяслетввя лъч».
ското Културно ОВшестио г. г.
врии — годишнмиата г‘?ъ в-;и193* г
Се уставен* аь гр Г.нчаракмкх.
М. Нури, Абдулт Хайрединъ, аанего вь сила и*стопанските
2) Изборъ на нсвъ Упр;уя Фг1яс)р«1е М1гсвв Мг 27,
Рифатъ Исламт и адвоката санкции Срещу Италия.
I вителенъ съпетъ.
ерЪа.у кана па '(анурмйсяк.
Оиеръ Халадъ.
I------------- ------------3) Изб ръ яа нонъ Прсй^^Ж
ИТЙЛЙГ. ГЕРМАНИЯ. ПОЛШЯ
ьФрит кевнзегъ.
■етаавка турското население
И УИГйГИЛ
4) Увеличение на па-.рда вжде сподавил в се отдаде
Ше сключатъ воваеиъ ст »>ъ , шивата
иа мариа работа за общото
(ОаОолНИлр!.
БУДАПЕЩА- 12 аекеивр. Вь 1
Въ слуяьй яе натз.ил
благо. Следъ аотто съобши, че
Итаиш вевчки зжбот^хиивръака а. предстовшето г.< сета нс сс ивят ъ иуждиот
еледъ оплаквалите иа миого
чвскм рввотя.
съгласи
гражданя и на самото общес щение па грзфъ Ма»и.новият»,
число члеиоде.
Кавиветътъ е сиаваеиъ съ воунгарска министъръ въ Бер
тво, аротквъ Мюфтията Ме*
устав*, етбрвиието шс ста*
следимтЪ
мляерии иистилаими.
лин»». Рямъ и Варшава, вест- I
мегъ Хюсеаи-ъ, тмаа последния
И( ЛЪ :
»»ипит>. ивмзсятъ дълги статии. 1 ие ва 8 Януарий.
Ул Рг1пв)ревв МаНвага
с подалъ оставка и че турскато
Официално се съвбшапа. чс
и ДОЯари да се яввгъ.
N0. • (срещу г. Адвоаатъ
общество посочва ла иегавъ
графъ Ма км ще се а* п руди а.«
! 1матъ право да учапиуаамЪстникъ г. Ати Хатипъ МеПрваовъ) - Ьазарджикъ.
-п
добри
грияте
СТВ"
установи
н
ла
ватъ въ събравнето
мстъ оп. Куртъ-Ьунаръ, аовто
Германия, Итаяи-4, Уммежду
пратежава рскчкятЪ качестьа
гласувагъ само омвв л за
глрмя ц Пот.пя. Отъ доЯрв о*
аанскааии огь аакоимтЪ ■ пра*
ри. които сж си пдати.ти
сведомен». илтвчиигъ ег у.4И »*л,
виливаитЪ ая това. Слушатеза 1938 гоя.
обаче, чс той ше Сключи в«»сд
лвгк ЯАПрлтвла събуриааплоМСИ», пактъ СЪ Тритв държави
дасаеита дум мг! иа г. огрлж.
п. Првдссддтель:
1
Въ село Горица (Ормаал
пи
на^итгъ
да
се
оврлаувл
сиУправителк, следъ гоето г. Му
*«къ) Преседемска облвяв. га»
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