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Въ историята на всеки народъ има велики да- 
ти, ноито разтърсваШъ чзь основи це юкупния му 
Животъ, разбуждат» го отъ дълбокия с-нь въ кой
то е потъналъ. промгъняШъ изецело начинс на жи
вота му и дотогавашното, разбирания за него. и 
емглло во в&икваШъ яъ релситгъ на чсШин-кото му 
Лредназначение.

Й народът», ИреччсШенъ и бодъръ, вдъхновенно 
тръна но наново намгъренияШъ пжШь къмъ своеШо 
щасШие и напредъке.

Спасителни дати.
Денътъ 8 Юний 1930 год е паметна дата нъ

На ,}Ь Май т. г се п • 
1 мина пгзнатиятъ на всички 

ни наш ь съгражданин*. об 
шсстненикь, бш-шъ учите «и 
и училишенъ лЬкарь, Д-ръ 
Иван ь Вайче) ъ

Вь вашия малъкь грчдъ, 
кжаето псички се чунгтву- 
наме като членове ни едно 
и сжшо семейство, като 
един». организъмъ. загуба 
та ка кой да е измежду 
ни, причинява болката та 
откъсната жива частк 1Ъ

Повече отъ и дини из
тече. откак* . се устан ши 
НОНИМ режимъ, Ни стр. па
та. Б;:иЗо голини ни гЛ.лИ 
от т. ле«* вън ото ромъм- 
СК1атт народъ се сдоби 
съ М и.1Те К' нпитуция, 
конто 1арннтирп еднгкви 
прели и с.-.обсДн не т-сич- 
ки греждпни ни съ; жаии- 
та, безь резлика не гФх- 
мпти рЛ.рп, езикъ и етмИ- 

чченнчки нсрТд) които Т1 й четки произхтдъ, лапайки 
окесе нов* струи' на сво
бодно и непринудено тр- 
жане, всички кр.чгха След*, 
ковчега на п. К( йнин сми 
репи и потопени »ъ 
б ша скръб*.

Въ 4 часа сл 6. подъ

на всички онгя 
п зидаха

И е то заш . т) всички 
се тте». х. масон. да • тда-

които г

I
д.|тъ последна п читк надъ 
тлемиигк останки на с< я
любимъ сз.гражданинъ 

И отъ кетони*ф близки 
роднини, I •> к пи'тЬ му 
т%кари, учители и прияте
ли. л бивши тФ му питом
ци т! настоящи ученици и

иновнаша история на ромънскин норедъ.
Луталъ се дълго изъ ШъмниШе зигзаш на ве- 

НОвеЯл и извлгъкалъ дълбоката опитность да раз- 
ШОЗнава доброто сШъ злото, истинския напредъкъ 

. оЯъ гибельШа, ромънскияШъ народъ. често е показ- 
примгъри на голгъма осШорожносШь и предвид

инт. нъзможность. де ря- 
ботять и се развит.тъ иъ 
културно, економическп и 
пр отношения

Измини се (Ж.цо много 
врем*, лткоге.то предста
вите ти ни бълглрскою на
селен.*! с,тт, Ц бруджа и 

Ромъ-

този оргаг.нзъмъ
А шцг цогече, косато 

смсртьта грабне никого, 
който е нгрелъ изв+отна 
обществени роля. к* йт. ■ е

д ъл- !яиосшь.
Вооимъ отъ вродената му интуиция са вижда 

$сргьдь мъглите на блдащеШс, истинския пжтъ 
КЪМЪ своя напредгкъ и величие, въ еди ьд^денъ мо- 

ттъ, Шой самъ създаде реставрацията и йо тоя 
мачлнъ сложи основите на днеШната си сили, дос
тойнство и щасШие.

И времето оправда народния акШъ.
Днесъ въ основиШгъ ни всеко полезно начина- 

Ши, на встъко дгъло за народното добро, на вегъки 
ЖйсШъ на народното достойнство лежи желпзча- 
Мвто воля и просветения умъ на всеобичния Су- 
зеранъ

жертвуналъ животъ.с: но
познания, да подкрепи раз-! траурн! тФ г уца на Дух -
клатената сгрвда на нашия | вата музика :: катедралния лругит! кряишя не
животъ. да внесе евф,тайна хоръ. шествието гк тетли от ►. тя. сключиха извс< тия
нъ душитФ ни и да всей Дима на покойния за итрк-
поне искрица радости вита. Следп п1л то пеш
вср+>лъ п-шага тлжна дей биде нтърпено отьединъ

съб >ръ о| ». снешеннини, 
свеш Бикуръ Зайн»! ку 
пр изнесе сг «' '-л покгй-
ни«

логонпръ подеителс;яо-
то на с.-раиЗта, ж .-то пред
вожда прякото нябълг -р- 
сксТо малцин! тво оп. Ро- 
мъния. дп си съзляде соб
ствения оргянизеция съ 
културни.стопан' ки и бла- 
г отвор и т елни цели

Цялата сг| мм ге е пре- 
ет рнтп о т;;| и и ерокъ 
и < жн-енъ шантеерз . с ж- 
лещ ден», и н ,.|. I е р«« 

н.1 боти, е твори, дп се з*- 
здрася-> м -не. и рани, дя 

| к й- сг прп ;:с.3.я-ъ пречкит^ 
на настг я. :етс и да е пре- 

името бие гт * I, въ. б кдашетс!.

СНИ1ГЛН0С1Ь.
Младъ. буенъ. пъленъ съ 

енергия и ш л^мн тк рчес- 
ки възможности дойде Д-ръ 
Байчевъ между насъ. И 

| съзнавайки, че жив' та и 
! дейн! стьтя н всФкн пр( - 
I свФтепъ синъ на нар да у 
' насъ е една мисия. т. й съ 
I цфлата си душа и 
| беауиречностп коят ■ сс и- 
, зиска зй тона. се отдаде нгГ\ 
1 И вср^Д!. бурята ни и, 

шия дълг годишенъ обше-

I . Д-рп Ст1-ре-"кржжеяъ 
дФк.-рп. каза гр| •, уви вени 
думи за ги миналия цекевъ 
членъ иа дФкарсната келт- 
гвя стъ. града ни, а г. Ии 
Кузмлиовп - лирет тг р- 
б I лт. мжжкз I минатия м д- 
черта заслу- 11 н< 
т'я тртжен кт. ча училиш- 
Н( тс. ни дЪлт От I.
на гражданстй) Т( . г. I Д- Са*#'- кер^.дъ *-ег >, е ти- 
ганасовь - биншъ дългото- хо С му ме*;., щчъ е 
дишеиь учитель, г пори ъа Съвь. Симо нит не преп- 
жниота на безупречния нъ пркем мг и! ..е въ
своята бществето лей- тс..-.- е"; гг..г1 и 3? ..о ?

Ниме ние е 1“.трт I >жди 
зп зад полявпнп Нимг вси-

Повгърилъ емдбичитп, си въ мощните и сигурни 
0ЛЩЗ на Своя Крчль, днесь, средъ хаоса на Шревож- 
няЯе времена, коиШо преживеваме. ромънскиятъ 
Мвродъ, са йълно спокойствие и дълбока увереность. 
ШЛвда въ бждащето. иглата

.Д н.ш

Ромьния и българската емиграция
отъ годиннтЪ преди освобождението

ственъ жив' гъ, която не 
р+.дко плискаше вълни на 
злоба и умраза и вък ято 

чтетмиха съ» Фг-Прогоненит^ нзъ сноит1; Тукъ въ Ромъния, се по- 
ОГаища синове на българ родиха м г>рвит1. наченки на 
СПя народъ. който петстп- българската преса, театъръ 
СИъ години пъшка подъ и книжовни 
СПринското иго, поемаха тукъ се оформиха таланти- 
рЯтн на изгнанието, по вси- т\ на Каравелога, Ботева 
СШ* страни на свФта.

■Л Центъръ на българската 
Шиграцня отъ всФкжде, о- 
бкяе. бАшс Ромънья 

» Ромънскиятъ народъ.
•мъ изпиталъ страданията 

робството и прокудата, 
ррзбра мжката ка прогоне- 

синове на сноа стра- 
-Ждушь сжседски народъ и 
■мъ даде подслояъ я гос- 
ССшряемство.

Т-к яамкриха гука почва 
В възиожность да зарабо- то често въ мянааото сж 
Отъ наново в усадеао да > биав сподепсаия огь обвв 
свободата на поробеното си беди в сж тървфдв обаш

страдавиа. сж св помагадв

мнозина 
титФ си, едничкасъвФстпта 
на д-ръ Байчева ( стана не- нос’1. Л-ръ Ьайчеиъ.

0|Ъ църквата хилядеиъ. 
народъ п .следи I траурната чккт^. ии р^б 1и ж ТР>т- 
кодегнина к ят баино се и»ли т:о «еят и мвего, та 
днижеше грезъ улинит! ма сме (.кръстили рж;.е 7

Ме * ай ВГ' “т- ..в е

дружгства, опетнена
Дълбок > 1,в+.стенъ ка»

лфкаръ. преднидлигъто
и лр., нъ чието лице и въ внимателен*, и толераиюнъ
чиято нисокоблвгородна бо- къмъ всички като сбшес- грала и изпрати д вечво-
рба за свпбода. рсмънския твеникт, исиревен г. благ< - Т(1 му ап ище ,,бичания!ъ вгцшт ме-ъ и ми» I ъ тгзи
народъ виждаше сжшата ! душенъ и ((бичаиъ като ч..- чпмфкъ и гражланинъ л-ръ усилет.». трудъ з- а^бр<-то
борба и страдания, която | н^къ и гражланинъ, тъй- Байчент и преу пявач-т нл *'ич-
нодиха никога и неговит-к ранната смърть на д-ръ Там*, т Л-ръ Лкеемъ ки ми 3
велики революционери. Ту-: Байчева покруси души*% Семовъ произнесе грога- Не е ли вр^м» ла прит-
доръ Владимиреску, Хория, ! тели надгробно сл< *о I з- тжпимъ и ние къмъ из-
Клошка, Кришанъ и др. ( ^разчнашъ мжката която за- граждинето ие т»я маша 

И затуй този народъ глн- единъ на други. були сърцата на всички ии организация чрезъ която
даше съ обичь и симпатия | Нека се поучимъсиъ ми- и внесе тъй-раио нестихиа (следа* ■« 2 ра стр |
къмъ гкдното а^ию. налот(1 и днесъ. когато кадъ ши скръб*, между насъ.

Тъй тия два народа, кон- балнаяскитк народи над- тукъ кждето Д ръ Ьайчсвъ
жив%, страда и раздаде сър- мевно прекъсна веригата 
пето в живота си. стиесълъ ! на иеговнтк авв тъй яуж- 
съ себе си мжкята. че ран- дни сше за башимски и 
иата смъртк преждевре- общественъ трудъ и дългъ.

.

виене кон опастностк. да
погърсамъ тамъ прнмкри 
и сътрудничество.

Ь. Дчество
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Стр. 2-а «ДОБРУДЖАНСКИ НОВИНИ*

Злашодармоеть Хроника Земед*лцв,
Преки да започвате да авариите ала садфдл 

медклскягЬ ся стопанства, поспете иав- асоутмра 
желкааркя я аемеделска уреди яягсдянъ м

СемействоШо на покойния Д-рь Иеан» Байчев* 
по точ начин», изказва горещата си благодарност» 
на всички ония, които отдадоха почит» над» Шлеп- 
нилл останки на скатая им» Покойник».

На г. Дтр» А. Стере-окржженг лгъкар», насее• 
щеникь Букуръ Зайнеску, на г. г. Ив. Кузмонов», 
Г. Атанасов» и д-р» Л. Се мое* за куба чини» и Оре- 
чувствени думи за покойния

На Б»лг. Учил. Настоятелство, на Дирекцая- 
Ша и учителския персонал» при българските» уча- 
лища от» града ни, на леъкарското Шеьло, на ре• 
дакцияВа на е-к» ^Добруджански Новини*, на тур
ското настоятелство, и семейството на г. д-р* 
Пури, за положените» венци и издадени некролози.

На .Катедралния лор»ш при църквата ,Св. 
Георги' и духовата музика при българскитп учи- 
лища зо участието им», на ученичкиепеь и учени
ците» отъ българските» училища, на всички ония, 
кеиЛо устно, йисменно или сь ирисмтетвиеШо си, 
изкачаха съболезнованията си и взеха участие в» 
скръбкШг ни и на всички роднини, приятели, почи
татели, познати, гражданки и граждани, 
съпроводиха склпияепъ ни покойник» до вечното му 
жилище.

— Нд 7 т. м. се откри, 
при г о л]к и в тържесг- 
яенность, парламента, из
бра нъ съгласно Новата 
Конституция.

— Съ Кралски укааъ с 
иааиаченъ сенаторъ гь на
стоящия парлаиоитъ аоа- 
натиятъ иашъ съгражда
нин-ь г. Храсти Наавоаъ.

— Оня девь. б. V. т. г. 
аъ • ч. следъ обкдъ, по
ради причини отъ финан- 
сонъ Хзрактеръ се е са- 
мообксилъ аъ магазина си 
известниятъ търговецъ-ма- 
нифактуристъ отъ града ни 
Митика Рошка.

— От» 6 т. м. започна 
редовните» си предсШавле• 
ния голлмият* цирк» 
.Клудски* — инсталиран» 
в» града ни до градската 
електрическа у зина.

игш ГОСПОДИНОВ!
ВАВАРДЖИКЪ Тел. 1»

кждето ще вамкрит* ва КОНКУРИРАЩИ 
видове зеиедклскя аашняа:

вс1хат

Жетварки и Вързачки Мс Согпйск 

Плугове, Боруп, Еулпв&торв
резервни части, за жетварки и вързачки .Деерингг 
.Мвкъ Корнинъ*, .Массей Харисъ“, .Жовстоаъ• и др. 

Гвоздеи, цимеитт., мозайки и бетонно желксс. 
Теленя и конопени важа. Каиши кожени и отъ 

квиилска вълна Табла черна, бкла и галяаниаиранг 
Синджири всккакъвъ раамкръ. Частя ва 

Пръскачки на ловя, Санъ камък-ъ и др.
— ЦЕНИ КОНКУРЕНТНИ —

Пооототе хх що оа

които
българска Зсмсдйпсиа и Кооперативи Бгниа

Съйруга рядка З-р» 2)вйчеба народно учреждение ал обслужване съ кредип
Основано аъ 1864 година.

Преустроено вь 1869 и 1904 г. Основаната презъ 1 *»г. 
г. Българска централна кооперативна банка се елк пр1‘ 
1934 г. съ Българската земе дклека банка.

^зпиталъ и фондове 1.ЙМ.Й93.0М леаа.

100 клона и 60 агенции аъ воиики производителни цеитрг.4 
на страната.

Влогвне 6 633.009.000 
Пласамеити 6.324.000006.
Обслужи сь креднгь, чрезъ всички банкови опера! ии 

зенедклекитк и занаятчийски стопанства и кооперативи 
едружеимч.

Прн-.ма спестовни влогове, срочни и безсрочни, лр; 
иай-изиосчи условия.

НемцнгЬ огь Пони Сьобщенве
Съобщава се ва всички 

членопе ца Пспулараата 
банка .Добруджа*, че го
дишното събрание е насро
чено з; II ючив т. г. аъ 
локала на бирария Балканъ.

Ако не се яви нуждното 
число членове, с.браиието 
ше се отложи за !• юний.

Съгласно кооперативния 
зяконъ, яъ събранието и- 
ндтъ прано да участнунатъ 
само ония членпв-, които 
сж си уредиди задълже
нията.

Има ли право Германия да пре
тендира за Данцигъ ?

В-къ .ОеШзсЬя №е(\*е1- 
*ег*, органъ на федерация
та на гермвнцитк отъ Пол
ша, наблягайки въпду длъ
жностна де бждатъ лоял
ни къмъ държавна, дпъж- 
ность, напълно съвместима 
съ привързвностьта къмъ 
германската имъ нацио- 
нялность, отпрзая едно 
отворено писмо къмъ пар
тията ня германската млп- 
дежь съ ниционнлъ-социа- 
лисгически тенденции и 
къмъ вестниците на тая 
парп-я, искайхи отъ гЪжъ държавата ни дева право 
да опредЪлягь ясно отно- [ Да работимъ за нашето

стопанско, културно-прос- 
вЪтно и пр. повдигане?

Изборитк вече минеха 
И днигЬ проткчатъ все 
тъй въ бездействие.

Гражданството пита сноп- 
гЬ представители :

Какао чакаме още?

.ОеиИсЬе \Уе(же1дег* зая
вява, че германцитк отъ 
Полша разбиратъ да ос- 
танатъ вГ.рнн на своята 
неционялность, но не ще 
тьрпятъ намбезта на нЪ- 
какви външни влияния, а 
националъ-социилизмд не 
може да бж де отождественъ 
съ германизма.

I ГГ

1 У--5Само бг

Т)ерарил, 7}одоеа и Ресторанта

„Ухиберсалъ“КАКВО ЧАКАНЕ? стоянъ милевъ
(дибшъ Занков»,

наново реорганизиран», ще мвмбрите 
първокачествени натурална вина, бира 
..Дригадиру“ и винаги прбени ястия и 

закуски на скара.

— Цени общодостжпни. —

Голкмь магазин-), аеортврамъ 
съ колониални стоки, стъкла

рия и др.
Предстивитель за града и ок- 
ржга на прочугигЬ анилинови 
бои „АСИА*, продавани на 

иай-нниссии неин, на ЕДРО 
- и ДРЕБНО — 

Продава и продуктитк отъ 
собствената си фабрика за ло- 
кумъ, бонбони, халва и др.

Фабрика .Нстамбулъ“ улица 
Думбрана Рошие .** 11.

Магазин» на ул. Принчинеле 
Мирча 13-15 Телеф. 115. 

— Бак.рджикъ —

(продължение отъ 1-ва атр.)

шениетр си върху тая 
точка.
,Оеи!5сНе ^ей«ге1зег“ искг 
отговоръ на следнитъ въ
проси :

Имз ли Райха основа
ние ца смЪтп Дчнцвгъ за 
своя собстненость и да ис
ка повръщането на този 
градь и една аутострада 
презъ полската територия? 
Има ли Полша право въ 
качеството си на велика 
сила, да има изходъ на 
морето? ГермчискитЪ об
винения че Полша • една 
опасгность за германската 
сила, не сж ли само единъ 
претексъ? Удобрявате 
безусловно тезитЪ отъ по
следната ;ечь на г. Бркъ? I

3

0 ;.ъ:
— ул. Пр. Мирча .V? 8 — 

БАЗАРДЖИКЪ
Продава пай^про^утгп гпъдгвсвв бон 

марка „АСМИзА*1,
ГАРАНТИРАНИ ПО ЦВЬТТ» И ТРАЛНОСТЬ. 

Приема шаеци за боядиетаче, скеиджееваие и валене 
вь най грочутитк бятовски теи»вици.

ПОоотото а а ув-Ьронио !

Търся да купя: л^*и1Д,1И
цип, данъчни бенпви и акции 
на банка „Урбана* и .Индус
трия и Комерцъ Доброжанъ*.

Правя осигуровки за жиаотъ, 
пожарь и пр.

Г*въ Д-рх Н. Мхтрасв
(0*Оол-Ькпрь)

Изпълнява ненчки зжботехни-;
чески работи. | __

Кабинегьтъ е снабдент. съ ио- Ь^. (Н 
следнитк модерни инсталации

Г. АТАНАСОВЪ

Осигурително д во .N1(1008 
Пдзарджикъ

ул Пр. Михай 21.

У л. Рг1пс1ре!>а Мапоага ”

Т|Р»вг«П« .СОМЕКС1А6А- В.г.г91с
ли

Събитие | СЛМО 8А Н

Най-големия Европейски цнркъ „КЛУДСКИ
120 души артисти

Вскии день 9 *ис|^»ецерБТй^Гап<ипрпдст1япенмс. Нетвъртъмъ, Сжбота и НедФля по 2 представленкя

МЕНАЖЕРИЯ ТЯ Ш.0Р»» «см» с.» »Лк. пе»» въ
11 часа сутрмяьта. ВСИЧК!1 бУФЕТ^отлично Д С КИ" ~ Ще вииоате най прочутит* въ секта якробати, фокусници, ездя-

ицсталиранъ ирн градската слекчр. увива 150 различни животни

чи, кловнаа и пр. и пр. уреденъ —



2 1М Бдвдрдзкикъ в Юлжй 1639 ьахагрс

Уа

Д-р * Петъръ Пачевъ
ртршзшшЦ1П Зжвъришлъ медицинския 

факултеть при универси
тети въ ГРАЦЪ-АВСТРИЯ 
Радиоскопия. радиография, 

ултра виолетови лжчи.кгоюк приема болни въ медицин
ския си кабинегъ на улица 
Ке0е!е Саго1 37, Вахагд1с, 

въ бившето здание на 
Добри Русковъ.Ш11ервойв11( Ле шГоппа(шм - Арап 1а Виагдй: • 1п$сп$ 1а ТИЬ. СаПасга №. 6.

1вЛк|1а «I АЛ^1а 11г. В. Саго! Ио. 47 — В |1« 1отАя(а§
V, Български информационенъ веетникъ1

АЬопатеп! 250 1е1 апиа! —»ог Ргорг1е!аг: 5ТЕРАИ КАОЕУ

Ж ' ПОЛОЖЕНИЕТОСтари навици рода като стадо овци.
Тоаа отдавна и всЬиж* 

де се е разбрало.
Само у насъ, не.
Авторите на проекто

устава за създаване на 
ноао културно общество, 
съ нищо не сж се поучи
ли от% миналото

Те копаатъ, вместо да 
изпълватъ и заоавнагь 
пропастьта.

Резултатите?
Те ще бждатъ такава, 

каквято сж бивала и въ 
миналото при подобно про
цедира не.

Ние не анаемъ отъ кжде 
е взематъ тоя теркъ за 
устааъ, но зо насъ е ясно 
само едно: Че граждан
ството, въ никой случай, 
не желае да бжде изоли 
раио отъ реъенето на не
говите собствени работи.

Нека добре да се за
помни това!

Новото време налага на- 
—Ьуде нови методи на 
РЙКгвие. Днесъ, кога то въ 
■кта се развивагь съби- 
Ир въ широкъ мащабъ 
§0Ъ които се зааигажи- 
||гъ милиони хора, рдко- 
Ьртелите на държави и 
■роди се стремагь да съ- 
Кртъ активностьта на 
Врткнгк слоеве на об- 
Ветвото, аа да я впрег- 
■тъ въ изграждането на 
||П>вигЬ еждбиня.

Огромните задачи, кои-
■ етоятъ предъ наровите 
в,Обществата, не могатъ
■ ■ бждатъ изнесени на 
■рщвте на евинъ или 
■■Иа. Тукъ сж нуждни 
■аотените усилия на сто- 
■Ци и милиони хора. 
[сто защо и ноаиятъ ре- 
■ииъ въ Ромъиия, който 
р#ре е разбралъ духа на 
|Мого време, насочва у- 
■аията са въ това иап- 
Нкление.

Огромни запаси огь е- 
Кбргвя лежагь въ недрата 
Иа. народа. Събудени и 
поставени въ служба иа 
неговото преуспеване, те 
вогагь да напрввятъ чу-Щ-

Настоящето правител
ство успешно си пробива 

ъ къмъ тия девственни 
ори.

Десятки културни комай-

предпазване на Европа 
отъ избухването на единъ 
воененъ конфликтъ, за- 
щото, ако това стане, по- 
жарътъ пламна по целото 
земно кълбо и не що по
щади никого и нищо.

Ще успеятъ ли ла уга- 
сятъ пожара?

Сугурно. само ако нй- 
кои отъ техъне го гасяха 
съ....бензинъ!

Въпреки всичко това 
обаче, едно си остава по
стоянна и неизменна ис
тина:

че народите нежелаятъ 
войната.

А въ крея на краища
та, все пакъ те ще иматъ 
решителна дума.

Въ настоящиягь истори
чески моменгь човечес
твото се намира въ поло
жението на единъ акро- 
багъ-екилибръо-ъ, който 
преиинивг по обтегнато 
надъ дълбок г. пропестьвж-

ди кръстосвятъ държавата 
на длъжъ и ширъ.

Чрезъ задължителната 
социална служба прави
телството навежда ухо над 
народните нужди и инте
реси.

Създаватъ се културни 
огиища и читалища въве
лата.

Санитарните мерки нв 
Здравното Министерство 
сж въ пъленъ ходъ.

Стражерството обхваща 
младежите отъ целата дър
жава.

Въобще, правителството 
се стреми де разтърси в 
повика на животъ всич
ките слоеве на народа.

Да се поучимъ отъ вси
чко това.

Вещото работите средъ 
нашето малцинство се раз- 
виватъ асе още по стария 
иалъпъ.

Ние все още изолираме
нашия селякъ в еснафъ.

Нашата ржководич ин- 
телегенпия продължава да 
реди работите имъ все 
още сама.

Пренебрегваме нашето 
гражданство и населението 
въобще.

Слизаме при него сено 
тогава, когато има да от- 
кършимъ още нещо отъ 
коравия му залъкъ.

Нека не третираме на- • иевовите жизнени интереси

же.
Едно малко запитване

на страна и сгромолясва- 
нето въ пропостьта е го
тово.

П з тесния хребетъ меж
ду войната и мира, върви 
настръхнало човечеството, 
понесло оъ едната си рж- 
ка тяжестьта иа мира, оъ 
другата—тая на войната. 

Коя ще иадтежн?
Ето въпросътъ, който 

стои предъ всички ни.
Ще имаме ли война? 
Преди всичко, ако въп

росътъ се отнася до све
товния миръ, то ние виж
даме, че война има и въ 
неа днесъ сж заангажи
рани повече отъ 500 ми
лиона хора.

Чергатъ на световниа 
Ловдонъ, 4.—Даили те-! миръ отдавна гори и ако 

леграфъ съобщава:
.Лордъ Халифдксъ дек- 

ларвлалъ предъ полския 
послаяикъ, който завива 
аа Варшава, че Ангаиа ше ри наздраве, 
полкрови иа пейка аЬиа 
Полското правителство въ 
борбата му за зашита на

Правителството от Токио 
е имформирано ме бру
талното отнасяне ще ус« 

ложни преговорите.
Ловдонъ, З.—Г. Бцтлеръ 

заавилъ въ Камата 
иа Общините че Японско
то правителство е било ин
формирано че нечовешките 
обноски спрямо английски
те поданици, биха влоши
ли проговорите които ше 
започиатъ наскоро въ То
кио-

Лиглия иа вейка цЪиа 
ще подирени Попско* 

то правитепетао.

евъ Абисиния и Испания 
ли (втъ нейните закръпки, 
то въ Китай, Япония, Ман
джурия и Монголия тя го-

Усилията на дър 
жаяници и дипломати сж 
насочени къмъ локялизи- 
ряне ма войната тамъ и

Е
И макарь че, всккога пияни. 

Наоколо, отъ съседнитк хар-!не чуваха дори и вкгулкатл 
мами, шенитк изправени и под- му, тТ. иес пакъ, изваждаха
препи па вилитк, слушаха.....и дребни мокети и ги насипваха

въ ржката на стария и скрия- 
Ехъ, тжжни. ио хубави го- тклъ мудикяитъ. 

дири бкха тк тогава! -.
Душитк на хората бкха по- се мжчишъ дяиакарвшъ вкшо. 

открити за пкесмь, за плачъ... И ти се накяавлшъ като ласъ, 
А сега? I- му казваха тк.
Старичтъ цягуларь кривна Съ тая надежда въ душата 

край жгл.ла на улицата и се си, той пристжпи ирага на Ви- 
упжти къмъ Витановата кръч-1таиовата кръчма.Но иа прага.—

!ухилснъ го посрешна Витанъ.
— К-е дкдкв! Ти ми снири 

толкова години. И азъ теслу- 
шахъ. Ела! Отъ сега иататъкъ, 
азъ ше ти свиря, а ти шеслу. 
шашъ.

Седни и слушай!*
II като отиде близо до тез

гяха, Витанъ пресегна къмь 
малката масичка върху която 
втоеше нова, лъскава кутия, аа- 
вт.ртТ. нккакъвъ виитъ к въ 
кръчмата писна поанатиятъ 
дреагавъ вигъ на радиото.

■■ З па гтп I

ИиколаЬ Минчевъ и събрано на купъ веркдъжар 
маия. По-голкиичкатв дъше- 
ря, хвър.-еже, съ дървена ло
пата, аърното предъ майка ся, 
1 майката теглеше равномерно 
мркжата надъ купа.

Вашата бк на бойкото поде.
Тжжмо-усиикнати го посре

щаха. Постилаха му прлаеиъ 
човалъ еркдъ гумното.Тай ск 
даше.облкгаше гръбъ на другь, 
пъленъ съ +ито.

Изваждаше цигулката.
И надъ тжжнитк села се по

насяха оше по-тжжвштъ пксни 
на стария цягуларь.

Свиреше, Свиреше.
Слушаха го всички. Дъще

рята,' унесена, хвърляше злат
ни гребки жито иърху купа и 
зърната се разпиляваха к^ай 
него. А майката—млада и тжж- 
на вдовица, теглеше равномкр- 
но мрежата илдъ алатния купъ. 
И много, много сълзи. едри. 
като рззпиячвашитк се покрай 
купа, пшенични зърна, се тър-
Н.мкт, по мппяп.еивтк 0. , -

червени страни....

Цигулката пощаь- плачаха!

(Разкавъ)*•* — Нй, иземи и ти! Че и тм

Сигниятъ го слушать вече. Тк слушатъ 
радио.

А нккога тъй-унесено го слу
шаха...

Бкха паметнитк години на 
войнитк. Мжжетк бкха зами
нали на война. Тя тътнеше 
нейде далече, а тукцтукъ вск- 
ка сутринъ, младя и очакващи 
невкстм осъмваха почернени 
навици ирано ткхниятъ плачъ 
разбуждаше дребни рожби, ве
че немили сирачета. ...

II тогава душитк на хората 
бкха по-открити аа пксеиь, за 
плачъ...

Биваха днитк по вършидба. 
Скиташе той отъ сслонасело. 
отъ хармднъ па харманъ.

Стигаше нкижде. Што жш-
т.тп йцаце по.частгио

есененъ дъждъ го 
«наше въ лицето и мокре- 
Дрсхитк му. Той загърна 

Дсбре цигулката подъ пал- 
0 си, притисна я по-здраво 

I йабьраа.
Мтариятъ цягуларь обходи 
Р ьечерь всичкитк кръчми, 
• напусто. Никжде не намкри 
®СТ() да свири. Изпждихе го 
Фсккжде. Въ вскка кръчма 
•^е ър+.скаше радио и хората 
й “Скаха да имъ .квичи' пук
ната му цигулка.
|Р*Де да отиде?
4^ тая вечерь той искаше да 
Рри. Бкше наболкла мжка въ 
Рйето му. Ето: толкова дня 
Р"гой скита взъ града и 
■ Улката*нкмке подъ мяшнн-

Тпп.1т.1 шгиат1. шд

I
ма.

Витановата кръчма, тамъ на 
края въ махалата, бкше все 
пакъ последната спирка аа ски
тащия се цигуларъ.

Т° оставаше отворена до 
иошьта. А бкшекъсно преаъ 

и единствената кръчма беаъ 
радио. Колкото и късно да на
минеше покрай нея, стзриятъ 
музиканта, все заварваше по 
нкколко закъснкли клиенти.

Ф^йтонджи», хамали н нккой 
постоянни клиенти сн добиваха
■гккя вечепь тамъ.



*~ца Силвия Ш. Стамяхоба
и

*-*» д~р\ уТсянъ I. У?танасо1\
ветеринарень лгъкаръ 

Сгодени
Вълчедръм* — София—Базарджикъ

Обцшкото бШ Хроника
Една похвална инициатива. За
доволяване на една належаща и 

отдавнашна необходиность
Въ едивъ отъ миналите 

броеве на нашия 
никъ, ние бЪхме писали 
върху благоустройството 
и санитарно д-Ьло въ на
шия градъ.

Тамъ ние изказахме мис
ли, какво че, въ това от
ношение, у насъ има още 
много да се желае.

Въ последните години 
нашиятъ градъ чувствител
но нараства. Тукъ жив-Ь- 
ятъ и работягь вече бли
зо 50.000 души.

И градътъ нараства по
стоянно.

Огъ самосебе си се раз
бира че, тукъ се валага 
едно строго планомерно бла
гоустройство и най вече 
санитарни м*рки, налагащи 
се отъ нуждите и интере
сите на населението, а ако 
щете и отъ културните 
изисквания на времето.

Въ рамките на възмож- 
ностьта и доброто желание, 
различните управления на 
общината сж се стремили 
да реализиратъ по вешо.

Обаче, както казахме и 
по-горе, има оше много да 
се желае.

Липсата на канализация 
за нечистотиите, пълните 
съ каль зиме и съ прахъ и 
нечистотии лете улици на 
крайните квартали и не
достатъчно водоснабдяване, 
при една евентуална епи
демия, могатъ да станагь 
истински гнезда отъ кж- 
дето да тръгне гибельтана 
заразата.

Така че, грижите за хи
гиената, требва да бъдатъ 
едни отъ първите грижи 
на всички общински управ
ници.

Настоящата управа на 
общината, имайки пред- 
видъ всичко това, е взела 
присърдце тия нужди. Въп- 
росътъ за водоснабдява
нето, виждаме, занимава 
сериозно общинската уп
рава.

Ще чакаме резултатите.
Освенъ това обаче, 

сме тъй да се каже единъ 
сухъ градъ.

Липсва ни вода (реки, 
езера, басейни и ар.)

Лете убийственна горе-

—Съгласно изменението 
иа закона (с11га бе а* 
!асеп) отъ 1 Априлъ 1939 
год. се задължаватъ всички 
търговци да вписватъ въ 
спепиалеиъ регистъръ днев
ните покупки и продажби 
сжщо да запазватъ фак
турите си до 5 годишеиъ 
сронъ.

— Окржжхиятъ еждъ 
влива въ лвтма ваканция 
отъ 15 )Слий до 15Сеп- 
темврий т. г.

— За пръвъ подпредсе- 
дателъ на Народно Съб
рание е избранъ г. К. Ан- 
гелеску, позиатъ въ окрж- 
га ни като бившъ предсе
датели на нап. земеделска
та организация.

— Приятно ни е да съ- 
общимъ, че нашиятъ до- 
бъръ съграждан и иъ г. Бо- 
рисъ Гаачевъе завършили 
съ успехъ правните науки 
на Юридическия Факул
тети при Университета въ 
Букурещъ и се установя
ва на работа къ града ни.

шина и прахъ заливатъ 
града.

И като аръхъ на всичко 
това, ние до сега, почти 
иемахме и една отъ най- 
иеобходимите за хигиената 
на населението придобив
ки: Общинска баня, коя
то да обслужва поне отча
сти, нуждите па населе
нието,

Старата и първобитна та
кава, съвсемъ не отгова
ряше на предназначението 
си.

Ето защо, вестьта че, 
общинската управа е ре- 
шила да разреши, тая отъ 
години боленъ въпроси, 
направи на всички ни от- 
радно впечатление.

Общинската управа е 
предостжпила на коннесия 
за петь години, преустроя
ването на старата бавя на 
познатия нашъ дсбъръ съ- 
гражданинъ и и и ду стри а- 
лепъ г. Г. Дамяновъ.

Работите по преустрой
ството сж вече започнали.

Посетихме тамъ г. Да
мянова, който бе любеаеаъ 
да ни даде подробни обяс
нения относно своите про
екти.

Старата баня ще бжде 
съвършеняо и изцело прсу- 
строева. Нови ■ най мо
дерни инсталации, канали
зации и необходнмости ще 
бжхатъ направени. Парна 
баня съ студени и топли 
душове, а сжщо тъй и тур
ската такава. Изобилието аа 
вода ще бжде осигурено 
отъ специални реаервуари. 
Образцова чистота и редь 
ще бждатъ въведени.

Вжобще новата градска 
баня, ще бжде една дей- 
ствителвно модерна баня, 
отговаряща на нуждите на 
нашето гражданство.

Въ кжсо време (едииъ 
м е с е ц ъ), тя ще бж
де готова и сложена иа 
разположение на граждан
ството.

Нека пожелаемъ усаехъ 
на започнатата работа!

Добри Добревъ ауторизираиъ епектщ 

техиикъ при градската електрическа центрм!
Извършва всички видове електрически тВ 

лации. Работа коректна и съвестна. I
Справка: Епектрическр бюро I. 0. Оиса 44 I 

(Фирма Смоковъ).

вест-

Земеделци,
Прехи да запомните да поправяте или снабдявате » 

медЪлскигк си стопанства, посетете най- аеортиранг я о 
железария и земеделски уреди магааинъ на

1ВШ1 ГОСПОДИНОВ* !
БАЗАРДЖИКЪ Тел. 153

кждето ще намерите на КОНКУРИРАЩИ цени всЬкав! 
видове земеделски машини: <.

и

>
1Жетварки и Вързачки Мс Согтй 

Плугове, Борувж, Култиватора
резервни части, за жетварки и вързачки .Дееринп 
•Макъ Кормикъ*, „Массей Харисъ*, .Жонстонъ* и др 

Гвоздеи, циментъ, мозайки и бетонно жел^зс. 
Теленй и конопени вжжа. Каиши кожени V от

камилска вълна Табла черна, бЪла и галваниз1ф!нЛ 
Синджири вс-Ькакъвъ равмЪръ. Части за 

Пръскачки на лозя, Сннъ камъкъ Iи др.
— ЦЕНИ КОНКУРЕНТНИ —

Пооототе Iо* рито
I

Дълбоко пакруссни съоб
щаваме, че обичниятъ ии 
съпругъ, баща, д*до и сро- 
дникъ

ВНИМАНИЕ! ВНИМА1Ш
'I

ГолЪмиятъ и най-добре асортпраи
МАПЗИНЪСтаврж Бхизнаковъ

Iна 78 годишна аъзрасть, ро- 
деиъ въ градъ Балчякъ почина 
на 2 юлий 1939 аъ гр. Варна.

Опечалени:
Съпруга—Савка, дъщеря— 

Люба, зетъ—Генчо, виукъ— 
Кръстьо.

тШ&ШШМЖЪ I

М
ва г.

Се премести на площада .Пъчей“ (Шадрефа* 
ския площадъ). Магазинатъ е отлично асортирвн' 
съ всички видове манифактурни и галантерии^ 
стоки. !

отъ прочутите фабрики .ШеркИ 
,Електа“ „Доробанцулъ* и др.

Осигурителното друже
ство „ИвЦ«иа1а*, на
което предстевитель, за на
шия окржгъ е г-нъ Геор
ги Атанасовъ, още на |28 
Юний констатира загубмгЬ 
по градобитнина на оси
гурените при него лица, 
именно; въ село Караачъ 
на г. Байчо П. Байчевъ, 
въ село Дуранларъ 
Захари В. Холеаичъ 
село Клошка (Ц. Берисъ) 
на г. Генчо 3. Холеничъ. 
Всички

лдамонж пле то
ней-изтънчения вкусъ.
ГОТОВИ ПАРДКЮТа3?РЕНЧКОТкГ"фУЛГАР1 

НИ, МУШАМИ и пр.
Мжжки шапки: „Фетро“, .Корберъ*, .Дикенсг' 
БАНСКИ И ПЪТНИЧЕСКИ ПРТИКОЛИ.

>, задоволява ши

ог
ние

— Въ ц%лиягъ окржгъ е 
аапочната жетва. Тея го
дишната реколта е отлична 
и яезапоииена до сега.

на г. 
и въ Чораии—пъленъ асортиментъ— 

всички видове мерки.
Впрочемь, посетете съ дозЪрие магазина М1 

кждето ще бждете обслужени съ познатата вамъ с1 
нестнесть и сериозность.

сж останали пре- 
доволни отъ оценката на 
Загубите.И въ Витановата кръчма ве

че имаше радио. Купилъ го 
бЪше презъ деня.

— Е хубаво си направилъ 
чорбаджи, да ти е честито!

ржцет-Ъ си строшената цигулка.
Връвьта на цигулката себ*- 

ше прекжсала и тя б* паднала 
на земята.

Старата приближи до 
то на Ц1ящия цигуларь. Под- 
земаше се огь плачъ.

Станй, събуди се! На вижъ, 
паднала и строшила се! Ци
гулката!... Стариятъ музикантъ 
промърда, субуди се и раз- 
търка очи:

— Нека! Тя не ми требва
ше вече.

И после:—Я дай я насамъ!..
Той пое звънтящитЪ

е. КАСАВОВЪ
Продават-ь се 5

хектара йиаи находя щч се: 
тритЬ между мерите на с. 
Суйчукъ, Езибей, Базард- 
жикъ и Карасинавъ и 2 
хект.
Суийчукъ.

Едно лозе

легл*-
. «Когато старецътъ стигна у 
дома си, тамъ б^ше вече съв
семъ тъмно. Старата Айше си 
бАше легнала съ дветА си в ту- 
чета.

Закачи цигулката иа обичай
ния гвоздей и тихо си легна.

На разсъмване, когато ста
рото Айше тъкмо се пробуж
даше, нАщо издрънча оттатъкъ 
въ другата стая. САкашъ про
плака паднало дете.

Тя скочи отъ леглото и отър- 
И скоро 

посяна въ

Търси се съдружникъ, съ капиталъ 100—150 хи
ляди лей, на честни съдружнически начала, зв 

— сезонна работа —

между Базарджикъ и

незаевдено, 
надодящо се въ лозята.Га
зи Баба“

Около 109.М0орехц ОДДо:
отъ 4 декара. 

Справка при 
НЕДЮ СТЛНЖВЪ 

Манифакт. магааинъ 
ул. .1. О. Оцса“ № 19 
— —____

Споразумение редакциятапарче
та отъ ржцетА и, прибра ги, 
притисна тия хрущящи, като 
строшени кости парчета до 
СтаритА си гърди и глухо за
плака подъ завивката

ча оттатъкъ. 
пакъ се завът^ Т1родга!!а „СОМЕКС1А1.А* ВагагФ



Вавардмикъ 25 Августъ 1&80 вахагде

Д-р» Петъръ Пачевъти тр:
Завършилъ медицинския 

факултетъ при уни«ерсн- 
тетм въ ГРАЦЪ— АВСТРИЯ
Р.1Л1 ОСКОП *Я. радгогрщфия, 

ултра виолетови лжчн.
приема болки в> медвц-.н- 
скчя си кабинет* на улица
Кеде1е Св/о1 37, Вахагдйс,

вл. бившето здание на 
Добри Русковъ.тйерепйеп! йе шГ9гта|1пш • Араге 1а Вахагдас - 1мсп$ 1а ТпЬ. СаНасга №. 6.

Я«Оа<Ца |1 АО-(1а Х*г. а. Саго! N0. 47 — В д|< Кош«п1а
Български «нформкцчон^нъ вестнвкъ Г» «1

с(ог Ргорг1е1аг: 8ТЕРАН КАОЕУ АЬопатеп! 250 1е1 апиа! —
" '• »а «м Ггв »

Протакания а бездействие Плахи искрици... I си МИСЛЯ! Колко 1рудъ,
I у>*в'1 П0СЛРДг>«‘*Т*",,г1СТЬ и 
| самоин: ивг.тива ?з с.к о- 
| браз.-вакис! Сам: чъкг съ 
I рз,клатен" здракс, ззжрър- 

лекъ вср!.дъ бедното и 
глухо село, ве подпомог- 
нлъ н не упжгенъ втъ 
нико го: мл&дкй чсьече, кой 

душата ти ис
крата на тоя творчески 
плчмъкъ?

И кой ше те подкрепи?
СШ. В П ов1 — Добре 

би било да нзбАгва .кни- 
жнит-Ь* теми и мотиви за 
своигЬ разкази и да тър-

Нашата утрешна надежда.
Не 17 Мзптъ т. г. Вжт- 

ешш1 I министерство съ- 
бщн решението си чрезъ 
оето се дава ауторизаиия 
* г. г Енчо Николов*, 
Сристо Цокковъ и Георги 
оаоронъ да 
ЯН с бственна органгза- 
Ш ».ато общо представи- 
МСТВО
■лциистпо отъ Рсмънии, 
Ю*то щь има кул!урни и 
ковемг.чески цели, а сж- 
Ю тъй и социални дАла.

На основание на това 
•ние се подписа и до
ри между правителст- 

ЮТО и 1 ореиоменатигЪ ли- 
А като иредстовители па 
Ма малцинство.

СжщитА праза бАха да- 
1ЯП и на другитЯ изд
ейства въ кралството.

Но докато другитА вед- 
*га пристжпиха къмъ ря- 
юта, въ рамчитА и подъ 
«крилата на законитА и 
шатъ вече хубави резулта
ти, ние оше не сме пред- 
фиели нищо въ тая насо-

А мина толкова време и 
>Юе не виждаме никаква 
Яициатива, ника .ь »ъ пр;;- 
«акъ че ще се иристжаа

къмъ раб па.
Не. зоз>-мъ прячинитАна 

това дълго протакане но 
то, вече гнети душитА ва 
всички и гражданството 
съ прав ■ вита тия които 
са длжни да напр.нятъ
първата сгжпкя:

Какв ' чакаме още?

Често чукаме гласове, | взли к+ц? • т ть 1кс цмъ 
конте. осА»датъ натам туд >с
дяеекчшпа младеа-ь. Че
живАе без> идеали, че е сж тгй-малм н неговото ! пална в^ 
суетня, че губи хубапитА 
сч дни п • каф нетзт?, бе^ъ 
ясно ооред%ленъ пжть и 
сериозни задзчв въ живо
та. И общо взето, това е 
вАрно.

Но въпоеки чсичко тоьа, 
все пакъ есрЬдъ мргка *а 
тая действителв< сть, поня 
кога нроблесва1Ъ плахи 
искрици, които сериозно 
подкрепя 1Ъ ««ши. ь надеж
ди, какво, чс всрАдъ маса
та ьа тая иладежь има 
дароваия,
които, подкрепени и напжт- 
ваии, могатъ да стигнатъ 
до завидна висота

Радость е изпълвала гър- 
дитА ни, всЯкогг, когато 
въ редакцията се появя мА- 
кой младежъ, стиснал* све
нливо подь иишчица сри- 
т ькъ стихове, разкази, ста
тии и пр.

А често се случва тона.
Нека ни лростятъ тия пи- 
шущи брмя, че до сега 
ние иочти не сме иомЯст-

К лонътЯ ва вестн. ка ни

излизане, въпреки нашето 
желрвне 1* доб( а воля е 
пй — нередовно!

Етс: изъ пакъ разгръ
щам* папката съ тия рж- 
кописи. Между многото 
други навирим* и и ь на 
г-жа П. Йв.
чикь. Колко хубави, пълен [ жив гтъ 
съ трептящи чувства и 
мисли стихове! Кдно безза
щитно стрие бърмпо гс 
съ житейс-итЯ оури. И 
единъ благъ завЯтъ на у- 
мирающъ баща 
веното му оржжие.

СтиховетЯ разчувству- 
ватъ, затрогватъ. ТЯ пред- 
ползгатъ изве-тка опит- 
ность и зрЯлость на автор- 
катд въ областьта на пое
тическото творчество.

И по нататъхъ: разкази- 
тЯ на Пенчо Люц*снсвъ.
Този тихъ мледежъ, закър- 
менъ и израсъл* всрЯдъ 
сслскитЯ неи ло I ь дава 
наистига сголучли®и кар
тини изъ живота на селото 
Чет. неп витЯ раькази и

състлвятъ

на българското

Клаузи! да Съветско 
Гермавсквя дакп

Бал ен такива изъ живота, изъ 
животъ, който

клокочи наоколо ни.
Желателни са статиитА 

на Б Димитрова. ТЯ сес 
дечатъ, че авторът ь имъ 
има житейска спитиъ сть и 
пр.^дяви разбирания вър
ху иашиятъ общественъ 
животъ.

Ето маса сили, маса мла
дежи, жадни за просвЯта, 
за упжтвания, готови да 
допринесат* нЯщо съ скро- 
мнитЯ си сили. И колко 
още други!

Но тЯ чез татъ откжена- 
ти, иеподпомогнати, изоста
вени.

Едно малко усилие, една
инициатива отъ пг< въз-

Е Парижъ 22 Радоръ — Ко
респондента аа агендия Ха- 
васъ отъ Римъ съобщава:

СпоредънЯкои сведения кои
то циркулираха вторник* ве
черта* изъ чуждитЯ кржгове въ 
Римъ вЬрватъ, че руско-гер- 
манскиягъ проект* за ненапа
дение щ-Ълъ да съдържа след- 
нитЯ клаузи:

(. ДветЯ страни щЯли да се 
ангажират* да не се нападат* 
една друга. 2. ДветЯ страни 
Се задължават* да останат* не
утрални ако една отъ тЯхъ 
бжде нападната. 3. ВсЯка отъ 
дветЯ страни запаава правото 
да денонсира в* всЯки момент* 
пакта, ако види за необходимо 
това. въ случая когато доугата 
Страна би атакувала друга 
трета.

сдинст-

а.

следва на 2 страница

Зашото въ жилитЯ имь иеНиколай Минчевъ кръвь..,
П>лвтн<ше ли волята къмъ 

подвигъ, сърцето — разплака
но се вплиташе аъ иозетЯ й. 
тъй чакт.) разглезена метреса 
се вплита въ иозетЯ на тръг
ващ* къмъ боя воинъ.

О. блажен*, трижъ блажен* 
да бжде пия, който изтръгне 
иаъ^гърдитЯ ми моето сърце, и 
сложи тамъ студен* камък*!...

.*.

тече мръсната и отровена ьрьзь 
защото въ гърдитЯ имъ ие 
бие хиляди пати блудствуаало

... Не желая смъргьга, защо
то мразя тъмницитЯ.
.А смъртьта е сграшнгга тъм- ( сърце!... 

иица на Тиранл-Животъ, кж- 
дето той захвърля осжденитЯ , лччие, защото тЯ самитЯ сж 
на вечен* затвор* свои жертви. ■ вглиКй.

Не желая забрава, защото 
не любя .Нищото“. I ТЯ не желаят* любовь и

Азъ жадувам* за сурова , безсмъртие, защото тЯ сами- 
борба и ледено спокойствие. тЯ сж безсмъртни.

Сурозата борба на гигаит- ,ТЯ ие желаятъ^нищо, защо- 
Ска скали, порящи висинитЯ, | то тЪ сж всичко.,, 
разб шащи буритЯ съ гордото 
си чело и надхвърлящи вре-

№1 .ЮНИ ЛИ МГ
ТЯ не желаят* слава и ве-

свся завареник*.
Дали въ чертитЯ на лицето 

ми откриваше приежтетвиею 
на нетърпим* странник*, или 
съзираше оъ душата ми опасна 
молепсия? Незнамъ,

Но животът* ме мразеше и 
преследваше.

И азъ му обявих* война...
Азъ еъмъ пръсть отъ зем

ната прьсть. Моят* дом* е 
самата земя. Моето сърце — 
сърцето на земята.

Вънъ изъ“тЯхъ Натрапени- 
— Животъ!

животъ,
раздира гърди, разкжева сър
ца и прострелва черепи! Вънъ 
този животъ, въ чиято адска 
вещь кръвьта ври й помра
чава!...

• 4

—Не искахъ да бжда самот
ии* въ живота. Желаех* да 
И СлЯя съ него, съ хората 
М работя заедно съ тЯхъ, да 

боря, да страдамъ, да жи- 
Ма тЯхния животъ и тЯ моя. 
Чв смйся душата и сърдцето 
* съ тЯхнитЬ. Да се разпръ- 
■■ и изгубя между тЯхъ.
И така, и тЯ и азъ, ао лес- 

И бихме преминали по тръне- 
»• "* земния пжть.

Но съ една садистка наела- 
Цп постоянство, живота, всЯ- 
Р день, съ студенитЯ ножици 
И нЯкаква ’ орисия, режеше, 
Рй> следъ друга, жавитЯ 
Рязки между себе си и мене. 
Отдалечаваше ме. Пждеше ме 
ЦН срядата иа своитЯ чеда, 
М какго мащвха-майка пжди

1

!
...Ти виждаш* моя земеиъ 

пжть, мило дете!
Ти виждаш* моя земеиъ 

пжть какъ извива безлюденъ 
въ дълнинитЯ иа бждашето. 
По него още ничии стжпки не 

На еана неравна борба ме* личат* освен* моитЯ.
СпрЯла за миг* на жнзненна 

плахо и са-

...Презъ цЯлиягь си животъ 
бЯхъ невинна жертва на една 
неравна борба.

мето.
И спокойствието; леденото 

и невъзмутимо спокойствие на 
възвисили се на морския брЯгъ 
скали, на прага между водата 
и земната твърдь, иа п^ага 
между миналото и бждащето, 
невъзмутимо загледани въдъл- 
яинвтЯ на безкраа, незнаещи 
нито начало, нито край 

Блажеяио, невъзмутимо, ле- 
дено*спвкойствие!..

жду една стоманена, гигантска 
воля, готова Съ единъ ударъ 
да срути свЯта, която бушува 
и въ най тънкитЯ фибри на 
тЯлото ми, н едно слабо, пър
хащо въ гърдитЯ ми сърдце, 
готово, при ьОДяо най-слабо 
полъхване иа скръбьта, да се 
облЯе въ море отъ сълзи и

кръстопжть, ти — 
мотно свраче на този свЯтъ, 
не тръгна по широкия пжть 
на суетата и разгулностьта. А 
кривна на страна н закрета по 
моитЯ самотни стжпки.

Вънъ
който

къгъ
този

еледва на 8 страница
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ВНИМАНИЕ!ГОИШ И ШТ1 ВНПМЛНйГ
ГолЪмиятъ и нвй-добре асортнрад
%,^'Л*Г4 8ИНЪ

Хроника
одо: Р» •|Поради не добре об

заведения редъ напосле
дък:- при г.родажбаШа на 
зимницата еъ мгъстноШо 
житно Шърмище, като 
ся били предпочитани е- 
дни продавачи, а прене
брегвани сруги — особено 
бедни селяни, група стъ 
тип последнитеъ чакали 
йо 2 9 деня на борсаша, 
см се явили преде- онр. у- 
арпвитем г. аолковникъ 
В Iорски, койШо веднага 
е взелг йод• внимание о- 
ОлакваниеШо имъ и самъ 
лично е посеШилъ борса
та кядеко е наложиль 
нужния редъ и съвгьст- 
нсстъ при продажбата, 
благодарение на 
Шия селяни с* могли да 
продадашь и си отиоатъ 
по дпмовеп:еъ.

Този жест* на закрила 
и законносЕь оть страна 
на г. Префекта е пропя- 
ввлъ дълбоко вигчаШлекие 
на лрислтствующитл.

Селянитл изказваШъ по 
Шоя случай голгъмаШа си 
благодарности на г. Пре
фекта.

Превода на Борисъ Колевъ

11Да нзучишъ единъ чу- | лен» принеса къмъ това 
ждъ езнкъ, това значи да дужпвно опознаване. Огъ 
усвоиш» една ц-кла култу- | нейното прочитане, българ- 
ра Да превтждзшъ духов- | с«иа читатели може да си 
нит-Ь ценности и постиже- : състави макар» и сбшо 
ния на едннъ вародъ на 
езика на друг» мародъ, 
това значи да преливаш» 
кръос та на взаимното опо
знаване, на взаимното по- 
братчмиизпе, на взаимното 
уважаване я . бич* между 
отд-Ьлнит-Ь народя, да съз
дават» мостъ между т-Ьгъ, 
дь спомогнешъ за изграж
дането иа едно мирно и 
ползотворно живуване ме
жду т-Ьаи народи върху 
вай здравата и най сигур
на основа — културата.

И сега: появяването на 
една спретната книга раз
движи застоялите и звле- 
нясали води на нашата дей
ствителност!..

Дра съссдви народа — 
романският» и български- 
ятъ. С» обша участь и 
взаимюдействие въ мина
лото. А останаяи духовно, 
почти неопо8нати помежду 
си. Книгата на Борис» Ко
лев» — автелогични стра
ници изъ ромънската поези 
я — е единъ действите-

I
»

на г.
Се премЬст- на площедз .Пъчей“ (Ш-драф! 

скня пяощ-дъ). Магезмнатъ е отлично з^ор ир:г] 
съ всички Еидосе манифактурни и гелантериУ
СТОКИ-

понятие за ромъ«ската 
поезия. Борис» Колевъ 
найегина открехва дееригф 
на ромъвскатя духовна сж- 
кр.-вишигцн за читателя. 
Съ сдза"вгщчва и дълбоко 
разбиранид на поезията, 
което Борисъ Колевъ не 
веднажъ вече доказа, сж 
пргведени, почти вай зна
чи гелнитЪ творби на ро- 
мтвскнт-Ь клгеицв—поети. 
Само тозв, който е имал» 
случая да чете оригинала, 
може да си даде сжЬтка за 
положенията ог р о м енъ 
трудъ, като резултатъ на 
който, предъ насъ ст. ятъ 
обаче првнод;-, граничещи 
сь безукоразнеиость.

Местото не ни позволя
ва да се япуснемъ въ по
дробности, за да подчерта- 
емъ изобилието отъ пре
лести и съвършения по
стижения, но фантъ е че 
появилата се книга е първа 
по рода си у насъ.

1
прочут^тЪ фабрики .ШеркъЧ 

„Електа“ „До,обкниулъ* и др.
отъ

:е:
плато: I, ЗВДОЬСЛЯ^ЩЪ

нпй-изтънчения вкусъ.
011

ГОТОВИ ПАРДЕСЮТА ТРЕНЧКОТИ, ФУЛГАРг'.! 
НИ, МУШАМИ и пр.

Мжжки шапки: „Фетро*. .Корб'ръ*, .Динени1! 
БАНСКИ И ПЪТНИЧЕСКИ АРТИКОЛИ.

което

■1

Чорапи—пълепт» асортнмснтъ- 
иеички видове марки.

Впрочемъ, посетете съ доверие магазина в 
кждею ще бждете обслужени съ познатата вгмъсг 
вестност» и сериоьность.

Н. КАСАБОВ!,

— Оня дени 1/ авг. т.г. ЗемодЪлци,ситна освещениеШо на но- 
вопреуетроечата общин
ска баня, въ праслЛсШви- 
ето на Окр* Упр. в. Пол- 
колничъ В. Горски, помо- 
щникъ кмета ?. Хр. Попе- 
С*у, йолицая на града в. 
Мовилеску 
жество граждани. 

Църковната

Преди да запоените да поправяте или сиабдавате зе
меделските си стопанства, п. сетете най- асертиранма съ 
же.тЪаария и земеделски уреди магааинъ наН.

двгиъ господиновъ
БАЗАРДЖИКЪ Тел. 158

кждето ще намерите на КОНКУРИРАЩИ цени нсекак» 
•ядове земеделски машини:

йводълженяе отъ I стр.
Ьри в» «у».! »р«-- и мно-

растнит-Ь, по опитиитЬ, е- 
дно списание наприиЪръ, 
което да ги обедини около 
себе ся, би дало такива 
хубави резултати!

Защо не се направи 
н-кщо? Ползата би била 
за всички ни.

Жетварки и Вързачки Мс Согписк 

Плугове, Боруп, Куляваюр*
ции, данъчни 
на банка „Урбаяа* я .Индус
трия и Комерцъ Доброяаяъ*.

Правя осягуровкя аа кявотъ, 
яожарь н пр.

яовя н а н служба 
беьШе извършена отъ единъ 
съборъ отъ свещеници на
чело съ N. П. протоерея 
г. Добреску.

Накрая предпр. на об
щинската баня г. Георги 
Дамянов* даде на при- 
сжтстзующиШгъ банкетъ.

резервни части, за жетварки и вързачки .Деернигъ" 
.Макъ Кормикъ*, „МассеА Харисъ“, .Жоистоиъ* и др 

Гвоздеи, циментъ, моаайка и бетонво шел-као. 
Теленй .1 конопени вджа. Каиши кожени и огъ 

камилска вълна Табла черна, б-кла и газаанаварниа 
Синджири вс-Ькакъвъ размкръ. Части аа 

Пръскачки на лозя, Синъ камъкъ и др.
— ЦЕНИ КОНКУРЕНТНИ —

Пооетете в ще оа у

Г. АТАНАСОВЪ 
Осигурително д-во .Иа^еаа а* 

Базарджакъ 
ул. Пр. Мвхай 21.Н. Минчевъ

— Оня денъ 18 Ш, м. 
Федералната банка прес
тана да купува зимница 
за нгъколко дни.

По липса на мгъсШо, не 
можахме да помгъсШиме 
нгькои Получени въ редак
цията стаШи, разкази 
и пр.

Транспортното Бюро на ИВАНЪ ПЕЕВЪ Комп. 
ИВАНЪ ДАСКАЛОВЪ се прем-ксти иа ул. Прлн- 

чип. Иляна (ср-кщу Хотелъ Парижъ) 
и Бодегата .НЯГУ“.

Интересуищит-Ь да се отнесатъ до горния адресъ
Отъ 11 ^вгустъ 1939 година

о<

Н1П1 пияЕла! азъ отдавна те чачахъ...
Да тръгиемъ!
По моятъ пжть не ще сму- 

тятъ душата ти съблазни. И 
блудкавягЬ радостина 
ие ще се вселятъ сако за мигъ 
въ сърдцето ти, за да оста- 
вятъ тамъ после пепельта на 
дзгробии страдания.

НажеженнтЪ желЪза 
вота не ще жигосватъ сърце
то ти.

О, не! Благи и освободени 
ще крачимъние къмъ, отъ ни
кого яепосстеви пристанища- 
Далечииятъ лъхъ на аечность- 
та ще обгалва потното ти чело.

Въ неземна лекота ще почи
ва душата тя.

Да тръгиемъ!,.,

вселената това е Раздалата. 
Съ страшенъ грохотъ се от- 
кясватъ отъ свомгЬ братя а 
сестри звезди и метеори. И съ 
болезненъ писъчъ 
въ бездната.

И вечно скитатъ и никжде 
не намьратъ топли, родни обя- 
тия.

не е плакалъ и най божестве- 
иио нЪжниятъ поета.

Помжчете се да раздЪлите 
на две едно, съвсемь обикно- 
аеино парче камъкъ и вие ще 
тр-Ъбва да употребите такова 
усилие!

Защото вие кжсате живите 
връзки иа Любовьта между 
неговите частици. Живи.
Защото Любовьта е Живот-ъ...

Любовь и Раздела има са
мо въ света.

Любовь и Разд-Кла —
Живота и Смърть.
И Тжжииятъ 

едиичкиятъ 
гехъ!...

, ТЛИЧВС оГопляв^н^
,:а|)на б^и*

Съвършгиио подн^^еьа и 
Снабдена сь студени и топли душоч-.
Турска баня и въ вана.

Най модерна обстановка. Съвър1 
ценни чистота

ПРИСЛУГА ТОЧНА И СЪВЪСТНА

живота полетявагь

И изгарятъ и уиирагь 
нотни въ своя пжть...

Защото Ра а делата е Смъртъ...
Съ остьръ, каменсиъ плачъ 

се откъртватъ отъ майчина 
гръдь надморски скали.

Рааделате свирепия лъвъ 
огъ неговата другарка,

И неговата иесмутама гор- 
дость ще порони сълзи.

Разделете маймуната-майка 
отъ нейната рожба; в под» 
грозната въвкашностъ ще пла
че едно горещо-лвбяще сърце 
съ такава скръбь, съ каквато

на жи- са-

БАНЯ ЗА МЖЖЕБАНЯ ЗА ЖВНИ 
Понеделник),
Среда ^
Четвъртакъ
Сжбота

•тъ 7 часа сутриньта 
до 18 часа

Вторник-).
Петъка
Неделя

Отъ 7 часа сутринта 
до 23 ч. вечерта и всл 

18 ч. до 23 ’
Спомена —

мостъ между
ки день отъ

ЦЕНИ ОБЩОДОСТЖПНИл
* *

т«». 0п дярввцмТа...Най великата трагедия въ
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Д*р г Петъръ Пачевъ>.г шзшш ПРТРГЪ
Лваършилъ медицинския 

факултет-», при унинерсм- 
тета вь ГРАЦЪ—АВСТРИЯ
Радиоскот я. рпдисграфня. 

ултра виолетсии тачи

приема болни ви медицин
ския си кпЛинсль на улица 
Ксд*1е Саго1 57. Вахагд1с.

въ, битие т о иааиие на 
Добри Русиовъ».

Л1Г1I

оЬчйпе
ш тИерепАеп! Ле шГагта(шш - Араге 1а Вагагдгс • 1п$сп$ 1а ТпЬ. СаНасга Иг. 6.

ЯеОасМа «I АЛ-На 51г. В. Саго1 Но. 47 — В д!с Яот1п1а
________ Български ннформвциоиснь вестникъ _________

!-

■ АЬопатсп! 250 1еА апиа! —с!ас!от Е горг1е1аг: 5ТЕРАИ КАОЕУЕ-

Договорътъ между 
сърби И Аървати.ОТВЖДЪ ОГРАДАТА р; то момче, лсЖбшо нп 

мупь ся,-, ма иь копат 
Болчия1ь му погтдъгле- 
Д1 веселитк м*нуипч,.

И с^ч»шъ т. мд, г.р< 6- 
лесв «гЬшо оть наит о'о 
щастие н<1 момчмо гелвн- 
че '>ть Слън-*н--

Кслио е хубаво туиъ!
И г«, пл^хитТ. души се 

надига желан .н* за ра- 
д -.ть.

Котгта отминанатвтъкг 
кдмь центъра на греда.

ВГха тръгнали да ди» 
рятъ помощьта на л%*.*ря

ТЬ ндилхг сега огъ п 
лето на труд». Н щьта 
щЪше да ги забули още 
по пжтя. но тгЖбввше да 
бьрзлтъ, дч се вгрнатъ.
35Щ'Т ) утре, още <*ть хо
ра, требва хи бждатъ 
пв к ь темъ.

ТЬ идлаха изъ задь о- 
градзг ....

Тймь сега кмете труаъ.
Нспсси.-снъ т-жъкъ чес- прлтиьъ договора между

църнати и сърби биха би
ли много по-мнсгобрс йии

Защотз сгргдлниею, мо-; откодкото сж. все пакъ до. 
р-льтъ, идеалитЬ, ма :ата, говора трЪбиа да бжде

изъ! сключен», понеже, дз се

Н-к». .Мома ^ |ес“ 3«г- 
ргбъ 15 1949 г пише:

Юг, славяис».-1а преса от
дава гол Ьмо значение на 
фгнзииата ни г Д-рь Сг<>я- 

лннлничъ и иг г..еи■ 4 щ ме
тели и гъюзннпи иротивъ 
акпиита на г-нъ Цчктчо- 
кичъ за п миргниг о пр 
ьатктТ. и СКДМ1Ч -* ч иа 
едннъ договоръ. Т.я клика 
ие се иьтепесув» гь прин
ципи и оше по-малко отъ 
•КСШЧ1+. иитере- и на дър
жаната. И р.ни всичко
дз осуети това споразуме
ние, к .ето единствено ше 
е яз съст я ке ла 1аран- 
тира независимостта на 
Юг ЗСЛЛВИв.

В-к I ,Нгк »1*к| !>пе»тс“отъ
• з греби 1 < | VI Гмч пише:

И ако всички видими и 
невидими си 1 и, » нт са

Чета хубавата статия на | ньори, надничари.Наблю- | 
Столичния журналистъ г. доаатъ тия които се раз- 
Ал К. Константинеску—
ВЪ единъ о ъброекетЪ на 
В-Цъ .Семчелулъ".

Колко граедиви заклю
чения!

тивата нп кео с*!, не е 
никога ненуждназа единъ 

х ждатъ изъ а;|екгв, слу- | народъ който се издига, 
шитъ иигулериг"Ь По ли- Звр»ди таи ВЬЗМОЖЧР 
цата гмъ се чете голяма | борба и зарад* сам ютвер-

ження ентусиазъмъ съ к< й- 
Нито радостьта отъ зре- то я е прием.ло всякога.

—■ Счр^хь се за нЪкол- ] лището не може да пспра- да се поклонимъ предъ 
N0 чес»--говори мзжду , вч бръчки)^ остеаени отъ гояз мн окесгво отгждъ 
другзто г. Констатинеску — [ дневните ус-лия. Само о- сгрндлта, което, въпреки 
»ъ Тжргулъ Окней. Ка- | чит-Ь излачвлтъ понякога всичката саоя безименно- 

, КЪвъ замр^лъ и тжжечъ | отбн^съки н е никаква сть, дааз нЗ отечеството 
градъ е тези Тжргулъ Ох 1 благодарност*. залога за едно по-добро
ней! И чо жо ясно сж из- | Кдна благодарност*, ко- бждаще*.
НЬкнали твмь нЪкои Н"Ь- ято имтше нЪщо отъ наив- Под>- апечвтление юъ
ща, които н"е въ Буку- ното щастие на момчето пр >четеното, гърая по ули-
рещъ не забелязваме селянче отъ Слъникъ".

Въ ноеа а честь на град» [ Следъ като напутца точа 
то има одча мачка град- мЪсто и преминава презъ

СКа градина. НЪкплко, е- | града за гарзта,вспушалъ
Леи, скамейки и едно .Ка- се тукъ тамъ аъ разгчао- | саоит^ прохладни скрие -
•ино“—ре :торантъ. На те- : ра на тия отаждъ огради- | лищз, хоригч бб.ха излЬ-
рвеата съ трит^ маси на I тг, г-нъ Констатинеску зли на разходка
ресторанта свири оркес 
ппъ сь фаталния „сИ$еиГ.
По алеит^ се разхождтъ ва, кхкъ, иа пооикн огъ
Хгра. Мом ичета, гимчазис- тази прог.-Ьть, цялото това
*и и по боп тичкитЬ хсра къ без- м--но мне жгстео-кос
Градчета. 1о скамейкиттЬ, то си доставя часть (,тъ
Въ тоалети, седягъ госпо- радпеть, наблюдавайки
*и и господа, които не развлечението и блап дар-
Нскатъ или не могатъ да носгьта на другит^—дой-
веьнатъ оноло масит^ на де ма единъ дъхъ, да за

щищава границите, ни оте
чеството- Дойде и ще дс й - 
де винаги, когато бжде 
потикано. Водимо отъ ин
стинкта който му подсказ
ва. че нацията—това с то 
и че борбата, въ перспек-

умора.

! >-

цата.
БЪше прохладна прасе- 

черь. Горещиять день бЬ 
си чтишълъ. Напуснали

Улицата гъмжкше. Пъс-! продължава:
— И спемнихь си тога- троцкГ.тни премени, скс- 

центръчлИ шепни. моди.
И разгозори, рязгонери 

празни, суетни, нескончае
ми Смехове.

И въ тоя моментъ -ьь

тенъ трудъ.
11 с »м-1 точкова

израства
него. И ср!тдь негV» про-!задон* лягъ хървати»!., то 
тича цГлъ жиьогъ.. Раз- значи дн се се засили Юго- 
пънатъ нанегония кръс»ь, (Славия. Изявления на Д-ръ 
за благото на вчччи.

всичко

дънзто на улицата се за
даде селска кола.

Наближи.
Старъ седянинъ, съ у- 

виснали мусгеци у, гжети, 
свесени вежди. Гърба на 
по»ната му риза нгшиба- 
нь сь прехъ. Задъ н го. 
жена му. тоже стар.-ца, ! 
надвесена надъ пелупок-

I Мачекъ)
И н-к а завършва пк»: 

Всички ония, които мис-
ресгоранга. ТЬимагътаке 
Иузика и развлечениебезъ 
ронсумацщ.

Вънъ, около градската 
градина, подпрени съ лак 
те о низката ограда, седи 
Простолюд 1ето.,Селяни,ми.

Жиногатъ на без> мен- 
ного множество.

Да се поклонимъ 
рено предъ него!.

ж. __ ^. лягъ, че тля държ л>,< м-)-.
сми- же дз бжде силка и едъи- 

ня и тогава, котак- не сж 
задов 'лени хървати!^, се 
м-мять жестоко.

I

Н.

Да! Л Ькар|.ть Г)Ь жестокь н.< 
пр;-В1. Тч повече пц всичко 
на точ св Ьтт. опичаше те гето 
си и желаеше тото то Да ож-

да пречиаа сккап. 1 чалтотпй 
сърдоице. Н>. п- с.п сс п.,у^- 
п< кон. 3 н пата • I паднала 
далече на Сечеръ. Коч ли чай
ка учрЬ т.тъУ

Николай Минченъ Съмна мрежа краигич кварт.-.л».
МдлЬгали край ра иризесич 

стоборг, децата г.кдатъ обси
паното сь аиепи небе и с.т\- 
шатъ унесени \Убавят!, при
казки ма най големичкото и »- 
между тЬхь. сладки приказки 
за ..МтГчнич пжть*, за .Квач
ката“ и .Керванджийката“. кон
то е червена като крт.ньта на 
изклания керванъ.

—И вилите ли? Колко мног-, 
светли звезди има на небето. 
Над, веЬкд кжша по земчта, 
св+.ти по една отъ тич звезди/ 
Ако звездата сеоткжсне и по
лети надолу, надъ които кжша 
падне, тлмь майката умира..

Децата дълго слушаха. II 
после мълкомь си разотидоха. 
Славка замислена псе къмъ 
кжши. Страхуваше се да пог
ледне небето. Надъ т-Ъхната 
кжша, може би ше полети звез
да. Вървеше Сь наведена на
долу глава.

НЪшо просв-ктна надалече. 
Славка погледна нататъкъ. Ог
нената ст-ла на падаша авеа-

Де здраве, В1.е I", III,л тлчво. 
Да жин1.е ■ дз Се радвз. Нека 
сега го лиши от» топла, май
чина прегръдка!....

— Не идвай при мене мило 
дете! Не идвай мри чене! А-ь
те обичамъ.... затова, пази се

отровнитк цклувки иа

(Разказъ)- €|.сипакъ отъ трудъ и мжжа. 
мж+ ътъ се теше надвесенл. надт. 
леглото на болната си жена. 
Гой тихо и шепнеше утеши
телни думи, които странно оте
кваха ср1.дь здрача на низка
та стаичка.

—Детето тъи-много закъснЬ 
тач вечерь.

—Иди ю потърси Ангеле!
Мжжл.тл. излезе и скоро сле-дъ 

това хлопна пжтната врата, 
водешъ за ржка малката шест
годишна Славка.

Майката чу сладкия гласенъ 
на рожбата си и сс гюмжчи да 
закрие лицето сись аявяката, 
за да се престори на заспала. 
Злшото Славка ше пожелае да 
влезе прич нея, тъй както ис
каше да влезе вскка вечерь.

Живота Не майката гаснеше шу.мяваше малко по малко. И 
пскки итминатъ день. Тя I 

рспо съзна в; ше това.
И не стра;аше. Зашото вече 

свикнала съ мисьльта за 
хмъртьта. II; ли тя бкше един- 

мственната и другарка ирезъ 
рългит-Ь и самотни, лктни 
ДП и

Тч

тЬ оставаха сЬкашъ празни. 
Тя скоро ще си замине отъ 

свЬтъ....

С1.

тоя
огъ
твоята родна майка!....

Измършавклото ткло немощ
но се затресе подъ леката за
вивка и топли, секвали почти 
отъ безсилие сълзи, банно зак- 
васиха изсъхналитк страни. 

Безсилно и безгласно, май-

И не ще се върне
... Нека! Тя нищо не же- 
повече отъ живота. Но....

вече ни
кога..., 
лаеше
зашо не я оставих.ч|.... Веднаж ь
поне! Въ последната минута 
на живота си!... Да го притис
не до изнемошкла гръдь... Ми
лото Си. единственното си де-

скоро ще склопи за вина- 
Е очи. Тихс и неусетно. Как- 
Р° ги притваряше сутрини, 
,с-1адко и у м( рено, следъ без- 
сд.ина и усилна ношь. Тя ще 
Сс пресели на оня евктъ тихо 
и безболезне ио, защото сяър- 
та за нея нкма да бжде нишо 
Друго освенъ тихичкото угас- 
■ане на последната бледа ис- 
врица на жиютъ, който бкше 
останалъ ощ< въ гърднтк й. 
"зг които всккн день, т*й от-

ти

ката плачеше...те!
И да го цклуне силно, силно, 

съ прощалната мжка на уми- 
рающк майкв! О. какъ усмих- 
ната, какъ успокоена би прит
ворила навкки очи...

Но неможеше. Лккарьтъ из
рично забрани това. Тя бкше 
болна, а детето е невинно и 
имаше право на живвтъ.

Топла, лктна вечерь припад
на пакъ надъ града. Ехото на 
дневния грохоти замрк удаве
но дълбоко въ нейнитк пазви 
и сладъкъ лъхъ на отмора за 
чилува мегдана, уличкитк, кж- 
щигк. Блешукатъ звезди и лу
ната бавни оплита в и своята (Следва на 2-ра стр,)
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1-ца Силвия 1/8. Стамемсба
и

1-хъ 7> ръ уФсекъ I. у/тахосо1\
егъччани

Кммунаха г-цъ Людмила АШ. Лолсаа и 
Г-чь Д-р-> Минчевъ, доцентъ

София, 16 юлии, 103»

0:игурителното друже •
,м«|1ом1аа, наЖизнено прост- 

ранотво и нация. Хроника ство
което представитель, за на
шия окржгъ е г-нъ Геор
ги АтанаСсвъ, още на .28 
Юний констатира загубите 
по градобитнина на оси
гурените при него лица, 
именно; въ село Караачъ 
на г. Ьзйчо П. Бгйчевъ, 
въ село Дурпнларъ на г. 
Захари В. Холевичъ и въ 
село Клошка (Ц. Б~рисъ) 
на г. Генчо 3 Холевичъ. 
Всички сж останели пре-

—Голината скжпотия на 
съестиигЬ продукти въ на
шия градъ напоСледъкъ 
справедливо възбужда не
годуванието на граждаиитф.

Така напр. зарзавата, 
който е главната храна на 
населението презъ летния 
сезонъсе продава на извън
редно вие ки цени, които 
не се срЪишъ никжде дру
гаде. Сжшото нЪщо е и съ 
плодовегЬ.

Узнавайки че причината 
за това е спекулата която 
вършатъ н-Ькой доставчи
ци на едро на зарзяватъ и 
плодове, кмета на града ни 
Ионъ Жоржеску евземалъ

Културната капачета- нужднитФ, мЪрки да бж- 
цв! па премилитасаата дать пР«т*11ени «вит* на
.....__г«|. е самото мФсто и ако по
бНИПа ВЪ Кадралатера. ерфдата има спекула, да се 

На 17 т. м. премилитар- взематъ мФрки за премах- 
на 1,1 екипа оть нашия ок нането й и да се санкцис* 
ржгъ. къмъ която е при- ниратъ винонницптФ. 
съединеиа и екипата за на- ,,
родни танци при .Стража Н ( т> ~ ‘ Се* г?8"
Църий* въ кръстосването вилъ нъ село Почина Си- 
си нзъ окржга, посети и листРеск‘ «адежътъ Боню 
нашия градъ. Т«»Д-ронъ кжпейки се вь

Вечерьта на плщада ^У',ана-
„Пъчей* екипата. подъ рж- о " давсния е ученикъ от ь 
кон"дството на г. Пору» ‘ К/1ао ПРИ Ьълг. Части > 
чикъ Д. Кристеску, Д. Фло- УЧИЛИ1«е отъ гРадъ База1* 
реску н Герасе, въ проеж- джикъ* 
тстнието на мЪотнИ!^ во- —Напоследъкъ се основа
еннн и цивилни нласти и и въ нашия окржгъ бръс
на Н. Пр. Епис.чопъ Ге- ла (синдикатт) на земедвг- 
роьтие отъ Констаица. н скигЪ работници, 
мн ‘жестао граждаьи, из* Научаваме се обаче, че 
пълни хубава и разнооб- работодавцит-Ь не ежепаг-
разна литературно-музи- вали фиксираните отъ за
кали* програма. кона на бряслата условия,

БЬха изпЪгн хорово на- а отъ друга страна и ъъ 
родни пЪсчи, изпълниха се ржководството на тая пос- 
музинални номера, и ху- ледната с* били забеляза- 
бани декламац**и сгъ О. ни нередовности.
Гота, Басарабеску. В- Ми- т
литару, Кошбукъ и др ,май- /ия дни изл!’за отъ 
сгорски декламирани отъ пемаТл книгата .1 , мънски 
мл.длтЬ премилитзрн. Тьр- п '««“-антологични стра- 
жеството завърши късно НИЦ" ИЗЪ Р°“ьнската пое- 
презъ ношьта съ .Химна ЗИЯ ~ преводъ на нашия 
на Царя*, изоятъ отъ хора «граждгнинь г. Борнсъ 
на ечкпата и гражданство- ^ лев1:- 
то задоволено си разотиде. — Прочутвятъ българ- 

На другия день, екипата ска исторически Р< млнъ 
продължи своя маршрутъ. „ЖЕРТВЕНИ НОЩИ- 176 
уреждайки подобни нечери стр. 100 Екн. ше се тег- 
въ Ьалчикт, Каварна, Сте- лятъ на томбулз. 
жарулъ и др. Билетъ 30 лей.

Въ последно време най 
мною се говори за. жиз» 
нено пространство (зра(ша 
Уйа1).

По тоя случай в-къ .У- 
боуе Моу1пу* отъ Прага, 
Юлгй 1939 г. пише, меж
ду друготг:

,Не требва да се заб
равя обаче, че Бохемия и 
М )равия не сж само едно 
.жизнено пространство“— 
ами отечество на едииъ 
народъ.

Ние не сме само жители 
на едно пространство.

Ние сме една нация*.

■3*

8©

I
1Съобще е

Транспортното Бюро на ИВАНЪ ПЕЕВ * К д! 
ИВАНЪ ДАСКАЛОВЪ се прсм-Ьсти на у. . Па 

чип. Иляна (ср^щу Хотелъ Парижъ) 
и Бодегата .НЯГУ“.

Интересу! шитФ да се отнесатъ до горни? • хг,
доволни отъ оценката на 
ЗягубитЪ.

Продаватъ се 5 Н1ШЧАНИ Е: 1ИПП1ЧП
9х-ктарз ниви находящ-1 се: 

тритЪ между меригЬ на с. 
Суйчукъ, Езибей, Бозард- 
жикъ и Карпсинанъ и 2 
хект между Б.-Зордяа къ и 
Суийчукъ.

Ьдч > лозе незасадено, 
изходящо се въ лозята.Га
зи Баба“ шъ 4 декара.

Справка при 
НЕДЮ СТРНЕВЪ 

Манифакт. м. газннъ 
ул. .1. 0. Оиса“ № 1§ 

—Вагаг^с—

Гол^мпятъ и ний-дойре асорчирав
«дГЛЗИНЪ

С(
п .

т»
Се премести на площадт .Пъчей“ (Ш дрф 

ския п |-щадъ). Магазинатъ е 
съ всички видове маж фамурни и 
стоки

:отлично --е рти;■
гала теГк^

й равдич:
ПЛАТОВе 01Ъ прочут Т-Ь фабрики Л1!-'к4 
.Електа“ .Доробсниулъ* и др. |

Копринени И В1 лпей (дамок
ней-изтънченк.я вкусъ.

ГолгЬм

СТОЯНЪ МИЛЕВЪ
Гол^мь мапмипъ асортиранъ 
съ колониални стоки, стъкла

рия и др.
Предстлвителъ га 1радд 
ржга нл прочутигЬ анилинови 
бои „АСМ“. 

най-илнссни цени, на ЕДРО 
— и ДРЕБНО - 

Продава н продуктите отъ 
собствената си фабрика за ло- 

кумъ. бонбони, халва и др.

Фабрпка .Истамбулъ“ улица 
Думбрава Рошие Ле 11.

Магазина на ул Принчинеле 
Мирча Л» 13-15 Телеф. 115. 

— Базарлжикъ —

ПЛ. ТОВО, задоволя и*

аоортименть
ГОТОВИ ПАРДЕСЮТЯ ТРЕНЧКОТИ ФУДГАР1 
НИ, МУШАМИ и пр.

Млжки шапки: ^Фетро*, .Корберъ*, ,Д- кс*
БАНСКИ И ПЪТНИЧЕСКИ АРТИКОЛИ.
ОБУ Щ
Чорапи—пъленъ асортимент'!.- 

всички видове марки-
Впрочемг, посетете съ д, е%рие магази з 

кждето ще бжде:е обслужели сь познятата в? ■ • ъ п| 
пес'нс~:ь и сер>р оьность.

и ок-

продавани на

1

»
Н. КАСАГ.01 ь

Търся да купя: държавни
облнга-

ДоОрц ДоОревЪ ауторизиранъ еле трй 

техникъ при градската електрическа иент?гл
Извършва всички видове електрически 

лации. Работа коректна и съвестна.

Справк-: Епектриче'кг> бюро I- О. Писа 4' 

(Фнрмт См око» ъ).

ции, даньчнн бонови и акции 
на банка „Урбана* и .Ичдус- 
трия и Ксмерцъ Доброжанъ*.

Правя осигуровки за жквотъ, 
пожарь н пр.

;

. НС"
!I АТАНАСОВЪ 

О:игурнге ,но д вл .N8600» а* 
Блзарджикъ 

ул. Пр. Михай 21.

А ае бива!.....
СигнигЬ сгжпкн

чезна. ННакпл Маи-.ил Г,Ъш, 
Сг пись 

Женит Г

тжга от >ови
И децата не бЬглхл отънея,! кл.ашлт г ник. га *чи 
И тая жнш. се бЪха насео I НЬкога и нал наша 

Рали т(. около меч. Кран с!:н 'падна звезда... 
ката на срутенета каменна ст Ь-1 Унесени децата гледах 
на. Лудата легнала на една етра- Гр. «нит 1., кротко си! тен 
на и опряна на лакьтъ гледа- зди. благи и неск.т..пр.а'ня 
ше звездното небе. Мека, лун- никога, майчин/ 
на светлина обливаше бледото! И зведна-къ, т ч<т. вие 
й. като на светчц.а лице, а ус- запаи,светла чезда се^ 
тннтУ я с 1адко и приспивно! на отъ небето и полет, 
мълвяха: !аув сст.'Вила следь е

— Видите зи? Колко много-ясна, огнена следа, 
звезди личатъ на небето Надъ1 — Мамо, мамичко!--
нсЬка 1ЖШ.1 по земята евфги 1 Лудата, скочи като ж п/. 
по една звезда. Ано тя се от-1 полетЪ нататъкъ вд. тъ*’ 
кАсне и падне пр ако илль нЪ- Децата изплашени си

починала.малкото й сьрчице. 
Страхуваше Се вече

на детето
в се атурна детето, 

го нос^ !,щнахд и из
ведоха иав нъ. Н > 
скубна И1 1 ржц-.т!. 
ле гЪ иав> >.

Последвах 1 го

загракаха по пруста.
—Татко, нека да нидч ма 

ми 1ка1
— Тч заспа чедо! Нека 

Сьбудн утре, татко ще заве
де Славчето да види мамнчка 
См. А сега мен., си ле|кемь на 
твоето креват че!

Татко шс му разправи много, 
много приказки!....

Детето настоя, но бащата го 
поведе к-,.мъ сжседиата стая и 
то хленчещо го последна.

Съньгъ нл Славка тая ношь 
бЪше сквеемъ неспокоеиъ. Тя 
често с- стряскаше.пробужда
ше. м бълнуваше.

— Татко, откжена *е яижь, 
полетява зведата татко. Пада! 
пада

отъ но-
шиг+.. Молеше да ч приспи- 
В1тъ раи-*, преди заеаднгЪ да 
обсипятъ небето.

Но тля вечерь тя пакь за- 
къснГ. и съ плахи стж!Г'н и 
наведена надолу глава, бърза
ше къмъ дома.

то се из- 
ичъ и по-се

вь тъмнина- .чн . ■
та....

Но стана чудо. Свътла звез
да се откжена отъ небето и 
стре мглаво по тетУ. надолу, пра
во мадъ гЬхната кжшл.

Детето и.шищЪ катопопаре- 
и лудо хукна нататъкъ, 

хл°пна бърже пжтната врата и 
Се втурна нъ дворчето. Иредъ 
очитЬ ма Славка блесна

Изь улицитТ. и махалмтЬ на 
града, отъ янего години с: 
брод» лула жена. Хората б>- 
ха Свикнали да я виъдлтъ, какъ 
стт.тнаъ улицитЪ 
мълчалива, съ

Вече

1самичка ино
глава наведена 

надолу, глуха сЬкашъ 
всичко което

къмъ 
ставаше на око-

юч кжшл. тачъ майката уми-:тидоха.
Ра- 4 ' ! 1Н.КОИ прозорчета Нл

И оти *а горе на небето... | кнтк махленски кжи и 
И после,, после авездитк сж отвориха, ъени подал' *•" ■ 

очи на умр1литЪ майки нзъ т^хъ, направат-1
Ма акит!

ло й.
Съ никого

Никому

0ГНО-
Стаятаренаятъ продарецъ на 

ъждето лежеше болна майка и.
Тлмъ

нс аатоворнаве. 
не отгрваряие. Само 

децата б-кха нсйвит+ 
събеседница. Между тЪхъ еЪ- 
кааъ мътлвт-к

сега се щураха жени и 
бледи св%тлинка блещукаха 

СКклшъ кжсоае

■х■ и С— Нишачко нЬма дете! 
Манавахл дна, но Сдавил 

бей изгубала спококстваето са. 
Нейната детска веселостъ иа-

желани и отъ небето оби- затвориха ги пзкъ 
чатъ св ит 1 дева. И когато! какъ нейде въ ирака 
нощемъ децата заспинлтъ, т^- | ваше жалния плачъ иа 
майкит-й

изъ
отъ

за-’стаята, 
падналата звезда. 

Горбха свети.^

на помраче
нието изчезвахн и Лудата 
хвчко и сладка разговаряше.

Iтв- преаъ цялата н-«ц ка—Лудата......
бдятъ надъ т+хния егнъ. И ие

7*р ,Сотегс1»1«* - бтг^с


