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М$НГ1

ОоЬгодепе"
б1г. „Ксд СегоГ 33 а.
Вагагрс
АГОНаМ.НТЪ

За 1 юд. на 2(0 лей
За 6 месеца 120 лей

«спа 1а ТпЬ. СаИасга N0. 6

ашиятъ вестиш
4 «Следъ кратко прекъсване в-къ .ДобруджанЙНоаини* започза наново редовното си изли
Ь Считаме за излишно да напомняме зада1 целите и поведението на в-ка. Въ продълщ на петгодишното си съществувание той
ри и доказа своята линия на поведение.
Появилъ се и крепналъ като една общестее||еобходимость въ живота на българското
Лностно малцинство въ страната, в къ „ДобЩнскн Новини*, ще продължава да бъдекзВль на интересите на това малцинстзо изъ
ще на което се появи, сь същата обективЩнестность и законносгь, които съгохеракШЦ>али и до сега.
' Чркдъ на вейка заядливссть, шантажъ и «на
ше ОИутъ между населението отъ този край,веннке ще продължава да информира съ нужщт евриозносгь точно, ейрно и безприеграеню
Мггк читатели, върху развоя на събитията отъ
Щсашенъ и вътрешень характеръ.
й като мйстенъ ерганъ, списвснъ на българ#*»икъ, в-кътъ, комуго винаги сж били скъпи
ЩОйствието, труда и благоденствието на това
Мление, ще ратузз за правилния разв й на неЩр общественъ,културно-просвйтенъ и стопян• животъ, несърдчаеайки вейка общополезна и
||рННв инициатива въ това направление, криЯравйки и осъждайки всЬко отклонение отъ
*П*ть.
Трезво схващайки езоитй задачи и гледайки
I СВОята професия не като на случайно занимаX • като на дългъ и призвание, чу^дина вейрИ опетненость и минали грйхове, съ подчреЙЯ ма чегцитй ни, въ която никога не сме се
РИртлн, строго съблюдавайки всички законни
«•■овления. ние се нвдйвеме, че ще успйемъ
1 Продължи мъ започнато дйпо.
: Доверието съ което сме били удостоявани от ь
Ъкжде до сега ще ни подкрепя аъ подетия пжть.
,ЦоГ.р. Новини*

1*гарското малцинство и наПг !Мщпя реясимъ въ стратата
ЗяСЦЬ трагичния ин- издаде новото пранител1СВП>, кийто отне жи- ство, проличава твърдото
* ■« смйлия пръвъ- негово решение, да след•СЛръ Армандъ Ка- I иа строго пътя набелЬМг. Негово Вели* занъ преди близо две го1|й Краля, повйри дини, отъ активната воля
^■Минитй дйла въ рж- на Суверана, и неговиятъ
| Ма нспитакия дър- енергиченъ пръвъ по»'» — г. К, Арже- | мошникъ Армандъ КаК
линеску.
^Шпьрвнятъ ианиРедицата мероприятия,
ги |Р^Дрограма, който които предприе новото
Г-

-аш*

г

Отпраздхубахето имения
денъ на }{. ЗСр. }}. }}ели\ия фоебодъ
уУ!ихай отъ У*л6а-Юлия.

:

Спекулата

Не требваше да минатъ и два месеца от
как ь войната забушуьа
изъ Европа и това греме бйше достатъчно, за
да се почу!С1вуватъ ьейиитЬ последици, дори и
вь страни, неутрални, ка
то нашата.
Думата ии е за спе
кулата.
Освенъ страхътъ отъ
нссигураость, обшата пси
хоза на ужасъ отъ уннщожятелкнтй срйдсгва
на тази в )йна. въ цйлата економнка, ьъ сто
панския животъ на всич
ки страни се аабелйзна
една обша криза, съ яв
на тенденция на все по
' гол Ьмо задълбочаване.
На пърно мЪсго тя се
характеризира съ едно
бързо повишение на псни.1й на известни стоки,
намаляване или изчезва
не отъ пазаря на нйкои
първични
материи и инЦъличШъ столиченъ и Провинциален* Печат*,
дуотр.
произведения.
ставайки изразиШелъ на чувствата на цгълия наТова, именно, очаквародъ, въ дърги и вьсторжени статии, поздрави
щастливото см*иГиие и поже :а на зрпгич вече хл ” из чести търговци
Принцъ, дъшь и щастлив* живот*.
и Фабр>*канти у насъ,
Именниятъ ден* на Престолонаследника би ть п-реченнтъ спекуде тържествено отпразднуяан* и в* нашия градъ. Л*,1ТИ’ за к<»иго, изклюУлицитгъ на града бгъха окичени съ три- чи'елнит* пРе“/иа »а
цвгъШни знамена.
войни’
бедствия,
СуШриньШа въ //•/, въ приътслШвиеШо на
сж са“о срТдство за нестнитгь цивилни и есенни власти, офицерство- ' *
У лесно заб< гаШо отъ мгъстния гарнизон*. чиновнцчесШвото, \ТЯРане аг 1 по Д^денъ
стражерствоШо и множество граждани се от- ЗНл*ъ отъ
невидимия
служи Те- Оеит въ църквата .С'. Георги'.
блъ
Ч?СТН('С*
ПочесШиШгъ бчха дадени с.Ъь една Почетна > ьтл И{
търгов
ци, на земедьлскня про
рота съ музика и знеме.
изводител!, или градски
|еснафинъ, блйсна безскрупулната алчность на
спекулантите, които, еведнага лежупния живст ь на стра-1 динъ отъ сътрудницитй
правителство,
следъ устанг няването си. ната, пранейкн я годна на в къ ,Ромъния". съ
пелвтъ да пролължатъ, да може да устои на в:Ъ- право назована .Общестсъ същата енергия и ка евентуачность, въ ,венъ врагъ К- /
неспокойни
готовность, отпочнат^то днешнитЬ
И ет°. вейки дсвь. цйд+.ло за обновление и времеш, к итопреживй- нитй на стсетни продук
възраждвне ьъ сбласть- ваме.
ти, манифактурни стоки,
та на държавния животъ,
Въ своето стремление:индустриални прлизямсобновление, възраждане къмъ душевно обеднке- ния дърпа за горене.
и консолидиране ьь цЪ.-«.*> « • а-р* - т; МП .А
(- *■ па аа ;
»м^,>
Имениятъ день на престолонаследника, с*впадащъ П1ая година съ обявяването Му за пълнолгьтенъ, биде оШпразднуванъ тая година съ голпма тържсствсносШь въ цгълата държава.
Споредъ Конституцията на страната, още
съ НеговоСйо встъпване въ пълнолп>Шие, Ирестонаследниха биде провъзгласень за сенаторъ и
нленъ на РомьнскаШс: Академия на Науките.

.ПОБРОДЖАНСКИ НОВИНИ:

Стр. 2ра

Българското малцинство
(,Продължение отъ 1-ва стр.)

ние на нацията, правителството издаде редъ
постановления целяши да
урегулират* отношения
та между малцинствата и
мажоритарното населе
ние.
Включването на "мал
цинствата въ „Фронта на
Националното Възражда
не“, дчдената имъ въз
можности да бждатъ
представлявани чакь въ
върховната управа на
тля организация и пра
ното да се организиратъ
въ свои собственни ор
ганизации съ културнопросветни, икономичес
ки и благотворителни це
ли, запазване правата
имъ въ новото органи
зиране на адвокатското
съсл звиг, причисляването
на малцинствената младежь къмъ големата дър
жавна организация
.Стража църйи“ и пр.,
идватъ да подчертаятъ,
че новиягъ режимъ въ
страната се мжчи да за I|
пълни пропастите между •
малцинствата, и мажори
тарното население въ
страната, дълбани отъ
м аналите режими.
Българското малцин
ство отъ Ромъния, лъга
но толкова години сь
празни обещжия и вла
чено заради гласовете
му подиръ тая или оная
партия ка миналия ре
жим *, следи съ интересъ
ч надежди мероприятия
та на новия режимь.
Всичко тона, и напоследъкъ малките, но реглни придобинки, които
получихме въ областьта
па средното и първона
чалното ни образование,
подхранват* у насъ вЪр?.тз, че ако сния, които

сж поставени като ржководачи на това малцннство, биха положили
повече усърдие и стара
ние ьъ своята мисия,
българското малцинство
отъ Ромъния, би напра
вило доста много за сво
ето стопанско, културно
и просветно повдигане.
ПИОМА,
Тук ь пом естваме писмото на единъ наш ь съгражданин ь. тхй какго получихме.»*

Вь нашия край. култрурнати и проевгътна дейность
е съвсемъ занемарена. Години наредъ, никакви прояв
ления, никой не се интере
сува за добруджанските
народни маси за тгъхното
просвещаване, въпреки не
имаме достатъчно хора По
дготвена е* това направ
ление.
7ъзи нужда се чувствува
твърде много, идете въ ка
фенетата, кръчмите ще ви
дите младежьта завладя
на отъ лошите Пороци,
азаршните игри сл вече на
мода въ нашия край.
Никой не се интересува
за младежьта и нейната
елдба, за да бжде отклонена я заинтересувана въ
културно и Просветна дейностъ.
За това сж нуждни биб
лиотеки, Подготвяне на ре
ферати отъ литерашуренъ
и наученъ характеръ, за Про
свещаването на младежьта.
Помня преди 10 години
имахме въ града градска
библиотека, защо се пръс
на? на това да отговоряшъ
тогавашните ржководачи
че Подцениха Шая хубава
иден на добруджанското
население, което отдели
малкото книги, които има
ше въ своята бедна библио
тека и ги подари на тоя
общественъ домь.
И нена тази библиотека
се поднови и книгите останали отъ миналото излязашъ на бель светь и
достигнатъ въ ржцетгъ на
жадуващише м хадежи за
просвета.
ГражОлнинь

вия си оставатъ по?
сащитФ, или съ нен
{Продължение отъ 1-а страница)
чително повишение, д,
като т% стигнатъ додо
ща
отвънъ.
строитслни материали, и
Второ:
че
много
м^Ьстсуматора, чрезъ црг
най-вече на всичко, ко
повиши- веца или фабрикавтик
ви
индустрии,
ето е отъ първа и неот
необходимость, ха ценит^ на своитъ посрФдникъ, отбелязва:
ложна
използ- очебиещо голяма
растатъ чрезъ невъоб- произведения,
ка. Такива сж
разимо големи скокове. вайки за това повишени съ растителнитеслучаи
мята
на
сжщите
произве
Разбира се, доводигЪ
млечни
дения
на
въвшния
па
произведен*
коиго спекулантите сочатъ, съ малки изклю- заръ, макаръ че за тФж- хлеба, дървата за гоя
чения, сж не само неос ното фабрикуване пър не и пр.
Ето зашо, наврете
нователни, но най често, вичните материали сж
справедливи
сж тра
местни
и
на
нищожни
създаването на спекула
гата
и
повикътъ
на ц
тивни цени, особено на пени.
лата
столична
преса^
И трето: повишавайки
стоки отъ м-Ъстенъ про
се
цените на известни тивъ тия, КОИТО, по *
изхода, сж нздъвсЪкаква мЪрк?, за да се оп местни произведения са солютно безконтрея
равдае това съ дадени мо на външния пазаръ, и съ нищо неспрш*
обстоятелства, които, това повишение се ге начинъ, създаватъ и
знаемъ много добре, че нерализира и за маст обществено зло - спа
засягатъ, най вече, стоки- ния консуиаторъ, така че лата, чийто последна
загршшс.
повишението на цените общата
т-Ь идещи отвънъ.
всредъ
населението
всичстава
обшо
за
Че при днешното из
Създаването на я
ключително положение, ки произведения, безъ
думивистерската
кп
нуждит-Ь на държавата всекакъвъ мотивъ и са
сж увеличени достатъчно мо отъ полза за търго- сия за премзхеавс
спекулата, оправдава:
мнсго, за да се допуст- веца-спекулантъ.
пълно желанието на::
Не
така
разбира
се
не едно сбщо и еднак
вителстеото
да се спя
стои
работата
съ
земево за всички заскжпвави,
съ
всичката
.т.
нг, чрезъ увеличенитЬ делеца-производитель.
законите,съ1
данъци, нови фискални Зашото, докато ценитЪ гость на
такси, това си е така; че на неговитЪ произведе ва обществено зло ' У
ние сжщо и други, вън
шни причини, които не
зависятъ отъ условията
<
на нашето производство
и пазаръ, и това е вЪрно, но съ това не се
спраядаватъ неимовер
ните заскжпвзния, които,
вместо само съ 10 или
15 на сто, сж засклпнали съ 100, дори и съ
повече отъ 100 на 100.
Защотс: първо, че по
абсолситно беззаконенъ
начин*, фабриканти и
търговци, повишиха це
ните иа стоки, и произ
ведения, закупени отъ И
техъ на нищожни цени
още преди въвеждане
на новите дчнъпи, пре
ди да се наложи и у
>
насъ общата криза, кде1

I

Ной-хубово типово соЕ
ско брашно ще си тщ
те на мелница 9

КАРАЛЕЗЪ
с- Войници

В7/4

ГЪРЛЛНУ
Нлродьтъ си бЬше замиНа.ть. На върха на Голгота
61.x* останали само трима
та разпнати и стотницитЬ
конго, останали сами,гледа
ха загрижено къмъ Исуса.
Сльнисто хвърляше сЬнката на срЬднич кръстъ, на
к.|го той страдаше, на да
лече по бЬлнтЬ камънаци,
посипани сь останки 01ь
труда на онези които извършиха разпъването: гво.Л"н. дървени трески и ремъ
ци сь които бЬха вързвани
р.^цстГ, и краката на оежаснитЬ.
Надолу блестейки въ мъглчвинитЬ, Ерусалимъ ПОЧИ1

ваше СЬкашъ следа, дневно
то напрежение. Отгоре не
бето се закржглчваше, об
хващайки, като подъ огроменъ стъкленъ звънець, цЬлата гледка.
Исусъ умираше бавно. Въ
очитЬ му, ту гаснЬеши от!,
болки, ту просветващи отъ
спомени, свЬтъта. изчезваше
и пакъ израстваше наново,
като блещукането на звез
да. Тихиять вЬтрспъ донася
ше отнЬкжде благоуханието
на нЬкакви цвЬтя. Исуса, го
поглъщаше тъй както жАдничтъ поглъща капката вода и
се ободряваше. Степания!*,
от и време ва време, на разпъ-

натия ОТЪ лЬвата му страна
разбойник I., му помагаха да
си спомни по-добре, какво
Се б-Ь случило. МЬркаха му
сс привидения: струваше му
Се, че наоколо му пакт. виеше тълпата, все тьй-страшно, както когато го разпъвяха на кръста: Исусъ иска
ше да направи знака на
благославянето, но щомъ се
опиташе да вдигне десница
та си почувствуваше остра
болка и видението изчезва ше,
И зве дн ажъ, б л у ж д а в > ши т Ь
въ безсъзнание очи на Ис)са забелягаха нЬкакво мърданс долу на земята. Съсре
доточавайки волята си. той
видЬ, че измежду камънацитЬ 6Ь излЬзла една жаба и
искаше да премине презъ

пжтеката, нататъкъ къмъ
нЪколкото бурени, конто и
биха послужили за убежиП1е. СпрЬла за мигъ, съ
широко отворени очи, жаба
та гледаше сЬкашъ очудено
на тритЬ кръста; после по
бърза да тръгне. Тогава, не
надейно, като стрела прорЪз
ва въздуха единъ орелъ, и
сгромолясвайки се на земя
та, удари съ ключа си жи
вотинката.
ОчитЬ на Исусъ се раз
твориха и понеже отмалЬлата отъ болки жаба се
провлече съ мжка къмъ сЬнката на кръста, като къмъ
спасително пристанище, на
Исусъ .чу се стори че него
го кълве за втори пжтъ
хищната птица, която се
спусна отново къмъ некин-

пата жертва.
Само сего ус ти 1
че на кръста 61; стмо;’^
защото неговото
можа да възпре ПТИ-1
нейния дивъ полета 1
кърбенъ, за пърди
породи въ душата V. 'И
ннето за отмт ше ие н!
Издигайки очи.съсп^
гласъ, Исусъ ее '
Господи, накажи ъг-1
.птица!“
И дори ВЪ СЖШ1-

иззадъ буренаците,*;
на. яростно лаяйки сче и орел ьтъ, изп.1подхвръкна извед»3+(
ряйки дори кри лот1
ржба на една С"*-13келко пера се ра3°
ч
въздуха.
(следва на 2-Ра
('■

Г% _
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.ДОБРУДЖАНСКИ НОВИНИ*

^ ДЕСЕТЬ И ПЕТЬ ГОДИНИ ОТЪ СМЪРТЬТА НА
най-гол^мия български лирикъ — П. К. Я В 0 Р 0 В Ъ

Начоловъ-Яворовъ
■>езъ 1877 година
Ж. Следвалъ е въ
Жласно училище,
Ж става телеграЖ гакьвь Яворов 1.
|Яю време и вь
ЙИтрадецъ Анхиа»
|Жт1, които печати
{Жге вь сп. „МмаЖлатъ внимание■Нишите литераЖши, което ста|Жл бжде прем Ьс|Жи'1. Тукь той
^Кость да се от|^К на поезията.
Жъ първия пеЯВовото творчесЯрсять яркия от|р1[ селските и снМЮлп’, въобще, съ
Щ #Ь закърмемъ и
рока да забрави
п си!
1Ш и свободолюМЙго направи че
ро! дълго скита
ММСките планини
^ЦПШри редактира
Ибои или смърть*.

Плодъ на тия му странствувания сж и книгите му .Хай
душки песни* и цикъла сти
хове „Хайдушки копнения*.
Трагедията, която настжпи въ живота и творчество
то на Яворова презь пос
ледните години, вдигна ржката му и той направи о*
питъ да се самоубие, но
тоя опитъ само голишиотъ
зренението му. По късно
обаче прегъ 1914 г. той пов
торно се опита и тоя пжть
не сбърка.
Смьртоносниятъ куршумъ
прониза черепа му.
Известно време Яворовъ
бЬ и артистичесни секретарь
при Народния театъръ.
Той издаде стихотворни
те сбирки .Стихотворения*
„Безсъници* и .Подирь сен
ките на облаците*.
Яворовь написа и драми
те ,Въ полите на Витоша*
и .Когато гръмь удари**
Умре на 37 годишна възрасть, въ разцвета на свои
те сили и таланти.

с. к.
I

съ иощьта на стихия
мжката и страданието,
родолюбието и свобода
та, дори и смъртьта.
И пс-силна отъ стихия
та, неговата оесень се
издига до възбогъ, откждето, съ лазура на
слънчево сиявие озарява
духовния обликъ на единъ ц-Ьлъ народъ.
пжтя на
Сл-Ьдващъ
К
едивъ животъ, изпълОТЪ
||1 »рЪлото жито ненъ отъ злощастия и
•раасмя и потис- страдания, поета приюти
<Ъ иссретната у- въ изтерзаната си душа
• саоите братя, и буйно сърдие, скръбьП||хъ отрано се та на света и страдани
съ неволи- ето на човека.
И затова, докато пъра на българвия пернодъ на негова
кратъкъ и та поезия е реалистична
*Ъ животъ, въп- и жизнена като първонашатт
■Ъ себе си тра- източника си
^рчвсть ка своя народна песекь, въ вюЯюровъ възпе рия периодъ, тя е пе*

1Д»

нязътъ отъ
„ образи на
поезия
и
отъ недалечшо, наредъ съ
‘Вазовъ, сияе,
и своя великъ
мта, писателя и
7др Крачоловъ
Г;-Г
, ■ расълъ въ
равнина, упо-

и 1

104е.:-|Ц
Ит
Исусъ

проследи
жабата. повОодъ. Г , тч побърза,
г?1 (Хкржаха силите,
местото кж.ен-Щц да се скрие.
СПО®» УДари менадейп
ДспрЬ се за
,и-та>омъ погледъ,
НЬпна бесно и
щич Вр устата си
само
ЦШбнте
я раз,и
'
чзплз Ейъ отъ болки
тоя
1НЗ +: |в сле съ
оте |:'1тъ кръста, Съ
л.та. I §Цс>. Исусъ се
о: .Накажи
«чжте за крьвь
ра г ^Г
[Щ

СД11°

уста!* В!, тоя мип. стотни
ците,'забелязвайки кучето,
захвърлиха върху му Дьждъ
камъни; едни му сгрешиха
ребрата, други му пръанаха
главата, а грети го повали
ха покрай пжтеката Следа
отъ кръвь се отбеляза по
пръстьта.
Сломенъ отъ жаль, изт
очите на Исуса протекоха
две сълзи.
И съ смирень гласъ. Спасителя се помоли:
„Прости ме Господи, прости и на те.хь!*
( )Г к рО« ЬНСИ>

и- мимневъ

Трагедията на П. К. Яворовъ
. ..И сто воня чась на синята мъгла,
Когато млъква шум г и тишината стене
При своитЬ прозорци седнали бе и. мощ...
Спомнете си. деца, спомнете си за мене
И прошепнете—лека нощг'
II. К. Инорова.

ВрЬдъ дългата гале Бодлеръ и пр.
Ст, устата ламя —мъл
рия на мжчениците на
Скржбеиъ и сграхо- вата. продължаваше да
българската м съль и тень е от говоръть на жили ранената му душа
творчество, ГИю Яво тоя въпросъ.
съ своя ги .бичи ОТЪ
СКорПИОНИ“.
ровъ заема з< видно мЕГИю Яворовъ!
сто*
Сломени, слепъ и саПоетътъ, който тъй»
Мжчеьици.... н т-Ь сж тжжно, тъй-хубаво и ис- мотень разпънати на
тъй-много! Ботезъ, Яво
кренно пе надъ селски кръста на своето стра
ровъ, Смирненски, Гео те неволи,
селикиятъ дание, приютил и въ пре
Милевъ, Дебеляновъ и сърцеведъ, който разди вито I ирди великата тра
пли и най потайните гън гедия на своето сжщеспр. пр.
ки на душата и надзър т ву в а н и е, с е л в и же ш е пое
И защо ли една и сж
на
въ нейните бездни, та между хората, или с1 дща навс-Ькжде е сждба.
та на всички велики из. певец!,тъ, който вдъх налъ стмичъкъ некжде
браници на народите и новено, като умираща, слушаше унесени сладчовечеството?
лебедъ, пе съ плача и киягп зоаъ на любящи
Спомнете си за траге плака съ иЬсеньта на те го две Сестри, идяшъ
дията на единъ Пушкинъ, своята душа надъ човеш- изъ огвждъ царството
Надсонъ,
Лермвнтовъ, I кото страдание, той. кой на живога и страданието.
Малцина бе.ха ония,
Байронъ, Едгоръ По, Еми- то посади най-хубавите
неску, Петьофи, Хайне, цветя въ градината на които облекчаваха щобългарската рсчь и стру годе, псследнитЕ земни
па грамада бисери въ дни на мжченика Яво
сень на тжга, мистици- светилището на българ ровъ.
И той бавно и мжчиската духовна съкрови
зъмъ и отчаяние.
тъй-огорчень, телно угасваше. Докато
Но и въ първите си щница,
песни, като: .На нивата, тъй хулень и изоста една нощи, студеното
Грздуш<а,Арменци*и др. вени си замина отъ тоя сърце на харамийския му
пищовъ се трогна отъ
така и въ последните, светъ.
адските мжки на своя
Ония,
които
не
разб
като символисть, (Виде
версии другари, надигна
раха
страждушата
душа
ния, Маска, Песень на
на поета и дълбоката се и жежко целуна съ
пегенита ми и др.
той си остава все сжтция трагедия на неговия жи дулого си неговото чело
стихиснъ творецъ на най- воти и творчество, увен и съ песенита на загкитната българска речь чаха мжченическото чело лъхващъ като ьпиринна най големия българ ските усои пукотт, го
и божественъ стихъ.
ски
лирикъ съ трънения съпроводи въ леденото
Въ своето изкуство
той откри и създаде но венець на клеветата и царство на вечната по
ви форми и слоиа и въ когато той ивнемогва- чивка, кждето, и усмихпесните си за любовь ше подъ огромния кръст I. нати и разплакани го
къмь родината, за учас- по пжтя къмь Голгота, посрещнаха и прегърна
тьта на сиротните, тег камшиците на техните ха. него,свеятъ невиненъ
лото на селяка, въ п!с- злссловия обвиваха окър- брагт. неговите две лю
ните за мжка и любовь, вавеното му тело и ни бими Сестри; двете не
той показа, колко бс гатъ жеха неговото честно гови редни Сестри, кои
то той приживе найе българския езикъ чргзЪ сърце.
словото на поета.
Яворовь убиець?....... много обичаше: Смърт ьПремназлъ като фа- Убиецъ наЛора, убисцъ и Лора... .
И ето двадесети и пети
келъ презь младата бъл- га оная която тсй оби
чаше
повече
от
ь
всичко?
години
вече, неговите
гарска поезия, осейвашъ
рухнаискреини
песни и изпо
За една ношь
я съ животворящи искри,
той описа огнения пжть I ха стените иа неговата веди. като капки отъ
кръвьта на негсвотострамежду Блевъ и съвре- ! заслужена слаьа, за ед
данке. Копягъ по стените
на
ношь
неговите
учейената ни поезия, за да
на нашата съьесть и
I
цици
и
обожатели,
слостане упование, напжтглухо отекват!. секашъ
на
вдъхновеното
ствие къмъ бждашето. жиха
стенанията
на търчаща
И отъ истински съвреме- му чело юдина целувка,
се
вь
споите
грехове,
неговите
ненъ псетъ, той стана за една ношь
душа.
поетъ на всички времена, приятели станаха негови
Зг двадесетг. и пати
който, разривайки своя- врагове.
пжть, ние виновно коНапраздни
бе.ха
ст
крута душа, разрива душа
шятелни доводи, папразд- леничимъ предъ свития
та на чогЬка.
гробъ на Яворова и на
Слава на такива поети ни бе.ха дълбоките и йе
на поета шите устни на разкаеии
и наролу, комуто т* сж крепни клетви
(Кълна се вь гроба на грешници тихо мълвят ъ:
чеда!
Ат. Павлввъ-Поповъ майка си....)— не му по- Учителю, прости ни'....
Николай Минчев>
верваха.
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Съобщение N0.13 на генералния
щабъ на войската.

ветъ на'м^
адвокат^
лет

— Въ едлнъ отъ брое
Г-ца Еленка В. Прекова
вете на вашия събратъ
а
Съгласно н:
„Добруджанско Ехо', сГ-нь Стефанъ Стойчевъ
1. Сж въ нередовность сь военното си поло
конъ
за рее
сгодени
жение, офицерите, подофицерите и войниците динъ отъ местните му
нето на глезил
сътрудници пише.чеотъ
Базарджикъ елзвне
Семизалж
отъ запаса нгмирещи се по домовете си, които
ОТЪ СТр(
години билъ про
отъ месецъ Мприлъ т. г. и до сега, не са били две
чело
ка
мЪок
излиза
д а
намерени отъ военните власти, за да имъ се врж- таналъ
бъл— Оня день се поми- катската колегд
ч;1 единъ отъ следните повикателни билети (огсПпе ,единствениятъш
гарски вестникъ въ Доб на внезапно
нашиятъ назначена е™
бе сНетаге) новия моделъ:
Васнлъ мерна комисии
руджа.
съгражданшгь
— жълти или червени съ звезди и печатъ
Очудваме се, чс ако Цветковъ-инжинеръ ле- товъ: юп 0.{У
— бели за оставане въ дома
бесап, Най] Ри
сътрудникътъ не е зка- СОНАДЪ*
— бели за мобилизиране на работа.
Покойзиятъ бе и Рте1а,
2. Са въ нередовность съ свсето военно по- елъ това, зашо редакция*
Е. Устезси.
ложеине сжщо и офицери, подофицери и бойници та не му е напомнила, бившь преподаватель въ
Посяеднип
че тукъ, отъ петь години местните български укоито са по домовете си (аеконцентрирани),
баче,
откеззм
насамъ,
излиза
и
другъ
чилища.
— които са получили и иматъ върху си по
СВОИТ+.
месп I
вестникъ,— Добруджан
Нашите съболезнова
вече билети отъ тия които са показани по горе.
— които не знаятъ частьта, къмъ които при- ски новини*, кейтс, сж ния къмъ опечалените!. на Прзвосадзд
чи на техно ч
що така е български весиадлежатъ.
— Вь неделя 5 т. м. Диомсде Пога
2. Въ всичките тия случаи, за уреждане на тнпкъ.
военното си положение, въ срекъ отъ 20 деня огъ
се състоя публично съб Радулсску и ^
—Въ унисовъ съ пред рание на бряслата на Маринесну.
публикуването на тон заповедь, всички горе- спо
Новата кс»*;
приетата
борба противъ Шъргозскитгъ служащи
менати лица, требва да се явятъ съ уволнителниЖИ
кле;вз
тЬ си билети и съ повикателите такива които при- спекулата, местната об оШъ града ни.
щинска управа издаде
тежнватъ въ:
Въ прислШствиеШо на
заповедь,
въ която са комитета и на члено
— Военното окржжне—за окржжннте градове
нормирани цените на св вете се даде рапорШъ за
— въ полицията—за другите градове
—въ жандврмерийските постове—за селските естните продукти и на досегашната дейность.
общини, кждето ще имъ се вржчатъ лнсмении уве- предметите отъ първа
иртрзр
НомиШета постави
несбходимость.
ренмн, че еж се явели.
предъ есички членове неЗав ърши.ть & I
Вижда се обаче, че обхомостьта от заздра4. Задължени еж къмъ горните нареждания.
—Резервисти редници до 30 годишна възрасть много отъ предписанията ване на бряслата като кия факу.тггп
—запасни подофицери до 55 годишна въз- на тая заповедь, не се айелира къмг
ввреитеп
всички
1 съблюдаватъ.
растк.
търговски служащи да
ГРАИЪ-АЯ
--Запгсни ефнцера на възрасть предвидена въ 1
се зайишаШъ.
— Питатъ ни некои
закона а имиенне: 55 години за нисшите офицери,
Радиоскопия.
19— за майори, и 61 за полковниците.
граждани : защо се уее_29 октомврий т. г. въ
Обръща се вниманието на онези които сж въ личана цената на дър- България се отправдну- фия. ултрав*
нередознссть и до 20 деня отъ публикуването на вата за горене, тукъ вь ва 25 гвдишнината отъ чи. Приема^
■астоящата заповедь не уредятъ положението си складовете, щомъ като | смъртьта на голЪмиябъли й
ще бждатъ поведени подъ еждебна отговорности, цената имъ въ участж- гарския поетъ — П. К. цинския
улица Неде!*
пред военните еждилиша. (Заповедьта е отъ 7 т. м.) иите и заплащането на
воровъ.
транспорта имъ до града
Ватагр
— Г-жа РуСка Атана
не са увеличени?
въ биншет;|
Защо?—питаме и ние? сова бивша учителка,
Базарпжвкъ, ул. .КостаДобри Р)«
ВАЖНО ЗА ТЬЗИ, КОИТО С* ВЪ НЕРЕДОВНОСТЬ СЪ
ВОЕННОТО СИ ПОЛОЖЕНИЕ.

Д-ръ Петър)

■

ки Негри’ .\*° 10 запис-

Н. В. Крия » бедни,* деца
ж п тг

.ГпЛаГГо^снн “е

_

е състс-ялъ подъ Висо-

ва
абонати
за списанията:
„Мояерна домакиня*,
Детска
и п

Ш< В> Крали 0 подарилъ ‘2,оО(),(НШ чайшето председателство ,
лей за нуждит1» на УЧИЛИЩНИТЕ на Н. В. Краля -съветъ, | рад°стл-» Вес™Икъ

кантинн 8» ОедннгЪ деца отъ Крал- който
се е занималъ с* жеНоТ
и * итерату*
ренъ глесъ*.
ефикасните мерки, кои
ството.
то требва Д2 ссвзематъ
— Вь идущия брои на
■ за спирането на
| латг.

слеку-

Новиятъ кралски
вредставитель на Морската обпасть

Д-р.

на..детски, п*т-«з

нерим!чки
Радиоскопия

вестника, ще откриемъ фия. ултрав*0’*
страница на младитЪ. Се уста; ези з

БОДЕГА - РКСТОРАНТЪ

ЖИКЪ у.1 р
• ГIПС1
-

Иг.27, ср*01) Ч
мурлийсчи.

«
Съ Височайтп указъ е пазначеиъ за Кралски Нредставителъ на
нашата область г. Генералъ- вдю- Първокачествени Търся 5^ к'^
!
тантъ Траянъ Грпгореску.
ЦИИ, данъчни
:
на банка
Различии яденета и отлична : ции
дустрия и *г
скара.
Чети и разпространявай

*=з-.,ЛА НЯГУ“

■

ВЕСТНИКЪ
,ДОБРУДЖАНСКИ НОВИНИ“

Прислуга точна и съвестна—

ЧИСТОТА
!

посетете

ОВРАецоВ;

:и шене

вогь, пож*Р"
Г. АТА**
Осигурят,
ул. I *Р

брой 229

епе“
>п<1ея! А»
||шп!

НфОРИШ

пнп

ЗТГ .Кеяр.
К АБЕ V

Идвар,

В Декамврвй 1»Р> баигрс

ЛСБГУУЛ Жсхпскм

новини

Л } • К I: 5 А:

»§Нп
ОоЬгоуепе"
б»г

,Ке§ С«го1 * 33 а.
Вч«г|к

АГОН\М1 I Т'Ь
• *а 1 г < II и 0 .н й
Иа б месеца 110 л«Й

Тг1Ь. СаНасга N0. 6

е отъ причини^ | Новото правителство
>га попитали великия руски полковогворовъ: Коя е тайната на неговите
юбеди.
1а обичашъ пойника си — билъ отг. -

А'-

къ лежи цЪлага тайна на изкуството
квЮдишъ. Ето тукъ лежи аулата фило[жц отношенията между ржководач < и рж■ рбичашъ тия, които ржководишъ, де
П» ри на ги между тЪхь, да се волушаашъ
МЯгЬ имъ, въ желанията имъ.
|1й ще те обикнатъ. И тЪ ще те след04>кзаниятъ ргзултатъ ще дойде тогава
* 1Ю себе ои.
Горната ; етики ни навеждатъ на интересЙМ| върху нашзта действителност*, върху
^ЙЬхестсенъ, културен-*. »• стопанско ж:.
живота на българското народностно маяШ Отъ Ромъиия.
1СТО чунаме мнения, какво че двадесети и
Годишната общестзенна дейчость на
Щцинство отъ Рсмъния, било въ обла9 политиката, било въ тая на прсссЪтЛМ стопанско д-Ьло, не е дела нужднитЪ,
«М зядл'олит'лни резултати.
КОва си е така.
Спорно, за това има мнего причини, но :
Ъ нйй-глнвнит-Ь е тчя. ч* у насъ, ако ‘
то, поне въ ловенето случаи, е сжо проп^сть между ржковедачи и ржК бждемъ искренни и си пр -знасмъ
■|е му е местото тукъ да рояимк изъ
| и да п сочваме с-ръбни пример.*.
|ото т-Ьхг есЬки отъ носъ мека да ги за-

рЬ
■ искаме да тръгнемъ по един» »г н>.
ЯСКть.
• Шазиатъ ни. ние сме била ю нзги на
■•я пжть.
'» • ние“?—Българското малцинство^ НаДа! отлично! Нзрсдътъ е бивалъ яинвЧГ Н§й-Ч1стня. на оай правия пжть.
т < народъть ке греши,
рското малцинство отъ Ромьния, въ
с очт"Ь широки слоеве, е било чине.ги
М но, лоАолчо.
о иска огъ сяоитЪ еднопт.еменниципо ржкозоднитЪ м^стя на не^о^НI^
1 културно-просветни институции, ДА
ва;ъ въ негояистъ глясъ, дз ззчититъ
■->оля, да не дълбаят ь пр п^стъ между
него.
!• настоящияп, режим», ьъ страната ни
1Р® редъ наши. собствено институции.
В**, бългорска община. културни < б-

Ьг

Добруджя и нойНГЛП

11<1Г*.<ИЯ

Единь радостен* $аа есь д( й<’е да раз
I ведри с)ушитя ни и
да
ри сяе една сьрьбна мискь. сь асм&о бяхме
свикнаха, сь която се
бяхме дори рцимирили
| не Добруджа, съсвоиИп>
обшир и злиПлни по<ч
|
и ееипе пики труш» по
тяхь, сь своето лецндс/ но минало, еь овее
те настояще, сь свсиШя богиШсШла и чар»,
не можа до днес» да
наложи здраво, вь облас&ьШа на лиЮерсШураиа и Поезията, едно
име—символ» на нейна
дали
та чясен» и мяка
Споредъ изявленията иа нпеиять м-съ пред
И еШо днес» започва
седатели г. Г. Татаресяу. иорото пр *иителстм > ше
ме пе чстанеШс на гоблтде едно приятелство нз тжтрвш»
е КС' л
ля май* а историческа по
дир -<е не .страната, добрссжседсм. ти шеш>*
ема .1 аеашьрта моги
съ вспчК'1 държ-ви и спазване на ктр -т а иеула“, сь ск>»ои» и*ь буртрали;ет».ноШо мич"ЛО на Доб
руджа — творба на поз
Ма 14 Посмя. и. едно ттрже.гнино з.ссд«нь е {
натия
доб;>удм ансьи
на сенат?, бидоха отпраадт унаьи две ^^д^мм съ» ' пет ДимиЯ-ьр* Пасбития изъ гстмрини на т*я институция
I кале»».
Мачърш-атто 25 години отъ мемглта, коЧетень поемала. С*
гат 1 Н В Кралъ Ктр лъ II — Тсг.на Причи',
най тпретвато ни л?я*
встжгш нъ сенат.* като сенат, ръ по ирап ,<14
ду дежни + ь.
авторке »
Ноемвр! А 1914 г ). и пор* ар вт з! л *ся» аве ва
в»САегсква цяла една еМ кр. В. Военолъ Мизай > тъ Албл-Юдия,
иеха и п тгмнсй.0 микато генат('ръ по прало, съгласи Конституцията
-ало н а
Добруджа.
с.тдъ »р< , «а V згл сячтнгто Му «1 п * лктеаъ
Предь нас» се ре Чватз
озарени ои.ь тв>->рнее*ищ
п *йя?о на псета, пре
лнсШни и - ьви насти
ни с.и~хийнйП}п
терени * ашесШгия и пу
" »> *,а
Съ ВиСоч- йши Кралсч* Ука •ъ, г. В *м:гръ
години,
и векс вниСия
Ямя-д**, б-яшъ м ръ мг. пра*т;жли*^
*• ме-*
страданик ><а раята, и
д* лЛикитя шайни на
маченъ Краски Съветник;
Си арии'и сараи, лк *д.>
ни ‘и '» стенитя си не
е
' л трагедия
шества, учили ..а
И : ля ми» >;сет~1е
и
Прекрасни мъ Та к жаеге ржко. ^ • ч
а
и
та .«ад» * мцсьитя
ря»ржкечот-чи мегатъ д * гг ср1шч< ъ д
1»
г»е:\,. «> умс шнс. ти
-*'Ъ
м^натъ миг;:и, ав бждвтъ ни -8ГИ
на
:вЛсри, и ораеивта
рачбе
досегъ едни съ други, а- с» онс,л*«'ъ
<и1 тпс*о*а
идятЛни
р !тъ. обикнатъ •
Синче
на
Дсбрудма,
<>
е
ж г
Дейсгвигелкостьта ебане.
рсвятъ Оуьиии. % ни и
друга.
и члД*
рьнчСиОс
Д това е една отъ гл^чнитъ гр чичи. за
нс
ва
с
г
би
•» Йго и
недостатъчни»^ ретултети •- най.атя пя»ае'»т/с*яля» ■« *р» стракиц»!
годишна ая- ность
Ноною п, авителстяо, о ставено взъ ср+датл
на Фронта на Нац. Възраждаме, е залог» , че кур
сът ъ на обновление и възраждане на цело
купния жиноть на страната, предприет ., прели
дне години п дъ Внсочайшиятъ импулсъ на Сунераиа, запазва напълно сноять кантимоитстг.
Личностна на новия м-ръ председател г.
Г. Татареску, Кралски съветникъ и една отъ найрепрезентгтнвнитЪ фигури на ром»мекия политически живогъ, е гаранция, че (-стор. жвата по
литика на Ромъиия, както вжтретина, пй-нъяшна, въ тия трудни моменти конто гргжи янама, ше бжде запазена и продължена ст о шиять тактъ и умение.
За аав:и;то на досегашниятъ м-рь н» Вън
шиит^Ь работи г. Гвфе*ку на сжмти«тъ гнетъ, г
сжщо доклз-телс гво, че въ сбл -стьта т.д тишиата ни политика не бяиа да
чакаме »з»е-

Г нъ Викторъ Яманди налначенъ Кралски Сьветникъ

а/7.

.ДОБРУДЖАНСКА НОВИНИ* ___

Стр. 2 в

Чета въ столичнитп, вес
Огъ нанеси» > време вь
тници
за редь анкети на
града ни се дър*а*ъ ска
правени
вь различни Фабзки върху въздушната и р.ка, кждето
се констати
химическа н Пяа и пред- рало че не се сПазва работ
падането огъ насиления ния законно денк, изпол
звани СД младежи, които
отъ този родъ.
* Ние се радваме на тая не можатъ да усточшъна
тежкия трудъ, на тгъхнахубаван полезна н ;п ;
ти възраииь и че туберти а, защ )т
■: V. е
гъ
^ ку позата зсЯлашва тгьхгол1им веобходимосгь за ния ърехъкъ организъмъ и
че опасностьта е го ггъма
цннчллото нас-е
за да ногаШь да станатъ
Д . ШНг!Т Ь Гр н ' 1-р утрешни дебри работници
ме а.
и д ос той ни защитници ни
3 щ 11 о, аЪрно е, че родината си. Ако т *обцявнлч »то населе ис .р-Ь- на аншета се направи и вь
бва отъ време д< т*2- н:шия край, ще коне та
Н.-И1 този въпрос ь —: ъ.ч- ра ям ся мото.
Новата Конституция,
дущнитЬ и хим <ч • и аоа»а Пълни ирчва на цъло■ •аления—и мч <<а
ш- работничесво да си орпртдпазлйвне
гь тЬхъ. гинизипа св. 11 брес Iи за <»а
Ние сь р д сть п сечо »сс да защищава свочт/ъ
пнзаме гия сказки ■ па ин /-.ереси
И за пехве хване е, че се
че, д >бре би било тия
сформирах
1 ееч». такива,
с- ззчч д I иматъ п -н ан
17пи
я;рк
;■--ърговс
кг.ченъ харЗк ггр т, л* * служащи, к&чс г. . итт
р. ■
м же нЬч.-| ь да се ор- шу, обущари ти. те тилагализяр ть • , еч* ’
е>Уъ^^уц.а т-г’
>‘руги
пи, енщдепис нужлви- инициативи з: сформир .не
инструмент**, апар<ги ча бресли вь други-гу бран
и иринадчежносг 31 пр • ша.
Но в*йпе п това. ще не
кгяческо п "зна :е.
се чувствуза тая си
кояД »бро вчеч 1з-л * * пра
о Е: обхване всичкз труви И ф^КГ , Ч * С<а.З .:!ГЬ днчц се и замиете свои
се *зчасяг ;■ и вр б л? р* брнслов мивотъ.исе занияае с* езоа йъ всекиднески езикт, гз м *г Т> да
бждатк стушзич
ъ ! 1ни НУЖ(^българското
населени? , 3а\она задг 1Жа*а ^
Г
потници ".гъ <’а работник
< ТЪ грзд^ ви
.
II
Г>. Д
зкпо се уйражнчва вь на
шия -рай, въ нехтечи ни
рчб. : г-ици,
■ай ва дени
съ ни . за- ча < , уво н
ния
а е.ч пр-едуйрежх >енис
иззаре *ли- п> час<>ве не се
Плащат-, й и:..ската ючцвк ер • \'':п въ кешич
край -еч *. я труд е навеи кжде изйо взванъ.

палата Венеция.
6 МЦП*0Н|
Кореспондента на аНй
г нция Ройтеръ смЪта,
™нгл^я заГ1
чс еъ тая с оя не Съзет»*,
ще
бждс
разглеИ нека резберемъ всички
не народното здраве е ну
дзиъ иьпрпсв дз правата
ждно и че ксговишгь спо- ■. на нсуТрвЛНйТЪ държнВь р 1 ЗЗн,**..
ссбноси и си ва ся. нуж '• Е И.
отпра и К1ч^ (
ни за утрешния день. Д’/- ■
подке
-и ■
мае ата има нужда отъ |
лише
не
отъ
уч
здрави синове, а
заем.тубер.улозни.
1
И нека работчицишгъ Р гъ
1
нашия край разбератъ че,
ви ОМ л НЬ, *.
бряезата е оутлша ча тгьящ* у, ч
иI
хнин все^идневенъ живе-ть
най
м
за да чогатъ еа защитят*
С' ч*ечъ цгнтрзл^зи- лири
законно сючтгь йра и.
ед н я * ъ гдав- за ти
// за всичко шова е пу р! .1 ь
кано общуване на всички ■ и.*I • земеделски инстибресли, а иматъ свой сей
нень клубь, кждето да ! Ь ; *уии , п л женисто на
г, ть да се' за^ияавап.ь съ ; 1 - медали то въ страна* ФИЛЛ\И
в син и належащи вьйроси.
м е елтдн -тк:
изнинз а ги конФ викти и бж,- :
Бл-л: риятн то време
— Ки■. д
дат* законно разрешени.
Единния клубь на брес- I "Р^*ь
«днииа, о« ь ч*.т ъ;:1г-;|
ли т ъ вь нашия край ще п 'дпом 1*.а МНоГО 38 за- Врь Й, III р : :
бж^еучивище и доя
кж- ейвая 1
• зммнииатз. МИЯ ( V **1С'
депо ще се държать ресреОгь о-ржил-Ь ня Дурати, увеселителни ерлщи,
нскою м чг, само окподгошляне н> тестрална
Ф :,П г.е:,
труИа, хорс-е *; др. да се рдгъ Яз м ца разполага
зай —ересува рзботчичее- с. ; с-мал»*а засЬт? плошь, 3 дни.
“ео- о въ кул -урна и Про
«к лкот' ковалата годи*
светна л.Инос-йь, за свое ни.
К ■
то побра
ччване и еПон: кн: лзта зимк- цг •■•тъ че:
динно защищаване своип гь
интереси.
се р звив! добие. Рапи смв{ вП
гол^ши иди
11 това ще се реализира,
ако рж> .- днитгь тп>ла на цата с*щ>. НК-кжд!* т»
а
вси чка бресли усточт.ъ на е на.’ д * а 1ъ ■1С‘кк^А
св< и- у ан:ажаменти взе ми.
ти йгедь колегитгь си и за
Сн^ГЬТЪ и джждътъ
кона. кой по вк почва пра
к и'0 пднаха напослевата имъ.
дъкъ, спьватъ зас^та- детски, па- ;е-- •
ьРЕСЛЛШЬ VI.
I сго.
нерич
•* ‘Щ
ся
Благ дарение ма стара Ралиос*-*
ла и Мчнист. на зтмедЪн!' то, н1.рва се, че ♦ иЯ.у.П;*1
фашисткия съвет»
ше имиме нсс
едно Се устанс
почетр. СГГО ‘‘ТЪ около
Рим 2
Радорь)
3, 00,» 00 хе тгра, засЬ- ЖИК-Ь у.1 Рг «С1Р*
Н сшичтл фашистки съ- Т1 ъ з-минца тая ГО ! N^. 27, си >
•
ше бжд
с и *. ь дива.
! мурлийски.
на 7 Д :емвр.* т. г. ВЪ
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Въздушната отбрзна

БРЕСЛИГВ И РАБОТНИЧЕСТЕОТО

*енщ

Положението па
земеделието въ
страната.

1

тъ въ

:-

Д-р. Атааа:и

Свикването на

■

И7КОЛРЙ МИНЧбйЪ

л к д гъ
(Радка*г)
Н.1дъ село Л 1 ове п :ьК- нейнияг. кгпоръ. |! носле
XI 14 НОЕДЬ сграшнв иу II. пик > по и ьах.1 т своя :.х;.
. ! • х : м, * - Б фурни сз пилия
и смиоевь сл чъ.
нерь играха юдш
хр>
Единъ ч вЪкъ еам ) не
а -• м тда ’’1гФ, го Гхз се тъ соТ.ше. .Мигю Ч лака не моС I .1 МТЬ, б 1ЪСК ’ В - вра- иш* тл -аспи. К-зо.' 'то
т *, пр> нкваха с* иадъ бури Е да блтсклха отъ
:о "н *итН и виех * с ■ ахот- 1 всвч • сг >яч , кжщичкат.
• нъ студената т».:.* жна нз ! му, колкото и де бубот%ха
НЧЦЬТ.’.
ъ ■ змн*: . , Чолака * ст
3 I ь >драв * и* . ехч - . - ше, че тТ не сл1, още д г
гт ч*> силни. В: непр ;
т > в а I и и зату тгни пр ор*ти па мжщчгЪ, л лб.з
>.• пата тъм ин.. на с п;:чки: а
Д1 хората и г
■ х* гтраш- с-тЬхз из* едъ по ■»•• дт • сна
| д?з л*кн пиршества, и • у и рит! му де.. 1. Приеь се * рай . Ех!, а.* о- -меха прел язее го бу
но пи:: а - *г:> съ вехтата
чи* на глг. а феврул, с и
. прашлипл ч*ргз, Чо.'! *, а
•* пь*. За * ЕмалчгТ доб '* -Ъ гз ! ИгЬ б ри се ч зегвуваше ‘•ако лазя»ъ
с аха щом*, бурята за* сгуде.т тртпки о гъъба
т*1* рне »л гб оз н му.
ччязха гредигЕ подъ
ьъ сърдцето му лазЬхз

.АЛЕН '•

ски*.

ЧЕТЕТЕ
„ МЖРУДЖАНСКИ 1Ш1Ш1Ш“

• ■

пингн

!
!
|
!
:
I
I

!
!
;
!
;
|
1

*

*

сладки Ъ -р .-ши н- надеждзтНека виягъ буритЪ!
Нека мразъ ск;*р.* цЪльтз лемя! Омръзна му мъгляоага и
размекнат* зима.
Размекнахме се и ние. Блъс
кай. бий. замр: зязай! кска •
ше да извика Чолака да
бурята, к ято съкашъ чула
звпоъелитЪ м у. отчаяно
блъс**а въ прозорчетс нзавЬ
н.тг1
всичката пепель г.тъ
огнището.
—Ехл , нгмзже! Плато ще
алмрл зне тая и цць —;-ааттр*
*.т дзволно ржце Чолака,
ртмърда
се б : рия на
друпп страна. Преметна
ржча, и гя падна върху ко
сата чл жена му -д* *га
» >>Т!<а студен? и проточена
' ' • ми*». Чолака • дръпна
чергата, пг-*а* к разкръткътч
гръбъ Н” •нет “И, нр»брл
нозе, '.ри.ви се иа кравай
4 иосенъ нз крилетЕ на
б' зчатд надежда з> печллбицз, **е помжчи да заспи.. .
Блатото щ е замръзне...

Мигю Чолак* ще сече утре*затихнала*1? Г
ледъ. Атанасъ Дуловь ще усърдно ).г-кара лгла оъ грзаа..
И вл ртьти пл *^
по ле що д%лятъ печалбата .. трупаше •
\
С^аба бЬше зимага тая гоИ локат 0
дина... Ичкжде н%мгше ра- ви килата п
б та А кл ща е, всичко трТб- мадата ледьч. Кто децата нскатъ хл^бъ, Чолака 61' ? Вс
топ ннз. дрешки... Ехъ ето: гила
Теглиха
то блатото ше замргзне.
Той ще сече т.еаг. II леда мадата и
1
ще внесе въ илици и х.тЪбъ риха. Ата* ст
н топлина и радосн. Само качи и шиб •’
нека поспятъ сега. Нека рай Дулс! т !! '•
викна след
почакатъ...
е
Рзно су*;и*1ьта, Чолгиа подпре за мит»-ц ъСг събуди, изхвръкна гзъ бедрото си -•б”
кжщата си и полетЪ къмъ цигара И 33’
Презъ цЬ фф
блатото. Рлдосгь! Блатотсг
Чолака.
Не *->»«бЪ сковано като камъкъ.
Ч лекз го обиколи, тргпа мора. К
.1
върху леда, спитрв го, плъз растеш?
на се по гладката л*у по оренетс 1
върхности и хукна сбрстно т*т-‘, толк
кл мъ селото. Рл.зла много* неуморно и
бройнитЪ псета на дТ>да II б 1Ъ К: Ше Ч •аи
рана, поиска брадвата и да ще има пгр
доха му я.Сега: на леда!
■■и
Глухи удари разбудиха (стедвл ;,а

Стр. 3-а

•ДОБРУДЖАНСКИ НОВИНИ*

ИТЪРЪ ПЛШЛЕВЪ
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Нь село се дума разнесе
Зла дума като лла «ума.
Че ще татари да дойдат I.
Мало гв.гкмо ще плкнягь
Нар. зЕсень

6 по въ чумавото време
яВ;:ни н! гладъ, на моръ и сЬчь
|Нв втзчель е тежко бреме
|Иодъгь нашъ подъ чужди мечъ.
ЙН>го кървапи султани
|^№4»и въ лодлссгь и рязвратъ
^Волъ бтЬсгмщч ятагани
мкрагл сткдаалъ следъ г.ре^атъ,—
шП> шумь на Босфора водчгЬ
■ркемали сж трупъ слНдъ трупъ,
А|й Бдлкаиа пъчъ рянг4
■|Шрали сж купь до купъ...
■ «покорни, самоволни.
шп спахии бегоне,
п безумни орди непреклонни,
Кма, паланки, градове
медачелн сж на пожари
Ш безчесгени.с п грабежъ. .
«"■то кримскит4 татари,
Кр«зит1'> въ диаъ стремеж
|Ь Добруджа а въ равни. ит4
Немушли СЖ. СЪ сгръвъ .1 мжеть.
Че «шщтнкъ сеаеремъ съ войскитЬ
Пжкмл ь е ткхми роленъ кжгъ.
ОгЬдъ ткхъ преяъ Дунава, Балкана
ЛйгЪш Руски полкове—
Кмг столицата не султана
И КЪМ» затЬтии брЕгопе.
остигнали ги,—морно—
Но
Немдъ се вр»щяли въ миръ; —
— Сгушени покорно —
Н||Ь Тохъ иапочвалъ кървав ь пиръ...
, въ жестоко отчаяне,
н майки и дЕца—
пжтя на изгнане—
съ сключени сърца.
Поля напущали, балкаки
Л>МП д* дирятъ хт4бъ и честъ

Е

ацшж| чат1. в», кжшата
Ц*Г*ато хора; щс се;
жена, дена
ай Ч лакъ !
мина. Слабъ, но!
1търъ яадуха отъ
■|а« ъ. РжцетЕ на Чо-,
Гамервени отъ студъ,!
КМЕваха дръжката ма
ДД кояго проблесва.духа и цег.еше
стъкло. Поть об
т
!Л0Ти му.
се табани. Той
да дойде пече.
■П 61 изправи, отдтхна
хвърли погледъ
б ■ОЯРта, край които
! I»жтя къмъ гр»ада.
■аистина, се чер
Вждлеше н4що наI ще е; Дулото.
ПЯ *»е въ дола и не
Го, ето че се псI
1ъ тавоя,край на
града на д4.ю Же*

■

К

з’1
Й

ь3
V.

,>

«'

н

Надежда пак:, да ги захрани
II да очаквагъ блага весгь....
Кога девици»}. >!ародни
Сж гииЕли въ нозе рень птЕн,
II нъ хзремнтЕ беюолчи
Погребвали сж честь н свЕнъ,—
А на отрекли се мнозина
О.ъ ечойга ьЬра, своя ро.дъ
Темъ довЕрлвалъ «ластелина
Вь победата си зълъ и гордь ..
Кога го вЕрнн на Балкана—
И на саЕгата, родна пръст».,
Борба сж водЕли ст. тирана
ХайдутитЕ сь свЕта мъсгь....
И страшенъ Ангелъ вогвола
Съ другари шетълъ е отборт.
Въ Дели» рмана, въ Тузлука
И отммцавзлъ безразборъ
За обидитЬ надъ народа,
За този хищния грабежъ
И яа безбожната разлжка
Бятца отъ крехкич младежъ ...
Въ оне»ъ години страшни, черни
Стариненъ е стоялъ Сарай
На беговетЬ иргповЬрии—
Страши-иша за родни край,
Далеченъ родъ на Джемалъ бея,
На кържалиит! водачъ,
Отъ рода славеиъ на Гирея,
На Шуиеиъ, линия палачъ,—
На емнура Делиормански
И Добруджага е стояяъ
Тозъ Сарай мраченъ и погански
Огъ тамъ еждбага е креялъ
Ма тия краища богати
Сиианъ съ брага си Аяисъ . . .
(следва въ идущия брей)

и сг.ркха до грамадата.
Мадъ селото припадаше
Кончетата, съ заледени студена тжма. До голТмата
муцуни, уморено дишаха грамада ледъ иа блатото,
бърже. Седналт всркдъсан- до късно нкщо се чернз.
дъка на колата, Дулото,;..........................................•
навЬль пача сжш - мълчеше:
Ху авъ зименъ день. Не—Какво има Дуло?
дЪли. Селото е засипано съ
Дулото мълчи, Отпредъ ‘ снФгъ, койтч блещи подъ
изъ вдигната качулка на я- лъчигЬ на стабото зимно
мурлука му се поаавятт яа слънце. Широкиятъ мегланъ
ледени гЬ му и увиснали ,ср4дъ селото е пустъ. Че
мустаци.
I 'ая нед+ля въ село Долове
М п^сле, беяъ да вдигне не стана хоро. ВмЕсто пре
менени момци и моми, шукглава, Ду.юто < бясни:
Напра иго трЕпалъ доби но кръстосващи изъ СОКЯчегага си. Огкаралъ леда цитЕ, сега тамъ нзъ.Василнъ гра да, но тамъ госрЕш- човия лолъ* се зададе и
нала беля. Разкарвали г проточи изъ тЕснитЕ и снЕжцЕлия день иаъ града. Пое ни ижтек1*, разредено и
ле го иадбради и н-кара.ти мълчаливо шестви".
Погребваха Чолака.
да изхвърли леда накрая
на боклуцитЕ.
Нако 1ай Минчевъ
Фабрика нЕкоя за ледъ
имало въ града. Отъ тгмъ
забранили.
Дулото стоя минута две,
— Н» 27 ноемзрвй т.
мълчалият, после подръм»..»
ьъ С')фи»
Г.
сг ткри
юздитЕ и мт ршзвитЕ доби
!! Дулото1 Ура!
игалиаясчи
зодпрЕ бр?двата чета потътрузи.ха баено и нзл жб I иа
кол?
накниги.
1зта и седна на яа- тежко разкривената
За тая IV ль, рь С >фия
1ея да доч-ка ко- предд.
Чолака наведе гиава. Всич 1 ти{.1ИГНа 1!{ т^лг гнсъ»*я
Е гръбь на леда
I потьтг отъ чело- ко рухна наново. Какво да минно : р> Бут» -й, начеправи? А вече се смртчаванп едня италианска
ьплещи, мършави-; ше. Студенъ вечер*иъ вЕ- ' л
цтбни кончета на \ търъ задуха. Отъ северъ се, дсл ; гаичл.
И »мъчнаха колата:: надигаха тъмно сиви облаци.

Духовни нужди
Слушаме често упреци, че
наши : г», пек». би : к ЦСКЛМчилелно матерналисIичес: и.
Че аармтЕ, стоманата и
желязото били илчСсги.та
душата.
Че .<д мечтател а и .1 ;; нхотонци би.т> н Е ма.то н че
мЕсто.
Че или ше грЕбвад ; тринешь по взднгЕ НЛ ТШ Г: •
р и. и ;и Ше с! лпе. • с , -о
... душа.
Дали така е вь дс С:ао
телност».?
ПрИСЖТСТП ВЗХЪ 11.1 пред*
сгавчнето на един> филмь
вь кино .Модернь"
БЕше недЕленъ д.-нь Ь»
залата бЕше такав навали
ца, щ >то сг мжка ,и ■
рихь «1 сто.
Пубди! а — пьстр,.. Ом.

т
обши стремление нап
ред' К1М», слшце и пр.сгорь.
Една обща душа—и ие§■ и > 11. храм ь— т^уствогг.о-истинското, здрая о,
Ч’*1ч.м изкуство.
К . ю пречист* душ*
и
оре ' а илп-с ;иIЕ и..а 1 ршината из», неч и п сажда
г.т'Ь нзй-гисшитЕ Човки.ки
доброде»е. и. Коет ■ прави
ог1 чш<Ъка - чопЕкъ.
Еди
чрачъ, под» *.иию
с . са хората с»авать п, до' ,
по.човечни, кждето
Д\ : ! 1 имъ се ОП. ВЯ » 1 от»
Оп
хачието на човЕко-■ че, състрадание, ьзаимнопом1'1ш., единство.
Гд.шь храм», ю.йю ние
пи рЕдко п* сешаваме!
А нармьть челае иска
та 'бл-к'и, да пречисти да
<пр1,ни лретояарп па си
се гричи и мжки душа.
Ме гласътъ на чогЕка у
него г в ри, ПОДТИ1ВД го.
Но какь. кжде?
Дз съададемъ институции
на културата и у нас».'
Лае»сдадем> театтръ спи
сания, да уредичъ Сказки с»>
научн. -литературен!, харак
тер!, да привикнем». хората
на духовно общува! е.
Да ги хаирлиямь усърдни
богомолци г’ь храма па кул
турата и човещината!
Защото само тамъ ше
свикнем та мислимъ, заедно
Л) страдаме, да плачемъ ида
ратуваме .вя чоаЕчн сг.» и,
добро, т»й какте мислеше
еднакчо, страдаше общо, и
плачеше, като Съ сълзигЕ
нл едно огромно сЕкашъ
сърне, пъстрата публика оть
кино .Модернъ*.

ВСИЧКИ СЪСЛОВИЯ И .НМЛНСИ".

И .мечтатели" и .Д чкнхотчшн" и .практични хора*.
ВсЕги се тъпчеше да заеме
чФсш. Ми «зима стгчха пра*
ни. наредена покрай ст чата.
Какв<> гибЕ ьбрало тука?
Филма не бЕше „сенла11Н шенъ*. Нит.» пъкк рза»
голейгрубъ реалиаъмъ.
Рлинь дълб ю художественъ филмь, пълен>. съ човЕччостъ и красота. Една
дебел* подчертана, чвзнена
пракда, плуваща вь гяхитЕ
воли на художестпенна нас*
лаях. Р.тно нпстлипо съче
тание 11.1 ЖИВОТ I, и И 1 Л СТВО.
Р.динъ яь.|б> къ тръгна 1.мъ,
родствен» и мличъкт на нсЕка човешка души...
Разтрогнат», азъ гледлмъ
тжжнчтЕ картини и сладост
ни сълзи тихичко мокрятъ
сгра: итЕ ми..
Наоколо ми, .пъстрата
публика*, сжшо следи с»
приковано внимание.
И мечтателигЕ* и .Дон»
кихотпвиитЬ“ и практични гЕ
Хора“, 1ЛС.1.Г»'.
СлЕли Се в», единъ дехь,
вь едно вич лайне, в», една
душа, тЕ гледат ь и..,, пла
чат»....
Плачагъ надъ човешкото
страдан'р, плачат», отъ уми
ление надъ и.-бавлемието на
човЕ.ка и вьсп.риСн увгнето на пр; вдл г». 0 жждатт
роп*ти о корлвосърде »" то,
шумно удоГ,рачат! н.тп» нл
на гладни13 за х .Ебт.нз жувушня в», мр кь за свЕтли,13. И .М( гг тели1 и ;[ ш ихотовци* и .практични ХП.
ра*—слЕли с въ една ду
пп, въ едва мисълъ, въ » Iко чувство, 3. 'ранили из*
куственно сг .даде»'ИгЕ между имъ различия, •ислять
чувствувзтт и плачат', хе;:Н 1 надъ об.цичт». трагизъм».
на

ивотз.

Н- МИНЧЕВЪ

ДоАрудзка и Н4‘й*
нит» шмчшя.
(продължение отъ ! ва сгр.)
Л/и содиX I ли и ъашип.п тлжчи поли сьси
че '1-- ь чичто дуии сло
жиха чу нич даръ н~
ял . чесгг воп о *
Мучахме ли кие хс
■ сито Шъй-хубаь
се проятха и вг ао тия и въ ггсоШ^ръ и въ
жи сйись и пр.?
Ка*' ги ассгп>'.<нах.1с?
Ичк'- г: псдксепи хх.е?
Стоплихме ли Шгъучигг г сьрдцп иь с сг еднс-.чу сИвсчна ду *с?
А имен:, капо ~*ва
на автора ча ,Гав■ л ка
та молил ш $1X0 Сили
, г рдость че са чо ту:с%
' ДД НСС'-

Не! И презъ вьрвзреката
еплхз,и презь тъмното срЕдновековие, и въ желЕзния и
стоманеяъ ХХ-тич векъ,
имало и има една обша човЕшка душа. с- ся яга < громиа болка, която ед ' цп
гори въ душата на гськи
отзЕлень човЕкъ.Сьс. свое- I

Н.

АЧСКИ нсвкни*

»—

С*в. 4-т:

ВЕСТИ

Б«Ш11Ж0 шш

•*
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2 5 зь :-г.г з:

ггугь! -

:»> ^глг.ъ у"
и
I . ;> ж: - *:

:

— Желателно бе било
шот» по улииа Пр.Фер* **" Ф^улегъ
: г.::
дянандъ^отъ кино .Сплен*
в®о;чтет» 8у I
1-2 :з:>у*
Г-»<1Ь; = Г
днгь*
до
градските
гра*
г.ч у. :~-вг. ч* -:ич*й
ГРАиЪ-АВСТ»й|
дича—единстЕенното мЪ*
» : ■- 5. рГеДгК Г г ?
граж* Радко: уог "• 313,
:
г-? : нт :• п г- 4 сто аз разходка на
г г: : е - у лата, да бж- данигЬ—за се ограничи фи, удтра виол«;Л
на коли.фа!*
Х-т>
Е1 ад- движението
ТОНИ и др. преаъвремето!,и ПрИс*а -олни^а
: *" 2-?= Огу'!с!.Ч71.
цвнски<* си. кабеве
-_гд ег: —;ж.дтт: е :е- на разходка.
ул; ца Кеде1е Си
Д1Г Е! : кг.
— Н: 26 Ноемерий
Бегегдк
т. г по случгй 6 ме-1
.
— М = :терс;яут:
въ
би
в
кегели
сеца
с~л
смитьто
на
г -у*:- .-е е ач: рзД-ръ И*. Байчевъ, се
Добри Р>ск;п I
:*жха?г х: ±*-:г:.рг
оШслужи
панихида
е»
Т1
«ДКЕГ2Г: рхЦЧЕ.
1Д
п:д«т. ггзо^вй (2< църквата Се. .Трсйца“
.. ерс:г ‘ -5
? - не* $ь йресж.т.сШвието на
всички негови роднини,
.
ХеХе-ГВ II?. 'Ъ?. ПГ«?Ъ
близки
и
пенитгятели.
ГТП-- с Д2■ •» Т' К-: : ~.рсВИК. 11Н'.--» бз-сг
с±п:-* д?еь
Предсг,аеиП1е.лст-\
,
.. .
Тгг м%:ка е бьета за
«е о«г. Д-«Ш*в;“м,“*мм-'Н
еог.о
хг :* л-.ое :Ъзк.*а-:сть
на Д5-.-.. -пегтииг^—вге- ,Асигугареа Ромьняска■ аустан* и ломгз
те
с?г»*Г|~-1г I за скрлгъ Калиакра е рзиааъ*
д.денс на г. Ст. И*сК#:^1 II ~ ’ 10* "Г г ДЕН 1 Пра ах с:игурми
НОМОП.
дит% са.
Седалището на пред-••отъ пожар » и пр М
Г АТАНАС^
— 0«? хевь. ежб та 5 с2авий.е.гството се пре-1
на
у.:.
Яерек
к ?
ч. от с-бсхъ б^х: гр:ге- мпеми
Сап1 И 34а :рп.ч/ки- 0иг)"“? * “. л*
И! •
*- гр Дд
НИ ЕЪЗБапрдаа» 9
Ч<>
дуз-а трезоГд.
у
а.
Г. У.«а4®
Съсбщсеа
се
за
зна
Ов*1:тъ а^де :пич«н
10
рвзу^тг**'. Ма«г?ръ и те- ние на ссигуриТелиШп,
2?ехн1'-естен;, граждгн- не Шия. оШь Ш^хъ, кои
СГЗСТССР?5ВН чувство на то сж зяменпли съ мевосаушность ч диспипли- сенниШл си вносни, не
П. '■•«еС"2 7р ;• по т я ще могаШь да вземошъ
качант гаОстата на на* участие вь лотарийчиШ*ъ тегления.
ддеивкгк н-гстн.
Е то защо, в* инте- 9*
— научаваме се, че сб- рееъ е на осиеуриШелитп
шннсксто упгавлгвне е до '.обързаШ* съ уреждазазочвало гедломегане- неШо на дноскиШъ си.
ТО Сгмейстрч-»» Р2 кон-

е-.: >1.11:

]}. Хрсля.

■ ;кгт ;п :'\—з::кг
а. кара:*
: •* . Т: Е* заех*- *ъ Кж1-Ъя
?: 5-не г-е
? уу
1:110
. Г5 К.Г* г: И.Г * **-»2
5
?х : I
К:Г*:г:.ге *.
г з е * ? ; :;: ■ 2с кгг ;■* ч?** г хе» г*ет± •
г*ет 3:Х '• гъ Кг* * 1-2*3 УУ.ЛЛ'1..
Х^гЕ-сяе/» 2 ГК г/г.

-Г 'X» ^ижистрв хе трудя
УМихсилъ роля
Зя «»?*-*
-I: 4»‘,Г
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нтелигенция

ЯЮВЛигенцията на еШ§ народъ, е негопаВрвяа ржковедшел.ча.
Ква, когато тя се е
Явила съ съзкзиието,
Върху нсйннт-Ъ плещи
■В една мисия, единъ
Йрхоаенъ дългъ — да
р!тМ1 презъ тъмата
■историята- патя на тоя
ИЮдъ, къмь висинкт-Ь
кяегоаото историческо
рязвани*. Тогава, кегаI тя се е отождествила
• болкнтк, интереситб
въжделенията ма сноя
родъ, и сам А пр:,са*«а, е направила, отъ
(нсв-Ътата на тоя навиаме и цель на
4сто сжществувание.
Историята ни дава
яскави примери за то, капо е била въ съсЯП да извърши за
ЗфОАйН» си ин1елигенята, тогава, кегато тя
висителга нз
11:*
•ояпе идеали.
но: когаго пи
па иа единъ
ЮДЪ се е откжевала
■СТО, когато народцдеали не сж сгрЪ■ •Ие душата й, ко• Струит-Ь на живисокъ изъ недра№ народа са пресга1№ да бликатъ въ нейЪ жиля, тогава ~.л е
^рда взй-разалутото,
•Жадното, нвй-заблу(. ОТО съсловие на този
Мъ.
въ тоя редъ на мимка ХБЪрЛИМЪ поЛ(:ъ върху живота ва
ата млад?, подрастваВФннтнлвгеннкя тукъ

1й!

къ.

ряо нрави тя? Какъ
Лк? И кай • главното:
||: харчи своята мла| ИК бнвргия и жарь,
[•нтусиазъмъ и бдъ•ниа, своятъ идеаАрЪ в човеколюбив,
0шШ други добро1

|П—

I

1

давиш

НАШАТА МЛАДА

ТВОРЧЕСКА КРИТИКА

Здраною общестзеняо
мнение, намкрпли изразъ
ьъ печата на една стра
детелн, конто са харак на, нъ формата на обек
теризирали и характери- тивна критика ка долита
зиртъ млздежьта
отъ на нейна.-Ь управници,
зсЪкога и оть вс^кадс? с били винаги гласъ, въ
Защото ние не чижда- който са се вслушвали
м*. поне единъ фактъ, е- и най-увкргиитЪ въ се
дно д/Ьло нз тая ужъ, бе си държавници.
просветена младежь, ко
Защото едно пранието да ни докаже, че телство, дошло на кормиугрешнитб рАксводачн лого на държавното упна тоаа малцинство, съз равление, въ името на
наван- своята утрешна доброто и преуспяха на
отговорности и сериоз народъ и държава, едно
но се готнятъ да зае- правнтелсгвс, което деймать своит-Ь постове.
ствува въ духа на наНкма кадс н какъ ли? роднигЪ интереси, сжНлдкчкиете пъ бед щесгаунзщи закови и
ната хижа на селянина традиции, едно правители вижте какъ той.следъ ство, което открито върдългия
и убийствевъ ви по единъ правъ безъ
трудъ, седналъ край га- съмнителни зигзазипАть,
зеничето, се мачи да никога не би имало нусрича, по страницата на жда да прикрива свситЪ
*йккоя книга или вест- д Ьла, отъ погледа и преникъ. Самъ, беаъ упАт- цевкгта на обшественновярия, безъ подкрепа.
то мнение въ страната си.
Или, поразходете се
Напротнвъ, здравата и
и з ъ новосъздаденит-Ь обективна критика въ
сдружения ка работни колонигЪ на печата, ви
ците строители, обуща наги е била единъ вари и пр. и вижте тия хо женъ спомошникъ на ура, сь скромнигЪ си си правника въ неговата
ли, съ какво усърдие, съ дейность. Защото тя стгкаква редовность, точ- ва изризитель ва цЪлоность и самоинициатнва купнигЪ желания на на
за самообразование и рода, разкрива неговит-Ь
културекъ живстъ, си болки, изнася на пеказъ
създзватъ, хорове, гот- пресгАпааккята на за
вятъ пиегки, диалози, кона и пр. Тогава, ко
гато критикатя е обек
декламеции.
Да се поучимъ ли тивна, здрава, творческа
отъ гЪхъ?
Не! Широко поле за
хубава, полезна и обод и душз и съ благотвор
рителна дейность би се ното служение въ храма
разкрило предъ иашат-Ь на пародията проса-Ьта и
интелектуалци, съ цкна- култури.
И какъ хубаво биха
на само на повеч то съз
нание, на повечко уси разбрал I тогава иашитЬ
млади кателектуали, че
лие и старание!
Какъ хубаво биха за най-сладката почивка за
пълнили, скжпотс време душата, не е въ душнина своитб млади години, гк кафенета и пищни
убивано тукъ тамъ въ локали, а тамъ на прксбезцелни и безполезни но теглената бразда по
и а
занимания и развлечения, сцеленага гръдь
съ осмислена работа за нашата просветна нива.
обоготяване на своя умъ
П. МИИЧНЪ
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съвестна.
Премине лисб<»че границигЬ на своята мЪрка, мамени ли на своето
предназначение, критика
та става тенденциозна,
недобросъвестна, разру
шителна.
Въ

своята

дейности,
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ОоЬгодепе'*
^>»Г. „Ред. С«го|■ 33 а.
Вагаг^1г
АБ01 ММЕЬТЪ:
За 1 година 200 ..си
Ца 6 месеца 120 .,ей

! ПАЗАРСКИ
РАЗГОВОРИ
Азъ редовно посещавамъ съботник пазсръ
на кокошки, яйца, зеле,
вехти обуща, морнове,
чубрица и други необходимосШи за стомзшно
употребление. Не за до
купя нгъщо, не за да
продамь. Защото и двеШгь Шия операции не см
по силитгь ми.
А само ей тъй, вървя,
си изъ алеитгъ на па
заря и гледамъ. Гледамъ
кои какво продава, кол
ко може да спечели,
какво може да купи съ
спечеленото и т. н.

пне винаги сме се раковсдили огъ горнитЪ истини и въ колонитЪ на
\ иашиятъ вестникъ, ви| наги сме ратували заза; държане на печата въ
| нашия край, на подеба: вашата му висота, за
! спокойстве, челность, и
! законвость между насе| леяъгто, ставайх:: гпвгга
СгГ,С. ССлпНпи сОНи—
| изразъ на неговигЬ за- стара и изпоцапана—
| конни искания и нрава, ШеОа изъ кальШа и но
Ето защо, изявленията си едно малко и тъжно
\ на г. М-ръ председателя пиле. Съ увиснало на
I г. Татареску по отисше- долу глава, като че ли.
| ние на печата, не могатъ обгьсено за кой знае ка
оевкнъ да ни зарадватъ. кво голтъмо престъпле
— „Дадохъ нови на- ние, пилето страда и
реждания на цензурвата мълчи.
пласть—казва г. М-ръ
— Колко го давашъ
Председателя—да остави бабо?
свободна
обективната
—Ами знамъ ли, кол
критика на дЪлата на ко да Ши искамъ синправителството и оплак ко 7—20 лей на!
ванията, откадсто и да
Дожалгъ ми зй пиле
дейдатъ.
то. Бихъ го купилъ и
Уверени сме, че въе- бихъ го пусШналъ после
дкнъ режимъ, безъ кон на свобода....
трола на сбщественното
Но съ какво ?
мнение, се разцъвтяватъ,
И докаШо азъ разсмжекспесигЪ и злоупотреб давехъ върху страда
ленията и затова смита нието на пилешкия
ме честната критика и род», единъ но-пракШибезпристрастните разис ченъ отъ мене човпкъ,
квания като една полез вШикна 15 лей въ ръ
на сила за сътрудничс- ката
на бабичката
не на правителството.
селянка и грабна сШраНе ще спъваме нито ждущоШо пиле изъ ръкритиките, вито искани цеШгъ й.
ята, защото не ше има
Той, вгървамъ ще сък
ме нищо да скриваме рати страданието му..
Селянката гледа дъл
отъ отечеството и ако
сгрешкмъ, ше прнзнаемъ го йаритгь върху шепа
честно грешката си.
та си, после, потърси
Въ тоя духъ ще уп съ погледъ купувача, но
равляваме и администри той блше веч* изчез
нал».
раме“.
Тя изпъшка и Лръгна
Тия изявления, съ радость бЪха посрещнати изъ калъЛа.
По-наЛаШъкъ
отъ цЪлчя ромънск.. певиж(следа» на 2-ра стр.)
чатъ,

.ДОБРОДЖАНСКП НОВИН>Г
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НовигЬ бонове за продоволс
твените нужди на войската

България распуска
всички повикани
набори

Новоиздадевит* бонове за вуждит* на вой
София 12. (Ромпресъ)
ската ше бждатъ пласирани по следни* начиьг: | Не отдавно въ България
Т* носятъ годишвалидва стъ 4 |2 % а този
б*ха повикани подъ зна
който запише ведвага, има за първата година
мената много набери отъ
едва лихаа отъ 5,2**/., първиятъ куноиъ изпла
резервисти включително
щайки му се предварително. Значи съ 370 лей—
наборъ 1906.
получава едянъ бонъ отъ 1,000 ля*.
Днесъ се съобщава оБоновет* сж оснободвнн отъ «сЬкакви да
фициално, че започва*нъци и такси, настоящи и бждаши и могатъ да
кн отъ 17 декември* т.
бждатъ лвмбардирави (ареаърнати) въ Ромънг. всични повикани ше
ската Народна Банка, Свеетовяата Каса в Побждатъ разпуснати.
шенсквт* чекове в Влоговата Каса.
Така, ло нова година,
Т* (бояоаит*) се прнематъ въ номиналната
България н*ма да има
амъ стойност* при яланаяето на даяъинт*, 16
конпвятриранъ нито еденя вреди срока имъ.
динъ ваборъ, освенъ реВъ случа* ма нужда, вложятельтъ има ора- I довият* кадри на вой
имушеството - на бомовет* съ 5 годишеиъ срокъ
ската.
—на 30'* отъ номиналната стойност* ва заявваант* отъ него бонове, представайки за тая целя,
ъвйтския
талона на бововнт* аъ Ромънската вародаа бан
ка, а* да му се мандати сумата.
Това може да стане ас*вога, следъ шестмссечеаъ срокъ отъ вадавамето ма боновет*.
Прн боновет* съ 3 годншеяъ срокъ, влоМосква 12. (Радор*)—
жктелътъ получава въ горния случай 20'* отъ
Кореспондента ва агенноминалната стойност* ма ааписанвт* отъ него
цва .Ройтеръ* съобщябонове. ЗапишеШе бонове за снябдяелнеШо на
ва:
♦акта, че Съв*тския
аоЛскаШа\
Съюзъ е призналъ Сло
вакия е доказанъ отъ
пристягането въ Москва
на г. Твсо-новиатъ сло
вашки пълном. иииис— Областна „Меря* усведомява м*стното
търъ при Съв*тското
окржжно управление че съгласно нареждамвето иа
правителство.
Вжтроояото Министерство, единственият* вре»
До сега признаването
фесиоиални сргаянашии, конто нматъ право да
на Словакия, ие б*ше
се ванимаватъ съ подържането иа професионал
ни?* интереси на работници?*, търговскит* слу
известено официално.
жащи в занаятчиит*, сж само бреелвт* в т*хпит* сдружения—законно съставени—в призна
ти за юридически личности.
Вс*ко искане, отнасящо се до ирофгсиоиалнит* интереси на отд*лнл лица отъ горнат* три
категории, които сж членове ва тия категории
и бреслит* имъ, не може да бжде отправено до
Рио де Жанейро. 12
■ластит*, осв*иъ поср*дствомъ бреслит* и т*х(Ромпресъ)— Въ Брази
нит* сдружения.
лия властит* арестували
Окржжеаъ управител*:
101 комунисти, които го
Поднояковникъ В. ГОРСКИ
твели държавенъ превНачалник* на адм. служба
ратъ.
И. ДЖЕРЕГИЕ

Вели отъ Конти
— На 17 т. м. любителит^артисти
к. 0. отъ града яв, представиха КС
Събуди се Тодоре', аъ три дейетвиг.
_ Както въ мивадит* години тац
година, по инициативата ва дамска а Св
настоателствотв ва българското учи име
тави специална комисия, която събираа
Въ пари и натура, аа нужди.* на гращ
,а бедяит* деца при училището, коятй
открие шасиоро.
1
— Управата ва Българскотв *ултуа
щаство, отъ града ни събра и ввеге щ
иото м*сго, една сума отъ иадъ 10,0*;
подпомагане ссм*йствата на концентрира

С
еъюаъ
■рита Слтватар#публвв1

ЕДНО УВЕДОМЕНИЕ

Ооуетекъ държавенъ вревратъ въ
Бразилия

П парени разговори
( фОДЪЛЖ. отъ 1-« сгр.)
дамъ наШрупачъ иссодъ.
Селянина нгъкакъеъ прадава яйца. Приближа
ваме. Три лей йарчешо.
Единъ гражданино—
търговец*, сиори съ се
лянича:
— Засрамеше се бе!
Три лей едно яйц.е\ .
— Ами вий колко даваШе американа бе?—
отвръща селянина.
— Американа азъ ли
го произвеждамъ? Ти
знаешъ ли отъ клде и-

дза тей ? Нгма ли раз
носки '{—с^рди се тър
говеца. —Ако бихь го
произвеждалъ езъ, и безъ
пари бихь ти го далъ\
— А ни туй яйце азъ
ли го чеса бе, джанъмъ ? Тя кокошка не
иска ли да яде, да пие.
Съ въздух.* не жавгъе я?
Ами болеститп, ами
лисицата? Ако азъ го
нгеп к* и азъ ййигобихъ
долъ безъ йари!
— отвръща ядосанъ
селянина.
Търговецътъ отмина.
Н. Добрякмвъ

Мачекъ за едивъ
съюзъ съ Ромъиия и Унгария
Говорейки предъ сто
панския Съюзъ въ 3;Гребъ, д-ръ Мачекъ ви
зирайки международното
положение, е з.явилъ че
между
.обединението
сърби и хървати, не би
значило нищо, ако Юго
славия не потърси съю
зяването си съ Унгария
и Ромъния, за едно чув
ствително противопоста
вяне, ср*шу вс*ко по
сегателство.

Дълбоко покрусени, еъзбщачм
роднини, близки и познати, не пещи
Яа ни майка, сесШрш, Лгцш. бабл и й

С

а

у7маетаеим 7 ворши Су ощ*%

(ла пзрлемъ 74 г»д. штл граЗ% Ь марстА*
родена въ гр. Велеше
*
почина, еледь кратно боледувам и «и* ина ни В Деиеяерий Я. е. 1 ч. Пвлумш ®
и
Скжпег майко,

Ти еилопи ваеинаеи очи, да.ик*
безъ до можем% есички да цзлуммь «■
плЯъ бледата ти дленица/.....
*
Но склЛияВъ еЛомзнъ Ло тгВг
секта деброШа ще жл&тъе винаги
V
и ще утгьшаеа сърцата ни....
<.
Богъ да Ше проста!
Погребението на покойнаЯа а
9 т. м. да градь Варна.
ОпллоШо биде извършено еъ
църква всз. Арх. Млхаилъ".
'
Отъ опечем»

А

5

I

»'

РускпгЬ войска развика
тока атаки по цЪлия ФР°®

Хелсинки. 14 Радоръ — филанск^н
квартира съсбшева:
Неприятеля разви жестоки атлки
Толваяерви, кждето кравопролитнш г в
дължаватъ.
~I
Но той претъра* и тежки загуои. ^

Мобилизирането иа всич%
жинери и техници въ

СТОКХОЛМЪ, 13 (Радоръ) _И-? \
ва Щяедската флота е мобилизира вй
жинери химици и техници специалисти
вата отбрана.
I
Били повикани сжшо пвдъ знаме**'"
и
цв и ажболекари.

я

1тр. 3-а

.ДОБРУДЖАНСКИ НОВИНИ*

. Клииенть Охридски

шлечъ отъ сгарнятъ
|рски градъ Охридъ,въ
\яшня, завитъ въ горИвазви на тази многоЙЯВла земя, се гуши е* № най старите бъл
ха аанастири.
|%»|. църквата из манезкаенъ поклоццоложнлъ, аъ худоЖВИ> ореховъ КОВЧеГЪ,
НГна евктецъ, чийто
Хи КНИЖОВНО дело,
**а синора нв две еИй историческото разI Ка българския наНрвжду еаичеството и.
Ишството, между мраяросвЪтатв. Това сж
Ш на Климента ОхВ умрелъ преди хиЩДвадесети и три гсгЪа 27 юлнй, посгавеиъ
рнживе аъ лика на
Мминт-Ь светци на бьлрап църква, а българ> университети яосн
иоговото мие.
И
още, като обаиМ Сй «РСятъ преданията аа
тикам светия, чудно е
Ьата обаяни* всредъ на
питото отъ ц%ла МакаМ, което, въ хиляденъ
фодъ( Се стича всека го
ре ВЪ Охридъ, за да се
клош орехъ мощите иа
Оя първоучитель — сак-

«ъ.

Въ МЗ год., когато све-

«В Орете Кирилъ и Ме■й тръгнаха изъ славян■е аеип аа сеятъ словоОСрпстово и науката на
•ооскп еаикъ и разпрареоятъ първата славянска
шшжяй, написана съ бъл
хите азбука, единъ отъ
*1 реокоегните имъ уче
но к СЬпжтиикъ е билъ
Охридски.
— Въодушевяванъ отъ
иеро на своите учители,
ЯППДоенъ отъ пламенна
бооъ къмъ просветата,
йЪокягъ животъ става изгъ не кай-висш I доброЙДК М изграждане нап>Ьто но първата българости. А именно
ЯЙт и българския цари
НКеъ Крие хрнстиянстворелигия на двора
рода.
■1
'йй киеше нужда отъ у|0Щжа к първиятъ такъвъ
наиЪри въ лицето на
;^:некта. Така, отъ Морл• Климентъ се завръща
Столицата на бълг. царь,
.гайки местото на пръвь
5И комиъ съветникъ.
вадесеть години той ра. I тукъ, за да създаде
>мта на българската пие*
гйсть къ престолниятъ
Ь1», ■ слелъ това, въ 886
(|бкде и.зпратенъ като
едь иа българското на•ъ юго-западна Ма-

н5

вС(т живо българско
й * Климентъ е циминти-

^ Христовата вкра въ
еВ»!ифъстенит^ българи.
о учени* се ироИ и по далечъ отъ
* ■ църквата. Тукъ,

ДИМИТЪРЪ ПРСКРЛЕВЪ

Гшшкатв иягг.лг

въ^Македони I, кжлето ви
зантийското и латинско вли- ]
яния сж си давали ср1шг. и
1ИСТ0РИЧЕСКЯ ПОСМР*
сж застрашавали едннсгео(Продължение
от: (>\
то на племето ни,той учи
деца и възрастни ма българ
ско вече четмо и писмо и
На черенъ ,1гъ, съ СР >йга свита
Па бСЗЯМЛоЙН»
ТО'И IVX !
основава първото българско
Синанг препусна ирезъ поля
За наела л дет.1. с'чукстка к(с х•- а*
училище. Той е първиятъ
И прахъ сть тежките копита
А за дг.орг-о мкмъ и тл>Х;
български учитель, а него
СтЬдъ
него
ветг[
пь
раз
!...
Н > та вечери . .! поб'*ка
вите книжовни трудове поПри
се е младия
и
Вь
I
чи
му
го;
и
радости
дипл.
ставятъ началото на бъл
гарската ннижина, която по
П
. :. ■ . •: му вика
Силиха елгнцето тоги.
I 1\, { абе ик, ии|<' Гн елинъ
късно се разнесе въ ьснчки
А буенъ кони съ ра-ь!.:а гриза
славянски страни и пренесе
правов!-; нн. >. н'сзра:;
Огъ
Едва ездач 1 лютъ креди.
там* българското културнсЗаслужи
и' , 1 и л ‘ -0*М
До н?г. млалъ ле^и гзвзтинъ—
лрссоЪтно влияние.
Затуй Д ,.:а ■» тамъ ьъ ; ан
Па сипъ жре ецъ- арабска кргвь.
Н не само първоучитель
Дл те приеме е . гг.къ
с билъ Климентъ, но въ
СлЬдъ техъ татарннъ д тагаринъ
веждайки Кирилицата, бъл
I и чще поми;-:::,, ли че) к киа
Съ сьрца препълнени отъ сгръвь
гарския народъ се освободи
А •; исичк'
мнн, ат м, и'
Н шомъ се конниците скриха
до голяма степень сль въ
Доб;
г,
а
с:
м пла ; ."кат
Огглгъкъ
близкия
превалъ
аантнйското влияние
ПСИ.лМа М" Г С4М
СЕ Й' .
Съ шуиъ се п ргите закриха
Той започва да се въз
Сиюи, потладч 6; а..а ‘.трил.
ражда, утвърдява се него
И онеме сараи ц!лъ.. .
вото народоедиистЕО.
аЗахапа пъст; и« ч.ву.т,
Шептятъ хангмкп ьъ харема
знка н националната му кул
Енина с' р . вт л : .сд« : I; на,
Слугите— питатг се съ очи:
тура. Повече отъ всички, не
П не видЬ вт. него друг».
Днесо празник.: е на Михрема,
му се дължи и създаването,
Тогаг»
реч 1.:а си 1. й п дхеана.
Защо ти пакъ тъй огорчи?
на златният »Ькъ на българ
—
Отдавна
IV, и- мжкл в’менъ
ската писменость и литера
Не знай ли той, че чума черна
тура. И ако царете пазеха,
1ньзлое
свила
Мчгго сганл
Вредъ бродп хората моритогава външната це.юсгь и
Мори
ме,
чувстваМ1
ден», по ден».
Или душа му дива, властна
единство на бъл-. народ
Бленътъ
по
;
.сап
гяу
ка
Не се бои и тукъ дори?!
ности, то делото на КлиНеволница
нл
м
а
бра
>,
Кжде се той понесе пакъмсита е, което вдъхна жиАзь вЬраамъ а’м ита сч гука'
■отъ на тази народность и
Дали въ Добруджага прашна
нейната култура, която ста
‘Защо л Склоичмъ отце ра ь
Протиьъ ксвареиъ нкчой ьратъ.
на първоизточникъ за следЧе бнлъ ми ( рап , тс»: > еи бжде
Или замйсли плячка нова,
вашия културанъ раз: >й.
По
при черно! на. *зъ о бьхг
Или
на
пирь
е
пакъ
признанъ?
Това е на кратко
Алаха нека да ме сал:,
Но мълчаливъ, съ душа сурова.
делото на първоучителя,
Ако изричам, ту^а гркм ...
комуто мекота признателни
Е алчний бей Карасин.нъ!
те ученици отъ Охридъ му
Отъ три синджира
ад роби
Седна старателиость ревнива,
посветиха манастира си,от
Той иай добри:! си и»6р.»,
Той
свойтЬ
мисли
тъмни
крий.
реждайки му место между
На менъ остави ом» I би.
Та даже с’думица игривл
СветцитЬ на църковния каСтадата
руди той прибра ..
Не
би
подрт.зналь
да
открий
лендаръ въ дена на8-ийде1 1уй, гцо ти думамъ а »> Емине.
кемврий
Тамъ някой странните прищевки
Въ лреданность къмъ на
(г ела)
рода си, въ служба на род
ното си слово и култура,
с: 'Тстрнсмь пакъ нъ р
като безпримеренъ сбщественъ дГець, е жиьЪлъ, въ
ху »:СТО.
оная тъмнь още епоха, единъ отъ троицата български будители—Климентъ Ох
нс, така че следъ день
В къ „Семналулг* отъ
ридски.
дча.
дог^н. рт.т ше бж
Мжчно е да се предаде (15 Дсксме - *й т. г.)
въ неколко реда делото му. '
де
п
дч-сааъ.
че отъ
Г1
Известни
Огромно е неговото зна
дълго реме се в ддягъ
чение, .защото то е основа
: реговори межзу наше да едч > ажусшрбпе гч
и начало на възхода на
то
прльителстни п една даеге мдпСТ1 : лея и м.рбългарската наука и култу
кьта и стед ь ДН2 дс» я СЪОБЩЕНИЕ № 1о
германска ст^пакс^а де
рата. То е първия знакъ на
ще узнасмь г.акъ см б здравия смисъль, още въ 1 легаш я. за д-т сь сьглаГенералния шабъ на
ония тъмни времена, че ис суиа тгргоьскнягг дшгпи фиксирани.
до
«рмията,
пр' дглжавй
торическия възходъ на еПозв лило сс е,
ворь сключеь:ъ т»н продинъ народъ лежи въ гоп
следенъ
пжть нъ 1*1,кмлкото знаем ь, ед<: п •
товностьта на неговите про лГ.гь между Роиьния и
лап
държана
д: 23 Д.
Герман»1», съ ног > гЪ йе в^.шение нз марклта,
светени синове да служатъ
чешфгй
1939
г. срока
на народа си. Че чрезъ нау ни на световния пдзаръ, бира се не толк' ьа к лзч
уреждане
ноеиното
г;оката, чрезъ културата се преднзянк.ни отъ войкого се искаше и к ето
л
жегне
т
резервистг
Създава живата връзка ме
не бидейки значително
т+,
намиращи
се
жду народа и неговата ин ната.
по
до01Ъ едната и отъ дру толквна, нашето прави* мчвеге си, тъй какг:
телигенция, мм ду живота и
гата страна б-Ьха въ иг телстщо см1.т« че пе шс бГше предвидено ьь
науката.
Да почетемъ на този денк ра големи интереси, но попречи съ нищо на ьа
памятьта му, е нашъ дългъ, и отъ едната, и отъ дру шиятъ стопански жив тъ Съ бш-ниет ) ЛГ? 13.
а неговиятъ живогь и д Ьулоза
и не нзмЪня износната
ло, требва да бждатъ при гата страна се
политика на Ромьния,
мер ь и подтикъ за прос желание да се достигне
разм 1>ра на « бм1,ветна и културна деятел най-после до едно здра- нито
ната съ други държани.;
ности и у насъ, защото, шо разбирателство.
уви!... ние Сме дали твърде
Прегов.фитЬбГха дьлЧакаме текста на дого I *>
малко!
ри и продуктивни и т-Ъ
вора и вьпросъть би

Сключването на търговската спо
годба съ Германия

ПрздхлнаБапе па сро
ка за урепгааае па
д г. н рьтъ ттр д. нж- всеппсто аолошБпае па
передовпах^

Ат. Пдвловъ-Поповъ

стигнаха до приключва-

дейки твърде важенг, ще,

ЧЕТЕТ»!:
ДОЬРУДЖАН
СКИ НОВИНИ“

Н0РИИ11*
<иа. 4-а

Д-рь Ши Р*

; Каварна — кснтрольоръ
I Ионъ Панку, помошнекъ
нг>тр.г>| Кжскътъу Панаигь.
.
Чертвърти бирн. учасЗавършил ь
— Създадената Служ- | тъкъ—И. Г. Дука—кон- кпя факултет ь
п?,
г
; бт нь зашия окрлгь за ■ тсльоръ—делегзтъ, До\
верситета»гИ
Л ядонъ *14 (Кадгро • Британското м 'Рс:0 I с.^ра,.е
спиране и пр.м х .не на • бре Петкунеску, помок®маидувапе*пу6л «.куиа нь чета; ргък< сутрпнь- , сцгКу;ша> начело съ Ок- ! щг;икь Гина Никулае.
ГРАЦЪ -ЛВС'?|
та сл дяото офи.нално комюнике:
_ ! ,)ЛЖНия управигель г. |
Пе1и бирн, учасгъкъПо сведенията получени да сега едиа морска ^ горски,издьдгнареж- | Домутлия— контроли- ръ Разкоскотмя, ?Ъ.| ,
фпуч улгра I... .• &
англ; Лека експедиция, състгоеиа оть ‘ Р^чнл а дацие , ъ които се и>- ; фяоря Бунжетъ.
.Е«;ег‘ въорлженъ съ 6 орждия отъ
м-датъ нСички предмеШести бирн. учктъкъ- чи.' Приема
_ъ ..бща необход;> Сгежарулъ-чоптрольоръН 01 а малкигЬ кръстосвани .А|ах и ,Соттоао
цинскпя си кч..с;,'
геН.гиооб“ сл влезли нъбой съ неприятелския
мЪскитФ кситу се
делагатъ
Констпнтинъ
пир жодъ „Ога! Моп 5рее\ който е единъдже- взе||а^ъ за тиране и
мица Кеде1*^ г
Пандслеску.
бен . кръстосвамь.
премахване на спекулата 1
Вп/агдГерманския кръстосвачъ е въорлженъ съ ^ санкциигъ които ше Службата по косвени г-Ь
въ бнвн сТ •• -|.|
данъци
ор> дия отъ 275 м. м.
бждзтъ наложени ъа о- •
Битката продължи лт 6 ч. и 10м сутрини- ния, които не се сьоб- |
Добри Р):,.п
Секторъ I и П— Баз>рта до 10 часа, когато чЕхе1ег‘б1.ше повредеиъ разяватъ съ закона !и . джнкъ—уча^тлци Гелсни агубвайки отъ ск-фостьта си, 6Ъше заставенъ горнит'». нареждания.
| ужикъ, Балчикъ и И. Г
да напустне борбата. ,А]ах* и .АсНПез* продълДука, Контрольорь Ионъ
ж> ха да преследватъ германския параход ь. кой
—
На
29
Ноекерий
Сзфгою.
то б!ше улученъ нФколко плти и изглеждаше т. г. се помина г-жа
Секторъ III и IV—Бачс зоаше да избЪга въ Рио Дела Плата
Д ака Бскярова - съи- зарджнкъ, Участъци:На циН) данлчг,! б;-.;;-■
Преследнянето продължава.
руга
на
нашия парна, Армутлнн, Стежа- ции на банка зб< I
Монтевидьо 14 (Радоръ) - УрагваАскшЬ сеграждавив» г. Ст. Бе- рулъ, К итрольоръ Геор
дустрия и
: IА
.'решето Мов- «нровъ «
лод- , г, Кл.ава.
„ввдво . в »№ убежище, гермавсяиягъ., ™
шжтъ
— Г-жа Руско. Ата- ро*1нъ“.
Правя о:; г
|
крлстосаачъ .Ота! Уоп езрее“
‘
н
м
1! носова бивша учителка, '•
Ст.
Бскяровъ.
Крлстосвача е сериозно повредеиъ, ьъ мор
Нашит^ съболе»ьова- | Бачаоджикъ, \>л. .Кос- \ ■отъ.пожа; ь и ; ? 1
ския бой сь тритФ британски кръстосвачи.
ния къмь опечаленлтФ. Шаки Негри* Кл 10 за- I
Г. АТАНАСОВ
МачтиИ; иV сл съвършени ) разсипани.
писва абонати ш спиЗзгубитФ на гермчнц »т Ь се изчнсля»атъ на 36
Оснгуриг. Л 23 Л;:декемврий | санияШа: .Модерна До
■
На
11
убити я 60 ранени.
[)а:арз/К(!Ог ,
т. г. мЪстиото обущарско макиня*, .Детска ра
дееше*.
ВесШникъ
на
же
о гпразднува
съсловие
ул. Пр. Мид'.<
нглия
патронния си праздникъ ната’ и .ЛиШераШу•
ренг глась*.
«
Всв. Спирдокъ*
гла.яея
Сутринъта се отслужи- ;
литургия
по случая, а
Лонданъ 14 (Радорь). Сиръ Кикгслей Вудъ,
иечерьта,
нъ салона на
м-ра на въздухоплаването е зсяаилъ оь заесданиет» н-з камарата ни общиннтгъ въ ергъда. сп. д-жество .Вохьръ'
че английското правителство е рошило дъ поз се състоя традии; пал
воли на една английска фир.ма за износ*, да ната и задушевна срЪ
има право да изнася аероплани та Фл '.ачдия
1:3 сйущ-мкиитф ссмсйсва.

Едни жестоко морска вести

А

праща аероплани на
Финландия

Най-хубаво типов© еелси
брашно ще си емелш«
на мелница

и

25 италиански аероплани, из-; — Следъ новитЪ назна чиновници на
пратени за Филандия, оь били | начения
правени «. т ь Министерст
вото НЗ фн.НдНСИИтФ ЬЬ
задържани въ Германия
^жрлг.ъ .Калиакра чрезъ
• *■ ХелТин\и
{РадЪръ)—Ксрес&очЧТента*0 на
агенция ..Хаеасъ* е уведомена, че 25 аергплева гж били изпратели отъ Италия заФинла
н ди я.
Той добавя, чс са мо два стъ тия асроплани см м .чали ире 1* Швеция - из Филандия, а
23 см би ги задържани въ Германия—шъй ад
тг. Германия гцъ ю да се Противопостави на
Преминаването на ермжая а муниции за Фин
ландия.
г,
Булапгшз 12 и ад рь Г1о з-г. ;-сль Нт*
рия, много религиозни .ечт,;, конт * пр д---двлгъ аатямйлитаристическя доктрини и конто
се млпагь дз отдслечдтъгрпжа-иитФ отъ нзй-счещение.я кит дьл,и
на »,ц..,а-

Четете
,,Добруджански Пик и н и"

решение .\з 21773 1 939
издадено >тъ финансо
вия администратсръ па
о.чрлгз г. .Михаиль ,1ум .тресчу. Г Ьх4 разпредТ, сни по биркдческитт,
уислци, слгдннМ ЧИ- *
новнипи:
I
Първи б‘!рн. учзстькд !
Ьазарджикъ: I н II сскторъ - контроли ръ Еф- ____
Тсод рсску. помс*

КАРАЛЕЗХI
с. Войнещи

1ШЛШ

САМО ШРИ

Акбстогь Я. Казгк

На жгжла срЬщу лавинивм
на градската гради на.^
БОДЕГА - РЕСТОРоН

ЛА НЯГ»

Пьрвн бери. участъкъ I ТТъЮ^ЮК.АЧООТВ^^
пг-^у—±—**
‘
ч?
троляоръ Георге Кож^яъ,
пом шнинъ Спн^у Димитриу.
Втори бири. участъкъ |
Ьалчнгь — к нтро-1ьс ръ | ЧИСТОТА ОВРА^
И нь Думитреску.
I
Трети бирн участъчъ

Раалични ядевета и ог.п
скара.
—Прислуга точна и съвети

|

ПОСЕТЕТЕ ЗА ГВЪРЕННЦ

. г1р. С"гаке1«и — ЯллшгвН

I

