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АБОНАМЕНТЪ:
За България год. 16 лв.
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ОРГАЙЪ НА ЦЕНТРАЛШШ ДОБРУДЖАНСКИ НАРОДШЪ СЪВЪТЪ
:

Брой 171

Ищмпщт&т ш Добрржащи-

Както съобщиш: со-рало, силиотренокн делегацми с а поднесли па 23 т. м. на
За ббявлсния се плаща Г-ЙЪ Генер?.2й Таитижжъ блйгедаржвеаа
>.н4;30 и*г. па ВБ. см. адреси ' за rps?s7zi% г » т е scli г холижилъ
за освобождаване и закрила надъ отвд*че-'
нитй отъ ромънокит* власти добруджанци.
в. Добруджа, Бабадагъ Цри доднасяпе адрвеит* рззмънеим еж
били вай-сърдечни и прйВ*тствеии думи.
Излиза:
понг-дблпикъ, ср*да Гснералътъ нокавилъ делегациите на ве
черя, гд*го тоже еж държани тостове. Сце
и петькъ.
ната о била най трогателна и всички били
Единъ брой 10 ст. разпланени отъ умдление.
'.Ето и самкт* адресв:

\ кшшмтш на. Щж*$№шш.

; .ГОСПОДИНЕ ГЕНЕРАДЕ,',; ;г- :

Ний пр^дотавителм* на Силистренгр. общ. увравлевке, бидейки тъдку:*КШ5ШЙ» era Щаба на дМотв. армиа влели на чуветвата па грждааотвото, оъ
,
за 12 авгус;ъ 1918 год
възтрогъ и дглбока при^нателнооть си спом
Македонски фронтъ Вь завоя на Чер- няме за в а ш и чг * ска пи и нсаьбраввма
На 2 т. Е. нинистръгъ на Вжтреш-; годена като се има пр§дъ видъ, че при а неприяхедоката артилерийска стрелба услуги ври црътеворит* за освобиждагаHBii А*-»- и Народното здрава въ София българ mi заюни и националните мен* )fЬшо врЬ.кеино цо-оживева. Запрдно ота нето на внте^пкранит* ^ъ Молдова бъл- •
е пршъ представителите на българския шества, кмб турци, роини, евреи и пр.ГДоброиоле ельдъ артилерийска'- подготовка гари, между които б* и цв*та на нашето
па ага и имъ схобдпиъ веркате, които иматъ еднакви права на избиратели н на-|,.ряол80 неприятелска щурмови отдЪлення гражданство, ври които случаи, В и й Г о с/jo tutiiaxa да прлйшжтъ яашижв предай д о д и н о Г е н е р а д е, съ довкоотьта
др витедствохо е резило да предприеме, барае ость, както бшарит&
fijoxoae, но б!>ха разпръснати оъ - "т,нь. на тънакъ пхзвавачъ психологията на врага,
si да даде правилна насока на управлеРзявлениата на иинистра на Bilrpfe- t.Ipa. Аотакъ URXJLO,. нишата" вааадатеднасъ такхъ и тьърда воля, добихме солежиня.го I* новопридебиюте зенй Съобрадела сгвпадатъ съ едипъ мокенть, •уупа навлЬзе въ не п^кятелсквгв окови, велнн резултати, които Cib безь врецеденгъ.
де.ната, ковто то2 изтъкналъ за пеобхо- кошо българската власть се ВЕНИ, че взе '<)тъ, кад-Ьто донесе рааии военна материали. ' ' JKbTo кзразъ на ньшата благодарнооть,
стрини ла Вьрдара-и.въ пр-Ьд'- и(Гедин( душно желание на гражданството,
ди остш отъ урежданего на този въп мала мерки, за да ванали тия национални ргь-дв-ьт*
'аозкцаоана мЬогнооть южно , стъ Баракли Ви, -ировйзлгаоихе И о ч е т е н ъ Г р a s ро(Ь още отъ сега, ех повече отъ осно менш c m въ освободените земи. Интри Джумия-биха прогошни од*дъ. ракопашва д а н и н ъ на нашиа градъ и пр*имену-'
ва елни. Къмъ тези съображения може д , гите па нашите противници, еж обясни Щ>б& англкйска м гръцки , пЬхотни отд*-ваме, од*дъ удобрение, една отъ главвих*
.''.''.
,' • '.
улици на В а т е т о> окльпо за ваоъ ,нме
«е прибави още едно; населението въ не- ми. Везгилни съ оръжие въ рхка да от 'ле-ния.
«Г е н е р а л ъ Т а н т и л о в ъ*, с* мол
шевободаните земи само яелае часъ пл- бият ь българските вълни, г4къ не остава
ба да нркемето тоя слабъ изразъ ва дъл
iKopo да влезе, както въ правата тъй и друю средство оевенъ интригата. Изявле
Берл ин%. Между Анкъръ и Авръ — боката ни вризнателнооть.
;
i, задълженията,- които българските в*- ния .а на r-нъ Такевъ идатъ о вр4ие да хокейно. Между Авръ :и лОязъ — .ноприя- : Силистра;. 28 Юлий 1918 год. . 1 .и ну д«ватъ..Това то заяви и заявя :а раз еятъ тия интриги. Но когато тия ЕН йсеаокл атаки, охОлъовахи (л% ваоъ.
Т р и ч л е н н а Комисия:
В и е н а. На ' вталиянокия . Фронтъ' го- Нр*дседатель: II.Кръстевь, Чллнове: Току.
и «сека дапкавъ своя ежедневенъ жвво? ь. Tpi ги сз сЬятъ отъ наши съюзници, както ;
lilisoTUM пръдириятиа и оживената шевъ и МустаФа ШериФъ.
Същностьта на мерките, които ще се е аучаятъ съ твърдението на тургяидтъв. йЪмих*
аргилер^Йояа
дъйииоть-^дродължава. Една
, • :
пр.'лриеаать при уреждането управ/е- „Ч ержуманихакикатъй юга е НрзстъпдеНйе;кталиянох& въздушна
ескадра иаиадна Фел- ' ТООПОДИНЪ ТАНТИДОВЪ,
,
',
,
СКЖ11И
ГЕНЕРАДЕ,
"
шето^въ^новате земи, се съдържа & но ие саио предъ интересите на съюза, но н!тре я »Седснг£ общмвя« ж иуства бомби
:Ний,
завхрналихе
се
отъ
Молдова,
отитъ м а ; ж г
Ии
п н4шко думи: реорганизиране на съ ЕЬМЪ ТЕЯНа С0бсТВв2ННГеИ1ЪСЪНар0ДПИЦЕ.!
* о:шй& шдъПолскии-Ц болници вл*чеви отъ Силистра и околната, съзна
.'
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Гдеяо
отб*л*заня
като
такива.
Изв-Ьство
m
ществуващите сега въ тия 8еиа зачалки <• атонв се постигапрМатацель, настанена|= о л о б с л и и б в д о х а . б
т а к ( ш вайки неецъниммт* заслуги,. които Вий
друго
на йиоуправдение по, тааъвъ начииъ, че "А такава интрига, тя може -само да даде ]?тшЯт &ъ Албания нищо ООСОаННО.
имате но случай прЪговоритъ ва ..иашето
ос^обождавше, при които нръговори Вий,
тправшанохо до сега население отъ чуж козъ н& нашите противница за да разнадсъ такхь и тв»рда воля, уонЪхто да изво
да зи .онодателства, които не съ cioiiT- ватъ и бозъ тош лошото настроение в ъ ^ л & в и а к о г л й ш д у а о щ м я т г ь
ювате бързо вашата ов-.бода въпаи-широки.
смува/ш на неговия битъ, да може юсне н!кои кръгове къмъ България.,
. г- п р ш ^ д н к е и а м а If а р о д е я о й т ^ раш*ра; незаОраявка Вашит* невр*отаиви
да пр !шине къмъ управлението, което еж Редакторите на „Тержумавдхакякатъ,;^ ъ сговор на поздравителната теле- Оащниски грижи връаъ цъдохо вр*ме, кога
меств^аа въ самото царство. Съ това нв- нматъ възможностьта да пошаватъ най; ^ ам!1В < р а д,. д и . Съвъхъ, но олу чай до- то • нескончааиит* ..вериги от-i. окъоайи,:
роприя.ие България поставя своите гою- добрй, както управлението въ България,[.-лрудианокия влродеяъ яразднддъ до Глав. бл*ди и жалки нагваница сноваха Ромъвия,'
прадогктя, зеии, при такива условия, съ тъй ,и ,отщщевието. да българската-.масгь^оу-.щнлупш.йк, ПООЛ*Д»ЙЯ'.«^- е., удоогоздъ мивувайк.» ирЬз-ь 1.у-.урйЩЪ и Браида, съ.
горъщото жиланиа да: оаигнатъ во-окоро въ
швиго не се ползува нито едно отъ оку къмъ инородвите иенщегт^а, особено хур- да мзнрати оладн^та телеграма
скжпага, свободна ж родва земя—Добруд
; Ц. Д, Н. GiBix-i Бабадагь. - ;
пирани Ь презънастоящма война отъ други ци^е. И ако той искаше да бъде дейст
жа,—вий, новшаряме, за всичкитътия Ваши;
Благодаря сърдечно sa отприьеяит* до не^цьними и незабравими уолуги, счигадю
народности звшг. Тя доказва още, че ь% неявително „носитель на истината', требва
менъ
и Армията — Оовободителйа нравът- гл свой най-нриятенъ дглгъ да изкажемъ!
яовопр-.,обитите земи не съ чужди а шъ а отъ ше да посочи поне единъ фактъ. Не сго о'£вия"въ
нешаик 'щмстваъ день за иотоси кгмъ Ваоъ пригнателНооть и
нзйното ,14ло, всито по една иди друга причи рилъ това, неговото твърдение ociaia ед риа«а на АБъдгария. Сега, ког«то българ дълбоката
искреина благодарность^,.. . . . . . .-. V--'.
на е тресвало да изнемоиатъ подъ чуж и за на измислица, която е обречена на не]с- ския* герои сладватъ още великата Оорба
конодателства/Това единство между нане- пехъ и вервдъ самите добруджански турце. за пълното реализирало идеала, зв който се , За отвлъченитй рхъ Силистра и..-- око-и Караджатй, добруджанци, ре- лията пр*дседатель ашмитета Д. Ив. Код-<
раната ча българската власть и волята на
Не за пръвъ пътъ Езве&тни връюве ц<.-жертаувк
;, -,-;.
домъ въ'всички- бглгари,- 2рьбаа да бж,- жабашевъ...
шлеияото въ новите земи ще -дадатъ отъ Цариградъ се опнгвать да разрушатъ датъ готов» аа нови жерави. Нека нрим*Гр. Силистра, 27 юний 1918 година.
онази зд ава основа, на която ще се из единството, което цари между отделните на рътъ на великия добруджански бълг^ринъ
Делегата: Хр. Вьлковъ.
Члевове': •' Ст. Козаревъ, И. П. Вълчевъ,
гради бдащето единно управление въ ционалности въ Добруджа. Вшши обаче, те наажлетвуна виикца къмъ сйбаотрацйнне
Ч*лата е рана, кобто е тъй необходимо, зи вржгове съ търнели не|спехи, защо за общото благо. Това се валага днеоъ цо- Г. 0. Връчйовъ, -В; Натравовг, А. • Брашоотъ войш другъ НАТЬ, влщото. свобо вановъ,. К. Макодоповъ, Д-ръ К. Манодовъ
щто за заздравяване раните отъ вой- то турското насеяение въ Добруджа мно вече
и j . Бояджиевь.
дата мека саио керзвн.
ката, тава и за бждаждте успеха при го по добре' знае, какво правя .бъд»
Главнокомаядуюшь Дайст. Армия
ирното културно съсшамв на нардите. гарската ' власть за п е т И вий дъяГенералъ-лцй-хеналхъ Л^ е к о в ъ

I

OZOTO

Штшй щтъ рошшш шъ*
Също това налученъ е правия пъть и жвмъ' тувъ да посозииъ на „Тержумани
(От% наигия спецьаленъ-кбреснондентъ)
при уреждането техническата стр на на хакикатъ» не саио ишленияха на и-сгра
. С о Ф ия. Телеграаиратъ, отъ;Москва съ
г
упр4вени(.то въ новите земи. Въ *ехъ,не на вътрешните д4ла, но резултатите стъ
дата 7 т. м.—^Руското бюро на печ*ата има
лштъ се приложи напълно законни въ Ийпровазирания техенъ съборъ »ъ ^юстенсв*д*ние, че въ Бесарабия избухнали голъми
Царството още отъ сега, както задето въ джа преди неколко месеци. На този съ
Вгрховнийтъ увравителеаъ ломитетъ народна -вълнения, къмъ които се присъе
Шъ нема на всекъде владеющи бмжр- боръ на. пеканеяите доброжелатели отъ яа добруджанската оргааиз^цйя въ .'Бълга динили и никои мЪстшжопокови чаовд, из
евде ЗЙЕЩИ, тъй и поради редъ причини, Цариградъ бе заявено отъ самите местни рия, но случай 50 годишьиаата отъ мжче- пратени да ги уомирятъ. Бунаътъ се pasялческата caiprb- ва ОХСФЯИЪ". Караджата,шкрндЪ;ВЪ ; окразит* Болетски и Измаидпроизхода щи отъ войната, които не поз- турци, че те двматъ ннгересъ да влизьтъ отслужи
вчера въ 10 часа сутриньта въ ски, • кайто и въ цаоть отъСорококия м Км-.
«одяв&тъ нъксто имъ прилаг не. За въ споръ съ българите тогага, когато катедралвата църква „Св. Шд^ля" пана- шеаевския окръзи.
*ом се прибйгва къмъ вреиедли мер теяъ се гараятиратъ всячш права, които хвда и молебенъ. .Отслужиха се oil'. Ох
които, обаче, прйдегавлявать единъ ииап и саиите българи. Може би, въ тия ридския митрополит* Ьориоъ ьъ съодуаше газносинтн пи световната война
оъ СОФИЙСКОТО дj xoi;eao-iBO u хоръхъ па'
ир^годъ отъ досехашнога доложв-ше къмъ!изявления местните турци поьече съ г.
Никслаедъ. Цриодачавуваха. др*дотави• Общи» развошш »а войната пвьъ шИ*
нориалаот) закунодателеп). Приложени съ!защитили своя внтересъ, отколкото нане 'кш. на двореца, .р м^нистрь 'Длиаидовъ, налит*
чотирж години се пръсм&сааъ.охъ
Шп, те могатъ да бъдагъ сако желани. ренията па, Цариградъ, но това имъ се на г^аааит* ceapisapn пра манкотерихвата, 650 до 700 милаярда марки. Отъ тази гра
Ва да може да се оцШтъ правилно ложи само отъ тйхнит* -здрави разбира пръ'дса'авиа'еш ва дгющ на неутралняхъ мадна сума на ородноздронейскнт* държа*
дхржави, германски ш авитрийоки офдцери, ви не ос пада дьш една .трета. На крря
те, които въ България с) взеиатъ ния, които инатъ з* своего положение,
чужди и uo«iiEC#k публицисти, висши чи на .четьхртата- година мъоечнигв военни
Сдедъ изявленията, които г. Такевъ новници
1реддЕзе управлението въ яовопридом о«ицери и юнкерит* отъ воен разходи .ва саглишението сл 15.3 мили
и, не е лишно едно сравнение направи по уредбата на управлението въ ното'училища на чело съ'-мушката." Отъ арда марски оръщу 5,8 милиярда на си-.
съ
това, >оето Роиъния ваприви презъ новопрядебатит* геми, на турците о^ъ геиералиь* личеха теиералъ хчас^доВь, Дра-1 дитй.ьтъ: четварния оъюзь. ,-Слщо ол*дъ
своето roc одство надъ Добру яда, пр4зъ Царяградъ се отаема и поелвдпята въз гановь, Цкаовл, Стойноаъ : и др. ; Управи- излизането на Ру ьМа м Ромъния отъ вой*
1878 и 1913 год. и коего по .яастощеиъ можност* да интригуватъ на тая почва. На хеднньвъ кимитетъ на- д<.бруджииска1а ор Нита разноскит* иа силихъ отъ съглашо-^
прани въ I есарабяя. Достатъчни е самб 8*
тия пъвъ отъ Дойруджа се поста и оа^е единъ Гйнизация на чело д-ръ Тодоровъ,' Драго ниечо с а три пьти . по гол*ми сть тия на
Ila-seBi, Стсяяъ Милошсвъ, Радивъ, съюза. Заемната политика на саюза е тб^рвиятъ с лучай да се ивтъвне, х е местното пмь възюжаестьта да си изберап: да бъ* мврь
Георги Дазаровъ, зааасния гедералъ Еп- же ио-уои*шна отъ тази на антантата.
^Рудканско населеше бе о^езправено до датъ играчка въ ржцете на своите не чевъ, д-ръ Минчсвичъ, Дамисровъ, Соко- До сега. последната е уредила отъ.-- 500
с
»вето освовождение отъ бълг^скит* вой- канени доброжвлатели, коато могатъ само яояъ и др, виичьи членове-па д-во Добру милиарда марки само 1г5.6. кигато пъкъ
Uu,>[ а пре^,ъ 1913, че освж(Ъ бегарав*. да интригуватъ съ течното положение, джа и почти ВСИЧКИ добруджанки и добру съюзътъ • отъ 186 милиарда воешш разнио-.
1Т
жявущя въ Столицата. Мнсг^брои- ки е шшрилъ Ш.В милиарда. Германия о
ьта, тааъ се-постиха и найкорум- 'бвзъдаинъ помогнатъ зъ не^о, иди пъкъ дзкапци
аа
публика
заемаше мйото въ църквата. покрела 88 милиарда чръвъ долгосрочни во
и освиренели poMiatra полицаи! да иматъпапълпоохранениохъ българските Свещеникъ Ашгаолъ
Георгиева д>ряа въ енни заеми иди 71 °/0, сръщу 32 % на Ан
118
» Весара-шя, че тя 6t лишенг отъ своята -закони интереси, въ съгласие съ остаиа- църквата "трогахелва р*чь за живота, д*й- глия и 30 °/„ на Франция. СръдаоавроиеН^он)иия но същия гачинъ, както презъШто население въ Добрудкв.
ностьта и заолугит* на Караджата и, като скитя държави покрмъитъ своитъ заеми изнапомни негови* вав*ти, съ възторжени клйчитедяо въ ооботвенвиае ой страни, ко
, в ? 8г<б \*'<гаеиа Добруджа, ;а дасовиди,Н "
" ;
Вздоониедии гуми, ЕЙН думи изрази желанията н политическите гато иъкъ Аитлия и Франция ; получават*
:
ш ш ?
шт
тилъ и денило.
J ^ g i ? * ? *™'* **
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не да оключимъ миръ,- е да започ българинъ отъ устията на Дунавъ до Б*подошение мзжду Русия готови
нем* разговори. Едничките условия съ, ло-море. Т*хниятъ завътъ за обедиаевието
както често сме казвали, германците да се на България, оокщеотвепъ оъ кръвьта на
н съглашението,
върнатъ въ собствената си страна и да скъпи народни чяда. требва да бъде па-

аиима

Праздникътъ на възшодствието. На 14
зенъ оъ себеотрицание . отъ целокупния
.. Подъ горното заглавие на уводно м*о- зоплатятъ вредите Koaraq съ причинели. български нзродъ. Оше малко усилия < ит. месецъ е деньтъ на възшедотвието ва
Щсмъ»
като
Ланодоунъ,
ВилФелмъ
II
и
Хино «Neue Freie Presse« казва: »Стопанокиидеалътъ на Добруджа за единение съ Н. В. П ^ря на Българите на бъдгарскяя
4.постановленияна Бр*отъ литовския миръ дербургъ обвщаятъ да сторятъ това, ние общото отечество, ще бъде Фантъ овър- престолъ. Както винаги, така и сега домсжемъ
да
говорнмъ
за
Миръ.
Вританскиятъ
'*• вгпрооъ на сила, както за Руаия, тъй
шенъ. Обедиаева България требва да бъде бруджанци съ своето участие въ праздненi за централните сили. Ленинъ научя отъ народъ и оъшнвцитъ му държатъ здраво превърната въ гранитна скала, въ която ството ще нвкажемъ своята воля да в ле.
на
изявлението
на
Уйлоонъ:
Тази
агония
'Питъ, че нгяоя страна не може да защити
да се разбиват* хищническит* стремежи затъ чаоъ по-скоро подъ яакрилата и мъд
шоята независимость безъ войска. Троцки не требва да те повтаря! Ние н4ма да на цвроднатЬ врагове. Съ силата народна рото управление на Негово Величество •—.
оотавимъ
работата
-авършена
на
половина,
*иде, че задължителната военна служба не
•',;,.'.
да бъдемъ харесани отъ нъколко богати нека имаме вера, че не е далечъ.тоа ве- Българскиятъ Царь.
! излишна. Отказването да иризнаять дър за
ликъ день.
но
страхливи
стари
гоепода
Прогимназии въ Добруджа. Некои доб
вените дългове е една отъ най-тежките
Окръженъ управитель: Тодоров ь.
руджанци отъ, северна Добруджа възнаме.
рЬшаи, защото оъглашеоието сега нахлува
раватъ да пратятъ децата си даодЬдватъ
(ъ Русия само, за да осигури своите кре
прогимназия въ Българка—Варна или Си(иторскц права. При разпределянето на
листра. Нека не бързатъ оъ това, понеже
юземлената ооботвеность спечелиха най
I
такива
ще бъдатъ открити въ Тудча и въ
шого заможните седеви, когато пъкъ бЬд
Последните четири дни отъ миналата
М о о к в а. Съ една прокламация до на | Бабадагъ, където ще се преподава същата
[ит* гладуватъ сега, както и по-рано. Ле- седмица всички СОФИЙСКИ вестници печата
селението министрит* Чичеринъ, Ленинъ и учебна материя, както и въ България..
тпъ призна въ една отъ речите си, че ха статии за Караджата.
Троцки
наричатъ разбойнически правител
юплатата на парче е за препоръчане предъ
. Пансионъ при гимназия въ гр. Силистра.
Въ Русе опециалниятъ комйтетъ отъ
:апзатата за време, защото производител- рано започнаха приготовленията за отпраз- ствата на Англия и Франция и заявяватъ, Държавния пансионъ при оилиотр. м. гим^
кстьта е по-голЬма.
нуването 11 авгуотъ. Слвдъ панихидата и че на техния ударъ ще бжде. отгозорено назиящебъдеотногооткритъ отъ 1 септемДали неговите последователи слЯдъ молебена о » Държани р4чи отъ духовен съ, двойна сила.
ври т. г. Таксата е 100 лв. месечно па лице.
"Москва. Всички бивши овицери Който постъпи до 1 октомври, плаща и за
солкова грешки ще бъдатъ още доотатъчно ството, гражданите и делегациите въ чер
жлни п да обяватъ и формално Фактичес- квата на площада, Д*то е билъ обесенъ до 60 год. възраоть се викатъ подъ знаме изтеклото време,. а който напусне по-рано
юто сега положение на война оъ антантата; Караджата, и на гробищата при полагане ната. Съветското правителство ще се пре получава надвнесната за месеца сума.
*али светътъ ще доживее, Англня и Фран- венцит-Ь. Гца Бъчварова, внучка на Кара мести въ Кронщадъ, за кждето ож зами Срещу тая такса се получава: храна, жк«
щя да разкъонатъ своя паднаяъ нл ПЪТЯ джата, Михаилъ Вълковъ и опълченеца-зна- нали вече Ленннъ и Троцки.
лище, отопление, щазе, баня, креватъ и
Б е р л и н ъ . Държавниятъ секретярь оламеникъ. Всеки пансиоперъ при - постят>тъ изтощение оъюзникъЧ На твзи въпроси меносецъ на Добруджанската организация
ложе би близките дни ще отговоратъ. Но Т. Чалъковъ, ваедно оъ знамето, оя. биля ФОНЪ ХелФерихъ съобщи на оъветокото пра ването требва да има най малко по четири
зтопансквте постановления на мира въ поср^шнати ва гарата въ Русе отъ спе вителство въ Мсоква, че поради застраше ризи, гащи, чорапи, кърпи за лице и яооъ;
5рйотъ Литовокъ не могатъ да бъдатъ из циална комисия. Г-ца Бъчварова. положи на ното положение на членовете на герман оледъ това гребенъ, четка, юргааъ съ два
губени. Централните сили нема да допус- гроба на Караджата разкошенъ лавровъ ската легация, наредено е преместването чершаФз, дюшекъ, покривка за креватъ в
на последната въ Псковъ. .
1атъ това.
възглавница оъ два казъФа. Записването
венецъ оъ надпиех „На великиа съгражК и е в ъ . Убиецътъ на Айхорнъ е ек- започва отъ 10 т. м. приключва на 25 ав
По същия поводъ -Arbeitar Zeitung* каз- данинъ и герой — Караджата — отъ приз
гуотъ. Паоионерите требва да бъдатъ за
ia: какво търси съглашеането на руската нателна Добруджа". Сл*дъ тържествата е зекутиранъ.
— ХелзингФороъ. Болшевиките се веждани, отъ едного отъ родителите•имь'..
|емя, е леодо да се разбере. Руси а дължи даденъ обвдъ на .гостите.
оттеглиха, поради натиска на англо-френ
ia Фрапцацузките и англайоки капиталисЛинията Добричъ—Меджидио. Заетата
Б а л ч и к ъ . Отслужи се панахида въ
ги много милиярди. Правителството на оъ- църквата, а ол*дъ това молебенъ на пло ските войски.
напооледъвъ отъ нашьте ж. п. власти ли
—
Виена.
Райтеръ
съобщава,
че
въ
зЬтит* обяви тези дългове за несъществу щада предъ- общинското управление. ИриТранс-бгйкадската область пристигнали ния Добричъ Меджидие е дъгга 110 к. м.
ващи. Последните пристанища, които оотаатотвуваха
всички
граждански
и
военни
Еореспонденцията съ българите въ
О
японски и китайски войски.
jaxa още на Русия, ще бъдатъ взети за
власти
и
почти
вилото
гражданство.
ДтрАмерика.
Секцията на Д-ръ Фериера вря
—
Х
а
г
а
.
С1:оредъ
Райтеръ,
на
мапд(алогъ, който Да осигури капитала на оъ?лашеноките страни. Правителотвото на жаха се подоходящи за случая речи и.де- журския Фронтъ, при Нидолскъ, се очак- международния комйтетъ е уредила спе
зъветит* е заплашено отъ партиите, които кламация. Доииата специално за празнен ватъ австро-унгарови и германски войски,; циална служба за улеснение кореспондент
отъ които пристигнали вече.
" - цията на българите въ Америка съ тЬх*е признаватъ Брестъ литовскиятъ миръ. ството флотска музика отъ Варна свири, части
— Лондонъ. Английското правител ните близки въ България и обрзтво. Ilor
А.атантата ой осигурява достъпъ къмъ Ру- играха ое хора. Навсекждв владееше нео- 1
зня, за да помогне на тия партии и да по- пьсуемъ ентусиазъм*. Сл*дъ обвдъ.имаше ство поискало отъ руското такова освобож неже обикновените писма на български ох
зтави Русия отново въ конхдиктъ оъ цен- градинско увеселение, прихода отъ което дението на "арестувания английски генера- забранени, то секцията е отпечатида\oooгралвите сили. Разбира ое единъ такъвъ ще бжде за бвдните войнишки семейства. дзнъ консулъ въ Москва. Болшевиките бени Формуляри, чрезъ които желающвт!
ще требва за въ бъдаще да, кореопондиКОНФДИКТЪ ще усложни още повече положе
По случай, празднакътъ, Ц. Д Н. Съ' арестували консула, поради заотрЬлването
аието на Русая. Войските на централните ветъ получи отъ всички края ща на Доб ва-членовете отъ съветските власти в ^ ратъ)0ъ българите, живущи въ Америка.
Формуляритт, образецъ отъ които.вече има
зили ще ое вауояатъ още по ва вътре въ
Аргангелскъ.
въ българския червенъ кръстъ, трЬбва да
нея. Но това ще принуди последните си руджа телеграми оъ които още веднъжъ
бъдатъ попълвани на френски, немски ии
ли да държатъ по-големи сили на.изтокъ подчертаватъ единодушието на добруджананглийски, Попълнените Фсрмуляри ще се
и по такъвъ начинъ би се отслабялъ за ци отнооителво бждащето на своята родина.
адрео^ратъ до секцията на д-ръ Фериера
падния Фронтъ. Може би, това оъ причи- Ето векои отъ тези телеграми:
(Отъ нашия опециаленъ кореопондентъ),
Еите, които двнжатъ Уилоот, Лоядъ Джоржъ Ц. Д. Н. СЪВЪТЪ ВЪ ГР. БАБАДАГЪ
въ международния комйтетъ, която ще;и
и Клемансо.
I
Добруджанци, живущи въ Варна, за Обиски и арести на членове оть бившите препраща на адресантите..
едно
оъ
целото
гражданотно
чествувайки
Деклариране
на
храните
и.
сламата
кабинети.
Япония разбира се има и овои особени це
ли: овърхнаселената страна отдавна по паметьта на легендарния . добруджанецъ
' Б у к у р е щ ъ . Бившиятъ директоръ на предъ общинските власти требва да сгава
глежда жадно на редконаселения. източенъ герой войвода СтеФанъ Караджата, пездрав- обществената безопастность Панаитеоку, отъв^еки земледелецъ, изполичаръ, наемаСибиръ. Ако Уйлоонъ днесъ тъй глаоао ляватъ въ Ваше лице всички борци за сво авторътъ на масовите арестувания на чуж тель и парекенджия въ орокъ отъ 7 дай
заявява, че неговата миоъль не е терито- бодата на Добруджа. Нека неговите заве денците въ деня на ромънската мобилиза сл*дъ евгршването имъ. Декларирането ста
.-,
риядни печалби, умните държавници въ ти вдъхновявать всички ни за действи ция, виновникътъ за нечуваните изпитания ва орещу подпиоъ. v ; •,'",
телното
освобождаване
и
окончателно
обе
Токио могатъ само да се надомеятъ на то
надъ българското население въ Ромъния и , Породистъ добнпнъ. Комиоояятаг nsва. Уйлоонъ самъ нмъ отвори вратата за 1динение на милата Добруджа оъ общото Добруджа и за смъртьта на хиляди не пратена въ Германия за закупване на лоСибиръ; но какво може, какво иска да пра ни отечество.
винни българи, е ареотуванъ отъ днешното родиотъ добитъкъ, е усаеда да закуш:
Варненски Добр. Н. Комитет*. пракйтолотво въ Яшъ. Направенъ му е 112 крави, 53 бици отъ мун-аФонока раоа,
ви той, за да ,ги отстрани пъкъ, ако се piши, че тв оа. завършили тамъ своята 8аПРЕДСЕДАТЕЛЯ Ц. Д. Н. СЪВЪТЪ обисвъ въ къщата. Откритията при обиска 30 саански кози, 40 исландски овце, 2 жре
дача?«
.
се държатъ въ тайна, въ полза на след беца и 8 кобили арданока раса. Отъ ут
Бабадагъ.
ствието.
Подобни обиски оъ направени и ре започва превозътъ нмъ за България.
Чествувайки днесъ паметъта на юнаш
ки загиналия легендаренъ герой СтеФанъ въ домовете на Братияну и Жоржелъ Министерство на земледЬдиею ще продаде
1 •
на нуждающитЬ ое общини и кооперации
Караджа и другарите му въ епичната Мързеоку.
—
Министерския
ох
ветъ
е
решидъ
по
единъ породиотъ бикъ. Желаещите Дборба аа срутване петвековните вериги,
екстернирането на Картамяшевъ, бившия со отнесатр до Министерството.
които
оковаваха
българския
народъ,
Бал
"Daily Maws« пише върху писмото на
руски консулъ въ Галацъ. Съобщаватъ На
Откраднатите банкноти отъ по сто дева
Лансдоуни Въ достойното за очудване чишкото гражданство отправя своите миели в. «Лум|На» отъ Яшъ, че и арестуването
писмо, което Ланодоунъ изпрати вчера, той на оеверъ къмъ откъснатия, невзаренъ Александъръ Константинеску е почти Факкъ съ пуотнати въ циркулация отъ кредцит:6<
повтаря възгледите, които еж свързани ох още отъ лжчите на свободата край, и ив Дипломатическите отношения между Ро- Банкнотите съ подправени съ ножъ-яи
гума и е изтрита частица отъ буквата ,,Д''
неговото име. Неговото наблъгане на необ дигаме глаоъ противъ великата неправда,
къния н Украйна.
стояща предъ номера ва банкнотата ш е
ходимостта да се разглежда възможноотьта извършена въ Букурещъ спрвмо нашит*
Б
у
к
у
р
е
щ
ъ
.
ТелеграФиратъ
отъ
Ки
подправена
на А. Гражданите се задибратя
отъ
Северна
Добруджа,,
които
еж
за миръ и да се опръд-Ьлятъ по н*какъвъ
начинъ нашите военни цели, за да ое тури отояли винаги въ първите редове на бор евъ, че украинското правителство е полу жаватъ да бдятъ за такивато. банкноти. Т*
край на конфликта, намира все повече при бата за духовно и политическо освобожде чила отъ отрока на ромънското правител се задължават* да съобщават* на вллотивърженици. Смутътъ отъ една страна Кгол- ние. Нека безсмъртвиятъ духъ на Карад ство съгласието за' създаване дипломати те за залавяне на притежателите на навя
манъ отъ друга пооозиха по единъ и оащи жата ни стопли оърдцата и сплоти въ прЪд чески представители въ Букурещъ и ва банкноти.
начинъневхзможноотьтанаедно военно"раз стоящата последна борба ва извоюване Киевъ.
Ограбено училище. Презъ м.голийт.
р-вшение. Когато в да е, требва да ое при овободенъ животъ за отрадална Добруджаг. въ отоътотвието на учителя, замивалъ
отжпи къмъ преговори, а предпоставката Поклонъ предъ великите сенки на почина.
въ отпуокъ, училището въ о. Капа Харман*.
на това е Формулиране на условията. Въ лите герои. Приветъ къмъ храбрите борцк
Кгоотендженска околия-, е било ограбено,
миналото имаше доста одучаж за прътовори, за извоюване цълостьта и обединението на
(Б. Т. Агенция радиотелеграва)
Коадците оъ влезли въ него, ол*дъ нам
близкото бждаще ще донесе, още повече. българското племе.
оъ разбили една отъ вратите му, здраво
Но за да може да се, подготви това,
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Великобритания. Съединените щати, Фран
Б е р н ъ. Гръцки официални съобщения много отъ училищните потр!би и помагала.
ция и Италия тръбва взаимно да нзяснатъ Пль.на Д. Н. Комйтетъ АГЛю дока новъ подтвърждаватъ бунтуването на болшин
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основпиятъ камъвъ на тези уоловия требва
По случай 60 годишнината отъ смхрть волно отъ политиката на правителотвото ците.
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Да бжде отопаноки миръ. Безъ него идеа
и не иска да ое жертвува за интересите
Разоисанно на параходите." Ьвпидътъ. който Хендероонъ излага въ ^оку що та ни легендарния дебруджанеяи герой Ка на ан^антата. Въ гръцките острови е обяиздадената отъ него брошура върху оъю- раджата, се отслужи панихида въ църквата веио военно подожеаие. Подстрекателя на оанието на пасажерската нарчходи отъ
бътъ на народитъ, е неоожщеотвимъ. Кряй- «Св. Георги*, к^дЬто се държа подходяша това бунтовническо движение воръдъ гръц Черна вода за на горе е: поаделникъ, чепата цъль на единъ такъвъ оъюзъ, казва по случая рЬчь.
ката армия генерадъ Папулиоъ е ареоту твъртъкъ и събота 12 чяоа по обйдъ. По
Предоедатель Добричскад Народенъ ванъ.
Хендероонъ, е: Да се създава едномиолието
неже водата е голема; параходите нъту. . ; . . .
въ овета, да ое събуди у народитъ съзна
Комйтетъ овещ. Маждраковъ.
ватъ най-редовно.
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Ненъ, а не брой отъ отделян, разделени оъ паметьта на' добруджанския пароденъ вой силни размирици.
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изкуствени граници, държави.
Парижъ отново обстредванъ.
вода СТЕФЗНЪ Караджа ож оообепо трогна
апаратъ за дребна слама, малко употребявана,
Ж е н е в а . Обстрелването на Парижъ,
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