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анексираха, обявиха ва. ройънскаобласть. Оставаме ще стане съ Бесарабия. Стига. Миръ безъ анекс/::,
за сега на страна доказаната,;истина за .българската И, ние искаме миръ безъ анексия на Добруджа; На
етнография и ^ история на Добруджа. Сега ще изу-ли ; разума ; на руската демокрация съ това -начало; е
чимъ международните актове по въпроса. На"първо да нема робства,, да;нема насилствени завладе'вания
'Нашата .борба'! е па чисто.' Тя е чистоплътно место, указа на нраль Kapoib1 за. анексията на Доб па чужди земи и народности? Нали > тоя гласъ из
лационалистична. Много пъти е иовгаряно, че бъл руджа. Той е пъленъ лъ изобиленъ "убедителенъ дига революцията, за-да ^спасил самостоятелностьта^.
гарската1 народна кауза- вена допирни точки съ им- материалъ, че ромъните насилствено .присъединиха' на малките народи отъ апетитите на големите? Не^а
лериалистинЕше тентенции. Пътища, колонии, па къмъ себе си Добруджа, като,1чужда земя. Вземете бжде; мира безъ анексии! При фактическото освобож
зарища н4ма въ ; пашите цели i a войната. 'Единъ указа и- четете! Гузната еъвесть говори още въ дение на Добруджа отъ владетелите й отъ; 1878 г.,.
м а с ъ има въ'• България: обединение на народностьта първия редг:.; „Добруджански ^жители, ••' великите .Ев следъ нейната /фактическа . дезанекеия, тя не може,
ли. Неизменно па тоя богъ служимъ всички. Народъ, ропейски сили ; чрезъ -Бер^иеския трактатъ. соедн- да бжде оставена, наново да бжде.анексирана. Доб-;
царь и правителство иматъ само едно висше, вдъх- н и х а страната В и съ Роиъния"; /Какво трогателно руджанеца днесъ- вика: „Не искамъ влашкия режимъ;
новение, да се обединимъ, з а д а миряса живота на самопризгание на грешниците, краль? и правител на безправието"!"/ ';/;v"^/..-;^:"-• :-;\ • . ; • ' ' i r ^ - r v ':''...':
балканите, да се отдадемъ следъ- толкова сътресе ства, отъ,: 1878 год.!..; Влашиятъ краль говори на
ния • ва благословена мирна работа. Добруджа и Ма чуждото население въ Добруджа на български евикъ, j-.;. Или .ще се допустне следъ тая европейска ка
кедония на България! Доволни сне, че съ спокойна че не той, а великите сили ;соединили чрезъдого- тастрофа ' пакъ да ; бждег . до ; буквоядетво повърнато;
хъвесть иожемъ. да ивлеземъ и пр*дъ най-претенциоз воръ Добруджа -. съ Ромъния. Шрадьтъ; цризнава,,.че статуквото въ големите неправди и влипи, които за
ния и взисвателенъ сждъ за нашите национални права. Добруджа е чужда на Роммия и ватова е нарича палиха Европа? Нима и следъ това, "което, стана,
пакъ ще се;вадържатъ барутните'погреби между-на*;'
Въ процеса i a войната много възгледи се ис- „страната виД "Това не 'е ли "анексия,(Принудително^ родите, за. да пламне' света още еднажъ? Миръ безъ
вазаха за основите на близаия миръ. Лозунгите на присъе'д£невие на чуждо Население и чужда земя?гДа! ^нексии! ; Нека бжде така! Кой, - обаче, отъ дваматагодиха': света. Ерайвите идеалисти,, както и кон- >. ; 'Кральтъ е намерилъ аагнуждно да. се извини претенденти иска да анексира Добруджа? Ние иди
серваткните среди въ; народите всеки день съ въ за ;'тоя актъ; на шеилие, на добруджанцй : и за това ромъните? Кой въ; 1878 г. влезе като чуждейецъ
борба за вадкопшо га основните начала на .мирната тс^Е&зва.цо- нататъкъ:.^,¥ц*ф ЕЛ:ьаизаив,,жъ.Опреде въ»Добруджа?|К|0§.;я, гледаше; и третираше, мйщин4'
• говференция.* Особено; откГто-"-стави•'• свободна крити'' лите ви, определени отъ Европа; като завоеватели* ски -иъ^ законите сн?':За чия 'беше, 2 години преди
ката йадъ военните цели, презъ' 1лава едно следъ но и вамъ ии е известно, чеймного ромънска кръвь 78 г.,'призната отъ незаинтересуваиата/цариградска
друго се засипаха :япредложеииак на мвролюбците, се преле за освобождението lita: народите отъ пра-Еонференция. Кой я пе щеае отъ предвидливость
Въ реда на тия декларации и лозунги, руската ре виятъ брегъ ва, Дунава 1 '.,Й така,"чужденците ро- следъ 'решението въ Берлинъ? >' Ние иди -ромънит!
волюция сжвто даде своята дань. Още въ първите мъви, дори и б е з ъ -достойнството ,на 4 завоеватели разискваха върху 'въпроса/Добруджа или Бесарабия?
мартенски дни въ Русия се издигна иаса за „ииръ „присъединиха" Добруджа, само защото проливали кръвь Кой беше страшната опасность за власите иъ; До
безъ анексии". И, нека да признаемъ,тоя лозунгъ още за „свободата" на народите; отсамъ Дунава! Стига бруджа? К о я народность господствуваше въ Добруджа
не е падналъ отъ политическата сцена. Падаха прави ли това саиопршшато обстоятелство, за да,се завла- и кого гонехаЧромънските власти?, Оповоръ^ъ е
телство следъ правителство, но и до cei а е живо това дева чужда 'земя, мамръ и съгласно трактатите на единъ: 'ромъните еж .чужденците въ; Добруджа; -тя
начало въ >Русия. Новото .правителство на болше европейските сили?, Не. стига ли това, за да се' ви не е била техна /никога до сега, 'като не сметаме
виките пакъ го повтаря, като първо условие за ди истината на Добруджа?' Торва да споменемъ; и техното 3.8? г. пдодуползване; тя» е българска. Дав-,
дочване преговорите за мира. :/;
:.;",, • последните думи .на кралския манифестъ: ,л тъй-.-.. ностно владение," незаинтересрани международни^ as-;
Миръ безъ атаексни, . До тоя лозутъ е оня:за въ името/И съгласието на Европа ние•. днесъ зима- тове, етнография, архиодогия, история всичко товори
Само чуждите зе за българския характеръ н а / Д о б р у д ж а . - ; ^ > v ^ / ; ; >
«миръ по споразумение". Каквото ще да стане, но м е в ъ в л а д е н и е Добруджа"...
1
ми
се
взиматъ
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владение".
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я
тия две начала не ще бждатъ отминати на мирната
, . Малко „по Другъ би билъ въпроса, ако Добруджа
(Конференция. Нашето; убеждение е, че следъ това •; ' Действително, до, първия аргуяентъ за права не бехме освободили. .Нима можехме^ да накараме
небивало |въ, историята стълкновение на народите, та си надъ Добруджа, я че пролели кръвь," ромъпи- големите да си биятъ главите само. за/насъ въ |боя
демократическите принципи въ решението на ^въ те въ манифеста си на бърза ръка > еж изтъкнали и на конференцията? ; Сега' всичко' е ' другояче. На-;.
просите ще играятъ юлеиа роля. Новите течения и още и" обстоятелстсото, че „Добруджа принадлежи времено.и леко е решението; на спора. Съ факти-;;
формации ще упражнятъ своето, влияние на дипло отъ древни времена на Мирча Стариятъ и па Вели- ческото състояние на нещата,. спора узре и налата
мацията.,
• ':•'•...-'•:.• V . v / V : ' ; > ' ,
киятъ Стефанъ".*- Историята за „древните времена": рационално разрешение. Ние българите дезанексиБългарското • дело е предъ очите на целия на Мирча, Стефана и на овчарите-ромъни,отъ Сед- рахме Добруджа. Искаме; миръ безъ апексията на
' .света, въ него тъмки пунктове нема, ние не ; се моградско еж най-малко въ полза- на ромънската Добруджа, още еднажъ, отъ Ромъния!
Чуйте ни вси язици: чуждо пе искаме да анек
боииъ и плашимъ отъ съвестните и'справедливите власть въ Добруджа, защото установена и твърда
власть въ Добруджа еж имали само-българските ца сиране, но и нашето не даваме да бжде анексирано.
решения, колкото инъкъ и да еж взискателни.
По Македония две думи различни неможе да ре, още отъ 6 7 9 г. Срещу-;тия.»плитки аргумеяти Да живее дезанексията на Дебруджа!
ииа; тя се признава единодушно за българска. Ней на власите ние имаме миналото и сегашното на Доб
ното присъединение къмъ България. не е анексия, руджа, пълни съ български/неповредени маси, дори
това всеки добре разбира,. Историята на нейното и при наличпостьта на единъ тежъкъ безправенъ
заграбване отъ Сърбия и Гърция е пресна; тя е режииъ над* добруджанеца,: цели 38 години, г
0
отъ" 1913 год. Всички сме съвременници на тоя .-•:. Ние нема да отидемъдо ^древните времена"
грабителски актъ, въпреки, договорите ни, съ съсе като Кароль^ а ще _ споменемъ на бърже акта- отъ
Македонски фронтъ. По целия фронтъ умеренъ
дите, които по техъ самопризнаваха правата ни 1876 година на < посланишвата кон реренция въ Ца-обезпоксителенъ огтнь," който б*ше малко по оживепъ
надъ. нея. По другояче стои въпроса съ Добруджа. риградъ, която въ проекта за органическия;• уставъ на неколко места между Дойранъ и Охридското езеро.,
Думата ни. сега е сано.яа нея. Обединението на Доб на България до пределите ва сегашното Българско Западно отъ Охридското езеро прогонихме едно усиле
неприятелско разузнавателно, отделение. Неколко
руджа съ България; противоречи ли на принциаЬ ва Царство постави и сандкака Тулча, сжшия тоя сан?; но
неприятелски взвода, които, настъпиха къиъ охраненйето
джакъ,
който
по
чл.
19
отъ
Санстефапския
договор]
миръ безъ анексии? Международното право не е уста
ни северо-и?точно отъ До|райското езеро, беха спрени.
се огстжпи>да завладее отъ нашия o n вь; въ долината на Струма при с. Камлн,
новило одинъ редъ ! за силата на доказателствата въ а после по Берлинския,,
:
:
'••••';'::•..'..:.;•.;--:•';•;'; -••••"., нашата
•;•'.-;, артилерия разпръсна една неприятелска рота.
международните спорове, за да ти сле райе' въ из Ромъния. .•• I •-. ;'.'" - •
ложението па напъяте мисли. Истината на всекжде, .•>.'.'. На трето место, за нашиге солидни-права ю - .Добруджански фронтъ.» Спокойно.*
, .
си е истина. Тя блесва като се1 избута," и Чгръсне. ворятъ. разприте на ромънските политически мжже
/Западенъ воекеиъ театръ. Група армйн-на Ба
езиковната мътда надъ въпросите. Щ о - е анексия? да Приеиатъ ли следъ берлинското решение българ
варския
престоловаследввкъ Рупрехтъ. До бейгия
Едно принудително присъединяване на чужда земя, ска Добруджа. Ернодуигао всички, 'безъ. мипистра фрогаъ пъ
Фландрия имаше доста ожнвевй артиле
съ чуждо паселепие. Тъкмо това направиха ромъ на външните работи М.Когалничану^ тогава отхвър рийска дей-юсть. Между Инчи и Бурлопъ оггпьгъ пседе
з и т е па 14 ноември 1878 г. съ Добруджа, като я леха апексията па Добруджа, безъ да гдедатъ какво о№т беше значително силенъ. Неприятелските атаки

fern Иотгдезанексия.;;• •
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южно, отъ Мьовръ бидоха осуетени. Ние вземахме неколко -пленника. Английските окопи нри и южяо отъ
Маркоанъ бидоха спразднена отъ неприателя. Южно
отъ Сенкантенъ се засили артилерийския и минохвър
.г&чния бой.
... •,:-,
,.;••.,,
Група армии на Германския престолонаслЬдниаъ
и па Херцогъ Албректъ. Въ многобройни участъци
имашо оживена разузнавателна двйаость отъ двете
страни, която доведе до силни ръкопашна боеве.

до южно отъ Мангалия, и отъ Дунава до морето, съ
исключепне на оназя часть отъ Добруджа, която се
намира въ ъгъла, образуванъ между Дунава и Бълга
рия,''и гдето има нечолко групи мешеликъ. Въ тази
область окото не среща на едно дърво, катоиаапредъ
себе си общирно поле, развълнувано на многобройни
долини и хълмове, въ годената си часть слабо произ
водителни".*)
'
'
Очевидно г. Ионеску, когато говори за положе
наето въ 1878 г., което не по шава лично, а по докла
Източенъ воененъ театръ. До фронта на Ерцъ дите на заинтересованите лесиичеи, одисва въ същХерцогъ Иозсфъ.и. на групата армии на фоаъ Макензеяъ преговорите за киръ се разпространиха и между ность положенаето отъ; 1904 г., когато е печатадъ
своето съчинение."
ромънските войскови частя.
Намереното отъ романската власть положение въ
•
i
.
• •
•_
Италиячси фронтъ. Войските на г Фелдмаршаль 1878 г., безъ то-да е било разкошно, не е подобрено,
•Фонъ Конрадъ отнеха въ Седемтехъ обща на италиян- а се влошава още; горите пе съ запазени иди уведи
чени, а при това, новиятъ режимъ, уетановенъ отъ рощите невои ПОЗЕЦИИ по височинни. •
мънската власть е бидъ и по отношение на горите,
фаталенъ за правата и интересите на населението въ
Добруджа. Тоя режимъ, ' съ една характерна за роД-зъ Иа. Пешговъ
мъНските .полуфеодалаи| парламентарни и законодателски приомя, лакость, даяйль фактически местното ко
ренното нвселение, отъ правото на ползуване отъ неки
вите гора. Още слвдъчзавземенето на Добруджа въ
управитель иска да му се
^* Баронъ Д'Огге, който въ своята брошура върху 1879 г. Йюстенджансжиятъ
1
Добруджа описва положението слйдъ войната, говори отпустяатъ средства за изскуствено залесяване, тъй
!
като положението на горите налагало това „Наскоро,
па четери горски масива въ обяастьта,
Първиятъ масивъ е. между Мачинъ, Исакча и**Че- обещава той въ своя докладъ,, моржшФ бр*гоае ще
ашкъ-Дере. Главната есенция е липата.. Тази гора, могатъ да се видятъ засЬнчени съ морски боръ,- бла
както почти всички други въ Добруджа, е бида отчасти тата съ върби и най-живописните части на оврьеа ще
бъдатЪ залесени съ хубави гори". Началото било на-разрушена съ зле разбрано сечене. . •
нравоно.като
въ 1880 год. въ оврага, ся залесени 16
Турското горско управление, устроено споредъ
най-добрите въ Европа, беше отъ най небрежните. Оъ хектара до гр. Кюстенджа и 6 хекаара до Мангалия
съдействието на черкезите,|въ последните години почти съ салкшъ, а 10 хектара еъ засети съ морски боръ
всички държавни гори биха по-малко или повече още въ песаците при Каостенджа, Тузла и Мангалия, отъ
тени. Но въпреки злоупотребленията на общините. които обаче, ие се запазил» впоследствае ни едно
-•горското богатство на Добруджа е още твърде таймо, дръвче. Това начинание е било само или прахъвъ Очите
, Вториятъ масивъ, чиято главна есенция е даба, на населението, илн съ добри намерения само на една
о разположен* иажду Бабадагъ, Чукурозо и Слава; Та личаость. Наскоро въ*замена законодателя нанася вър
зи гора покрива почти всички планина на Бабадагския ху горкте единъ решвтйленъ: ударт^, Нри вее че закона
одръгъ. Последниятъ инспекторъ на горите подъ тур за Добруджа, подобно sHa ромънската конституция и
окия режамъ, г. Брежовски съветваше* да се забрани гражданския закоиъ, обявява че нридобвтите права се
всйнакво сечене на дъба въ тази гора, за да се ваз- зачитатъ^ въ еж.щность? разпорежданията на този зат
копъ по отношение на горнте сгь направили отъ ро
'роди наново.
манската,
държава фактически и изключителенъ стоТретиять залесенъ масивъ е на острова Летя, да»
Наниаъ
на
венчая добрудагапоки гори съ съвършено
Суланското устие. Тази гора стои много по-долу о т ъ
незначителни
изключения..
.'.-.••'.'•' г
..
старата си знамеяатость. Сеченето й е шсл1двало>
Чл. lg, отъ закона за уреждаязе недвижимата собпрезъ времето на руската окупация, безъ редъ и бе%
разбиране на работата. ;'.'• w >>/
,
; ственость въ Добруджа отъ.. 3> апражь 1882 г, разноЧетвъртиятъ масивъ, гората Караорманъ отъ ос режда, че №с& и еетаватъ пълна собственость на дър
трова Св. Георги е сдщо твърде важенъ, но е нре* жавата всичките гбрй, съ изключение на онези >части,
конто са опредЪдши да се дадатъ в& общините, съ
търпелъ и той елшата съдба.*)
'
: '
Авторхтъ в а ' капиталното съчиневив „Добруджа гласно насхсящийгъ зав»яъ,'.в съ изключение н а . го-.
предь прага на XIX векъ, г. М. Д. Ионеску, като сади рнте, които се владеятъ отъ частни лща съ _аатъ за
по пръснатите навсФкъде щубръци иии мешелицй, правоообственость, проверенъ и аризнатъ съгласно намисли че некога цеаа Добруджа ще да е била зале - стоящиятъ законъ". Тази разпоредба на sasoaa е до
сена съ вай-хубави гори. Тези гори ще да съ били пълнена съ членовете',23 и 24, които ще прзведемъ
намалени отъ честите войни, а сащо н ртъ случайни извело, тъй като Ахнат а, поелешна съдба на е бе
опожарявания, или пъвъ съ умшпленни подпалвания, зинтересна. Съ тези три скромна члена отъ закана за
които целятъ изкоренението на часть отъ гората, за собственостьта, ромъвската държава си прясвоява въ
да я превъряатъвъ земя удобна за земеделие. Съ,що пълна собственость горитб, и лишава населението отъ
така и режима на'горите презъ турското владичество,, неговите придобити нрава.
съ правото за ползуване на населението отъ гориЧл! 23 гласи, че ,„ Въ местнрс штб, гдето има гори,
теленъ и строителен* материалъ, г,- 'о и елабиятъ ще се отмери и отстъпи една часть гора на селските
администрагиЕенъ вадзоръ и кражбкГз,'съ опустошали общини, като се вземе за основа най-мно-го единъ хек
или обезценили много отъ най-добрите гори на сбда- таръ на жилище. Там^ гдето неюа гора, ще се избере
етьта. Невъзможно било на административните , чинов; и отстъпи .безплатно едно сжщо такова пространство,
ници да възпратъ падението щото съ най- различни което "жителите ва общината ще бйвдтъ заставени
«редетва да опустошава горите. Споредъ г. Ионеску, чрезъ местната администрация да залевятъ, нодъ ракойто самъ перифразира казаното въ разни доклади на аоводството на дър*жавииге горски:агенти^ като дър
ромънскй чиновници по горите, зле надзиразаното на жавата имъ достави безнлатно0потребното семе"./
селение на селата отъ една страна, вредното пасене на
Чл, 24 разпорежда, че' ^Горите и онази часть
добитъка, после честите рускз-туреки войни отъ друга
земя,
която е предназначена за залесяване,, съ иоста
сграпа, вакто и изсичанията, правени отъ екипажите
на морските и речни кораби, които всека година от вам собственость на щелостьта на населението, и не
насяли значителни количества дървенъ материалъ за могатъ да бъдатъ отауждени, както и не може да се
поправка ва кор'абите иди за строежъ, въ корабострои промени назначението1 имъ, въ шкакъзъ случай и подъ
телниците въ Цариградъ и Сира, въ флотсвиятъ и ар никакъвъ предлогъ".
тидерийсвп арсенали на иаперията, въ работилниците
за обществени постройки и.пр., всичко съдействало за
5>
пълното разрушаване и ограбване на хубавите п4кога
гори. Така че въ 1878 г. тези гори, мисли аиорътъ, ще
"съ имали вндътъ на отделни букети, по чести въ тул- Б. Вазовъ.
'.': ; ' : . ••.•'"••...•.'.•.•
чансккй окрагъ, и въ торскиятъ-масивъ, който се.ироСъюзната'преса и нашето обединение.
. стира между Исакча и Бабадагъ, по одиа дължина отъ
40 алм. и на широчина 30 кхм, на еЬверъ, къмъ се
Въ в. Vossiche'4Zeitung отъ 24 ноемврн г. Хер
. дата Гречи и Фрикацей, до долината на. Бабадагъ, манъ Бахманъ, който нааосдедъкъ начело на герман
като се стеснява на югъ. На северъ и западъ гази ски публицисти и вестниаари посети нашето отечество,
група има за граници редътъ отъ височини, който взр въ една статия, която сигурно.ще баде последвана
ви успоредно съ течението на Дунава до Бештепе. отъ други, излага свонй впечатления. Ние сме ща
Склонъть на тЬзи височини къмъ Дунава е лншенъ отъ ствиви да консгатираме, че г. Бахманъ е схваналъ
гори. Тоя масивъ е пресечеяъ отъ 2 по значителни обиколката" си изъ България като една сериозаа ми
долини, въ конто те гатъ отъ С-3. къмъ Ю. И. малките сия и че е използувалъ това първо прижосновение съ
реки Слава и.Таица. Изъ долините, обаче са разполо българина за засилване на. добрите отношения между
жени множество села и почти всички гори съ двфрх- германския и българския народъ.,Като всеки добро.шнрани. Гори съ останали само но планинските Bip- съвЬстенъ публициста той презъ всичкото време на
, хове и по неколво високи равнини, отъ които най зна обиколката, както самъ разправя, е гледалъ да запази
чителна е тази при Селото Мейданкьой и монастгритЬ „главата .-— бистра и окото — ясно" за да не би всредъ
Ковошъ и Чиливъ. Други гористи групи, значително „^втата", „речите* и „жестовете" да вземе „хубава
по маловажни се проетаратъ меж1,у селата Маявочъ и та привндность за !действнтелность". Тая- метода на
Вешь-Теие.* . «•: •."• . • ; . •
действие, нека пргзнаемъ това, е извънредно благо
• — —
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надминати отъ ромъпи, сърби и гърци, които чудодвя-.
HJ изподзуватъ тоя средства да завдадв^гъ сърдцетана всеки вестяикарь — посетилъ техиата 8емя.
Г. Вахмааъ, запасвайки пълно равновесие въ
своите разсъждения, дохожда до твърдото убеждение,
че ние българите, кодто подчертаваме нашата склонность къмъ Германия и които високо цЬнимъ герман
ския битъ и верваме въ съюза, съ почетна сериознооть,
горещо желаенъ, щото и сдедъ тая война да продъд.
жава да съществува най-твгно политяко, военно и кул
турно допиране съ Германия, но, това „намерение и
желание, казва г. Вахмааъ, е свързано сь едю прЬдположзнве, а именно, че герианския гъ съюзъ ще даде
на българите онова, което те очакватъ и че той пвма
да имъ приготви горчиви рвзочарования, каквито имъ
некога донесе балканския съшъ". Статиатл е пълна
съ похвални бележии за пашия народъ, за неговата,
храбрость и трезвость, за неговия нвопредвлймь yc-v
треяъ къмъ напредъкъ и г, Бахяанъ пе може да се
въздържи да не подчертае, че тоя българсаи чародъ
„въ единъ тежъкъ и решителенъ часъ" е ваелъ стра
ната на Германия.
•-,..'.•...•.'.•
Колко сме доволни отъ веичао това I Две разумни.
думи казани отъ такъвъ добросъвестенъ деятель на
перото, какъвтз е г. Бахманъ, струватъ повече отъ
много томове истории. Днешните минути са много поважни оть времето на балканския съюзъ, който беше
само едиаъ епизодъ отъ борбата нъ бъ.лгарскйя
н а р о д ъ къмъ неговото обединение. Само идеята за
това наше непълно обединение накара да умаратъ отъ
зазисть и ядъ нашите дребни по душа.съседи, които
се сдружиха въ престъплението да ни направатъ мал
ки и драбян като техъ. Държавите отъ Съглашението
гледаха па балкавеацт4 дъриавя, между които и Бъл
гария, като на прозеци наредени пръдъ църковния
входъ. Съглашението всекиму даваше по мангъръ за
да се не каратъ помежду си. Това отнасяне крайно
оскърбяваше българския народъ; той се възмущаваше
отъ тая роля на просекъ, която му приписваха, когато
въ с&щность той апелираше за право, обединение н
свободно съществуване. Нашяягь пмродъ остлаа неразбранъ, макаръ- че всеки внимателенъ иаблю^атедь мо
жеше да съгледа здравия жизнеяъ принцяпъ, който,
блика въ жилите пи. Г. Куки Боасо, италиански поеланикъ въ София, тъкмо пръдн влизането на България
въ войната, е казалъ на корзспондепта на в „Temps"»
но поводь на Букурещкия договоръ, който нарани Бъл
гария, но не я обезличи: „Азъ нознавамъ българския
народ-j; во отношение на него нема срЬда/Тоя народъ
едно отъ двете, или требва да го. задоводишъ напълно
или да го увищожншъ!") Това свйдЬтелстБО за нашиия
народенъ характеръ маже да е до некъде прекалено» •
обаче то е изобщо верно. Ние сме фанатици за нашето
народно обединение; нека никой великъ народъ, който
е маналъ пр4зъ слздитЬ изпитания, не ни вменява въ
гр^хъ тая черта. Ние сме фанатщи и колкото по-на-,
ближаза часа за постигане на това обединение, ика
ставаме вее пс-фанатица. ..-'''
Ако изобщо не може да се. говори за благодарнссть на народите, аъ всвви случай може да се говора
за интересите, кокто създавам» връзки между народи
те. Ние българите живеемъ съ убеждението, съ верата, че що бждвмъ'-нощно подпомогнати отъ нашите
съюзници да ностигнемъ нашето-обединение, което не
може да бддв пълно и жидотворно безъ Добруджа до
устието ва Дунава. Ние въ това сие тъй дълбоко убе
дени, че вееха противна мисъль жестоко ни измъчва.'
Ние сме убедени, че сдедъ това страшно изяитаНке,
каквото е днешната война, никой друга отъ нашите
съседи не може да бъде предаочетенъ предъ Бълга
рия, защото нема место за изборъ! Съглашенските по
хвати на действия, и особено оакя на царска Русия,
конто се състсяха въ това, да се гхделичка честолю
бието на тоя или оня, да се дава отъ време на време
инжекция ва тоа или оня отъ нашите негодни идк
умиращи съсвдя, беше една загуба ва време и усилия
и въ всеки случай, една неискревна работа, коатодадег
обратенъ пдодъ, Бъдгарив е единствената, която за да
живее и прЬуспЬва нема нужда оуъ инжекции. Двто
е стапияъ б ъ л г а р с к и я т ъ народъ кма свобода,
п о м и н ъ к ъ , п р а в о с ъ д и е и, н а п р е д ъ к ъ
Има полетъ, нема лазене; има жявоть, и-Ька загасть.
Въ интереса на човещината е нашия пв,родъ да блдв
подпомошатъ въ свеею обединение, което вначи мнръ
и култура на близкия изтокъ и на Бадканьте. Недопускаме нито за минута какъ е възможно въ едно та«
коза величаво дело, каквото е съюза вя съ централaaTbx сидн, да са допустне грЬ"ка по единъ същоственъ въпросъ, който засега тъй да се каже лично
ве§ки бглгаринъ; то знача да се турне една кап*а
отрова нъ едно хубаво acTjtel Ние сме оптимисти, вер
ваме въ подкрепата на нашатЬ съювзвци и вЬрвама
въ крайлия успехъ. И когато четеаъ изявления като
оная на ромьнския министръ Ангелеско, че една отъ
военните целн на бига и пребита Ромъния въ днеш
ната зойна била-да се сдобие. Роиъния съ „сигурни'?
гршщи на Бадканате (i.a Temps 8AI), ние бъд.аря*
те спокойна, но решително ,отговаряме, че „най сигур-!
ната" граница е — Дунава! Защото иаакъ ще изл4зе,
че ше сме водила тая страшна война за да запазииъ
владенията на Ромъния надъ Добруджа.

Къмъ югъ горите заобикал4тъ гр. Бабадагъ и се приятна за наеъ, защото колчимъ пати се касае за
То значи, да оетавимь да^саществуватъ условия, ;
простиратъ още нЬкблко километра къмъ югъ м юго- посрещане, цветя, рЬчн и жесгове, ние българите не кчито да позволяватъ нови изнудвания, тъамо когато
западъ. Отъ тукъ започва областьта, лишена отъ дърва, умеемъ да ое проявнмъ н въ всеки случай ше бъдвмъ даитимъ да се огдадемъ всецедо на културна -работа.
Изъ в къ Миръ.

* Baron D'Hogger—Renseignsnemts sur la Dobrudja
•*) М. 0. lonsecu. Dobrojea in pragul veaculul al
1878 r. c. 13—14.
' •;
«,
XIX lea. Вукурещъ 1904 стр. 760—761.,

*) Въ книгата L' ete bulgare.
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На 4>й' декември преговорите за - примирие - съ
И з я в л е н и я на Председателя н а к а н а р а т а . . стите, направени отъ членовете на американската
Русия
продължиха. Станаха разисквания върху клаузи
За ромъния й дума ка не става. Първата следъ военна мисия. Другарьтъ Троц$и ваяви, че фориал-? те 8а споразумението. Следъ пладне комисиите имаха
Тргия, за да не кажа заедно, е тя, за мнрътъ. ••••/ постите по, този въпросъ неиатъ значение, и че те общи* съв1шання. Идущото съвещание е назначено на
На България границите съ очертани, известни ех изравнени чрезъ декларацията" па генерала, какво 5'й декември. ,
'.у :У*'у>•*•;'*.;. :'•'•'•: .;.-:! .•..-;-;-\-,^
съ и на Кайзеръ Вилхедмъ и па императоръ Карлъ, времето на'заплашваннята.и; .протестите противъ
които ги n^KpenaTif Добрудаа. целат»,. е наша, не властьта па съвЬта е в е ч е мяналъ.
сахо исторически, етническа, а и ^въ сегашно време:
цеяото население на тая страна до устието на ДуСъглашението и Русия
дава иска това обединение съБтлгария. За това свв"Женева, „ПтиПаризиенъ^ пише: съюзниците
детелствуватъ купищата телеарамн, които получавам^ изглежда, че се В1,здържатъ отъ всеки колективни
НА ДОБЕ-УДЖАНЕДИТ-В.
като председатель на камарата, отъ всички краища на
Добруджа, съ молба да ги прочета на народните пред- манифестации, обаче въздамеряватъ, вероятно да съ•ставители;; да не оставимъ нито едно кътче отново средочатъ; благоприятно разположените спремо техъ
:подъ ромънското иго; те, която сега леятъ връвьта ей пръстнати руски сили .на еданъ пупктъ, гдето влия.София Министру Пзе^седателю
;за България, < не искатъ да превиватъ наново вратъ яието на Петроградъ да не се простира.
копие
Пр4дсодателю Народното Съ.рание.
.;
шредъ роаъния. Вервамъ, че Германия няма да ни
Радостьта отъ дарената пл свобода се помрачи
обиди; та кЪма да пожелае злото на българвкия на- -;":-ф: /?^0.-''РомЪНИЯ--И;Прег6ворие.'^:. Л г ^-./ _'' [ отъ изявленията въ Народното Огбрааие споръ, 8а
:родъ въ тоя край.
':
Добруджа.;¥ази мисъдъ ни много, мкчн. Като бъиари,;
s;; Виена.д Официално :коюнике. Язточенъ воененъ а»явяваме, че .желаемъ нашия край за винаг^, да оста
Бдизъкъ е иирътъ, всеобщиятъ миръ е въпросъ
:на късо време, следъ тоя съ Русия. :.
*:
i театръ. Преговорите по фронта на принцъ Деополдъ не присъединенъ къмъ, общото ни отечествоjj-Вълга-,
. .•:••'.--.,'»; .!['••'.. •'.-'•. . • i'-.'::..'/:•. ':'••[ " ; ' ' в . К а м б а н а . . Баварски 'иродължаватъ.-;Вчера, следъ обедъ главно- рая. Направете всичко възможно, за да се изпълни то
ва ни желвние. Ако това не сесбъдне 'за насъ не ще
командующиятъ на рускиге и-.ромънски войски между ииа
миръ. Тия, които попречатъ, ще. гисчитаяе eai
Дяестръ и Черно-море се' обърна къмъ генералъ наши врагове и ; нека ' знаят!,' че' шв се боримъ съ
полковникъ и ерцхерцогъ Йозефъ и генералъ фелд- всички средства,: за - да не ; допуснемъ •* биашиятъ ни"
маршодъ фонъМакензенъ съ предложение да сепочиатъ врагъ да се вгрне отново, да ни тънче и оскърбява.
:
;
./'/:'•.' \ Уу (В. Ъ А.\и.радиотелеграфа). .,/:/.'•''.V ••'!•< преговори за* примирие. НашигЬ пълководци отгово Председатель на Народния Комитетъ въ с. Потуръ:
,
< ,
Никола U. Божановъ.
риха утвърд стелно. Делегатите • отяватъ на местото,
атъ
Положението въ Русия и •преговорите аа миръ; 1
;
СофИЯ.
тдето^ще вв ед ! преговорите.
#
Министру
Председателю.
• Берлякъ. На 3 того следъ ; обедъ въ 4 часа,
Г1 -i' Завзети нталиянски позиции.
адавнокомандующия на източния фронть принцъ Де- f • Италиянски воененъ театъръ. По плоското въз- Копиа: Предсе 1ателю Народното събрание; шефовете
на пвртаитб: Ив. Ев Гешевъ, Д-ръ От. Даневъ, Ал.
*ополдъ Баварски поздрави, съ кратка речь^ руската вшениеСетто: комуни .войските на геаерагъ фелд- Малиновъ, ; Найчо Цановъ, Янко Сакъзовъ, Н. Апоио-;
делегация,' сл§дъ което почнаха преговорите за общо маршалъ Конрадъ превзеха пекодко позиции по ви яовъ и Д^ДрагиевЪ. ''';. •:-'
у^^уУ-УуУ-<\у"'::&;^;.&
шримирйе, подъ председателството па пачалникъ-щаба сочините.
Местния Сарж-гьолскйнароденъ" комитетъ^-код-!
жалашка околия, : заедно ' с ъ всичкото население отъ
генералъ Хофианъ и съ участието па оиълномощениселото,събрааи:за.даобменямъ мибдявврху съдбата,
Откриването на делегациите въ Виена.
т е представители на българското, австро- унгарското
л
Виена. Следъ обез,ъ се огкряха ' делегациите на родная ни кътъ; единодушно' решихме: . • '
ш турското главно-командувания.• •
1..Искаме да- се Добави още сега присъединива; '•[ Цариградъ. Опрредъ вестниците мвпистрътъ навъ Вяена, Заседанието на унгарската делегация бе нето на Добруджа къмъ;1 майка;България.
'••.'•-'•}
'Ьъншийте работи,' шелъ да направи,' въ камарата ще напълно споЕойно. .Избраха• се комисии; Омета
% Ис*аме,: да- се -въведе незабавно «българско
лзявдеяия по положението, примирието"' жмиражи' да се'; за сигурно, че министрътъ;жа външните работи уаравленве въ цеяа, северна Добруджа- : - - / ; . /;
«обясни поведението на Турция. В. 'яСабахъи казва, ^е ще ииа ; подавляюще' ..болшинствоЛ. въ • авотрийската ••••' Заявяваае, :че нашия роденъ кътъ не може да
комисиите' бидона става разменна монета за ч^жди егоистични интереси.
.декларациите на иинимгра, както и тези на другите делегация.'ТВдедъ .*избирането да;
; Ча съ него lie бива да се плаща бадащею съм
1
внесени
резодшцйи^по/въпрбба,
за
мира, а именно: нително
дърЕавници' отъ четворняя; съюзъ, ще бъдатъ приприятелство на коварза.Роиьния.
;ш^щжщ1/'.{^':\;';/<-у':[^у,'^
у:' }:-\\.у
•':•••.::-у^у'-*[. една-резолюДия та веички нвмека партии, съ ; ; която
,•:, Ще сметаме вгеки бгл^арннъ, който се противо
с
се одабрява политиката на министра на ; външнитЬ постави, на нашите иехапия за првдателъ, а ве4кн
-.:.; Г е ^ в р а д Ъ Духонинъ убитъ. ;Виепа; Цензур- работи по';ИЪпроса ;за мира 'и|;една резолюция на по чужденецъ, кой го действува противъ българските ин
;
*ната 'секция при '-главната .^вартара съобщава:;Кри- ляците, кои го също; удобряватъ) политиката за миръ; тереси, за аагаъ врагъ
*ленко присвигналъ нал-.З декември въ руската главна на', графь- Черйнъ,;, rasa ..че,;.;'въ;:?.австрийсаата деле- > гРешени сме да направиаъ жива стена отъ те
даартяра. и .заелъ; главното4 командуване следъ;'оже га^ция. трафь ЧернанълЩе;йжа, едно* болшинство?охъ' лата си и съ оръжия въ.ркка, до капка кръвь да за
свобадата си и да не допушме възвръща
сточени боеве, въ които > бившият; гдавнокомандующъ 2/3.'Протеста на чехите, цро^явъгпоследната^декла щищаваме
нето на ромъпекото владичество въ^Добруда!а
;
гонералъ Духонинъ падналъ убитъ.;,';.•: ':iV,[у•",гЦ; рация ; на министъръ-председателя: Заидлеръ, з а / д е Уа'. Поканваме 'всички бизши и сегашни министри и
народните представители да посетятъ Добруджа, за да
.'',';••.' Преговорите з а нрнйирие. Берлинъ офи то той призналъ лравото на народите :да ; рекаватъ се запознаятъ съ пея.
циална. Преговорите за примирие съ Русия продъл сами съдбините си само въ;[рамкйте • на конституци j [Апелираме къмъ т^хъ да подарЬпятъ смело на
жиха. .Стана общо разискване но.отделните въпроси. ята, биде отхвърлеяъ; енергично • отъ .',болшинството. шата кауза.
За населението отъ 930 жители,"
Фледъ обедъ'имаше заседание- на комисиите, Иду- Не&оп ваходкиувъ този: протестъ противъ '-австрий :;
;
t
Председатель
на местния паподень коматетъ;
ското
и
ушарзко
правителства,
бидоха
строго
.пори
•зщ wo'общо заседание е определено за утре б деУ '
•. .
.
Т. D. Б о б е в ъ , ,
цани
отъ
председателя.
Съ
тоаа
се
свърши
"
тази
жеиврн преди обедъ. •
кратка демонстрация, която направи слабо впечатление, • ;;: 'V ; '\A;'-.
'
. СофИЯ.
Здравословното състояние на Английския посла;,.
i
Мйнистръ
прЬдседателй
коайе
- ;.'..•
никъ въ Русия
Тревогата у френцате. >л : .Д, V *" ^••Jl'-Щ
Председателя Народното Събрание.
4
;
' Аметердамъ „Дайди Крояикълъ" съобща ва: здра
Бернъ. Пелилтъ французки пвчатъ заявява,}Ц ::"" ;,,1'й'.дКато добрудтапи, които сме страдали стъ ужа
вословното състояние на-английския посланикъ ;въ предъ' видъ ;На 'събитията"' в^ Руси*, тре5ва да 'се сния гнетъ на Ромъния встръпнахме предъ переопеЛетроградъ е силно разклатено, обаче той мисли да убтано8И^съвсемъ''ловъ цданъ' на действие; - Вестни кгивата, че се оспорва присъединявате го на Добруджа
остане.'временно:на поста '•№^:[y'.:''.s,P:^i:':"iy
iv;- ците продъджаватъ 'да нападатъ>болшевиките, 'ху\цъ къмъ България и вероятно било връщането й на'Ро
ги нарйчатъ предатели и тирански шпиони; по-ве мъния..Това е убийствьно 8а цЬлото българска насе
и преговорите Иа, Русия.,
^ чето отъ техъ съветватъ: да> не се прекх с ватъ от ление, което ще бъде принудено да напустне- пепели
?и.предиармията,- която ще се .върнертъфронта;
:
Берлинъ.-'Руоката^радиотелеграфна .'станция ношенията съ руския 'НАрбдгь! • '.'.;• ••W"'"-i.v','-; Д•"-^"'.- -'•'/ [Ущата
,
саасеннетрд'
само въ нашити съюзници и мо-1
въ Царское село изпрати наi;2 декември -.следъ :'{)(• xiBepHW Фраяцузкиятр^динистръ/HWпродоволствиламе уверетенамираме
въ нен}колббим6го съюзничество на,бъл"|
обедъ следаата телеграма: вчера щефътъ на амери ето е ;заявилъ предъ -представителите^^ на печата,! «е гарското, съюзничество, ца българския народь да издей-^,
канската .шега генералъ Джонеонъ* посети другаря положението е твърде сериозао ;• и•*. че требва да: • | сествате отъ техъ запазването цедовупна иззбювана,,съ
;
"Троцки, комуто^ заяви,, че още ;пе|мрже .да.р говори наложатъ още';• по, решителни ограничения.: :/ <• ';*) общи сили България, включително и присъединена- До«|
бруджо до устието на Дунава,. / •
^yysy-y-S'iixyi
отъ .името, па правителството си, понеже (;властьта< на
Граждани безъ разливана партия: Ст. Д< Сийсаъ^
•съвета на пародиите комисари неу е1^ощед-призната, Пакъ за единство въ ръководенето на, събитията
* Аагелъ Ст. Букоровъ, М Творгяевъ, В. Ми$а-'
обаче той: дошелъ да 'завърже сношения;съ,;.руското .^'^;:';-.'Амстердами Съобщение на агенцията Райтеръ.
илов1, Д. Хризтоаъ, А. Даьшсровъ, В. Иванчевъ,
1
, правителство,.за да се изясни положението и да^се Предъ ,представителя на „Пти Паризенъ" 'г. Дойдъ
Д. И. Червенковъ.
отстрацятъ|недоразуменията. Джонсонъ •попита;дали Джорджъ е; |изтъкнадъ, че сегашното положение е
София.
новото правителство желае да туря край на войната сериоко;и че требва да се осъществи единство въ
Мниистръ
Председателю,
койие
'" '
•йаедно съ своите хъюзници и - прибави, ' ч е 'последт ръководеното на събитията.
, Председателю Народното събрапве,- Гешевъ,
ните • не;ще иматъ вече. да участвувате> в'^. прею- ...Трацви,и мирътъ. Виена. Военагго бюро на праДаиевъ, Мадиноаъ, Ц^повъ, Саахзовъ, Аповорите•.;,; на 2 деавиври.; Другарьтъ Троцви даде рата. При войските на Фелдиаршалъ Фопъ Конрадъ се
стодовъ и Драгиевъ.
, Настоятелно искаме незабавното приледипявапе
кратки сведения по политиката на съвета ;въ:;бор- развиха ;усцешии
за
ндсь
боеве
Вземахме
нлЬнаияи
:;
;бата му за общъ, 'ииръ.: ;Народнияп кошйарЬ ; на H.Ma^*i;tB'. p|o3fla Хроня«алъ" сгобщАва, че Троцки къмъ България и цела Добруджа и въвеждапе ,па .нея ,
българско упрлвлваие. /Заяаявамегйче; нашия;.роденъ;'г
външните работи.подчерта, че преговорите съ пред-: е,.държалъг въ петъя;ъ : дъ^лт речъ по международното кттъ
не може: дл става размвнаа-моявта^ва.;: чуждий.
пряожен!зе( въ която' заязава^'Ние-неиа да позволяиъ
стоящи и-»' че съюзнирте i биха »могли; да,: сдедятъ при преговорите, щото принцапите на общия миръ егоистични интереси. Щикакъвъ; спор ьне'може да. има;;
всека фаза отъ развитието на. преговорите за-миръ да бгадатъ игнорирана. Ние ш изявамъ предъ съюз- върху закоаните права на-Вългария, надъ ,;До5руджа*-;
и да сечприсъединяп ; ; въ ве!вко иреме, къмъ Т^ЗЙ ницЕтеу. както и преХб' неприятеля, рещающи искашя. Решени сме съ орлжае въ ржка-да^вазимъ-изаоюванаромънскота ;
преговори, дажа и; по късно. > Джонсонъ попита, дали ; ; Сибиръ република. Копенхагенъ.* В. а„Верлвнске та си свобода, и да не допущаме^ връщане
.,
'•^^гЛ'^п:?'--УУУ--!У:Ау£
Фроцки го опълнопощава/ да съобщи- този отговоръ Тидврдв" яубликува потвържденията,- отноеигелно обя владичество.
За населението на'с. Камена^ Бабндагско:|'?;;^;1
ш своето правителство и 8аяви, че времето-на'про вяването.на Сибиръ за рг-йубиит и образуаадъ свое
ПрЬ^сед*тел на Нвродния Комитетъ: Д. neHeBb.
тестите и ваплашванията противъ властьта на/ съ правителство въ- Омскч; всичките части на Сибиръ ' се
Членове: Иаанъ Илпевъ, Руси Ивановъ^*Недко-,;
вета е минало, ако въобще това време некога дей присъединяватъ къмъ новата ре зублика.- Сжщо и оКав-'
' П4еаъ и Юрданъ ГеоргиеШ ;^Я;.:.;«;;;й
казъ преднамерява. да образува свое правителство, ;
ствително е съществувало. Освенъ това генералътъ
Америка-обявява вояна на Австрия. Вашиагтонь.
попита, дали народниятъ коиисарь настоява върху Вилсонъ е предюжилъ чрезъ конгресната си речь да
Българи! Не
те, ч е ; Добруджа Се люлка
деаарацнята; относително инцидентите т. е. проте се обяви война на Австрия. V: ..' :,;
на нашето отечество.

Щ.;&;Лв: Щк$й б i м. д;^1Щ

Стр.
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в. Д
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София.
Министръ Председателя, копие
,
в. „Народни Права".
По случай „правдника на победите" който се
отпразднува въ селото нн най-блескаво съ отслужване
молебенъ и съ многохилядна манифестация;игь улици
те на селото, която завърши съ кръшня народни хора,
щастлввъ се считамъ, Господинъ Министре, да Ви по
днеса отъ страна на населението моите най стрдечни
поздрави и бласоппжелания за доизграждане делото
на което тъй безукоризнено, доблесно служите, Молебствувама Всевишния да подкртпи десницата Ви и въ
сполучливото' разрешение на най-скши за насъ и цела
България добруджански въпросъ. Издигнете високо гла
са въ защита на справедливата и хуиана кауза на роба
добруджанецъ, който е готовъ да умре, но да не до
пустне да се подиграват* наново съ неговата ся-дба.
с. Канлий, козлунско 27 ноември 1917 г.
За населението Председатель на Черковното
и Училищното Настоятелство: Сава Добревъ.
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Търг. акц. дружество „Съединение^
в ъ л и к в и д а ц и я в ъ г р . Бадпгакъ.
Ученически дружества. При основното народно
у-ще „Георги С. Раковски" въ с. Ввйдаутъ, Коджалашко, основани еж две дружества: Ученическа спес
товна каса и Детска библиотека (читалище). Както
спестяванията, ,тъй и членските вноски на второто
дружество вървятъ успешно.
• .'
Настоятелството на Детската библиотека ни за
молва да отправимъ -позивъ до ЕСИЧКИ редакции на
детски списания и изпиели на детски книжки за про
читъ да съобщатъ до книжарницията на Щаба на
3-а армия—Бабадагъ, или що ученическото настоятел
ство на детското читалище въ Вейдаутъ, какви го
дишнини отъ детско списание и какви детски книжки
за прочитъ иматъ.
Надвемъ се, че издаделите на всичка до сега
t
излизащи детски списания и детски библиотеки ще се
от юватъ благосклонно па отправената къмъ техъ покана.

ПОКА'Н/1
Понеже свиканата ва 30 ноември т. година
събрание не се състоя по иедостнгъ па пред- .<
ставения капиталъ, то съгласно чл. 10; отъ.
дружествения уставъ, отлага се за 10]януат
рий 1918 година при същия дневенъ редъ.
Допуща се ново депозиране на акции до
деня на събранието.
Това събрание ще се спита законно безъ да
се гледа какъвъ капиталъ ще бъде предстааляванъ.
(под.) Ат, ЗОчьоршшски.
Ликвидатори: { . Н. Минковъ.
„ Ст. Димитровъ,

Законодателни предложения. Въ народното Събра
София Министру Председателя, копие ние еж внесени следните нови законодателни предлог
Редакцията в. „Добруджа". , ' жения отъ народните представители:
1) Да се даде офицерски чинъ на всички граж
Да се подига, Господинъ Мининистре, дипломати
ческия споръ за Добруджа ни много безспокои. Ние дански юриств, които вематъ такъвъ и заематъ щатни
мислимъ, че тамъ гдето се прол-Ъ кръвьта и сложиха офицерски длъжности по военно съдебното ведомство и
ЮЕЙЕНЪ ЗАЕМЪ
костите си хилядите български синове за днешната приравнените къмъ техъ.
свобода на златна Добруджа, н4ма право никой да вла
2) Да се обезщетятъ всички стопани, на които' е
дее осзйнъ нашата най мила и най обична майка Бъл реквизирано работенъ добитъкъ отъ 10 септември 1915
гария. 40 год чакахме храбрите синове на майка Бъл год. до деня на мобилизацията, и не е изплатено вед
гария да дойдатъ и строшатъ оковите на ромънското нага и;
'
•j
робство. Високо заявяваме, че искаме да бъдемъ нера
3) Да се ограничи прехвърлянето собственностьта 5V2°/o държавенъ заемъ •
но 92'60 ктюшг*
зделна чаеть отъ нашето мило отечество майка Бъл на недвижими имоти в%рху инородпи — не български
л о Ja
есвободенъ
отъ
налови
° и , К Р°НК
гария Ще употребиме най-поснедни средства 8а по поданници.
•.'. •
ч
5Va°/o държ. съкровищни бонове п о g^-go каотт
стигане на цельта.
^
•
Помощи
за
училищата
въ
северна
Добруджа.
Цен
• Кметъ: П е т ъ р ъ П е т р о в ъ .
освободеиъ отъ налови
. '
. Председатель на Черк-училищно настоятелство: тралния Добруджански Народенъ Съветъ е решилъ да
Н, ивановъ, П. Ниделковъ, Е. Златаровъ, отпустне отъ фонда> „Добруджа!" помощи на всичкв
бедни черьовно-училищни общини, които не разпола
гр. Островъ, околия козгунъ.
гатъ съ достатъчно средства, за да издържатъ учили Подписчикътъ получава J/a^ възнаграждение освенъ.
щата си. Черковно-училищните настоятелства, които тЬва, при почитаемия държавенъ заемъ — едноме
София. 4
иматъ нужда отъ ч помощи, требва да подадатъ чрезъ
сечно лихвено възнаграждение.
Мвнястра Председателя,
училищната инспекции, въ района на която се намикопие Председателя Народи, Събрание.
ратъ, до председателя на съв4та заявление, придру
Виждвйки да се мйрка отново предъ очите ви жено съ превисъ отъ черковно-училищния бюджетъ
-злов1щяя призракъ на робството, който бе далече про за текущата или идната финансова година и съ'ведо
куденъ отъ мощния устремъ на редното ни войнство мость на черковно-училищните капитали и имоти. Въ
да се мерка въ единъ моментъ, когато още не сме .се заявлението требва да седадатъ следните сведения:
нарадвали на дългомечтаната свобода отъ сърдцата ни 1. колко ученици посвщава-ъ сега училището, 2.'. колко
1923 до 1957 чрезъ погашение.
1200 гърличенежи българи капятъ кървави капки и учители иматъ и колко отъ техъ са граждански лица,
отъ възмутените амъ души се изтръгва викъ на него 3. какви заплати и възнаграждения имъ юащйтъ, 4. ка
дувавие и протеста. Споръ за Добруджа вий. добре кви суми са събрали отъ доброволни пожертвувания за
разбираме съдържанието на твя две думи. Разбираме, училището и за фонда „Добруджа", 5. какви приходи
че студения и разчетлявъ умъ на бездушната дипло прлучаватъ отъ черковно-училвщеите. имоти и какъ ги
мация замисля атентата противъ шпшя хубавъ край обработватъ, 6. каква домощь искатъ отъ фонда ? за
ще бждатъ изплатени нан1 августъ 1926 год. Осуетета го, И сенките за пад залите за свабодата ни какви училвщни нужди; ще я употре(5ятъ.
герои биха се надигнали отъ гробовете, за да нада''-.' •'.-' • ' : ; ' ; ; ly;l
Помощите ню се отпускате, слйдъ като се про . ' " . '
дътъ вакъ на укоръ и протестъ.
' в^рятъ изложените данни въ заявлението, черковноСело Гърлица, Ос-ровеКо,
Подлиската продължава
училищния бюяжетъ и ведомостьта за имотите и капи
Председатель народния комитетъ: П. Драгиевъ, талите и следъ като «е установи, че черковно-училищ
отъ 5 ноенври до 8 де;
За тричленна комисия. В. Дерелиевъ,
ните настоятелства съ употребили вешки усилия да
кември 1917 година. .
Пред. Черковно-учил. настоятелство: В. Даскаловь събератъ доброволни; пожертвования и да се обработягъ навреме черковцо-учцлищните имоти., '
8—10.
. София.
Главнит* учители'отъ Кюстенджанекия окржгъ
Министру Председателю,
(етепната зона) се свикватъ въ гр Бабадагъ на кон К н и ж е н ъ Складъ н а фонда „ДОБРУДЖА",
По поводъ изявленията, направени въ Народното ференция съ сл4дняя дневенъ редъ:
Събрание на 31 октомври, досешно дипломатическия
1. Устройството "на българските училиша съ сме>
споръ за бадащата политическа съдба на Добруджа—ние, сено,и народно население и обучението въ техъ;
Пристигнаха въ склада въ гол4мо количество-.
жителите на с. Токсовъ, Еоджелашкаоколия, като
2. Дейностьта.на учителя въпъ отъ училището; следните книги:
добруджанци, настойчиво искаме присъединяването на
Учебници:
3. Бюджетътъ и сметководството на черковноДобруджа до устието на Дунава къмъ майка България училищните настоятелства;,
1. Букварь и първа читанка отъ М. Влайковъ
и заявяваме, че непоколебимо сме ръшени да не ' до4. Уреждане пощенски съобщения въ окръга.
2.
»
»
,
' М. Гос^одиисвъ
пустиемъ въвеждането на ромънското владичество, въ
5.
Разни.
3.
Читанки
за
III
и
IV
отдел,
отъ
Т. и М. Вдайлов» *
нашия роденъ кжтъ. V . " ' - ' ' •
Конференцията ще стане на 16, 17,, 18 и 19 де 4.
,
за
Ш
отделение
отъ
Г. Балтаджневъ
За всички Токеовци подписалъ председателя на кемврий т. г. вь помещението на първоначалното учи 5.
»
HI
и
IV
отде*
от*
Г. Стоявовъ ю"
я
Токсовски нар. коиитетъ: Г. Петровъ;лище нъ гр Бабадагъ. Всички г л а в н и .учители еж
Х р . ТоДОрОВЪ ;
длъжни да пристигнатъ въ гр. Бабадагъ най късно на 6 Сметанки за П, III и IV отдел, отъ А. Борлаковъ •
'•'-•••• София.
15 декемврий т. г. вечерьта.
7. Отечествознание за IV отд. отъ М. Влайкова
Председателя Народното Събрание.
8.
за III и IV отд. отъ А. Борлаков»
К ъ м ъ настоятелите н а \ в . Добруджа 9. Природознание
Законъ Божи за II, Ш и IV отд. отъ Богонияъ» Съ безгранична тяга посрещнахме изявленията,
направени отъ министра председателя въ народното Умоляватъ се г. г. настоятелите, които иматъ 10. Езиковни упражн. за II отд. отъ йарагюлевъ
събрание на 31 декември досежно дипломатическия останали екземпляри отъ броеве 4 , б, 6, 7,
Ръководства sa учители
•
споръ, за бъдащата политическа сдцба па Добруджа. 8 и 9 отъ в. Добруджа д а г и ивцратятъ 1. Практиката ни презъ I и П учебна година отъ
Ние, жителите па с. Токсово,Ноджалашка околия, като веднага въ адиинистращнята.
д-ръ В. Мановъ
добруджанци, искаме присъединяването, на цела До
2. Сборникъ за детски забав,, ч. I и НотъД.Бойчев» *
Отъ администрацията.
бруджа до устието на Дунава къмъ майка България и --! > • . . . ' .
S. Практиката
ни по природознание въ Ш отд. от5^
заявяваме, че непоколебимо сме решени да не допус
1
А. Борлаковъ и Юрд. Савовъ
немъ възвръщането на умразната' роиънска власть въ щ- п о е л ъ £НЪ ЧАСЪ
. 4. Утра и вечеринки отъ Ив. Андрейчинъ
родния ни кдтъ.
Т4зи категорични решения съ залогъ на чувства '••... На 5-й декемврий пълномощните представители 5. Упътвания къмъ букваря и читанката отъ» М. Гос-подиновъ и М. Д. Николовъ. ;.
и желания, съ които сме живели цели 40 години подъ на българското, германското, австро^унгарското , и
детско четиво
непоносимото ромънско владичество и днесъ, когато турското главни командувания подписаха съ пълно
хоризонта на нашия згочестъ край наново се помрача мощните поедставители на руското главно командуване 1. Сп. ..Звездица" — отделни книжки.
ва и призраците па нови изтезания > и ново робствоеию споразумение за 10 дневно преустановяване на 2) Бибдиоте» ,Дедови и бабини приказки".
витаятъ надъ .добруджанския ни край,—прокламирайки бойните действия на гсички фронтове, което започва
Канцеларски в ученически потреби
сдщите чувства н желания, надеваме се, че народното на 7-й декември 12 часа по объдъ. 10 дневния срокъ
Дневници съ материлш книги. Училищни бюдже
нрецставителство, ведно съ българското представител требва да бжде използуванъ за довършване ,прегово т и бланки. Приходни, разходни и квитанционни книги '
ство, ще употреби всички средства за осъществяване рите за примирие. Чгйзть отъ членовете на разнкте де Разни видово тетрадки, моливи, пера, мастила, нлнковс i
съкровепната ни мечта.
',
, -•
j легации отиватъ за неколкодни въ отечествата си за я.др. Разни формукяри и бланки за общинските и войЗа.ВСИЧКИ Токеовци подписалъ председательтъ на да докладватъ'устно за досегашния резултатъ отъ прв- .;£оагте к^ицеларш. ' _.
Токсовеккя нар* конЕтетг: Г. Петровъ.
.говсрите.Заседанима на ксмЕсииге нредглжаватъ.
IHKOBSTS"иа.яародпяте двйца, портратята 'я% царя и пр,'•'•
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Меча/, ида па фоида яДооруджа" —Бабадагъ.

Диуеаюръ Дг<агоя.нръ Пачооъ.

