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А.оОНАМЕНТЪ: I внимание ктмъ блнзаия изтокъ. Наист»Щ
ЗаВългавиягод. 16лв.!пнш6 «Манчс отсръ Гардипанъ», штдяият]
За странство » 32 лв. j фрон1ъ е в ще 'бжде вай важния, обач^
а па Черно море*
i За обявления се плаща »ключътъ вя исбЬдага по
тазв посока, !
по 80 ст. на КБ. ом. Едипъ
пртпъ
ударъ
България ще бжде изтръгякта охъ HOKTS
те на централния снозъ." »Н«ръ Истъ« I
Адреоъ:
«ЙЕПЯНГЪ Стеидертг» ежна сжщето мнени|
в. Добруджа, Бабадагъ само че те не бжха се отказала и от
единъ ударъ презъ Албения.
М з л и з а:
Езикътъ на Френския пе1атъ е съвсем
поноделникъ, среда
другъ. Вместо съблазнителни серенади то
и
петъкъ.
ОРГАНЪ НА ЦЕЯТРАЛНИЯ ДОБРУДЖАНСКИ НАРОДЕНТ, СЪВЪТЪЛЛ
на отправя най-недвусмислени закани. То
Единъ брой 10 ст. играе на откржти карт;а. Ето единъ хара)
терен* образецг:
известни оргаси па оъглЕшевиет
пише »Танъ« отъ 5т.м, ставатъ отзивъ s
сензацконпн известия отъ СОФИЯ, според
за лравдннжа на Караджата.
кое-ю бмо въззиоано едно разбирателси
•
>д<.
Въ стгогоръ па аоздраьителназа телеграма- съ България Beta, който знае. оъбитият
Пргди няколко дни оъобщяхне, че една мо ромънеяит*, но и съюзните т*мъ руски ка Ц. Д. Н.?-Сьв4тъ, по случай ЪОг годиш конто предшествуваха вемесата на та»
•депутация, отъ живущата въ, СОФИЯ добру-' войски. Цола сЬзорна и южна Добруджа нината на добруджа«еца войвода ^СЙФЯНЪ страна въ войната, евзша, -че това е н
джанци са е явила предъ r на миннетра бЬха освободена напълно отъ тежкото ро Кяйаджа, Н. Величество е благоволилъ да възможно. Започване преговори съ Бълг
ва външните дъла и му е предала едно '-мънско. иго.
'
рвя, бя извикало разочароввние въ Гърци
удостои съвета съ следната телеграма:
изложение, въ което, се изтъква необходиТака настаниха и за добруджавеца
която пролива кръвьта си за каузата ]
Ив. Станчезъ—подпредседакль антантата. Обаче последната никога nei
моотьта отъ но скорошното ^разрешение на дни на радость н успокоение. Целиятъ
на Ц. Д. Н. Съвета
въпроса за северна Добруджа въ смисъль.български народъ бе въ възторгъ стъ бле
да даде ржка на изменниците. Време )
Бабадагъ.
да бадо прнегединена к ш ъ България. Jокавото. дело на родната ни армия през?»
ггЬко авторитетенъ глаоъ да тури край i
Негово Величество Царя ме ньтовара ?иа български маневри.
'.
' Днесъ предаваме първата часть. отъ самото 1917 г. Министри и народни представители
Требва да призиаемъ, че в. »Танъ« :
манифестираха предъ .; Добруджанци лачно да врйдамъ на Ц:'нтралиия Добруджански
. изложение.
Народенъ Съветъ и ьа Дсбруджанци Него ни казва нищо ново, България отлично зш
Гооподинъ Мипногре прЬдседателю, или пи сменно своите чувства и не ведвата сърдечна благодарность за поднесените
Не. е вуждво да излагаме предъ Васъ нажъ ги уверяваха, че Добруджа е навФки ку приветствия", по случай чевствуването че воеко отделно лр1збирателотво« съ в
иржятеля е напълно изключено. Ние- още '
присъединена
къмъ
майка
България.
Напеторната as нашия роденъ край Добруджа.
яаметьта ва СТСФЗНЪ Караджа. ,
сме забравили подканите презъ 1915 г..1
отжии
успокоение.
Братътъ
отъ
Добруджа
Тя е добре известна ва проовепния нашъ
Секретарь Т. Арнаудовъ. Делкасе за поделбата на България меж^
връвъ миюастъръ. Нему е добре известно, се предаде на сладъкъ сънъ. Започнаха се
нейните съседи, н не така лесно бихме
че Добруджа е първото и най старото бъл преговорите въ Букурещъ. Населението
увлекли по съблазнителните оъглашенс
отъ
Добруджа
съ
радость
очакваше
одоб
и
праздника
гарско огнище на Балканите, че тя е люл
примамки.
България е тамъ, дето е, зап
рението и санкционирането на сгвр.шенкхе
ката на първото ваше царотзо.
на стьзшедствиетоа„,"••- то неиосрествените
й балкански непр!
му
мечти,
Добру
джанецътъ
бйше
уверенъ,
Населението на таза българска земя,
По случай прагднвкътъ на възшест- тели направиха всичко възможно, за да;
че
справедливите
му
копнежи
за
свободата
особено онова отъ бившия Тудчански сан- ще бждатъ чути отъ съюзния букурещки каето на Н. В. Царя на Българите на бъл бжде тамъ, дето ож те. Политиката и j;
джакъ, е взело вай живо участие, мате аеропагъ.
За големо неговото -огорчение, гарския престолъ, добоуджанцн отъ ВСНЧЕИ литЬ на България сгь ясни. Те напъл
риално и морално, въ народната борба за обаче, и.този пжть следъ Санъ Стефшо краища на освебодеяр Добруджа еж поз оъвпадатъ съ принципа на националне
духовното ни освобождение o n гръцката и Берлинъ'и Букурещъ, не му донесе на- дравили телеграфически Негово Величесио. самоосределене, тъй тържественно възв[вселенска патриа! шия ш за създаването на,
^ Въ свойхе телеграивя, изказвайки Му тено, и отъ самите ни противници. - Опре
българската епархийска черква* въ отоли-| п ^ н о ~ ° Т Г « 1
" - S J ? ьризнатедностъ, верноподаностъ и благоноже- на съюза оъ централните сили, Българ
цата на бемаил-их*. Българинът* отъ този Iотъ
Щ°то7- «в^отво.
договор*
май 1917 г... Букурещвиятъ
наложи на северна
До ланиа за успешното извеждане делото на щастливо гостигна своето обединение, и!
край, оовенъ това, е вземалъ-най-живо уча {бруджа общо съюзническо съвладение (кон- Сългарокия народи до дебъръ край, те ма-,' вижда въ силата на своето оражве и п|
стие гъ борбите sа политическото освобож- диминиумъ) а отцеаиотъ нея неразделно ьиФеотиратъ своето н( удържимо желание д» во и въ съюзната вернооть единственна
деаде таткозината пи отъ турското иго. За свързаната съ Добруджа—дунавска делта бждатъ чась по скоро присъединени къмъ гаранция, че' това обединение ще дов
•постигането на тази цЬль добруджанци ож —едно пространство сколо три хиляди 1 Ъхнотоотечество— България.
нужната международна санкция въ общ
вертвували и хора и средства въ възста- кведратяи километра, заедно съ главния в
гоНгреоъ на мгра.
'
j
нията преди руско турската война и презъ най-вашенъ дунански нлязателенъ ржкает,
л
самата война; доблИотните техни синове, и Сулмнското цристаЕише—находаще се :
Прив-Ьтть о т ъ свободна
геройски се биха и сложиха костите си на на устието му.
.
} . , Букуреицъ. 14,^111. Днеоъ/но случай
•Шипка илдругаде за извоюване; о"вобод,та -;—~*Госаодизо -Микаетра Пргдсйдаке^ю,,,;., ^зщедогйието на пр4стола на, Н В. Царя,
ИЯанедония.
на общото отечесгво.
••'•
По този начинъ вънъ.отъ другите ра въ българската църя1а" се'о!;служй"хържео-' Т^^11о'т^у^й"-д*^1^»к»^-)на---Еарад(
: Дсбруджанецътъ, обаче, вема щастието зочарования,
Добруджанецътъ требваше да твево молебена, на който приежтотвуваха получихме отъ СкоПскййть иметъ г. Коц(
оледъ тази войвд да. се види' овободенъ. бжде евндетель
още веднажъ, какъ сеъ не всички бглгарсяи ОФицсри, войници и чичзледующата телеграма:
По договорите Санъ-СтеФаноки и Берли# говото т*ло се дели
1
една частица, която е новници на чедо съ българския всененъ
Ц. Д. Н. СЪВЪТЪ — Бабада'1
ски, Тулчанския Саиджакъ, сбемащъ дела така необходима за целостьта
представитель додиолковникъ Поповъ, ге
на
ор1аниз
Свойските граждани, освободени и.|
северна Добруджа, бе-отцбпенъ отътедото ма му, какъ псоредегвемъ това се отнема нералния консулъ Станчевъ и коменданта
на България и обреченъ на ново иго подъ на България възможностьта да, владее de на града, Костова. На обедъ беха покане стити, че светото дело—оовобождениетс
чуждата вамъ Ромъная. Нещастното добру facto устието на Дунава и да използува ни отъ военния щйдставитель, Г-нъ Под- обедипЬнкето на българския народъ-» е ]
че дело свършено благо царе1ие беззавет?
джанско население бе подложено па нови богатството
ръката. Безъ владението ва шмковиикъ Поповъ, въ българското ОФицер- примеръ, който X. Дамитъръ и Карадж*
изнити — по-тежки отъ тия, що понасяше най важния на
ржкавъ на ^Дунава—Сулинсяая око казино всички офицери, българския ове- съ другариге си дадоха, изказватъ, по а;
подъ турско иго. Цели 30 години то бе—не'може да
счита, че България е оси- щеникъ, директора на българското училище 48 й 50 години отъ геройската смърть •
:
лишено отъ граждански и политически пра гррила за себе се
Дунава;
безъ владендето на и други. Въ време на обеда Г-нъ Подшл- Караджата, своята радость, че целокуш!
ва, ПрЬзъ цвлото време на ромънокото роб пространството между двата
южни ржкава ковникъ Доповъ държа тостъ по случая, български народъ е в;че овободеиъ и о
ство, то не можеше да се моли Богу и да се губи естествения и най-богатъ
дуназски къ който слъдъ* като описа тежките епохи' динепъ и иоже да празднува паметьта;
учи рожбите ой на звучния свой роденъ риболовенъ цевтръ, защото само -орзи,
които преживждъ нашия Царь до диеоъ, ка славно загиналите герои.; Поклонъ пр|
езикъ. Добруджшецътъ претърпе тежко влад4е това проотранство, само тойкойто
за да со сбърпемъ къмъ Бога да му даде
може
.i
това ново политическо робство, ала него да бжде гооподарь на цвлото протежение още сила и здраве, за да сожщеотви наци великия' духъ на Караджата.
вия мощенъ борчески духъ не можа чрезъ на реката.
ч
оналния ни идеадъ, за който Н. В. пожер
Кметъ Коцевъ
това да бжде ояоменъ; ^той не се подаде
твува здравето си и енергията си до днеоъ
Ценейки
високо
патриотическите
Ви
на рсмънското влияние.
чувства, Гооподинъ Министре Пр&доедате- да продължа още съ много години живота
Но наотжпи чаоътъ на овещенната лю, ние, подписаните добруджанци живущи му, за да се радва на своите скжпи успехи.
'разплата. На 1 септември 1916 год. Вър въ СОФИЯ, не можемъ да не станемъ предъ
ховния Виждъ на въоржженяя български Васъ тълкователи на чувствата, КОЙТО ВЪЛнародъ, повели, врзгътъ да бжде оъкру- нуватъ въ този моментъ всички добружанРазглеждайки военото и политиче
юенъ и родния братъ изтръгнатъ отъ ног-цн, а заедно съ техъ и целия български
положение »Vorwartz« пнше: Народъ1,ъ з
тите му. Храбрата българска армия съ народъ.
Подъ горното заглавие в. ,Препорецъ" добре, че пра една дългогодишна во!
CBOHrli величави подвизи презъ 1917 год.
срещу една световна коалиция, той пе
пише:
(Края сл!два). .
разби и унищожк въ некодко мЬсеца не саПо своето гесграФическо положение, ка наги може да се намира въ отлично п(
то ключъ на Проливите, малката България жение. Ала би значило да подценяваме с
Везенъ и източно отъ Пеймоъ. Подпору- ое предопределена да изиграе една отъ но германския народъ, ако допуснемъ;
чвкъ Воле свали въ въздушенъ 6JU овоя решающить роли за общия нзходъ на вой- той ще изпусне оражисто отъ рг&цете
30 протввнанъ, Поручикъ
Дьорце — 29 и иааа. Съглашеиската дипломацая не съуме ако може да вади открито Фактите. Hai
Еюдвтинй отъ Щаба на д§йств. ариня. поднору.чикъ Гьотъ —: 20.
да схване таш истина, или порано не бе-тзвъ съзнанието на опаснооть би събу
за 14 августъ 1918год
Виена. На италианския военеяъ те- въ състояние да кзвдьче логическите по ло мзралнзте сили на народа. аФорвер;
ачъръ,
въ облаотьта Товазр, неприятеля следици отъ нея, и Бълглрия не можеше се обявява протавъ дефптизма, който же
Македонски $р'знтъ Западно отъ Охрид
предарио
вчера очакваното отъ наоъ отъ да не тръгне оъ противниците на • СЕОИТ! кр?я на войната на всека цена и ка:
ското езеро нашите разузнавателна отде
яПодобни възгледи не могатъ да намер
дълго
връмз
нападение. Прйди об)'дъ той противници. Останалото е известно.
ления заловьха шиници Французи. Въ за
почва
у широките маси. Страишиать oai
предирке
нападеяие
срещу
напште
ностове
Въпреки
провалата
на
Русия,
значени
воя на Чераа и западно отаь Добропсле ар
тилейская огъпь отъ двете страни бЬше при изворите на Лое и Сарка. После обйдъ, ето ва България продължава да бжде тъй който прежнвеза Русия, ги научи, че
временно но оиденъ. Източно отъ Вардара елвдъ силна артадерийгка подготовка, той големо, както и при нейната намеса, и на-рътъ на всека цЬна не е мирь и чо ед
народъ, въпреки ужасните с;
* въ предцозиционната равнина западно атакува нашите предни позиции. Боевете нсодздъкъ в. «Танъ» не 6ei3b основание се воюващъ
ДЕНИЯ
на
войвйта, все може да стои cj
се
развиха
благоприятно
за
васъ.
Неприязапитваше, »кой пази Цариградъ?л. Че Цаотъ Сереоъ, pa8Jp^cHaxiie съ огтпь неприя
нително
по-добре,
отколкото единъ нар!
-ельтъ
успе
само
да
отблъсне
н!кии
ваши
риградъ
се
пази
прн
Вардаръ.
и
Орг>ано,
телски разузнавателни груни, които се 'опи
който
отъ
любовь
къмъ мира се прик!
недалеки планински поотозе. 'Бъ Албания, ол*дъ като пазеното му на Дунавъ стана
таха да цркближатъ охранеяието ни.
източно отъ Деволн, кашите дружини заеха излишно, това е очевидно. Сигурно сътоза безъ воля цредъ неприятелското наои,
0*2О0НИЧвСЗЕ1 СВ!ВД1Ш£Ш.
п!коя попдпорни пунктове яа неприятеля. трЬбва да се обясни растящият л-нтереоъ, Кой германецъ завижда на Русия? KoJ
стреми да последва пейния нрииеръ«?-'
Верлинъ. Група' армия на Ба- Ц а р и г р а д ъ, Палестински Фронта; който наиооледъкъ съглашенскиятъ печатъ
в
почва
отново
да
проявява
къмъ
България.
Единични
артилерийски
боеве
и
оживена
ароквя преотолопао2*дикъ: успешни за
Въ Англия, Америка и Италия ст.
наоъ пр-вднозиционни боеве между Иисрпъ авиаторска дейность. Въ крайбрежния секВашио аа абонатит-Ь
*в Скариъ. Нападенията на противиика юж- торъ вие разгонихме некокко неприятелски убЬдени, че яблудпнятъ синх« не е без
разузнавателни отделения. Наши авиатори възвратно загубенъ за негови «естеотвеки
Умоляватъ се г. г. абонатите на(;
о отъ Мери и Ли пропаднаха.
х
пърлиха
оъ
констатиранъ
уопехъ
много
покровители". Тамъ още чакатъ и още се „Добруджа" при подновяване па абонам(
' • Армия на геаералъ подковНикъ ФОЯЪ
«ьоаъ: частитаибоеве отъ диета страни бомби върху лагера на бунтовниците, южно надеватъ. Но надеждите се градатъ не и проиена на адресите, НЕПРВШЕИ
на
Сома и северно отъ Анръ. Западно и отъ Тармле. На ооуаналия Фронтъ положе толкова върху едно ясарзнудно разкаяние, да съобяаватъ и J6 на етикетчето, па н|
ю
колкото върху сялата на оръжието. Източ
*но.,отъ Ла сини неприятеля атакува от нието непроменено.
ната школа въ Англия, къмъ която и съ напечатани адресите шъ. Иначе а!
ново и безуспешно отъ двЗте страни на
Добрудхгакс^.та
оргапизацка Лойдъ Ддаржъ храни големи симпатии, пистрацията не отговаря ва евенгуалв]
Кани.
-

^

•

•

ДОСТЖДКИТЪ НА ДОБРУДЖАНЦИ I Негово Величество Церя
за разрешение добруджанския въпросъ.

£ 14 августь въ Букурещ-п.

социалиста върху,
положвниетд
i

Штерсътъ къжъ България.
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такане се възнамерява да се постигнато. Посредничество за шгръ оть неутизвеатяа концесии отъ България въ полза
на Турция въ областьта "нежеланата гра
С т о к х о л м ъ . Една статия на близ
ница при Маряца«. Не Ь за очудванс, че кия до прави "слотвеиите кръгове в. «Свсн11 Августъ въ Добруджа. Отъ всич
цвлиятъ бъдгсрски народъ е силно оскхр- ска Моргеибладтък гласи: Желателно е
Подъ горното заглавно в. „Berner Inte- бенъ отъ това, чз извоюваната оъ кръвьта шведското правителство, заедно съ други ки приотагващи сведения взъ Добруд.
Jnzblatt" вх броя си отъ 22 юли, като па неговите войници свобода на оноитЬ неутрални праеатмотаа да предложи на жа се установява, че августь 11 е билъ
•и добруджанския въпросъ ва прим-Ьръ на тежко измъчени братя отъ Добруджа, трЬб- воюващите своето посредничество за миръ действителенъ народенъ праздннкъ за доб
дащето, катеа:
ваше да се изкупува още веднажъ съ ком Вестник? тъ пркбавм: Може да се предпо руджанското население. И въ вай затънте
«По настоящсмъ добруджапци избиратъ пенсации.
лага съ сигурноскь, че шведското прави ните нейни краища българското наоеденае
а пмпа свобода своите представители за • Но- България цени четворния съюзъ не телство е. насочило своето внимание върху е взело масово участие въ праздненствсто
!зкия варедеяъ озборъ въ Добруджа. като съюзъ отъ търговци, во като дело, този въпросъ. Отъ меродавно место се съ като CSL устроявани манифестации, държани
ставътъ па юш съборъ ще ни дадо една което има да изиълнява високя културни и общава, че еж. взети мерки, за да ее уста рЬчи, утра, увеселения и нр. Тамъ кадете
ггина за разирвдйлсннето на расите и стопански задачи,' да схздаде единъ трзспъ нови базата на една посредническа акция не е вмало свещеннкъ, за да отодуги мо!мепата, населяващи тази область. Из- мпръ Еа Балканите и въ Европа Засилва на неутралните. Изглежда, че е взета вече дебенъ и панахида, сами гражданите и у.
зтпо е, че българите припиоватъ випата нето и вдълбочаването ,.ва четворния снозъ i-нициатива въ таз* посока в че между чащата се младежъ еж пЬяли песни за сгпъ ФОНЪ Кголманъ, дето добруджанемя ве би било рискувано, ако кажемъ, стон въ неутралните държави се водятъ подгото- помепъ на героите отъ 'освободителната
1росъ но со рг.зреши въ духа на т&х- тесна' връзка съ окончателното и' бързо вителни преговори. Можемъ да се надева- епвха.
;4 искания. Те ечакватъ отъ новия гер- разрешение на добруджанския въпресъ въ ме, ча тйзя преговори ще бадатъ привърПоздравителни телеграми. По случай
юки дгрнавеиъ секретарь една нова полза на България Въ подкрепа на това шени въ недалечно време.
прзздН1ка ^иа 11 т. м. редакцията ни по(ептировка на Германия къмъдазн чаоть ние ще приведемъ мнението на пхрьиятъ,
лучи следните поздравителни телеграми:
, балканската "проблема. Поради това, ин- многозаолужилъ председатель но добруд
'.Редзктору в. „Добруджа*.
;есно е да се зние, какъ добруджанци жанската организация, Миланъ Марковъ,
Отъ
името
на чествуващите паметьтв
ш миолятъ върху разрешението на т*х- който въ една статия още въ втория брой на
на
добруджанския
войвода СтеФанъ Карадв.
»Добруджа«
отъ
29
юннй
1917
г.
пише
I въпросъ.
— Москва. Споредъ тукашната пре ж ата и отъ свое име благодаря за милите
следното:
„Силата
и
значението
на
съюза
би
»България, казватъ те, заотанаяа въ
са въ Крокщадъ oas прнртигнали 300 матНа вчералния день русенци има
ловната война на страната на централ- ха били многодетни, ако не го кзградимъ на роза отъ Мурманъ, които с а отказали да привети.
здрави
отюви.
България
единъ
пать
съю
х а редката чеоть да приематъ специална
:е сили оъ определени и високо заявени
воюватъ срещу оъвЬта. Те разцравятъ. че депутация отъ северната ок^айнина на
ш, именно сбединение на всички, бъдга- зена, ще посвети всичката си енергия на Мурманската ж. п. линия на едно доста Добруджа,
съ което ни свързва съвместна
на Балканския пояуостровъ, които васе- четворния съюзъ, sa да оежществи тези големо разстояние е унищожена.
борба.
Въ
времената
на историческото ни
надежди
и
перспективи,
които
й
'се
отбе1атъ Македония, Моравско м Добруджа.
—- Д а р и ж ъ . Въ Мооква билъ аресту- църковно възраждане, те доказаха, че ска»лезватъ
по
настокщемъ
на
хоризонта.
По
5а бе и си остава страсното желание ради това, присъединението на Добруджа ванъ отъ болшевиките Фрявцуз1шя генера- пятъ твърде много яаветит* на ония тита
всички българи. За неговото осанцеотвя- ще бжде най-здравото звено B V веригата, леаъ консулъ и неговия секретарь,-а тъй ни, чийто прахъ пази родния имъ градъза
:е оо посветя и б ьлгарскиятъ царь Фер- което ще гарантира бждащето на съюза. сащо и водителя на Френската военна ми величието
и обединението на България. Въ
1андъ, който пръзъ 1908 год. прие титла Ние го схващаме като пързостепенъ вш- сия адмиралъ Лавини
изразъ
на
чувотвата имъ предавамъ на
старите български царе—царь на Бъл- росъ«. Тъй говорЬше преди една година
—- Мооква. На западния чехо-оло- братята въ Добруджа техната твърда в4ра
ите.
единъ отъ най-добрите и най-убедени прня- вашки Фронтъ една Флотила влезла въ бой въ здравоотьта на делото на родната
Заради осъществяването на своето тени на съюза.
оъ неприятеля. Единъ разузнавателенъ ко- армия.
Окр. управитель П. Тодоровъ.
аотно желание, българския народъ воюва
ркбъ билъ потопенъ. Единъ другъ корабъ
Требва
да
съзнаемъ
и
се
проникпемъ
Редактору в. «Добруджа».
тивъ. своите освободители русите и просъ 3 комини и 3 орждиа билъ унищоженъ.
вкава да се бори противъ всички про отъ думите на държавния секретарь който Неприятеля требвало" да ототжни.
Живущите
въ Мехомия добруджанця
въ своята речь каза: «Колкото по рано по
шици в а неговия идеалъ.
чрезъ
Васъ
считатъ
за своя длъжность да
—
Мооква.
Една
теаергама
отъ
7
Както централните сили, тъй и тези следва присъединението на Добруджа къмъ того съобщава, че белите гвардейцщ, чехо- поднесатъ своите поздрави и привети на
• оъглашевиехо оъзнаватъ решаващата България, толкова по-добре за интересите оловаците и казаците, действуващи по празднующит* но случай петдеоеть годна:я, която България, благодарение своето на цйлия съюзъ«. Тези интереса иаискватъ средното течение на Bosra, съставлявали нината отъ омъртьта на легендарния до
графическо положение и нейния храбъръ ебаче, да не се докосва съществуващата една армии отъ 80000 души. Съветската бруджански герой СтеФанъ Караджата, ка-.
юд *, требваше да изиграе и затова две • турско българока граница и немеддено До войска брои вече 150000 души, Почнатите то пожелаватъ по-окорошяото реализиране
да се присъедини къмъ .Бълшрия,воюващи групи употребиха всички уси бруджатова
прокламира единодушно Добруд действия се развиватъ успешно за съвета. въжделената мечта за обединението на
!, за да я взематъ на страната са. Вли както
Москва. Англичаните, конто заявиха, златния ни край оъ целокупното ли отече
жанския народенъ съборъ чрезъ своите Ь80
ето на България въ' войната стана на делггатя на 17 декември 1918 год.
че нъма да прйдириематъ нищо противъ ство. — Абаджиевъ, Ивановъ, Илиевъ.
^аната на централните сили въ единъ
съвета на народните комисари въ МурманИлинденското възстание въ Добрич*. По
ънредио важенъ моментъ за пълна ра
ската область, сег^. всеки день застрълватъ случай 15 год. отъ- Илиндеаскотото възста
ть на тия сили и огорчение на съгла
членове сть съветок&та влаотъ.
ние, образувания отъ Добришките гражда
кнето. Г-нъ Майоръ Брандтъ въ единъ
ни комктетъ за отпразвуване празника е отй ревератъ върху България, държанъ
правилъ телеграма до Макед. организация,
\ Х а м б у р г ъ , се 'изказва върху товъ която между другото се споменува го»Neue Zuricher Zeitung«, като си по
Ьолучай по с л 4/ду го щ и я *начннъ: ставя въпроса: »Могатъ ли неутралните (Отъ нашия; онецналенъ кореспондентъ). демото участие, което ож B3eiH добришкнге
\ъ бихъ м о г,ъ д ъ даже да потвър- да оторятъ нещо за мира, казва: Ний неу
граждани, едни отъкоюо и доднеоъ оеора; че ако България би взела страната на тралните заемаме въ днешната досадна и
жаватъ
за благото|и свободата ва Македония.
г - Изл4зла е заповйдь за арестуването
1итЬ неприятели, войната за наоъ (Гер- нескончаема война едно безсилно ноложеРеколтата
въ Южна Добруджа. Отъ на
и
на
'
Алекоандръ
Коотантинеску,
бмвшъ
:цитЬ) вероятно, щеше да бжде ивгубе- иие; Ний наблюдаваме печалната драма ка
правените
до
«ctra
пробни хармани въ Бал
минЕСтръ
на
вжтрешните
работи.
/
'
:Д5ългаоия заслужава нашето внимание то неволници и не можемъ да ювдигнемъ
ъдбока благодарность, само като сцспом- пръста си за соботвена защита. Смелото е, — Силно възбуждение съществува както чишка- околия, установено е, че тази година
[ъ, какво направи тази малка държава обаче, отъ страна на воюващите да мне- въ общественото мнение Въ Молдова, тъй средньото производство е дадо отъ 60 до
нашия уснехъ». Съглашенсяата двпло- дятъ, че само отъ техъ заввеи сключване и въ камарата противъ воения м-ръ—гене- 90 клг. на декаръ.
Реколтмта въ Добришко, Силистренско
;иа не бе единна и бавеше изпълнението то на мяра. Неутралните пострадаха ежлцо радъ Хържеу, който „ въпреки с;ьшествувабългарските стремежи къмъ обединение, отъ войната и за трва те с а не но-малко за нето на преиълньна съ провизии предмети и Тутраканско се изчнсляиа сравнително
Ш) пък» тази на централните сили о- интересувани въ бждащата мирна конФерен 01ъ пърза несбходимооть военни складове, по-долно. Средньо 40 до 70 клг. на декаръ.
Жетвата въ Добруджа. Жетвата е првia правилно истинското значение на Бъл- ция. Само отъ това гледище те требва да остгвя населението да страда отъ гладъ й
вършена почти на Воънаде изъ Добруджа.
•я за своето дело и наарави всичко въз съдъйствуватъ за туряне край на войната. лишения. — Най големиятъ врагъ на българите Отъ 1 т. м. е започнала вършидба.
!но, за да я спечели на своя страна. ГерКъмъ неутралните държави се числят-i.
ската дипломация' вникна въ душата на Швейцария, Швеция, Норвегия, Испания, инквизитсръ на целото българско население
Закрити гари. Съ приеиапе ж. п. линия
гарокля народъ и направи българските Холандия, Дания и Русия, доконюто не е въ Роаъния и Добруджа—РаФаилъ," ин Добрачъ—Онрааъ, закрити ож северната
ши цели свои собствени, като сбйща съ завзета още отъ германците. Те нрЬдстаВг спектора на полицията, е арестуванъ.
г.^ра Добричъ, Чанръ-кой и Роотянъ..
[и уоклия да осжщеотви българския иде- дяватъ една сила за която воюващите дърСлужби по ж п. линия Добрнчъ-Опранъ.
•;— обединението на българските земи жатъ добра сметка. Усилията на послед
Билетна и търговска служби засега са въ
;едоння, Моравия н Добруджа. Целиятъ ните да ги опечелятъ на една отъ две^е
ведени само въ гарите Добричъ и Ремусъгъ познава досегашните благоприятни страня ясно показва това. Ако се признае
(Б. Т. Агенция радиотелегравж).
Оиранъ.
^лтати отъ единството на четворния оъ- даже само моралната сила, сила на неу
Рвзпксанио на влаковете Добричъ —
. въ тази световна война за общите тралните, независимо отъ певехъ милионни ПрестолонаследпнЕъ Князъ Борнсъ при
Опранъ.
Тръгватъ отъ Добричъ, вл. 18 въ
и на сьюза.
германския Императоръ
войника, които притежавайки, е достатъчно,
7
ч.
и
32.
м. вечерь и вл. 1909 въ 2 ч. и
[Следъ като българскпятъ народъ по- за да не може никоя отъ двете воюващи
Б е р л и н ъ . Престолонаследника Князь
) неизброими жертви за своето обеди да понесе едно техно присъединенае къмъ Борисъ посети вчера Германския Кайзеръ въ -5 м. сл. ил, Пристига вл. 17 въ 8 ч. и55м.
оутринь, тръгва за СОФИЯ въ 9 Ч. И 9 М.
те и продължава да отстоява сбщите една отъ двете страни.
главната квартира.
сутринь.
*
йни интереси на своят? южна граница,
Тукъ би ималг мъсзго ДС-БЕЗЙ: неутралните Фон* Хинце въ германската главна
Лора ха му за «нежелателна граница на а& длъжни съ най-широка откровено сть и
Мандрите. Минист^рстзо на зсмледЬквартира.
ица«, които бе установена подъ гаран сериозность да приучатъ въароса за миръ
5ие"то е наредило да ое почне ликвидапияБерлинъ.- Държавниятъ секретарь за та на мандрите, които со закраватъ на 15
та на германското правителство, преди и да заяватъ на воюващитъ яакъ би могъдъ
гария да влеза въ войната и, която е да се сключи; оная страна която отхвърли външните работи ФОНЪ Хинце отнамва за того. Късно откритите мандри ще работятъ
аена нужда за последната и conditio sine техното предложение би станала техенъ главната квартира, за да се съвещава съ до 25 того. •> - •
поп за вотанването й на страната на неприя^ель. Ние пе в*рваме, че мировата кавцлера върху положението.
Цената на прйснитй .сливи (изключая
рраднкте СИЛИ.
Лойдъ Дзкоржъ за успехите.
офанзива на неутралните ще бжде разбрана,
Морааоко) ое определя иа наредбата за су
Турско българскиятъ Договоръ относи- като средство за обявяване вейна, но и ни
Лондонъ. (Райхеръ). Въ Ню-Портъ шене на сливи 70 от. (на место), а ва из
[0 янежелателната граници на Марица«, коя отъ воюващите държави не ще желае, Лойдь Джоржъ държалъ речь, Ьъ която сушените 4.20 л., а на мармалада ще ое
1ървиятъ крайжгъленъ камъкъ, който, щото всички неутрални държави да се при- истъкналъ успехите на съюзниците, които определя като ое изчисли отойаоотьта на
;ужа за изграждането на четворния оъ- оъединятъ къмъ идна отъ воюващите страни. —казалъ той—требва да се припишат* захарьта и лимоновата киолота и 2 лл. sa
1
и требваше да служи за такъвъ на Требва да се съгласим», обаче, че едно по глввнб па общото командуване, което дало разноски, включително опаковкауо и прево
ш времена; да се нрьмахне той, би било добно явно и умно изявление ба могло да възможность да сдечелимъ победите при за до фабриката.
1асно и съдбоносно. Българскиятъ на- цодзйотвува оъ морална тежесть и че то Марна и Сома. Сега всичко върви много
Клонъ отъ Б! 3 Банка. Въ Балчикъ е
, не преследваше тогава (1915 г.) но ще задуши многото изявления, направени добре: Ние, обачче, не требва, поради това
откритъ
клонъ отъ Българската Земледвлче}д*два ctra, нито ще преследва въ бж- презъ таза война.
да
бждемъ
много
радостни,
защото
борбата
,
ска
Банка,
която ще изпълнява всички опее некакш имнериалиотични планове за
не
о
свършена
още.
Следъ.
това
Лойдъ
Ние верваме, вавършва статияга, въ
рка па своите съседи и со задоволя успеха на една подобна акцая, защото съ Дяоржъ говорилъ, за липсата на вжглища раци, които изпълняваше преди закриването
Необходимата .ивица; к о я т о й дава своя резенъ би извивала оъв1схьта на на въ Италия, на която въ това отношение е му, поради ромънското' нашедствие прйзъ
1913 година.
*
Ьдевъ излазъ чрйзъ ж. п. линия по брега родите. »Мирътъ е една силна душа« требвало да се помогна.
Царица къмъ собствената и лежащя на Ние я изкьзваме, като не забравяме, че въ
Важно за настоятелите. Умоляватъ се
(окото море, область. Тази ивица е жнз- качалото са. думите, а сл4дъ техъ делата. Шведската преса за
съглашвнеката настоятелите на веотшека ни' отъ началото
I нужда за България и бе отстъпена Ние сме предостатъчно сити отъ безплод
офанзива на вападъ.
на ид. м-цъ оептемвра да оъобщаватъ въ
Ьволно оть страна на Турция, защото, ните министерски речи, дипломатически ак
С ч о а х о л м ъ Шведската преса казва, администрацията точно количеството на
Ьдаревне благосклонния неутралитетъ ции и гърмогласните геройски подвизи.
че Офанзивата антантата не представлява броевете, които ще разпродавам. За наЬлгария и влизането й въ войната на
никаква, опастнооть за централните сили, предъ ще имъ се признава само б% оТЪ
ра на централните- сили, Царигрздъ
че тя не е нищо друго, освенъ единъ епи- непродадените броеве. Непродаденитъ бро
Ьасенъ отг гавладеването му отъ »н
Велоскпедзи гуми, вен зодъ отъ тая война и че въ нищб не ще еве да ое швръщатъ въ администрацията

Щш на самоопределение
на неродйй.

ЗЪ РУСИЯ.

Неутраяшй за шра.

ипч>. Слта-ОКОТ.яляняяя-.п

«nBimuBO«v«»J

иаъ гимьиия.

