Година!

Вабадагъ, донедедникъ 25 мартъ 1918 г.

•шиш

|9

Бт^Я На

ЦаН£ИТЪ1

ОБЯВЛЕНИЯ:
Ha IV стр. 15 ст. на кн.

й л - ^ р к я , » в иь-. f ft

PMB'i HI ЦЕНТРАШЯ;10В1УЖ| ;А!.

Адресь:
Дирекции на в. .Добруджа9
градъ Бабадагъ.
Ръкоп. ио се връщатъ в »

lew,-.

251

. 9 Op-fc-JO 1

:

- * - - ~ - ~ Д l"11"1.." ""

" ""

' ",|1

',

•"—.-'.Ш1.11. mm

*•'•»

11 и • 1 — м » и м м . 1 1 1 — a — • • • • ! . ii.i mi i M,mmtmem»w\i<

il кй*кшшт»ш,4„

•'••--•'

' ''" • * - • •

•*-»••••"—

Градската библиотека

|Й2р;*. .'«-.а\гу „.'•< от;г
_ ^ ^ >

«

lSS>

Фелдмаршалъ ФОНЪ Макензенъ за Добруджа.-Ооанзавата на/западния Фронтъ. - ^
^
руджа.—Преговорите за щръ съ Ромъния.~Положене9ТО въ Русия. -Изъ чужбана.- Равна Добруджа.~Хрон"ика и пр
Г Тодоровъ

I

добруджанските степи презъ :есеньта на 1916 год по оживена. Два неприятелски монитора отъ Орфанснкя
саиъ до българските сол дати,; съ чието , съдействие, залнвъ вбзтреляха безуспешно нашето разположения»
пеобикиовена реаштелность и самопожертвуваме то! при устието на Струма.
пожева историческите лаврн, както саиъ се изразяха
Добруджански фронтъ Примирието продължава.
Фелднаримла, издигна тия дни своя мощевъ гласъ в
Съюзническа с а з д й д и я я .
посочи на правдата, която 8аслужаватъ българските
Векове ще нинатъ, много и дълбоки промени войници, бащите и децата инъ.
Западенъ военеиъ тоатръ. Предъ Вердпнъ, в~»
При два случая Негово Превъзходнтеоетво Фелд- белгяйска м фр»»цу8Ка Фландрля, cieepno отъ Реяиеъ,
може да настъпятъ въ живота на-народите и дър
жавв-е на изтокъ, ще "св-вабравятъ еледъ неколко мариала е изразидъ • своето войнико чистосърдечие въ Ш«мпан5 в въ Лотсрянгяя — оживена артилерийска.
лейвость. М»ду К»абре и Лаферъ юрм&нцате вавледета много вмените храбърци отъ сеган-ната война, Подпредседатедьтъ на народното събрание на 16 т. заха
въ частъ отъ авгли1ежм1е юзяцня.
но името на Фелдмаршалъ Макензенъ ще остане да м. предъ целня бъл!арскн народъ еъ особено довод
Бсрдинъ. 22Ш (Вечерно съобщение). Накита
вв предава отъ поколение на поколение на тия ва етво и благодарность нека за/, рицарското поведение, сфсвзЕва иежду Ар«ъ к Лаферъ црод-лжсва. Ние щаjoglri защото неговия военепъ гений създаде издъно което е държадъ фелднаршкла, за да се даде пра ширехме вчерашните jmixs: хзеяме 16000. Е*'ЬПИНДЖ
/•
погрома ва руския волосъ, бързо сразн общите ни вото на победителя. Въ неговия- снленъ тласъ, че s 2C0 оръдия.
„когато
нинавадъ
презъ
Добруджа
виделъ
чнсто
бъл
врагове Сърбия и Роиъвия. За насъ българите, фелдПалестински фроитъ. Слаба артилерийска и ежимариала още отъ*сега е между народа ни като при- гарско население, събъЛ!арскн посй и, еъ български вена аерондгнввк деиность.
иазенъ пъдководецъ, истински гръмоносецъ, който ви говоръ и съ български традиции", се удавиха, въ
наги води войниците си само къмъ4 победя и слава. мигъ провикванията на. пигнеите, които се пъчеха
Тсй приобщи за виваги своята личность въ нашата да фалшифициратъ добруджанската етнография. Сега, Д-ръ Т П. Теодоравъ.
история съ участието си, • като конандующъ.' на съе следъ тоя авторитетенъ гла|ъ,;; кой ще посмее да Цредсссателъ па До
бруджанската организа
.
динени армии - наЕалкава. Нему наатвте воевоначал- злословничи надъ иетината? 1
ция въ България.
В а 1 6 т. и предъ гЛ мнннвтръ-председателя
иици и самоотвержени войници не измениха нито ва
,щно^м|сто, където той ти пращаше въ служба на по случай поднасяне .високот^ отличие на фелдмар»ала>отъ*-Н*~В*^••П^ря,-^Д*|кяаи.Л .рфвъах^даршо.
«ъю8на-в?ауза7 Винаги
^
уяреиь,.всички—- отъ генерала досолдата,търчехме пакъ снело е бтсекалъ : като веренъ боенъ дру
Прелввмнарняятъ инръ съ Ромъпкя е иодписанъ;
да сразимъ врага, тамъ където ви пращаше оконера rapf, че „освободена Добруджа, особено съ своя кра- Скоро ще го последва и окончателния ивренг догеворъ,
ма великия пълководецъ, защото знаехме, че ви чака сивъ градъ Кюстенджа ще бъде единъ отъ най- спередъ който ц**а Добруджа ще б*де отктъпена на
цевните брилянти на българската корона".
четверввя С5Ю5Ъ, регненивно на Бтлгарвя, ваето е
славата ва победите.
. . Фелдмарв алъ Макензенъ ще умре за насъ,. само - Заключението на фелдкарпша иде като после уговсрево вече кезгду сгквввцяте. Съ това иежду
се рвзр#шава окончателно одивъ доскоро стоящ»
ако умремъ като народъ. Вългарскиятъ ••• народъ щедица отъ неговото непосредствено опознаване съ на г-Ьхъ
открвтъ
въпросъ, ьърху който се кагахя не малко
ю възпева въ своята песень, наредъ съ песните си рода на Добруджа. Затова ;неговото честно сърдце лкшви думи-Тава сл-що ще се пресече и пътя ва ни»
ма победната слава на своите: безсмъртни герои и ювори да се даде добруджанската веня на България трнгв^е. хоьто Ciixa в&нериля доста добра почва, по
«ъ имената на басгеславните си титани. Той ви води въ всичките й ширини, съ богатства и красоти, която ради неопределеното държане вя съюзниците к-иъ
като боенъ другарь и вождъ въ Македония и- До само тава ще бъде най- ценния брилянтъ на българ Дсбруда». Въ м рев ежа сн к-.къ н а ц и о н а л н о обе-?
д к н е н в е Бъяирия. доетъгна до едквъ отъ най-ваабруджа, такъвъ той ще сстане и въ панетьта и-пе- ската корона.
Hni пунктове, щ кенто тя елови вя варта своето съ
Твя изявления на фелдиаршала допадатъ съ ществуване и, като «бра ъсвчхи сгон морални иатесеиьта на българина При стария Филии, при Марювите кули и при лагерите ваАспаруха, където копнежа на цедия ни народъ, затъженъ надъ обеди рвивн и фздвчеекз свлв, Eiise гъ пеобвкнонепата
българската речь кънти съ своята твърдость и енер- нението и затова те съ скъпоценни за насъ. Н. В. есропе£сва в(-£п* пя страватя ва централните сили.
тичнос», до като българския езикъ съществува, ;въ Церя е благоволилъ да декорира Фелдмарпталъ фоаъ Безъ Добруджа българското шционално обединение se
ч
би бв£о заьършево въ неговит* естествени гравини.
разказите ва съвремениците и въ приказките на Макензенъ съ най-годеното българско о!ли ие. Това В~лгарипъ1ъ съ своя здр&въ естествен» рязеждъкъ нмбьдащите поколения ще се славослови името на фелд- е сано.единъ изразъ на общата народна и царюва кога ье би разбгалъ причините, по която т»зн (тркна,
жаршала. А мъдростьта -и воепия му гений ще ви благбдарность къмъ великия войнъ за заслужените s.oiiii съшо тай е бъмарска, «е явд^ржа, когато том
двде за нея толкова скъпи хървпи в иатерзялпя жер
©станатъ като прекрасенъ урокъ, по,който ще учммъ дела по добруджанските бой пи полета.
тви, е«едъ вято ишевкчесхя Рокъвия, бвтя и ;иечтоНаградите
на
рицарското
н
чеетно
войнишко
жакъ да охраняване нашата не*иа н е ч и а — обе
жеоа, «оля за виръ бозъ дя ечаккя хвккяю и да ж>сърдце
на
фелдиаршала,
за
откровената
и
снела
за
динена България, отъ посегателствата на завистнимещь стъ свсигЬ еъюгвнцж. Българ!я 8n*f, че зя да
жнте врагове. Съгордость и. искрена радость сме щита на бойните си български другари въ стремена достигне този п й ехъи? резултятъ тр4б»я да благапреизпълнени при нисъл!та, че до.годеното н велико за осъществяване целокупното обединение на бъл дари, както ва остреето ва орхжяето си, тъй ш кя
ммо на фелдмарвалъ Макензенъ, когато некога се гарския народъ »ъ нашата ^признателност*, обнчь и вееннвта в двисоиатичвеха иекхрйвя иа вашите мо
зюворн м приказва въ всеобщата история sa неговите верность кънъ родната страна и народа нафелднар- гъщи съюзници. Зя го* лоялна, »4ри ха съюзя иадкрепя добруджавците и иедхя български варвдъ щ«
нодвдзи и походи, ще стои и скромното имена бъл- вала, на конте той едвнвтнено одужи « ж*лня «и бъдатъ винаги благодарен вя поите «ъшзнхии и щ»
жявоть.
ирския войнъ!
,; ..
знаятъ да имъ се «тилацап са «ервеекта въ i i p иость. Щаетлхвбсо и бкагеиолучио paipiecxHe вж до
Фелдмаршалъ Макензенъ изуми не еаме насъ он.
бруджански вапросъ иорвдоо ще иилужм ва гавдии*
Тфаидиозянте си дела. За него само историка може
вяването иа съюза много нехечо отвелкеи, хазвете •
да каже обективната правда, Възхнтеиъ е света отъ
да е друго.
неговите воени дарби. Безрезервн) всичка оъ възБ*рно е че Ромъкил йл вз*о»вваж*т« ха Де*>
*вргъ ж' адмирация носрещахие. неговите гръионосни Вюд««яю вт* Щаба на Действуювдата армил руджа вретървявя една ватуба. Бе тази itrjo* в*
требва да се првувзлнчааа Зя Ромъввя Дожруия»
яоходи, Но тоя ввджкь вождъ откри ж своето чеевде
ва 24 Ш . 1918 г.
аъиа Бикахво друго знач*ши, » » i a i евсюишсх.,
•ойнижко сърдц& Оь него той завладе ж заслужи
защото чрезъ нея тя имаше директни, д-мьхъ до шМакедоисяи
фроитъ.
Г.еверня
вть
Битоля
ввирвяината безгранична признателност*.
телцата артилерия оживено обстреля мйс-ность-та въ рето; при вее това, sa вредите отъ схомихчесъо есте
Какво иначатъ. спекулите па политиката за едно твла на пашите позицаа. Пашата артилерия оггсворя ство винаги се пачяра аам4на
честно во!нишко сърдце, което спечели славата на успешно е гапалн едазъ неоррят*л кя муя^цвояьаъ
Въ 1878 год: както сфицзялка Рааанвя, така в
победите въ толкова жестоки и неравни боеве? Be скяадъ при града. Въ" завоя иа Чйрна и при Тарвава, ромънското обществено мнЬние катемрически се отка
янките пъзководци винаги, като съ служили на ро Западно отъ Длбро иплв, Hi колко кжси нвприятелсди заха да взематъ Добруджа, една 4'Ьмъ стнографич» esi,
исторически, стратегически и деасо екопскич^кя ч}жда
дината си, която е надъ всичките други помисли, огпевя иая»деаия. Юан.) отъ Хуиа гръща afexora се страна. Or» гЬзи съображения и днесъ с*що пв треб
опита да нападне ш>ше*ъ постове, но беае разцргсяй> оъ забравяли и правдата Челот) на • фелдиар- ввта оъ огънь. Ипочяо огъ Влрдара, сле^ъ рхкоиашна ва да се желае Добруджа да бъде възвърпатя пя Ром*»
яала, което покриватъ листата па лавровите венци .борба, яаяш постозе прмюнжха една усиленафранцузаа ния, защото бихне се нзложвли ма бъд«щя вяпвдевех
отъ толкова битки, най-добре може да оцени .всека jrp-пк. На некояко места между Варддра и Дояранскпо и опасности, кяхто ввдппте романски холитидя »Р*Д"Ииа жвъи*, продета отъ бо^ннгЬ му- другари. Въ'езеро, артияерийск»та стрелба, отъ двете «р«ни беше {видиха още презъ 1878 год.

Негово П^зходителстБо Феддизршалъ фонъМшезевъ за Добруджа.

Добруджа.
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било иинистерстетво на продоволствието, но то бяло еа>
Каквото представява отстъпването ва карпатски бегнала винаги да расреисл тоя въпровъ.
и-рхове и проходи на-Австро-уягарвя за осигуряване Чзрюгаъ ще обърав вшаняе ни тояа н ще нров&ра но средство з* обогатяване й моуаотреблзяие. щ .
-срещу едао евентуално пападааио отъ къмъ тяла, като въ мерния договоръ, мраяпня, че Роиъния ще из вестияя човекъ яа авчасти сделки Констйнгизввкг
«ова презъ 1916 год, тъй и Добруджа е стратегически
юреченъ поради своята нродажзость К. Порку, es*!
необходяиость за Вългария, ва да се запази отъ едно пълни аадължепиетл по Взрмнсиж догоюръ. ;,
вята, бивжъ нявястъръ не държдайгв яжогя и с«иово наоъденю, като това презъ 1913 год. и за да се
ледедието
въ кабяиетд Братяяиу, билъ натоварел*
иостаън единъ край на попълзаовенаятя на Роиъния
Сага ннтерееътъ на Рояънм ще се объряв къмъ
южно отъ Дунава. Съ това Роиъния добива своите есте другат* и пристанища: Оудина, Браила i-Галацъ съ ръководстзого на това министерство, и това обл.
^етвенн н стратегически гранили- Понеже-Българня
свяна в5нчко.
получава своето, подтккътъ за еднс непрвягаопоетьмежду ща дебжять вииченнз въ откъсването на Добруджа.
Нито може да се представа, нито жще да ее
дветв съсед ай държави ще* и $чезне и ще заживеят* Баеарабгкит* храни мхъ ще отмють въ Гслацъ.
опяше,
какво съ страдали селяннте отъ ааздаривтав;
яакъ като добри съседи, както бе елут&я презъ те Останалите дунавски окръзя на Рониня — изпяsaseo
еъ
етрадаля гражданите въЯадъ отъ тайа^
<чение па «ояемята преди Беря-яжия конгрееъ.
мт4 жлтажца, ща си елужатъ еъ Бранла. Излшкжте
..--'•••
•' •
.Добруджа спечели едва презъ теченве на поеяед бмгар$и я' сръбски храна ще ставай въ Оулнза, та .полиция.'
•ивт* десетялЪтяя отъ 19 о столетие чрезъ поетрмва защото пр*5*ърлянего нри Чзрна-вода ао що ииъ
Поради лияса иа лекарство и т сааит^рза ор.
шето т дуиавскзя ностъ при Чорна-водя и еъ разши
ганязацяя, болзепт* позедъха презъ войната обящ
-ренр- - ~* ^татеяджеиското пристанище нзкуственяо бъде нзноеяо. : > > ;,' .^г\ ; л
• Обработваната плещадъ на Добруджа е %» отъ ж^тва. Войанцате умираха наъ изоляршш* лагери,
ъ&
яяаченне. Съ това-Ромъняя ся построя
,ък
Ьъ пжть къмъ затвореното Черно море. ц4ла Рожъни*. При подобрение зеяледелието въ оста гла?еря, гдадня, изоставеи. Изарйи. съ повече о?ъ
Ш%* , *.^(6иаза Д ръ Ив. Пенаковъ
въ своята книга нала Рояъния, което е. очв "доста слабо, ке ще се 100,000 д. цявидно население, в* села и градове/
в
вКюе-ввдаенс)юто , пржст*ниие , ползувайки се отъ
гаснеше, скрито, изъ къщи, изъ изби, азъ подзели
ромънски кзточянции офациаяня статистически издания, пбчтввтвува вагувабиа на. Добрудаа.
отъ страх/ь да не бъда ишярако, йщ-j, козто б*яо
«ъпреки всички привилегии и изкуетиепнн мерки, ромън- r „raaeia". В-ноагицнте за поражензато на Ро
«ката търговия не бе наклони* къмъ единъ по ожи- иъния, Вратняну и Таке Ионееку се» ентяътъ да раяноеялно еъ осъждане на сиъртъ. Наседеаявто отъ
Молдова зяае, ча въ окупираната обдаеть" ЕЯВОТИЪ
игиъ ексаортъ, отколкото тоя презъ Браила н Галацъ;
ва Ромъичя остана саао едянъ вшвнъ воденъ търговски ее изиаять съ сюего Heaiwsacrso, чо иеаожн да а бялъ нпого м)-добъръ, при веячкитв усидяя ва
иътъ —Дунав», както бе цредя 1878 година, когато тя пр4двидатъ слабостьтака Русия. Яо f* неиатъ нра тамошните вестници да скряятъ това я да ояяввдъ
<0езъ Добруджа и Кююендж* се развяваше и не бе ва да ее поговашъ насвовтз невежество. Русм е въ черня краски тукаяшиягъ анвотъ.
поставена при по-иалъкъ економкческн разцветъ, от до еаиата Роиъния и тая наа вече догмтечаа исто
жолкото сл*дъ анексията на Добруджа. Въ последните рическа опнгиоегь за-непрнзнателностъга на Русия,
„Kolnische Zeitung*' съобщава: Маргидоиан!
години Кюстеяджа доби мзвесто значение чрезъ из защото жззагЕ о залъгвала. Рояьпкя еъ релинозно
желае
явнз съ сключването на мира да спаси и ди
носа на газь и минерално наело, благодарение на
•специалните построим въ прмтанящето и петролните братетво и еъ обещание 8* подкреяа, и следъ това настията, Каряъ и неговите приятеля, обаче, каме
тръбя. Понеже следъ мира ще помъпн една проиена и я нзтегавала, подигравала и ограбвала. Всеки съюзъ и ръководената отъ Велднмапъ, Неницвску и Стере
петролния изаось ще се нмочн къмъ заладъ, то е топа съ Русия е струвалъ иа^Ромъия между другото, и група еъ напълно съгласни, че едно подновявана аа;
«иачение на Кюстеиджа ве изгубва. Пътьтъ за централните по единъ кксъ зеяя. Слабовтьта аа Русия б4шз също Роиъния на здрава и еодидна основа и въ твсяо
«или води презъ Дунава и Карпатвте, но на и презъ Кос явна още оть якояскатаквзйаа. и. отъ въгревднг!
прнителство съ Централните • сили при. сегажшл
чендка Това същото има значение н за износа па
хргнн изъ Роиъния вараченъ, въ това отогявязе Квв сбщебявеаи борби. И1ваяениею съ невЬжз?тво е вдивгб крадскя донъ" е невъзможна, понеже последниятъ бялъ
*евджа няюга но в имала: особена значение. Врънлаж опита ..»*' пладираяз ем@кчага^и вината обвгоа?алсгва, така тесно свързапъ съ причинителите на роиънската
Галацъ съ бяля винаги центрове на роаъаската тър но страната не щч ги црнзаав на виаовницив,
катастрофа, че е загубилъ вс4какъвъ авторитетъ и
говия съ храня и ще остянатъ такива и за въ бъдаще.
то пе. само вътре въ страната, но и въ чужбина.
г
'
Както и да е, четворния еъязъ пое чрезъ пре
„Фосжшв Цз,йтунрь". В » р кнолзува. н4кои
яининнрния миръ задължението да осигури за Ронъ сть данните, нзложзяи въ студията на. г. црофзеоръ Ето защо, становището на Маргилонанъ ще става
причина за сериозни и тежки вътрешни борби,
ння единъ търговски пъть за Черното мора epesb
Коетенджа, Съ това ще ее задоволять интересите на Мипнйхосъ, прави елечето заиюинив: ;
,
„Букарестеръ Тагблатъ." (18.111) дава еледнит*
Добрудяа яредставя едизъ ц4яенъ прияо?ъ »»
всички; България вина нищо противъ, яко - може да
интересни подробности за оставката на Авереску: .
бжде полезна въ търговията на своя северенъ съседъ; стопанските сми на Б^:гарил. Да развие вевстраго
Следъ коронния, еъветъ отъ 2 нартъ, правител
достатачно е да яма гаранции,, че този свободенъ ткя богатства България, която о бедна съ къпиталъ
жжтъ нена да накърня българския суверенитет», или и чиято нндуетрвя е,още въ еднозачагьчно ектоя- ството обнародва едно комюнике, въ което казва, че
пъкк да има за последствие каквато и да е черви- нне; не ще може .'саиа| Деледстав ..на което вя ще подъ 'натиска на събитията, кабияета Авереску еъTJTI, КОИТО би иредязвикълх за въ бъдаще неже-а
:
пред• общялъ на представителите на централните силире^
жални търкалия И ненряятнясти.- Най поеле, този пъть требва да привлече \чу«жъ''дидпита»'..и;' дужда V:
Л
Й ^ ^ К Л , ^ . . . " "";'" кеняето си.да влезе въ преговори за ниръ.,
би билъ нзлишенъ за-Роиъния, ако тя получи напъяиа 'нривжчжвостъ; ^''^-'^..^
Въ
еъщнятъ
день
едедъ
обедъ
партизаните
и»
Весарийия. .-.:•.-•:
.-'•••••
- На герианевия .мджталъ и иа геражнекни трудъ
..'•'• Целата Добруджа въ ръц&гв.на Вългврия -пачи тажъ въ Добрудза, предетодуь юлеииГ еадачн, и ус» Вратняну еъ имали събрание, ва да разгледать иовото положение* Въ това събрание Братияну навраввеияваае вя Четворния съюоъ, траенъ миръ на Бая
жените, евобода, па параходното плаване и водния аехи! по отяояенив на жоит6,тр4бва да бъде нзз- внлъ изложение, въ което повторилъ своя възгледа,
иъть отъ централна Е.репа до Азия за обща полза на енеио, че тукъ не «e.kapae ва едио нлячговваио иа отхвърлепъ отъ коронния еъветъ. На: втория день,
съюзниците.
Deutsche Balkan Zeitung*. Българи- а ва едио вирудривяво,. полезно н ва
Ип
въ неделя; е ииало иовъ коропенъ еъветъ, въ войя
две-е страни.
... I"_": .
'/;".
участвували същите лица, И въ този еъветъ Бра.
в
тияну н Таке йояеску искали =. продължаването ха
0Гале-!а . Окупираната, територия не вивитавойната,
обаче болшинството4 бяло противъ. Съветът*
ла ни едио отъ foginoi втрадааид, юито оиветгадо имвленивто въ Молдова; жжво»ъи% билъ по-опо- оо вакрилъ еъ 1 ч. и половина безъ да ее доде де
v
aNaue Frelai Prose"! (
,
коегь, бевъ морално насаме и бевъ оолкова катеря съгласна. Въ съвета въ понеделникъ участвуваливснчки министри на чело еъ геиералъ Авереско, пДоговора ва предиритедяиж миръ съ Роиъния ялия нужди, бмъ еаидемУи.
BiHfKH напи еъиродажцн еъ Молдова св «тра- нвралъ Ересанъ, Вратияиу, Таке йоиеску, Феревидв,
не съдържа «що относително вирзеа ia рслягаоз
ното равноправие въ Ропъння. То не съществува дали отъ всичките привия на дввориииицяята и Коистантянеску Няхаилъ Каятакузнно, и Д. Грочеаау,'
танъ, въпреки чл. 44 отъ Берлинския договоръ. нвуиеинвто. I бедите «традали най ииого. Нищо ив както и конандующите арминте, генералите Ервмм,
Мдовиаа поради т1хяата редния, не еъ прнзнатн аа ареси4таяо, нищо предвидена, нищо разпределено. Григорвску к Въйтояну. Съветътъ е траялъ 3 часа,
граждани, не ногатъ да добива» вена или да поду- Ияалъ хл*бъ еаио оня, който нлащалъ по екъмо; по- презъ което време виновниците на войната съ на
таватъ предприятия н пр. при пее че понасятъ всич луазмъ приший оаяо бия, sotfo се под.увалъ еъ падали политиката на Авереску и отказали обект
'
ки тегоби, включително и воояата. Роиъния е из протекЧяи& на ивкой в}Л|цчйвкн агентъ. Ошваваио ната преди поддържка на новото правителство.
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П Н Г 1 Е 1 Ш ПРЕСАТА.
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С. Чияиигировъ.

РАВНА Д О Б Р У Д Ж А
(Пътни бележки и ввечятяания).
Продължение о й бр. 80
Иззннението биде прекъснато неволно отъ ваквстнвхъ коменданта поручикъ Кунановъ, който изглеж
даше като взлеаъ съ еаоя късъ вратъ и широки пле
щи. Неговата приветствена усмивка, отправена къкъ
ненъ, като къмъ старъ яознатъ, и шеговито упр^чните
иу ДУ«М| че съиъ доста закъсяелъ, накараха добрите
мангалскя българи да пнтатъ, отде ее пезааване. Нашиатъ отговоръ, че ее виждане за пръвъ пжть, ги из
изпада, напълно. Темъ, дълги години свидетеля па
жрусъ животъ и на други отношения, остана непонятно,
какъ така могатъ да се срещатъ двама непознати съ
встественостьта и непристореностъта на стари прия
тели. Яо най-вптзресаа беше почудата, изразена ъ\
лицето на д ръ Петракива, която ишърво играеше малко
иронично въ една инка подъ присвитото му лево око.
Тя като че отначало воваша да вади нещо просташко
въ нашвтЬ наистина прости отношения, но после, раз
брала, вида се, техпата красота н пркмамлявость, се
изгуби постепенно, за да опъне мускула на слепото
око, проточшъ отъ горе надолу като удивителна.
Тази проиена въ схващанията на дръ Петра-

jLi-iijii_uiiHiaHBMii!!!iaB'aH.gMH

киева се отрази и въ отношенията му къмъ иаеъ. Той
По Саиъ-стефанския. договоръ градътъ Мачгаля
се намЪсти по-удобно на «гола, дръпнатъ дадечъ отъ е билъ оставеяь въ жредеявте иа освободена Бълга
масата, на който седеше по рано тъй, като че ля ча рия. Придядень е бялъ къиъ отстъпшите иа ромей
каше сан» внакъ, за да ее; изхлузи веднага презъ вра ците тергторав на Берлинския воатресъ по предложа
тата яли да се развланя низко до збаятв, еъ екръ- наето на френския послянккь И гразицнта се ендма
втепя на гърди ръце, както не еднажъ е правияъ на Дунава до Силистра и на Черно море — до е.
предъ носителите на романската влгеть. Отана и по- Иланлъкъ.
сяовоохотливъ Отначало, докато почти нещо не внаегае
Разпростнх* се еъ добрвтЪ ея събеседница и са
отъ миналото иа Маисаляяили мнозо беше забраввлъ словоохотливия вече еинъ ва Е^вулапа, когатз тастзотъ него, сега всичко изплува въ еъзнанието му, ясно ннкътъ уд&рн съ ие«одичди камбанни хомщ ча?Я'
и отчетизо като на книга, Огъ него узи«ъ, че М»н- който ралдлшАвашз да отдожииъгожня резговоръ за утр*«
гааия въ турско време е била едно незначително градче . . Зданиете, въ което се пом-Ъщававзе асаевдввтнаселено предимно съ турци, и тящрк. Отъ ирнстнян ското управление — къща иа романски чокочкъ—ояс,
скити ну жители най-многобро^я били българите, пазеше секешъ лъхъ отъ мнтея*» жавотъ въ вего^ в
около 30—15 семейства. Следъ техъ ид*ла гърците-- гавроаиятъ иу коридоръ, прегра5«-нъ на, средата, *
10 — 12 семейства, чийто водатель е бвлъ само дръ ст»кланата източна стена на елтла корадоръ, коят»
Петр"акиевъ. Biacn е имало, само 4—5 семейства. Веич пращаше изобилна езетдина къиъ трапелряята икук-.
кит1 хзщя на градчето били около 150—200.
мята, и приветл1явото антре и всичко, което окото до
,Въ далечното минало, обаче, градецътъ е билъ лавяше при *секи погледъ, говореше за гдяо osoic-ed
големъ и важенъ търгавски цеатъръ. Застроенъ е билъ надминало отдавна грапицате и"п& най капризните чо;
до стария лямянъ, като е заеиаяъ и значителна часть вешки потреби: Тукъ се е живело, к жяввло сеа
отъ днеанзя градъ. Отпосле той е билъ заленъ отъ просто, безъ сметка ва аивота па всичка другн, нр*
морето. Тогава се е нвричалъ
Еалатисъ. Въ средните слонепн въ: иалки-ie кащурви прикдешгаяя севаяЯ
!
веаове, пра генуезцнтЬ
и
венецианците,
той в билъ боязливо врай този малътъ даорецъ на ромънскай
1
главно приегангщ ) па Черно море и в ималъ 30,000 аристокрация;
жители. Е влия Челеби турски географъ, който е посътндъ
На волта почуда всичкия този въятоен» иарая*
града презъ 17 векъ, описва Мангадня като най-добро на човешко благоденствие, отговори стоъчени нору?
и най важно селище въ цбла Добруджа. Презъ пегосе чикъ Кумановъ:
(Следва)
изписали главно крани за Цариградъ.
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Ciegi едно бурно разиекване. гегералъ Авереску
:дадиееъхь оставката па кабинета, конто краля откащдъ да приене. •-•
По този съветъ не се появи никакво комюнике.
А канарата която требваше да заседава този ден*,
; » да се запознае съ постъпите на правителството,
з е може да се открие, тъй като не пржсжтствуваше
тянакъвъ нннистръ. .
Можду това, интригите н вашашнанията на
щривържепицнте на - бившето правителство противъ
.Авереску продължаваха при това положение, генерадъ
Двереску се виде прннудепъ да поднесе на ново ос
е в а т а на кабинета, воям^^
не можеш-да ив
щшежв, тъй като бешгв категорична.
s^Вследствие на:тези маневри на Братняну м
' f e e Ионеску, обществото въ Яшъ се напира въ едно
:.де«ояино раздразнение; то. удобрява политиката на
Авереску и мека сключването на мира.

миръ БЪЗЪ осповд на преяеввпарнвя даговоръ, който
вече отъ чести е изяълкенъ. Правнтедството се е ста
рало еъ ввкчки усжякя, щото жех1твите, KOSTO се ва
лгцать на отечеетвото да заеешатъ възмоа.то по-имюо
економячески и политически етрамта. Втората аедъча
на правителството е кораязото възраждане г peopra
нявацвя въ ввячкя отраеля я главно пхяпо и разумно
разръмепяе. зеаяеделския въпросъ и разшареннв на
поляткческкте права.
' ,.
В у к у р е щ ъ , 19 м&ртъ. ДвмобяянзЕрането на ро
жънската арамя въран по определен» пванъ, взрябо
твнъ отъ специ-лвата комкекя Де евга съ декобвян
зярави четири днвкзям, конто заедно еъ резервате ен,
еа рвзпрадатъ обезержвени ч по редните вя места.
Вчера пртшъ нощъта ев st въризхе. въ Вукурещъ едииъ
пехотенъ и одинъ иртилернй«ж« полкове, рекрутяраяя
изъ околпоетьта. Завчвра е ихяезалъ краявка указ*
еъ който се въвяага па Маргйзшааъ да -ъстазя каби
нета. Като по-вмкни членове на правителството се епо
иепаватъ ииепата на: 1$. Е Аркоаъ, Григори 25янтахузиио, Тодоръ Розетя, генералъ Кужч&ръ и др.
Ц а р и г р а д ъ . Главния секретарь ва комитета
"О^единеаяе и Напрйдъкъ" отаътува енощн ва Вуку
1 Аитлжчаниа вь Яшъ
рещъ. Споредъ вестниците, той щ4лъ да по«ета по
; Б в р л н п ъ , 18 нартъ.—Волф-бюро).— „Норд- късно н Будапеща, .
~\ ..«. ;....
.денЧе- Алгенайпе Цайтунгъ" се научава огъ Москва,
Щ*бл па Макепзепъ еъоб«ава, че прямирнето съ
'•» ангдийскмятъ консулъ въ Яяъ съобщилъ на на- Ронънжя е прадъяаено до 25 III. 12 -. волуаоцъ.
"жвращите се въ Яшъ английски поданннци, че требва
д а еъдатъ готови да заминатъ.
.

иа

стие съображения продиктувани отъ солидарювтв,
небя.жогдо да допусна да се упр§кнннасядаевър
ху Холандия, коя?о отъ иеждуявродгата медна t o i xs, взеяа едно положезяв подобно БЙ позожезхет»
за Швейцария. В#гк% полнтнка на нгендке пратнвъ.
Ходандяя бя поднтвда противъ себе си Ш$ейцаряъ
я целял светъ.

По каистроф^ляата екеялозая въ Фраицзя.
Парнжъ, Развявайки ннтеряаяацяята ся по к*тасгрофата въ Куряьвъ депутагьть Лавазъ нзтъжна въ кая&рата, че въ Курньовъ съ бяля екдадвраня ие 200,000 гранати, а 15 ияаяояа гранати,
11700000 паурояя д 3, ияляона граяатя отъ дру
ги обрааацъ. Мнястьрътъ на нуняцаиге Дуньоръ
об^ща да вземе жери ва наказанието на внновзят&
я за язбегзанего ва подябна катастрофи;— Сенатъгъ
прке едяж-ь вредитъ отъ 4 кяноаа лева като пър
ва ПОБОЩЬ за посградалате огъ вшошятг.

Ажтан*ска*тъ върховеяъ воененъ съвета.
Лондокъ. Накоследъ«ъ станаха едбраячя ха
вържовнжя aoetеиъ съветъ, както и вахая политечвехи еъвещашя подъ председателството на Лойдъ.
Джоржъ. Поедадитие станаха на 14, 15 а 16 нартъ.
Прястътетвухажа аяглвйеких, французекяя и игадияяехя
жяияетря. предгвдагели, друга тшщъ
съ
• „Веетнкътъ ш 1О~агерншка apisa", и и зоеши
съвйгняцж
н
др.
Hxa&iam
содиаца
Клекан.•;«щъ въ Вина, няжек Главната българи» военна
I е н х о п ъ Местата на комисарите, пркнадлежащя
лщйяь, б4юв обединението жа' вежчкж ^българи; отъ нея къмъ партяята на. девите соцшдогезгг ргаелюцяонеря, со ж Ордаядо бядох» праетя оаъ крмя я кралицата»
•"•Йшо"-жвонжв»**'.- в е е » българя».* Практжчвеягте които дадоха остави», за да протестнратъ протявъ до Сяждшка-;* *а в^хеило&тжража на рохънскв:
мжш,
които проазтячатъ отъ речения теоретн- гозера за миръ съ заети, отъ болшевикки комисаря.
*4 нвтроляя обдаетя.
ж«*я ядеадъ биваха жатъюмнж при ве*ки удобенъ Оъв1тътъ яа народните комисаря обавродва един»
офяциаленъ докладъ, въ к»йго военните разходи на ^ В я в ж а . Спирвдъ вйахяця**, яа скоро е оено^yiatj.»л4дъв«4хж воаданъ усяйхъ еледваяе пда- Руевя д* до 15 януаряй 1118, година оо изчявляватъ
в&нъ едияъ пвгролеяъ скяднка«ъ съ съзпаегие на
daiiepiofo негр&жданв на политическите, целя.
па Е0,598Д75,691 рубли.; ;, V v
аветряйця, уягарця и гериаяц*. Той обгръща трж
.,'. . Кеато ПОХОДЪУЬ па еъшницжте вр£щу СърбяявмП о т р о г р а д ъ . Вчера,' It иертъ, ирезъ деня петролни gpyssesTia ж еж поставя т, цвль р-цяоналш одянъ бдаюпрмтейъ край, българите обявиха авзтро-гермаиекя енли завзеха ITSSOIKO важни пункта
но екенлоатжранз жа рожшкя' двтрошя облаетя.
•ар*дъ ц%ляя ,вв*тъ две отъ своите вземи цвля: по посока яа Харковъ. Градътъ Хкрковъ биде изир«Отъ австряйска страна енждяката ще бьа,о контро^•единението еж въ Македония, вакто ж съ евотте неаъ па бързо. Вестниците в(9 на] чавьтъ отъ Мос&за,
ляр&яъ отъ дършвата» коато Ще яма еданъ свой
«Сялвяеняця отъ обдавада охояо Няиъ. Не толкова че Одо» е бнлъ завзетъ отъ 4 пмг.а. Непрятельтъ
_
е взеяъ грвмадна клячка, тъвт като изтеглянето на ма иредставгтель.
'«и етяргр&фачвежи, колкото отъ съобяжтеляв-подя- терма» станало невъзможно вследствие, бързото ааст"WTOCKH причиня. Българя* и»хв«е всичката област* рс-горивН£ко нагтъпленяе, Опегляйкя се, русите се
Парахода въ Чврко хоро,
оаятъзн
да
иагорять
Одеса,
по
германците
ияъ
nonpi
iiiiowo on' Морава, дорж до Дужавъ—за да може
В у к у р е щ ъ , Отъ вдмпетватяо я*зто съобщащ «огапачижъ да стадо еъе*дъ на Т-маржя, Цен -.ЯДЕ. Петрвградскяятъ рввояюияо.шкгъ комгтетъ е еъ- ва«; вжав «е, че въ Черно море кяа окедо 1О6О§в,
тввадият* екля дадоха съгласието ся за отстранението ойщвлъ на членовете на ронънеката дннастия, преби- тона всестгяоеть щш&жем параходи, отъ която osa»
ваведя въ Петроградъ, да йапуетназаь града 'л*^,мо-.
•на сръбското препятствие,: жаходящв" вв" между"техъ тярядневенъ «рок*.-'-- • .'^д.;.-до 4БООО юяа «ъ въ рузая ръц^ osoio €5000 г.
•я съюзената бадхаксха държана. Ore тогава касая*,
австроуягаргкж, отъ която S1OOO тожа въ рускя ръ
П е т р о г р а д ъ . Четвъртия изйиредвн» коягрееь це, българей гаражодя 7000 тона я турски 45OOO
m се появж български в&иикъ, който да - но и«- на въветит*
е ратнфяцнралъ'< с* 704 гласа жротав*
1*кие сродството кевду бъдгарнлг» ж македонците. 261 и 110 въздържания, подписания - иа % карта въ тона. Бънъ техъ се нраб»вжтъ н едмжь голмъ брой
Щиорачееватаж географиеека литература на квачки Брвяъ Ллтовскъ миреиъ договор».
рускя £ ровмвхм шраходя. чиято яиЬгмяос^ с5а*«щи, биде spoiapaajeaia еъ п*дь да се открниь
П е т р о г р а д ъ . Бившият* предеодателъ иа рус че още жв в опрйделваа.
«вцЦвлст» ва родтеяя грзвкж жвгду Българи ката мярва делегация в% Вр^с2ъ-1атавекъ Шф» • иазПв^твеъ с р * к у Айгляйската държава
'щ Македонки. П|4иущее*лежо вв цитираха жвравж. иБяеиъ-аа яоеяакикъвъ Верхаяъ.
Вврляж*. OboiixjiwTb отъ Хага, че жетрож'1рожиодядж игъ лагера яа, днешното еъмаяеянв.
Вяоиа. Mwn» на р у . к и я п о с л а н и к * г^ь
;
ъ<№
дружество Roumanian Consolidated Oilfield
1ммр«1ж про^гандкетична inwepavyf в въ немски, Виеиа не е ощо -sitietH» иа тукменвтя ирав%те»«тво.
Company
е вжкела шки. -режу аягдийвкото нр*в*Водросйъ
ва
иазвжчетеето
иа
кзетро
унгарски
воеда4|*лцу»кж ж.аимяйскж прйводж се -шгмаваяе еъ
имкъ
въ
Русея
ще
бя4да
рекоиъ
едва
вя*д*
вявръщателсаю
жрс>1в«ъ,
яоиеш това не искало да нрише
щакедонжя и Морава/ На кратко обовжояаввжето, pai- мото на графъ"1орнимъ BS Виена.
уверевшето дадено отъ ешдяМек-я ИЬДКОЕУЩВЙИЪ
ироеиввнеяието ж вящжвата ха всячкя «tis бигарП е т р о г р а д ъ . Фяотекмлтъ кзямесръ Дибеяке ъъръ Джожъ Нврвокъ. Г^яфлайчгъ, че аягдййското
оки воеяя целя в«4кога е еяавало жай-прилежяо ж
бкде-арегеуввяъ, тъй кат» ев; «бвяняяа i> аоз$каие правжтелгтво ще обещетж пуичхиеижте за?убя, п^ръдя
•*#• всячкж подходящж ершмиа, „1918 к»джяа дойде достатъчно мервя вя заназв«и|*е и* Нврвяв*.
разрушенията иа петродиьта яядустрвя въ роаъиа^.
i o l i t t i еъ Рожъивд ж еаго иие вяждаже, че мелата
^губите
яа дружеството съ изчясдеяи иа 1,250000
#Mrapesa. getsotn се посвятява жа Добруджа.
дири. Английското правжтеддаю до сега не е оспо
Накъ същата консеяквеятяоетъ, пакъ пропаганда въ
рило, че Грнфлайдъ * мжаъ официално качества въ
%лгар«ия в яуждъ п е я т , пвкъ жаесмжя* броРОЙЪНИЯ.
-аури: ж публжяня яаняфееякцжж въ страната ж чужИвь Герягавския райсгагь.
^иаа; И пйГ.като по добруджааежкя ъънросъ жграеха
Яерлнжт» Райепгътъ свържи първото чя?е- Ашеривь хърш» хржетъша къмъ наиълаеяяе
'Sitiwna роля ж авиржйекж ж гурскя жнтвреся —
яа ЗГЛ5ГЪШЙ"?ХМ*.
'^юешджа, въпроса за жекаквн коиаеяеацжж ж т. н. не иа договорите m миръ въг Фаальшя & гя цр4Ваяснжттоиъ. Военгага Флота, по ваповйдь
—10- Вългвркя се вяд4 принудена на добруджая- пргтя въ главната ков1ев£ц< Сл1дътова биде гл»су
н
на
В&вяяялонското
пр-вате^стве» яристъпя къмъ
занъ
иа
пьрго
и
второ
четене
яовях
кредить
отъ
*»та проблема да посветя жадко повече трудъ огярнеяаяе-о
иа
38
Холадскн
пареходя. Еанатаяит*
15
милиарда
марки
съ
иеихн
глаезне,
противъ
r
i
>юлко*о на каквдопскяя въпросъ. Крса-го щ4ха да
:
яа
носл4днзг!!,
която
оч*кзвха
това, не прогеетара8i
ха
желзясияяте
'сопдалж*?!,':"'"
.
'
'•
'
to w a n претеворят* съ Рож4нжя, делата бъл»рсха
ха.
Войя«цяте,
която
яа
желаягь
да обсд/swrs
*"и?вса, кио едвнъ човекъ застана на моя поста,, ж
По уд5жнатума иа съгланяев-кето.
{
параходи-*,
ког&тъ
да
останатъ
въ
А^еряка,
къде
»-веекъд* ерещаяв израза: България съ трв;
то
що
продъл-аг*п
да
получа«агъ
з*илдТ4та
ся
отъ
- Д о я д о и ъ , Правя*ьлство?6 още но е получело
'жвтъ oiasaa жшгляеяяето на ввоитй жекаяяя. ;
о?ъ холаядекото вр*вмелств6 отговоръ яа «юзяя- Съвдетшнте щати, ждя да се въраа?ъ s i родината
Между т4жъ развижвто ха; еъбнпят вапра- ческата нота. Из*е*мето, чо холаздекото правител ея, ако нскатъ кова.
вяха отъ Драма ж Кавма повя българска военни егво пркело нредюжвяяето яа «юзяиргге яа се
Нау-ра съетйвя к&1яявтв въ Жсяаняя.
челя. .Полвтическате искания се .доръ&ха всеког» шгвърдявз още, патоса въ-Ха» е отново съобщено,
М а д р я т ъ . М*ура е яа^чшраяъ et. съставя
- л раните на военния у с п е х ъ . .
чо, ако нотата «е бъ^е приета, съюванцнте неваб*внето на шняя кабнявтъ.
ио ще пристъпяй, къмъ реквявараяе на параходите
Aaiaaib'stA кр*крляв* сношенията съ Рои няя.
Прнеяането на спогодбата отъ яау&ря не «оже дг бъ
Н а у е п ъ До^дъ Сесн1ъ съобщя въ Англияде вече задоволително, тъй като' полозшнего е ко
емта додея каиара, че пор&дя н»8ва1еяи^то иаМ.рренно жвиенено.
гндоманъ ва МиаЕСтръ през1д,енгь сяощеаяята меж
В у к у р е щ ъ . (Телеграма отъ нашия саецшнеаъ.
А и с т е р *, а я ъ, Утренннте вестници нтзватъ ду Романня я аатаптата еъ нрЬвратеня.
' корзспондош). Новите ромъпеви делегати за няряз^е
*регово{?и еж: мишастра ва външните д*яа Аряонъ, голеяьта сн ж.щнада'отъ отегъпчнвостьга на пра
Гевер»яъ Линесау н полковникъ Мирческу. Яшкате вителството capino държавите отъ съглашението.
Агерпгл БОЕфяссув!.
тастнвцн оъобшаввтъ, че. ще се р а з т у р я т ъ
вегашнвтб законодателяи ( тела и ще се нреизве^ Швейцарското обществено мженпв ва нвнуBiXMiCToab. Пр1дседатедьтъ Уйионъ позволя
Датъ нова изЗоря. Вь кг5НЕфеста отпракепъ къкъ надата надъ Холадия
да се кояФискуватъ. начи хая отъ сръда прел нояьта,
'ki ^елваябто Маргвломавъ стобщ»ва, че шршта'"вадача
Женева.Ш8е1ц*рсЕотообществзно1£ея2е,1Сдед-!наяаращй14 се въ анерЕка1скнте-прнстаяя^а ходааM правителството е, да сключи въ установения срокъ

Пиоженавта въ fjmi

;ui пръговорате з«_мнръ съ Ромъввя.

1

Qrf. 4
«см параходи. Тази йрка, биде мета M * I » natal
ЮБмстаръгъ на търговията биде уведомен», че Хо-|
индия отказва да приеме американския4 yiTinaTjn
досежво холандски* параходи.

Д-ръ Момшовъ за Германия н Добруджа.

Bpel И З

ДОВРУД8А»

йродо-сповагашенъ ф§вдъ ^Добруджа**
Кувгунскаоколия.
Наградата иа фелдмаршалъ фоиъ Макавяеяъ Си*
•• Квкдхй.
щението за награждаването иа геверал* фиядиаршал*
фон» Мяхеязен» требва да се поправи: Негово Вели
Днинтър» Калчев» 40 лв., Иаряя Георгясха, я>|..
чество Царьтъ о наградил» фелдмаршала с» големи гина Кръстева х Никодчо Иванов» по 20 лв., Авя«т|.1
хръсть на ордена ,0в, Александър»" е» брилянти
сия Михайлова 30 лв., Хрнсто Стаматев», Парасвсщ,На 22 т. I. сл. пладне е извършено погребението Петров*,- Георги ПйИков», Атанас» Цветков», Тодеръ]
на внезапно загиналия герои и началник* ва конната Иванов», Петко Атапаеовъ, Хаджи И. Дгбрез», Пет*»*.,
артилерия МаХор» Георги Вения» и в» гр. Тулча при Михайлов» Стоянка Стсфанола по 20 лв:, Павел» lie.*
стечението в а цеяото гражданство в с» участкото иа нов» 80 лв„ Атапалъ Димитров», Мвхаял* Георгиев^;
Станка Павлова я Дихзтъръ Стойчев» по 20 лв. Ж»,
войехови чаетя отъ гарнязеня. Мир» и» праха му.
стадии»
Петров* 120 лв, Иванчо Иордаговъ 40 ха.
• Редакцията изказвасвоите съболезногания х»н»
Неделя Недевя 20 ле, Юрдан* Нихоячев» 40 лв.ПяевЗ
опечалените семейства м^бойиате му другари.
Неделковъ 20 ла, Отефаи» ОбретввявЪ 100 ла,, Icen.Занаятчийски вурсеве ^Министерството па т»рго- Нвхолов» и, Паскал» Тодоров» по 20 лв., Юрдява д>».
вгята, промишяеностьта и>руда открива пр*з» наето данова 25 лв., Костаданъ Мххахловъ 20 ля,
ящата година занаятчийски курсове по модерно грън-• е. Голнда.
чарство с» пещ»р*тво и хроячество и шивачестло. Uyp
сово-е ще продължават».,до 15 юли, в еледующвте
Господянъ Петров» и Иван» Дннвтров» ве at лв.,.,
учебни години от* 15 еентем. до Н юли .и ще се ръ
Танав»
Гочевъ 10 ле^ Мхтю Тончев» и Георги ИлввсвзС
ководят* стъ учвтелн майстори при същото мнняетерство.
по 5 лв., Илие Георгвв» 5 лв., Иванъ Дниовъ в Нт»*,,
Училищното настоятелство въ.с. Липница. Кузунеко, Начев» Во 20 ла., Милан* ТанясовъЮ лв.
хаевзва своята бяагодарвоеть към» учятедяте от» съ
«. Есе хьой
щето село ва дадената отъ* т£хъ на 9 т. м ц» за пръвъ
вът* на родния език» лятературно-нузвкална i ечеркн,
Цапкв Сгояпов» 20 лв, Вълчо Диявтрогъ 25 и.,;;
ха. Програмата е било взйъстрена е» декввмацяя, гце Райко Ивановъ 20 лв., Стойчо Иоргов* 60 лв., Дх«^!
ввчкв и хора, изпълнени извяючктвлно от» учениците, Изановъ и Иван* Хараланбевз. по 30 лв., C i i m l .
Приходът» отъ вечерввхъта е sa ъ* хелза ва Х&раламбова и Иввпъ Коетадановъ по 20 да, Стеф«в»>
учвлящето. •
.'•.•'"..''
Гацовъ 40 ля, Станка G. ГЯЦОБВ 20 лв., Пстъръ Гсх-,
Народоняеелениоте въ България Според* • офкцв чвв* 50 ла, Атавясъ Илевом 20 лв., Столнъ Пекс!*,,
ялня втатистхчеехн введепяя към» средата на иинявв- 30 лв., Стохнъ Ге|ргиевъ, Атанаеа Сияноха Иван» Anта 1917 год. България е имала повърхнина 123,702 5 васовъ по 20 лв. Алекси Атанясехъ 30 лв. Петър* Ми
вв. кя». съ наемен*. 5,517,700 жители от* които х&яез» 20 лв., Вълг» Жвогадгяех*, 4« лв., Гсерга Ш
.
3 783.40О мъже и 2 694.500 жени, с» тъпота ва насе Стойчев» 60 лв.
Всичве . IjSOe1—,
лението 47.1 жителя нак^дратен» зилоиетър*.
Отъ бр. 109 99,247'#>
Канбисаликя иуроъ. %я 11 т. н. к&мбииални»-*
А вевчке лв. 100,152 4fc
куре» на женевската борек е билъ: 1ОО франдугхя фр.
за 78 50 ив. фр, 100 ятелгяжки лири 52 74 шв.'фр,
100 марки 86 80 кв. фр., 1С0 яветривехи крепя за 57
ШЙ. фр., лира стерлинга 21 25 кел, фр.деларъ 4 62 т.
фр, 100 вспан*ал пез«а 110 вв фр. 100 шведскиво
роня 142 50 ша. фр., 100 Норвежки корони 137 56 кв
надава Няродо-вмиагателний фоидъ Дсб|1удиа'
фр. и 100 данеки хоронн 135 шв. фр.

Софнйскиятъ корвспондеитъ на "ФосишеЦайтунгъ''
иублякува едвп» разговор» съ д р ь Момчнловъ, който
е направил» следните изявления:/ аОще преди да „за
нива за Букурещ», азъ бех* сигурен» за българеем»
кауза, понеже познавахъ вродената в» германския на
род» любовь към» сяраведливостъта.'"• лоялностьта на
неговите водители. И действително, ние ехо подкре
пени еаергичшгот» Германия и аз» като члевъ на
българската делегация намерих» пълно съдействие въ
представителите на съюзните пан» сили. България
«ретирана постоянно като равноправен» чяенъ, наравно
съ останалите съюзници. Нашето отечество ще получи
окончателно тева, върху което тя, чреаъ своето участие
въ войната, може да претевдкра.
Фалшивата кратика, която се направя в» София
подържането ва Гериащюц е резултат» на недоразу
мения за които азъ толкова повече съжелявамъ, "кол
кото те беха действително въ състояние да заблудят»
за неколко дни общественото мнение и да го разго
рещатъ. .' " '."."'• -'••••.-'•:.'..••" v'.-,-;.. :
. До кбто вие в» Букурещ» пр*гзвяр-хиб въ п»л
но едвнодушве, нашите осветления по фактическите
въпроси бидоха по такъв» начин» изопачеия в» Оефня,
че поставяха Германия ,въ< такъв* вид», като че тя се
противопоставя на българското обеднненяв и то, хоетв
пай много безпокоеше,. предъ вндъ цвкакво бъдаще
нейно приятелство съ Ромъния. От» 1913 год. ние сме
облвдаии отъ една нервозиостъ и недоверие, но азъ
съиъ щастлив» да мога да повторя това, което казах»
въ камерата, че Германия доказа пред* вевчвет*
tpzflHe на преговорите, какъ тя цени България споредъ истинската в стойвость и, че тя никога не ще
бъде напусната отъ дов4риет9, с* което иа вренвто
ей простре ръката ва българския народ», за обща
борба. Германия затова* беше готова да предприеме
настъпление против* последаите останка на ромън
ската армия, което би значило шйкого окончателено
унищожеаие! Аво това Crime една убедителна проба
ва хоректяостъ и лоялность спрено съюзниците, то
факта, че България получава съ пемощът* вь ГериаБългарски Ц11ЯИ квкжа На 11 т. н ва жевевекаИзлезоха отъ печатъ н се нустнаха в» куоная иая-г&яекого свее удовлетворение — Дсбрудяа, та борса павште ценни хЪвжа съ се продавали: затези чвета българска провинция,' ще затвърди приател- емът* отъ. 1904 год по 289 юв. фр облвгацвл, заеми»
дажба следните к и г н :
стаото и пълаого доверие на българския народ» епрехо отъ 1907 л по 280 ив. фр. обигацвя .
Германия в ще съхрани за вечни времена бка годарно
J* 1. Истормчесжжт* крава ха
Сръбохи дъни шжя/. На женеввхата борса на 11
етъта ва България. Германия като съдействува за съз
_ Българхш върху Добруджа
т.
м.
облигациите
от»
ер»б$ккя
държавен»
зсемъ
от*
даването на една велика България, спечелва вдиа
1895 жед еж со продавали 185 шв. франка.
ет* Мнланъ Г. Марков» Цена 2 легл
стрина, на
която
винаги
и
пра
всички
обстоятелства
може да! разчита, нояеже,ахо българския народ* е упо
Борсата на 20 т. м. е работела при гол»не ••
рит»,'хогато се касае да постигне своята цель, то той
№ S. Д о б р у д ж а х н а ш е т о
знае да, б*де благрдареяъ в да бъде упорит» въ ела- живлепке. Вредвтняте кнкха съ отбелезалв м»лко спа
въвраждане
• '—
дане, а държавните подгйжалн евохта тенденция, х»хмдврностьта си.
(културно исторически вздврваняя)
то да «-*--.-.....;••<•.!...••?•« • '.--v -••=••• •-"••
Естествено и справедливо е, ако Ггриапия, мис от» С. Чнлингнров». Цена 5 .лева
Държавни заеми: 1907 42S-422: 1901 г. 420;
лейки за интересите на свошй еъйзвицв, не изоставя 1914 г. 101 20, ..'• .
м собствените св интереси и търся обезщетение за
Търг. Ванка 210—251 старв, 242 нов», Гирдалъ
№8.
Егостекджанското пржетададените отъ нея въ продължение на четкри години 290, Вялк, Банха 323, Модерен» театър* 345, Незав.
кище
жертви. Това разбира твърде добре и българския |Б$яг. 800, Съедвн. Тют. факр. в90.
народ*../
•
.-..:•;
<•.••••'•
ет» Д р» Ив. Певаковъ. Цена 1,50 лев»
Войнишки пощенски пратки. От» 1 апрвх» се въ
Въ това отношение логр4шва се верваше, че Гер вежда за пощенски наловестви пратки до 500 грама.
в 'в. в
мания съ своите претенции ще накърни по некакъвъ предназначени само за во^ни лща. ,Твхсв,та ще бъде
Вскчвн поръчки да се игпрящат» до Би*лхначин» българския суверевитет* върху йсбрудша. Че вакалена по 5 ст. ва 100 грама тяжееть. Тога улесне
отояа Добруджа ул.Гурко Mill.
това вема да оечаве, азъ изрично заявих» в» камарата. ние отъ страна на Дгрехпдша ва пощите се прави
Надуването на г. Радославовъ ва Вукурещъ е главво поради двпсача ва амбалажеп» материал» за
Добруджапди могат» да искат* сгпше и*продиктувано преди всичко отъ един» акт» на в4жля> колетите.
".' .;'"•'
мера отъ вввжарвжцата на фонда въ Бабадаг».
вость към» фенъ Еюляанъ, Черпят» и Талатъ ваша в
З а с в % д е н к е . ' Порадн нвчвржвакото
ще облегчи същевреиензо .приключването на прего
I
ворите
яа валцова меась н кевъвЕозгжостьта да се
Ща се отнася до отстъпчивостъта иа ромънитЬ, набави в» скоро вреше такава, хежатжнщафа
преди всичко, те нг маха друг» избор», н изразиха на фонда ев наин^а в* невъвмвжность да Ккжженъ Склвдъ иа е)онда , „Ji ОВРУДЖ!»
своя възглед», че вевчко което става, съ го аасяужялв.
Зьтова и вревъ време ва преговорите не направиха нвнълнавй нораъчкн наластнж хгща к уч:рвжПристигнаха ъ% свлада в* гелеко колвчетс
никакви съществени възражения. Заеедаинята вървеха девхя. ТДе со хрвек^т» ха какдкнв «ако вледихте хнягк
винаги гладко и според» програмата, тенът» беше из бланки, кавхово х другж ходобхх дребнк f t 'Уиввиа-жя:-..
общо и onъ страха па ремънва* винаги сърдечен». бетн, ховео uoritWk да. се жввържвляг* с% кал
Бувварь и в»ржа читаяка от» М. Вхайкев» '
Това достатъчно вохазаа, че т£ но съ тъй зле трети ката храчка ашерякаЕха хавиша.
а
М. Гесхедкх1въ
рани, както иска антавтата да накара евета да не
Читавлш ся III х IT етд4л. га Т, i It, BXBSB*»»
нерва. При това роаъвитЬ требва да хм двкавшп, че
sa Ш отделение *та Г. Бялт&джввВФ
«аслукахат» доверво. За иомеагь- аз» вървях», <ie t i
Ш м Y отдел, ет» Г. Стсляев» е
се утеш&ват» е» надеждата, чрва* своята ярквехли.
• • . • . • . ' • . I»; Техарш '
вестъ да спечелят» наивво ивиятелав-ете иа Германия
6 Сиетлнвн аа H, Ш н ГТ вадил, е к А. Берящ»
въ такъв» размер», щото да аяи4етя-« Българея ва
5 мъртъ 1918.-.& saHoaaf& иътутжт 7. Отечествеввжхио ta IT отд, е » М. Вляйхеиз
вашая велия,* съавзнкх* и, ако е възиежео да змията
8. Пряродезиаигв аа III и IT «гад. «в» А. Беряасо!
нашето веете в» Съюза; И воиежо Бог» дава ЕЙ. иевчкв^ ма пъ-нншки-4 иараходи ио Дуваха между « в ж ш 1. Ъшюя. Бежи аа Н, Ш в IT евд. ew 1VIB^BX#
които съ въ Вещастие, вадевда за учеха, тя ав* на и Брамла. Тръгеано отъ Фршова х9*кх хторжикъ в 18. Ваихояии унражи. аа II отд. ота Еауш»л«е»
драго сгрдце ви» я вре доставям», ивиежв надеждите !(*«»• оъбош ва в чаеа! нр*дъ пладне.
Ржвеведетвя аа учяееъх
не изменатъ фяктяхе Ние ще саЗдоане я бв»ъ това
ffpMBai» от» Брила вв4ки ненеделииъ и 1. Практиката ни нреаъ I х П учяйшь ведлв» &*
нашия нъть. ...
•, д*ръ В. Манев»
цвмъртъи, въ 10 чаеа: вредъ ндадие. До второ
2.
Сборник*
за детски 8абав„ ч. I я Петв Д. 1O*SB»
разпореждане параходите йена да емнратъ въ етан-1
8. Практяката ни но врвредоаяаляе в» Ш е»* «*'
Иалезо отъ печатъ и се пуска в» продажба Ме цвпе Видинъ, Рахово и Силистра,
А. Бордаковъ н Юрд. Савов»
моара вя Добруджапди, изработен» отъ ЦенПърво нътуване отъ Браила sa uaropl въ четжър- 4. Утра и вечеринки от» Ив. Аидройчия*
*раяшгя добруджански народен» С1вет», като J6 4 от»
библиотека „Добруджа". Издание на Народоспомага- и в а . 7 март» 1918 г. и 10 часа предъ нладв*. 5. Упътвания към» бухваря и чвхаяката »п Ш JP
иодинев* и М. Д. Никел*»*
*влния фовдъ .Добруджа". Чепа 150 л».
Дйтако
^отжве
Всички порачки да се изпращат» до фондъ Доб
Добрудшанци, разпространявайте
1. Оп. ..Звездица" — отделни хииахи.
руджа, ул. Гурхо, 16, телеф.3б8и н-во Куриер» Софвя
' в. „Добруджа" - •
2) Бнбдкогша Дедови и бабини ярявазал".
Мздапяе ва фанда .ДОБРУДЖА"
~~ "
Вечатяъяи да фоцда .Добруджа* — 1]абвдав»>
Дярааягуъ Дципмийъ Й*чо»»

Bidлнвт1кз „трудна"
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дунввю ispiiiiia pniitaiii.

