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Въ сговорътъ е нашата рила.. — .Добруджанския съборъ^ — Торите въ Добруджа подъ ромънекия режимъЖ;До
бруджа иека своето обединение еъ България; — По мирните преговори. — Положението въ Руеия.
т- Добруджанди
^ ,,: /
' ; , • ; - , ; за свободата на Добруджа. 1- Глаеътъ на добруджанця.
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])'/::. но нестното. население и по тоя начинъ прокудено неприятелския;генералъ, авъ чакамъ да чуя им<вто;
отъ еъоята родина. Още ripn създаването въ първия на френския • генералисиъ. Богато пиаоя фабрика не
день отъ нахлуването нмг, исключителнн закони въ иоже да функцяояира беаъ отговоренъ шефъ, азъ не
южна Добруджа,: по образеца. на с е в е р н ат а ,й нога да си обясяя, какъ може да мине безъ .такъвъ
I .:' Пр4ди няколко дни ни падна.единъ, позивъ посестрима, ромънските управници виждаха впъвки- най-грандиозното предприятие, каквото е настоящата
жьнъ, ромънекото население, пръснатъ отъ Яшкото те, които тйхната колонизационна политика ще сре война. Най-п5рвичното необходимо условие за успехъ,,
правителство. Гузните еъьеети въ отчаянието ;- си щне въ съпротивата на коипактвата бълтрекд наса, това е изборатъ на едипъ ^»ефъ.- Азъ настоявамъз«гърсятъ думи за обнадеждено на ронъвския народъ. която бе еъ високо нздигнатъ нациовалеЕВ. духъ. . ;• френското, пуавителетво да хзене внапдативатв за
Изразите ек бомбастични, обаче духътъ' разочаро^
; Последния^ ковъ, на яшкит* държавници за от това назначаване^ като тоя изборъ падне върху не-;
1анъ. Яшкото правителство .навира спасението на немането издъзътъ ва море е най-неоправдания'о-ть кой Французинъ. ,Въ това памятяо заседание се;, съ
'своето отечество въ намесата ва' стомилионния аме етическо гледище. Не Н8дъ се пада да ртлемъ отъ здаде ннено настроенне\за поваляванетона кабинета
рикански народа който тепърва щелъ да изпрати своята слаба национална пдътъ меса sa алчвите апе Ленлеве. Той етава • жертва „на онова "песъгласуване.
; £кь Европа въ стотици хилядни армии. Жалка пер тити на едва коварна и некрвятелеви настроена къиъ дейнбстьта на ; ^ъглашенските държави, * което t n
:
:
'::'jШс
%ектива!
'• / ••'' ; .•;.-.•;.,;:. ';<:; •.';;". '•'-.';.-'•.•.' ; \/':И;-' България държава. Ако вървмъ по логиката на дуиш' отъу3;*/j- години.;{ 'Z^'-Z^' ,\l^'ZhТъкно
противното
е
за
отб4лезване,въ
спедатъ^
,; Въ ^ позива еж отделени само три реда за яшкото правителство, ний васлужево бихме; кретен»
Добруджа.; Прави на пръвъ ;още погледъ впечат дирали. делъ $ъ ромънските петродш извори и - еол- на държавите отъ четворния ,Съюзъ.,Съ ognajapKHH ^
:
ление,* че у прокудените ялши управници липсва ви мини, ^ Збщото сме лишени отъ тия богатства, съ която въ количесгвено: отношение нема претенции
де се мери съ съглаженевите въоръжени пълчища, пий
вуража да^нарек&тъ Добруджа ронънска; те бази каквито е надарена нашата съседка. ,; , : '
ратъ своите права върху тая чужда й н ъ провинХииерна е надеждата за 'епасенвето на съглаше храбро'отстояваме ио пръснатите на четири страни
' дяя на нейното стопанско-вконоииадско повдигане ко- нието съ америванската накееа. На нашите съюзници бойвл*.фронтове. У "нашите^^неприятели не,;!липсу-;
донизирането й и отправятъ отчаявъ протесть, че, викога не еж липсувади войски; те се луждаятъ отъ ватъ богатства, нито муниции . и оръжия. ^г>ъдер
съ даването Добруджа на България, немците искали духъ и единодушие.'^А ,то никога ; ^е -ииъ;се>е^от- тсда1Ч.^авт.Еич^'ЕнАУ
да дишиъ Рокадия отъ.., излаза., и т^Яерво-норе. давало. Напоследъкъ-зъ^
се *Нй1 ""имане една невадмината сила,гтова е вашето
* v Да се спремъ за малко върху тия доводи на замисли формиралето ва. едно ръководно-военно те- единение, у вашата.здуиеность/, и^^ съгласие. Тамь;е:;
дашага >ножа, xeia'.и; за '.ш бъдаке. 'Ний я „виждаме,-.
яшкото правителство! Требва-да признаем^ че ро- до^ общо. &&• всички фронтове,1: обаче съревнованието
жънската олигархия години подъ редъ следваше между Франция и Англия: парализираха още въ пър- ний^я съзнаваме и ; за това държимъ здраво- за Еей-:;
$№ь колебание една политика на кодовишране, която mii дни на рождението му неговото значение. Спо- вата девственость и продължение. Ний, държввите;
немаже въ петорната равна на еебо си. Средствата рътъ се върти около въпроса, кой требва да бъде отъ Съюза, сме силни въ нашето съгласие, каето не
не се подбираха. Създадоха се изключителни закони шефъ ватоя съветъ," едипъ видъ глаънокомаидующъ требва дачии д4ли и за;въ;бъдаще. Казвали ' сие
за преустройството на собственостьта въ Добруджа, за всички армии н фронтове;.' дали на тоя .важенъ не веднъжъ, че съго'»а; има тепърва да доизиграва
ксито б4ха едно флашрантко отрицавиз на вс4какви постъ требва, да се"туриталгличанинъ, иди фревецъ.Iролята ой въ мирното,развитие\в- екояомическото;
правни- привцйпи. Целюа беше да се ограби ино- А това ве е беаъ значение за умствующите въ борбище. 8а товапакъ първи дмгъ ни се валага;
тътъ на местното население и впоследствие ." да се войната наши; ,вра1ше, които Иубезъ това се сако- да подържане чистотата на доверието въ5 вашата
раздаде ла. ромънски колонизатори. Резултатите обаче, обвишватъ въ неравномерното разпредедение • тя- среда и. да убиваме още въ зародиша червея, който
беха блъди; те по дигнаха незадоволство и у самите жестите отъ войнала. Страхътъ.ва фревците е. го- би разяждалъ наншяоргиЕлзмъ, нашата сплотеность
ромъневи- политици, мнозина отъ' които Шхь. се-раз- л4мъ; те лскатъ, чрйзъ: свой • общъ' главновоианду- и единевиа Търканията требва да се. л4куватъ раци-'
очаровали. Причината не се криеше-sv слабоетьта ющъ,. да впрегнатъ. по-здраво ,'."своите съюзници — онално;; т4хното о,тлах-ане носи язвителна отрова^ която
на * колонизационната система,. а единствено въ ха островитяни въ тежката кървава колесница; А.. това може да се отрази .пагубно *ва общото дело, което-ни
рактера на мъстното население, което въ болшин мъчно имъ"; се отдаде до ceia. Англичаните) право предстои и ва въбъдаща Отъ това становище, ний гле
ството ей бе българско. А българинътъ,' въпреки или криво, беха обвинени въ изневеряване; на об даме на разрешението на шгроса.за Д о б р у джа и
иезгодите и преследванията, не : напущаше своя щата съюзническа кауза н: сега - държатъ здраво на етапното управление, като на':жестъ отъ голено,зна-<
ииотъ. и домъ, а съ едно похвално постоянство заетата отъ, т4хъ позиция по, въпроса за ^"назна чеаие. Остава -еаио бдно, М- да се побърза, за да
се мъчеше, чрезъ интенсивностьта на споя/ диченъ чаването" на общъ воиандующъ армиите. Разбира се, не се създаватъ,най-малки,^наченки на недоверие й
ярудъ, да надиогне своите нужди, зкакаръ законите те не биха икалн^-рщо противъ, • ако успеяха- да охлаждения. Въ: еговорътъ е наиата; сила; всички
да беха ограбили ;часть отъ неговата собствена земя, |бедятъ фрелците въ' необходимостьте отъ назнача въиъ.единецЕе)' Днесъ--- уире требва да цари Bi
г
Само »ъ татарските селища при едно 'население съ ването на високия постъ некой английски генералъ. нашата /среда саио съгласие и доверие; щ е на-:.
ио-слабъвационаленъ духъ, шюсъзпяние и култура, ;, . Предъ насъ. е отчета за'станалите разисквания вата бжднина. Убивайте червея на нодоразумепията'
колонизацията даде по-осезателни, резултати и то не въ поменатота заседание.на парижкия -парланен^ ощевъ.|самия ймъ! зародиш, ?а да не гложди на
*ъ масовото изселване на татарите, .а еаио о ъ т е х - въ което бе поваленъ кабинета на Пенлеве. Отъ шата здрава снага! • ЙС" '
-•'•'•
жото обеземляне. Само малка часть, ртъ татарското дебатите ясно личи, каква атмосфера царува,въ сре
васеление напуояа своя роденъ домъ и, се изседи дата на френската камара, а респективно и въ це
въ България, гд%то намираше въ законите на стра лия французкинародъ— атмосфера на недоверие
ната пълна гаранция за своите права, yj Z':'-- Z.-'Z [въмъ Англия. А отъ' френско гледище, то е напълно :
;, Самоизмамата е твърдението па яшкото прави оправдано. Дяееъдфранция е, която изпитва тежките
телство, че Ронъния подигнала стопанско-еконоии- разорения на бошующата война, тогавъ когато* Ан Бюлетзнъ оть Щаба на Действугощата армия
жески Добрудж^1 Такова подигане се наблюдаваше глия е закрита отъ кси "страпи \.уь- своята .морска
;<••?>,!•
ва 1±ЗЛ 1917 г.
както въ северна, .така и въ южна Добруджа, обаче черупка. : '; > ; \ . ' •'.'•.-.-^.. /,":->1ч. *.•'.'Z.. •••:.•,[
ЛИаиедонски.фронтъ.; По цея,ча фронта ysipena
жо не бе резултатъ на дъра»вническа политика, а
Въ паметното заседанце на френския парла- обезпоаоителЕа стрелба, коато 6e*"ie оживена по Чер
j
длодъ на частната инициатива и примерната трудо- иенть, нвч 13 ноенврн т. г.-съ биле' казани много
вената ст4на и западно отъ Добрвтгоде. Югозападно
дюбивость на българското население. Както, .тано, горчиви; истини, колкото -;по'адресъ на Англия, тол отъ Дойранъ, прогонихме едно неяраятехеко разузна
така и тукъ, то е единствения виновникъ щ раз- кова и по\тоя на Италия. До като Пенлеве е зая,- вателно отделение. '•"..Z\Zs'^Z''Z-^Z'f'Z-.
':'''4--.'fet::
двета на пела Добруджа отсаиъ и отатъкъ старата вилъ, че постоянна междусъюзнически Генераленъ ' ':" Добруджански фрйнтъ,-Спокойно. .^у':; V , Гй
трапица. Въ това ромънците можаха саш да се уве- щабъ въ BepcaMu нема да-играе ролята на единъ
воененъ:Теат|5ъ. Група арнии па„Б8варратъ съ завземането на южна Добруджа въ 1913 г., генералъ и шефъ, а ще бъде едияъ върховенъ ор- ския Западенъ
нрестонасл*дпивъ. Въ Фландрия само въ н4кои
която ииъ, откри апетити за безшшеш) забогатя ганъ за, осветление и контрола, едно централно бюро участъци вмаше ожввеаъ артилерийски огънь. Източно
ване и ограбвапе. Те б"Ьха почнали да гледатъ на за "разработаано па плановете, Мжлергпдъ се яв«ва отъ Булекуръ авглачаните се oimiaxa да гаенагъ на
лея, като на една область съ неизчерпаеяи богатства, съ следните паметни исторически, изявления: „По ново издигайте ек окопи, Те бежа обаче/Отбл^сши
съ год4ми за й х ъ а а ^ б а Т?ка камо и: пра ;една'Нб-;
които требваше да се отнематъ,,8а да бъде съсипа
Позодъ работите въ Италия,оъобщи ни се името на 1ма атака,, южно отъ Еропвиле,\ оситха'...въиаши.ръ-
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Стр. 2

като излага вначението на законопроекта по
he пленници, Южно отъ Сенкантенъ причинихме на Горни въ Добруджа подъ ршнсшрешшъ. Следъ
отношение
на селските гори и участъци, оратора по
неприятеля" зпачвтолпи заибе. Презъ едно ниша еияао
ставя
въпроса
категорично: „Могатъ ли да се ограбятъ
в назаде&но нанадоииа съ минохвъргачки.
общапитЬ
отъ
една собственостъ която ииъ принадлеТова
разграбванеи
опуетоиаваяе
на
горите
и
Група аряан па германския престолонаследника
a отъ 1882 г.? Това не е ля едипъ закоит, за екЕдно германско разузнавателно панадеше «еверо яз- uitTasa за залесяване не само че представлява една sеплоатациа?
Допустимъ ля е подебенъ заьопъ? ^Знаете
въпиюща неправда capuao «ieraoro население, но едточно отъ Крзонъ ни'донесе пленница,
пига по натакъвъ едщяя ораторъ, зикетв ля защо
Група арета Херцогъ Ажбрехгь. Северно отъ новреиенпо р&зваипа едияъ неполравииъ порокъ на ли,
е в ъ в е д е н о т о в а р а з п о р е ж д а н е п а за
Сенъ-иахиеяъ, * северно н източно отъ Насн, както и роиън&ката. държавническа пояхтика, да не се спира кона?
ьбраниятъ въ 28 г о д и н и ф о н д «
при Хартиаава-перванфъ - фраягфитй уведачяха отне- нрйдъ нахаквя «редства за постигане на своите целн вече Н9Осьщветзува,
шразходаааъ е за- други работи..
за
роиъвжшрапото
на
Добруджа
пата ся дййность.
Въ салата на членове 16, 27 и 24 отъ з&вояа за Идванъ съ твърдението на бившия минаатръ Hi дърЙзточенъ возненъ театри ПряговорпгЬ но пря- себственоетьта въ Добруджа, 31244 хектара^гори ала иавнЕте виотя на г. Анхонъ Карпъ, войго показва
участъци ва залесяване пряЕаддежаха на общините, какво е направено съ тая фондове: горските чнноаннрието продължават*.
в« пълна еобмвежтъ, кат*, обаче, тея последните не- пиця съ направила нстинекн безумства; горските агенти:
Игаякянсии фвонтъ. По r K •л< мЬета' на р%ккт* иахя.
правата да промвнитъ технато назназеяхе д* са дали ни Населението з з ш опредеявпи за пасбаща;
Бренти и Пяяве парадъ съ мити: предцряятия се до,- вйужатъ
за общото шлзувме като общински гори. Ез- безъ: епазвСац иа ниеавви ф?>рми отнели ся отъ насе
де до еияни артадернйШ! fo&i.--..
тестдаао бя бжлж щота нкао!, а въ това число и дър- лението даденаса ну зеия; горскитЬ агеоти съ напрааавата, да .не.може да посегне напо на тазя собгтве- вяли съ фонда назначенъ за залесявана еъгдасно чл. 23,
Приикриато. На 15 декември 1917 година биде ность, нито на-приходите й, на КОЕТО закона дава едно нещо друго огъ това, коего имота определяше: а
подписанъ въ Брестъ Дктовскъ отъ пъяаонощнате пред специално и -. кзкямчителео 1гв§днш)наченве — да влу- 7—800,000 лева вече не «е натяарлтъ, защото съ били
ставителя на руското'
главно'' s-змандуване отъ една жатъ за бъдащя аалгвкяв&вия.-. Случяшо се обкче про употребени еъ друго иазначепав. И тогава право ля 9t
понеже адиянястрацяята е безуина, както казваше
.-•';.•
страна и главните ' командувания на България, Герма тивното,
:
г.
Еарпъ, я неаздърда, щото подобна фондови да взения, Австро-Уягария ж Турция u-v> друга, договора за
Др^ждаята, натоварена съ ''настаняване па 'кого- матъ
друго назначение, а чавть отъ пасбищата (най
примярие. Примирието започва :;и 17 декемвря 1917 ние-! txk ветерани s младрвещя въ Дсбруджа отнена
год. по обфдъ я важи до 14 яшарн 1918 година, Въ общ-йквккте горя и учавгъци-в, гж раздава еъ к*лояя- прибавяме и горгг& Е участъците за задЬсяване б. авт.),
случай, че не биде денонсирано въ 7 дневенъ срохъ, aaw^aa цйлъ, а отъ. ф»ад», обраауванъ отъ прихода да бядатъ отнети па общапате; право и коястиггаи-.
ОЕШО ли е еъ единъ внециалзяъ зоконъ да огвобад!то продължава автоматически и по-нататъкъ. То се на хйм веня, жвразход» 800Ш0 лев» sa наетанавапе
N
даваие държовата о т ъ задължението, да повърне на,
простира върху всячки сухопътни, въздушни и морски н обзавеждане, на езиците колонжети.бойни екдя по общите фронтове. Споредъ чл. 9, воднаЕд~а некожо годяня следъ като това пре«аа- общините веднъжъ придобитите нрава, и да имъограб»
га следъ включването на подписалото прихирзе- за- яенее -е. бжяо консумирано, едяпъ навдетъръ на дър- взме по тоя начанъ еобственоетьта върху пасбището и
гората, определени съ закона отъ 1882. Нраво ли е»,
почватъ прйгозорите за маръ.
• ;'
жаннв^Ч; нмота Едва пред* звдоаодателнате тела, не •вместо
дадемъ на общините; което е техно право,
за дг «оярявк стореното ало или-да-накаже виновните, пий да да
унищожаваме
ииъ ТЪЕМО сега, съ единъ.
а да оформя, допълни, и разшлря Направената конфис тълкуватенъ закоиь.*)правата
миннетра се ограничава да прикация. Действятелно, • цресъ мартъ, 1910 г. е главу- 6 апрЕЛъ 1910 Е, ааееданав
4 апряль е. г.
ванъ.отъ дв6т4 ввконодатзлни тела едннъ ваконъ за повтори казаното въ Сената, отъ
If Mf A
и sasoaa биль гласувашь
4 Si
тълкувание' нъкои отъ разпорежданията на зазона за съ големо болшинство. Така на
старото коренно насе
№%^а&й
со5ствейоста въ Добруджа отъ 1882 г., като между ление въ Добруджа се ошеха окончателно
, . Вчера 16 декеквря 1917
г.
ще
остане
историче
другите, ."Тълкувалия", у-акоияза и обобщава стореното му права надъ горите въ обдастьта, отнеха всичките
7
му се «
ска дата за Добруджа. /Въ новия .-театрален» салонъ конфискуване па овяските-гора й места за залесява «сячкйте гори и мЬета, дадени му за залесяване,
o-j»'
въ Бабадагъ бе отхрятъ преди об^дъ първия добру не.'. Съ чяенъ-7 тея втраяенъ 'тълкувателенъ' 'ваарнъ нзха му се еумите, предяазаачзни за това залесяване,
джанска яарданъ саборъ:на делегатат4.отъ^'вла Де- обявява *е уаящоженъ чя. 24 в'тъ. накоаа за "-собстве- за да'-бъде' всичко изаолзувано за по-бързото колндбруджа. '''Приеътстзуваха по-вата отъ 400 'делегати. носта, като са закенява съ две нови алинеи, втората»,
на Добруджа съ ромъни, особено на нейната.
Гледката бе трогателне. За пръвь -нъть южао:добру- отъ които ве занимава съ горите и има слЬдното съ- зшране
д«анца подават* здраво .ръка -на северните си братя дгржаннв: •, Горите а ъг1!втата запазени за заяесаваяе граница откъмъ България.
..по • •• участь за дружна борба за о б е д и н е н и е т овъзъ основа;нь. чл,-23.-отъ-закона отъ 1882 г., било
HI Добруджа Иъмъ родното .отечество България... До че съ вля.-па залесонн, -ставатъ държавна собственость,
X
българските добруджанци се родятъ -делегатите .турци.. .безъ.никакво право на обезщетение". Чя. 10 на тоя
татари, яиповани, руси, ненцз, а даже и рошна,;
едуз&конъ
кг.ъ.лремахва.изцелО
ад.
23
отъ
зкаона
за
АГ
шеви отъ едни' и. същи. въжделения. —- да скъ;*атъ\8а собмвеноста. •••',• "•:-,•;:'•'•'•;:
'<•..'.'••..'•••'• : ..-:.
- &т
винаги № тъмното ромъяеко чркойеко' робство, което
йшаецието ва мотиви, представено отъ миаи- Добруджа иска своето обединенне съ Б ъ л г а р и я .
»хи еднакво, душеше. Те^сичаи со радватъ.на българ- стра' .иа
;.държавните-имоти,-както-й' изложенията на
'ската свобода и искатъ'.да"8ажав4Ятъ' 'като, 'чеда ;на доклад^-йдий,
Правителството и вестйиците. получавате оть
ча общинските гори'и seata,
обединена България.. •
.'..'.;'...'•:'. '•:•"'..':":•. •• предвидени - за npssMBaft*
залеезван-з, ой употр I бепй"", за удозле всичм кътища на северна Добруджа маса телеграми,
.'->-.- ВСЙЧЪИ- делегати сд" сврасвла. гърдвте си съ творение нуждата, .'отъ. земя на многобройни ромънски
българския трякульрръ чакат* въ нетърпение о* семейства, и аапбсяедъкъ за -новата колонизация съ съ която населението, предъ вндъ исканото отъ ро~
.вриването на техния върви народенъ парламвнтъ — ветерани". Няяраздяо, едаяъ чдвнъ отъ опозицняга въ иънската армия примирие, моли епердагееката под
.Събора. :
••..:.
.;
...-'••' -.!' Соната, и едянъ . правителствен**, •-"денутатъ.. нзтъкватъ крепа на България и па нейните съвозяици за да,
Училищния хоръ.заела место на сцената. Чув конфнекацяошмя характеръ на закона, по отношение на пе бъде наново повърнато ромънското робство, ковш
ствува се, тяхната гордоетъ, че и т4мъ се отрежда селзяяте гора к участъци.,Въ езньта едацвтираннвил то описва като крайно ижчателно и заявява, че к а 
цедь, редомъ съ бащите си, въ празднуването
на тоя ните доводи'на едияъ раншенъ мянкетъръ г. '.Карпъ,
тържественъ .день .. • •/ -л
•' : '
отъ конто некояко ядввдкн ще оеветяятъ още по до на да допустне въ някакавъ случай възстановяване-.
Сърцата "ваииратъ;"въ салона вацари jjpo6aa ти бре чяте-зчш- върху, извършеяота
' съ селсянгЬ гори то па роиъиското владичество върху своята родина.
;
шина. Подъ гръиогласкате викове «ура*, хорътъ из бевзакоъке. ' ;
....
НиЗ имаме сано едно желание, заявява до
пева народните маршове я О, Добруджански край" и
бруджанското
население, то е да се съединимъ ст»
"Шуми. Марица*. Залата едва затихва • отъ> сялнитЬ ; Да.-Ви поеоч^, казва'г. Карпъ, едно отъ най- отечеството — майва, България, въ иомвата, когато
овация и виковете. ,Да живее свободна Добруджа и въвиугт-ходкжге ввоеволня. Вяе знаете, че съ ваконъ
обединена България.,.
'- \ v
"-.•"-- отъ -ЦМ г.-ее^сяотжпиха безплатно наобщшлтегеря тя реализира националното ся обединение. Тия т в добитъкъ ;:;-"н за техао поллувание. Въ
Председатедьтъ на Централния Добруджански На за подс^аъ иа
гдето дървавата нешше горк, деде ииъ леграии правятъ дълбоко впечатление- въ Оофии Е
роденъСъвета се явява заедно съ делото бюро и съ иестностжта
се «емя, з« да се залеся по-късно, като държавата ииа- всички се^ надеватъ, че това нанифестиранв на>,' на
твърдъ тояъ и силна интонация, дава едно кратко ше
да дава полъ наемъ тези зеин и съ прихо родната воля требва да бъде взето въ внимание Ърк
изложение на положението и предстоящата борба, от да, право
стъ
йхнта
както е съ оуидте отъ запла уреждането съдбата на Добруджа, люлката на бъл
даде заслужена почитъ на rapoarb освободитеаи и де тените въ пвря наеиъ,
работня днв кошто жителите беха гарското племе.
.
\ •. • ' - . . ' ь
лата българска армия, апеяяра за спготвяоеть, под дяханя д* работятъ,
да се правягъ звеевания. Е. до.
черта проявеното народно съзнание и обяви събормъ бре,'от»'тези вемя, която
в,
E
c
h
o
d e Bulgarie"»*
e
ек еобвтвеность-чаа-общиннза отвритъ. Неговитв последни думи замрЪха въ шум те^и които «лйдователцО не
ирннадяежатъ на държанитЬ викове. вура* и „Да живее България".
ве^а,
дадоха
се
на
везе-ранатб
и новожепците 18646
Прочетоха се получените поздравителни телегра хектара. Знаете ла какви.съ поел-йдст-вката?
Всеки день
ми, които беха съпровождани съ „ура!"
приехамъ г<-:.!,§д8ания отъ общнпнте, конто венатъ
' Члеиътъ на Нарздния Сгвйтъ Драгомиръ Па- затъ земи»; х, за да гя засеятъ. Направено е и nin|o
(В. Ч. А . и раднояелегра
човъ покани събранието ,fia почете съ ставане на кра по-лошо, за ;.-,еето мисля,' че сд вияовня всичка, които
ка паавтъта на легендарйяя добруджански войвода Сг-. са прЬккналс! презъ министерството на държавните
Карадага, на падпалме герои за свободата на Добру имота.-Сумите събранн за общиаеки гори, вместо да
По иирнит-в преговори.
джа и починалите о к и ч е н и въ Моядова добрудзяааци. се запазятъ за заееване, съ изразходвани за купуване
^
.Пристжпи се гл.мъ изборъ на бюро на Събора. на коля н друга неща за ветераните! н маслите ли,
Стокхолиъ. Новиятъ руски пълномощенъ мини-»
Бидоха единодушно избрани: Д р ъ Ив. Огнаповъ отъ че поне е покиежилъ некой да повърне суиите които стръ Орловски е заявилъ. въ едно интервю,4 че се
[Кюстеиджа за председател; Ал. Людскановъ оть гр. но припадяеасаи на държавата? Не>1>да/ И сега треб надевз, какво общнятъ -м н р ъ ^в дойде още то
\Баячикъ, Сава Добревъ от* с. Жапуий, Саъимъ Хгоев- ва да -наиеримъ средство щото министерството да по зи десецъ поДъ влиянието на сепаративния миръ»
1внъ Ефзнди отъ гр. Бябадасъ, Стоянъ х. Нвколовъ отъ върне между 700000 и 800000 лева. Министра Еоню. Еонгасъ и Станчо Маридсвъ ртг с. Еасапъ-вьой за стантинеску,- автора на закона отъ 1910 г., намира едно които ще увлече и целото Съглашение. Орйогсаи за
подпредседатели и Василъ Чобановъ оть гр. .Добрачъ, по-лека разрешение на. въпроса. яч>онда, заявява той, явилъ, че е невъзможно Русия да плати БСИЧКИТ*
Тодоръ Ракъджиевъ, Петъръ Сивковъ и Иванъ Баси събранъ-за галесявдвие, пе е нещо платено отъобщи- дългове на бившия режииъ. \ д;:
иитй. Tot предстаавя за -прихода отъ 'наеиъ,. когото
лезъ отъ гр. Тулча за секретари.
,
,
Берлинъ. Споредъ уговореното,' руската делега-.
Делегата н&оргатшзацзята.на добр. емйгрвнтивъ държавата е взолл отъ земите, предназначени за об ция пристигнала на 12 декември вь Брестъ-ЛлБългария Д:ръ Тебдоръ Теодоровъ, тулчанецъ, бе пра- щините за,,. аалеейвання, на които, зеия обаче общиветстзуванъ съ шуйна овация. Той се обърна къмъ ;>ат* не съ направили, никакв.? залесявания. .Осъ• т4зи товсиъ за да. продължи прековриите по примърието.
своите зъотечественици съ кратаа, пропита съчувства наеми и държавата е събрала-различни-.суми, които по Следувщето заседание на комисията Тцв стане на I S
едно врек«-достигнали до 2 000 000 лева.- Огъ й з и декекври предъ обедь.
и здрава логаиа, р4чь.
•
е отделени едва сума, за да се н«ср4щнатъ ра-.'••'., .Проверя се, савсъяа-на делегатяте Пр^дседата. пара
"Съобщава се полуофициално, въ допълнение на
за разпределение земя и освобождение па ве
ля of«ви, че 'слЬдъ .оОъдь главния сбкретарь на с*£вета зиосжигЬ
тераните
въ
Добрудаа,
въз-с
основа
закона
отъ
1903
ст>общениего
на агенцията Райтеръ, относително изявАнт. Борлаеовъ ща реферйра на .-тека вМйна«ата, се- г. Ако достигнашз до настоящия законъ, то е защото
юниата
на
Валруръ
за гервано-анмийскиятъ разгогншаата и .бъдещата съдба на Добрудгяа" и закри за- залесяванията не можеха да бядатъ направени отъ об
поръ
по
мира:
въ
началото
на иесецъ септември
; седанието. - •
;.•,-....• ,
даже и съ поиощьта'на- горските агептк!" И
;•• Въ града царува оживление щ
• ч Щиниге,
германското
правителство
получа
чрЬзъ посредството
сената гласува законопроекта.
на една неутрална държава, запитване относително
Сятата сцена се повтаря и въ Еакарата Тамъ германските цели. Начипътъ на посредничег твото вж
Българи! Не забравяйте, че Добруджа е лдовд j едкнъ нранатедствонъ деаутатъ критикува вакона като
i':..ii(i' отечество.
/
_ чакънъ, който усгаковава една същанска конфискация.
?) Qasbaterile Adunfirai Oepistatilorr стр. 1638 ой(
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Съ настоящето си, ние.жителите
Ш с. Сарж*
".неутралното правителство' беше тавъвъ, че,; споредъ избератъ^ между Каледина и Корнилова' отъ'.'; една
:
"жаядународния обичай, требваше да се приеме еъ страда и съвета огъ друга м. да {фвстрватъ Корян- Юртъ — КОжалашка околая — Ва ноаимъ: };•'. ;; -.-'•;
Да се ; застъпите най-евергнчно, за немед*
сигурность, какво неутралното запитване е последва« лова и Каледина и да ги п р е щ а т ъ , иа съвета. лекото1. въвеждине
на чисто българско управление
ло съ предварителна съгласие на британското •; пра Разните военни параходи о*ь чераоиорвката флота въ дела, Добруджа, та и ние да вкусиме отъ СЕобадата^
вителство , и съ неговото заание.; Осженъ това ноже- пристигнали въ.Таганрогъ, |в,обаркирали войски въ кояю българ*кото храбро войнство нв издейства съ;
ше да се заключи съ годена вероятностьоть об преки протеста на казаците я продължили пжт/ва- кръвьта ен, пролена цо обширните добруджански по
не е почуввтв-ана
още отъ.
за д* отидагъ въ Рос- дета, а тая мила «побода
стоятелствата па запитването, че английскиятьют нето-си за устието на Донъ1
г
v
:
::
: наеъ.'.', ",-"';. ;•' ':'"л''. -,-;.
:.•;'
.
;'
•
••
''"
'
'•'"••:
•"•-'••".'-;--v;
бянотъ, преДи да направи-тъзи повтжика, -се е'pat-' товъ. •-' -•">-••,'••• ' >v • -;- •'•••••' ;'-- •.-• '"• .- ". - ; ' :.••'. 2. Да ее обяви ощр отъ сега прк«ъедвияване на
1
бкрьлъ съ славните си съюзници ;«'i«esa.v TexHOTo
Добруджа, до устието па р. Дунавъ, къмъ България,
-.. Ан^терданъ. Агепцйята Рантеръ съобщава отъ защото
тя е била българска, тавава е' понистоящвмъ^
съгласие. Г е р м а н с к о т о п р а ъ -л t а д * т в о п о
Петроградъ: Радиотелеграиа съобщава отъ Роетовъ,
п р и н ц и п ъ е било г о т о в о A S о т г о в о р и че г Калединъ е обсадилъ града. При Рахичеванъ такава и требва да о*тане за век^, цонеже
„Не деля се духъ от-ь rbso,
'•':. V
на запитването. То можеше да се-^тгйорн поередт боцтъ продължава, BoteBfre; на .болаювиките бидоха
;7 Ни ота назн
Славний Богъ;; -: i
:
;
хтвенно и непосредствен»), чрезъ., ';яовредвмото па подкрепени: чрезъ артиеряйввл отделения на Чер- .."•'••".-.•;.'• ' Не :делвма Я''.отъ''Вълг8ряя" - '' "-:-;"' '-v.-;j-..-r'
неутралната държава, чрезъ доверено лице,.-., като нонер«кат*'.-флота. При Бехгородъ сялннятъбой про
•• :Добруджа съ тшчий влога*. |. v.; "^::v':':r;
до целесъобразно. По нататъшното р а з в и т и е на дължава. Н двете партя^ нжатъ i-олени аагубн.
[•••:•• Н в в ' в а я в я в а и е ф •>"•':':::г^--:>'-'
•'•'••••^:,; ';'-.^-'';-:-'!'.'; *
а) Е&тжа роденъ кътъ' не иоже да втква размЕ»
събитията, застави германското предателство да pas; Швжяеннжга я а Еайо. Парнжъ. Съобщение на монета за, чуждяте огоистигнк интерес-, че еъ иа»
берв, че отъ страна на нашите иротивижцн не е
шия кътъ не може да се плаща бждащето съмнителна
•станало нищо, което да направи '.'шиожвнъ. непо на агенцията-.Хмасъ.' Споредъ. акта, съ " ко^то . се ггриятел4тво на коварна Робъния, че нае, сь оръжие
средствения отговоръ на 'запиттнс'*?».' Готовността нека разрешение-'оа започване преследване протявъ въ ркка, ще защшцавако освободена Добруджа и не'
владичевтао да ^вв вавърн©,'
на английското правигелетво да /прише всешшю'••'•ъ- бившия lisisjffsrpb председатель г.'-'Юовефъ Кайо, по- ще допуснем* роагънското
!
'.'-•"•; " ::.:'-;^''-:\.': >•.".'•' :•'•'•:.~:-'
-общеняе отъ страна: на германското .'цраниелство, ре еледая, €9 обвинява: въ. поктиеяне протявъ ентур- наново въ дад.^ ;
.-.„' б) Всеки бълеарянъ, който се: протиюпоетавя
на
?
узаа чр4зъ съобщенията на Балфура ,'• въ долната ка ноеьта на .дързяашата, чре*ь . д*йстзня, иожещя -да нашите
искания
е
;
предатель,
а
в»екя
чужденец**
мара. По нататъшни постъпки по този случай ,непо- конпронегнратъчнароднбто единодуние; въ разбира който действа противъ българските кнтерееи и > права
•«ледваха/отъ; германска'етр*на.':;;;^.-.ь•:../*•.•:*'•:.'•'^•••.'-. телство съ< прояавяжка, както ж за пропагандата му на Добруджа за наиъ ! и български ирагъ.
;
жь
полса
ЕЙмекошИвость
въ
'
д41етвгята.
За
гвзи
Ний
почтително
моламъ
българското^
народнОг
•'.•'_. /у у,.':ч:\'. Положението' в*, !?у;еня,::,;. :у;Д'':;уу- обягненщ' ^х; жонпвтеншн.; военкте съдилища, но, ако представнтелство да заповеда и посети нашяя родеяъ
'лолвата на българското царство, да ее полюбува
• уОгокхолмъ.. Новяятъ руски ' шйноаощенъ вини-. обвинението за покушение \протявъ енгураостьта; н» кътъ,
ва
обширните
му плоДнн полета,- на хубавея Бйбадаш»
-*тръ, въ Стокходнъ г, Орловски;.;• йлшевикъ,!. отгова държ«1ата окончателно; се вгзпрнежег. Кайо битре- ки балканъ, да; се опознае еъ наго н иавелениего му.
ряйки на едно запитване, е казалъ, че е убеденъ., бвмо да бъде нзпрааезъ .предъ държавенъ ^съда.
/; V Ажелвраие ]въмъ Bae-Si Господа Народна Предста*
вители, да ; подкрепите ; виело
и решително •}• нашата
-какво учредителното събрание ще подържа правител
Д ъ л г о в е й н а И т а л и я . Верлинъ. Итзлнян- евета'кауза:;'-.';;>:-л---;;Г- ' ;--;о ;•'-. v';' ; f--'^^"v-vr'' °.•'•';•
ството iia болшевиките и ще се обяви за незавйяосгьта
:,":.-/ За
населението, Председйтедь ца,. "черковно(; учич
на Финландия и Полша. Г. Орловски счита,;'\-.че отъ свите военни дългове еж възлезлн до 3 0 X 1 . 1 9 1 7 лищно
,
1о'на*то§1гелство,-,,
год;
на
20;ияляардк
'дйрц'.-а;
сега
надиинааатъ
30
•само себе си се разбира, какво укрепленията щ/Амщ-.
: ; киетъ: И. Еоядовъ:
*ч5вит'е- острови ще бъдатъ срутени и W ще; се.'даде милиарда,"чрезъ, което ;целяя държавенъ дългъ пад\щ" 'финландското; насзление и;.'. «а , населението;.'. o n иняава ЛЬ'.:милиарда. Йгалиянското;народно богатство ; ' Жятелигб на с: .:.Башъ-къой;ЗабаХащка; околия»
уАландекнте острови право да грештъ.бъдащьта съд-' e'e-vоценява на,;100; млиар|;а.дири.;;-..;;•/':•-;-'>;.-А';;;.-;; считаме, че"пролетата.' кръвь на вихрените храбарци,
•бауна тази. група острови.;. у •••-••?-^^^--^--л;';^'-^:^.;*0 ;-;'; Н а щ е а н е : ; н а : н р ш а н щ е г о ;Тривога,' отъ.съюзните. войсжй,• е . «редостатъчна за ,изкупване
свободата на /българина отъ, 'първото българзко царство
, ,.,-Ваеяа. Както се съобщава; 6?Ъ; до бре -осйдо- Ряиъ. Агенцията ()т9фани.;;;Н
•^ Добруджа,;: 'Сиетаме^адок^^
1
менъ източникъ' получените отъ Копенхагенъ: изве-: тийския 'щабт.;''съобщав'а|;- че;..на-:9.:'срек^'; 10 декември робските :в9риги, цодъ; които сив',нзаемргваля; десетки
:
устия за: демобилизацията на: руските арии не-отгб- преаъ^нон^т^'у1гаИ1ете-;^
години,. затова .искаме: незабавно въвеждане на бъягар-'
ско управление.-въ,"цела севараа:Добруджа ; й;:обЯАя.
.Ъаратъ; на истината, Съв4тътъ па . НароднитЬ ; коии- навлезли въ пристанището
•сари е заповедалънанстнна, преди неколко седмици, недпи вистрела срещу ^ парахода; отъ типа Иояархъ.1 ваие още ..сега;л;ар^съед'адва^то;;.-И''.:,въмъ:;. Българял.-'
• сметаме; з.а''.предатель'шееки,
бхлгар1Нъ,.:.;коЙ1о , се
:
освобождаването на 3, може би на .4> отъ; найтсгарите Парахода ;,;1?яена^ роиналъ;-.: Найите:-бо1ни.:единицЯ; Ще
протйвоиостави .на. заслуженоте'... искания у^и ••;;зо';[:. нашъ;
наборн, обаче заповеди, -досеашо,7 по-нататъшното йа- се.'\вър^ш'.здрави,'v^fi -Hffyj] •<: f Щ'-,'•• "•"• ,'f'> -\-.-;-;\}у-1
вра?ъ жадаИъ-,иа;-'още. врьвь човешка всеки чуаденецъt
зааление ефектииате на руските войски,. отъ всичко,'
*ойто:
действува противъ освобождаването: ни ргъ .про
валеното робство р коварния (Влахъ.;, '"y^-}-^'":fi•;'"': •
фоето се знае до сега, не еж били издавани.; Също .,.;; ? :^Вл»дивъстожъ>н9.;;е,;ов^жрань>
Is ^слуховете за назначаването на генерадъ ПТерба- Райтеръ. „Тайисъ" съобщава отъ 'Ваииагтонъ:'; Съ^об- ./,; Поканваме българското народно йредставителство
благоволи а посети българска Добруджа, ; да про
чевъ за главнокзиандующи и за мнимата му': мисия щаватъ;,отъ' Товяо, какво.: японския „пълноиощнивъ да
учи лично болкитй
и : жеяанита 1на добруджанското
да започне преговори за м и р ъ още не съ пот опровер!МЪ;.стоварването -на янЬн*вн\Во£ско81 части население игподкрепи смЬлон решително на<ашгакау
v :
върдени ОТЪ ПИВЪДе. •;•-•'.., :' .'..•; •:.'."-;.V'.b.', f .::-;V--'''v; въ Владивостокъ. • Той аш1явал|.,' че ^х биле; гапра-; за. ' за да изпълни достойна * дългътъ си, подобно на
течи за Владивосгокъ ' япояси;'" технически войски, вжхренно безстрашните храбреци, които безъ, смугъ
Петроградъ. Петротрадската телеграфна агенция 2гг да уреадтъ пристанището, ;като последиа точка предъ барабанния огьпь иа топове, градъ отъ куршу
ми п гранати, не пощадиха кивота сн за увенчавана
абнародва единъ декреть, подписанъ отъ Денинъ и на мбирежага зеле^нипг.
съ успехъ свлтото дело "Обединението на цвлавушшя
/
'"
"Троцки за арестуването -водителите - на гражданската
АнгляЛгсзхи г л а с а яа 'анкета. Ротерданъ. българеки народъ".
война-противъ, революцията. Въ този декрегь се
Пр4дседитель на vitx. народ, воиитетъ:
казва: тъй-като главните членове на кадетските ор« Споредъ в ,,-Яов Курантъ", ,Тайисъ* иекалъ да се
Дралю КоатовЪ.
«ашгааци съ врагове на народа, те требва да бъ- нареди следетвио аа причините па английските по
Ней, жчтелнте ва с. Чинели, Бабадашко, искаме
.датъ арестувани и съден- отъ революционенъ: съдъ. ражения. на з&падяия фронтъ. Същлятъ вестанкъ ив- да бъде въведено българско управденже още еега их»
Съветите треб4а да взеиатъ мерки за надзоръ вър калъ уволнението на всички.-провинии: се въ -груби цела.оеверна Добруджа.-:.,';'*;.---, •"-,' --;-:.- .у->'';;.-Д?у--'Дй---'^.;:'
ху кадетскнте организации, укредъ .• вндъ -техните грешки ^началници. ^-:•:•)•; :•' '••/":Ш- \ '•::::(^ >б ':-\^':;.iYP.
:г. '•:-/: Да се обяви присъединението й : къмъ Въагари-.;
•Родияянн вата ке може да става разменнамо-;
връзки съ-I^водителите на,гражданската войяа;Каленета по чужда егоистични интереси. Добруджанското.
;.динъ и Корниловъ, които работятъ ;противъ револю
съ оргежие въ рака щезащитава свободата
цията, Девретътъ влиза въ сила отъ деня на обна ""•'" Де(§?у,515аейзщя!' 'ЕЕсад^ашсйаб,'''"^*''бада- наесхение
си. Покбнваие българсдитЬ пародии дрЬдставигели да
щеге ш, ^ д и н а т а шш важнеп. отт* в а н а т а посЬтзтъ Добрудхаа и да са* запозпаятъ съ неа.
родването му,-•••,':•;.' л '.'\
',
'.: ; ч Петроградъ. Съгласно дадените отъ народил е srospta e a u w e s w T R .
За Чинелнйци, киетъ: Гсоргиевъ.
Председатеяь на чер-училищното настоятелство:
•комисари заповеди,' откриването и* Учредителното
И. Савовъ.
•събрашя ще стане, когато ддататят^св събпратъ,
Работническиятъпечатъ, раг.енъа i pa&m съобщения,
Добруджа, географически и етнически е една и '
доеежно; Учредителното СЛГ»Р»НРО 'Въ едучай-че бол
неделима оть ебщото пи отечоство България; такава е
била тя и погитичвеки до 1878 години. Обаче баздуш.шинството' въ Учредите.1!цою събрание по, бъде ре
вата дипломация, бегь да държи сметка за чувствата
шително за влаетьта на еъгвгдтЬ, предлага се отъ
и интересите ег. Въягар-гкото плеке, OTKXCHI северна
една страна изгонването на кадетите които съ' контДобруджа отъ България и я н1>е^адо па Роиъния, подъ
Минястру Предсрдателта, Председателя на На- която та цели 38 години вода еднаъ пепопосикъ цура-революцяонери и не-требва да се^иеоять въ съб-;
р&нието и отъ друга—да.се пооизведатъ-. на ииою родп^то Събрание и шефовег-е щ полягнческкхе пн ховенъ и политически.режямъ. Днесърогато :Дздг«р-,
дар')иа ,Ал.,Мааияовъ,' Ив. Ев,; Гегяовъ, Д-ръ Даневъ, ското войнство, съ своя нойдонуеенъ устренъ, преиахместа новиизбори,пр'едъвидъъ^.1лоупотреблешмта,: •Найчо-Ц$но6ъ,:.Я,
Саизовъ, Й..Апо5тоаоте,,.Драгиевъ л
извършени отъ кадетите \въ''-'из'бирателната''г.'Комисиа' Д.';Власоевъ съ .изпратена':.следнатв.. телеграма о т ъ на иску<5твеаата*нреграда го дипломбцията Н;>прогонк
воаарння - потисникъондъ
' Дунава'* 'ще--:-'.бъдв : нечувано •;
Въ всеки случай-масите. ще подържатъ ' саио това '7^1'-.СХ-'-Х- .'..-'.северна a-'^SHa Добруджа: -. ' •, .,••;«•.•светотатство
;1
г
*
надъ
'чувствата
-и интересите': па ,.българ-'
учредително събрание, което,; ще :;имъ|;1-арантяра;зеия;. : ;5
сивя иарОдъ,: щото отново Добруджа;-да: се предава нъ';{
;'
'
.
;;"Iteo
отъ
'гръиъ
бехмз'
ударени,...
когато
'у'8накке,'
миръ и сйобода:' Народните комисари ще ;цредадатъ ч'е;''ииклр;'-'диал6»атячески -опоръ -sa • Добруджа, -воято.:-''^ рдцеге на! ония, КОЕТО. тъйдъДго'СЛ'я;терзали: духов^;н
Предъ видъвато^
поверената/ етъ отъ конгреса на-.съветите ;властЦ кзку seift;! съ тоакова българска' кръяь. 40. годзия': :вл-Й- по и'"'.политически:
саио на едно. събрание,-което ще- отговаря ,на; на-;квдгае. зерита'• на вкултурнияв: тяранипъ-влахт,- - Докато' гр/Бб.лчикъ найнасгоателно искаотъуВасъ,- да се ва- •
изгрей 'зората "т свободата,. когато v майка':!-'Вългария, стжгате предъ когото;требва;',щото :невабавиоу да :сву
родното; '.желание. ; ; ;Организяранате' : отъ^^^
прокламира ; присъединяването на-дела Добруджа-до;
;
: меншевикйте • и ебциалнетате революционери декон- съ свойтй силови'.като 'лъвове;гдойдоха'-.'и-- ни освобо устната на Дунава!ю-мъ общото йи^ отечесхво Въдга-i;
:
диха
•
6тъ':'-умразаото
робство.
-Добруджа'-е
бъягпрега;/и
'страция; съ лозунга „делата власть.' въ'-;ръцете-, на ний-безъ майка ВъяГария пе кйкйчъ; д& живееиъ; ;ва рия и се въи-де въ нея родно българско управлениевредителното'••' събрани'еи никакъ не иза5ши полоао-: нея -ще поясиикъ 'живота-и.- имота' ек нежели пакъ--да Нека сн зяай и запомни добре отъ когото требва, че
уййето.; Целата власгь ще остане'в^;ръц4те иа ра!<от- остаййяъ;:п1)дъ робство За това, Госпоа;ипъ ;• Председа поствспики-ъ влахь миже да гс^паотгпи отпово въ До
|аицр*, Бойсйците и селяните и на ' т^зй,.които; бра- тели по'д*р'епенй ;отъ .-целия-български..народь • ЕДЕГ- бруджа, са«о клто пр1мнне чрезъ нагаитЬ1 и.на сине*
'
•.
*яп ; . техните -интереси/.; ..:' ;;'--:у:: ""-';-Г ;••-.,;•••.. .нгте;ЙКСОЕО авторкттаяи.ч-ся,;М1\съ и докажете•'-предь Bori ни трупове.
За
Балчк»аг.кте
граждйПрГупъляо^оздеиите!
1 целия- скЬ:ъ,'..че.:..Д(/и{»2*даа е.'бтЯгарска, а'.не-ромънсЕа.
^ЩгПетроградъ. Народните комисари отпратеха да
За васеленкего 1Ж., с...Гелица, .председатели- >на А. Люд^каиоят, Р. Бончевъ, Н. Рачевь, Ст. ЗадгорскИь
;
|каваците'/-'едйнъ -нйнифестъ,.съ.-който, ги канятъ да местния;'народенъ Ъбаитвтъ:.Нетъръ Ж^-левъ. ,;.,..;,'
Т, Добревъ.
'
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правителство отвлече като граждански плевили н за
Това изплащане, обаче, требва да става въ бъл-.
ложници.
V
гарехи монети бевъ каквито и да било прибавки за,
Предеедатель на нородння коиитетъ:. Д. Еазаровъ. ажво, ефективъ, звонкови м»нети, франкове и др. -,,
даже когато въ договорите противното е било изрично
До Мяниетръ Председателя и Пълномощните ми
%
£$5ато
изказваме
вадата,
отъ
дълбоко
трогнатите
угсв#рено. Когато изплащането е уговорено да иаиа въ,
нистри на Германия, Австро-Унгария и Турция въ
нн сърдца, радость, за .гдето е настзшжлъ часътъ за злато, ще се плаща въ златни български банкнота.
Софяя съ отправени следните телеграми:
опомване ва ньщие претавищи, като ек подали ръка
Женевската борса. На 30 ноемврх канбзялште
Събрани днесъ, жителите на в. Чинели, бабадаг- за примирие и благосклонеяъ миръ и «е тури край на
ско, искаме освобождението на всички:' добруджанаи, всесветката кървава разпра, настойчиво искаме при аураове иа жененската бОрва еж били следните: юо»
откарана отъ ромъните, като граждански шййнвици и преговорите 8а примирие, които се водятъ сега въ французин франка ех се кунуваяИ.за 76 20 шнеИц, фр.
залежннци. Репшдд сме съ оръжие въ ръка да защи Ромъния, българското и съюзните правителства, да се 100 италиянокж яири — за 5185, 1 аагх лири —
застжюзтъ енергично за да бждатъ освободени и вър 20-80, 100 марки — 6635,100 австрийски крони —
таваме нашата науза.
нати незабавно по доковете имъ всички добруджаици, 41-35, 1 доларъ — 4 50. 100 холанввн флорлни—
За чинелийци, Кметъ С Георгиевъ
187-50,100 рубли — 59-50,109 испанвки пезата -—
Председат. ва Черк. уч. настоятелство И. Савовъ. отвлечени преди една година, като. заложници и гра;
1йЖ104 50,100 шведски корони — 166,100 датски —143.;
дански пленнщи отъ ромъЛсквте власти.
Молииъ застъпете се най-енергично прбдъ ронън, За населението ва е. Еавгвджн, бабадагево,
Срокътъ ма индустриалните свидетелства. Поне
ските власти незабавно да се върнатъ по домовете Предеедатель на меетл. нар. комвтетъ Ив. Георгевъ же щшчиии-е, които предизвикаха продъкжението сро
имъ всички добруджаици отвлечени преди една година
Предеедатель на Чврк.-уч. н-во Е. Столновъ. ка на индустриалните свидетелства, още съществу*;
като заложници и гражданска пленници.
ватъ, то мвото на търговията съ ново окржжво съоб-!.
Най-енергично иаггоявама, отъ вието на всички щава на индустриалците, че срокътъ на свидетелства
За жителите на село Галина, общинзки кметъ:
жители българи отъ е. Малъкъ Гаргалъкъ н Шаианъ, та имъ се продължава до 1 юли 1918 г.
Б. Начевъ.
вюстевджавева околия, щото вашето правителство да
i При преговорите за примирие, молимъ, енергично настоява.найонергжчно да бхде поставена въ започна
Стипендианти въ Германия. Адмивистративаиятъ,.
да/се застжпите, щото роиъневото правителство да нв лите се преговори JB& примирие съ Ромъния, клаузата съветъ при н-вото на просветата тия дни. ще опреде
повърне веднага нашите бащи, жени, кайки и сестри за незабавното освобождаване на всички добруджанцж, ли стипендиантите, които ще бъдатъ изпратени въ:
които така ^верски отвлече отъ родните ни огнища и които преди една година ромънезото правителство от Германия да следватъ гимназия. Ще бждатъ изпрате*
села, изтезава некъде изъ Молдова.
влече като граждански плешщи и заложници.
ни три ученички и трн ученика, еираци.
Хамамджий*ки народенъ комитет*.
':
• Председателъ на местния народенъ комят*гк
За свещенниците въ новите зеяи. Командирова
Предеедатель: Г. Атпнасовъ.
s
В., Колевъ.
ните
въ новите земи енорийски евещеввжци, по ре
,
Секр.-каеиеръ: От. Райковъ.
шение ва Синода, ще ногатъ да подучаватъ- пмовн-Като изразитеяъ на Топрахяеарекото селско наееМолииъ най-енергичното Ви застъпвания за осво ееление, молимъ вай-енергичееко да се застъпите, за пата отъ приходите на своите първн енории, дето съ
бождаваме и връщането по домовете имъ въ всички присъединяването на Добруджа къмъ майка" Българки. служили преди командировката си.
добруджаици, отвлечени отъ ромънеккте власти, като Ний всички' сме решени съ цената на живота ея да
Юнамяю дружество. На 4 того въ Ккетенджа еЗаложници в граждански шйниця презъ 1916 година. не допустнемъ възръщането на ромънското владичество. основано гимнастическо дружество ,Стефанъ Бараджа*»..
„
Цела Добруджа да бжде присъединена къмъ Бъл
Общински кметъ П е т р ъ Тодорова, което е почнало да развива своята дейность. Пожела
гарея. Съ оръжие въ ръка века да допустнемъ връ
ваме му пъленъ уепехъ.
щането на Ромънското владичество въ Добруджа.
: . i Молииъ застъпете «е енергкчески да бъде приЗа 1034 българи отъ е. Доденъ Ирнжликъ,
въедквева българска Добруджа до Дунава къмъ майка , ; .Нвосвободенъ добруджанецъ. Пженениятъ отъ гер
.Народенъ Кондаетъ, Пъедеедатехь: Д. Христовъ,' България, заявяте гдето требва, че нке съ оръжие въ манската армия българннъ добруджанецъ Тодоръ Маръка ще бранимъ да не бъде дадена отново на,Ромънкя. ринъ Радевъ отъ с. Грвчи, Мачинска околия,- който»Задържането още на сънародниците нн добрудЗа 1042 жители на & - Дюшдаш./кюетевд- елужилъ въ 33 п. румънски подкъ, I дружина, по нае-;
тванци, отвлечени отъ коварното ромънехо правител
жанево, Предеедатель на М4«УГВИЯ Народенъ тоящемъ въ пленничеекото депо въ Вукурещъ, гот-;
ство, препълва чашата на търпенвето нн. Днесъ, ко
комитетъ, Кметъ Т. Вадчановъ. вачъ, още не е оввободенъ. Обръщаме вшшанвето на.'
гато се водатъ преговори за пршшряе съ Ромънкя,
нашите военни власти въ Вукурещъ върху тоя фактъ^Г
Молимъ застъпете «е най-енергично,: : ;за да бъдатъ по
. Пораствалото ни гражданеко и политическо съзна
иърнати веднага по домовете си. " / ; "/
ние, резултатъ отъ ск&еване ва робските вериги, въ Ново рш&тясетшо иа влаковет-нъ.
; Сатуновсви Народенъ комнтетъ, иачИнеко,
отвращевив си спомвя за позорното ни минало, преБраила-Яувурещъ. • ' ' , ; •
1j
' .
: Председателя»: В. Дкмнтронь ажв4но животинаки въ ромънеяи хомоть. Сега грозна
Сеаретаръ-Каеиеръ Н. Чонколъ. перспектива измъчва душите ни щгЬдъ възможностъта
Тръгва отъ Браила въ 7 ч. и 34Гм. сутр.
.•?;;
аа повръщане непоносимия режимъ. Сина отъ трупове
Пристига въ Букуреюъ 5 ч. 03 м. сдедъ об.
•
Въ тези минути на обща радость, вследствиеиз ще изднгнемъ, &ш ромънска влаать не ще допустнемъ.
Тръгна отъ Вравла въ 5 ч. и 56 м. вечерьта.
гледите, за близъкь ииръ, ние, добруджавцвге изпи Не ще допуснемъ и никому да разполага съ . нашия
Пристига въ Вукурещъ въ 1 ч. и 02 м. сд. об. •
тваме едноврекенно и една тежка тъга. Много стъ ашвотъ н ниотъ, като размхна монета, за угода на ал
наще най близки — бащи, братя и синове съ отвлече чни ромънски, хищници
/
v .
Тръгва отъ Вукурещъ въ 7 ч. и 15 м. сутр. ^«
ни въ неизвестност* отъ рокънската влаеть и -ние се
Заповедайто,
посетете
нагазя
край,
се убе
Пристига въ Браила въ 2 ч. и 06 м. сл. об. * 'Щ
"измъчваме денонощно отъ мнсъдъта за техната- съдба. дите въ твърдото н"бойно наше решение.за да.',-'••
Нема по-удобенъ случай отъ настоящия, при во
Тръгва отъ Вукурещъ въ 1 часа и 02,и. сл. обя
За да не се продава излвшна кръвъ, искаме не
дене ва преговорите за примирие в миръ- съ ромън- забавно да се . въведе българско управление въ цела
Пристига въ Браила въ 8 чава веч. /
ското правителство, да се направи всичко възможно за северна Добруджа и да се обяви още сега прясъеди
Забележка: Времето ее разбира източно евро-»
да бъдатъ незабавно освободени и върнати отвлече вението й къмъ мощна България. Апелираме къмъ чо
ните преди една годзша ддбрудзвавцн като заложници вешкото Вв съчувствие и къмъ съчувствието на г да нейсяо (Бълг. време).
Добруджаици! фонда „Дорбуджа" е предна8на»
И граждански пленици.'
'
• ., народните представители да подкрепите, вие н те,
;
Успъкътъ на това иеване ще отрие' сълзите на решитеяно и смело'ввшатасвещенва кауза.
чен* изключително за националната нн кауза. ::
Хиляди безутешна сеиейства и ще предизвика нови
•••——'
i
- •
Народенъ^ комитетъ въ с. Сатаноу (мачинско) . . — - благодарности къмъ великите ваши съюзници и осво
"
Предеедатель В а с и л ъ Д и м и т р о в ъ . •
бодители.
'• •••'•• •.•••..••..•.:••:•.•.. .
Книжен* Скяадь на фонда „ДОБРУДЖА"
Съветници Някола Ченковъ. Велико Г. Кръстевъ
Молииъ г. г. Пълконсщиите министри да донесатъ анелътъ ни до знанието на своите правителства н
ги увератъ въ нашата дълбока признателност* и неПристигнаха въ склада въ големо количество*;
Добрудасащж,.; пазете се отъ предатели н
изброими благодарности.
шпйонн. Пазете ое -отъ ония, кошго услуква»% жа ед4дните книги: •
Учебници:
:•;•
Предеедатель на народния комитета въ гр* враговете на нашия вйрень четворен^ създаъ! .
• -.;.-'_; ..** -.
Добричк Свещенитъ Маждраковъ.
1. Букварь н първа чита^ка отъ М. Влайковъ
2.
ъ
*
а
ч И. Господиновъ ч
Народния съветъвъ БалчнкЪ моли най-настой
3. Чктанки за III и IV отдел, отъ Т. и М. Влайдова
чиво, Вашето заетмнннчеетво и това на съюзните пра
4.
,•' за III отделение отъ Г. Балтаджиевъ
вителства, щото при преговорите за примирие съ Ро5. ..'•»'- » Ш и V отдел, отъ Г. Стояновъ »
мъния да се уговори незабавното освобождаване и по
Хр. Тодоровъ
връщане па домоветЬ имъ всичка добруджаици, отвле
6 Сметанкиза П, Ш и IV отдел." отъ А. Борлаков*
чени отъ ромънските власти, като заложници и граж
Д-ръ Пфайфвръ за Добруджа. Въ държаната си
дански пленници, кайте и тия отвлечени съ колята си на 13 того въ воевия клубъ въ София сказка ва тема 7. Отечествознание за IV отд. отъ М. Влайкзд»
и всички войници и офицери, мобилизирани отъ ро- „ между, войва я мнръ*, Д-ръ Пфайфвръ, гермавскн де- 8. Пряродозшшке за III н IV отд. отъ А. Борлажост
мънсЕЕте власти, и въ посяедстие извадена отъ строя путатъ отъ Райетата е задвилъ, че Добруджа до усти 9. Зааонъ Божа за II, III и IV отд. отъ Богоммъ„
10. Езаковни упракп. за II отд. отъ Карагюлевъ
За държани като пленници.
ето, нв Дунава, като българска страна, требва да оста
;
Ржвоводотва ва учители
'
» ,
ПрЬдседатель Людскановъ. не на България и по,никой вачивъ не требва да бъ
1. Практиката ни ирезъ I и, П учебна година от*
де повръщана на коварна Ромъния.
При отеглянето си ромънците отвлекоза отъ
д-ръ В. Мазовъ •> •
Зграда ни и окояностма повече отъ .1000 дуни като
Освобождонието на абадагъ. Бабадагъ. Днесъ е 2. Сборник* га детски забав,, ч. I и ПотъД.Бойч*вИ
заложница и пленници, участьта ва конто и до сега празднака аа освобождението на Бабадагъ. Наредено 8. Практиката нз по природознание въ Щ [ртд. о«.'.
не ни е. известна.
•.
,
за тържественоте му етпразднуване. По тоя влучай доА. Борлаковъ и Юрд.. Савовъ
)
Преди да ео ветдни в» каквито и да,- е прего вечора ще кма ЛЕтературво^шшшшза вечеринка въ 4. Утра и вечеринки 'отъ Ив. Апдрейчинъ
вори съ коварната Ронъння, иолнмъ най-наетоятедно новия театраленъ свлонъ,
5. Упьтваняя къмъ. букваря х чатлпката отъ М. Госда се изввка освобождението н връщането но домовете
йодюювъ и М. Д. Николовъ.
на нешастняте тия наши съграждани.
• По закона против* търгуването въ веприятвлсии
Д4тско четиво i
: За гражданите в семействата на отвлечените, подаичци. Министерството на външните работи и на 1. On. ..Звездица" — отделил кннакп.
Предеедатель Народния коиитетъ въ гр. Каварна, изповеданията съобщава, че съгласно чл. 19 отъ Пра» 2) Библиотека^,Дедова и бабкпи приказки*.
1. Т а ч е в ъ .
пняявка за приложение на закона протввъ търгува
Канцеларски и учоннчески потреби
нето съ неприятеля, допуща се изпълнението пи па
Дневници съ катерилия книги. Училищни бщае*
Hat-силно искаме, отъ името на векчкк жнтела рични или други задължения спрено фр&ицузкн и ална е. Кара Хармаяъ, кюстендаанскк околия, щото на гли1вкн, поданици, палр, изплащане премиите по оси ши бланки. Приходни, разходни и квитанционни княг»
шето правителство да настоява най-енергично да бяде гуровки, освобождав&ие залези, нпотекк, уреждане лих Разнн видове тетрадки, моливи, пера, мастила, пликове
поставена въ започналите се преговори за примирие съ вени заеми и пр. отъ тяжестите на ЕОКТО българските i др. Развн форнукяри и бланки за общинските и войРомъния клаузата за незабавното освобождение на всич поданици рижа желали ди се освободятъ илв неизпяа- гкошхе канцеларии.
ки добруджаици, ксито преди една година ромънското щавето на които, бн увредило ивтереаите имъ.
Ликовете на народните дейцн, нортретите па царя и пр

За отвлечените добруджанца.
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Иечйтница на фонда ^доОрудал, — бабадагъ.

Д1Ф«люръ д^жговиръ Пачовъ.

