'251
\

Градската библиотека

Bar

,¥.*'

1.

Вабадагъ, понедълникъ 28 януарий, 1918 г.

Бро^ме^

и

®

®

вЕОНйИЕНТЪ:

ОБЯВЛЕНИЯ:
На IV стр. 16 ст. на кв. см

Щ Въягарял, за в м.— 7 и.

/"
Адресъ:
Дирекция на в. .Добруджа"
градъ Бабадагъ.
Ръкоп. не се връщатъ назвдъ

fa втраивтво , „ , —14 я
gMHTb б р О Й 1 0 ОТ.

(У)

О Р Г А Н Ъ НА Ц Е Н Т Р А Л Н И Я Д О Б Р У Д Ж А Н С К И Н А Р О Д Е Н Ъ
Мализа понедЪлник-ь- ср-Ъда и петтькть

СЪВ*ТЪ

!

Думи и дела. —. Изявленията на Маргиломана. --- СраФЪ Хертлингъ и ФОНЪ Кюлманъ 4а мирните преговори. —
Успокоението въ Аветрия. — Короненъ съветъ въ Лондонъ. — Добруджанската вечеря въ СОФИЯ. — Чуждия печать»
за Добруджа. — Изъ равна Добруджа. — Хроника.
'
'
,
Я.

Тодоровъ.

ДТИ-И/ДИ
Събитията въ Русия съ една житейска школа
на реалностьта за социалната, демокрация, чиито
крайни представители почнаха първото си щудиране
въ държавничествуване ч р е з ъ Брестъ-Дитовскъ.
Мирната конференция, която .току що преустанови
своята работа, се бе обърнала означало па свободна
катедра за иднадистичва словоохотливость. Мнозина,
непосветени въ вътрешния животъ на Русия, беха
обладани отъ песимизмъ, а други останаха само оп
тимисти. Ний, обаче, продължаваме да стоянъ твър
до на верата, че войната съ Русия е окончателно
свършена. .Мирътъ съ Русия е вече фактъ, било че
той ще бъде коронованъ съ писменъдоговоръ или
не. При толкова многото изненади, защо ще бъде
чудно, че фактическото; възстановяване на нормал
ните отношения съ новата'.република може да настъпи и безъ оная формалность, която въ миналото
се смегаше за една неминуема необходимость ? При
зътрешиата разкападость въ Русия, която вс*ки
«день ,_св.;аасилва,,дело безумие ~е-~ да ое иисди-ва въз
обновяване на военните действия. За руския народъ,
който масово се саиодемобилизирва,; като прахосва
всичкото поверено му държавно военно имущество,
войната е окончателно погребана. Ако болшевиките
разполагат* д н е с ъ още съ м о р а л н о влия
ние всредъ масата,,то е само за това, защото проявявятъ желание да се справятъ съ нейните желания.
Дали те ще успеятъ, това е въпросъ само на фор
мата; същината си остава—те или друга партийна
гругировка, която би , поела властьта следъ твхъ,
требва да признаятъ свършения фактъ. Не веднъжъ
вий изтъквахме, че всека партия, която дойде на
власть, ще требва да прегърне неминуемо идеята за
ненедленото сключване на мирътъ; иначе тя ще бъде
пометена. Това е то, което кара напосд*дъкъ бол
шевиките т Брестъ-Литовскъ да преглъщатъ гор*
чивит* думи на генералъ Хофманъ, на ; графъ Чернинъ и на фонъ Кюлманъ. Те се явиха на мирната
конференция съ своето красиво евангелие и безпре
делната си фантазия, за да свършатъ съ една н?ложителна приниримость. Мнозина изначало се пи
таха съ видимо вълнение, вакъ е възможно да се
преговаря съ хората на нескончаемата словоохот
ливость и безпределна фантастичность, обаче дейивитедностьта ги научи още веднъжъ, че. условията
и живота съ една сила, която диктува надъ фразите.
Въ Вресть-Литовскъ на руските делегати беше
згодметната една горчива истина, която най-малко ги
е изпотила; това беше по време на нескончаемите
«порове за самоопределението на. окупираните об
ласти. И докато съвета на комисарите заемаше една
враждебна позиция спремо свободолюбивите движе
ния на своите противници, на конференцията той се
явяваше поргъ-парола на идиалистичпите форми:
руската делегация не иска да дтстдпи ни крачка
*азадъ отъ своето становище по р е ф ф а ^ д у и а
безъ да държи сметка, че той е една невъзможность
& свободното самоопределение на народите. Не
всекога изборите съ свободно проявление волята на
иасите. Самите болшевики въ това отношение се са«оопровергаха съ разтурянето на онова учредително
«ъбрание, изборите за които станаха въ време на
**хното властуване, подъ предлога, че депутати*
яв
с$ действителни изразители на исканията на болввнивата. Най-истинско е онова самоопределение на

народите, което ,почива върху миналото и историята;
гаиъ е гаранцията за свободното прояв1ение волята
на населението. Следъ историята иде и географи^ Вюлеигаъ отъ Щаба на ДМствующата а р и и *
ческото положение на областите. Народите въ ми
тЛЬХ
1918 г.
налото, вследствие на постоянните враждувания, съ
Македонски фронтъ. Западно отъ Преспапското
избирали за своите селища*,винаги естествени и езеро въ завоя ва Черна и отъ двете страни на Варг
стратегически i раници. . V?
дара артилерийската стребла |бешечпо оживена. При5
Отклонихме се отчасти отъ нашата тема по не- Алчакъ-Махле разпръснахме единъ усиленъ францувки
яатрулъ. Едно усилено английско пехотно отделение,
необходиаость. Искахме да даденъ едно пояснение,/ на което
се опита да приближи пешите постове източно
въпросътъ, който живо интересува насъ.. Ние /счи отъ Бардака, беше/прогонено съ; бомби. таме, както подържатъ и графъ Чернинъ и/фонъ
Добруджански фронтъ. Примирие.
Кюлманъ, че и безъ формалностите на референдума,
има достатъчно исторически и реални данни'за же
Западонъ вбеиенъ театръ. Между Пьолъ Капелъ
ланията на населенията въ окупираните отъ съюзни и Лисъ, при Ланъ, и отъ двете страни на Свари*,'
ците области. Требва да признаемъ, че по отноше бойната дейнрсть после обедъ се оживи. По различ
ните места на останалия фронъ разузна»ателпя схватки.
ние на въпросътъ за Добруджа,^ Македония и Мо Отъ другитъ военни /театри нищо ново. .
I
равско ние стоииъ надъ всички други, стъпили здра
По и оре.
/
во на твърда почва.
. Й ; / ^ ; •.
Съ публикувания за месецъ' декемврий 1917 год.
Сега да се повърненъ *ь Русия. Работите тамъ
дспехъ
на подводниците отъ* 72000 бруто тона, общия
вървятъ по една много наклонна плоскость; републи
бруто тонажъ'на потопените презъ първите 11 ме*
ката се търкаля по една го^ема неизвестност Мно-^ седи отъ неограничената подводна война възлиза на
зина идеалози се саиооблащата върху вътрешния около Q.OOOjOOO^oqa/jpoHaj а^фла^загуба..иадърго,^
внвотъ-«а ^усвата ; ^еволюп.й^ не" даваха *ни' дума" ски кораби отъ началото на войната възлиза на повече
да се пояене—за великите, дни следъ 1789 година. отъ 13,900,000 тона.
Н а у/е и ъ. Официално съобщение. Германските
А действителностьта иде бързо да ги опроверсне.
Руската революция проживева, живота на своята по подводници въ последньо време действуваха съ оссбенъ успехъ срещу транспортното движение на Ита
сестрима въ Франция. Терорътъ на болшевиките взе лия и ориента. 7 кораби и 2 гемии съ около 27000
ма върхъ, защото те искатъ да се наложатъ на'тона бидоха потопени. Глаана часть отъ т^хъ биде
мнозинствата, а това може да стане само съ силата; потопена отъ подводницата на капитанъ-лейтенаитъ
ф р а н ц ъ Векв ъ В с и и ж
идеите
не съ №
достатъчни.
Следъ
враждувакето
Г подъ
° Р асилни
^ о с вохрана.
* н ъ **тъ> б Ь х а
« » ' » «"• v«
л» -у
rtj
въоръжени иР пътуваха
ft« i» и « vm
съ украинската рада, ДЕЩСЪ се подематъ кървави •-. • •• -••' "
борби съ идеалозите на аграрния социализъмъ въ
Рубия, които иматъ задъ себе си мнозинството на
народа. Неприятното за, болшевиките учредително
събрание биде разтурено съ единъ солдашки жесть
/ Вукурещъ, 12 януари 1918, г.
Съ това борбата се нринесе на улицата и то съ
лозунгатъ: война противъ терорътъ на крайните.
Най-почитания роиънецъ диесъ въ окупирано
Съветътъ на вомисарите почва вече да чувствува Влашко е безпбрно бившия м-ръ председатель, юефъ
хлъзгавостьта на почвата подъ краката си и се мъчи на консервативната'партия, г. Ал. Маргиломанъ. Оста-.
налъ въ Вукурещъ следъ окупацията му отъ еъюзни-е.;
съ насилие да се закрепи. Дали ще успее, близките войски, той е днесъ фактическия представитель на родни ще пркажатъ, обаче ний се силно саиаеваие мънския народъ. Живее въ особено красивъ чскойски
Довчера '•'* въоръжените безфориено-политически на палатъ. ' ,'
." ';.. 7
л• ; . ' . . ' . • '
Въведоха ме. въ; разкошно мебелиранъ салоиъ.
родни маси се вече завръщатъ по своите огнища,
за да се предадатъ на миренъ трудъ. Утре ще на Тамъ заварихъ неколко души /да чакатъ — въ прием
часове десетки,' души посещаватъ г. Маргиломанъ
стъпи отврезвлението, което по ще ползува партията ните
съ най разнообразни молби 8а услуги. Дадохъ картич
на болшевиките. Оня народъ, които чрезъ мирътъ ката си на секретаря, да я поднесе иа бившия пре8йиска да възстанови н о р м а л н и я си животъ, ще деатъ. Вехъ веднага приетъ. • <. • * »!
'
Приемътъ на г. Маргиломанъ просто ме изненада
се изправи предъ единъ страшенъ фактъ на пълно
разнебитвапв и дезорганизация на обществения строй. и очуди — толкдаа беше т^ой -любезенъ и сърдеченъ.
Горещо ми стисна раката,! подаде ми столъ, седна до
А правилното развитие най-малко търпи такива не мене
и особенр дружелюбйо и жизнерадостно вапочна
нормални положения. Нема нужда да доказваме, че. да ми говорили перфектенъ френски езикъ, безъ да
имотната класа въ Русия, хората на частната соб- чака да му лажа, защо го посещавамъ и какво искамъ
" '* !'•
ственость, {потайно се организирагь, за да дадатъ да чуя owнего. -•••--:'••'•
отпоръ на в р а , й н и т е т е ч е н и я . А к о д н е с ъ
/
Защо воюва Ромъния.
борбата се води само между партиите, утре тя ще
Погрешно е да се смета, ваза той, че намесата
се подеме въ най-ожесточена форма и отъ класите. на Ромъния въ войната се дължи на н$какъвъ русо?
Големо въпросително, е дали болшевиките пакъ ще физмъ или германофобство Доколкото чувствата на
успеятъ да се справятъ съ своите врагове, конто н а р о д а съ участвували при определянето поведе
ежеминутно никнатъ, като гъбите. За насъ не съще нието на отечеството ми къмъ войната, требва да се
ствува никакво съмнение, че, както до сега, те щв окачествятъ като франхофидски. Влиянието на Фран
подържатъ на тавана своите идеи яа свобода и наро ция върху Ромъния датира още отъ преди три чет*
Върти векъ. Особено е било то засилено напоследъкъ,
довластие и ще опитатъ силата на бомбите и кар преди намесата ни. Покрай всички други способи, ту
течниците. Една необходимость въ живота на новата рени въ действие отъ Антантата, за да се спечели
република води въмъ кървави стълкновения, отъ Ромъния, не маяка рол[ игра' изпращенето отъ Фран
които не се знае, кой ще излезе чятавъ. Ние/же- ция на цела мисия френска аристокрация, която беше.
лаемъ, те да свършатъ по-скоро и не тъй жестоко. ус(гвла да се наложи въ^ху всички управляющи сфери
у ннсъ. Соарета, приеми, развлечения, устроени въ
Колко живота е мъстнтъ? Защо той винаги не най големъ бдесъкъ, това силно импресираше нашите
съгласува думит* съ делата?
У
хора, особено тези, които управляваха Ромъния. За*

на бойните фронтове.

ИНТЕРВЮ СЪ МАРГИЛОМАНЪ
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който рисува крайно плачевното състояние на армията
ни въ Тутраканъ. Бпрочемъ, и целата ни армия е била
съвършенно неподготвена за влшане въ бой.
Въ излизащия въ в. Лозана швейцарски в. „La
При тези условия, азъ категоричеош се противопоставахъ на намесата и когато късяо се завърнахъ отъ Jmpartiol Waudois" е поместена една хубава статия по
коронния съветъ въ къщи, гдето ме чакала безброй .Добруджанския въпросъ", наистина отъ българинъ,
политически приятели, азъ седнахъ убитъ на единъ отъ която извличаме сдЬдпите мисли: Еъмъ причините,
ъгълъ и не можахъ да се въздържа да заплача. На конто ни даватъ право да искаме възвръщането на
следните дни .станаха големя манифестации предъ къ Добруджа—причини, основани върху нашите историчес
щата МЕ, гдето всички тези,прозорци бидоха до единъ ки, национални и естествевни права—иде да се прибави,, значя, и една политическа причина отъ най го
счупени.
дено значение: нсобходмостьта да се осигури бъдещия
Ултиматума на Русия.
За да оправдае поведението си предъ народа и миръ противъ домогванията на единъ адченъ съседъ,
за да се въорлжи съ единъ косъ за вейка евентуал- въ чийто ръце Добруджа е била чисто и просто предяость, Братиану измисли низката лъжа, че руския ми- логъ за нови завоевания отсамъ Дунава.
Ако усвоените днесъ политически принципи бънистъръ предеедатель Щюрнеръ бидъ далъ ултииатумъ
Ролята на Кралския домъ
на Ромъния или да се определи, или ин»къ ще я пре датъ приложени по отношение на Добруджа, нашите
Неудобно е да се говоря за кралете, обаче исто гази. Мога да заявя най категоричпо, че Русия никога праза с« достатъчна, за да бъде възвърната тая земя
рически факти могатъ да се кажатъ. Кралъ Фердинандъ, не е дала никакъвъ ултииатумъ на Ромъния. Само рус па майката родина. Но давайки Добруджа на Ромъния,
всекога лъганъ и подвежданъ отъ Братиану, е бидъ кия представитедь въ Букурещъ, Поклевски, отъ свое Берлинскиятъ конгресъ е ималъ въ съображение сако
твърде отдавна спечеленъ за каузата на Антантата. име и безъ мандатъ отъ правителството си е заявилъ последното обстоятелство. Гледаща съ недоверие къмъ.
Кралицата, безспорно, беше проноасирана привърженица на Вратиану, че Русин може да се откаже да подържа България, въ която е виждала бадащъ съдейникъ на.
па Англия. Въпреки всички мои усилия, решението за Ромъния въ конгреса за мира, ако не влезе въ акция. Русия, Европа пожела да я отдели отъ империята на,
царя и даде Добруджа на Ромъния. Какъвъ е рззуянамеса противъ централните сили беше твърдо уста Това далечъ пе значи още ултиматумъ.
татътъ
отъ това? Ромъння, станала съюзница на Русия,
новено Очакваше се само най-подходящия моментъ.
Бждащато на двете СЪСЕДКИ.
откри пътя на руските войски, а България, отстояваща.
Още презъ ноември 1915 г. азъ подадохъ до краля
Азъ съмъ поддържадъ винаги че добре разбра своята незавнеимость, бе длъжна да защищава Царисединъ обширенъ писменъ мемоаръ, въ който изтъкнахъ
нуждата отъ запазването па неутралитета и необхгди- ните интереси между България и Ромъния дижтуватъ радъ отъ нахлуванията откъмъ северъ. Следователно,
мостьта да търсииъ приягелството на България. Ре^ул- тесни приятелски връзки помежду имъ. Шмаме нищо еданстввшятъ аргумеатъ на Европа отъ 1878. и. въ
татътъ беше нула. И на 4 аьгустъ 1916 г. биде под- да делимъ съ васъ и нигдЬ не се срещаме като кон полза на завладЪването Добруджа отъ ромъните, пада
куренти. Напрогивъ, въ всичко взаимно се допълваме. днесъ, и на неговото место се издига другъ, по-мощенъ
писанъ договора за намесата въ войната.
Единъ тЬсенъ съюзъ помежду ни, ще породи седма ве пореаленъ и по-добре обосаовааъ: принцинътъ за сво
лика сила въ Европа. Чрвзъ построяване на единъ бодата на плаването по Дунава.
ПослЪдниятъ короненъ съветъ.
Богато всичко беше вече свършено, за една фор- мость върху Дунава и постройката па прека линия отъ
мадность и за да се върши една долна диверсия, биде Дупавъ, ярезъ Балкана до Порто-Лагосъ, може да при
саиванъ коронния * съветъ на 27 августъ. Братияну влече целия трафикъ на западна Европа презъ Ромъизложи твърдото решение за намесата, очерта най ро яиа и България. Ние можеиъ да хвърлинъ значителни
зово военното положение на кралството, пълна лъжа и капитали за създаването въ Порто Лагосъ единъ раз
(В. Т. А. и радиотелеграфа).
измама, и ме покани да влиза въ кабинета. Азъ кате- кошенъ портъ Големите икономически изгоди съ оче
видни.
Иска
се
само
политическа
предвидливость
и
ве
горячески отказахъ и предварително оалакахъ нещастна
Ромъния. Зааитахъ, какво ще прави България. Бра ликодушно третиране на Ромъния отъ България. Азъ Изявленията н а графъ Хертлннгъ и фоа*
тиану съ жеста на Донъ-Кпхотъ ми отговора: ,Къмъ се надввамъ, че това така ще бяде.
Кюлманъ хо преговорите з а мира.
Накрай, дължа да изкажа благодарпостьта на ровзгъ квиа да предариемамъ офанзива. България нема
да ни обяви война — това мога да заявя съ положи- мънците къмъ България за доброто третиране на воен
Н а у е н ъ . 24.1 Райхъ канцлера графъ фонъ Херттелность". Азъ не можахъ да разбера, дали Братиану нопленниците и интернираните, както и моето възхи лингъ държа днесъ после обедъ въ 3 ч. предъ.
говори идиот дини или върши гениална политика. Какъ щение отъ лоялното държане на вашия представитедь
можеше да не предприеме офанзива на югъ, когато въ Ромъния, г. генералъ Тантиловъ, който не жаля главния комитетъ на делегатите следната речь-.
Господа, когато говорихъ за последеяъ пжть
цельта на намесата беше да се очисти паня на Сарай нищо и прави всичко възможно, за да облекчи поло
и се смаже България! При това, въ Съвета биде съоб жението на роиънците въ окупираните области.
предъ Васъ, това бе па 3 януари, тъкмо тогава,
щено, че армията на Сарай вихренао напредва въ Ма
*
(изъ в. „Утро").
когато се бе случилъ известниятъ Ваиъ иняцидедтъ
кедония. Запятахъ за руската помощь. Кральтъ ми от
Б. Р. Намъ е особено отрадно да констатираме въ Брестъ-Дитомкъ. Деаствителносгьта потвърди
говори съ известна афеетацня, че, руските войски, на че въ вишите ронхнекя политически среди най-ноеде
брой 48,000 души, сд на границата и че само толкова се съзнава нуждата отъ добри приятелски отношения моя оптямазнъ: руската делегация дойде отново въ
е искала Ромънвя. А народа лгжеха съ стотици хи съ България. Аю въадЕалого съществуваха не вед Брестъ-Дитовскъ и преговорите се поеха и продъж--;
ляди руски войски (320,000 души), готови да помогнатъ нъж* само тзркания, вияовиостьта за това пада изклю жиха. Преговорите вървятъ бавно, понеже еж отъна Ромъния.
чително върху Ромъния. Първата грешка тя направи извънреденъ труденъ характеръ. Подробните причини.
въ 1878 година съ отстъпването отъ становището си на тия трудности азъ похазахъ още миналия пъть,Поведението на България ,
по вънресътъ за анексирането на дадената и въ заНа какво се основаваше оптимизма на Вратиану м4иа на Бесарабия/ българска Добруджа И тогава, Некой 'пъть, действително, че изникваше съмнение,
по отношение на България? — На една нелълосгь. както и въ 1916 г., не б$ха послушани трезвите гла дала руската делегация желае сериозно мирьтъ. Въ
Братиану чрйзъ посрйдството на този некадърнияъ сове па отлични ромънски патриоти. Вс-ъ-ка грешка преки тия съиленяя, обаче, азъ верванъ, че съ рус
Деруси о увъдомидъ Радославовъ, че Ромъния ще вземе влече следъ себе си нова. Въ желанието да се затвър- ката делегация въ скоро време ще дойдемъ до едно
България подъ свое покровителство въ конгреса за датъ върху една чужда 'область, ромъните разшириха споразумение. Добре стоятъ преговорите ни и съ
мира и що се застани да и се дада Македония. При своите апетити и станаха наши врагове. Въ всички
това, объщалъ да подкрепи династията на царь Фар- случаи и при всички поводи л е СА се държали само Украйна, Също и тукъ има известни трудности, която,
динандъ и да я спаси (?) Същото предложение било неприязнено спръмо нацъ. Върхътъ на xtxaara пре обаче, ще бъдатъ скоро преодолени, за да бъдеиъ
направено чр4;зъ ромънския пъдномощенъ министъръ стъпна дМпость 64 1913 годиаа, въ която ?$ окон изправени предъ единъ миръ съ Украйна въ найвъ Хага, г. Шардъ Митединеску. Кой знае съ какви чателно шкопаха гробъ н'а своите национал ай идеали. с к о р о вреие — миръ, който ще бъде въ инте
общи куртоазни фрази е отговоридъ Радославовъ, за Българския народъ и сега е готовъ да подаде брат реса НА двете страни въ политическо, еконоиячесво
да се вюматъ те огъ нашия глупавъ Братиану като ската си рдка на ромъниге, яъ требва окончателно да
чиста монета. Бааъ е допуспадъ той, че този Радо се погребатъ всички причини на търкания и несъгла н всеао друго отношение.
сдавовъ, който е преживедъ всички перипетии па бъл еня. А първото условие е, да се отрйкатъ нашите
Срокътъ, който, по предложение на руската де
гарската независимость, прекаралъ режимите на Каул- заддунавеки съседи отъ роднатв ни Добруджа. Повече
легация,
се даде на другите участвующн въ войната
ебархъ, Стамболовъ и пр., ще спечели съ такива де отъ ясно е, че ключатъ на добросъседските и прия
страни
да
се прясъединятъ къмъ Врестъ-Литовскит*.
и Ромъвия се
тински предложения. Оттамъ и фаталните грешки, да телските отношения между България
г
се остави южния фронтъ твърде малко запазенъ и при намира днесъ въ ромънски ржц в. Ний, както винаги, преговори, изтече на 4 януари 10 ч, вечерьта. Ренай лошо въоръжение. Държа преписа на доклада на сме готови да туримъ смъргенъ кръсть на спомените зултатътъ е, че немаме вече никакви задължения
нашия началникъ на южната армия, генералъ Асланъ, за коварство и нзневера.;
спрено антантата. На предложението не бв отгово-,

наше нещастие, съдбините пи се намираха въ тезг
критически минути въ рлцвте на най-лекия, най-без
разсъдния и най неспособния ромънски политикъ —
Братиану. Редки случаи има въ историята, една страна
да попадне въ ръцете на единъ толкова аовърхностенъ
и несериозен* човЬкъ. Сторените отъ него грешки
къмъ отечеството ми сь неизкупими ЖалЕото е, че той
нскрепно верваше, какво води гениална мирова поли
тика. Не така стоеше работата съ неговите сподвижници. Какво друго обвиненве може да се хвърли върху
Таке Ионвску, освенъ че беше мизеренъ предатель.
Цодкупеяъ съ много злато отъ Англия, той беше нейзштъ адвохатъ. Всичкия тЬхонъ антуражъ съ ужасна
лакомия се нахвърли върху потоците пари, особено
1>уски, които се сипеха въ Букурещъ.
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камъни, като че ли оставени отъ Бога въ помисъдь
да сътвори другъ светъ. А кой знае — може би, са
мата стихия ги е нахвърляла въ този красивъ безпорядънъ, поискала да създаде най-дивния отъ всички
издигани некога върху мдченичеството "на
Пътни бележки и впечатления.
(4>) паметници,
единъ животъ или — тържеството на една идея..
Г'
^
А вечерниатъ задезъ, отевчешь отъ рамкатЬ на
— Еадиакра, какво лошо могатъ да направятъ и приказната врата, багрвше тия подмоди и струваше
най-годемите зверове на хубостъта. Те ще паднатъ Ни се, че още стои кръвьта на нещастните девици.
предъ васъ, и ние що ги укротимъ . . .
Само отстрани, право къмъ югъ, дЬто слънадвиатъ за
А морето бие отдолу, нодигнадо водни езици чакъ лезъ простираше дълга и леки с4нки, водните струи
до вратата.
подизваха на горе и се връщаха назадъ съ напевния
— Моятъ Богъ е единъ и азъ немамъ други Бо стонъ и съ чистия блесъкъ на едно прЬстраданяа Кап
гове освенъ него . . .
ките, обърнати въ п4на, нежни като разпилените
.Калиакра! . . .
бухлати облачета на таения отъ тука хоризонтъ, се
Тя полетява надолу. Скованите отъ страхъ моми връщаха назадъ, потрепваха и се топеха въ тъмната
дочуватъ последния й викъ и ндесъка на нейното маса. която ги бе родила, за да ги погълне отново. А
гори тамъ се плъзгаха малките облачета, тичаха къмъ
тело . .'v
слънцето и изгаряха въ собствената си кръвь . . .
Да бдде, както каза тя! . . .
Кадвакра1 . . .
И, сторили кръстъ, една слЬдъ друга отиватъ
— Тука е гробътъ i на св. Никола. Той е покро
следъ нея . . .
i
витель на полуострова. Ако обичате . . . Може да се
'
Калиакра! . . .
слезе . . .
Богато поганците разбяди портата на кречостьта
Ние последвахме старшиатъ, който вече се беше
и надникнали щ>±аъ тази пролука, рекли: такава е биспустналъ по източния екдонъ на Калиакра и посоч
ла волята на Адаха! . . .
\
ваше, отнадЪ да минем-,, прострелъ рлде нагоре, го
Всички надничаме презъ вратата на четиреде теви да пре^пазятъ всека непредпазлива стлшка.
сетехъ девици. Тръпки полазватъ по снагите ни. Няе
На една СЕална поругана, отъ която-се откриваше
еволно се теглимъ назадъ, сковаля очи върху хаоса
н
С. Чилингировъ
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широка морска гледка, ние видехме малка фиридка,
покрита съ стъкло, въ която стоеше, може би, отъ го
дина непадено кандило.
По-хубаво место за гробъ на св. Ннюла не би
могло и да се избере. Може би, само тукъ негоаиять
духъ ба бидъ въ състояние да обзира день и нощьи
морската далечина, аа да протега на време деснид*
върху тия, които иматъ нушда отъ нея въ чернитй
буря на това Черно море. И, коя знае, въ колко нощи'
првломенъ отъ стихиите капатанъ е шетгвлъ молихви
къмъ тоя покровителъ на моряците и, колко пъти, съарелъ средъ най-голема безна^ежность слабите дачи;
на фара, е отправядъ къиъ аего разбития ся кораб*»
видвлъ въ своето спасение пръста па тоя морски покровитедь, виделъ, може би, и самия него, съ златеяъ ч
ореодъ надъ глава и съ протегната надъ морскше без»
дни ръка?
,->.
— Но азъ не виждамъ гробъ . . .
— Сега е р&зваленъ. А нреди имаше . . • Азъ
го помня добре
.
- Че кой го развала?
Земетресението на 28 мартъ 1901 год. Тогава
целата тази часть падна въ морето. Его — виждате л*— Ами казватъ, че гробътъ билъ на турчин»!
който въ една пещеря тукъ е саьсилъ две царски Д>*
щери отъ една седмогдава лама.
'
Старшиятъ сви рамене, като че искаше да кал»1
това не може да бъде, но веднага се овлада и —
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таено. Само, обаче, по поводънанего апглийскиятъ ми- австрийския министръ на външните рааоти. 12-та ходъ да взенатъ преговори*, ние нема да се от
щистръ Лойдъ Джоржъ и амервканскиятъ предсе- точка, говори за Турция. Сжщо и по тоя въпросъ клоняваме отъ принципите, върху които сие се съ
.датель „Уйлсонъ, направиха известните изявления. не желая да предваря турските дипломати. Но нв- гласили да цреговаряме съ Русия — принципя на.Азъ не мога да не призная, че Лойдъ Джоржъ е зависямостьта на Турция, осигоряването на столицата които ние ще останемъ до край верниТ Сега вай
,изиенилъ твърде ипого своя тонъ. Той не ругае вече. и Дардаиелите еж жизнени въпроси за Германия. важния въпросъ, който се разглежда въ Брестъ-Лн-,
Но при все това, азъ не споделямъ [мнението на 13-а точка разправя за Полша. Требва да признаемъ, товската вонфененция, е въпроса ва изпразването на.
.некои гласове изъ неутралните страни, че въ тия че Антантата никой пжть не се е интересувала за заетите отъ насъ руски територии.
$ъ изявления Лойдъ Джоржъ казва, че желае мира. тоя Народъ и че Германия и Австро-Унгария еж,
Вь втората фаза азъ свеждамъ времето следъ..
Вирнато е, че той не иска унищожението на Гер- които дадоха нвзависимость ва тая страна. Требва възобновяването на преговорите, • които, както е из
.'«ання, пито шькъ некога е желаялъ това; той иска, следователно да се остави на Германия и Австро- вестно, беха прекъснати за 10 дена, за да се даде ,
щото ние да бжденъ виновниците, съдени отъ ан- Унгария уреждането- на полския въпросъ. 14-та възможность на руските бивши съюзници да се ири'тантата. Лойдъ Джоржъ се застъпва за Елзасъ и точка говори ,за съюза на народите, противъ който съединятъ къиъ тия преговори, та да се почне щш
Дотарипгяя—тая Елзасъ и Лотарии гия, за която той впрочемъ ние никога' не сме имали нещо.
обща конференция за миръ. Онова, което ми напра
:•№ веднажъ вече говори. Той отново описва неправ
в и впечатление въ тая фаза е, че до като въ църГоспода, Вие сте запознати еъ р&чьта на Уйл- вата такава руската делегация, начело на нейния:'
„дата, която Германия е сторила на Франция въ
1871 г. по отношение на тая провинция. Обаче, сона и Лойдъ Джоржъ. Азъ требва да повторя това," пръвъ дедегатъ Иофе, се държеше спремо насъ из
-Лойдъ Джоржъ забравя, че тия, чисто германски което кавак"» въ началото на речьта си: ние требва вънредно дружелюбно, като вземате участие въ
страни, които ни еж отнеха въ1819 год., ех просто да се попитаме, дали въ Т1гя речи се забелезва всички наши неофициални свиждания, въ втората,
дезанексирапи отъ Германия. Тогава англичаните единъ, сериозеиъ изразъ на вфдя за миръ. Те съдър- фаза, когато начело на делегацията застана коки-съвсемъ друго яче гледаха на това. ' . ; • :% жатъ, наистина, некои приемливи принципи за единъ саря Троцви, поведението на руските делегати enptСега ще нристжпимъ, господа, къиъ речьта па общъ световенъ миръ, но кждего се говори за насъ мо насъ стана едно отъ най официалните. Послед
^Уйлсонъ. й той е намалилъ твърде мносо своя тонъ. и съюзниците, тамъ не се забелезва никакво жела ните отбегнваха неофициалните съ насъ срещи, по
"Той сега не говори вече за едао притесняване на герман ние за едно споразумение. Нашите противници не цеаъ день седеха затворени въ своите кабиаети * . .
*иия народъ въ неговото автократично правителство и искатъ да уиящожатъ Германия, но гледатъ жадно влизаха въ съприкосновение съ насъ само тогава.
не повтаря нападките, които по рано отправяше по къиъ части отъ нейната и тия на съюзниците й те когато вземаха участие въ мирните преговори.
нашъ адресъ въ не по малко отъ 10 точки Уйя- ритории. Освенъ това въ готрвностьта ни за миръ
Нашите неприятели са опитаха, и по отноше
«сонъ формулира програмата си за мира. Нема да се те прозиратъ единъ пришакъ. на слабосгь отъ наша ние на новото руско правителство, да иустнатъ въ
.^занимаваме подробно, освенъ съ неколао отъ тия страна. Нека знаяЦтъ те, че н а ш е т о военно ходъ своите интриги, да осуетятъ, или поне" огдоточки: по първите петь точки азъ констатирааъ, положение ннвога не е б и л о п й добро, както е сега. жатъ сключването на мира между Русия и централ
чъ може да се преговаря. Тия точки юворятъ за Ако, проче, водителите на неприятелските страни ния съхозъ, виесто да се вразуиятъ и се прясъеднпремахване т а й н и т е международни договори, за действително искатъ миръ, то нека съобщатъ своите нятъ къиъ тия преговори. Обаче, тия интриги не5
«свободата на моретата, противъ евономическото при- предложения, бидейки сигурни, че ние ще ги раз напериха отзвукъ въ правителството на Ленина,,
t
штствие следъ войната, за намаляване на въоръже гледаме най-сериозно, тъй като нашата единственна което смета мира за негов* първа н най-важна-/
нията и ва колониялния въпросъ— принципи, про цель е да се възстанови, колкото е възможно до задача.
скоро, единъ общъ траенъ миръ. Такъвъ единъ общъ
тивъ които ний немаме нищо противъ.
Преговорите, както ви е извесно, се преуста
миръ е възможенъ само тогава, когато той осигурява
Шестата точка говори за изпразването на ру ненрикосиовенностьта на Германия и жизнените ин новиха до 29-й того, тъй като пбрадн шумните съ
ската територия. Понеже Антантата не се съгласи тереси за нейния народъ. Германскиятъ народъ по бития, които се рдзвиватъ въ Пегрогчрадъ, стана
,да приеме предложението, направено въ Брестъ- единъ безприн*ренъ начинъ понася тежките незгоди нуждно заминаването на първия руски .дедегатъ г-нъ
«Литовскъ на Антантата за едно общо преговаряне, на войната. Такъвъ народъ не може да загине, Богь Троцкн. Въ началото, прочие, на идната седмица нио
"то ние требва да забранинъ всекаква намеса отъ е съ насъ и той всевога ще бъде съ насъ.
ще се събереяъ отново въ Врестъ-Литовскъ, аа
«страна на последната въ преговорите. Тукъ се када продължимъ преговорите.
'_•'•.
*«ае за единъ въпросъ, който може да интересува
Н а у е и ъ . Политическите дебати въ парла
Положението въ Русия, ;
;
j
«само Русия и четворния съюзъ. Азъ съмъ напълно убе- ментарния гяавенъ комитетъ продължиха и въ петъкъ.
.ден*, че тоя, както и другите въпроси, съ Русия Тоя день говори държавния секретарь фонъ КюлС т о в х о д я ъ . Саоредъ пристигналвтЬ "тукъ;
ще бждатъ благополучно уредени. Седмата точка го манъ.. Той обоисува на. кратки дсторията, на^Врестъ.- вестници, Русия, макаръ ж;даув признала .незавиежвори" за"~Белгия." Както ••ц/ЩКкШстъШгщЪ ми, Литовсвите п.р е v 6 to ри които:•-раздели на мостьта на Финландия, не^иска още да изостави сво-';
чака х азъ заявявамъ, че никой пжть въ тая война две фази. Къмъ първата" фаза той сведе усилията ето госпЬдство тамъ. Въ Финландия имало още около-'
Фериания не е имала апексионни намерения по от на Русия за единъ общъ детокритически миръ. Нра- 60-^-100,000 войници/ „йзвезтия" обнародва една
ношение на Белгия. Белшйскиятъ въпросъ, прочее, вителството на Лекина, каза Кюлманъ, направи вай- телеграма на народния конисаръ Подвойски, който за
.принадлежи къиъ групата въпроси, които ще требва възногшите концеси на бившите руски съюзници, поведна да се пазятъ строго отъ руски войски в'лчвж
,да се уредятъ при общите преговори за ииръ. Ос саяо и само да ги склони къмъ една обща ' мирна железопжтни линии въ Финландия; всички гари били
ната точка говори за изпразването на французката конференция, като сжщевреиенно ги предупреди, че, сжщо заети оть руски войски. Саоредъ едно съоб-'
'територия. Въ тоя моментъ окупираната отъ насъ ако не сторятъ това, то ще бзде принудено да за щение отъ Хапаранда, Екатеряносдавъ билъ завзвтъ;
4ранцузка територия е една добра гаранция въ на почне сенаретивни преговори за миръ съ неяриятеля, отъ болшевишките войски следъ ожесточенъ бой. %
шите ржце, И тукъ, обаче, требва да заява, че на ако последния разбира се възприеме принципите,
.•Берлинъ. Сюредь вестниците, се^аияиятъ предсилственото присъединение яа тая французка терито върху които то — руското правигедство — би се седатель на руската делегация за мира съобщилъ,
рия не съставлява часгь отъ официялната германска съгласяло само да преговаря. И понеже ние бехие един че правителството на работническите и войнишките
политика. Едновременно азъ съмъ длъженъ да заява ствени, които възприехме основата,4върху която рус съвети въ Харковъ изпратило двама пълномощници,;
че Германия по никой начинъ и въ никой случай кото правителство се съгласява да преговаря пре които да учасгувуватъ въ преговорите за миръ въ
Шжа. да се съгласи да повърне Елзасъ и Дотарин-говорите между Русия и Централните сили започ Брестъ-Дитовскъ и .чо^руската делегация е приела'
гяя на Франция. (Бурни аплодисменти). Деветата, наха. Невои искатъ да наблегап, че въ Врестъ- тези двама пълномопщци, като свои членове. Оть
Десетата и единадесетата точки.говорягъ за италиан Лятовските преговори пие не сме се държали като документите ао този въпросъ се вижда, че Харков
ската граница, въпросътъ за народностите въ Ав- победители й че сме позволили на руеките делегати ското правителство отказва на главвия севретариятъ
«тро Унгарската монархия и за Балканските дър- да говорятъ по известни въпроси съ. единъ надме- и на централната Рада правото да преговоря само1
*жави. Огговорътъ на тия въпроси предоставяиъ на ненъ тонъ. Мога да опровергая това. Какъвто и буржоазната класа. Харковското правителство, вадо
— Пещеря, казахте? Тука има неаолко пещери. за какво.други би могло да се взяолзува тя, освенъ дълбоки взрха отъ свежъ въздухъ и вие се опътихме
•<Ако обичате?
къмъ автомобила. \
за денонощно съзерцание йа морето.
Старшиятъ не забрави д* ия поразкаже и за ста
Струваше ми се, че не би имало по голеио бла
Следъ неколао предпазливи стъпки вие'.излезох•'ме на найпреднята часгь на иеса, покрита съ гъста и женство отъ туй да седнешъ до нея ила излегнатъ въ рата врепость, чиито каиевни стени, връстници на ве* сочна тре», по която пранкаха н4колко сити вече аг дебелия губеръ па зеленината отпредъ да обвесишъ коветФ, тихо ммвеяха въ настъпилата вечерна про
*вета.
Надъ насъ остана варха на скалата, а подъвасъ глава надоле и да гледашъ веселата игра па тюлените. хлада повеотьта на своето велико и страшно минало..
а
все едшото море . . ,
Богатството на враля Лизйнахоса ли cs пазели тЬ,
— Иаа ли ги тука много??'.'.'
опора ли cs. били на мятежника Внгалианусъ иди за— Цветя отъ Калиакра!... извика поднолковникътъ.
:
— МНОГО. . . :
.'••'• "'t,' • , : . ' . ' ' • .
мъкъ на Дойротича, все едно. Сега отъ т4зсъ стърчагь
На юго западния накдонъ — цела градина отъ
—
Войникътъ,
секашъ
недоволенъ отъ лаконич саио порутени останки, обрасли съ мъхъ и обитавани
аелакденчета, сини гергьевчета, закъснели минзухари
>ш срамежлизи теменужки, скрити подъ израстнадатения отговоръ на своето преио началство, поиска да огъ змия и гущери. А. между »ехъ зеятъ гърлата на
обясни, колко много са те и,какъв приятно човеку да неколко бездънни:кладенци, препречени съ дървевж
, ^укъ тамъ щубръчки.
Мошвби не толкова отъ любовь кчмъ .цветята, се унесе подиръ техната игра, но прекъсна, стрелнатъ огради отъ предаазливите войници.
Ромънското владичество и тукъ оставило своитй
ЖОЛЕОТО отъ желание да.се отнесе нещо за споменъ съ очя отъ старшиятъ. Но тъй като много му ое ис
«тъ Калиакра всеки отъ насъ се наведе да си набере. каше да разправи, колко,хубаво е всичко туй, той се следи на разрушение. Гости въ тоя хубавъ кътъ, въп
ъитвд, като пристъпваше бавно и предпазливо къмъ доближи тихо-до мене, едничкото цивилно лице, и за реки вечтите на краля ииъ да си построи дворецъ,
почна своя увлекатеденъ разказъ, често прекъсванъ rftxuHie археолози заблагоразсъдили своевръменпо да
аещерята.
съ възхищението:
прибьратъ всичко по ценно, което вековете не беха
Скоро*ня;е бехме до нея
сколасали да увишожктъ. Но нищо не ювори толкова
— Акъ, да знаете, колко интересно е й туй J
— Тази е най големкта пещеря тукъ. Другите
Млади вонанче! да зваехъ ,'не саио азъ, но да много за технато разрушително дело, колкото поруте
* по малки, обясни старшиятъ.
знаехме
и всички ние, колко по хубава, и .по красива, ната стена при главната порта, отъ горната часть яа
И, действителпо, въ нея спокойно би се разпои по-богата и попвнаследна е: истинската България коато съ извадили тшрд4 редкия релефъ на ковникъ.«ожвлъ цедъ взводъ войници.
— За споменг1... подиояковвикътъ ин подава сво
•*,«. ~" Имате ли я предъ видъ при особените слу. отъ тази, която виждаме нрезъ малкитЬ прозорци на
нашите задуяши къщурки1 ••_/••;
^«•i които... •
ята кнтва.
Азъ му отвръщамъ съ моята.
Пътеката ни изведе яри фара Още неколко мига
}'
Старшиятъ, разбралъ въпроса на полковника, от«**ено, отвърна:
•
Автомобклътъ запухте...
'
къмъ морската шнръ, вече потънала въ сенките ва
лелите си вълни, върху чиято гребени намести слън ' ' Кадиакра1 •.
;:?•* V'":'~ .0, да. Тя вече еднажъ...
•
'.: •
':\
"(Следва)
&
^ в ъ малко ме интересуваше въ този мигъ, цето още сипеше своя златенъ драха; още неколко

Стр.
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*гонъ отъ правителството на болшевиките, желае да
ее сближи съ Петроградекото правителство, което,
като централна власть за цела Русия, заедно съ него,
да образува отъ старата царска империя една феде
ративна република. Не се знае още, какво поведе
ние ще държи Киевското правигелсгво по този въпуосъ.
Хинденбургъ и Лудендорфъ на докладъ
л р е д ъ Кайзера. Берлинъ. Официална. Генералъ
фелдмаршалъ фопъ Хинденбургъ и генералъ Луден
дорфъ пристигнаха тази сутринь тукъ, за да се
явятъ на воененъ докдадъ пр4дъ Императора.
Короненъ съветъ въ Лондонъ. Д о н д о н ъ
,Морнингъ Постъ" съобщава: Английския министер
ски съветъ имаше извънреденъ короненъ съветъ, за
да вземе решение ио неприятните случки въ Петроградъ, презъ връме на които пострадаха и ан
глийски поданици.
Вълненията въ Австрия утихватъ. Пра
га, Следъ 24 часова стачка, тая зарань всички за
ведения започнала работата си.
Виена. Кореспондентъ бюро съобщава, че стач
ната па виенските работници е окончателно пре
кратена. Също и отъ провинцията идатъ съобщения,
че па всеккде по-голямата часть отъ работниците
започнала работата си.
Фелдмаршалъ Хьоверъ нотаналъ. Б и е п а.
Фелдмаршалъ Дейтенантъ Францъ Фонъ Хьоверъ
увре внезапно.
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който се направи на делегатите на събора, наблегна
на обстоятелството, че движението па добруджански
те българи за затвърдяване на свободатл въ До
бруджа е само часть отъ общото движение па бьлгарския народъ за национално обединение. Слддъ
него взема дуиата генералъ Протогеровъ, който, съ
своя енергиченъ и авторитетенъ езикъ, даде ясна
представа на онази връзка на чувства и мисли на
току що освободените области съ свободна България,
които ясно обрисуватъ общото обединително движе
ние. Трети по редъ отъ гостите говори председа
теля на поморавския комитетъ г-нъ Дацовъ, който
даде изразъ на желанията за свобода и обединение
съ общото си отечество, които вълнуватъ поморавци,
Говориха и г-да Борисъ Вазовъ и Кръстю Станчевъ
които подкрепиха, отъ името на наРодното предста
вителство и пресата, исканията па добруджанци за
обединение. И двамата господа дадоха да се почув
ствува още но-силно, че делото за свободата на по
робените български области е. дело на българския
народъ, и народното представителство, и българското
правителство, и нашата, млада журналистика съ общи
усилия требва да Водятъ борбата за общото обеди
нение на българския народъ. Силно впечатление на
прави на присжтствующите последната речь, дър
жана огъ Башкьойския делегатъ Кралю Костовъ,
който съ една умилена прямота даде пъненъ изразъ4
на ония чувства^ които вълнуватъ днесъ добру
джанския селянинъ.
' Вечерята направи отлично впечатление на всички,

П О С Ш Ш ЧАСЪ
Съобщаватъ ни отъ Браила. На 25 того не б1;.
предадена, саоредъ както бе уговорено, първвта групц,"
отвлечнни въ Молдова добруджанци. Ромънските власщг
поискаха телеграфически извинение, че, поради разви/
литв се| вътрешни събития, не ся могла да устоятъ,
на задължението си и еж съобщинги, че на 5 февруари
ще бъдатъ предадени първите 781 отвлечени изъ Си*.'
листренско, отъ солата Кочина, Алфатлвръ, Хайдемвръ
и нЬколжо души отъ гр. Силистра. Освободените ще,.
назатъ 21 дневна карантина въ гр. Мачинъ, следъ ко
ето ще блдатъ изпратени по родните си места.
Стокхолмъ. Саоредъ едно известие отъ Xanapaa.
да,} сопизлистите-революционери решили да не призпаватъ учредителното събрание за разтурено и]ца държатъ на 23 януари ново заседание. Специалниятъ ко.
респондентъ на „Сгокхолмсъ Тивипгенъ,, съобщава,,"
отъ Хелзингфорсъ, че споредъ непотвърдени слухове,,
трите гвардейски полка: Праображенски, Исмайловсва
и Воливски се обявили за учредителното сабрание а
започвали борба противъ болшевиките. Червената,
гвардия обкржжи главната квартира на сонгадъ-резолюционни-е партийни груни, Убийството на Шингарева,.
и Кокошкина предизвикало гол-Ьмо възбуждение. Въ
Петроградъ се изпращали войскови подкрепления.
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„Довруджа"

издава фондъ „Добруджа"—организация за
национална култура и взаимна поиощь
Излезоха отъ печатъ и се пръстнаха въ про
дажба следните книги:

Добруджанска вечеря въ София.

№ 1. Историческите права на
Отъ София ни телеграфиратъ: С^ощи 24 януари т.г.,
Календарь „Свободна Добруджа". Излезе отъ пе
България върху Добруджа'
се състоя въ една отъ галите на военния клубъ до чатъ стенния каландарь „Свободна Добруджа" за
отъ Милаиъ Г. Марко въ. Цена 2 дева.
бруджанска вечеря, дадена отъ добруджанската ор 1918 г, издание на Наррдо спомагателния фондъ „До
ганизация въ София на добруджанските делегати на бруджа", взработенъ художествено, съ ликовете на Не
№ 2. Д о б р у д ж а и н а ш е т о
гово Величество цари,, Царь Аспарухъ и Ст, Капървия добруджански народенъ съборъ, дошли въ раджата, съ карта ва Добруджа и паметните дати за
възраждане
столицата да поднесатъ на Негово Величество и ми- свободата на Добруджа. Дена 80 ст.
(културно исторически издирвания) *
нястръ председателя мемоара па събора. За лишенъ
Доставя се отъ ,Народо-спомагателния фондъ
отъ С. Чилингировъ. Цена 5 лева .
яъть се установи тясното единение, което същест .Добруджа", ул. Гурко' J6 16 телеф. 368 и дружевтво
вува между емигриралите отъ Добруджа българи. Куриерт, София. Намира се за проданъ въ всички вест
№ 3. Кюстепджанското приста
Пъленъ отъ значение обаче беше факта, че паредъ някарски настоятели. Въ Бабадагъ — при книжния
нище
складъ на фондъ "Добруджа".
съ председателя на централния добруджански наро
отъ Д ръ Ив. Пенаковъ. Цена 1,50 лева '
денъ съветъ д-ръ Ив. Огняновъ седеха и предста
Молебенъ. Вчера, по случай рождения день на
В В •
, •
вителите на Македония и Поморавско г-нъ Генерадъ- германския ииператоръ се отслужи молебенъ въ град-.
г
майоръ Протогеровъ и г-нъ Дацовъ. Па тази ин ската градина, въ присътствието на германските и
Подъ печатъ и скоро ще бъде пусната
българските военни власти и гражданството
тимна вечеря представителите па трите български
въ продажба: •
области, които бвха откъснати на берлинския конОбезщение по градрбитнината. Централния коопе
№ 4. Етнографията на Добруджа
гресъ отъ общото имъ отечество Добруджа, Маке ративна банка е изплатяла вече всички обезщетения по
отъ професоръ Романски
дония и Поноравия, дадоха изразъ на ония чувства еастраховките отъ гранушките, които възлизаха на 1
а ш в
на единение, които въляуватъ целия български N на мидионъ лева.
Всички поръчки да се испращатъ до Библи
родъ въ неговата обединителна борба Въ речите,
Доставка на земледълсни уреди. Българската земотека
Добруджа ул. Гурко № 16 и дружество Кукоито се произнесоха отъ тримата представители на леделска банка е доставила нъколко вагона плугове,
риеръ — София.
освободените съ българска кръвь поробени области, триори и брани отъ различни системи. Те съ вече прис
На книжари 25 % отстъпъ.
ясно и категорично се потвърди мисъльта, че бор тигнели и наскоро ще бъдатъ иръаратени до клоновете
Добруджанци
могатъда искатъ слиците но
на банката за раздаване на земледвлекото население.
мера отъ книжарницата на фонда въ Бабадагъ.
бите, които сега се водятъ въ тези страня, не съ
нищо друго, освенъ продължени^, на онази борба за
Балансъ на Б. Н. Банка. На 22 изтеклия м. деоооооооооооооооооооооооооо
свобода на българския народъ,-която се започна въ кемвра В. Н. Банка имала следния балансъ — активъ
тесната килия на отецъ Паисия, разрази се въ въз- — пасивъ 2,650,115,387 70 лева; злато въ ефектиьъ
станическите движения изъ разните области на по 62,923000 лева, сребро — 16,906,000 лв, чужди порт
феилъ 1,207,817,780 или всичко 1,304,178,000 лв,. срещу
робена България, премина своя критически пернодъ който шокъ* ех. били пуснати въ обръщение банкноти
1ъ 191В год. и днесъ се намира въ своя после- съ 1,473,178,000 лв. Дългътъ на дтржавата къмъ бан
Мотораата газожена мелница находяща се
денъ фазисъ, когато целия български народъ нап- вата е въздизалъ на 424,783,388 дева.
30 километра отъ Варна и 20 отъ гр. Добричъ,
рега своите последни усилия да осъществи своето
на шосето Варна—Добричъ, при селото Кую*жукъ,
въ военното сиропиталище. При по
пълно национално обединение въ свовте естествени даванеПостъпване
продава се наизносна цена, заедно съ всичките
заявления отъ гражданите за во(нния приюта
граници. Присътствието между добруджанските де за сираци отъ войната за приемане деца, требва зая
около мелницата постройки4 и около 70 декара
доброкачествени ниви.
легати и па мюфтията отъ тудчанския окръгъ Са- вленидта да се прадружаватъ съ кръщелно свидетел
ство
за
детето
и
удостоверение
за
семейното
и
мате
Желающите да купятъ тови имотъ да се
линъ Хасанъ кадия, представитель па турското на
отесатъ
за споразумение до Банка „Прогресъ" въ
риялно
положение
на
семейството,
а
заявлението
да
се
селение въ Добруджа, което въ стремлението си да
Варна.
подава до началника па.воепния првютъ за сираци отъ
се освободи отъ ромънското иго е застанало рано войната, ул. Лавеле, 34.
гр. Варна, 4 Януар. 1918 г.
до рамо съ българското население, е лишно доказа
3 6
~
Отъ Банната.
Пенсионниятъ фондъ. Къмъ края на 1917 г. фонтелство, че кървавия ромънски режииъ бе еднакво
дътъ
по
гражданските
пенсии
е
достягналъ
на
около
непоносимъ за всички народности. Първата наздра
ВЕСТНИКАРСКАТА АГЕНЦИЯ
42 милиона лева, а този за военните пенсии — 12 ми
вица беше дигната за Негово Величество отъ доаена лиона
лева.
на колонията г-нъ генералъ Диковъ, втората назд
равица отъ председателя на о р г а н и з а ц и я т а
Нововъведение въ-счетоводството. Одръжките на
на добруджанските еиигранги д-ръ Тодоровъ за чиноваиците за даржавни данъци ще се внасятъ въ
НА
здравето на гостите. Г-нъ Лазаровъ дигна чаша ва началото на полугодие, а не всекимесечно.
величието на български/ народъ, който единственъ
Курсъ на В. Н. Банка. В. Н. Банка продава чекъ ХРИСТО В . КАЛОЯНОВЪ — ДИМОТЖКА*
Въ тази война се бори за своето обединение. Па въ Буда Пеща и Виена, корона 8050; Берлинъ —
лостовете пръвъ отговори председателя на добру марки 124-50; Турция, лири 27 70; Швейцария, франка Приема обявления, реклами годежни и свадбени из
156 и Холандия, — флорини 290.
джанския народенъ съветъ д-ръ Огняновъ Въ крат
вестия, скърбни вести, панахиди, благодарности *
Курсътъ на ценните книжа. Българските ценни
ка речь, следъ като благодари на членовете на до
други подобни ва в, „Добруджа".
бруджанската . колония въ София за отличния прйемъ, книжа на 16 того на женевската борса съ котирани:
облигациите отъ заема 1904 г. по 300 шв фр.

Продажба на газожена мелница.

ЕУРЙЕРЪ

Записва абонати [за в, „;

Издание на фонда .ДОБРУДЖА*

Печатница на фонда .Добруджа — Вабадагъ

Дирехторъ Драгомиръ Пвчовъ.

