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10 авгуетъ 1913 год.—Деньтъ на Царя-Оевободитель.—Ромънекитъ претенции върху Добруджа. — Историческото значе
ние наМанаеевиярж.копиеъ.-Праздникътъна Възшедетвието въ Добруджа. — Ромънекиятъ дворъ въ Роетовъ на Донъ.
Ант. Боряаковъ

стре мри първия удобен* случай границата си до
Българскиятъ корабъ заплува смело и уверено
Кюстевдилъ, София и i вдинъ, намеренията па Гър изъ бурното море, направлявапъ отъ младиятъ, но оииция да заграби южна Тракия и да достигне до Ца- тенъ вечъ кормчия.
риградъ, нахалните закани, отправени непрестанно
Сплоти се българскиятъ народъ, привърза се силно
Едва дата, която, буди горчиви спомени въ ду отъ Белградъ и Атина, надменниятъ отказъ да се реви къмъ своя господар!, и подъ неговото мъдро ръко
лата на всеки дебъръ бъл!аринъ. Тя е датата на зира несправедливото дело,- извършено въ Букурещъ, водство въ иродолзкепие на 25 години направи чудеса
балканското умопомрачение, варечепо Букурещки до — всичко това недвусмислено определяше линията въ пътя, иа културата, извоюва си първостепенно
говоръ. Преди четири юдннл иа тоядеяь алчностьта, иа поведение, която България требваше да си избере. место въ политическо и екононичвеко отношение на
завпетьта и политическото късогледство иа сърби, Само наивни политици и късогледи дипломати можеха Балканския полуостррвъ, а заедно съ това възбуди още
гърци и ромъии и грубоегоиетичните домогвавия на Да верватъ и допуекатъ, че следъ всички тия обстоя по силно завкстьта и страха ва покварените си
великите сили, кои го сега. иай-много плачатъ, за пра телства бълорсяидтъ пародъ може да подаде ръка за съседи.
'..',"..'.'
вата и свободите ва малките народи, унищожиха сътрудничество па ржцгтв, които въ 1913 г. го
Богъ възнагради мъдрия Царь съ вечната при-.
вс4ка възможность за мирно споразумение и сътруд ограбиха и които се тъкмеха за новъ грабежъ. За зпателкость-и обичьта на.българския .вародъ..
ничество на балканските длржавици и създадоха конните интереси, честьта.и достойнството на България
Но. този миродюбивъ Царь-не се остави упоевт»
условията, които родиха днешните сътресения иа ц наложила да отблъсне тия ръце и въ решителния ю - на висотата, до която бе стипшъ; той не счете
ментъ да издигне своя мечъ, за да ги отсече. После завършена своята мисия; заработи той съ още по
Балканите.
Принципът/, на националностите, въ •••името ва диците отъ повелението f еж вече известни. Сърбия, толемо усилие'за заветната мечта ва всеки бългакойто 01 обявена пойната отъ 1912 година' бе по- която бе замечтала да стага велика чрезъ заграбване на ривъ, за националното обединение на целия бал)пр
;
газенъ и заменепъ съ вовоизмждрената формула за български зекп, лежи въ своя политически гробъ. еки народъ. • • - • . • '
'•'••'.'•"."
ябалканското равновесие", задъ която алчните за бъл Гърция па Веннзелоса, която се тъкмеше да стане
. Съдбата, обаче, бе; отредила дни на тежко из
гарски земи балкански народи скриваха своите •наеледнпца на Византийската империя, е безводна питание пр'Ьзъ 1913 10д. за Българин. Българскиятъ
грабитолскя апетити. България, •• която, понесе най- •играчка, въ ръцете на съглащенските агенти. Ромъ- народъ требваше да извие горчивата чаша, за да
толежй.та_тяжег.т.ь на Балканската война, бе. оненрак- вия,.-,която- у-давд.» да.-с^-трпевои-- • •'уяге.чешша.-. ва, разбере-какво-го-варе"35^ каква безподобна.•••КОДЙОСК*
дана и унижена. ПлодоветЬ ва нейните победи бъжа Балканите, преживява последните часове ва своя криятъ въ душите си неговите съседи.
унищожени. Правото за обединение иа бълшрсвото та агония. БЪЛГРреките победоносни знамена плющдтъ
• Но. не можа това 'нещастие да сломи свобод
племе бе отречено. И отричайки то. теориите иа Бу- въ долината на Морава и Черва, при Охридъ, Кавала ния . духъ; не отчая то българския Царь," който сви
• • • ' . ' знамето т по?благоприятни дни и напрегна всички
журешкия договоръ косвено отрекоха' и правото за и Дунавските устия.
Обединение на своите народи. Но ъъ 1913 год. те
Четвъртата юдишпива на Букурещкия дого «•или да подготви условията за възтържеетвувавето
ве искаха да видята и разберял» това. Алчностьта воръ ю заварва разкъсанъ и етъпкаиъ. Правдата, ва правата българска кауза. •
я надир4варваннята за хегемонии на Балканите й х а която ниша. зе е врестввнля въпреки.всички прегради
Богъ благослови това начинание, сплоти целия
помрачили разумите и съвестите. Забранилъ леги да се промива въ хода иа историческите СЪОВТУЯ, пародъ около, своя любпмъ 'осподарь. вдчзена сила
тимните асиирации и идеали на своите народи, съ- дпесь съ -неумолима сгро/осгь- и иеелъдоквость из- и мошъ иа войските му и съ подкрепата на съюз
юзътъ иа грабителите злорадетвуваше, че отъ Бу пълпява присъдата, която' сърби, гърци и ромъии ниците постигна се тъй дълго .теления бленъ.
курещкия договоръ е създалъ една присъда и едци гами си подписаха на 10 августъ 1913 година
Добруджа' е днесъ свободна; нашата българска,
окови за България. Те иска>а да и вядятъ уиила,
Добруджа отърси оковите си, тя свободно диша и
отчьяна, немощна, колевйчала прт-дъ техната воля.
високо изявява правата са за присъединяване къмъ
За щастие, надеждите имъ не се оправдаха.
общото Отечество, високо манифестира лгобовьта м
Днешните събития показаха дори и ва слеп
иреданностьта си къмъ българския, къкъсвоя Царь,
ците, че делото отъ 10 августъ 19IB година въ
царь освободитель.
същность бе присъда и оаови за неговите ав
тори. Творците на прословутото „балканско рав (Изъ позива на тричленната комисия въ гр. Вабадагъ.
новесие" беха принудени отъ логиката на тия съ
Въ среда, на 15 августъ т. г., се навърбития да искатъ въ името на принципите, които
юватъ 30 години отъ възшедетвието, на българския
преди четири години надяенно погазиха, съдей
престолъ иа HeioBo Величество Царь Фердииандъ I
Македонски френтъ, 12 VIII. Но цЬлия фронтъ
ствието на България, за да' осъщеетвятъ парод
слабъ артилерийски огън*, малко по оживенъ южно отъ
Епохата,
всредъ
която
младиятъ
привцъ
Саксъ
иите си идеали. Времето на българския политически
Кобургъ-Готски прие да ръководи съдбините на Дойранъ По източния бр-Ьгъ на Вардара едно непри
саптименталпзмъ, обаче, бе безвъзвратно минало.
ятелско разузнавателно отделение беше прогонено съ
Буку решкият-ъ д о г о в о р ъ
п р е д о п р е  българския народъ, бе бурва и никакъ не обещаваше огънь. На различни места отъ. фронта действия иа ра
зузнавателни части. .••'••
д е л и местото, п о в е д е н и е т о "и р о л я т а на спокойни дий иа бждащия владетель.
Надаренъ
обаче
съ
силна
воля
и
енергия,
съ
Въ завоя ва Черна, отъ 1!р4ме на време, ожиБ ъ л г а р и я въ г о л е м а т а с в е т о в н а т р а г е 
вепъ артилерийски и мипенъ огънъ. Източно отъ Чер
бистъръ
и
прозорливъ
умъ,
той
и
з
у
ч
и
народа,,
дия. Той u посочи пови пътища и средства за разре
на, тзно отъ Градишида, едно неприятелско разузна
шаването на македонския въпросъ, влезълъ вече въ най- който му поверяваше съдбините си,- бързо откри вателно отделение беше отбитр съ ржлни. бомби. По
острата си фаза. Покрай него той издигна и постави за чудните му качества, оцени способностите му, които Добро поле и южно отъ Дойранъ, доста силенъ артиле
разрешение въ пълната му ширина и резкость и-добруд ири умело направляване-- ногатъ да му обезпечатъ рийски огънь.
жанския въпросъ, прешълчаванъ толкова години срещу светло бждаще и прие предлаганата корона.
Добруджански фронтъ 12 VIII. При Махиудия
Цели 30 години отъ тогава! Горчиви дни имз
цената иа искрено желанпото отъ българския пародъ
нушечва престрелка При Тулчаумеревъ артилерийски
приятелство и разбирателство съ отвкддуиавския съ- да преживее младиятъ князъ въ новото си Отечество, огънь. При Иеакча отделни артвлерейски изстрели.
*
седъ. Разбойнишкото ваграбване на южна Добрудаа, въ забиколеяо отъ пароди завистливи и некадърни да
се
издигцатъ
на
плещите
си.
Занизаха
се
днп
бурия,
Ромънски
фронтъ,
12
VIII.
При Иеакча н при I V
която не живееше пи единъ ромъяинъ, и драконовски
лацъ реддкъ артилерийски огънь. Западно отъ Иеак
заплетоха
се
возпи,
които
заплашваха
да
задтшатъ
те постановления па Букурещкия договоръ, съ които
ча единъ -неприятелски пехотенъ взводъ ва лодки се
се повеляваше на България да събори старите укре едва спечелената свобода.
опита да слезе иа ' вашия брегъ, но бЬше прогонеяъ
Но младиятъ владетель не трепна, не се отчая. съ огънъ .
пителни постройки при Русе н Шунепъ, не оставаха
.
Чуствувайки силата па своя пародъ, съ пълпо
Въ западна Молдова ни се отдаде, въпреки сил
вече никакво съмнение дори у най-големите оптими
съзнание въ неговата прага кауза, той заработи съ ното неприятелско съпротивление, при което на много
сти върху бъдещите намерения-на Ромъння.
пъти съ атаките сн неприятелгтъ ии притискаше, ваши*
Безчовечните-издевателства, който всеки деиь още по големя енергия за'вътрешното закрепване те
изпитани части да разшврятъ фронта си южно отъ-до
сърби и гърци вършеха въ поробепа Македония, подъ по на страната и съ редна вещина спечеля благосклонното лината Тротожз.
.
'..•••
кровителството и при защитата на силите отъ Съгла внимание па великите европейски силп и обузда под
Упорито защищаваното отъ неприятеля село Пън1
чсу биде заето чрезъ щурнъ. Последните атаки иа
шението, пескривапото желание на Сърбия да про лите и алчни съседи.

10 августъ 1918 год.
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риха предъ свършения фактъ ст, решението на Берлин
русите и ромъните въ съсЬдшггЬ участъци па нашия Т. Ракж.джяевъ
ския конгресъ и па 14 ноемвриий 1878 г. бившиятъ рофронтъ б-fcxa напраздно. Всички 6ixa осуетени съ голе
мънскн краль Каролъ издаде своя манифеста къмъ
ми :ta тЪхъ загуби. По долпото течение на р. Серетъ
жителите на Добруджа, никъде не с п о м е н у в а ш е
артилерийската дЬятелность бЬше оживена. ^ НЬколко
за съществуването на ромъни тамъ. Едва следъ това,
(Изъ едно писмо до редакцията)
неприятелски атаки между устието на р. Вузау и р.
се почна откриването па ромъни въ чисто българските
Дуиавъ 'бидоха отбити.
села, като изкарваха за ромъни всички ония оългари,
Сраженията северно отъ Фокшани продължавай,
които на сънь попе недопущаха, че ще ги считатъ за
Ромъните, за да заблудятъ общественото мнение ромъни. И следъ това виждаме систематичното фалши
Ме;кду /i. Серетъ и ж. л. лишш къмъ Аднедуе и вчера
русите и ромъните атакуваха съ големи сили вашите въ'Европа, извъртватъ по едннъ най-непроетителенъ фициране статистиката за националностите. Макаръ че
линии. Пито едва-педя земя не загубихме. Западно отъ пачинъ историческите факти да доказватъ, че техните ромънските управници се беха заловили но едиа строго
;к. н. линия венриятельтъ биде отбитъ съ бой отъ гер права надъ Добруджа еж по-големи отъ пашите. Ста определена система да колопизиратъ Добруджа съ техни
манските части и изчлъекаиъ къмъ северъ и северо- тиите и брошурата на нашия съотечественикъ Фениксъ, ромъни, нредимствено огъ Трансилвания и Бесарабия,
занадъ, гдето нретърпе големи кървави загуба. Отъ обаче, както и редъ'други статии, печатани въ в. „До съ цель да прЬвишатъ българския елементъ, уси
«i авгусст. до сега по този боепъ театръ сме влели 1.30 бруджа", идатъ тъкмо навреме да опровергали, тех лията имъ не дадоха ояя резултатъ, който очакваха.
офицери и но вече отъ 0050 пленника, 10 орждня и ните неоснователни претенции, неночиващи на никаква Ромънските управници продължаваха да со по доверя01 картечници. Отъ р. Серетъ чакъ до Дунава, артиле историческа почва
ватъ па добруджанското население и не му даваха
И наистина, чудно противоречиви са мненията всички ония права, които ромънската ограничена кон
рийската деятелиость се значително засили, отъ колко
то презъ миналите дни. При устието на р. Вузау от па ромънските държавници и учени досежно Добруджа. ституция даваше на населението въ Ромъиия, при
До като въ 1878 година отъ една страна се е водила всичко че краль Каролъ декларираше въ споя мани
бихме едиа руска атака.
усилена борба между техъ, дали да праематъ, или не
14.VIII". При Панчеу се дойде до нови бояове, Добруджа като компенсация за отстжнване Бесарабия феста, писанъ и на български, че ще се дадатъ такива
при които пепринтелять води безуспешно атаки и по па Русия, отъ друга—днесъ виждаме, че друга се стре нрава. Едва неколко години преди сегашната война гЬ
несе пай-тежаи загуби. .Между долините Сузита и Пут мятъ съ фалшифициране па историческите факти и се опитаха да сторятъ това, но но такъвъ начнпъ,
ка нашити части изблъскаха ожесточено сънротлвляю- статистиката на националностите да доказватъ, че въ че българскиятъ елементъ бе ограниченъ и справедливо
щия се нвнраятель къмъ сквероизтокъ. По протеже Добруджа живиятъ повече ромъни, отколкото българи може да се каже, че не получи пакъ нивави права. И
нието на Долния Серетъ бойовете се развяха въ наша и други националности. Но нито едннъ ромънинъ не е смешно е, наистина, да владеешъ една област)., да я
полза, при които взехме пленници и плячка. Въ дел излезълъ до сега съ фактъ.отъ най новата история да нрокламирашъ съ.редъ софизяи за своя, а иъ сжщотовреме фактически да я считашъ за не своя! Това може
тата на р. Дунавъ артилерийската деятелиость се
докаже оснОаатедностьта на'техиите претенции. Дей да бжде само въ Ромъпия.
оживява.
ствително, следъ почвата на Паисиевата история, елЬдъ
Неириятельть се оттегли поради пашите атаки която се почна нашето възраждане, навсекждЬ почнаха
Независимо отъ това, нашите неприятели ромъпите,
въ мгълъхъ яа планините между Тротушъ, Путпа и изъ нашето отечество да се откриватъ български учи вместо да се засрамятъ отъ навършеното къ Добруджа,
Серетъ.
лища, да се строятъ български църкви, да се основават* презъ 1913 година, въ своето си безсрамие отидоха
*
читалища и други културни институти. Нашата До още по-далечъ, като ни откраднаха и останалата часть
Руски фронтъ, 12 VIII. Юкно отъ долината Трот- бруджа не е заемала последньо место въ това отноше отъ южна Добруджа, която бе подъ българска вдасть
зулъ германските и австро-унгарски дивизии заеха по ние Нашите бащи, дЬди и прадеди тамъ•• еж се зало и въ която не живееше нито вдинъ ромъпшгь. И тамъ
зициите по височините и селото Брецесци. Срещу на вили усърдно и трескаво за такава едиа пародоподезна видехме техната култура! Една безпристрастна евро
шите напредващи части южно отъ долината Ойтосъ ДБЙНОСТЬ. Въ всички градове и повечето села въ До пейска анкета напълно ще установи всички вандал
неприятелите вкара въ боя пресни силя, които, поднови бруджа ож били открити български училища, църкви, щини, на каквито еж способни ромгните.
ха ожесточените контра атаки, но безъ всекавъвъ у- читалища и други дружества, остатъци отъ които още I
Но не се гаси негасимото! Добруджа ся запази
спвхъ и съ големи за техъ кървави загуби.
i се наниратъ, при всичко че прЬзъ 38 годишното непо своя националенъ колоритъ и днесъ, благодарение на
*
носимо ромънско управление българскиятъ елементъ оржжието на българския войникъ, наредъ съ тона на
Английски фронтъ, 14 VIII. Въ Артуа бойната и духъ е билъ най-жестоко преследватъ. Но могатъли нашите съюзници, се.радва на оная свобода, на която
дМяостг. яавс*ккде се повиши; особепно пъкъ огъ две да ни посочатъ ромъните, колко свои училища съ от I се радваха всички българи отъ свободна България.
те страни на Ленсъ и па Скарах; на този фронтъ осу крили, колко църкви еж построили и колко читалища Днесъ всичко българско въ Добруджа е убедено, че
етихме неколко английски нападения. При едно пред и други дружества еж открили въ Добруджа до преди j нищо не е въ състояние да го отдели отъ целокуп
приятие на Саксонските и Баварските щурмующи от 14 ноемврий 1878 година? Това не могатъ да сторятъ, ното наше обединено отечество, за което еж дадени
деления при Нефъ-Натрелъ взехме едно гол4мо коли защото нт>матъ такъвъ активъ.
не малко жертви. Не еж разни Венделовцц, Думбовци
чество португалци въ пленъ.
Не е само културно просветителната дейиость на и други неотговорни фактори, оръдия на сръбския шонашите народни дейци, която прави впечатление. Има ' вииизмъ и тоя на влашката олигархия, а българскиятъ
Французин фронтъ, 14 VIII. По фронта нар. Ена и други обстоятелства, които правятъ по-силно впеча j войникъ е, който е въ правото да си каже думата.
и въ западна Шампания атрилерискиятъ бой се засили. тление и говорятъ само въ наша полза Когато револю- | Ако ромъните се нуждаятъ отъ излазъ на море, нека
При Кронилотъ, южно оть Норава, французите атаку ционниятъ духъ на нашия българинъ-робъ со прояви тЬяната съюзница имъ отстжпи Бесарабия, за завла
ваха на два п&тн..заетите отъ наеъ на 10 VIII пози въ редъ възстания, ние виждаме, че мнозина револго •дяването на която презъ 1878 г. послужи Добруджа
ции, но.безъ успехъ. На северния фронтъ отъ Вер- ционери, като Левски, Еараджата, попъ Л'аритонъ и I като разменна монета.
Прочее, да живее свободна Добруджа, обединена
дюнъ аршлернйтв на двете страни се обстрелваха съ други еж намерили широко поле за дейпость. Колко I
незначителни прекъсвания презъ целия депь. Огънятъ се рокънски революционери еж се подвизали тогава въ | съ целокупното наше отечество — България!
постепенно усилва. Французите оставиха въ тия уча Добруджа? Еолко техни дейци еж искали свободата
24.VII.1917 г., Битолски фронтъ.
стъци силни части, особепно бЬха засилили артилери на Добруджа ?
'(огато турското правителство, сало неколко тоята си.
дипи преди руско турската война, се съгласи да се у*
Турски фронтъ, 14 VIII. Въ Персия нашите вой чреди самостоятелна българска църква съ управително
ски върантъ ВАпр-Ьдъ на десно отъ Боне. На Кавказ тъло Българска Екзархия, издаде султански ферманъ,
(Съобщения на В. Т. А.)
кия фронтъ едно неприятелско патраулпо нападение въ който изброи всички вилаети и области, които ще
отъ 32 человека предприе нападение срещу нашите влизатъ въ тая екзархия, като населени съ българи,
Н%ма преговори съ Роиъния. Берлинъ. Разпи гер
постове. Ние отъ това отделение убихме 15 души, а ос никвдй пе се споменуваше за некакви р о м ъ н и мански вестници възпроизведоха една телеграма иа.
изъ
тогавашната
поробена
България,
заедно
съ
цела
таналите серазбегаха. Напекои места по фронта слабъ
Добруджа. Когато("следъ това, неколко години по-късно, софийския кореепондентъ на „Кьолнише Цайтунгъ", спопехотенъ и артилерийски огънь.
сжщото турско правителство се убеди, че не е доста- редъ която ромънските държавни мжже г. г. Маргило*
тачно само учредяване на Българска Екзархия, е на манъ и Карпъ заминали за Виена и Берлинъ. Както се
Потопени параходи, 14 VIII Отъ една .германска ложително да се дадатъ и извести политически права научаваме отъ компетентно место, това известие не от
подводница въ Бискан и Атлантическия океанъ бидоха на българите, издаде другъ ферманъ, въ който из говаря на истината. Както Маргнломанъ гьй и Карнъ
потопени 25,000 тона параходи. Между потопените па брояваше всички вилаети и области, които ще се пол- еж но настоящемъ въ Роиъния. II двамата пемали на
раходи се-намира и големиятъ тежко въоржженъ пара- зуватъ съ тия права, обемащъ и цела Добруджа, въ мерение да отиаатъ въ Австрия и Германия.
ходъ „Омайнъ", 1000 тона. Сжщо и едипъ неизвЬстенъ която бе известно, че ж и в е я т ъ' бт лгари, но
*
търговски параходъ. Тия двата парахода били натова дума не е ставало за некакви несжществующи ромъни
Ромънсниятъ дворъ въ Ростовъ. Съобщение на
рени съ муниции съ курсъ на пжтуваяе къмъ Изтокъ. тамъ.
• • ' . " •
Петроградската телеграфна агенция. Комисарьтъ на
Малко по-късно, когато вече ромъните се наме временното правителство въ Ростовъ на Дояъ е иато-

Ромънитл> и претенциите ЙМЪ върху Добруджа
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Л. Г, Поиовъ

Историческото значение
на Манасновия ржкописъ
Следъ първата и втората дописки, печатани въ
в гДобруд7ка" брой 14 и 15, напълно ясно стана сега
за всички, какъ е станала кражбата на Манасиевия
ржкописъ отъ ромънския професоръ Ионъ Богдапъ.
Това било доста отдавна, првзъ 1895 год., извършено
по начиаъ, който добре характеризира ромъните въ
лицето на техпитв най-културни и интелегенгни пред
ставители, техната нагдость и алчность да притежаватъ чужди ценности, да укриватъ и злоупогръбяватъ
въ историята съ чуждите ржкониси и паметници на
един ъ народъ, комуто те твърде много дължатъ кул
турно и политически.
Обаче, ние малко знаемъ, какво именно пред
ставлява' аюзи толкова извеетеиъ вече Манасиевъ ржкопись, съ какво е ценепъ той за наеъ и защо требва
да настояваме енергично за неговото повръщане. Тукъ
съ малко думи ще укажа на историята и значението
на другите два Мапасиеви ржкониси, които еж известни
и познати до сега. Огъ това можемъ да правимъ за
ключение и за изгубения исторически паметникъ.
Огъ Търновските царе на второто българско

царство Иоапъ Алексавдръ (1331 — 1371) минава за зувалъ Манасий. Така щото той не казва нЬщз ново
най-големиятъ любитель и повровитель на книжнината. Но тя е интересна въ друго отношение.
Носледнята въ негово време е добила такъвъ небиСборникътъ, съставенъ по желанието иа царь Ио
валъ и редко вижданъ сд4дъ „златния векъ на Си- анъ Алексаидъръ отъ 1345 г. —както казахъ'—включ
меона" разцветъ, обогатила се съ толкова много пре ва въ себе си стихотворната хроника на Манасий, пре
водни (повечето визачтнйски) и домашни съчинения, ведена отъ гърцки на старо-български. Този сборнякъ се
исторически и летописни, че съ право некои виждатъ намира въ Московската синодална библиотека и отъ
въ лицето на царь Иоанъ Александръ единъ отъ на-; неговия нреводъ на хрониката е панравенъ презъ тре
нште велики царе, ако и да е малко допрняесълъ за тата четвъртъ на XIV в. новъ преписъ, който се па
политическото и материално издигане па България.1 зи по Настоящемъ въ Ватикянската библиотека, Римъ.
Но заповедъ и желание на Иоанъ Александра българ-| И гфеводътъ и преиисътъ отъ превода еж работи па
ските книжовници съставяли па два пжти сборници! две различни ржце и датиратъ отъ две различни, но
отъ преводни и оригинални статии и съчинения отъ! близки моменти отъ царутаието на ученолюбивия царь.
най-разпообразенъ характеръ. Такива били сборниците! Огъ. тези ржкописни паметници можемъ да извлечемъ
отъ lcS45 и 1348 г. За наеъ е важенъ първиятъ отъ ценни и поучителни сведения досеашо формите, езика
техъ, съставенъ отъ 15 разпи съчинения съ богослов-) на тогавашната книжнина, както и досежно политиче
ско, историческо и поучително съдържание, между които ското положение ва България тъкмо въ надвечерието
се намира и превода па Манасиевата летонисъ.
на своето падане. За последното чершшъ сведедия отъ
Хроняката на Константииъ Манасий (византийски хЬтоаисните бележки, които изггьстрюватъ и изобиллетописецъ, живелъ презъ XII в. въ времето на импе ствуватъ въ ръкописите. Особенно иренясвачътъ па Варатора Мапуилъ Компенъ) била написана въ стихо тиканския прЬпиеъ не се е иридържалъ строго и нетворна речъ; тя започва отъ самото създаване на света уклонно о оргивада, а е измепявалъ, преправелъ по
и тече до средата отъ царуването на виз. им. Ншси- следния, допълнялъ и осветлевалъ то е съ обилни ле
форъ Вотаниятъ (1801 г.). Самата хроника, като .пое тописни бележки, които за днешната наша история
тическо творение, е лоша, а като детописенъ, орнги- представяяватъ особенна цЬццость. Москопскяятъ рж
наленъ трудъ нема особена цена, защото историческият* кописъ не е тъй цЬпенъ и иятересенъ, както Ватияматериалъ, който тя изнася, ни е извеетеиъ отъ по- скилтъ, и за това тукъ що разгдедамъ само носледиия.
старите византийски летописци, отъ които се е полВатнканскнятъ ржкописъ представлява целътоиъ
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варепь да се осведоми отъ правителството, далн е въз тавките на адмиралъ Лаказъ и на Дени Кошенъ за
можно да се настанятъ въ Ростовъ ромънскиятъ дворъ силя опозицията противъ Поанкаре. Даже и групата
па индустриалците металургисти, която на вре ме го
и правителството. •
_,
спомогна за издигането на Поанкаре, принудила минисФранцузките социалисти отиватъ въ • гтокхолиъ. тра па марината да подаде оставката си, тъй като ноПарижъ. Съобщеше на агенцията „Хавасъ". Делегатите следпиятъ, предъ видъ постигнатите отъ подводната
на социалистическата партия приеха една декларация, война резултата, не искаль да се произнесе въ полза.
въ която се казва че фрапцузеката социалистическа на исканите отъ тези индустриалци кредити за пос
партия отива въ Стокхолмъ за да се изкаже тамъ, че тройката ни големи военни параходи. Всички твзн се
сало зачитането на между народното право, зачитането риозни политически сътресения еж. язвикалк предсе
аа договорите, както u задължението за въ бждаще дателската крила.
, '
*
всички спорове да се подчпаяв;тъ на присъдата па
народитЬ, могатъ да доведатъ едипъ приемливъ' миръ.
Изпразднузаието т Басарабия. „Руская воля" еъПартията отива въ Стокхолмъ за да покани всички со общава за изпразването на Басарабия. Щабътъ на во
циалисти да оеъХатъ отговорпитЬ за извършените на енната область обнародва едиа прокламация, въ която
силнически действия въ началото на войната прави- прокламация опровергава злонамерените тревожни едутелотва, и да се цзкажатъ противъ правителствата за! слухове, относяща се до предстоящето изпразване на
да ее съкрати войн ата, като се запази честьта и жи Одеса.
вота ач нароДитЬ. Соц. искатъ щото противоставящите се
*
аа това правителства, да, бъдатъ принудени да заяАнглийските раоотници за Стокхолмската конферен
мть дали съ готови да повърнатъ териториите, пЬщо
коет) со повелява отъ международното право, и да ция. ,,1'айгеръ".Мииистьръ Хендереонъ подаде оставката
..кажат ь 'дали иаать намерение да се основаватъ на си. Конференцията на работническите делегати реши
съ големо болшинство да изпрати делегати въ Сто
воеииата карта, за да дойдатъ до миръ.
кхолмъ. Резолюцията биде гласувана съ 1,846,000 гласа
*
Революция ли? Бернъ. Французката граница биде противъ 550,000.
яанълно затворена въ е&бота на полуношь. „Бернеръ
Последица отъ разкритието на германск. канцлеръ.
'Тагблать" като коментира събитията въ Франция пише:
ПрачинитЬ за пълното затваряне на французката гра- „Бернеръ Тагблатъ" се научава отъ Парижъ, че прЬдаица не с& известни. Натегнатостьта въ политическото седательтъ на Републиката, Поанкаре, е съобщцдъ на
.положение е била насочена въ последните' дни про Рибо, че възнамерява да подаде оставката си. Рибо
гивъ Поанкаре. Силните нападки на Кдемансо въдвй- ноиолилъ .председателя да отложи този въпросъ до
чугвитеяиость еъ насочена нротивъ председатели. Ос свикване на камарата.
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Отъ с. Канлж-Буджакъ, Бабаданско:
Ваше Величество, но случай 30 години отъ възшествието Ви на Българския" престолъ отъ името на
селото Еанлъ-Буджакъ Ви честитимъ праздника и по
желаваме дългоденствие Вамъ и иа целото Царско
семейство.
'
,
,
,
Царю честити,
Решили сме на всека ц1на, екдпата и свободна
Добруджа, чийто окози еж разбити, да остане за ви
наги подъ Вашия сниптвъ.
Ваши верни сипове отъ тоя кътъ ще сложнмъ
костите ся, но вражески кракъ' пе ще допуствемъ да
тъпча нашата мила родини. НИЙ Ви считаме за иашъ
Госнодарь и щастливи сме, че днесъ поднасяме Вамъ
нашите верноподанически'чувства.
Киетъ на с. К.-Буджакъ, Стоянъ Толоровъ.
Църковно Учил. и-во, Иванъ. Митевъ, Велико Сърбовъ
Отъ гр. Бабадагъ:
До негово Величество Царя, София.
Отъ страна на: Тричленната комисия и населе
нието на града Бабадагъ, поднасамъ, по случай въз
шедствйето на Ваше Величество на българския прес
толъ, дълбока почить и чувства на преданностъ, които
неуморниятъ трудъ на Ваше Величество за гарантиране
свободата и благоденствието иа Добруджа, извика въ
сърщата на всеки добруджаици.
Нека Вогъ Ви подкрепя въ трудната зацача, за
което Добруджанци жертватъ мило и драго, като съ
гордость манифеетирагъ предъ света копнежа си да
вдезътъ погь скиптъра на Великия освободитель, Царя
на всичка българи. '
ПрЬдседатель Станчевъ.
'

П р з н и к ъ т ъ " на В ъ з ш е д с т в й е т о въ Добруджа
Тържествата. — Поздравителните телеграми. — Възеторгътъ и волята
на наеелението.
Днесъ Добруд:з;а праадиува съ най-годЬма търОтъ с. Касапкьой, КюсТейДжансно:
«кествсаость k тридееетгодитнивата отъ възшедствйето
Ciбрани днесъ въ Божия храмъ, ние възпееохме
•иа свои лтобимъ Царъ-Освободитедь. По села и градове къмъ Бога благодарпость, че ни подарв свобода чрЬзъ
еж отслужели молебени, на които ее е стекло делото храброто войнство на Ваше Величество и молихме Все
население, държани сд р4чи за живота, дейностьта вишния да Ви подари здраве и дълъгъ живогь, за да
-и заслугите иа бележития юбнляръ и с& уредени се порадвате та обидинення български вародъ, като
шумни народни маиифестацин и увеселения, каквито баща, който се радва на своите отраснали и настанени
Добруджа елвдъ толкова годишно робство за прьвъ синове.
' ; . . . • '
• пъть вижда.
Цари» честити,
Въ момента, когато туряме вестника подъ печатъ, по
Тежко нещо е робството. То убива духа и пре
"телефона ни съобщаватъ отъ различни пунктове, че
чи
на
прогреса. ,Четиредесег.ъ години се крепехме само
народните увеселения, яодъ звуците на народни и во
енни музики, еще продължаватъ и съ достигнали до съ надеждата, че ще бъдем! и ние нЬкога освободени.
•френезия. Но селските и градски улици и площади, Вогъ ни подари свобода чрезъ Васъ и войнството Ви
украсени разкошно съ зеленика, венци, народни фла и за това се считаме щастливи, че днесъ и ние можемъ
гове и ликове на Царското семейство, се люлеятъ да праздиуваме праздника Възшедствйето Ви на Бъл
^кръшни народни хора, на които еъ заловени даже бе гарския престолъ.
•довласи старци. Отъ 'Гутраканъ до Мачинъ и отъ ДоЦарю честити,
"брнчъ-до Дшавските устия се носятъ непристапнитЬ
Чухме мълвата, че. некоп ни успорватъ правото да
-„ура" и възторжените възгласи на освободеното до
iсе наричаме граждани отъ целокупна България. Тази
бруджанско васелиние:
! мълва ние.проклинаме съ силата "па нашата душа. Вие
.Да живее нашиятъ. Царъ - Освободитель!
Царю не ни забравяйте и направете всичко възможно,
Да живее обединена България!
за да не бждемъ вече разделени оть своите братя.
Да живее свободна Добруджа!
Да живее храброто ни войнство!
Царю честити,
Многобройните позоравителни телеграми, отпра
Нашите старци 8и благославять, като освободи
вени до Н. В. Царя отъ общинските съвети, черковно- тель, юношите ни искат ь да Ви бддатъ войници, моми
училищните настоятелства, култутните дружества и до те Ви възпеватъ въ своитъ лъсни, а всички Ви желаеиъ
бруджанските първенци, изразяватъ непоколебимата по честито и славно царуване надъ целокупния български
ля на добруджанското население, да пе допустне въз народъ.
връщането на НИЧИЯ чужда вдасть въ тоя кхтъ. До
За селяните:
бруджа требва да остане неразделна часть отъ цело
Енорийски свещеникъ (п.) Хр. Ивановъ.
купна обединена България.
Киегь: В. Трошевъ.
Ето неколко отъ . тЬх*:

*

' *

Отъ гр. Бабадагъ.
Празднувайки днесъ най тържествеиио тридесетьгодишнината на славното и мьдро царуване на Ваше
величество, поднасяме Ви съ чувства на безспределиа.
почить, обичь и възторъ нашите най сърдечни привет
ствия и Ви пожелаваме, Освободвтелю Нашъ, дългоден
ствие, здраве и сили, за да окрасате за вечни времена
блестящата българска корона съ още единъ скъпоцепепъ бисеръ — съ хубава и богата Добруджа, люлка.
на първото българско царство
Председатель на Черковпо-учидиетното н-ство
въ гр. Бабадагъ: Из. Ж. Ивановъ.

Щедростьта на Добруджанци.
Въ тия тежки времена селяни и граждани тукъ
се надпреварятъ да васияятъ фонда Добруджа": те
отдЬлять отъ залъка си, отъ екдтаиате за черпи дни
средства, за да се.'лрйтекатъ въ помощь на свещената
кауза, която гони той. Това показва, колко близка е
до сърдцето имъ.пелъта, за която е предназченъ въяросниятъ фоидъ,. какъ • те жертвуватъ йило-и драго
за свободата на родната си страна. -. -:- •
Такъвъ достоеиъ за подражание нрилгЪръ дава и
селото Горно-Чамурлий, което на два нми внася щедро,
веднъжъ 870 лева, втори пъть 19ВЗ лева въ полза на
фонда. Фактъ за отбедезване е, че въ подписката личатъ u имена.на жени и деца. Това иеже да се кон
статира само у народъ съ съзнание, решенъ съ всички
средства да си извоюва своята свобода и единство"

Добруджанци, разпространявайтевъетникъ „Добруджа'' -.; , • .

trsn-txa- Фтяопжя*

чтъ 21& пергамейтовн, кожени листа и е цЬненъ въ Александра.
много отношения. Освевъ за нашата история, той е и,е2. Цророкъ Давидъ н Иоанъ Александръ: Послеаенъ,като пояазалецъ за състоянието и развитието на дниятъ' стон отъ дево въ пълно царско облекло, надъ
вашето художественно нскуство. Препясътъ на хрони него ангелъ, който ну възлага корона ва главата.
ката е изоъстренъ съ миожесто — повече отъ 70 ри
3. Шгвнението иа Имп. Никнфора отъ Крума.
сунки и изображения (миниатюри) въ бон, които пред:
4. Пируването на Крума но случай победата си
ставляватъ лица и събития нзъ библейската, гръцката, презъ 811 г.
райската, византийската*, българската и руската исто
5. Кръщение БъдгДромъ въ нриехтетвието на Бория. Както летописпате бележки, така и изображени риса и семейството му и др.
ята, влегя наъ нашата история хвърлятъ обилна, свет
В Цирулане на Симеона въ палата иа Констанлина върху разпита моменти отъ българската и вязан- тина Багренороднн въ Цариградъ.
тийската история, върху народния • битъ, облекло-въо^
7. Смъртьта на Симеова.
ръжение, животъ, борби и пр..— всичко оть епохата
8. Кръщението на русите.
на Иоанъ Александра и неговите предшественици. Тукъ
!). Войната на' русите съ българите.
ни се даватъ между другото образите (ликовете) на
10. Войната па Самуила съ Василия.
v
много огъ българските царе, като нанр. Ерумъ, Bo11. Иоанъ Александръ въ група съ Исусъ Хририсъ, Симеоиъ, Борисъ И, Самуилъ, Гаврилъ Романъ, стосъ и летописеца Манасий.
Иоанъ Влади1'лавъ, Иоанъ -Александръ съ семейството
12. Иоанъ Александръ съ сиповетб си Иоанъ Аси и др. Ликовете на Иоанъ Александра и семейство сень, Михаилъ и Иоанъ Страшиявръ и редъ други.
то му пренневачътъ на хрониката снеЛъ попосредствепно
Съ разкриването кражбата на професоръ Богданъ
като сьаремениикъ, а предните български царе е костава
явно, че у насъ, въ Добруджа (какъ и отъ къде,
пнралъ или се нолзувадъ отъ по стари 'за техъ изоне
се-,
знае) се е съхранявадъ още единъ, трети щгЬоражеяил
пясъ отъ превода на Манасевата хроника, който сигурно
Обаче ио вечето отъ рисупките, които илюстри ще да представлява иптересъ и цвнаость като другъ,
рат* рлаописа, представляватъ събития u лнца изъ новъ паметникъ за нашата иегория и култура отъ епо
общата и бъдг. история. За насъ ех важни тези отъ по- хата прЬди и слЬдъ падането на България. Кога, отъ
сдвдаата, оть която ще епоменеиъ само ингерееняте: кого и при каквк политически и културни условия билъ
I. Смъртъта на Иоанъ АсЬнь, сиьгь на Иоааъ иаправеиъ ирваясътъ аатояновъ екземидяръ, яма ли и

какви мг cs летописните бележка — за-всичко това
нищо не знаемъ. Но споредъ мнението на одииъ отъ
нашигЬ ирофесори историци — този трети ирИписъ. на
Манасиевия летонисъ билъ въ пекои отношения по добъръ и по цвнеиъ отъ Московския и даже Ватиканския.
Недълго слЬдъ падането на Бувурещъ въ рьцете
на съюзните войски, нашата главна квартира делегира
въ тоя градъ сведущи хора като г. г. Д-ръ Ь. Филовъ
и Д-ръ. II. Обрвшковъ (посхЬ и нроф. Милетичъ) по
прибираниего иа Маиасевня я други ръкописи отъ бъл
гарска редакция и характеръ, съхраияиапи до тогава въ
арчивнте на частни лнг;а и иа ромънската академия
на наукиге. Постъпките, направени предъ професоръ
Богданъ за връщането па въпросния български ръкописъ ае дали-очакваните резултати. Той соизвинявалъ
съ това, че далъ ръкописа на Стурдза, който го отнесалъ въ Лшъ. Това едва ли е верно, толкова по вече,
че власитЬ изоставили на произвола иа съдбата маса
други ръкописи, и старинни находки въ академията и
Народния си музеи, далечъ мпогр по ценни за техъ,
отколкото тоя-български ръкописъ. Азъ съмъ твърдо
убеденъ, че ръкбнисътъ е въ Вукурещъ, у самия про
фесоръ, който, при по големи, но енергични и настоя-.
телпи постъпки отъ страна на нашето правителство
предъ съответните германски власти вь влашката сто
лица, би далъ ясна и точна сметка ва съдбата на тож.
тъй цеиеиъ и тъй редъкъ българска паметникъ.
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(Сннспжь № 22).

ва българите и турците-добруджански граждани, които ромънитЪ еж отвлекли като заложници и държатъ затворени въ салхани, затвори и открити плъннически лагери при епециаленъ мжчителеки режимъ.
Продължение отъ брой 21.
е. Вогдалян (Добрвппко).
19
20
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Отонъ Хрнстняновъ 17 г.
Волнко Христо въ 26 г.
Васнлъ Идшевъ 55 г.
Тодоръ Колевъ 46 г.
Стоянъ Колевъ 26 г.
Петко Димовъ 43 г,
Ваеилъ Петко въ 16 г.
Господипъ М. Бояджкевъ 48 г.
Стоянъ Еговъ 30 г.
Велко Стойяовъ 65 г.
Алекси И1,еревъ 50 г.
Янко Тодоровъ 48 г.

с Богд.-Чамурлий
1
2
3
4
.5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
S2
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46'
47
48
49
50
51
52
63
64
55
56
67
58
59
60

(Добрншко).

-Костадйпъ Петкоъъ 48 г.
Стоянъ Ивановъ 25 г.
Митю Ивановъ 21 г.
Дазаръ В. Косевъ. 28 г.
Лазаръ М. Косевъ 34 г.
Лазаръ Марнаовъ Терзиевъ 19 г.
Иванъ Вълчевъ 38 г.
Лазаръ Вълчевъ Терзиевъ 44 г.
Гено Петровъ 48 г.
йвавъ Петровъ Млтевъ 41 г.
Паекалъ Желевъ 46 г.
Митю Желевъ 48 г.
Ловчо Костадиновъ 6 4 г.
Петъръ Златевъ' 20 г.
Злати Петровъ 51 г.
Димитъръ Желевъ 26 г.
Митю Минчевъ 36 г.
Петъръ • Минчевъ 34 г .
Иванъ Илкевъ 34 г.
Юрдаиъ Пеевъ 52 г.
Атанасъ Цоневъ 20 г.
Юрданъ Ганчевъ 24 г.
Юрдаиъ Недевъ 38 г.
Гено П. Кара Ивановъ 31 г.
Милю Костадиновъ 47 г.
Костадйпъ Мариповъ 42 г.
Ганчо СТОЯНОЕЪ Топаловъ 51 г.
Сотиръ Петровъ 23 г.
Станю Дияитровъ 64 г.
Петъръ Пенчевъ 55 г.
Митю Петровъ 21 г.
Ангелъ Денчевъ 39 г.
Славъ К. Ивановъ 71 г.
Денчо Ганчевъ 20 г.
Марннъ Ивановъ 21 г.
Илия Добревъ 22 г.
Петъръ Русевъ 46 г.
Руси Ивановъ 37 г.
Андрей Стояновъ 46 г.
Ивапъ Деневъ 39 г.
Найденъ Ганчевъ 49 г.
Иванъ Ганчевъ 47 г.
Петъръ Ганчевъ 34 г,
Стоянъ Славовъ 41 г.
Петъръ Вълчевъ 47 г.
Вълчо Петровъ 21 г.
Денчо Геновъ 20 г.
Добри Стояновъ 47 г.
Андрей Добревъ 19 г.
Трифонъ Петровъ 18 г.
Димитъръ Геновъ 18 г.
Трифонъ Ивановъ 31 г.
Ангелъ Ивановъ 29 г.
Кочо Ивановъ 19 г.
Цанко Пеевъ 30 г.
Митю Стсяповъ 18 г.
Косю Ганчевъ 12 г.
Иванъ Минчевъ 31 г.
Ганчо Пиколовъ 23 г.
Атанасъ Ганчевъ 28 г.
Бою Мариповъ 39 г.

61
62
63
64

Стоянъ Марвновъ 22 г.
Начо Андреевъ 34 г.
Нкко Митевъ 37 г.
Кодю Митевъ 44 г.

с. Дели-Нсуфъ Еуюсу (Добряш).
1 Драганъ Минчевъ 65 г.
2 Пеню Атаиасовъ 23 г.
3 Димитъръ ПейчевъСалабашевъ 65
4 Колю Радевъ 35 г.
5 Иванъ Алексевъ 18 г.
6 Кръстю Георгевъ 15 г.
7 Ивапъ Днннтровъ 30 г.
8 Стойко Огефановъ 30 г.
9 Димо. Тодоровъ 30 г.
10 Митю Начевъ 18 г.
11 Васидъ Д. Салабашевъ 40 г12 Ганчо Минчевъ 50 г.
13 Колю Начевъ 50 г.
14 Митю Петковъ 30 г.
15 Ваеилъ Георгевъ 35 г.
16 Георги Д. Недялко въ 30 г.
17 Ивия Шшчевъ 48 г.
18 Желеско Георгевъ 30 г.
19 Недко Ив. Коваивъ 35 г.
20 Иванъ Петрупшовъ 70 г.
21 Иванъ Димитровъ - 3 5 г.
22 Недко Митевъ 60 г.
23-Първи Дончевъ 33 г.
2-4 Юрданъ- Михалевъ 17 г.
25 Боиш Славовъ 75 г.
26 Стоилъ. Станчевъ 46 г.
27 Стефанъ Петровъ 16 г.
28 Юрдапъ Колевъ 48 г.'
29 Жеко Марко въ 80 г.
30 Начо Алексевъ 30 г,
31 Димитъръ Начевъ 21 г..
32' Колю Петковъ 35 г.
33 Нечо Недевъ 40 г.
с. Есетлий (Добрншко).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Иванъ Янковъ 21 г.
Тодоръ Владимировъ 26 р.
Колю Владимировъ 32 г.
Петъръ Владимировъ 35 г.
Петко
„
16 г.
Костадйпъ Тодоровъ 40 г.
Колю Милковъ 47 г.
Димитъръ Янакевъ 55 г.
Янаки Дияитровъ 26 г.
Ивапъ Стояновъ 70 г.
Марянъ Поповъ 52 г.
Тодоръ Дучевъ 28 г.
Денчо Петковъ 13 г.
Кръстю Марииовъ 25 г.
Драгой Марнаовъ 19 г.
Мвтю Стояновъ 15 г.
Иванъ Владимировъ 35 г.
Стаио Ангеловъ 35 г.
Косю Владимировъ 48 г.
Стоянъ Милевъ 20 г.
Петко
18 г.
я
Колю Ивановъ 23 г.
Грнгоръ Петровъ 55 г.
Алекси Григоровъ 24 г.
Славъ Стояновъ 32 г.
Георги Стояновъ 22 г.
Крайчо Колевъ 35 г.
Петко Колевъ 28 г,
Иванъ Станевъ 40 г.
Киро Русковъ 22 г.
Руси Атапасовъ 21 г.
Георги Петровъ 12 г.
Костадннъ Георгевъ 20 г.
Христо Георгевъ 17 г.
Георги Дучевъ 2 4 г.

с. ЧЕфл.-Мусбуей (добржнисо)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
52
23
24
25
26
27
28
.29
'30

Андрей Ив. Титевъ 4S г.
Дииитъръ Станчевъ 43 г.
Тодоръ Стоячевъ 48 г.
Ваеилъ Ст. Кьосевъ 47 г.
Ваеилъ Василевъ 21 г|
Костадннъ Калчевъ 40 г.
Филчо Михалевъ 38 г.
Пванъ Братоевъ 21 г,
Георги X. Колевъ 35 г.
Ваеилъ Ивановъ -40 г. ч
Георти Георгевъ 45 г.
Митю Михалевъ 35 г.
Колю Жековъ 30 г.
Моию Станчевъ 50 г.
Геортя Гавраиловъ 48 г.
Мятю Г. Боюнаковъ 48 г.
Димитъръ Арнаудовъ 60 г.
Димитъръ Глнгоровъ 60 г,
Тодоръ Добревъ 35 г.
Мнтю Гьочъ Колевъ 46 г.
Киро Атаиасовъ 31 г.
Железко Атаиасовъ 23 г.
Андрей Атаиасовъ 26 г.
Колю Колевъ 20 г.
Маранъ Михалевъ 33 г.
Юрданъ Илиевъ 50 г.
Стефанъ Георгевъ 19 г.
Мнрчо
,.
18 г.
Железко Колевъ 23 г.
Георги Христовъ 20 г .
с. Жуеу-Бой (Добрншко).

1 Марйиъ Ив. Чолаковъ- 41 г.
2 Железко Ив.
„
44 т .
3 Жеко Мариновъ 30 г.
4 Ожби Ивановъ 28 г.
5 Христо Тодоровъ 21 г.
6 Илия С гоя но въ 42 г.
7 Парушъ Ивановъ 26 г.
8 Атанасъ Ив. Чолаковъ 50 г.
9 Георги Димитровъ 20 г.
10 Георги Петровъ 60 г.
11 Христо Дииигровъ БобевъЗОг.
12 Йовчо
„
„
20 г.
13 Станю Минковъ 45 г.
14 Костадннъ Г. Димитровъ 38 г.
15 Тоню Статевъ 60 г.
16 Денга Тоневъ 20 г.
17 Свеш. Алеасандъръ Ивановъ 45
18 Маноилъ (немеца) 35 г.
19 Ганчо Пеевъ 65 г.
20 Добри Ганевъ 22 г.
21 Петъръ „
30 г.
22 Георги Алексевъ 45 г .
23 Маринъ Марковъ 35 г.
24 Ради Славовъ 42 г.
25 Янко Георгевъ 20 г.
26 Костадннъ Георгевъ 25 г.
27 Кодю Георгевъ 17 г.
28 Сииеонъ Ивановъ 25 г.
29 стефанъ Костадиновъ 45 г.
30 Димитъръ Косевъ 65 г.
31 Милушъ Георгевъ 48 г.
32 Фялипъ Димитровъ 26 г.
33 .Атанасъ
„
20 г.
24 Ивапъ К. Желевъ 35 г«
35 Ганчо Христовъ 41 г.
36 Стан» Костадяповъ 41 г.
37 Петко Г. Деииревъ 35 г.
38 Тодоръ Ив. Ковачевъ 40 г.
39 Иванъ Д. Чанаиовъ 65 г.
40 ган1в Г. Дсрибеиски 60 г.
с. Каралпй

(Добрншко).

1 Георги Петковъ 60 г.
' ' 2 Дочо Юрдановъ 28 г.

3 Янко Госиодиновъ 76 г.
4 Тодоръ Ивановъ 22 г.
5 Стоянъ Тодоровъ 30 г,
6 Диниръ Ивановъ 50 г.
7 Христо Янковъ 18 г.
8 Димо Ивановъ 30 г.
9 Алекси Райновъ 17 г.
10 Стохоръ Илиевъ 30 г.
11 • Михалъ Ивановъ 30 г.
12 Методя Тодоровъ 18 г.
13 Юрдапъ Димовъ 25 г.
14 Димо Илиевъ 35 г.
15 Гооподииъ Ил. Спдеровъ 45 г .
16 Стою Димитровъ 35 г.
17 Иванъ •Жечевъ 65 г.
18 Петъръ Иваиовъ 3 0 г.
19 Ваеилъ
„
20 г
20 Коста Маноловъ 45' г.
21 Христо Алексевъ 35 г.
22 Георги Яяевъ 35 г.
23 Драганъ Петковъ 18 г.
24 Атанасъ Поповъ 70 г25 Йовчо Ивановъ 75 г.
25 Стоянъ Илиевъ 40 г.
26 Ивакъ Д. Богдайлиевъ -44 г .
28 Сядаръ Ивановъ 40 г.
29 Генчо Димитровъ i8 г.
30 Генчо П. Димитровъ 75 г.
31 Иванъ Ирановъ 40 г .
32 Ваеилъ Илиевъ 19 г.
33 Злати Жековъ 42 г.
34 Петъръ Милковъ 45 г.
35 Стоянъ Георгевъ 20 г. :
36 Петко Ивановъ 28 г.
27 Teopi и Христовъ 35 г.
28 Янко Георгевъ 30 г.
29 Иванъ Господпповъ 22 г .
30 Тодоръ Василевъ 70 г.
31 Илия-Дражевъ 60 г.
32 Петъръ Тодоровъ 70 г.
33 Костадйпъ Петровъ 25 г.
3 4 Енчо Иовчевъ 22 г.
35 Митю Яневъ 27 г36 Митю Георгевъ' 30 г.>
37 Петко Георгевъ 27 г,
38 Димо Д. Богдайлиевъ 35 г~
39 Панайотъ Димитровъ 60 г.
40 Андонъ Христовъ 50 г.
41 Ивапъ Стояновъ 20 г.
с. Гор.-Сарадака (Добрншко)».
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Маню Милчевъ 65 г.
Митю Сгратиловъ 40 г.
Руси Колевъ 36 г.
Иванъ Мичиковъ 45 г.
Георги Пеевъ 25 г.
Иванъ Василевъ 20 т.
С-ганю Мичиковъ 32 г.
Петъръ Мапковски 24 г.
Иванъ
„
38 г\,
Петко Станевъ 26 г.
Лечо
„
22 г.
Митю Христовъ 25 г,
Енчо Жиховъ 23 г.
Руси ^ „
30 г.
Гапчо Колче въ 40 г.
Иорги Петровъ 30 г.
Вълчо Ганевъ 45 г.
Стоянъ Гакевъ 35. г.
Иванъ-Алексевъ 42 г..
Стойно Ивановъ 25 г.
Георги Узуновъ 19 г.
Георги Енеиъ 30 г.
Нетръ Цонковъ 28 г.
Христо Мю.амовъ 32 г.
Г*ию Колевъ 25 г.
Янко Желевъ 65 г.
Следва.

8абшд*яка. Умолявад се итш обаяни й частпя лица, които ufoaaun
грешки и опущения п списъците да гн съобщавиъ въ редакцията.
Издание на фоидъ ДОБРУДЖА
Военна лечатннца— Бабадагъ
Директоръ: Драгвмяръ Начовъ.

