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| fцария и дори Швеция еж прйерите на нането строя на Съюза, по добра воля, безъ as плащане и
•твърдение. Времето обаче тече, положението на Съ- принуда. Въ военно и политическо отнояение нашата
| мак ението става, по безизходво ]въ моретата и на самостоятелность и равноправие еж до сега ненакърнени.
| сухо, и- явната принуда.дохожда 1на дневенъ редъ, за Противното може да твърдятъ само хора, които непоз— Много сълзи до c e i a c x пролети вадъ малките. Еег о безъ да се държи сметка з^международнитена- наватъ упоритост! та ни. И ceraj въ започналата вече
мародй. Разбира се, само крокодилски сълзи.-Вай-» чал » или прогласения протектор|тъ .надъ малките, ликвидация на войната, ние сме равноправно, трети
много надъ т4хъ е плакала и продължава да плаче кс ^то е патевтъ съглашенсЕи.; 4 .
рани отъ съюзниците. Въ същото не се съмневаме
Англия. Тя ввЕагн е била;надъ гроба ва малките,
и ва въ бждаще.
ьСдучаятъ е съ Холандия. Англия и Съедине
жшеяа и неканева, и винаги е" плакала. •
яътЪ Щати отъ името ва Съглашението поискаха ет
Съпоставянето на фактите дава заключението
е ииъ
•••••'Ч'• Презъ- войната една отъ .лолемитъ" идеи на А
уииматумъ отъ Холандия <да ииъ бъде пре за малките гароди. Който малъкъ народъ отъ нена.
Ш и я стана; защитата-на малките. Тя иска техната AaAeH* целия холандски търговски флотъ,' инъкь месилите се още,' ц4ни съдбините си, преди да вку
еаностоятелность, но разбира се само Тогава и там*,!1*6 го конфискуватъ. При тая алтернатива, кратка си-отъ плодовете на доброто й" злото, да направи
тогато е отървало на-интегесите' й. Край Англия щж я?на » м а л к а т а Холандия, съ.рисдъ да. загуби неу равносметката на досегашните фактически неща,
к о т о Съглаи-ениепритлата нейната цигулка.
тралитета^на. Германия, остави на" разположение то- безъ вмешателството на сантиментите и пииностьта
v
•
-'*?• Каква съдба, обаче! Ол*дъ като болшевиките * а ж а . с и > 3лат , ВЕ ** месеци миваза;. Положението ва на фразите. ';
;
Интересите
ва
всички
малки
народи
еж
въ равтюеха властьта въ Русия и публикуваха тайните до Холандия е безизходно,• защото е,беззащитна въ ръ
ЕоправнотО;.
имъ
третиране
и
въ
уважаването
на
тех
говори на Съкашепйето, света въ малките вароди цете на две големи сили и тя макаръ и съ изве
изтръпна ртъ ужасъ. Па царска Русия се е • давало стни резерви и уговорки, .прие .-^ултиматума.-' Съгла ния суверенитетъ отъ големите сили. Въ това отно
правото' на западната Си граница да решава свобод шението, може би,. ще се помъчи | пакъ -j a обясни и шение малка България неможе да се оплаче отъ
но разпшрбченията си. За Гадкаиите се разкри мизери- тоя еквекутивевъ актъ,'съ своя-.^обри 'желания; като своите големи сиозници, които третвратъ съ нея
ита по проектираното разпокъсване на Гългария и Тур- вапринеръ,' че то ще д^ва прехраната на' холандци, всички въпроси на равпоправни начала и съ истин
ска коректвость се държатъ кгмъ светЬспта на су.ция. И Англия е знаела всичко това. Да, съ нейно' зва които, n i иатъ нужда въ^такъвъ /Случай отъ флотата
ие.рщща
У .ц ь ^ Й Й Л 4 , <*^Ь?^Ц"<1'
ние и 'съгласие" и, разбира се,; вищо ; отъ: това, не -Д си, и др. •Но,1разбнра се, никой;..#^а да^ 4 щйрда, j a
това, защото самото -. холандско общество -..-. е раздраз
тфечеше Т|а ~вд
f
;
на холанд
ъите'народи. :;г \ v '• * •:'.;.*':•;^-> - ;1''"•'';''••••, '--'^"i нено и протестира срещу това, унижение
s
ския
суверенитета,
••;•..
':'".
;
; ^ Всичко до тука о . все пакъ още ниво, съ
Причината" на това брутално' нарушение на хаг
нстйнската величина.на мизерията. Малките народи
ските
задължения отъ ;съглщенцме е трудното по Штмявт, отъ Щаба на Д М с т з у ю щ а т а армня.
за много години ще сиспомнятъ съдбата на подлъложение на Англия' й Франция въ "войват а. И ваше:
в а 2 7 I I I . 1918 *.'
таните и подмамени отъ съглакенйето. малки държа
то
мнение
е,
че
колкото
повече:
(те
>
затазватъ
въ
ви, жертви въ настоящата война. Действително, и.л1Чяо^нТтТ
Маведои(ни фрошъ. На неколко места ЕЪ завоя
ще" продължавате да изнудватъ i s Черва
/9ИПЯ11Т1 т - а я и т т1лтгЛ-лп •»»—п
п тгтгпя-л m&xrno
on а
'. по силно
врани тприятелски огневи урагана. Вь
«авите
иматъ шл4ма гива, т.лп—л
която. е.
чисто тйхва, за)
[малките. Случая съ Холандия ни1се вижда, катодна- пр#дпс;ЗвциовЕъта К4СТЕССТЬ юаш> отъ с. Хума нашъ
•еждбата която ги .сполетя,, но се пакъ интелектуал:
г
чало на- едипъ курсъ, който съ лашеиието съ после- патруяъ развръсва съ опнь едно грацао пехотно от
жнт4 виновници въ тая трагедия на калките: Вел
дователность ще продължава да прилага. Мизерията деление. IOSHO отх Гевгеяи и юго-заиадно отъ Дойия, Ромъния, Сърбия, Гърция и Португалия си остана съглаженските дузш по протекторирането на мал ранезото езеро отъ дв^те страни артнлервйсгата стрел
ватъ съглагсенците.й товане еслучаенъ-актъ, единъ
ба ч б!ша по-ожигена. Два внгдяйеги патраула, кокто
ките скоро ще блесне, Отъ безиеходностьта на" Ан- кастъпвха.къмъ
вашите постове южно отъ Вярдара
нзолираиъ прецедептъ, а "една тактика основна, една
тантата ва западъ, гръмовете които ще дойдатъ ще 6*sa грогоневи еъ бонби. Западно оиъ Вутзовското
политика, която прокарва и следва Аптантата съ
удрятъ и малкитЬ неутрални народи. Защото такъвъ езеро 64ха р?зпргг-ввти съ ргъгь дра английски пе
аечки средства. Сдедъ като бъде изпитана силата на
е реда: следъ сразяването и разсипването на всички хотни взводове. Eenj ийтеаска авнатсри нустнаяа кезлатото за подкупвапе на малките, за да станатъ
калки, които се отдадоха на съглашението, иде реда колкс^бемби по една наша ясно означена военна бол
иаемници въ войната на Англия и Франция, дохожница пра гата Порна.
па неутралните малки, които Апглия и Франция въ
датъ обещанията навшроко, за чужда сметка, ако ли
Добруджански фронтъ Примирието продължава.
своята борба за животъ или смърть ще поискатъ да
и това не помогне, тогава идватъ заплашванията и
заставятъ да взематъ участие за облегчение на съ
Съюзнически св&дедняя.
жрипуждвнията съ силата.
глашенската участь.
• Западенъ воененъ теьтръ. Разбнтме английска и
«,;.. Едипъ повърхпостенъ погледъ върху .историята
' Съглашението някога ие е разучвало и гледало френски дивизии се опитаха вчера пеново да задъра» намесилите се малки държави : открива ва*ата съ сериозно око на намесите на малките, доколко жатъ напредващите задъ р*ка Cosa части, обаче безу
правота, Португалия е жертва на'силата на злаТото;;Те съ навремени, уместни или гарантирани. За техъ спешно. Нке отбихме вевчкн ненрг*трлскв атаки и
€ърбия — на щедрите обещания, отговсрящи иа^ е важело, да иматъ наемници, и да хвалятъ успе принудихме прстввнЕка отъ рано сутрнпьта ктмъ от
нейната ненаситность по чужди земи; Ромъния на хите ,-на дипломацията си, въпреки, че крайния ре стъпление по птарокъ фронтъ. С4ввро южно отъ Аледното и па другото, а Гърция се остави.да я ях- зултатъ за малките наемници да е отивалъ до техното бертъ ние нвнвхие р. Анквръ. Албертъ падна въ паши
ркце.<* Южно оттг р. Сома отхв1рлихме неприятеля
я ^ п и разкарват* пакъ за същото, Може би, Бел- разорение. Основателно в Танъ тия дни писа, че задъ Молаъ и Лихоаъ. Роа биде щурмувапъ. HoaSonb
тая в едничката, която има малко по-другв причини съглашенската непредвидливость по намесата ва Ро биде очистенъ отъ неприятеля сл*Ьдъ скленъ кърваьъ
*» учаспта си, ако разбира се, не гледаме едновремено мъния, а, именно, отъ какво значение можеше да бъде бой изъ улиците. Числото ва пяевнвцете расте. Пляч
*& нашествието въ н е й н а т а земя и на ней- участието на Роиъния въ войната, дали е отъ полза ката се увеличава. Артилервйсккте боеве предъ Вердюнъ, въ Фландрля и въ Лстарингия продъяагаъатъ.
тая прекомерно благосклоненъ, неутралитетъ к ъ и ъ ' ^ м ие, е едно позорно петно за внамето на съгла' Ротяиетръ фонъ Риктофанъ свали своите 69-й и 70 i
Самапгението ощв?въ първите дни па войната, ма- щението. Съжаленията идатъ, уви, много късно, когато противници.
•аръ.неутрализираностьта и да беше еднакво гараи- Роиъния е същински повалепъ труцъ, изоставенъ отъ
В е р л н н ъ . Водеяото отъ Кайзера .сражеиле иа
та
Ра1аз отъ всички велики еили.
съглашението.
.""
,
западъ сродъдягава победоносно за германските войДа не забравяме въ тоя редъ на мисли н.нео скн.. На старото боЗно nose при Сома англичаните съ
Но само това не е." Останалите малки държави
Щь иънъ отъ огнената линия па боя, въпреки по- качветвимото предизвикателно и обидно поведение отново разбити иа отделни места къмъ югъ. Нашите
«тановлениятаиа. международното право по. пеутрали- иа Съгла «ението кънъ малките си наемници. Нито войски съ напредзали повече отъ 45 километра. Пляч
ката , отъ военни материяди се увеличава постоянно.
"«яа, Het.ce държатъ еднакво и въмъ двете борящи ндедна конферезция въ Парижъ, Версайлъ, Дондонъ Кървавкте загуби на противника съ извънредно тежки.
«грани; Почти всички ех благосклони съ неутрали или Римъ малките йе приежтетвуваха съ решающъ Англичаните сами призиаватъ, че загубите на герман
*w» ей кънъ аптантата. Ж това е пакъ последица гласъ, като равноправни. И тукъ сжщата' пренебре ските войски съ малки.
*Рв отъ вбж знае какви симпатии и чувства кънъ жителиость къмъ. теорията на правото и статуите на
« ? # защитници^ на малките, а чисто и просто, отъ международните конференции, за равенството на дърДобруджанци, разпространявайте
яркрвтите заплашвания па Съглашението еъ гладъ ж|*авните суверенитети.;
в. „Добруджа"
^рилеиъбойкотъ. Холандия, Дания, Норвегия, Шие-1
България еднничка, като малка държава, е нъ
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и изостанало население. Дори подръжката на поетра до н^и-подходящато место за преминаване съ «ми/
далите войнишки семейства се допуетаа. Това е де на Дунава в оть тахь дч сз съединим-, съ seii**
лото яа окупационната германска вдастъ, дело високо яяцнте на съсвдното крадствз Унгария. Пшжендеи
хуманно, което историята на войните па познава
на моста ще са диктува отъ границите, които окод.
до сега.
Търпнмостьта отиде до край. Дори въ етапната чатвяно ще бъдатъ установени. Едяо подходящо щ»
Ромънате почнаха войната еъ големи реклами за
(]щ
своята „велака армия". Спомняне ей, съ какво детин аона въ Добруджа, където говорятъ толкова хидеди наваав на Дунава съ носи, е бързия Юп,
ско санохвалство разправяха на л4во и десио за раз българи и, където съ нашите национални мечти, и таиъ източно я блязея до гр. Долни Мялановецъ пр1811
маха на своя .разбой" и какъ дори беха успели да шепата колзаивти вяася добиха подкрепа и права, ка тоя мость ще бъдеиь въ състоя гае за въ бъдеще д
убедятъ нехои наивници, че технся пожъ въ кьпоня- кзито нито едвиъ бъягархнь npsib 40 те години на янаяе едяа прека ж. и. свръзка съ Централните t
т* на Марса, ще реши изхода на войната. Може ба, ромънското упрваяенне не е виждалъ на съпь. Мнозина
я това фалшиво чувство имъ изедв главата, макаръ, нзуненн се питаха, нима тоза е възможно едедь една Съюзни наиъ империи. Първиятъ иостъ, който Б и че въ дните, на своя прнстрастеяъ шзутраяитетъ иакъ война предизвикан? съ иодлость отъ влаха? А всичко т р и я ще ижа, сдедовмеля), да строи надъ Дуядц,
съ него спечелиха много злато за шепата самоуправни- това съ истинските факти. НЬщо повече. Ромъния оз щ« бъде този, койго ще послужи за свързяаае бищя. Въпреки това "Саносъанавие" за тежизата на ар та на едничка на кзтокъ, изолирана и изоставена отъ це гарскяте съ унгарскагй же^зяиця.
мията имъ, те накъ си останаха подля и плахи влаея. лия светъ. Поиска мяръ. Дадохме й ръката ся. На
Огъ Дунав» прж Ю(ъ линията ще се р ш щ
Много кроиха, дълго чакаха сгодния чавъ да забиятъ взехме кхть чвего нейнъ по базите на прелинянарниа
ножа си въ гърба на отрано определената жертва. маръ. Поехме доря задължение хъмъ нея да й гаран п) доляната на дунавския притокь Порвчка, ще HIГорди вянаги въ приказките и позите предъ вънкаш- тираме изхода на морето пра йюстеаджа. Ето едно чудо не вододела пра с. Л/ка н оть таиъ ще сдезе де
няя свел, те всекога въ полето иа честъта съ бивадя въ военната история. Доб£деяиятъ ее гледа като скъпо гр. Злйиръ, 34 да се съедини при този градъ съ
фаворв. Съ една дуна, OTS. 1917 г. до.дявсъ на Ромъ
лукави и неморална. '
построетта вето векезяаца — Прахово— Здйадрь
Новата имъ история е пълна само съ такява „до ния и носната нзмФиа, слЬдъ като я набихме, съкнътъ
бродетели". Вь 1913 година, както и въ 1916 т* ся отговора съ енхзходятедяостьта и мялостьта на бащата -Ккжзваць, s да я нзяодзува до Кяяжевецъ, отъ
дето щз следва гораьото течение на Тямокъ, з» да
послужиха съ една метода, въпреки хвадената сяла па кънъ блудния синъ.
На всичко това съ какво ни ее изплаща та? Вчера стигне и се съвдизи съ сзгащитА-мзадуяърода* ц .
войската си, да биятъ въ отворени врати. Плячката
презъ 1913 година, оть славния „разбо!" въ северна ни разиграва съ скроени министерски крззя, еъ мазни ния при Пярогъ.
;- '
погледи ту къмъ тоя, ту къаъ оня, а днесъ съ демон-.
България ги блазнеше и въ 1916 година.
Огъ
менюто
иа
моста
—
бързея
Е)1Ъ
—
жвБЦинъ день, когато Австрия, техния 30 годишенъ странни и явня протести срещу окупационните власти
лезоаъгяака
линия
ще
иояе
дг
се
разаюни
въ
Уд.
ехюзикъ, беше въ тежко положение, власите й изме s технхя печатенъ органъ „Бухарестеръ Тагеблатъ",
гарска територия вь две наяръвдеяия едяого кьп
ниха и удариха съ изненада ножа си въ нея Ако това за които неща на донася нашия коресноядеятъ.
Ако това не е същински бунтъ отъ, победения, Оршова и другот> къмъ Вшяаь и отъ танъире»
беше се случило въ частния жявотъ, подобеиъ актъ
щеше да бъде кваяяфицнрань като иай тежка при то сигурно е своеобразеиъ неговъ фохуеъ, за да си Таяишваръ за Будапеща и Б^рляяъ. Тяпре^мвм.
ета пность, съ првдунясълъ, свойствена на покварена, разиграва коня, за наша сметка.
Влахъ отъ добро не разбира. Ние го познаваме ва това удобство, че местото'НзЗраяо за пре»нап*
морално паднала воля. Въ междудържавни жяаотъ,
макаръ и непълно рвгулярань огъ правионаказатеянн по-добре, като ващъ съседъ, отколкото другите, юиго него на Дунава е много пригодно за посгроявшгв
морни, то иакъ престъпните състави могатъ да бъдатъ еаио еъ таргувалн съ него. Въ ВлаХяд всичко е гнило, на едияъ иость, понежз коритото на рекмавъсаз!
регулирани по аналогия иа ония на частноправакте Надежди възлагани на нея еъ къща поетроеза на ив- и ч»сть на к^пръктяте е много стеснено. BIipoii•тношепяя. Честпиятъ неутраленъ еветъ навремето съкъ. Шепата влашка олигархия никога неиа да бъде яата на рйката не местото на могта не е по-шви.
«яраведливо окачестви.тоя влашки актъ, като подло служителка на идеи и иа договори. Тя отъ сега за отъ 400 — 600 жегра.
братоубийетво. Съ него Ромъния целеше да убие Ав прилича на галено дете, което иска да ни се качи на
Втората артерия оть жзхдуяародно зяачен^е ще.
етряя, а еъ нея да пререже и главния нервъ па цен главата, вада ни язде. Война е още, това е опасно.
тралните сили отъ Верлинъ за Цариградъ. OiexTXs Насилията не еъ препоръчителна н-Ьрка, но и толе- бъде тази, коато ще еъедизя Изгач^а Еврояа прел
ниатъ наблюдатеяь само така преценяваше влашката рантиостьта да бъде съобразно човека и еъумере- Въдгария съ Ц^рдгра^ъ и съ Btsoio море под Д«въоръжена намеса, макаръ мазната букурещка пре ность, защото всичка изаенадя ех възможни. Егянь деагачь. Вздядкь Б.дгарая господарка на цвла Доса, на първо време, да не издаваше войнетвеностьта българска държавняхъ преди много година беше вал
тяралъ Рохъния съ прозвището „лека жена". Той, като бру^ис» до устизто на Дунава, направлението на то
ей хъмъ Германия и България.
Правдата беше еъ насъ, еъ Съюза. Измбната бъягархнъ, а познаеше по добри отъ вгячки излъгани ва важно съо$щ4нив е оярйдедвно. Дуяавд ще бхдв
повдигна духа HI, гневътъ ни пораства за мъжка раз дипломати преди 1916 год Същата леха жена играе ярЬдвърданъ съ мость на това място, гдето првзь
плата, пешите мяшцк ее напрегнаха за отмъщение еега—пакъ своята роля. Реалязъиътъ я треззаностьта твденявто на вековете, както и презъ назтоящш
Войната приехме всички съюзница. Само въ некохко на българина, който: много пъти е етрадалъ огъ лука войи, е аредепвдявааъ най удобно явего за налезвденя се стопиха влашките линии въ Добруджа и Вла вата Византия яма усета да екваща по-сигурно язиаповтаря: Ромъния ще оотазя твията отъ съвзръ на югъ ж обратно на воюващ»!
хия, предъ напада иа войските ни, Какво етана, това мата; той и даееъ пакъ
1
•е ваае. Цедото влашко кралство до р. Сересъ, нзгра вехчкх чающя, сега и утре. еъ излъгани надежди Не народи. Това место е при градеца Исакча, гдътв
дено върху подлостъта, лъжата, народната мизерна и блуденъ, а покваренъ а загубеаъ «иаъ в Ромъния и вотяге на Дунава ек арабраня въ едно вдизствзю
като такъвъ требва да бъде третирана.
чокойската тирания падна вь ръцете ни.
корито н гдето шзрянъта му при средни хода иа
Отъ тогава до сега ние сме, българи, германци и
надминава повече оть 750 метра. Огь туаь мазиавстрийци, властите въ окупираните територия.
та ще добие едно насонаяа къио изтавъ, за д а н 
Германските окупационни власти вложиха в:хчна презъ главния градъ на Добруджа—центръ ва
хата доброзъвестность и амбяция да впесатъ редъ х
българщината
таиъ—Тудча—оть гдето ще сдвди
порядък въ окупираната зона, к?ято да подобри жи
.ИнрчА Вь предстоящите поговори s% миръ презъ Ба^адагь до селото Хшлмджзи. Огъ тази га
вата на мирното население, да обяегчи страданията му
отъ войната, която наложи шепата луда и алчна оля изжду другите въяроем отъ народоетопански хлрлк- ра на югь щз се изюлзува а >с гроеяата вече и на
гархия. До грижите и труда на окупационните власти теръ първо место ще заеме и въяросъть за бъдещи
ходища се въ езспюатаря железяя^а, коато н ш етоятъ техпата редка вь света тояераатность и яо
те съобщения между.двете със*дчи държава.,.
ва ярязъ Мздкядяе, :Добрячь до Шуяеяь. Огь Шгяяность.
Първата и най важна свръзка ще бъде лиаяята, ме1ь ощ по на югъ ще с-з изяшуга строящата се
Животътъ въ Влахйя затече бърже въ нормая
ното си русяо. Отвориха се роиънските учалвща. В а която ще ни свързва съ съюзните цватрагш тш аз настоящзяъ Нзтодяа презбалкаяжа дааия ЖуроизповЬдането не се побутна съ пръстъ. Банките яро ржи. За да се реализира тя, грШл да озтаязяъ м?иь— КаряоЗатъ, а отъ ттъ нитатъзъ прМЯяШ*.
дължиха операциите си. До окупационните власти се следъ войната въ твраторимеяъ кздгактъ въ Австрз- до долината на р. Туад.1-. щз ipiiea да се прлзустрояха въ Вукурещъ представителства на бившите
дв до 0|;рияъ нова линя, коато при В/деди В/рромъвски министерства, съ роиънскя переовалъ. Вра Уягареката монархия.
Разполагайки'
съ
течението
на
Дунава
отъ
Bv
сазъ ща раз двоя нов )то изяцуяарзддо съ>бадздяв въ
пъленъ порядъкъ, установенъ огъ германските власти,
какъвто широките влашки народни маси пораво.и иа заящъ до Тяязкъ, нае кожзяъ да проввдвяь вияагя двете наяравле1яя: за Цариградъ и Maa Ami i
еънь не съ виждали, развяваше се живота на мирното една пьрвоегмеиа жездуяарздяз ляяяя оть Парзгь за Д е д е т г ь и Егапзтъ.
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ПРШЩНАШСАТА.
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Градътъ прилича
на развалинн,
ищогоиратпите бомбардировки отъ къмъ морето. Малко сгради
има. незасегнати оть гранати и още по малко дворища
еъ парчета жедезо я гилзи. А по буренясалата пдлць
около ноъата недоизградеиа черква, се търкаляха пехолко иеоксплодирани снаряди, които властите не бе
ха успели да прибератъ. Тези отъ зданията пъкъ, отъ
хъмъ морето, чиито стени още стояха, за да напомнять, че тукъ Hixora и то не много отдавна, се е жн
вело, беха изпълнени съ камъни и препречени съ
дървета Подъ т4хъ се ввеще дълбокъ иеколко метра
ровь, обхвапалъ въ полукрхгъ целия градъ. Наместа
»озн оконъ беше покритъ, а на мевта откритъ.
По улиците не се меркаха почти никакви граж
дански лица. Едничките, срещнати въ тази сутришпа
разходка, беха вече моите стари познати. При -ехъ
ее беха присъединили още двама стари иангалски
граждани, които помнеха нвщо изь миналото на тоя
градъ.--—.—.—;;.-«-- . . . . . . . . . .
Близкото минало на града е доста любопитно по
борбите на българите да надделеятъ и турската власть,
и гръцките коз ай, насочени нротивъ-ехлотолъзвмва не.
Коравиятъ български духъ не е отстъпидъ. Като фе-

пиксъ той е в^зкръсвзлъ изново сдедъ всеки опить
да бъде уиъртвепъ И българите успеватъ най-сетне
да наложатъ своя физюноаия на града., каквато той
ще е ималъ още пр*ди вавдадеването му отъ турцитЬ
до деня, въ който добрупжанското българско населеаие
е требвало да бъде прогонеао отъ централната турска
власть по държавно политически съображения. '
Моите снощни събеседници ме заведоха най-птрво
въ черквата Низка продълговата сграда, тя почизаше
срЪдъ разваляните на околните къщи, натъжена като
майка надъ труповете на скъпи рожби. Наоколо й
всачко беше потънало въ буреаъ, наместа високъ кол
кото насъ, смутителнгЬ па неговия покой. Тукъ от
давна не бе стъпиль човешки хракъ, еледъ като чо
вешеи кракъ бе покитялъ сватостьта на еданъ покой.
Изъ бурена още се показваха части отъ черковни оде
жди, нахвърлени свещени книги, парчета отъ сее цници,
между които проблесваха прЬзъ избуялата коправа
надпя призиички отъ >чполюлеите, загяедаяи въ назъ
като хубавя двтеки очичаи съ своите хиляди отраже
ния на «тиха печадь и радость. И мене ми се струваше,
че те ту тънатъ въ щастие, задето пакъ съ чули
около себе си тихъ човешки говоръ, ту се загубватъ
въ схръбь, задето ги виждане не таиъ, предъ светлия
тронь на Бога, а тука, връхъ зарастнадитй следи на
човешко злодеяние.
Бдинъ отъ другарите ми се наведе. Ние жално
вперихме очи Той, доловияъ нашето любопитство, пов
дигна намереното, самъ вперидъ очи въ него.
— Потяръ1
Намерената вЬщь на потопи вь размисли. Та и

тя ла не е била оставена на мяра оть тия, коя»
вчзр) може би съ поемала отъ нея светите дарове еъ
иодба въяъ Вага да дарува победа яа тйхното nitnc
а дяесъ съ гавра съ я захвърлили на земята язиа*
кана и непотребна като съвЬстьта иа загубиль себе
ся клетнакъ.
Високата камбанария а пристроената до нея Шдидарнаца беха прЬагдавпи съ всевъзможни оя&тш*
отъ некогаш^ата добра уредба на цървза.а. йовсача»
това беше докарало до такова състояние, че и на1отчаяааатъ сънерникъ, не би могълъ да намеря нЪов
достойно за овоята алчяость ередъ тая обезцвненя ф
востя.
•
Пои&кахъ да влеза въ черквата. Добрите м« **
проводници ее засуетяха за кзюча. Но еданътъ, зар№
равяяь съ кракъ високия бурвнакъ въ желание Д»
спази поне отъ нечестиви стхокя свещените остатъка
кааа съ тежияа на гласа, коя го повече изразяваяс
мхка, отколкото саокойствие,.каквото той видимо ***
лаеше да си придаде:
— Не дене дири хдючъ, —отворено е. Па кШ
прекрачи кчмъ насъ, подигна резето па вратата и я*
мигъ ни обяъхаа хладна^тл на затворен* въздухъ
Н*
спрехме заковани. Предъ очите ни изпъкна ГЛ8,Ч?
която никой не очакваше Не ех очакзаяи и добрв»
мн съпроводтаца, HIKJH ОТЪ КОИТО Hvbia за вр»*»
пкть въ своя домъ на мЛитви и надежди следъ ка1»
е билъ поруганъ отъ отежяващите рзмъневи войвв*
V '...•'
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ваеиъ отъ 1903 т, при копвнгжранвто презъ 1898 слухове за оставка на ниаистра на външните, а даже
год, на рожънекнт* държавни ре&ти, при отпущане- и на кабинета, които, обаче, не се потвърдиха.
то иа 4% бувуреяки общински ваеиъ в при пла
Вувурещъ. 27. Ш. Сл*дъ парафирането слщесирането на издадените npira 1913 год. 400 мили ствепнтв
условия за мира, шефовете на съюзните де
а
она 4 у % държавни бонове. Тя е основала Tologa легации* вапущатъ Букурещъ. Преговорите ио неизчер*
OibCompagnie Ltd, петролното дружество Бущена- папите въпроси ще продължаватъ да се водятъ главно
ри и дружесвото ва добиване дърввнъ иатериалъ отъ комисиите. Талатъ паша отпътува снощи, Кюлманъ
и Червинъ заминаватъ утрй, а мвнастръ председателя
6сяова*ель на Конната Артилерия въ България. „Amqerul".
-'--V » г. Радославовъ вероятно събота Смета са, че делега
.Кемандаръ на 1-о Конно-артилерийско отделение.
Рожъпската кредитна банка, основана презъ тите ще се завърчатъ хъмъ средата на идущия иесецъ,
Мдвялязъмъ, чостность, патриотизъмъ,—качества, които 1904 I. въ Вукурзщъ и'Вражда чрезъ поеиане ге за когато се очаква окончателното привършване на
•окаяния въпяощаваше, качества, конто въ тежян даз шефтите на дотогавашната частна банкова Форма преговорите.
яа черни изпитания вливаха въ него неопетнена доб«ееть, примерна храбрость и неизчерпаема енергия, Jescheck & Die въ работи изключително съ австрий
създадоха отъ ного неуморииъ тружеиикъ за величието ски вапитадъ. До преди една година тя е икала 29
иа България.
жилиона леи собетвенъ и 87.6 жидиона леи чужди
Овпкналъ отъ младини съ борбата въ живота, той капнталъ. До сега тя е участвувала заедно съ фир
я търсеше, таиъ каляваше своя велияъ характеръ. мата Марнорошъ Бан&ъ Е С-ИО въ основ&вапието HI
Виена. Гериаискиятъ паратодъ вПартиесъ", за
.Робь па вкоренен* въ него идеалъ, те а създаваше, — дружеството, лотарийно дружеатво въ Ромъния, въ едно съ' едянъ другъ паракодъ, приегишаха
въ Одееа.
ягвореше. Съединявайки сялата на огъня на своите но
Това
говора
за
големия
успйхъ
на
мяночистачяата
ди
гъщя оръдия съ бързаната и ловхостьта на конника, германското дружество за търсене на петролъ, въ визия въ Черно море.
дружествата „Pontru Iidustria Textila" „Fabricade
-зд конните артилеристи, идояъ той стана.
Отокколиъ. Русино правителство, чрезъ една
Иието Вскияски беше сяиволъ на победата. Не Tricotage и Phunix" — друхоствз ва растителни мас радиограма, опровергава слуховете, какво германските
говото появяване съ хвърковатата му батарея, осигу- ла, Осаенъ това, тя е участвувала въ синдиката, военно-пленници въ Снбиръ се опатали да заематъ-снрлЕашз победния изходъ на борбата. .
• .> EO'STO е еиитиранъ бувуреякня 26 милиоаенъ об бярзката ж. п. ЛИНИЯ.
Легендарните му подвизи въ епичните борби ще щински ааеиъ.
Кяевъ. Украйнскяя взенепъ млнистръ издаде
'"
оетакатъ. за винаги да жявеятъ заедно съ неговия во
заповедь за демобилизацията на Черногорската флота.
Много смесена е .Banque Commerciale Rouден* дукъ,
Не съ годините и вековете, които ща заличатъ maine*, основана презъ 1917 г. Бь нея участвуватъ
«ноиеяите за тоя, който жявее въ върдцата на цйхъ ав&тряжекг френски и белгийски бааки. До предз
яародъ, за майоръ Вакилекя, за когото хиляди очи съ една година собствззниятъ' капнталъ по банката е
8 Ъ ЧУ
•жрееьлзени, хяляди уста мьлвятъ:
възлншъ
-ва
около
13
милиона
леи,
а
заедно
съ
чуж
яВечна му слава",
дите капитали е съвгавлявадъ около 60 милиона леж.
,1ека му пръсть"..
Вь Пярж-ss даняка
И тази BiHKt е произлез» чрезъ поежане геаефтиОтъ неговите конни артилеристи.
,Беряерта:бдатъ* ее научава отъ ЗКоне» при
те на една частна вана въ Букурещъ. (S Halfon &
стигнали
тукъ пътници разшватъ, че въ П»рнъъ
Fris). Тя е участвувала въ дружеството за метурНа трето ж!сто, по своето значение идва евръз • гжчегкж изделия въ Шоещъ, както ж въ увелича владеело годено възбуждение. Виковете биде пъдик
аата иа нашите железници съ рожънекит*. Блад*- ването капиталите на акционерните дружнетва „Сат- съ бежанци, Паниката бяла обяа. Говорело се п
изтеглене на властите — правителствените архиви.
'«еи па ц4ла Добруджа; ние ще притежаване вачв polungul ж Silvia".
«джа свръзка съ Рожъаия, която е прн Черна вода,
Петата ж иаж-гол*жа рожънвка бани съ жушдг
Аигдийекою жравигедство поздравлява
1Тр4ъ вината, за Иъ-ннчвекиятъ трафикъ, ако и мал капнтазъ е скщеступщата отъ 1915 г. фнрна Map
Хаягъ.
ко втраична, тя ще бъде вадоводена. Прн евгаш- жарошъ Блазкъ ж 0 же. Озновннятъ й капнталв е
Дондонъ, официална. На фел^иаряаяъ Хангъ
—я* изжйнени усювня интереежте на Българи на- отъ 8 жилиона леж е внееенъ отъ Maurice Blank
.дагйтъ е една нова връзка пра Руечу». Въ сегаш Jacob Carmorsch, отъ тьрговево-индустржаиата б»п биде ишратея* следната.телеграяа. Ан&ийсюто пра
ните « граници България оо омояенже зенит* юж- ва, отъ Jean Gantacusino ж огъ P. S. Aurelian, вителство жеказва яа армията бдагодар аовгьта на жаso o n Дунава заежа ж4иото на Турил, е постро Собствеижять капнталъ па банкарекага къвдч М*р- рода ва блескавам отбрана. Цедата яжаеряя се гор
яването на жоеть при Руечук* ще се поднови между- морош Вданкъ ж 0-18 е възизиъ презъ l')13 roi. дее съ героичната съпротива, която жрабрив вой
апродниятъ едно вр4не пять отъ Вукуреиъ пр*зъ па окою 31.4 милиона лв! 1а; чужднять капитмъ е ска на подавляющето чясленяо надиощие яа против
ника, ииезрияга otakta съ пълна вера резултата
3?юргвво i Русчукъ, само че вжяето'' презъ "Варна, съставлявалъ окою 80.6 жилиона леж.
отъ този бой ж бобйда надъ последная опитъ на
той ще върви вее по сухо по другите наши линии.
отчаяния. Неприятдль да потъпчи свободните народа
въ света. Оръдията ж вартечавцчте нуждая, за да
„Въргарекн Търговски Бъстжкжъ"
По прковоритн за миръ съ Рсмъпиа. се
заяестятъ жиубваите—сж-отчасгя вече въ фражЧудодмт-t* банки в ъ Ромъния.
цбя, отчаети на пъть.
Букурещъ, 27 Ш. т. г. Отъ нашия епециаленъ ко>
Първата банка въ Рожъния съ чуждъ капи- респондентъ.
• ,
Апгдяйскна!* Щ&аъ и Хангъ.
"Шъ е основаната въ 1868 г. въ Бу&урвя/ь Вапса
Отъ
когато
съ
съставянето,
на
новото
ромънско
Romania societatea anonima, която отъ 1913 г. министерство сключването на мнръ сгана належащо,
Дондонъ. Крздьтъ иззрати на феддигршаяъ
-в преименувана въ JB anc a of Romania Ltd* и, до обществото живо се интересува за бъдещето положение Хаигъ следната телеср^а: Кога да Вя уверя, че
илизапето ва Рояъния вь войната, е работила съ на страната. Обаче, неуяенваостьта на нодозвнявто за храбросгьт», снеюсгьтд в прйдаааосгьта „\itto ко-около 42 милиона ден соб&гвенъ и чукдъ шшьли. грижва всички. Правяюдетвото изглежда, че не^разш иавдеазнге отъ засъ войски ок«зв»ть тъй- героична
"Вь пея учаетвувать главю английски и френски та на активна подкрепа всредъ облестиого, коою е съаротивз на наого по мдогобройшя прогявапхъ шг
разслабено, поради нехояхо нрзчмшя. К^биаетгтъ е със
капитали. Пре*ъ вр4ке на съществуването си, въ срав тавенъ
само отъ близки политячески привърженици на таъ&шъ съ гордость. Икиерияга се Д)верява съ
вение съ другите поть най годени банкови институти Маргияоиана. Самата консерзагязяа партяя е раз го сшжойзтвиз л твърда надежда ва евшгв войници.
»ъ Букурещъ, тази банка е работа да съ пай-ограни- късана па войнствени карнастя и мардлоиаяисти, а Вогъ да гя бд*гоаови и подкрепя въ този труд-ааъ
-чени средства. Главното £ седалище е въ Лопдонъ, дибераякте — братнанаста и консервативните демо иоиентъ". ф)лдиарщ*лъ Х*ягь отгоира: Миоитяне ще нодкрепятъ правителството. РазцЗш <
«бачо б/курешкиятъ й клонъ е взиналъ участие въ крати—също
леннето всредъ консерваторите но въпроса за стаио вата тедегр*я* на Впие ВмичессВ) ок/ршя Ц5л»та
^инкасирането на ронънската кояцеоия за тютннъ вищзто спрЬмо краля, както и относително обявените арияя въ Франц и безъ изкюченяе. М>ляВанвВзвъ постройката па железопътната линия Букурещъ политическа и аграрна реф^рии обезялватъ правител лжесево да пряе-ятв и*я*га благодарно^ть д ysi—Гюргюво, въ еиитнрането на конверсиите на п*код ството, а политическото минело на управяяюагага не penае, че ще пр^дъджяиъ да праяяь възяожд то ж
«о държавни заеми, както и при отяущазе общински ги прави популярна взредь широките маси, ни го съз весьзяожзого за да заедужяеъ доверието на Вша
надеждите за шировч реформи. Пслятнчесзите
•iaens на градовете Вувурещъ, Яаъ и Крайоза и то дава
борби въ Яяъ, вь които изглежда,. че преобладаватъ Величество и не целия яародъ.
ари последните зави* съвършенно самостоятелно.
още войнствени настрозняя противни на сключване
Нова експлозия въ Ню Йоркъ.
Втората чужда банк%, въ Ромъная, ,,Ваиса ниръ оъ съюза, намиратъ тукъ отззукъ, пренесени
'Generale. Rom-ana* е основана 32 години по-късно, чр1зъ завърналите се деиобвлазираии воени отъ Мол
Вашингтонъ. Ню1оркъ биде раяьреенъ
•1 иенно на 10 ноември 1897 год. Таз! банка из- дова и подхранвани отъ слухоаете, коато се р»зпро- отъ една голина в£сшозм. Е;о11падириа съ ваго
отъ роиънски иггочдаци, за ново възник
.дава иаяастоящежо бапкзотит*, които съ въ обръще стрвиавать
нали затруднения по исканията отъ екононвчески ха- ни съ жуаицяи и cat Д)ве съ crosi вь хакшвгга
ние въ окупираната отъ германците часть па Ромъ- рактеръ Създаваното пеприазнеяото настроение панира гара Арзой—Олгя. Илеъда чз екеялозяята е преШв. Банката е основана отъ берлинската Дисконто изразъ въ шумния деионетративенъ првеиъ, който со дизвакаяа отъ Зкпалягедяи средства.
хвзелшафтъ, и отъ 0. Бдьйхрьодвръ, като ромънско правеше ni-oxso деня на прнстигнадите деиобилизяАнгдо Фреацятб иесатъ войскова поиощъ
Д1 като о к у и а ц я о н в т е власти взеха
^акционерно дружество съ седалище въ Букурещъ, раии,
ограничени мерки за преди шзкателяото държане на
огъ съюзаицата ся Италия.
чреи> поенаае геяефгвте на фирната Вратня Едяасъ демо5илизирааите, които пошратъ като победители и,
Берлиаъ. Саордъ вдяо малайско съобщение,
JTepMtHg. Тя има правото да отваря клонове и пръд- у които съ били намерени иашфестя противъ мира,
Аагдо-Фрезцяге
са пои;5*ля надохително отъ И га
чтаишива и въ другите градове въ Рояъниа и въ донесени отъ Милдпва/Стегнало е до публачно изгалия
помощь
въ
возекя.
По тоя случай, италияневяя.
р/пе
броеве
отъ
.Вукурестеръ
Тагоблетъ",
съдържащи
странство, както и да участвува въ друга кредитни
сведения
за
германски
военни
успехи
нагаиядния
фронтъ.
Мяниегерски
еъвегъ
държя
дълги заседания вь Ринъ
учреждения н банки. До сега тя е открила клонове Особено се създава настроение противъ евреите,
въ Вранла, Кюстенджа, Крайовз, Шоещь и агентури които о5виняватъ за причина на участьта на Ромъния.
Каменовъ арестувавъ
«ъ Гюргево и Турно-М*горели. Вь пея не участву И всредъ по-сериозни кръгове не се скващатъ вствн
Стокхолмъ. <:поредъ "^агбладъ" К|меневъ
ват* нито френски нито английски или бедгийсаи ските причини 8а поражението, пвто се указватъ ре връщайки се въ Русия бядъ арестув*аъ вь М*рно%шетаяи. През 1913 год. тя о работила съ 19 жи шителни мерки за изхода отъ днешното положение. хяиу по ваповедь на геаералъ М*аерхеиаъ.
слухове, че и»ъ провинцията има опити ва по
лиона леи собетвенъ и 138 милиона леи чужди ва- Има
•«
громи. 0 >ществото изглежда не подготвено 8а реши
-шитадъ..' .
" • "'_" ,
тедно всестранно реформиране на,страната, а положе
Бунтове въ Гърция.
До края на 1916 г. Вапса. Generate е учи- нието е твърде неустановено, като не съ изключени
Берлинъ. Огъ досговереяъ и*го-янкъ ув%ря"»-вада въ емитнраавго на 5% роиънски държавенъ промени и изненади отъ роихнска взточникъ ииаше ватъ, че съ ставааи буптуве въ Атяяа, П-тръсъ, П^рС к р ъ б н а вйсяь.
Въ чаровень проябтенъ день, 17 нартъ, при ра«зускаваио ва противника, изгасна жавота на ленени
"юнака .•
••".•.

•

•

•

майоръ Георги Ж. Векилоке

Шложеяаето въ Русия.

Off». t
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« с ъ i Корингъ. Гръдкат* .нойевж oiiuuwuur д а стре „..Български пълноиощвнъ мяиистръ аъ Уирайив,
л и * ер*щу талпата, но авгличапите и французите са За български пълномощенъ министръ въ Украйна е
послужили съ оряжие. Доста голеиъ брой фрвнцузи назначенъ бившиятъ мияистъръ—професор* Д ръ Ив.
Д. Швщмаиовъ.
Фин убвтн. Целиятъ Пелопонесъ бил"» възстаналъ.
Приготовленията за възобиовяне ва морелдаването
Бунтове въ Персия противъ англичани»* по Черно море съ ва привършване. Бившиятъ*- конан
Стокхолм ъ. Съобщават* отъ Техеранъ, че депъ н параходенъ персоналъ на бълг. параходно дру
;;
враждебното настроение противъ апглнчааите, поради аество е извиканъ на псетовете си. с
ДОСТОЙНОТО накърнение на персийснвя неутралитета,
Стипендии за сираците. На пеиграяния комитетъ
тъй се е Басилило аъ големи области отъ страната, за сврацвтЬ е отпусната сумата 257,320 лв. за -сти
че въ Кермавшахъ съ станали бунтове противъ чи пендии по професионалното образование.
новниците, сметани за англсфили. Английския кон
Вечеринка На 24 т. и. Учителското теяо въ село
вулъ ивб*галъ а ъ Кермгвшахъ 'и отишелъ въ Ка Черна даде вечеринка въ полза на бедпите. ученвци.
Салона бе пр4пълненъ. Првсътствугаха вачвдвика на
тар* и ШервЕЪ, дето имало английски войски. '
X Дивизия, офицерите отъ гарнизона и ние го сеяапкв
Предаване на Холандските параходи.
и селяни. ' - " "
Вечеринката почна съ р4чь отъ учил. йнспекторъ
. . - Хага. Капитаните на намиращите се еъ янК.
Вавковъ,
който ва кратко, но спозучдвво очерта
хднйскитя првстапвща холандски параходи получиха стремежа па българския
народъ къмъ обединение, което
гаповедь да разтоеарягъ парвходите си и да ги да за трети пъть се постига сега, благодарение иа наци
овалното му самосазнание, a частно га Добруджа — на
дете на 25 Ш. га разполойвние на англичаните.
4 та Пртсхавска Дивизия.
.';,:.
Француахо-втадияшшта граница затворена.
Следъ речьта последваха добре подбрани де клаБ е р н * . Фраяпузко-италианската граница отъ девлаиации, чнето изпълнение надмива всевакво очак
ване и. неколко номера па снесения хоръ дврвзиранъ
вчера иечерьта е отново затворена.
отъ учителя Конставтвновъ."
Вечеринката завърши еъ едпа комедия.. :
Излезе отъ печатъ И сешуска въ продажба Ме
моара иа Д о б р у д ж а и ц я , изработенъ отъ Цеп
трайния добруджански народень еъветъ, като № 4 отъ
библиотека „Добрудяа". Издание на .Нарсдо-спомагателния фондъ .Добруджа". Чена 1'бО лз.
Пишат* ни отъ с. Яаша-Еъшла:
Етапннятъ комендантъ на Коджалашката околия,! - Всички поръчки да се изпращат* до фопдъ Доб
шайорь Харткаиъ, връщайки се отъ с. Журиловна се руджа, ул. Гурко, 16, телеф. 368 и н-во Куриерь София
«пре и Bbi нашето село. Местният* комендантъ беше
З а с в - Ь д е н и е . Поради изчерявакето
яр4дупредндь кмета.га дохождьнето на майора съ поъчха да повика селяните, за да вмъ {гсЕорн нищо, На на валцова иась и нев*8Мо»ностьта да се
поканата се . отзовахме кнсзипа, внтересува!ки се да набави въ скоро време такава, печатницата
да чуекь птщо га положението ей! Слушали до сега на фонда се напира въ невъвможность да
разви вшрши кроени ъъ Журияовка отъ нъколко рож-ни, настанени- тамъгпа служба, накъ се вск&ше да ивльлнява порлчвж на частнж лвца й учреж
чуем? вещо отъ устата на тия, съ името на които дения. Ще се прнематъ. иа печатане само
често пхти rlaa ронгвн злоупотр!бягаха, като ВИЕЯГИ бланки, пликове и други подобни дребни ра
добавяна: „така каза?а гермаЕциае".,,
-.:•;боти, ков то могать да се извършват* съ мал
, . Предаваме въ резюме думите на г. майора. Следъ ката крачна американка машина.
като ни любезн) поздрави и се рккува съ всички, даже

|3. рбрр-овп.ш1кд1гап|. вабав,, ч. I и Пот* Д. Войлека*
8, Практиката ни по природознание в* Ш отд. п%
А. Борлаковъ i Юрд. Савов*
4. Утра н вечеринки от* Ив. Андрейчин*
б. Упътвания към* букваря и читаиката отъ М. Гевподиповъ и М. Д. Ннколовъ.
Д4тожо четиво
1. Сп. ..Звездица" — отделни книжки.
2) Бибякотеи! аДедови и бабини приказки".
Канцеларски н учоничосви потр*бДневници съ катерилин книга. Училищни бюдже
тни бланки. Приходни, разходни и квитанционни книгиРазви видове тетрадки, моливи, пера, мастила, пликове
и др. Разни формуляри и бланки за общинските и воксковате канцеларии.
Ликовете на народните' дейци, портретите иа
царя и пр.

Биб л н о т 8 К 8 „д о в р у д ж а "
издава Народо-нломагатехнйй фондъ вДобруджа'
Излезоха отъ печатъ и се пустнаха нъ про
дажба следните книги:
№ 1. Историческите нрава на
България върху Добруджа
отъ Миланъ Г. Марковъ. Щна 2 дева.

М 2. Д о б р у д ж а и н а ш е т о
жъвраждане
•' " ' ;
:

(културно исторически издврганяа)
от* 0. Чилингировъ. 'Цена 5 лева
М 8. Кюстенджанското
' НЕЩв

приета.

отъ Д ръ Ив. Пенаковъ. Цена 1,50 лева

Всички поръчки да се испращатъ до Библкетска Добрудна ул. Гурко №16.
: <%'|,А»- сбичаиъ; б1Л1ври5е, защото съ чеетни, тру
долюбиви- и сговсрпн. Това-.са три добри яачесДобруджанцй когатъ да искатъ същите но
W8, които in, втздшатъ,, затова и Богъ им*,. помага
мера отъ книжарницата иа фонда въ Еабадагъ.
Българите издъзоха предвидливи, ч& се счгазихасъ
;; ;
:
ивсъ, за да !авзт,шатъ своето народно обединение. Съ '.';"'."'.'. '; - Кузгунска; околия.^,;': ;.:\;.
•йхна помощь ние завзехме Добруджа, която е била
«.;.';•,. :j v.
с. 1[илаип>.
:-r-V.'-4'--/ -.българска н ще о с т а н е п а к * б ъ л г а р с к а .
,>;••. Съ българската поиощь пие п» бедяхте най-сглЕогю Тешевъ 150; лв., Иванъ Денчевъ,;, Георги
Ння npoTFBSSKb — РусЕя. „Нне ценамъ , българите, Нетяовъ1, СтОанъ Петровъ, Ивавъ Ст. Николовъ и Ннро
жато мюзнкци. Съ заввеинаето ва Добруджа съюзътъ Коохадвновъ по 100 ш\, Стоявъ Тагаевъ, Явзу Иваиовъ,
спечели шшго. СЪ Добруджа ние се сдобихме съ крави, Георги Д. Петкова, ДвкшъръП.^рдааовъ а X Д
Отъ 8 картъ 1918 г. запотеатъ пътуванията,
'рняца и рапично каело. Раницата, която дадохме ди ИьашЕъ
по
50
лв.
Иванъ
Георхиеаъ
40
лв..
Крали
Та
Е
а
'пжтниш-пите
параходи ко Дунава неяду. Оршжаг
галата гедгна ви спомогна много въ подводната война.
Съ нея вие побеждавахме и ще поб§дниъ.. останалите шевъ 35 лв, Днву Товчевъ, Георги П. Гърдавъ и Цае- н Браила. Тръгзапв отъ Opuoia seesa ^торникъ г
лепринтели. Войната още ве е свършена, въпреки ек- тко Колева по 2О.ДВ, Гочу ИВЕНОЪЪ 50/лв., Иванъ всека събота въ 6 часа предъ^пяадне.
яючевия виръ съ Русия. Нее ше требва да продължа Стсявовъ, Цв41Ко Бглченъ и Довчу Иоргов* по 40 яв,
Трътваие огь Браила' ecisH -понеделнивъ w
ваме, докато победамъ и оставвдигЬ неприятели, Ето Велвку Атанасбвъ й Ивавъ Нгколовъ ко 30 жв, Двнн«ащо, вие ви нолвм* да ни дадете помещьта за ехо т*ръ Поповъ 25 лв, Иордапъ Янакиевъ, Георги Ива- четвхртъкъ въ 10 часа пред* пладне. До второ*
иозъ, Милчо Йваповъ, Кнру Япакевъ, Коетаке ДЕНИТ- разпореждане параходите неаа да спаратъ въ стан
рошното гкяючвапе иа общия миръ.
ровъ, Господинъ Вълковъ, Кръстю Динвтровъ, Железко
Псс48те, повече рапвца, повече, храни, съ КСЕТО Изановъ, Атапасъ Ераяевъ я Пеиръ Маринсвъ по 20 циите Вздвпъ, Рахою и Силистра.
ще БЕ услужите БЪ пебтдата и на мира. • Храните н лв., Ксстадинъ Атанасоьъ 40 лв.. Генчу Ивановъ и Ко
Първо нътуюне отъ Браила за пагор'1 жъ четвърраницата ще ви се зеплатгтъ. Ако JH липсгатъ м4бта, ста И. Милчевъ по 20 лв, Добри Стачевъ и Цветко т%къ 7 мартъ 1918 г. въ 10-часа пред* пладне.
семена, и*И добвтъкъ, вве ще вн дадемъ. Отъ васъ Ивановъ по 40.ли.', йгавъ Доачевъ и Стоянъ Г. Ки
се кска работа усърдна, ксето ще ви платинъ екяпо. роЕЪ по 30 лв, Георги Кояевъ, Cransy Ивановъ, Шанъ
Думите на г. ма£орътъ, се изслушаха съ внима Димовь и Гесрга Ст. Чорбаджиевъ по 20 лв, Стояпъ
ние. Произведоха добро впечатление, внесоха облегче Г. Дижшъ 80 яа., Дснчу Добревъ 10 лв, Еолю Ташзестне^имв
на
влакове
вие ьъ душите га врисътствующвте седави бтягари, ковъ 65 лв„ Отоянъ Двмитрозъ 20 лв., СтоВку Драгаи о а л Е а т - ь Б о а к л а — ;Г@чит>1
които го хзпратвха съ думат!: ,Сако Рокъния" да се новъ 40 лв'.,'. Петър* Добревъ. 30 лв.,
ша връща!" отговори Добруджа ще бжде българска;
влаковете В р а ил а—В у в у р е щ ъ.
Всичко . 2,035'—
България съ своето управление може да се гордее
Отъ бр. 112 100.852-45
иредъ ц*лия светъ*.
X.
/Тръгва отъ Браила въ 7 ч. и 34 м.- сутр.
23 Ш 1918 г. с. Пьша Ешда.
А всичко лв. 102,887 45
Пристига въ Букурещъ 5 ч. 03 м. следъ об.
Пядналъ енъгъ. На 26 т. м. въ ц£'ла Добруджа
Тръгна отъ Враияа в* 5 ч. и 56 н. вечерята.
падна лекъ снегъ.
Пристига въ Букурещъ въ 1 ч. и 02 и. сл. об.
Книжен* Склад* на фонда ДОБРУДЖА"
Заксиопрвойть зв праздницнть. Министерството на
Тръгва отъ Букурещ* въ 7 ч. и 15 н. еутр.
"авътръшнинте работи е ввесло въ Народното Събравъе
Пристига въ Браила въ 2 ч. и 06 н. сд. об.
Пристигнаха
въ
склада
въ
толемо
кояичеетво
вакоиапроектъ,. съ който sa. официални праздници се
Тръгва отъ Букурещ* въ 1 часа и 02 л сл. о!г:
следните
книги:
«иределятъ следннтй датв: 1 януари, 30 януари—рож
Учебници:
Пристига вь Браила въ 8 чаеа веч.
дения девъ на престолонаследника, 27 февруари—рож
дения :день,на-Щ
авпустъ — възшествиетз па 1. Букварь и първа читанка от* М. Влайковъ
, Забележка: Времето ее разбира източно . нро
Царя и 27 ноември— праздняка на победите.
2.
»••-'•'•»
М. Господинов*
пейско (Бълг. време).
,
Внесени закопбпроекти. Въ Народното Събрание 8. Читанки за Ш и IV отдел, отъ Т. и М. Вдайков?
,
за III отделение отъ Г. Балтаджиевъ
салът* В р а ж д а — Гечнт*.
«ж.внесени за разглеждане, следните законопроекти: 4.
б.
,
» Ш и V отдел, отъ Г. Стояновъ а
От*
24
януари 1918 г. вървежат» на салъ;*
временната наредба за съдебното разделение иа вово
• ;
'
: ' Х Р * ТОДОРОВЪ
иридобитата територия въ Добрудява, Македония и Мо
между
Браила
н Гечитъ е оледвня:
равска Българяя и законопроекта за изменение и до в СмЬтапки за П, Ш и IV отдел, отъ А. Борлаковт
Тръгва
от*
Браила 8 ч. пр. пл., м 3 ч. 30 м. «ъ
пълнение на закова за материалната часть на армията 7; Отечествознание за IV отд. от* М. Влайковг
до 13 авгуяь 1914 год, и за продължение па дей 8. Природознание за III и IV отд. отъ А. Борлахов* пладне.
9. Зввовъ Божи за II, Ш и IV отд. от* Богомвлъ .'•.-' Тръгва от* Гечит* в* 9. чаеа нр. пладн* и 4 ча
ствията му.
. .
Ю. Езиковия упрааш. за Н отд. от* Карагюлевъ
са 30 м. след* пладне.
Изплатена реквизиция. Отъ 1 януари до Лъ фев
Рдьководства
ва
учители
Последното пътуване от* Гечет* има свръвка **•
руари т. г., е била изплатена реквизиция ва'744 миияона лева, а неввплетената по технически а&трудпв 1. Практиката ни през* I и П учебна година o n влака, който заминава от* Враиха аа Букурещъ въ "*•
шия часть отъ вея вгвявга сега на 13 милиона.лева.
д-р* В. Манов*
са 5 и 56 следъ пладне.
« * д е ц а т а , т о й кава:[•<••••• .» ^-;. •

йродо-спомагател8№ фондъ „Добруджа**

дунавско параходно разписание.

Издавмо ва фонда ДОБРУДА*

ПочатиниА на фонда .Добруджа" — Бабадаг*.

Дауоатвръ Двкгоякмъ Йачовъ

