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Т р и 01 У чая имаше до сега че самото нейно население,още
съглашенскиятъ печатъ, за да по категорично заяви чрезъ с Ц
може да се изкаже по въпроса бора своите намъренвя огноонл
8а Добруджа: първиятъ .•— при телно бждащата си политическа
сключването на примирието въ еждба—всичко това.за съглашен
Котрочени, вториятъ --йри сключ ците е беаразличло щомъ кати
ването на БуБтрещвиятъ миренъ Добруджа може да имъ ПООЛУЖ!
договоръ и третиять — при сил като материядъ ва интрига "орещ>
ната на кабинета Радоолавовъ мира. Затова пъкъ те обилн>
съ тоаи на Малиновъ. При по- оплакаха Ромъния, който, въ
смадниятъ сяучай, покрай мно преки че присъедини тройно щ
гото мотиви ОТЪ вдтръшенъ и големата от* Добруджа Бесарс
чрезъ ^БукурещкияЛдогс
външенъ хяракгеръ, които този бия,
печатъ приведе, за да сбиони ми ворх, била гнямалена терито
•.-•'/'*•
нистерската крива, почетното риялно"!
мвсто е отстяшено на добруджан
* Когато пъкъ този печатъ с
ския въпросъ въ неговата • по опита да потърси причините к
следна ФЯЗЯ. Зя всички почти кабинетната' криза въ Българя
съглашенски въотници, бевъ раз- и ^ в д - д а т м ^ ^
иика въ* коя""'страни"излизатъ,* ковдомвгшумъ, поелвдниятъ бе
миниотероката криза е »една обърнатъ отъ интрига срещу ми
хитро оплетена играе, да се до ра въ такава срещу вътрешно
бие такова' раврвшенйе в а до то единство въ съюза. И въ та
бруджанския въпросъ, каквото е зи Фаза га добруджанскиятъ въ
шзгодно за Б ъ л г а р в я ч
просъ съглашенскиятъ печатъ
\
Н и е не сме очаквани нико усърдно се опаси да го поста
га, че оъглащенци ще проявятъ ви ва онова место, което МУ по
по-широкъ интересъ върху съд добава, ва да го осветли правил
бата на Добруджа, освънъ да но предъ съглашенските народи.
ивполсуватъ и нея като ковъ за За него той е само една ябълка
своитв цьли, разбира се, не ка на равдоръ ,м.ежду съюзниците,
то признаятъ или отрекатъ пре която требва да се дочака да
тенцията-на България подънея, дозрее, за да падне въ оъглан е и като привнаятъ или отре шеноката кошница.
v ., ,
катъ оправедливититв аопирации
Така «ренокиятъ а. „ Ж у р н а добруджанското население. За налъ" отъ 20 м. м. пише: „ Б у тхъ въпроса е много упроото- курещкиятъ миръ,; който изглеж
творенъ..
^
даше тъй благоприятевъ за бъл
Когато се сключиха прими гарите, оъвевмъ не ги задоволи.
рието и мирътъ съ Ромъния, Т е очакваха целя Добруджа, а
"отделянето на Добруджа отъ по получиха 'кондоминиумъ. Разо
следната бъ използувано отъ оъ- чарованието на-българите е готлашенци противъ общия миръ. лъмо". Като изброява и други
Тъхнитъ коментарии на това от причини за министерската кри
деляне се въртвха около една ва, сжщиятл веотникъ: продъл
ъгаоълъ: силите отъ четворния жава: „Това още не значи единъ
съюаъ анекоиратъ Добруджа, т е обратъ; По сжщия поводъ „ Ж у р нарушиха своето обещание да налъ де Женевъ" пише: „Нека
сключатъ миръГпоспоразумение, се пааимъ да вадимъ по-големи
следователно, не требва да се заключения-и да разчитаме преж
сключва миръ съ този оъюзъ до девременно на една по-основна
тогава, докато не бжде побвденъ; промвна". , А ^ , Е к о де П а р и "
иначе, всеки, който би се рв- казва: „За сега тези търкания
шилъ да иска миръ, требва да иматъ резудтатъ, който не мобжде готовъ да се анекоиратъ жемъ да впишемъ в в нашия
части отъ територията МУ. Ч е
отделянето на Добруджа не е активъ"."''" ' :' ••'. .'3-' '"''
Този ДУХЪ на исказвания
никаква анекоия, че Добруджа
вее
въ
по-големата чаоть отъ пе
е страна, която ромъните влачата
въ
Франция, Англия и Ита
двха въ продължение на четилия.
Само
в'. „Таимоъ'5 за дисоридесетъ години, въпреки кате
наоъ.влива
една по-особена струя,
горичното имъ твърдение, че тя
като
докосва
и националния ха« българска страна, пай-пооле,
рактеръна северна Добруджа,

за който каева: „Въ облястьта
на Бабадагт, северо1ападно отъ
Кюотенджа, населението е ком
пактно българско". .
-.., П р и все това, авторътъ па'
статията усърдно се е въздържалъ
да извади каквито и да бидо
заключенир. отъ това .-, негово
твърдение. Той си остава веренъ на своите братя отсамъ
Ла-Маншъ л—- да чака узреване-,
то на опоря^зя да отане годенъ
са използуване..
Никой, не би желалъ да пре
чи на „Таймсъ" и събратя да
чакатъ този моментъ.: Само че
докато за съгд-шенци въпроса
за» Добруджа СЛУЖИ само като
предметъ за интрига срещу, съюз>, може да равчитатт, .че това
техно държане ще бжде най-го
лемата, гаранция,; че т е ще си
останатъ само съ очакването. •

Германекиятъ официозъ ш
въпроса за -

«Norddeut8he Allgem. Zeltung»,
като повтаря, че по добруджанския
вопрооъ Германия стои на гледището
какво, колкото по-окоро Добруджа се
отстжпи па България, .чтолкова по
добри, пвше:
•' ' щ
''.;.••'•'•.-\^~яМнъпието, че Германия създа
де -съвладевието по користни цъли е
безооновно. Бевъсмнено е, обаче,, пра
вото на Турция да участвува въ
окончательното уреждане на добруд
жанския въпросъ. Това право тя
придеби съ участието си въ борбата
противъ- Ромжния; това право се из
рази въ оъвладението, което оъотавяя
ва точка въ договора, призната "отъ
България. До тук* становвището на
Германия както относно българските,
така относно и турските желания,: е
съвоъмъ ясно;* Но ако Турция, to
случай, че северна Добруджа окон
чателно мине въ Сългароно, владение
поиска ;.въанагражденнв от» България
k потърси последното въ Тракия," товъ този случаи се сгздава поло<
жени е, къмъ което Германия не може
да възприеме едно , яоно становище.
При какви условия Турция : ще от
стжпи правото си на оъвладенне, то
Бюлетини, о » щаба на д*йс ариия ва тя сама ще реши, като и Бъл
з а 1 5 ю л - н 1918 г. у
гарка ще требва сама да обсади,
каква цена ще' требва да заплати ва
на Добруджа..; Докато
Македонски фронтъ Въ битолско владението
съвладението
въ северна Добруджа
на няколко м*ота въ завоя на Черна s правно положение,*
създадено , отъ
и южно отъ Хуна огневата дейнооть военните действия, къмъ
което Тйр»
отъ наша и неприятелска страна бе мания взема ясно предварително
'об
ше временно доста силва. Западно мислено -становище,- самитй i тур
отъ Вардара прогонихме оъ опнь ски искания и техното . практично
усилено неприятелско пЬхотно отдй- приложение въ тракийската облаоть
ленве. Южно отъ Беласица наши ра не
ож. правни искания, но те иматъ
зузнавателни групи заловиха няколко характеръ
ва предложение за спора
пленници англичани.,
зумение, които се основаватъ само
чувството па справедливостъ; далв
Съювническж св*деннш. : на
възнаграждението требва: да' бжде
Б е р л и н * , югозападно и запад тъкмо такова, което Турция иска и
но отъ Ренмсх ние навлезохне въ ni- дали та требва да бжде въ ноканва
кои чаоти отъ Фравцузкитъ пезиции. размеръ, това еж въпроси, по които
Турция и България требва да се опоВ и е н а . По планинските фрон разумеятъ и, по които. Германия може
тове—непрекъсната оживена артиле да се изказва само оъ препаяливооть
рийска дЬйность отъ двете отрави. и оъ-въздържание, ако не иска да се
като жеваненъ помиритель и да
Ц а р и г р а д ъ . Нашата тежка ар-; яви
поеме
отговорности предъ бждещето.
тидерия сботрьлва" оъ уопъхъ гарата
Нека
се надеваме, че това ста
Ректоце. Пие заехме единъ неприя
телски войсковъ лагеръ, между бръга новище "ще се разбере и удобри ;въ
и ж. п. линия, подъ оиленъ оъпроти- България и Турция. Германската по?
вителенъ огънь. Западно отъ р. Юр- литива не може да се откаже отъ без
данъ, вие отнехме отъ неприятеля пристрастното поредение, което тре
части отъ неговите пезиции, които за тира и двата съюзника еднако. бла
държахме въпреки оилнит* му контра госклонно. Само по този начинъ тя
атаки. Една наша атака източно отъ ще постигне .това, че н двете страни
р. Юрданъ, унищожи силното" неприя що се убедятъ пай после въ необтелско контра действие на една ковва ходимостьта, отъ споразумение, което
дивизия, подкрепена отъ бронирани е въ техенъ интересъ и въ ивтереоъ
в а о ъ г о а а и . •...,-•.• ;''
'.:"'•.•••..••:•-.. •'•^•=''^'
автомобили."'•

на

, тема Рустонъ
Прокторъ оъ апаратъ за дребна слама,
малко употребявана, 6/8 конски сили,
монтирана и готова за работа.
Споразумение Желъзъ Абаджковъ
—Добричъ."
4—15

Добруджа ще дмшя само
чр-Ьзъ дробогет-Ь на
Отечеството — майна
'••••''' Б*ьяга|1ня1:^Щ^

пационпия корпусъ въ^оевъ съставъ, което биде посрещн^тъ още въ пър
вите дни г-пъ Кюлманъ. Този дагеръ
owe другъ единъ корпусъ чакано на посрещна ФОНЪ Кюлманъ оъ незадовоенна нога гъ Браила, готовуда.со j м>&жа\>;,.г£тъ яки* 6Ч*ДЙ яЧсочентйър. ,
нахвърли на понощь на окупацион виятъ .ударъ, защото, т,й ьъ отсгл>.
ните войски, които се надеваха въ иителната си речь въ Райхотвга Хй'
Още не е засъхнало мастилото договоръ, ж който щелъ билъ да'бъ-;
отклони отъ ц*лнт$ на пангерманисн,
на подписите, които ромънските ми де спазенъ, ако Вратйяну. се .бе Добруджа на въоркженъ отпоръ отъ титъ\ и оъ високъ глаоъ опредъли Ея' заоъ-Дотарингия за единственото прбк
нистри положиха-подъ Букурещкия явилъ да преговаря за миръ ;въ страна на местното население? :
Но
делата
говорятъ
по
катего
пятствие за мира; това-именно нроиздоговоръ за миръ, още тоя^ договоръ Бреетъ-Дитовскъ.
дизатъ личнит* нападки и цспрЬотаV '
".'.:
Това е всичкото, което; иинистра рично и ясно.
не е 5добилъ необходимата ратифи ващата
критика върху дипломатичес
Докато парламента на г. Мар- ката дъйнооть
кация, ва. да се превърне въ окон- на външните дела на Ромъпия има
на ФОНЪ Кюлманъ прк
чателенъ миръ между централния съ да каже на централните сили, следъ гилоиана удойрява букурещкия миръ Бр*отъ-литовския миръ, който макаръ
:
юзъ и Ромъния, и вече тая послед- като те пощадиха единъ измеинивъ и навлича сждейската тога, 8а да да б*ше разочаровалъ н*кои кржгове
пята, притаила за. ноиентъ своята и нарупштель на договори, и следъ потърси сметка отъ „виновния за не отъ левицата воетаки далечъ ое удо
пангерманиотите, пополитика на двуличие и спекула, за- като му допустяаха да присъедини щастието на Ромъния" кабинетътъ на влетворяваше
късно при романския миръ, който даде
къмъ политически гнилиятъ си трушь Братияну.и Таке Ионеску, тоя по: поводъ на протавзицитв на държавния
поиа наново старата си игра.
Всичко, което- става въ Роиъ- жизнената и. свободолюбива .Бесара следния, съ разрененнето на Марги- секретарь да го обвиняватъ^ че той | *
ния, говори най-категорично, че тая бия. Това е, може би, горчиво пред-' лоианъ, спокойно заминава за Щвей- гол*ма стеаенъ, билъ нодпвдналъ подъ
•страна се;възвръща наново"къмъ ед вестне за нови разочарования, които цария, придруженъ отъ редица из влиянието на гра*ъ Чернинъ. Въ.ваза централните сили, вестни, и :• \ неизвестни пропагандния ключение отъ ожщитъ врагове биде
но положение, изразено съ „'формулата Ромъния готви
най-сетнЬ нанесенъ послЬдпия сикенъ
1
на „строга и лояденъ. неутралитетъ", загдето не се вслушаха доволно, въ; на антантофилството въ Ромъния. Ко-; •ударъ норади рЬчьта въ Рахйстаге
гато при настжпванието ва съюзниге# вследствие на което ФОНЪ Кюлманъ
за да влее въ тая праздна диплома опита ва миналото.
тическа черупка същото съдържание,
Не си струва трудътъ да се войски въ Ромъния, Братияну и Ио- биде принуденъ да се оттегли.
което тя инаже за Ротния до де- оборва твърдението на г. Арионъ,: несву заминаха за Яшъ, г-да Марги»Deutche Tageszctung. За послед
тото на 1916 година, и, което не че букурещкия миръ се отклонява отъ j ломанъ и Арионъ останаха въ Byвалата иай-сетн*
оставка на ФОНЪ
закъспе да се прегърне въ наруше установените въ Бресгъ-Литовскъ; вурещъ, за да посрещнатъ победите Кюлманъ нвма4 какво особено да кание па. съюзни 1ескияй договоръ съ принципи, защото и то! самъ навер-i ля. Днесъ, когато тия господа еж на жемъ. Нашето мнъние върху дФятелдотогавашния централенъ съюзъ, и но мисли другояче. Правото на са«! власть, подпомогнати отъ окупаци ноотьта на г-нъ ФОНЪ Кюлманъ о би
въ нахълтване въ пределите на двой мозащита на Австро-Унгария противъ j онните власти, г. Таве Ионесву е ло • достатъчно често изказано.
Неговата неонособноеть не под
ната ионархвя, преди още да беше второ нахълтване въ нейните предели! пратенъ ъъ Швейцария и отъ таиъ
лежеше
на никакво ръмнвниа, когато
формално обявена самата война.
още незначи анексия. Мерките, които| се отправя за Лондрнъ, за да заягчи той застдши
на новия си ноотъ. И
За предъ очите на победителя, самозащитата на 'България противъ свръзките па Ромъния съ тангата. цЪлъ редъ Hejcn-бхи за голямо съжа
за наивната и доверчива въ своята една нова 1913 година й надзгатъ, Една индискреция на в. »Рвнащеря«, ление дойдоха да подвърдятъ това на
дълбокомисленоиь ••: дипломация на също така не съ аневсия. Освобож4 която другите ромънски вестници ше съждение.
;
Г-нъ Кюлманъ не може да ука
централния съюзъ, роиънския парла- дението на една собствена област! премълчаха, откри па втория день
иептъ единодушно гласува мирния отъ едно четиредесеть годишно робува следъ отпътуването на г. Таке, че же въ никое направление и пито въ
една точка на нвкакъвъ позативонъ
договоръ и саките министри обявиха, ние; не е анексия, — а фактъ е, ч( той постъпва като еътрудникъ по резултат»
отъ неговата дипломация
;
че сключениятъ миръ е най добриятъ българските войски павл4зоха и сто бадкансвите въпроси въ в. „Times", и политика; напротивъ наследството,
какъвто изобщо можеше да се надава ятъ въ. Добруджа, като освободители. т. е. че той отъ трибуната -на най- което той оставя на своя наолЬдникъ
да сключи Ромъния, която следъ "вой Има ли тувь нужда да припомням авторитетния английски вестнивъ ще и sa съжаление и на целия германски
народъ е оъвоъмъ нерадооно.
натаi излиза териториално и по насе че саиъ роиънския парламентъ ощ пледира каузата на Ромъния!
:
ление увеличена, вместо да бъде съ въ 1878 тържественно се отка
/(Олева)
крушена тъй, както самата тя мис отъ Добруджа, защото я считаше
българска область? Има ли нужда д|
леше, че заслужава.
припомняме,
че Ромъния склони в1
•Но едновременно съ това, съ
Pester. Lloyd заключава своята
една лукава усмивка, която, издава 1878 година ~да вземе-Добруджа са>
характеристика
на замъотннка на Кюлмо
предъ
страха,
че
иначе
ще
бъде
неговото* потекло отъ къмъ древния
мана
така:
.
•.
Neues
Wiener
Jiirna!
Фонъ
Кюл
Драратъ и неговото дълго школуване наново окупирана отъ некоя европей манъ биде повиканг, защото неговото
В4рно
е,
че
новиятъ
м-ръ на вън
при потомците на Фенеръ, г . К . 1£ ска сила, тъй вато Европа считаше схващане на външната и вж.тр!шна- шните работи се ползва съ довврието
Ариопъ, роиънския министъръ на вън тогава га необходимо да постави ед та политика на Германия го поставя на главното командване. Но отъ тукъ
шните дела, прдъ благовидния пре-?, на лужда. държава? между ;новосъзда ше близо йъмъ резолюцията на-Райх- не следва, че той е привърженикъ на
тексть де осъжда братияновата вън дената немощна V;H гиейрганизирана стага за миръ. Въ правителството;на анексиоиистичнитЬ партии въ Герма
първото въ Германия, кое ния.. Въ този критиченъ моментъ меж
шна-политика, нахвърли набързо бь- България и империалистичната тога Хертлингъ,
то," биде съставено по единъ парламен- ду главното командуване и диплома
ва
Русия?
Има,,
ли,
найтпосле
нужда
дащата.аргументация |на 'ромънските
таренъ пгьть,'ФОНЪ Кюлманъ, макаръ цията требва да има пълно съгласие.
ч
•дипломати противъ сключения въ Бу- да • припоинимъ страхътъ" и граиад- и да не е парламентаренъ, к а к т о Може да има уопъхъ само когато ге
•курещъ миръ.. На :'тази ; полеаическа ните военни мерки,;съ които-: презъ Хертлингъ, Пайеръ и Фридбергъ, мо ния, на командира и похвата на ди
канам г. Ариозъ оплака хубавиятъ есеньта^на 1878 год. роиънските же да бжде очитанъ ожщо като тЬхъ пломата не пада нъкаква о*нка' Ад-принципътна „миръ безъ анексии. и войски навлизаха въ Добруджа .за за прЬдставитель _на политиката на миралъ Хинтце може да бжде единъ
мнозинството въ Райхстага.' Огъ тамъ човъкъ ва Хинденбурга и ЛудендорФа,
безъ обезщетения", който билъ неза- да/ я окупиратъ; като въ; вражеска? и именно произлиза недружелюбкето на но той не е въ никой случай човЪкъ
^четенъ и нарушенъ сь Ъувурещвия'•)чужда страна, и» какъ,, рсвенъ, рву консерваторите и пангерманЛтите;'-съ на Тирпицъос.
,
Д-ръ И. П.

Новиятъ "рожънски неутралцтетъ.

m

М^росштъ-походъ

Огъ този день" двамата-противника
осганахавъ бездействие,
но готови
за б6рба7>До %ра» на-тоентемврий нема
сражения, крзто <да заолужаватъ отбелезване., .

Петрошени—Хастегъ сраженията бе
ха въ пъленъ* хСдъ: Въ техъавстроунгароките части на 8.IX отхвърлиха
неприятеля 4,км. задъ първоначални
те му.позиции, които заемаше на 7.
Само оъ силни сбходни части насоче
> Отъ майоръ Алфредъ ф. Олбергъ. .
Едновременно*оъ нападението на ното
нападение срещу десното крило
. ' " Продължение "отъ отъ. бр. 158. Оршова ромънските. предни части на-нашате съюзници, принуди KOMSHJ
чрезъ нощно j нападение завладеха на дуването на последните да се отка
27. VIII най-важните пхтища на про же отъ j тази печалба Е да ,се върне
;(
сБорбитй на 1-а ромънева армия и ходите Вулканъ и Сурдукъ. Сжщо и отново въ,своите стари позиции. ,Огъ'
тукъ
пограничните
лаоти
готстапиха
'обходното сражение ори Херианщадтъ.
позиции австро-унгарските ^ксти
малко, но при Петрошени наотаива- тези
предприеха
нападение западно
На оледующия день, преслед щит'е роиъни кърваво " ни -отбиха; отъ Мезиоръ,едно
но
не
можаха да."отхвър
ващите ромъии заеха планината Алаовъ предъ техното големо;надмощие, град яятъ ромънските колони
завър
(2^мм;"източно)
и Дранио (4 клм,- oi- чето не можа да. баде, задържано; наха пакъ въ старите си и^се
!
линии.
Тукъ
•верно) отъ О^шова, но самия градъ защитниците му . требваше • »•. да. ; г о пристигнаха на. 13.IX преднитв части
бе защищаванъ, както и по рано, съ и з о о т а в я т ъ в ъ <..ржц-ет* на на германската Група армии, които се
упорита енергия. Ромъните, отново неприятеля още на : .28 й. Понеже, движеха въ две колони въ долината
требваше да напйдатъ оъ дни, де-. вследствие напредването -на.пеприя- на ;Щрелъ и по пжтя Мюлвахъ за
като на 5. IX имъ се удаде да завзе- теля презъ двата прохода,; предните.
и возеха още^ожщия
матъсграда. Храбрите защитници се австро-уагарски части, беха заплаше Херианщадтъ,
день
въ
боево
съприкосновение съ
изтеглиха изъ долината на Черна. ни отъ единъ обходъ,. последните се противника.
• '
Само Ч••'( радия паднаха въ рждете оттеглиха въ околностьта па Хьоцинъ
ва противнв ка. Ромънските части, (Хастегъ). Сь п р и к р и в а то л ни
. На 14.IX положението започна да
обаче,* на продмжвха ,преследването., боеве. ?,езв части се оттеглиха въ до взема другъ видъ. Съ пристигането
Едва следъ " като бЬха 'пристигнали^ лината на Щрелъ; кждето па 31Х па подкрепленията инициативата ми
^уевдвающи.-части, ла 7IX ар*дъ обедъ при Аберизаръ дадоха на противника на веднага па стргпата на съюзни
сраженията започнаха отново, както две извънредно силни сражения, които ците, които южно отъ"Хющипъ ми
по източния брегъ на Черна, тъй и олвдъ това стана по внимателен* при наха въ настъпление. Повечето дни
•северно отъ Сршова, но австро-унгар- преследването. Ромъпвте поотепенпо минаха въ извъйредяо оживява бойна
скитЬ части, заели добре "подготвени засиляха своите предни части, които д^йаость .въ долината на Щредъ. Въ
позиции по височините, продължаваха се намираха задъ граничпитЬ проходи преки многократните разузнавателни
да отхвърлятъ постоянно подновява и на 7.1Хпр."пл. бойната дейаооть ромьнски конгра-атаки, да 15.IX паните неприятелски нападения до 10.IX. се оживи. Огъ двете страни: на иьта огжплението на съюзниците се*раз-
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Адгияралъ Щ Хвнтцв.

виваше благоцолулно. Ромъните-беха
все повече и повече отбивани; къмъ
юго-изтокъ. Даже извънредно силното
имъ упоротво при хълма Брокъ, юж
но отъ Барулъ Маре, на 16 не можа
да помогне. До 18 ргмънитеббха.от
хвърлени презъ Мезиоръ къмъ Нетрошени, кждето те, източно отъ до
лината Щрелъ, сиреха своето ототжпление и се окопаха предъ града.
Още въ течение на следващите днж
отънасъ бе завладянъ не само" Пе
трошени, но и прохода Сурдукъ -бЬ
заетъ оъ атака. Смълите ; германски
и австро-унгароки части подъ коман
дуването на германския генералъ лейтеяантъ von Staabs очистиха отъ не
приятеля целата долина Щрелъ оть
Хьоцааъ до Петрошени и къмъ . про
хода Сурдукъ и, преследваха разби
тия протввникъ на 20 презъ този проходъ къмъ юп. Сж.щевремсшю гер
манските части заеха и височипит*
отъ двете страни на прохода Вулканъ.
и до 2Б очистиха и т*зи иланнниотъ
протввнака. Отнемането отъ неприя
теля граничните височини и двата
прохода бе единъ успехъ който, без»
да се гледа va местното му значение
имаше голема тактическа отойиооть
защото бе едно желано и необходима
осигуряване отъ къмъ Флангь и.тшгь
напредващите източно къмъ Хериан
щадтъ кодови.
(Сл4два).

изъ^сшмвдя.^

рнрерътъ^адр!

оъюзването съ Русия, чиято победа;
би била за Ромъния по Фатална от^
- (Оънашия опециалопъ кореоподентъ). I разгрома А Тоя е първородния js>&i
таденъ , грЬхъ, който ще бжде оож-«Въ речъта„ои„въ. комиВйята на
денъ 4отъ., иогераята.. За сега него| райхстага ва -11 т. ц,, канцлеръть г
вата .санкция е изчезването на.яего! граФъ Хертлингъ е, гйявидът"1'1/^, .^.'•:
С'винителнлятъ
ак?ь
противъ
бив
;
вите1; създатели ,о^ъ политическия; ' ;Г-нъ Уилсонъ и.ока4Ьйна др8ушщо- •
>Шонисгръ пр*дседателътъ Тгнъ;
шите министри въ камарата, i животъ.
Безъ тая, санкция би била, жение, a r. БалФурЪ се израйи. тга/че
Малнасвъ -едалъ.накоресиондевта «ь
? У к У Р ?,Щь,: Обвинителния актъ опорна всека жвзнена сила ръ наро-- требва1 ва ; sвсеки 'гермааецъ гревътъ
..Фосише цаптунгъ" една «гб ж>йно>.вн- противъ м-ри отъ'бившия Квбинетъ е
;
M
,
тервю/вь iscci; : е зарйгдоь f я4до- внесенъ въ'кампрата. Не. се обвинява да и всека^ надежда въ неговото' бж-^ да се изобрази на"челото му.. f /' :
даще.
„В.
Ренащея"
,нояа
.'наказв-:
/ДГие
имаме
чувството
на
чеоть
£?уяжяновв;я- «в.ьпроръ, ..;като казалъ пилия ;кабипстъ а само мйниотригв
следното: '.
•'••."?.'
"..;-' / Иоцъ Брп^нйяу, бившъ;. пр1дседатель ание виновниците безъ ,, колебания] за нашето отечество, ние * наистина.
требва да ежди подъ надзора не можемъ да оеоотавймъ да'бждемъ
..;; ; и,,Отруеа;.ми.;се,г':е.;Н,туръ ^Ъ)те ра'!мйн. оъвътъ/минйстра на войната Сждътъ
на
целия
и наказанието -да! постоянно псувани по тоя йачнн*/' /
дфнве] на:;ррвмета се в.цор^идо-.м нае и на.външнитб работи Винтила Бра- бжде строго.вародъ
нема.да.бжде лично;
Задъ тия псувни стои желанието
ло., нежелателни .размери вдно)прин-г тияну, бившъ" на войпата и муниции- или партийна,То
отмжщение,
а
„си
ошъ-!
да.бждемъ
унищожени.' "'/' ,Л
'*
.цапално. недоразумение.,Бйхъ се -рад- тФ.Емилъ Коотинеску бившъ, .да ФИ-|. щава ождбата на народа." :3а това"
* Докато ожществува това; жела
:
1щлъ,ако и въ^този' случай cef разбере наноиит*. АлексанДру Константинеску наказванието е необюдймо
/в. овя-| ние на унищожение, ние тр!бв%' ,да
ртъ 'психологична,и реално', гледиЩе б^вщъ j на държавните имоти й'вж.4 Щ е н о . /.;-... •-. • •.-. >...,_, ^.д,-.- _.. ~':
. , , ! иЗдържимъ съ; нашия вФревъ народъ.
Цщето становище.' Най-сжщественио трЬшнит* д-вла, Васйлъ Мсцунъ, бившъ' i
Предложението
,8а
даване
подъ
Д азъ съмъ убеденъ, че У .на
5
чю 'въ договора ни отъ' 1915 г. сЪ Тур на вътрЬшпитъ д4ла/ Вакторъ Анто* ождъ е подписано отъ .80 депутата;
рода.ни
ежвдеатвува най-сериозната '•.
ция не бе стстжчтането на ед'по пар неску/бившъ на правосзадието й ФЯ* между които нема представители ртъ
воля, да из държимъ "докрай. '•,'':/':' •
*'чв земя край Марица; този договори нансиитв, докторъ Й^Ангелеску бивпгй друга
групировки, освенъ правител*
Тсва убеждение почива на ве•6^ • основата* на нашата нова политика на .общ. постройки' и'Таке Йонеску. стени. Съмишленици,
на Авереску Сте: 'ратавъ.нашитегвоепни вождове, къмъ
:
!
*опремо /Турция. -Да оспорвамъ
този-дО|
бившъ'•подаръдседатель на мин. съ^
и Куза не еж подписали.» Забйлезва нашия - велик )лепенъ- народъ,. който
говоръ значи
да равклащамъ; рснрвите ввтъ. Значи, давать се подъ ождъ ре
со
стежтетвиего отъ.! заседание ра понася Т1й удивително тежките вре
1
"на! тази политика. >Прг*трва/тукъ'не министри отъ^ кабанета, който б* на {ен..Авереожу.
посрещна мена, съ голема лишения- и непрекжо-:
;може да става въцросъ, дали -Добруд; власть връди"'обявяването на войната", ло -;-съ; големъСъбранието
•.ептусиазмъ'н а т и ж е р т в и . •.•' •••'- •?.-..••':' .•-:"•.•:••:•//:•.v
' жа дава 'никакво прзво'на турците" за както и ртъ ...коалиционния / кабинетъ жението. ' , • • ' • •••:':• -•/-.--'' ^предло
.'
'
.
•:-./.'
•v. Т р е б в а при това да прибавя,, че
за ; компенсация, s Въ •; сегашния мо* Братияну — Ионеску. Не еж* дадена
ако въпреки веототжпчивите язявле,
ментъ дищо.•{• не е, па-важно отъ то подъ с;&дъ. отъ втората Фармация ми| :\ Финансовото подожшие на
; ния на неприятелските държавницива, щото ние.-да,вървимь- задружно;й ннстритЬ,Дука. Титулооку,.-; Мързеску| t^i-jy.ff
;,.,Ррмъння...,. -..-'•4 , .
да не даваме на неприятеля;.надежда и Гречану^ Обвинителнйятъ актъ е I ГФинансовиятъ! минастър-ь;; Сау- нЬкжде-се появи сериозне желание да;
за разцепление помежду,ни,,$ветосги/- подниоанъ отъ 20' депутати и билъ л^ску .; оъобщилъ въ парламента, чо се даде пжть на мира, ние не ще отjvsi на удогозоряте^марашккять.или посрЪщнатъ съ аилодисментъ; въ пяр* ромънския „държавенъ дългъ е, 5 ми хъврлимъ подобна инициатива, а ;зде}
който, да> ev другъ—трЬбва ч да ;сс за* ламента. Той съдържа 10 обвинител^ лиарда 268 милиона б^зъ реквизиции я: преучвмъ -веднага съ най-голема
пази. .при .ваичкилоби-тоятелсува Голя па точки именно: 1) Нарушение чл. те, ; обезщетенията >' и / заДлъ унията, оъвестность. стига—казвамъ това нзма; грешка" е дето въпрооътъ.за" До- Д22 на конституцията съ допускане н*ложени отъ мирния, договоръ/ Миг рично-—тя да бжде «сериозна. 'оруджа*се
свързва'- постоянно съ ма на рускитЬ войски дапремйнатъ на н^отра ;8аявилъ,: че ще увеличи • ож^ •••-.'• ч/ Мога да ви заявя, че това гле-;
!
ришкйя'споръ. Двата въпроси н4матъ ромъвока- .територия,,безъ, спзциаленъ ntecTByiQnnrre . данъци, f като . въведе дище не е само мое.. То се споделя
абодютно нищо ,по-между си. Прочее,, законъ 2) Неорганизирана и подготов д!лъкъ върху печалбата отъ войната1, изрично и отъ главното командуване,
турците 1г6ма защо да, очакван, че, ка на .войната съ съоржжение и сб-* щогресивнр подоходенъ данъкъ и др. защото и то не воюва само за самата
ние ще.трьгдемъ: по следвания отъ. лЬкло, ври все че съществували кре Б»нкнотитЬ на окупационото-, управле война и то ми заяви, че* щомъ «'у
жехъ.. .лжть..,3а васъ.въиросътъ е раз- дити, оъ;Които .,се,;,зпоупотръбило. 3) ние ще., бждать погасени ве . чрезъ противната, страна се появи аериозно"
рЬшенъ яоао в недвусмиоленно вед- войската; била неподготвена: и даже специални съкровищни/, боновед^а ще желае за м*ръ ние требва да' се.- за! нимаемъ съ Binpoca.
нажъ за винаги/ Догозррътъ РТЪ-1915 дезорганизирана..поради незачитане, сешрибегне до вжтрешни^ заеми.
; Що се отнаезя -до >. Р усия, -'. 7дне
ход.,. првтарямъ е о с н о в а на новата щаба и другцтъ военни . учреждения
ни б ъ л г а р о - т у р ока политика—, и концентруване на, всичко въ непод
фянанесвйятъ м-ръ Саулеску вне искаме лоялно да се изптаПа Бреотъ-:
;,дюй е въшющсние на тая,, политика. готвените раци, на военния министръ са Лъ,въ парламента за удобрение дв"а Литовския;миръ. .-•:..' ^Г-'<; rv\^\,i\$\< Кей би доелъ отговорноотьта за ней-. 4) Спекула съ разрешенията за;из заема, 'сключени'отъ държавната ба"н
ното. разклащане? Ако- турците.мис- нооъ въ;. ущърбъ на държавните ин-, каЬНационалав: .съ 2»/2* и ^/ц на Ото,
лятъ, че оъвладението въ северна тереси 5) Изнасяне отъ страната по- на?обща сума 600 милиона лева.';. •
Добруджа имъ дава право да ,пр$дя-, зайоведь на правителството; на ,дър;
'> вяватъ искания, то "ние ^ бихме_^били;
жавнит-Ь й чайтни ' Съкровища "й*ар: i-».. Щ Минвотъръ ...на ^инанеййте' е JOT»-.'•ii(BA4.T'it- Агенция ^радиотелвгрдоа);; •'
• готови' яа - 1ф*г№арямз на'" каквато тгхиви 6) Използуваниепр4в6знитЬ сред рбщил!-, че печалбите ртъ войнатаГще'
да е друга, предложена отъ тЬхъ база, ства за спасяване* чаотнят§ имуще бждатъ обложени прогресивно, като > v Уиоротвото иа Англия.; й /
; щомъ като тя не засега така чувства-. ства въ ущърбъ на-превоза, на вой-, въ шай-мвого ще • се вземе до 10°j0
;
Лон"д о нъ. »Райтеръ« оъобщаве,
•телно нашите интереси/-както е слу "окй? боеви припаси и ранени "7),; Ilpd- отЪ^'реалната печалба./: /•'/:- ';" *
че
съветът*
на 'лойдоноката5-търгов
чая съ предявяваните /отъ т*хъ се тивозаконно ,:о1вличане при отсткпле;' /."•;•} Внесенъ е въ камарата по пар
га искания. Тв пе требва;обаче да нието на младежтьта отъ 15 до ;18 г,, ламентарна инициатива законопроекта ска камара решилъ, да настои предъ
вамесватъ безполезно Марица. \ Най- повечето отъ които; загинали 8) раз- за" проверка на имуществата, спече- правителството, за да бжде; употре ;
дрбрия щитъ на Турция отъ скЬверъ рушевие, неоофвано на воени нужди, лени ирезъ/, време. на войпата отъ; бено.-Апрртивъ Неприятелите и еконОмаческото. оржжие въ най широки разне е една нова одринска крЪпость, но на голъма часть отъ • държавното и гражданите чиновниците и военните.
мери, като средство за пЬ скорошно
силната и верна България. ; I
частно; имущество,и специално, въ пето свършване на войната.р( #; f / /
Руски .офицери вгнмратъ въ
тррлБата„,адду"от,Р я 'Щ .съ^рредотвц
за корупция ох направени невъзмож '*"*'*'"""'"'/^"Весарабияг:
•Г^^<1^вной'П«вла«м
J;.
ни заседанията й контролата*на» пар . !; ;/|Въ
.'•-'.чЛБа^.еяъ^' Парижкиi* ;,в|отничн
камарата
е.билрпосочено,
че.
ламента, като комавдиррвалъ^/чл^нове- еж, се появил'й;бйвши1'руо№ офицери оъббщаватъ, ;че" положителни' §ведения
тЬ му и имъ далъ'""голъми 'парични който агитйратъ въ Бесарабия. Мини1- бтъ фронта 'показвай';; какйо "^Франция
суми 10) безъ ^аконъ 6тстж.йилъ ро- огъръ Арйонъ е загатналт.,? че прави отби''пред* вови -¥*рвави пр#^приятя-'
мънска|та SaoTai на Русия.; &Ь !
телството *е решепр.да не^сърпи БИ- И1 и .че:тялма надежда'i желание, що'. Новъ протеетъ на Чичеринъ.
й
т.о^рл*Д'й^това;.,Да;|бжде чут$ ;шшедИзложението на,мотивите шока каква подобни агитации. ?•:••.
• Москва.- фмисарьтъ на' вън
ния глаоъйза,чМиръ.!;,г;г !,--ff-, ?
шните работи Чичерннъ отправил* едно даването 4юдъ";оз1дъ4,на »|инистрит*,
Борбите ,около мирния I договоръ
1
I-писмо до пълнсмойщия министъръ на за да се разкриатъ причйнич ^ на
Венвзелооъ разтрелва политие ; В. кГазета Букурешйлорг« биАнглвя съ което 1иска, отъ вмето на •катастрофата..*.'.,..,,.*..,.. \.-, •?':'.••••.',
^ е о ч и * ои|пр-тивннця.
руското^.правителство, иемедлешюто ; -Съгласно.правилника/ Предложе чува'острб -нападките на, либералната
ДЦнева.; Венезедоеъ зЦрведа да
преса
стъ
Мшъ
противъ
мирния
дого
ка
оттегляние на стоварените английски нието | пратен^ въ^йбмисията^ва
?
бждатъ
заотрелянй-всички] привърже
воръ
и
п^о1ивъ
полржениетр,
к
ете,,
отделения въ Мурманъ. Сжщиятъ прр- марата* и въ ср*да ще бжде* ;йн|сеяо
наТпо-раншното;^ правитедство.
тботиралъ още единъ пжть противъ на ргзисквано. Сената* тоже чцЬлъ да мирътъ създава за 'Ромъния. Тези на-' ници
Солунъ б/дрха^вече
предизвикаха" въ Германия по На площада'*йъ
: пребиваванието,на английски-'военни гласува присъединението.» си гИ*мъ то падни
;
дозрЪния
$ъ
искревостьта
и
•
доброже
застреленипублично
единъ' Шдаорува
предложение^
/
^
д
.
'
^
I
<jj.\
|,''•••.'•
парахрди;въ Мурманркит%;води.
лателството на Ромъния осироти цен чикъ и б:старши ;псдгФицери!цо; те*
:
тралните сялн, Войната претави Ро ЗИ^РДЧИНЙ." •-•!;. f;V->-V".-t"fJ'T -•'?-'
"' Протйвъ бившит* кабинети.
Англия отказва паснортъ" на • "';•
мъния
вор^дъ държави, кейто грави/—•/•
-Терещенко. •.^
•Печатътъ се .занимава oxl внесено тиратз въ!сФерата германската поли д/огПрекранащ въ Авотрия. ? ?
Ваейа/гВъ-к&НФеренцйята^на авг
,,'Дт ок хо ям ъ. .,Вившиятъ, руски то предложениевъ"кгмаратаза даване тика и_ лудость е дй се мисли въ Ро
министъръ на външните;;.;работи -Те- подъ > о&дъ ' кабинетите председател мъния за Отюзъ съ дайечнйте дтржа- отрийрките: работнически 'съюзи*; ми
решченко^епоиокалъ' Да^отпдтува за ствувани отъ Братиану^: 0ФЙЦЙОЗЪТЪ ви.нВръзките^на Роиъния Оъ Герма нистръ Иаулъ ^заяви, че Зайддеръ му,
Лондонъ. Английското правителство „Стягудъ". -счита; че; даването подъ ния, се налйгатъ не рамо по убежде обещаль,'[какво всички цевтрали по
обаче е отказало да му даде паснортъ. ождъ но .е.актъ; на отмъщение, а мо ние/но и като историческа, I геограФи- прехраната ;въ- Австрия" щели да миТерешченко,, ;делъ да отпжтушцза рал да. ^необходимооть,. за да ле ^аае, чесва и политическа нсобходимооть. натъ въ ржцете/.на. ДържаЦ!^.' ; .!*
Християнин!;"
.'•'. .
. *"' че'Ромъния не ;можв' 'ненаказано/ да Уоиехътъ на усилията ра братиянио
Холандскиятъ кабиниъ. ]-/^
стане !цлячка на"1 пребтжпнЙческите тит*, които поставятъ интересите на
•Уопехътъ на Калединъ—Алексневъ инотинкти.-Народната оъвеЬть; налага антантата по горе оо;ъ тия яа_ Ромъ ; . Xага!:^оле, гчленъ iia.BTojpaTa
••^•^v:'HpoбдeЖaтвлeнч.:;г^:";. .л-5Х- Тая^анйетагааЦото :рикому'ве е прзво ния би; означавало провалянето' на но камара/ биде !Ь?трваренъ съ съставя
да гизлага г> сгълцес- во па Ромъния въ хаооъ и"; анархия. нето ва.доайя вдбинетъ. Н.,..' %
ДуГ1ано:- »Щампа«1: съобщава, лсио бгзнаказано
J
твуванбто
па
шародаГ
„В J Й"умана". Газетата се надева,"че страната не у Военета губорна*оръ аа ^Рига. ^ *
че войските на Калединаи Алексиева
напредвали къмъ Москва, *обаче малка, казва, Че най голема сбида| за! народа ще доцуетне . да възтъркествуватъ
, К^вяйД^Генералъ Дейтенантъ
бяла в-Ьронтноотьта, че тй ще уснъ- би било анкетата да ое -счита за* де интересите; на една,тжлпа отъ поли. ФОНЪ Енгедбрехтъ е назначен^ за вое^ ;. '•'•?.' ' " . ' • ' . - .
жтъ да разбияхъ йгвЬтскжтв^йски. ло на политичеояо отмжщение]. 5|нсго тикани, i /, "таъ, д-убернаторъ, на РдгаЛ */ I >/*
по голЬмо престжпление отъ. Форму
За автономията на Бесарабия.
лираните безпорни обвинения" срещу
" Съглашенски войски въ Мур
бившите кабинети е" потжпквйнето яв
Бесарабският!... м-ръ 'Инкулецъ вземе Бесарабия именно, за' да осигу
„ч мансиня-брегъ. ^
деггвори, които но беха! дело на е заявидъ въ яшката "камара, че Бе ри нейната автономия. -Инкулец^5 -оъ*'
Лондонъ.Саоредъ положител случанностьта, а почиваха на най- сарабия трЛбва да запави всецело общйва/ че•- ромъноката Войска при
ни ,ов4д*ния, антантата „ ще .взпрати жвзнените. интереси^ на страната Го-".- своята автопемао управление,..защото реквизициите въ Бесарабия си слу
още.: войски за.' Мурманския -морски лема политическа грешка е, скжева- оайцествуватъ :раззичак1 меж ду* нея; и жила съ побои и убийотва,.които.треб
•брътъ.
.!
•-."-.нето договора съ централните оили Ромъния в/защото Украйна иска да вало вече да преотанатъг* '-
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Хроника
Добруджанска етнографнческа и>ложба въ £аб-дагъ- На 14 т. м. въ
помъщението на тукашното първона
чално училище ,.св. Кирилъ и Мето
ди" се откри изложба на народни кос
тюми, пръстилкн, пешкири, възлавннии, черги, килими и други домашни
хъкаян, възби и ржкодвлнн работи,
събрани отъ българските села въ съверва Добруджа. Изложени ох. повече
отъ 500 пръдмета.
Изложбата ще се закрие на 22
I. н. Тя е отворена воъки день отъ
10 до 12 часа сутриньта и отъ 4 до
6 часа ол*дъ пладне. Изложените
предмети се продаватъ чръзъ надда
ване въ полза на народоспомвгатедния
•ондъ „Добруджа".
Вакантни учнтел.ски иъхта. Въ
градокит* и селокнтв народни първовачалпи училища на Тудчанския и
•Кюотендженски окржзн има около 80
вакантни мвота за учители, и учи
телки. Желающит* да ги заематъ
тр-вбва да подадатъ ваявления до
•учидищвна инспектор* при щаба на
З а армия или до инспектора на Кюстендженския учебенъ окржгъ. Къмъ
заявленията се прилагатъ докумевтситъ, посочени въ § 129 отъ правил
ника за училищнитв настоятелства.
Учителит* граждански лица въ
северна Добруджа првзь идната
учебна година ще получавагъ ожщич* заплати, възнагражденпия и дневни
пари, каквито со плащхатъ сега въ
България. Освънъ туй, училищните
настоятелства ще имъ дадатъ без
платно, квартира и отопление а до:
лсдаштелни възнаграждения въ размеръ'отъ 30 до 100 лв. м-всечно,
На'*учителят*, които келаята
да дойдатъ отъ България, ще се направятъ всички необходими улеснения
при пжтуването.
Като волнонаеми учители ще се
назначават* кандидати, свършили аай-
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Жятелит* на България. Пр*зъ
изтеклата 1917 год. опоредъ сведени
ята на Дирекцията за статистиката
БИБЛИОТЕКА"
България е имала 123,702-5 кв. клм.
пространство съ 5477000 жители, а
пр*зъ 1916 сод. 116,177.1 кв. клм.
съ 5095700 жители '»
Издава Народо спомаг. ф- дъ «Добруджа*..
Окупиранете области мматъ
Излезоха отъ лечатъ и се пускатъ въ •.
слъдното население: Македония при продажба
следните книги:
повърхнина около 30,000 кв. клм. има
№
1.
Историческите
права на България*
1.269.400 жители, Моравско при
върху
Добруджа
Миланъ
Марковъ. Щанг *
24,257,8 кв клм. 1,229,100 жители До
2
лева.
бруджанки 15,536 кв. клм. 880,400"
№2. Добруджа и нашето възраждане.
жители и Драмската облаоть при 7,500
—(Културно
исторически издирвания) »>
кв. клм. 325,000 жители.
тоъ С. Чилингвровъ. цена 5 лева.
№ 3 Нюстенджансното пристанище отъ Испанската болесть. Испанската
болеоть е коотантврана вече и на Д-ръ Ив. Пенаковъ. Цена 1*50 дева.''
№ 4, Мемоара на Добруджанци, съ една В. „Добруджа" забраневъ. Спо- много мъота въ България Формата
редъ едно съобщение на в. »Миръ«, е най лека. Заболвлнятъ въ три—че .фотограф, снимка, отъ Цент. Добр. Нар.
разпространяването на в, «Добруджа! тири дни е отново на крака. Никакви Съветъ. Цена 1*50 лева.
последици Bipny главнит* органи
било забранено въ Германия.
№ 5. Роиънскит* жестокости надъ
на човешкото тзло. Формата е така отвлеченото добруджанско население
Майоръ Хартианъ, Коджелашки лека, че болнвцвт* не приематъ на въ Молдова, I свитъкъ. По официални*
околяйоки К(мендашъ, който бъше се лекуване болни отъ нея, като и не се ромънски документи и лични изповедипроявилъ като добъръ приятель на взиматъ мерки за обеззаразяване. Нито съ една факешгале и една, фотограф.
българското население, е првмъстенъ единъ смъртенъ случьй до сегв н*ма. снимка. Отъ Драгомиръ Пачовъ и Дана друга длъжность въ окупирана
наилъ В. Кацевъ. Цена 2*20 лева.
Ромъния. Пожелаваме му най-добгръ
За Стефан* Караджа. Умоляватъ
Всички поръчки да се изпращатъуопвхъ въ новата кариера.
се всички роднини,
сподвижници и
приятели на великия добруджански до блиотека Добруджа, ул. Г у р к о J6 16.*
Изборите за втория Добруджан войвода Стефанъ Караджа да изпра- Телефонъ J6 368 и дружество Куриеръ>
ски Народенъ Оъборъ еж привършели тятъ незабавно сведения" за живота —София.
На книжари-отстъпка по споразуме
Отъ идния брой ще започнемъ да пе му, спомени, епизоди и други матери
чатаме списъка на избранитъ делегати. али, които би спомогнали да му се на ние. Намира се при всички вестникар.
пише сравнително пълна и в$рва би- агенции и книжари въ Царството.
ИаъЗ софийския уннверситетъ. 'ограФия. Всичко да се адресира до
Въ Т у л ч а — при книжарниците
Пр$зъ идния зименъ семеотъръ (на Фонда Добруджа ул. Гурко J6 16-ССФУЯ Кр. Доичевъи Дим. Малоскитски.
1918/1919 учебна година въ меди
Въ Б а б а д а г ъ — въ книжарница«
Картина Св. Кирилъ и Методий.
цинския Факултета нЬма да се при•'• ф. «Добруджа,"
•
-,
Народоопомагателния
ФОНДЪ
«Добруд
е^матъ нови студенти, освънъ ваЬп-^
разпени м*ста, а въ Физико-матекари-* жа» е пуотналъ въ продажба художе
ческия Факултетъ ще бждатъ приети ствена репродукция отъ картината
"Ьгжва»» JSL f)a
нови студенти: по математика и)Фи Св. Кирилъ Методи, изработена съ бои
зика 60 душц, по химия 20 души и (драйФарбендрукъ) по оргинала, рисупо естествена история 30 души. При ванъ стъ художника г. Ив. Енчевъ—
емането на нови студенти въ двата Видю Отпечатана е взрху картонъ.гоДобруджанцн, не вабравяйге4
Факултета ще стане съ конкурсъ по лвмъ ворматъ 85—70 см. Доставя се,
yenixa на зрвлоотнитв овидателства отъ Фонда " »Дсбруджа« ул. Гурко J6 фонда „Добруджа", който об»
на кандидатите. Тоя конкурсъ ще се 17, СОФИЯ и при всички СОФИЙСКИ книприключи на 10 октомври 1918| го жари. Ц*на 7 л. За добруджа при слуява датата кауаа!
книжарница Ф. Добруджа—Бабадагъ
дина. ';••
..•'••• -.•'•'".••••"•'' i.
малко трети (VI) гимнавиаленъ класъ,
както и такива оъ по-малко образова
ние, конто до 1915 г. 035. учителствували въ България. БившитА ромъвоки
учители-и учителки отъ българска
народность могатъ да бждатъ назна
чени въ българските народни първо
начални училища въ северна Добру
джа, ол*дъ като вздържатъ съ уопехъ пров*роченъ изпитъ. по българ
ски езнкъ, българска история а оте
чествена география въ размвръ на
учебния материалъ, прйдвиденъ въ
програмата за народнит* прогимна
зии въ България. Изпитътъ ще се
произведе отъ 10 до 15 оептемврий
т. г. въ гр. Бабадагъ.

„ДОБРУДЖА"
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НА ИЗБИТИТЕ И ЗАГИНАЛИТЕ ВЪ МОЛДОВА ОТВЛЕЧЕНИ ДОБРУДЖАНЦИ ц

йодадне на #онда «ДОБРУДЖА».

Пвчмавца ш #онда »До(5рждаа«--:Бабадага.

Дирвкюр* ^рагвнир-ъ Пачвв>;

