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Обявления: на кв. см. официални по 1.60 лв. търговски по 1 лв. Годежни, ввнчални, некролози, панихиди и благодарности по 30 лв. Всичко предплата

непокрити имоти е доста слож
на. СлЬдъ утвърждението на
протокола 4ia окол. комисия за
Комисията за иострояваене т4 още н4ма никакво изв4етие, отчужденото м4сто отъ мин. на
жилища на бЬжаицитЬ въ гр. иоради което и свикването на Вжтр. д4ла и Народ, здраве,
Варна, избрана въ общото съв- конгреса за ] 5 май се отложи, заинтересуваната страна може
М'Ьстно събрание на послъдни до като отговарятъ и остаиа- да го обтжжи пр4дъ Върхов
т4;да 17 априлъ т. г. про лит4 ОКОЛИИ.
ния Административенъ еждъ,
дължава да работи по възложе
Други по важни р4шения, въ дв4 нед4ленъ срокъ, отъ
ната и мисия.
които комисията е в з е л а ио деня • на съобщението му въ
:
Сл4дъ като проучи закона въпроса за настаняването на прЬписъ, по реда на закона за
за васелването на б4жанцит4 б4жанцит4 еж сл4днит4:
административното правоеждие.
и обезпечаване поминъка имъ
1) Р 4 ш и се да се vпомоли Завладяването на отчуждените
и правилника, за приложението тукашното общинско управле имоти става ельдъ като реше
му, комисията дойде др убеж ние да разрвши да се започне нието за отчуждаване вл4зе въ
дението, че закона, тъй както изваждането на камъни отъ об законна сила.
,
е вотиранъ, може да има прак щинската кариера задъ стр4лОтъ казаното до.тукъ става
тическо приложение и да даде бището, като се използуьатъ за ясно за вс4кого, че до като
желанитв резултати само въ се ц4льта трудовацит4 б4жанци. започне раздаването на мес
ло; а въ градовете, к ж д 4 т о
2) Рвши се сдщо една часть тата ще мине доста врвме.
трЬбва да се строи при даде отъ трудовацитЬ б4жанци да Разбира се, че това закъсне
ни планове и при строгото съ- се дддатъ въ раснореждането ние, не може да се вм4нява
бдюдение на закона ва благо на технические власти, които въ вина на комисията за пос
устройството на паселенит4 м4- ще бждать натоварени съ пар трояване жилища на 64 жанста, прилагането му е невъз целирането на квартала, от- цит4.
можно.
пустнатъ за жилища на бъжанКомисията прави гол4ми уси
По тия'съображения, коми цигв, сл4дъ утвърждението на лия, за да се ускори работата,
сията разпрати овржжно писмо, отъ респективното министерст обаче не вависк всичко отъ нея.
отъ 23 априлъ т. г., до деле», во • и
Тъй напр. протокола на окол.
гатит4 па б4жанцит4 при око:
3) Комисията праьи и про комисия, за отчуждаване на
лийскит4 комисии за заселва- дължава да прави сондажи и м4стото за жвлища на б4жавпето па посл4днит4, съ което. дири ервдйтва и начинъ за пи- •цитЪ въ гр. Ййраа, е държааъ
като изтъква дефектитй иа за бързото построяване жилища пр4зъ м. марта т. г. изпракона по отношение на бЬжан- на б4жанцит4, обаче още не е тенъ на утвърждение, но и до
цит4, които се заселватъ въ заела никакво становище по сега не е поиърнатъ, а и ко
градовегЬ. Прикани ги да сви- въпроса и не може да заеме га ще се повърне е незв4стно.
ватъ б4жапцит4 па общи съб такова, до като не бжде утвър^ Ка:о се з н а е год4мата мудрания и да имъ подложать на денъ плана и до к а т о окол. ность,- която цари въ нашит4
обсжждане подигнатитЬ въпро комисия не опр4^д4ли кредита. каицеларии, за да се ускори
си, сл4дъ което да възириеПланътъ па м4стото е го- утвърждението на тоя протоматъ идеята за свикване на товъ отъ техническите органи колъ нуждно е да се делегира
единъ конгресъ въ ст. Софии' при общината, обаче за да се' 1ице въ София, за да напра
за 15 май т. г., д 4 т о да се даде на удобр4аие отъ окржж. ви потр4бното за утвърждава
обсждятъ всички подигнати въп техническа комисия, съгласно нето и повръщането и повръ
роси и се наиравятъ постжпви закона за благоуетройството и щането му по скоро, слЬдъ
пр4дъ правителството, аа да се да мине пр4зъ общин. еъввтъ, което да ее продължи работа
допълни закона въ смисъль да тр4бва првдварителяо да ба-, та по нататъкъ. Такива слу
може прилагането му да даде де утвърденъ протокола па окол. чаи за делегиране на лкца въ
задоволителни резултати за 64- KOMHCHAJ за отчуждаването на София, и»; ускорявано работа
жанцит4 и да се гарантиратъ м4сто, което утвърждение, до ть по заселването ва б4жанср4дствата, които държавата ще колкото Зааемъ, още не « нос- цит4, ще бждаи. не единъ, не
И8ЖДИВИ за настаняването имъ. л4двало.
два. Утр в ще се укаже втори,
Споредъ чл, 16 отъ закона трети случай и т. и. А за
До днесъ, огь 58 околии,
еж отговорили четири, че въз- за заселването на б4жанцит4, всичко тона еж нуждни пари,
приематъ идеята за свикване на процедурата отчуждаването на защото никой не би приелъ да
конгреса, обаче огь остапали- общинскит4 и др. покрити и харчи отъ джеба си за обща
работа.
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В А Р Н А — Н Ю Р Н Б Е Р Г Ъ (Германия)
Драгоманъ 8
Gabelsberg Str 6/1
Представителство на най-реномирани и солидни
чуждестранни фабрики за вевкакъвъ видъ Елект
рически, Индустриални и ЗемлЬделчески машини
и принадлежности, и такива за вевкакъвъ видъ Ин
дустрия, които благодарение връзкигв които имаме
съ чужбина доставляваме най-сигурно и при
най-износни условия.
Проспекти и ц1ши даваме ири поискване.
Съ почитание:
Никелов*!», Д и м ч е в ъ & С-ие

Въ общото., събрание на 17
априлъ т. г. се р4ши да се съ
бере по 50 л отх нг/вкой 6Ьжанецъ, и а когито е дадено
м4сто за жилище До сега еж
внесли по 50 лева стотина ду
ши, отъ 700 800, макарх, че
еж поканени да сторятъ това
единъ два ижти чр4л..м'Ьстиит4 в4стници „Добруджански
ВЬсти" и ..Варненска Поща."
Н4що повече —- но отноше
нии накхенението съ раздава
нето па м4сгата и по отноше
ние р4шението на общото съб
рание по 50 лева, въ посл4днит4 дни слушаме да се нра
вя тъ гол4ми критики по улицит4 и кафенетата отъ злона
мерени хора;> Наричаме злопамврени тия ';крнтици, защото
незиаейкн постаповленията ал
закона, формалиогтитЬ които

тр4бва' да се изпълнятъ и д4йностьта на комисията, т4 правятъ неоснователни критики,
хвърлятъ обиди по адресъ на
п4кин членове отъ комисията,
които даватъ даромъ СЕОЯ трудъ
за общото д4ло и съ т о в а ,
вм4сто да изписватъ" в4жди,
вадятъ очи.
Ви тр4бвало тия критици да
да бждать по добл4стни и добросъв4стни и, ако д4йствитело
иматъ фактн на ржка, за да
критикуватъ д4йностьта на ко
мисията и ако се съмняватъ въ
нейната добросъв4стность, не
ка Tt излЪзатъ въ едно бждаще общо събрани и направятъ своитЪ критики и
кажатъ своите съмнения. Не
ка ПО ТОЗИ начинъ се даде
възможность и на тия, върху
които ще паднатъ т4хнит4 об
винения да се защитятъ. Ина
че ние имаме пълно право да
мислимъ, че т4 вършатъ това
съ злонам4реыи ц4ли, за да
пакостятъ на и тъй нещастни
те б4жанци.
Petronii.
f

По-вече сплотеность и

Около малката и изнудена
България се развиватъ важни
събития, които никой не може
да првдвиди какъвъ край ще
взематъ. Ние б4жанцит4 отъ
Добруджа,- не можомъ да гле
даме равнодушно на всичко,
що става около насъ. Днесъ
очитв на цвлия св4тъ еж обър
нати на зааадъ. Съ затаенъ
дъхъ, всички чакатъ развязката па,германската проблема.
СилитЬ отъ Съглашението еж
еж р4шили да сломятъ герман
ското уиорство на вс4ка ц4ва.
Вь сжщото това вр4ме нашйт4 със4ди гърци, схрби и ромжни ни дебнатъ отъ близо, и
кроятъ н4що. — Противъ мал
ката и миролюбива България,
ежедневно се пускать въ ходъ
яай-долни интриги и клевети
съ ц4ль, както винаги това е
бивало, да ни иакаратъ размир
ници на близкия изтокь. Ц4лиго на нашит4 съсЬди еж яс
ни и за д4цат.\ вече. —- Т4
дирятъ поводъ, да имъ наложатъ санкции, а съ други ду
ми казано, да ни окупиратъ и
заличитъ отъ картата на Бал
канския полуостровъ като дър,жава. Ще усивятъ ли въ своит4 пъклени намЬрения нашит4
съ<!'Ьди? — Незиаемъ. Обаче,
като се има пр4дъ видъ, че
въ днешно вр4ме международ
ните договори, не еж нищо
друго, осв4нъ кжсъ хартия, ние
тр4бва да очакваме изненади.
Ето защо, намъ се налага по
вече сплотеность и единомис
лие. За съжаление, обаче, длъ
жни сме да кажемъ, че въ про
дължение на 2Va години, поч
ти нищо не е направено за

сплотяванието на емиграцията
отъ Добруджа, въ една силна
легална организация, способна
да поср4щне изненадит4, кои
то ги чакатъ и да използуваме
разумно събитията, които евен
туално биха ни се наложили.
Н4що по-вече — сл4дъ ка
тастрофата на България, доб
руджанската организация, коя
то до него вр4ме б4ше проя
вила по интензивенъ животъ,
като че зл започна да замира.
Видни общественици, които
б4ха застанали на чело на ор
ганизацията, бидоха заставени
да напусната, и добруджанско
то дЬло се пов4ри въ ржц4т4
па хора, некадърни за него.
Отъ тогава започна разкола
въ организацията и днесъ, ко
гато оргнизацията тр4бва да
бжде най-силна, ний виждаме
тъкмо противното — лични еж
би/ гонения, клевети, клюки, ин
триги и цр. — Жалко, но
фактъ!
Ние мислимъ, че истинскиг4 общественици и народни
д4йци, трЬбва да забравятъ лич
ни и егоистични ц4ли, когато
редятъ подобно едно *д4ло, д4ло, каквото е добруджанското.
Днесъ повече отъ вс4ки дру
ги пжть, се налага дългъ на
всички ония, които въ начало
то б4ха на чело на добруджан
ската организация, да издьзатъ
на сцената и взематъ активно
участие въ ржководството на
добруджанското д4ло.
Повече сплотеность и еди
номислие, господа1Оставете ежбит4 на страна и эастапете на
поста си1
.. . ;'
Кесаръ.

Нишсрсссаъ саоръ
(Писмо отъ Добруджа).

На 16 т. Г. избирателит4
отъ Кюстендженския овржгъ
б4ха п о к а н е н и да избератъ
единъ сенаторъ на мвстото на
подалия оставката си бившъ
такъвъ, адвоката Бендерди. Ивборнитв борби се водиха меж
ду, Консерватори, Ирогресисти,
Либерали, Землед4лци и Аверескани. Всички си служатъ съ
подкупничество а правителст
вото съ тероръ. Между канди
дати!^ е и изв4стния роман
ски политикъ Маргилрманъ
бившъ миниегъръ прЬдседатель,
който се радва на особени сим
патии между добруджанското
население, като честенъ бла/городень боляринъ и у м е п ъ
дипломатъ.
Лнбералит4 и Авересканит4
за да му подбиятъ авторитета
изл4зоха съ специални афиши
и позиви къмъ населението ст*
които не само пай вулгарно го j
хулвха ими и подчертаваха че
той е най-големия ирЬдатель
на ромжнизма, а особено на
добруджанцит4, понеже втета-

пиль Добруджа на България.
Маргиломапиетит* изльзоха
и ти съ позиви кгмъ населе
нието за да докажать обрат
иото че то:1 е най гольмото
ччгЬтило, пий честния и уменъ
парламеить<»р|. че прави осо
бена честь на обруджници и
не 'чой е подариль Добруджа
на Българите а Гевераль Аиереску. Иитересыо е че ПОЗИВИ
ТЕ се печатаха ua български
и в'Ьмски и пръскаха изъ всич
ки български и немски села
който той обхожда, за да дър
жи речи, като подарява тукъ
тамъ доста голыми суми ва учи
лища и църкви.
На 4.V т. г. партизанит*
му свикаха е д н о импозантно
събрание, въ гр. Кюстенджа где
то Маргиломанъ държапр^д из
борната си речь. Между другото
той кааа. — Азъ бехъ министра
който постави основния ка
мък* на моста пр4зъ Дунава.
А8Ъ б4хъ министра който пос
тавя основния канакъ на
Кьстендженското пристанище.
Аэъ б4хъ министра който даДОУЪ политически п р а в а на
Добруджанци и пр.
Не азъ отстанихъ Добруджа на
българит* а Генерала Авереску.
Азъ обаче изработихъ едивъ
мемоаръ заедно съ професори
тв Ончу и Мехединци, въ кой
то докаэахъ че Добруджа не
е българска, въпрЬки че тЬ ас
иириратъ. за нея, този мемоаръ
аэъ го ивпратихъ въ Берлинъ
и Виена — като протестирахъ
че България анексира Добруджа.
Азъ в и е х ъ (управлението)
властьта на 18 мартъ а на 5
мартъ Авереску подписа прелиминарнитв условия за миръ
въ Буфтя. Първия членъ отъ
този договоръ гласи: „Ромж-

ния отстжпва Добруджа на
съюзниците, ноито по рода
си я даватъ на България."
Този членъ вабелЬжете к а з а
той е билъ подписанъ безъ ни
какви реверви. Азъ обаче по
късно усп^хъ да извоювамъ за
Романия, единъ широкъ коридоръ за Черно море ч р е з ъ
Черна вода — а гр. Кюстенджа
дабадеинтернационализиранъ."
Либералите
изнасятъ
обаче други ф а к т и . Когато
всички романи бвха натикани
въ Молдовата и всичко безвъзвратве б4ха изгубили, явила се
при Маргиломанъ депутация
отъ добруджански бежанци
които искали да знаятъ какво
ще става съ твхъ и съ имота
имъ, той имъ отговорилъ, „Доб
руджа за насъ е безвъзвратно
изгубена, моя съвЪтъ е! — да се
върнете и ликвидирате съ имо
та си, защото живота Ви тамъ
ще баде невъзможенъ.
АверескаиигЬ наричатъ всич
ки предатели и изменници,
прЬследватъ особено либерали
те и ги наричатъ погромаджии
отъ Тутраканъ.
Като сл*ди човекъ всичко
що се пише за Добруджа по
този случай — остава съ впе
чатление, че власите следъ ка
то ядоха бой по всички линии,
ивгубиха и ума и дума, особе
но за Добруджа, която ниво
га не е б и л а техна в че ни
що не cs направили въ разсто
яние на 40 год., осв4нъ да
грабят! и преследвтъ.
Когато историята и събития
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та ги ичправиха прйдъ свита {
да ycioiiri. праната си за Доб ,
руджа •— едни подписали, да ;
се дадн па България безъ ни-.'
какви резерви, а други казали
— Добру<жа е изгубена без'
възвратно, идете продайте си
имота и елате тукъ.
Това са приоми на слаби
хора, които са се винаги чувст
вували чужди на тая стрина и
винаги са живЬли съ убежде
нието, че кога да е тя ще баде изгубена, защото чуждото и
на великъ день се взема.
Чр4зъ нреследвание, тероръ
и насилничество може да я
обезбългарятъ, но това не значе, че тя е техна.
Историята свидеделствува и
ще свидетелствува предъ ба
дащите поколения, чия земя е
била и какъ е стигнала въ рацЬте на романите, тя отдавна
си е казала думата по този
въпросъ и никой пе е въ състояиие да я опровергае.
Както и да е, ние чакаме
8а резултата отъ изборитЬ, за
да видимъ въ последствие, как
во ще направятъ и за насъ
тия базподобни демагози, кои
то винаги едно приказватъ, а
друго вършатъ; всичко до като
мшнатъ изборите, послЬ—никой
не иска и да знае за твоите
нуждиЦи неволи. Добруджанецъ.

jilcpopa 6v ДоЭруЭдеа.
Пишат ь ни отъ Балчишко:
Положението въ Добруджа изь
день въ день става но несносно.
Съ приоми, каквито само единъ
влахъ - може да си служи, бьлгарииътъ се гони, ограбва и
разсипва. Населението заше
метено отъ иовседневнитв и
повсеместни побои, п о д в и л о
вратъ, въ отчаяние посрвща и
изпраща дните. Всеки повъ
день за него е ново нещастие.
Никой не ..е сигуренъ за живо
та и имота си.
Господарите —'• това са
жавдарма и чиновника спокой
но се ширятъ въ дома и имота
на българина и горко томува,
който се осмвли въ нещо да
не задоволи каприза имъ. Вед
нага ще му се измисли некое
прЬстапление и разкарванъ по
севци затвори и садилища ще
равсипе эдраве и състояние.
Не малко са случаитЬ, въ които нещастникътъ „бунтовникъ,".
(обикаовенно не далъ кокошки,
агнета и пр. на силния) загива
маченически въ некой затворъ
отъ побой и лишения.
Т а к а 6Ь у б и т ъ въ на
чалото на м-цъ априлъ жительтъ на с. Чернокосо Балчиш
ко, Иванъ Петковъ.
Новикапъ отъ шефа на жан
дармерийския пость въ с. Спасово, сащата околия, Петковъ
отишелъ и билъ затворенъ.
Защо е билъ затворенъ, не
щастникътъ не знаемъ, но на
другия день е намеренъ мъртавъ съ разбитъ черепъ. Оче
видците разказватъ, че тилътъ
му е билъ разбитъ съ тапо
орадие, чукъ, търнокопъ, или
друго пьщо подобно.
Престаплението е 0ило при
крито по сл4дующия плиткоуменъ начинъ:
Край огнището на яхъра,.
който служи за затворъ при
секцията имало наполовина за

копани камъци, вероятно сто като подчертава, че т о в а е
лове за чирацитЬ на господаря единствения възможеиъ начинъ
на постройката. На единъ отъ за сближение между,двете сътил камтци е били сложена сЬдни славянски страни и то'
разбитата глава на Петкова и единствения изходъ за Бълга
между краката му ниско три- рия въ днешните критически
пожно столче, оть което той за нея моменти.
ужъ, като се катурналъ отъ
Горното аобщение споредъ
невнимателно сдьане си раз
„Дачия" е направило голвма
биль черепа о камъка задъ него.. сензация въ бувурешките дип
Следствените власти вамЬ- ломатически крагове,
рили за напълно естествено и
възможно случилото се и по
тушили работата.
Убития оставя жена и двй
ЗЕЕШдеца на произвола на садбата.
СмЬсеиата комисия за анке
Добруджанецъ.
тиране инцидентите по романобългарската
добруджанска
граница е привършила своята
анкета и е съставила прото
Левите сръбски и гръцки
колу споредъ който инциден
вестници постоянно поместватъ
тите се дължатъ на следните
статии досежно новото робст
причини:
во па българите въ Македо
1. Поради това, че грани
ния и Тракия.
цата е затворена, мнозина съ
Нищо чудно въ това, че
рискъ-на живота си я минасръбскиятъ в. „Република" пиватъ и се сбаъскватъ съ гра
салъ: „Полицейските насилия
ничната стража.
въ Македония ги имаше и по
2. Понеже много бЬжанци
ра ьо; стъ цЬла Сърбия прЬсотъ
двете страни желаятъ да
тапнвцитЬ въ униформа би
се
видятъ
съ домашните си, а
ваха изпращани тукъ, га да
са
преследвани
огъ админис
съададатъ на правителството
тративните
власти,
въпреки то
болшинство; но никога режива
това
минаватъ
границата
и
мъгъ не е ввемалъ така откри
често
пати
влизатъ
въ
въорато неприятелско и насилничес
ко поведение спремо насъ, — жена борба съ граничните паткакто сега, следъ издаването раули. За това комисията прена „Обзнание," —наредбата порачва амнистията.
3. На границата отъ двете
за изключителните мерки. Та
страни
се явяватъ контрабан
зи наредба напълно развърза
дисти,
които, нападнати отъ
рацетЬ на демоврато-радикалстражата,
се бранятъ дори съ
скитЬ разбойници, за да биятъ,
бомби.
Комисията
установила,
арестукатъ, плячкосватъ и из
че
граничната
стража
никога
насял ватъ този пастрадалъ се
не
е
вземала
участие
въ
как
яародъ.
*"•
вато и да било контрабанда.
Македония е обърната въ
4. Комисията установява, че
истинска долина на плача."
граничната
стража не се съ
Като чете човевъ такива из
образява
съ'членове
8 и 9 отъ
вадки ОТЪ СръбСКИТВ ВБСТН1ЦИ,
Букурещкиятъ
договоръ
прЬзъ
неволно си задйва въпросите:
1913
г.,
отъ
което
произлизат*
защо е тоя тероръ върху това
население, въ какво е то ви толкова инциденти.
Комисията установила, \е на
новно и до кога ще баде ябъл
границата
се упражнявало ловъ,
ка на раздорите тоя нещасмакаръ
това.
да е забранено.
тенъ край.
/
Протоколътъ
е подписанъ отъ
За туй, че е имало нещас
делегатите
на
двете
страни.
тието да се роди по места,
които гламавитв балкански по
литици делятъ на спорни и
безспорни на свои и чужди •
На бЪжанцигЬ — Добру
че и еднитЬ и другите намиджанци подали заявление за
ратъ за необходимо присъеди
нението имъ къмъ себе си за заселване до Варненската
Онол. Номисия и резултатигЬ.
пълното си обединение ли?
Продължена*
Тъй, или иначе, годините теОтъ първото си засЬдание
катъ и единствения резултатъ
отъ двлежите и присъедине до 18 априлъ т. г. е оставила
нията, си останатъ едни и не безъ послЪдствие молбите на:
изменни.— Всвка смЬна на
Петръ А. Пеевъ, отъ гр.
владетелите, имъ носи нови и Добричъ, Васала Симеонова,
все по-големи нещастия.
Никола Т. Януловъ отъ градъ
Добричъ, Никола Т. Камбуровъ,
Василъ Димчевъ отъ гр. Доб
ричъ, Трифонъ II. Николовъотъ
Русе, 14 май. Е д н а бел гр. Добричъ, Бениаминъ Каули
градска телеграма до букурещ отъ гр. Силистра, Захарий Голкия в. „Дачия" допълня съоб денбергъ отъ гр. Тулча, Ангелъ
щението на романския офици- Василевъ отъ гр. Добричъ, Ана
озъ за опитите «а сближение Д. Бойчева отъ гр. Добричъ,
между България и Югославия. Фоти Пантелеевъ отъ с. АлиСпоредъ това съобщение въ от- бевьой, Гана П. Манасиева отъ
говоръ на българските усилия гр. Балчикъ, Георги Димитровъ
за сближение белградското пра отъ гр. Кюстенджа, Слави Н.
вителство Ш/БЛО да покани Бъл Минковъ отъ гр. Балчикъ, Магария да влезе въ Югославян- ринъ Желевъ отъ с. Алифака
ската федерация. Горното Съ (Силистренско), Атанаеъ Влаш
общение, предава романския ки отъ гр. Тулча, йванъ Мавестнивъ се потвърждава и отъ новъ отъ гр. Добричъ, Штрулъ
официоза на Пашичъ, „Самоу- Московгъ отъ гр. Тулча, Ашеръ
права", който съветва Бълга Шнайдеръ отъ гр. Кюстенджа,
рия да влъзе въ Югославия, Каролъ Мюдеръ отъ; гр. Тулча,

За четит4.
Рошо-ишра

Долината т плача.

списъкъ

България въ Шшш-

Бернардъ Маеръ отъ гр, Мед,
жидие, Марко Мюлеръ o n к
Тулча, Манолъ Трановъ ott
гр. Меджидие, Мария П. Иг.
натова отъ гр. Балчикъ, Нищ
Р. Нед/Ьлковъ отъ с. Тарла«бе|
Балчишко, Юрдапъ Дончевъ on
гр. Добричъ, Щерю Георгиевг
отъ гр. Добричъ, Иванъ |
Консулов! отъ Балчикъ, Гер&.
симъ Гевргиевъ отъ гр. Д^.
ричъ, Стефанъ Тянковъ отъ гр,
Добричъ, Добри Петров* 0 п
гр. Балчикъ, Магърдичъ Mepi.
жановъ отъ гр. Добричъ, Над.
банъ Белчевъ, отъ гр. Силим.
ра, Амалия Мусубейдиева on
гр. Добричъ, Филипъ Ганев!
отъ с. Алмалий Силистренско
Юрданъ Стефановъ отъ гр. В»!
бадагъ, Гана Пенева отъ село
Гарванъ Силистренско, • Алелсандръ Димитровъ отъ гр. Балчикъ, Иванъ Петровъ оть сщ
Карла-бекьой Балчишко, Ми.
халъ Тодоровъ отъ с. Алмалв!,
Пинкасъ Ленобелъ отъ гр. Доб.
ричъ, Свещ. Юрданъ Е. Стоановъ отъ гр. Добричъ, Нвкиа
Тановъ отъ гр. Балчикъ, Сте
фана Маркова отъ село Caps
Гьолъ Добришко, Калчо Колев*
отъ о. Куюджукъ Добришко.
На всички останали бежан
ци подали молби до 18 априлъ,
на които имената не са пуб
ликувани въ вестника capiз о л ю р а н и въ благоприятен!
смисъль. За заявленията пода
дени за место и кредитъ сл4д1
18 априлъ ще съобщимъ виоследствие.
. -

ХРОНИКА
Амнистията, която щеше да
се дава отъ романското пра
вителство и за която нЬкои ро
мански вестници оповестях»,
че е дадена, пе ще се даде.'
' Огъ иравителственъ изшникъ се опровергават* вдам
. слухове 8а амнистия и катего
рично се заявява, че нивав!»
анмнистия не ще баде дадем
по случай вавръщането В1
приицъ Карола, както се говоь
рвшё но-рано. /
Ромлнскиятъ официозъ „Ивдрептареа" съобщава, ч е л
Нова Добруджа селата Кемалче и Арапларъ били панаднатй
отъ една чета отъ '250 души,
която тероризирала население
то. Взети били строги м4рв»
противъ четата.
Трудовата повиность ще
си отбиемъ к о г а т о почнем*
строежа, както и цри достав
ката на материялитё. Това ще
стане по устповениятъ отъ стрв
ителната комисия редъ въ съ
гласие съ ивстния комитета №
трудовата повиность, следъ ка*
то формалностите но отчужд»"
ването и одобрявавето на плава
бадагъ приключени.
Споредъ букурещките вест
ници предстояло оправваиего
ua Тракия отъ гръцките войски.
„Универсулъ," коментирай
ки една статия на „Еко де
Бюлгари" отъ првди нЬколЮ
дни за романо-българските от
ношения пише, че ако Бългй*
рия изпълни лоялно договора
и не си служи съ чети, щ'Ьлв
да оеаществи сближението.
Печатници Д. Тодоров* — Шу»»-

