Тддва» 11.
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Добпуджа». Думите па г ца Бъчваров
сълзиха мнозинството. Сжщо тИ о т * :
За Бългап'щ год. 16 лв. палите дружсстна бодоха положени ва.
За странство » 32 лв. ьенци. Учителката г па Екатерина Ма
За обявления со плаща издекламира едно стихотворение за «
по 30 от. па ЕБ. см. жата, ръчипепо ori самата пея, по а\
1
50 годишнината, оъ която трогна тра'
Адресъ:
ството.
I
в. Добруджа, Бабадагъ
- Както вс*ка годяпа, така и тази!
сенци отдадоха заслужената почить в
Излиза:
понед*лникъ, среда раджата, чийто екдпи естанкв^аазятъ
и петъкъ.
За нръвъ пжть свободна Добруд/
праща свои делега7и да се поклоня^
гроба на своя великъ игражданннъ. '
За уредбата на това тържество т)
;
да се благодари на г. Длександъръ •»
n x,i т е к к и з а б и
y j I V f t А Т-ТТПД *
П - Юяно отъ Хазю нашия новъ, на русенския окраненъ упревит*
'артклерайекй сгънь биде нйооченъ срещу Тодоровъ, псб^ринка Симвдовъ, на в(
приготвенпт*. за атака неприятелски войски добруджанци отъ Русе и русенци.
и бронарани автомобили. Неприятелските
атаки, които се развиха Tjra no вечеря,
(Продължение)
бадоха разбити прЬдъ нашит! линии. Глав?
Нне знаемъ, Господине Миииотръ-|нио цари н между разумгозте държавни ните нападения на противника бидоха от
Председатели),. че яа ссжщеотвяване на'мжхе на съюзната Австро Унгария, която, правени къмъ Авръ, кждЬто пехотните
Колкото по диво бьснйятъ ОФЗНЗИ
народния идеал'* за общото обедаяевне на както е известно, бйше изявяла готовност* атаки на неприятеля 6ixa npf дшодствуваня толкова по-силенъ става отрЬмежътъ
всъчкн българи, отъ България ще се ис-' още по рано да де откаже да участвува въ отъ сил6нъ™артилери11ски огънь. Части отъ | споразумение; овйтътъ не вврва пове^
ката нози жертви. За наоъ, добруджанци-1 управлението на с*верна Добруджа. .
нашити най-ир*днм лиаии по шс^-о Ами-|оФанзивит'В. Впе по-ясно става, че aai
ri», които сме преди всичко и добри бългаГОСПОДИЕЪ мнниатре-председатслю,
еаъ— Роа. коато привечеръ, олйдъ завърш- j ването на вейпата не може да се о
ри, това е много болезнено и необяснимо.
Неразрешаването въ една окоачазелна ването на боеветЬ, еж се намирали още къ|отъ »побАдовооното оръжие«, н надеж
Нима, шедъ една победоносна война и и задоволателна ©<рма на въпроси за До-ржцъте на противника, прЬзъ нощъта би чз на войиата що се тури край чрезъ
пълно освобождение на Добруджа отъ род- брудта, гя.% както това е добри известно доха OTHOSO заеш отъ наоъ. 10а:но отъ жшто достигна единъ вунктъ, отъ кз
нитй войскя, нима сл*д ь толкова непоноси на председателствувания отъ Вас?* Почи- Авръ многократните Французки атаки про е изключено победителите да диктув*
ма жертви въ хора и пари — България таемъ Министерски Съвета, разочарование падааха врЪдъ нашата бойни линии. Свлна побъдените да приематъ диктовката.)
трйбза да дава още компенсации за извою на всачки българи, то извика сълзи въ очите и авиаторска д^йнесть надт. полесражението.
Решението чрезъ оржжие нем!
ваната съ телкова кърви Добруджа! Нпиа болка въ душата на родния братъ при усти Плдисручикъ Удегъ свали своя 46 ч про дойде и не требва да дохожда. Изъ i
'
. .
не ож достатъчни шароките компенсации ята на Дунава и известно охлажденн е я недо тивникъ.чзския хаооъ, въ който човечеството j
които самиятъ Букурещки договоръ даде вйрие къмъ сплотените въ братство по
Група Хсрцогъ Алберхтъ: Въ южнит* само себе си оъ войната, и^а единъ из
на нашите съюзници за сметка на Доб оржжие съюзници. Ето защб, ние се позво Вогезп наши щурмови атдълааия съ егне- почетното споразумение.
;
руджа и на вародния ни суверенитета, и ляваме да Вп помолимъ, Госаодинъ ; Мини хвъргачи навлязоха ciiepHO огъ Ларгаценъ
Всбки миръ, който отдалечава с
протквъ коато българския народъ не каза стрг-Председатдлю, да се заотжпите най въ ФранцузкитЬ спадай и се завърнаха съ зум^нието прави випата за ибухг!
н не казва нито дума, съзнавайки интере енергичн.» съ всичката сила на Вашгя ав.| вл ^нявци. Нкши бойни асроалани свалиха на войната по годъма. Насилаичес!
сите на нашите велики западни съюзници торитетъ и тоя на Почитаемото правйтел-|0хъ едва ьеираятелска ескадра, коато на- миръ би бидъ продължение на война)
и разбирайки техния еатественъ стр*межъ ство, пр*дъ правателотвата на СЪИЗНИТЪ | цадва Дарьщадъ, 4 английски голъма аеро- други средства. Ако той даже би бидъ в
за стопанско проникване к?мъ взтекъ.!
намъ'държави, да бжде разръшевъ часъ| илаН а.
.,;.....
женъ, пема да зарадва побъдителя, за
По силата на този договоря, споредъ по-скоро Добруджанския въпросъ, катоцЬла
ще опълчи противъ сьбе си всички, !
изявленията па г,- ФОНЪ Кюлманъ въ Бер Добруджа до устаята на Дунава бжде
иска да уемврява. Никой год4мъ HI
ланската Търговска Камара на 26 май т. пр54съединена къиъ общото' отечеам:о< —
пема да допусне да бжде изнао«л
'
г., стсташва се на едно германско, друже България.
ор1;званъ или оковаванъ. Който би а
ство екашгоатиракето за единъ срокъ отъ
видъ опитъ, ако това би му позволили
Това присъединяване ще успокои спра
99 години железнопжтната линия Черна Во ведливото нозадоволотво па българедит*
. 11 августъ се отаразднува въ гр. Руенното щастие, да натрапи своето в|
да—Кюстенджа. Огстжпватъ се сжщо за граждани' въ Царството и на българските се особгно тържествено. Ощо на 1 0 % въдругите народи, би подготовилъ едне
ползуване стъ съюзната Германия находя- царски войски, които ' дадоха, ' пр*го^4ми Сжбота града взе празначенъ вкдъ. По даще, което ке би го оставило на сп
щитв се въ Кюстенджа петролни резервуа - жертви за освобождаването на маогос^ра- строени бвха равилиони и апалои на пло отвие нито за мигъ: Споразумение!
р'и й магазини за храни, предназначени за далното добруджанско население.
щада ада .училището Ангедъ Хйджиану, еданствевното военно рагрешение-за в<|
изиосъ, обявява се Кюстечджа за свободно
То ще изглади и настжпилото пакос местото д%то е бидъ..объсенъ Караджата и воюващ»,а има ирвдааци, че необходимо!
пристанище (Port libre; Freihefen) и се ту тно за всички охлзждеяие между-сжю&ис при гроба на ежлция, а града и улиците отъ него започва да си пробива пжть;
ря на, разположение ва Германия морскяя Ti народи и оообенао това между Бълга бьха окичени оъ трицветни знамена. Въ
Но требва да се разбере, че овет|
кабелъ Кйотеяджа—Цариградъ.
. ' • • . ' рия и Турция, който трвбва да бжде до ежбота презъ нощъта пристигнаха делега ятъ миръ, които ще завърши овЪто|
Не стига това, обаче, и другата съюз волна, че нейнитй единовЬрци—мюолюмавм тите отъ Добруджа — тудчавцнте Ивапъ война,' има нужда отъ други основи,]
ница—Турция—настоява да получи обез ьтъ Добруджа—ще етан&тъ българак» граж Ковановъ, Ангелъ Савовъ и Иванъ Син- колкото до сега, на които да се изг
щетенне за сметка на Добруджа. За да от- дани и ще се наедаждаватъ съ еднакви джирлаевъ и представителите ва добру мира. Който» мисли, че при него ще (
стжни припадающата й се часть отъ До граждански и политически права съ. бълга джанската организация отъ С^яя г-ца Ве дума за граници и оправяне на rpaj
бруджа, тя настоява да й се откжене и рите и тйхнитъ- религиозни обячаи м нра селина Бъчварова — племениц та на . Ка както на Виенския и Берлинския конГ
даде, отъ друго мйото, часть отъ българ ви ще бадатъ почитани.
раджата, Махаидъ Вълковъ и Т. Чакъровъ, дъто последната дума бе на диплома
ската територия.
Оъ пълна вера въ патриотическите чув оаъзчеаецъ и знам«носецъ на добруджан- ската мждрооть; който мисли за конт{
Ако би могло да се допустне sa мину ства, отъ които се въодушевлявате .както Вяе, csaia организация въ СОФИЯ, ВЪ ьедвдя ции ианекоии, той не разбира времето. Св',
та, че оамо България требва да, дава ком- така и Почитаемото . Правителство, къмъ сутр!«нь'% се з&белезваше едно оживление вяатъ миръ ще се наложи не въ името ва,
пеоанции зз участието на съюзните войски каузата на Добруджанеца българанъ, мо> въ града. Къиъ 8х/з часа членовете на дру- поотьта на държавите, а въ това на ;
въ общите боеве, то нека ни бжде позво лимъ Ви да приемите, Уважаемий Г-нъ Ми жеогвата — оцъзченското и добруджанско дктЪ на човечеството.
лено да се запитаме, г-нъ Първи Министре, нистре- 1редседчтелю, ув*ревия1а въ от то-гсъ знамената си со отправиха за дома
Човечеството иска да излезе отъ'
не е ли достатъчна компенсацията, KOSTO до личните ни поштания.
на г-нъ Н. ибретеновъ, отъ гдето взе*а ната не иъ това, което сега го убиващ щ
бива Турция съ осигуряването за нея единъ
пазенилтъ тамъ черспъ на Караджата обще отъ войната. Тя тръбна като щ
СОФИЯ, 8 августъ 1918 г.
вторъ незавиевмъ пжть за централна Ев-'
и го отнесоха въ чераьата „Св. Троица", вочовешка, каквато е, като възможност
ропа презъ Кюстенджа—Черна вода—БуП о д п и с а л и : Милашевъ, П. Енчевъ, гдъто иЬстаото духовенство, начело оъ Не- изчеше. Човечеството ще требва за
курещъ и на други единъ по Дунава пр»зъ зап. генералъ, В- jfe. 11ер*ановъ, Д-ръВ, ГОЕО Високо Преосвещенство ДоростолочерСулинския каналъ, овърхъ това, еднаквите А. Мановъ, Ради Б. Раевъ, д-ръ II. Кичевъ. веасккя Матроиолатъ Василий, се отслужи наги да се очвободи отъ това отрашм
права които й се признаватъ върху Ду Инженеръ Конст. Ив. Калчовъ, Ж. С. Же цанахида за войводата Ст. Каргджа и че Това, обаче, е възможно само, ако се
нава, безъ тя да граничи оъ тая рЬка? лезовъ, Г. Калипетровски, Н. Тончевъ, Д. тата му. Черквата бе препълнена отъ граж стигне единъ новъ мораденъ редъ м<
Малки ли еж т*зн компенсации, които тя Н. Дончевъ, Аз. Огняповъ, Г. Идановъ, Г. Н. данки и граждани, неколхо роти войници държавижъ и народатъ. Вийната требн
добива за незначителното участие, което Гсоргдевъ, И. Димитровъ, Б. Н. Балкански, сь гнр,мето и взьодъ отражари. Тамъ при-и^чеане, а това значи да иячезно • ми41
взе въ добруджанските боеве? Малка ли. е С Д . СтеФановичъ^Инжинеръ Г. Ммнчевъ, сжхсАвуааха опр. упраънтелъ П. Тодоровъ, риама, това ще ръче да му се отнемат
ползата за нея, която тя добива съ правото Инжинеръ Д. Ив. Мянчевъ, Д ръ Сиойчо коменданта на града полковникъ Златковъ; вереннатй права за обявяване война, |
да се ползува за св'» нужди съ свободно Георгиевъ, Ив. Георгиевъ, Ив. Г. Дазаровъ, интенданта Димовъ, пом. кмета Б. Газур- ще рьче отказъ огъ восинитЬ съюзи.
то Кюатенджанеко пристанище? Нима олйдъ Хр. Джамбазовъ, Д ръ Пакайотовъ, Д ръ ковъ, всички емигрйнти добруджанци, жи шъ между народитъ, тротейскя еждид
всички т*зи ототжнки направени й все-за Юр. X. Ивановъ, Ал. Нкчевъ, Г. Добреаъ, вущи въ Русе, членовете на опьлчеиското разоржжакане, тръбаа да наотжиатъ,
сметка на Добруджа и България— требва Др. Казаковъ, В. Димитровъ, Инженеръ Г. дружество, добруджанското дво вСлкнница«, щото само i e ирймахватъ висшата. К
да й се правятъ още и други пелоноекми Лазаровъ, А. Даковъ зап. генералъ, Д. Мяи- д-во яЗлатица» имькедонокотод-во съ знамето иска миръ, требва да се убеди въ тъз;
кания, да се убьди искренно, да кока е,
бтетжпки?
чевачъ, Д-ръ Теодоровъ, Драг, Пачовъ, Хр. оя. СлЬдъ панахидата, процесията съ духоз.. новъ моралънъ редъ вь свъта и вся
Сл4дъ ЗСЙЧКО ставало навсстЬдгкъ, оба Калчовъ, С. Ив. Сокодовъ, Т. С, Чалъковъ,!начело съ матр. Ваиилий, се отправи на мйо наедедеаъ егоя.шъ да бжде пожертвув.
че, нке сме уверени, че гдасътъ на спра Тодоръ 11. Гладаевъ, Юрд. X. Димитровъ, тото гд'вто е бялъ сбйсеаъ Караджата Само тоаи м^ръ е възмоаеиъ, и който,
ведливестьта най-после ще заговори у на- Ал. К. Ковановъ, Г. Бъчваровъ, Ш, ДеФте, Тамъ въ приготвения вавилшнъ митропо- жи нему, приготвя пжтя за мира.
шхт4 съюзници и те ще намфрятъ вачинъ ровъ, А. Балкански, Драгомиръ Д. Въдковъ, латъ Василий отслужи say покоителна мо
На таза оовободителна дума нас
и оръдства за удовлетворяване правата Ив. Ж. Костовъ, И. Добревъ, 8. А. Савлитва за героя на Добруджа — Караджата ватъ народите и тя трьбва да дойде
ковъ,
Сава
Огнкяовъ.
Д-ръ
В.
Грабаашевъ,
и падналите за свободата на целокупна
кауза на Добруджа,
тамъ, кждето наклокностьта къмъ сз
Напосд1;дът;ъ вг Германския райхстагъ, Д. Ж. Перфановъ, К.С. Куцаровъ, М. По- България герои. Тукъ учвтельть отъ мжж- на народите бе най-слаба.
видни предстагктели се изказаха въ полза повъ, Д-ръ Захари С. Луловъ, Д ръ В. ката гампазия Костовъ държа патриотична
Шъ »Arb. Zeitung
на по скорошното присъединяване на цЬла Атанасовъ, Ив. Габровски, lis. Ивановъ и речь за миналото на Караджата, и негозитв
другари.
Огъ
тукъ
процесията
се
отпра
Добруджа к-шъ България. Сящото настрое-1П. Петковъ
ш къмъ вачкото жилище на Караджата дето
Негсвр ВлсокоирЬосвъщеиство Миаронолитъ Посреданчесхво на жеу*ралнитя
Шьвддизесвя свецйика,
ннръ.
Василий съ' духовенството отслужи папово
заупокоитзлва
пааахида.
Иредъ
гроба
на
СТОЙХОЛМЪ. На последъкъ тукъ
Б е р л и н ъ . 17. VIII. Група армии нз
Бюдетннъ вчь Щаба ма д4Еотв. армия Баварския
Караджата, представительтъ — добруджа- сто се разглежда въпроса за посрйда
Пр^столонаследникъ:
На
няколко
за 16 авгуохъ 1918 год.
между Изсръ, и Анкръ бойнага дей нецъ Михалъ Д. Вълковъ произнесе рвчъ, ството на пеутга:цатй за сключване:
йакедонски f рзнтъ. Северно отъ Бито м*ота
презъ пощата ое оживи. Новите на вь която, кам изтъкна значепиезо на празд- миръ. Съглгшепския г.Встпя»ъ »Дгл
ля и въ завоя на Черна огневата дййность нооть
падения
на противника при Бйо Деркенъ и ника, подчерта, че Караджата, като дебруд- Кихтсръ* пище:
, Отъ двете страни ббше врймено по оживе северно отъ
Анкръ — бидоха отблъснати. жанецъ е водидъ борба га освобождението
Дошълъ е вече пскхологическиятъ
на. Западно огъ источаа Черна прогонихме
па българите, като не е правидъ разлика мепть sa посредничеството нанеутралн:
.
Армейска
група
на
генералъ
ФОНЪ
сь cr-iHb неприятелски пехотни групи, ко
мджду бгдгаритЬ отъ разни страна. Пле
ито Се опитаха да праблцжатъ охранеяие- Вьомъ: Неприятеля започна отново атаките менницата на Караджата, г-ца Веселина Огъ централните сили вдат:. покап* п
то яи. Сеоерно отъ Маково и въ Мъглеаско си, които, после об*дъ, со1 равшириха до Бъчварова съ прочувсиени думи поднесе неутралните за ебаижавапе на воюващ;
ycatmHH за НЙСЪ патрулни схватки. Въ до- юго-западно огъ Жслнъ и оевсро-западво и положи разкошеиъ лавровъ венецъ на Общите черти на спогодбата ож днесъ
-шит* на Вардара и Струма, слаба огнева отъ Лаоини. Оаиште на французите и ка гроба иа великия добруджанецъ, съ след ста ясни въ оежществепните си то
дейнооть. ВицеФелдФвбела Физелеръ, овала надците — да пробкятъ тукъ нвшате ли ния падаиоъ: »Нз великия съгражданинъ Сжщо такова о и настроението у OITM
atcTQ. Положението, на поутвалнит* .:.т
въ въздушааъ бой единъ неприятелски ае нии — не успеха. Французи*,„вдвта «маха «. „*—^-л Tf--ЛЮяланъ южно отъ Битоля.

АБОНАМЕНТЪ:

НОСТЖШШ1 В НА
за разрешение добруджанския въпросъ.

Споразумението.

50 щвшн^нш щ Кирадиа
въ гр.

Положението на бойвате фронтове.

тр. 2

в. „Д 0 В Р У. Д Ж А"

(Брой 173

вършило нарушения, предвидени и нака
тежъ! Косвено той самъ призна, че ромън
зуеми
отъ наказателния вакоаъ и стъ ваокото население въ Добрудха нараства
кона
за
отговорностъта на министрите. СеПОДЙ горлия надаловъ »Nya Dagligt
вслядогвио на неравпа причина. Ние а
натътъ
одобрява напълно постлшката па
Ailehantl«,
квто
си
поставя
въпроса:
»Защо
другъ пжть сме я посочвали. Тя е роагнкамарата
на девутаткте и е па мнение, че
американците продължаъатъ войната«, каз
ската кодонизаторска политика.
Братмяну
и вегчки, които образуваха каби
ва:
»Ако
нешколуванитЬ
въ
световното
Па друго место ожщия авторптетенъ
*зко ох на брой държавите отъ Евронета му, с а солидарно отговорзи и тръбва
стопанство
европейци
все
още
се
чудатъ,
учен-ь
казва,
че
броя
ва
гагаузит*
въ
До
ио можаха да уотоятъ ла страшна
Съсдин.нить Щати подхранватъ въ да-бдадать дадени подъ садъ.
я, която въвдйче въ войпа едва ли бруджа е голЪмъ, по не мозхелъ точно да защо
своите
войотвеиоотьта, когато
ъ свЬтъ. За«а въ борба оь тежкит* се определи попско мнозина изъ т^хъ,сж нейните оъюзюци
ужъ
идеални
причннж за' войната
броени
като
ромъпи!
Едно
ново
признание
я, c-i зд&дени отъ войната, тЬ и днесъ
бяха
съответствували
на едно стремление
за
стремлението
да
се
уЕеличи
броя
р;мън
жаватъ да шиятъ строгъ неухрадикъмъ
бързъ
и
почтенъ
&»иръ, то на това
(Б, Т. Агенция раднотелегрвоа).
окото
население.
Гагяузит-в
еж
българи
по
1 мъ двете воюващи групировки. Отъ
могдтъ
да
дадатъ
отговори
само
пекои
аме
дроизходъ,
а
не
роиъии.
'
утралнн държави, оъ огдедъ къмъ
220 въздушни нападения надъ
Не заслужава и да се отговаря повече рикански цифри. Отъ едянъ трудъ на Na
а, най мяого може да ни' интересува
tional
Citg
Bank
въ
Ню-Иоркъ
сп.
^Financial
на
другите
по
маловажни
аргументи
-на
цузки градове.
ария. Яаредъ съ органите, които взраRews«
отъ
8
юди
н.
г.
взама
следните
чке
д-ръ
Компенъ.
•
•',.
Б
е
р
л
и
н
ъ. ' Французкие в. »Журвалъ«
мнението на цЬли течения въ общесПо важно за насъ е да коомштирзме, ла, които разкриватъ грамадното увеличе съобщава, че отъ началото ва войната до
тамъ има и такива, които еж отаняе износа на готови стоки и иолу*абрака- сега Кале е билъ 220 пати нападанъ отъ
рждия на чузди интриги. Та еж да- че тая -свободна Швейцария, която тъй ти
въ течение на войната. Презъ послед гермйнокя аеропаани и че Кале, Дюнкиршярско
разтваря
обятията
си
за
всички
рсятно, съ много снжпъ наемъ свои
ната
мирна година 1913/1914 износътъ на хенъ и Нанои as. пострадала най-много отъ
неоправдани
и
пронъдена
отъ
дома
ся
чуж
онн ка тия, коато въ охзнанвето си
готови стоки и Фабрикати се изчислява, въ неприятелски въздушни нападения.
загубили кредита предъ европейско- денци, едновременно става и гнездо на без милиони
долари: Великобритания 2000, Гер
фство, мжчатъ се отъ него именно честни Фаяирали шлктаца, оокусъ на всич мания 1675,
Фратгугв&та преса 8а офанзивата.
Съединените Щазги 1099, Фран
ки
низки
инзриря
и
козки,
които
сеплебуватъ защитници.
Завчерашната Фраьцуска преса отбе
ция
—
775,
Белгия
—400,
Австро
Унгария
гятъ
въ
Гърция,
СхрбйЯ
и
Ромъния.
ОФИдо пръзъ балканската война, когато
385,
-Италия
—
275,
Холандия
—
250,
лязва
единодушно постепенното отслабване
ц?ялна
Швейцария,
уверени
сма
дава
, са българския селянинъ воюваше в
Япония
—
125,
Швеция
—
100,
Канадя
на
нападателните
операции и усилването
зЪрна
прецъпка
на
всичко,
каквото
со
из
ора и журнидиста и всички предста—
77,
Русия
70
и
Испания
50.
Или
всична
неприятелската
съпротива.
нася
въ
нейвия
печатъ
ЕО
ний
жалкмъ
че
I • на българската мвоъль, сърбите в
приблизителсо 8 милиарда, отъ които на
;в, отрахувайаи со да не загубятъ се въвеида въ заблуждение,, голяма часть С
Потопени параходи.
ъ е д и н е н и т е Ш а т и се пада 1/8.
отъ
швейцарското
общество,
което
винаги
ieio на европейското общество, моби
П
а
р
и
ж
ъ . ПараходатЬ »Димналъ« и
Презъ
1915
г.
амерЕканския
изяоенъ
на
го
<ха всичкитЬ си видни хора, които е указвало добъръ пряемъ на нашата уча тови стоки се възкачва на 1791,. 1916— я Австралия» бидоха потопени въ Средиземно
ща
се
младежъ'.
България
би
имала
възияа и$ъ Европа и ангажираха, било
3537 и 1917 на 4019 милиони долари, ко море отъ подводници. Отъ първия пяраходъ юженнето си, било но други пжтигца, можнооть да разсее ,тая заблуда пакъ гато
отъ Великобритания на го с а изчезнали 442 пасажери, а отъ втория-*3.
ptia на мнозина европейски журна- чрйзъ швейцарската преса, ЕО спирайки се тови кзносътъ
стоки
прЪзъ
1917 год. е само 2030
на
правотата
на
своята
кауза,
тя
е
навик
Въ.Швейцирия цйлъ роякъ борци съ
милиона.
Понеже
централните
сили, Русия
нала
открито
да
се
бори,
а
безчестните
си
i пледираха правотата на своята неи
Белгия
нематъ
вече
изнооъ,
Франция
хулители
да
удостоява
съ
презрйнкето
си.
,кауза. Тая нечестна борба даде ре
Италия
и
Холандия
иматъ
много
по-малко
си. До като обществото въ цвла Евро
Войната, наистина, още не е свършена, отколкото по рано, а отъ друга страна
кз
.въоторгъ следеше подвизите ва ге- и края й още не се йижда, но отъ нея; съ носътъ на Япония и Канада се е, увели
1Я български войникъ, скоро но наив: подкрепата ни своите съюзници, България чил'*, мояе да се допустне, че износа на
Добруджанска делегация. На 15 т. м.
верваще въ безпристрастието на своя ще излезе съ честь и неопятнена. Тогава всички държави не се е увеличилъ, повече една седмочленна делегация отъ селата
ь, почва да хули "всичко българско. ще ое разойе и днешната мъгла.
отъ 8 милиярдз долара. Въ такъвъ случай Алманлии, Кали петрово, Айдемйръ и Карарския народъ бе му предотавенъ кана Съединените щати се пада . поло муръ начело съ свещеникъ Арнаудовъ се е
{удтурепъ, дквъ, коваренъ и адченъ
вината отъ целия износъ. Повече отъ */4 представила въ софийската добруджанска
кди придобивки.
отъ него е приготв* нъ за европейските бейни организация. Тя ще се яви прЬдъ миннотръ
Следъ оежждането на Малви, песлед- полета, а доста много отъ останалото уве председателя да моли за уреждане прехра
яистина тая хитра гръцко-сръбска
ната въ техния край.
>
за нвма трайни резултати, нъ на ниятъ е вамянадъ за Саиъ-Оебасмянь^от- личение остава въ латинска Америка, Авия,
Ромънско глодеЧство. Ромънските власти,
го тя почти беше уопЬла ,да охлади дето е отправилъ до председателя на ка- Африка, Океания и неутралните страни въ
следъ които освободили задържания, отвле
'България европейското обществено марата едно писмо, съ което протестира Европа.
чен* добруджанецъ Неделчо Александровъ V
е и да отклони мнозина български противъ приеждата и кани своите съчувАко се взематъ военните достаяки отъ о. Гюргенлий, еж го убили въ о. Биеля, която въ тежки дни еж. неоц*-' ствензици да нродъджаватъ да работата,
като преходно увеличоние, все , пакъ аме- волари (Молдова) Шкойниятъ е билъ на
'.
както "преда за националната, отбрана.
(р4зъ настоящата война, въпреки отПо поводъ на тая присада, общата кон- риканокиятъ износъ се увелвчава отъ 4 го, 40 год. възрастъ, жененъ и.остави следъ
со си положение, .гърците и сърбите Федерация на труда е издала маниФеотъ, 12 'милиарда марки или 200 о/0 повече отъ себе си шестъ дъца. Неокачествими и неиз
износа зъ мирно време. Когато Европа упо- броими еж злодъйотвата на ромънската адми
5равяха изпитаната интригателна. ме-{който казва:
за борба. Свободна Швейцария стана)
„Съ изненада и възмущение ние узнах- трй(5ява и последните си запаси и машини нистрация сароти добруджанските" българи,
рвърталище на техните тилови герои'ме за приеждата на държаннаатъ еждъ, аа доизкарване войната, която при добрата
Благодарность. Добруджанската деле
здо на интригите.
'
която ваоъга работническата класа! Имаше в о л а н а о ъ г л а ш е н ц и би м о г л а да гация приежто-хвувала на търж еАвата.на
[о успеха имъ този пжть е иного да се избира между дв^ цолятикй: едката, завърши лесно чрезъ едно политическо и 11 авгуота въ гр. Русе, изказва своята
разбирателство, кгмь каквото
;теленъ. '
'
политиката на свобода сир^мо рзбетннче- стопанотвено
се
отръии
Германия,
завладява е бдагодарносгь къмъ г. II. Тодоровъ, русен
[ългария, воювайки оъ мощните съюз- ската класа, другата на предизвикателство врокейския пазаръ. НаАмерика
времето си Америкп ски окржжеаъ управитель, г. Иеанъ Мънза признатата аа всички Ърава бъл- чрйзъ полицейски средства. Бившия тъ мк- се надъваше като неутрална, чре^ъ восни зовъ, прфдоед^тель ва русенската търговска
[ куза, не оОръща внимание на тия минастръ на вжтр^шнатй работя избра доставки на съглашението да достигне то камара и Русенския градоначадникъ, които
[похвати, а и трвзвото европейско об- първата отъ тйзи двй полмики и спечели ва; Но когато изпъкна превъзходството на еж посрещнали делегацията ва брега на
|о, дори и оЕОва отъ неприятелския до извгетна отепень доверието на организи Германия'и, когато се вида, че погромътъ Дунава, отъ двио съ Файтони еж отишли
I, отдава значение на тия ^домогвания ранкя цролетариятъ. Това си поведение той па Русад ще докара края на войната, пре на греба на Ст. Караджа. Тамъ гйъ Тодотолкова, колкото се налага отъ съюз изплаща съ .изгнание. Нека не се заблуж ди да е достигнала своите цвли, тя пре ровъ съ малко думи е олиоалъ значението
даваме отъ съдържанието на приеждата, мина къмъ участие въ война! а и подър на праздника. Следъ тйва делегация^ 'в
ната етикеция.
,
1о пжтя на Гърция и Сърбия, прЬзъ защото нейниятъ духъ хвърля подозрение жание войнствения духъ въ съглашението. била поканена въ бирария яНреславъ» на
чаша бира.
v
война, тръгна и Ромгния. Докато тя на намеренията и действията на работни
Дивееше оъ надеждата въ победатд ческата класа. Това ние не можемъ даприПочинадъ. Пр4зъ м-цъ ноември 1917 г.
глашенивто, още искаше да мине за емемъ. Нашити жертви на себеотрицание
е починадъ, пра изпълнение , дългъхъ къмъ
Ька. Но »мащвхата« еждба, на която въ продължение на 4 години ни давааъ
отечеството следъ четири месечно боледу[нт* отдаватъ поражението си, наложи право да искаме по-добро разбярание на
вание, еннътъ на добруджанеца Д. Т. Пасложи оржжието. И ето Ромгния из- нашите нужди и стремежи. Ние неможемъ
М о о к в а. Съветското правителство кон новъ-Дюбенъ Д Пановъ. Пооледниятъ на
въ истинския си образъ. Започва тя\Да се откажемъ отъ правото си да Форму- Фисяува ненолко стотинъ килограма амери 21 годишна възраотъ й свършилъ средни
твената си игра. Отъ една страна ] лираме нашите мисли по събитията и вън- кански пропагандаторски брошури, въ които техническо училище. Изказваме нашите
1ва мира и уверява съюза не само въ | росите на настоящи чаоъ. Ние не требва се оправдава политиката на Съединените съболезнования къмъ опечелевите родители
(алителтъ, а н въ бжджше приятел да се отказваме отъ продължението ва на Щати и со осигурява приятелството й съ
Реколтата въ Унрайна. Едно меродавно
ка отъ друга — изпраща верните си шата акция при пална незавиоимость. На Русия-.
лице отъ Украинската легация въ СОФИЯ
v
I на съглашението, къиъ западъ, за шето достойнство и бждащето на нашето
— 3a завземането на Екатераобургъ е заявява: Украинската земя е извънредна
[държатъ приятелски връзки за всФкой движение ни налагатъ дглга да не отми- пр*дстояще.
плодородна н нейното земледЬлоко произ
si. За да не се, дискредитира предъ немъ безъ протеатъ една политическа
— Троцки отишелъ на фронта и поз[иото общество, тя усвоява гръцко— прнежда, насочена противъ организираната дравилъ бойците срхщу контрареводюцион- водство е твърде голвмо. Тазгодишната
реколта ще надминава средната такава.
[ката метода. Промъква се съ всички работническа класа Ние требва да въз- ните войски.
Земледелчески машини. Българската
гтба въ чукдия печатъ. 'Свободна отанемъ срещу политическата в' економиче— Флотата на съв^тскя^е войски е
щария прибира и тия нови бирци; ската реакция, която за излишенъ п&ть, предвриеда уопв.лни боеве на западния Землед*лчеика банка е долавила отъ чуж
^ароката преса дава и на т*хъ ,ши- както въ всички исторически моменти на Чехо словешки «ронтъ. И на източния бина много зейледелчеоки машини-плугрве,
вършачки-жетварки и пр. за нуждите на
^гоотоприемство.
развитието на наишя народъ, се изправя Фронть съветските войски уопеватъ.
земледелческо население. Централното уп
Зсобево се отличава съ такъвъ гозто- противъ социялниадъ нанредъкъ. Присъ
— Отъ Орембургъ съобщаватъ, че
SjfTBo яГазета де Лозанъ". Въ колоните дата на държавния еждъ нанася ударъ ва 5000 казаци преминали . къмъ съветските равление на Банката равдава машиннтй на
своите клонове въ провинцията. Машините
р подвизава пекой си ромънски. ученъ народното единство и разделя страната въ войски.
еж доставени за сметка на .дирекцията на
: Комненъ, коЬто билъ издалъ специа- единъ тежъкъ часъ. Отговораостьта за нея
— Работническите войски тукь броятъ
i
,етюдъ sa Добруджа, съ цель да до- ние оставаме да падне върху нейните ав 30000 души. Всека вечерь те; еж' подло стопански грижи.
Ч че те въ етническо,, историческо и тори».
Лайпцигскийтъ панаиръ. - Числото ва
женя на стрелкови обучения.
гичеоко отношение е ромънска, и че пиМнозина недоволни стъ приеждата се
Фирмите,
които ще посетятъ есенния панаДондонъ. Ангдийикя ВОЙСКОВИ отде
яе е била българска.
натори радвкалъ социалисти еж. напускали ления отъ Багдатъ прнстнгнаха . въ Баку иръ ьъ Лайпцигъ възлиза на 5000. По сво
Не ни е цельта да оборваме Д-ръ Ком- партията си.
(н? каспийско цоре), за да бранятъ • защи ята численость тоя панаиръ ще надмяае
' На доказателствата за българските
всички досегашни панаири. '
тата на града.
.
i надъ Добруджа се даде такава шиКнижнкиа. Получи са въ редакцията вя
тлаотность, че вейко ново такова, би
кн. 2 отъ си. „Развитие" оъ следното съдър
: само повторекге. Ще му възразамъ В. ..Pester Loyd1', като разглежда положение-,
жание. Въ ясни нощи (ст.) Кйета Дона Ве
1на единъ »важенъ« неговъ аргуиентъ, то въ Русия презъ последните днк, казва: (Отъ иавга« споциаденъ кореоцонденк),
личие и сладосчь на иладежите и пр. Спи
реди войната ромънското население въ
санието излиза въ гр. СОФИЯ, абонамента
«Членовете
на
Германското
посолство
уджа е било 200,000, а българското ож отпктувалн отъ Москва. Посланикътъ
му
за година е 15 лв.
— Н а у о н ъ . Ромънокиятъ сенатъ оож10. Въ отговоръ само ще препоръчаме на руската република Г-нъ Ио«е съ своя
Важно за настоятелите. Умоляватъ се
ди
съ
57
гласа
орЬщу
1,
политиката
на
кото съчинение върху Добруджа на церсоналъ сж.що напуска столицата в& Гер
Братхяну,
като
прие
следната
резолюция:
настоятелите
на вестника ни отъ началото
уанъ Ионеску, членъ на ромънската мания. ОФЕЦИЯЛНО се съобщи, че Герман
Сенатиъ
оежжда
Е»
съгласие
съ
камарата
на
вд.
м-цъ
септември
да съобщаватъ в*
бмия, ЧЕЙХО трудъ е премврайъ.
ския
представитель
ва
съвета
е
стпайтуна
депутатите
и
съ
чувотв
.та
на
страната
администрацията,
точно
количеството
[Въ 1904 г. Ионеску вънъ отъ това, че валъ ва Москва, за да докладва резултата Ееблагоразумюта, лошо водената и вакърЗа наброевете,
които
ще
разпродаватъ.
рлява броя на ромънското население не отъ преговорите Bipxy отариТЕте въпроси !влв8щата доброто име па страната, доли
отъ
предъ
ще
вмъ
се
признава
само
б°/о
J00, а 125,000 души, намира, че то е на брФсткия миренъ договор!. Неизвестна тика на бившето правителство и иска да
непродадените
бровве.
Непродадените,
бро
рло за 20 години съ 84,536 иди 300"/0! е само каква е връзката между отпжтува- J вземе участие въ започнатото дело на спра[бтдгарокото той дава едва 25^__за нето на Д-ръ Хелверикъ и завръщането J ведяивостьта. ОсвЬнъ груби политически еве да ое повръщатъ.въ адмннистраяиятв
въ края на всеки месецъ при разчиствана
- ш — • — I . ...„™._
на сметките си.
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