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Георгиевъ.

еликиятъ съооръ.

Върхсвниятъ съвътъ на конференци • великите сили за защита на етническите
ята е отправилъ една много остра нота до малцинства въ Ромжпия е „излишна заДнепшиптъ день ще бжде зарегистри- предъ „великитЬ" интереси на капиталъ ромжнекото правителство. Недоволството гриженость", имя една едва прикрита иро
въ като светла дата въ историята на и капиталисти? Тачи ли некой принципе на съвета се е изразило, осв-внъ въ тона ния, ако щете и единъ ци газъмъ.
|бруджа. Ведикь съборъ ще държя оно» и идеи, чиито възвтЬстители и носачи ей и въ обнародването н» нотата 'преди тя
Понеже въ увеличена Ромжния попа
4 заседания въ столицата. Стотици граж- оказаха жертва на интриганти и подлеци?, да бжде предадена на Букурещкото пра дать компактни малцинства отъ разни на
вителство. Съ тази нота, предизвикана
ви на изетрадада Добруджа, прокудена Не. Всичко о бпло и си остава тъмно ми отъ едпо „предумишлено отлагане" на въ родности, ромжнекото правителство, кзето
съсипани, ще се обератъ да начертаятъ нало, мизерия, нктъ на насилие.
просите отъ страна на Ромжния, се на не иска да се откаже отъ политиката на
претопяване, сжщо както сръбското, от
яищата, по които ще се трасира еждВеликиятъ Добруджанска. Съборъ пи- стоява ромжнекото правителство да отго казва да подпише Сенжерменския договори
на
исканията,
предявени
отъ
Вър
ja на техното отечество.
каже думата си. И ние бихме искали тази
воръ главно поради клаузата, която пред
Ако за Шантугъ, забравена и поду дума "ia бжде казана виГсоко и могъш.о!- ховния съветъ въ нотата му отъ 12 окт. вижда права за етническите малцинства.
Тези искания ,еж неколко. Въ техното
ва китайска провинция, се повдигна' Политиката на стеснение, на раболепство) число е въпросътъ за правата на мал По тоя пунктъ ромжнекото правителство
ря отъ негодувание; ако за нея се из- на мълчание, ако щете на куртоазия, по4 цинствата, който днесъ особено ни инте се е надевало, чрезъ отлагаве подписва
нето на договора, да дочака единъ или
ащатъ специални делегации да правятъ вече нъма место. Тя не дава, не ще дави ресува.
другъ благоприятенъ момёнтъ, за да про
Въ новите граници на Ромжния попа кара известни резерви, които да унпщоебиецитъ; ако най-сетне американскиятъ резултати. Добруджанци й еж сити. Днесъ
§атъ взема позиция за нея —'• пита се: ние ще издигнемъ по-нови, по-други ,ло| дать около половинъ милионъ българи.J жаватъ фактически сжщностьта на самата
Техното положение при традиционата no
ма за Добруджа, люлката на българщи зунги, лозунгите на новото време, на но| литпка на Ромжния да се стреми, безъ клауза за малцинствата..
на, нвма кой да се заетжпи, нъма кой вото положение.
'\ да се спира предъ никакви средства,
Огъ нотата,- обаче, на Върховния съ
къмъ претопяване на малцинствата, ще ветъ на конференцията се вижда, че той
(издигне гласъ на протестъ, гласъ на
Какви що бждатъ тъ? "Нека ги каже стане особено тежко, ако конференцията,
е решенъ да не прави никакви отстжпки.
Йакване еждбата > на бвденъ, трудолюсъборътъ. Тсй е властниятг. Нашите до-; която не направи нищо за техното осво Никакви отстжпки' особено по въпроса за
ръ и честенъ народъ, жертва на една
сегашни ' мандатьори на движението, . пн' бождение, не имъ гарантира права, обез- малцинствата. Да се вади заключение отъ
|ратителна и убийствена олигархия? Не.
д
а д а т ъ . а т я е т ъ _ . а а ~ н ш в н а ш я л л ж т ъ . : , ^ ^ ^ — р а з в и т и е т о упори-кгстБта-на- съвета,—че' той'е" репТ6"иъ
тл. Малкото—приятели" ~на_ истината~и
имъ. Известно е на какво потисничеетво да създаде нещо реално по тоя големъ
налото е работа на делегатите.
авото или мълчатъ, или тъхниять гласъ
б*ха подложени българите въ южна До въпросъ, е ощо рано. Но сё пакъ, вижда
Нена те*, освободени отъ всичко, което бруджа, която Роыжния ни заграби въ се, че Парижката конференция, която не
шра вср'Ьдъ планините хули, обвинения
клевети срещу българщината. А- евре може да цепи и дели, кажатъ всичко*;ко 1913-г. Какво мислятъ ромжните за бж- взе за основа на мира самоопределението
дещето.'това най-добе се вижда отъ изя на народите и която съ това извърши .
йската дипломация не може да- отдели ето сметатъ за целесъобразно, за разумно. вленията, които ромжнекиятъ държаиникъ единъ големъ грехъ спремо човечеството,
Останалото
ще
се
нареди.
Не
е
важно
ко
не малко време за Добруджа. Нейните
Цингюрвано е направилъ въ в. Танъ и гледа на обезпечаването права за етничес
втки еж съсредоточени въ друго напра- га: важното е ние да бждемъ изправени които ние -вчера предадохме. Въ доводите, ките малцинства като на единъ залогъ.
предъ една положителна, плодоносна, ре които г. Цингюрвано навежда, за да до за трайностьта на делото на мира, което
{ягао: —
зултатна работа, за да можемъ съ спокой каже, че взимането мЬркн отъ страна на тя положи и изгради на пееъчни основи
Какво й струватъ во на съвесть да кажемъ: честно и лоялно
р е и неземните стонове на страду работихме за скжпата татковина и ония,
4о човечество? Каква цъиа иматъ за нея които идатъ елйдъ насъ да продължатъ
,5ията, политическото и финансово-иконо- съ-неиадминать интересъ, съ гореща вера
квекота одушвапе на това човечество? и постоянеиъ огънь делото на освобожде
„Демокраси Нувелъ" отъ З.Х. дава
„ПРФПОРЕЦЪ* (бр. 259) *ов опира
шва стойновть има за тази дипломация нието ! Защото това дело като дело на една обширна дописка за заговорното дви
на
темата
„предъ новата опасность" и разпоробените
е
най-възвишеното,
най-светото.
жене въ'Елаасъ-Лотарингия, противъ френ
рото, самоопределението и' иетината
сжждава
така:
.. .Ф
ската власть. Споредъ тази дописка, въ
яОния,
кшто
подбутнаха
Гърците да
Ваденъ-Бдденъ се е състояло големо съб
окуаиратъ
Смирна,
която
сег.а;.
може да
рание, на което Емелъ, бившъ социалисти
чески депутатъ отъ Мюлхаузенъ е произ- изгубятъ; опия, които имъ^ •' подариха
Съглашението, споредъ букурещкия нсеаль една остра речь срещу Франция и Ксанти, за да се ползу"ватъ и т е отъ тю
Уявщанията и к л е т и т е на ромжнтюните му, нема ли да подновятъ своите
в.
.Авантуль',
вржчпло на ромжнекото завършилъ съ думите;
яте чиновница ц жандарми, какво, че
усилия да се даде цела българска Тра
„Въпреки усилията на Франция и юм
.'никого отъ забеги? дите нема нп косъмъ правителство ултиматумъ да подпише въ
кия на гърците? Затова има тревожни
тридпевенъ
срокъ
австрийския
миръ.
рука
на
Милеранъ,
Елзаеъ
и
Лоренъ
ще
,Ь главата му да бжде закаченъ, ако се
признаци.
*
остааатъ германски съ своята история и
;1ърне, е накарало нъкои наивни да се
На България се обеща пзлазъ на
ркатъ по домовете си.
Въ Букурещъ бе свикааъ големъ со своето сърце.
Бело
море. Презъ гръпка територия той
!
Мрачнит* часове, които прекарватъ
; Подмилкванията на Чаза ромжнека циалистически митингъ. Взе се резолюция
ще
е
илюзорент..
Върху топа може да се
|
првдъ бждащигт. си жертяи,. из- за. незабавна демобилизация на ромжяските нашите братя отвъдъ Рейнъ, ае ще трасъмнява
само
генералъ
Вазовь, воденъ,
ятъ вечно. ЧасътЪ зе реваншъ ще удари
вжда да съблазнява нйгеоп отъ изгяан- войски'.
разбира
се,
отъ
похвални
патриотически
скоро. Но, очаквайки този часъ, ние треб
ците тукъ — добруджанци, принудени
*
*
побуждения.
Той
предлага
да пуснемъ
ва съ всичка средства да подкрепимъ на
,10рмозени отъ мизерията и неволит* на
ото,
за
да
гонимъ
ото,
което
е
въ чужди
Чиновниците
отъ
ромжнекото
мини
шите братя германци, които се борятъ
вя да мислягъ за з.чпръщание.
''
стерство на правоеждието обявили стачка. тамъ. Нае ще сторимъ всичко, щото Фран и то въ неприятелски ржце".
• ХОбрьщаме най-голямото внимание на
*
ция никога да нема-.Елзасъ-Лотарингия.
йчки добруджанци тукь, да не се подРоманската преса наново се нахвър Но за това трвбватъ пари и енергия. И
кватъ на тези, съ прикрита замисъль,
„НАПРЗДЪ" (бр. 130) помества ста
1щ»ния и клетви и на ечободяитъ раа ля върху България по поводь писаното нае, германците, пЬма да имаме почивка
тията
„Подъ гнета на еждбата" и казва:
до
деня,
когато
пакъ
ще
се
разаде
иа4
)щп на другарите имъ, защото това е отъ „Кореспондансъ Балканикъ"
(Бернъ)
„Теориите — това еж покжщиина.
н* хитра и обичгйна игра на усойница.-ла защита на угнетенитя
бьлгаридобру- ционалното знаме надъ Мецъ и Страобургъ".!
ято дебне възвръщането на повечко жер- \джанци. Ромжискштъ втетницп питать,
Предавайки тия думи вестникътъ бе Когато една кжша се заплашва повсемии и при удобенъ м-ментъ да ги повлече | кои еж тия добруджанци, които еж про- лежи: „Безъ съмнения, „другарьтъ" Емелъ нутно отъ пожаръ — не е време да се
«ъМолдовата, а съ тази фатална затехъ тивъ Ромжния
ще чака дълго да се осжществи неговото гражеме съ какна покжшиина трЬбва да
бидона те се познавать още отъ 1916 г.
желание, което е впрочемъ желание на я мобилираме. . . Е добре,- българското
;';Тока добре запомнете добруджавци
цела Германия, Но думите на бпишия со национално обиталище сега се заплашва
вс4ка отъ васт. да си наложл търпение
циалистически депутатъ 'огъ Мюлхаузенъ отъ пожаръ. Българоненавкотниците по
Btpa аъ блдащето — скоро звездата ни
показнатъ, че берлинското правителство е стоянно хвърлятъ запалителни вещества
СВЪЩНИКЪ-СЕМЕНАРИСТЬ
(Заблести изъ златните поля на скжготово на всичко, за да създаде трудности въ двора и градината на тоз* обиталище
гфокуденъ отъ Добруджа, търси
i'-ни край. Да. Върата и търпението
и на Франция въ Елзасъ-Лоренъ, въ над- — за да го подпалять, Няе требва да
бдиме. Hue требва да гасиме подхвърле
'били пжтеводптелите на нашето маоговакантна енория.
вечеряето на изборите".
ните пламтхща главни. Когато изчезне
1адално, ио героично племе.
Адресъ: Тутракански
Окол.
всека опасность отъ българоопустошитее. Каркутъ, варненско.
Комитетъ, с. Юнузларъ (балбуяарско)
денъ, огъ бълг*роубийетвенъ огънь — то
Отъ вашите другари:
гава ще разискваме какъ ще нагиздиме и
за свещ. Бяноаь,
3—10
' А. Рашсно&ь. ' ,
мобилираме бащинското си жилище I"
А, Янакиевь.

движението въ Елзась и
Лотарингия.

Ромжнеки новини.

Шъ. добруджанци.
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Брой гг.

ДОБРУДЖАНСКИ ГЛЛСЪ

Оганчевъ — че е върлъ българинъ и че добре дома на Караиванова. Държали
крепялъ духа на населението и причи- ната му до 9 октомври. Сега со u a
нявалъ съ всичко това омразата къмъ въ легло, и каква ще бжде нейната с
всичко ромжнско, по поводъ на което ше- не се знае. Държана е въ силистреи
Телеграфьтъ още не ни донесе нови»- хранпмъ и облечемъ, да стоплимъ опуста- фътъ на енидженската община съ четпрма затворъ 15—26 дни. Едничкато й &i
било оставено на улицата. Това е vi
ната за подаисване окончателния текста лелите ЕМЪ тела съ топли думи, съ дела, жандарми обсаждатъ кжщата и залавятъ цията на българското добруджанско i
на договора за миръ- Те ще бждатъ под Некатеусетятъ, че народътъ, отъ който те Георги.
Огъ Малко-Базауртъ до Енидже той ление, отъ мръсната ромжнска власи
писани. България о йзпр«вена предъ не- еж здрава часть, е въ възторгъ отъ тЪх- бе съпровожданъ чъ безпиренъ побой u
С, Алёксие
обходимостьта — да гст подпише. Тя от- ната служба. Те ще бждатъ и нашата ра лпнчуванпя. На 17 септември той бе пзстжпва прйдъ* силата точно така, както дость и нашата надежда. Добре дошли, веденъ отъ общината и съ двама жандар
полжпва и Германия, Нема какво да се скжпи чада на изстрадала, на мл,ченическа ми подкаранъ съ сжщия обичай къмъ Ар- Сведения отъ с Кошута — варае
1) На 23 окт. т. г. ромжнеките вд
мутлпй и отъ тамъ неизвестно где. На
каже: малката, честна и лоялна България България.
врата на клетия Георги бе окачена ед еж. реквизирали отъ с. Ариаугъ-кудсм
получава страшенъ ударъ, ударътъ на
на торба пълна сь пръсть, опираща се Ески-махле — добричко 18 свини и с<;
Българските . комунисти направиха и чакъ до краката му.
отмъщението.
закари въ гр. Добричъ, да ги колятъ.
правятъ всичко, което цели да подпомогне
*
Замина Георги съ бодро лице съпро- какви суми не еж дал \ още на стопаннге2) На 24 срещу 25 т. м, ромжн
Това положение, както вече отбеля каузата на неприятеля. Оледъ печалните воденъ отъ плачовете на зрителите, спо
граниченъ
поручикъ Димитреску е t
тайващи
се
изъ
закритите
и
незабелезванн
случки
въ
Бургасъ,
Търново,
Русе
и
дру
захме на неколко пжти, не бива да ни
ведалъ на кмеюкия наместникъ н& е,
енидженски
кьошета.
А,
въ
този
моментъ
отчайва, защото, стара максима е, че ни гаде, случки, които манифестираха лип
лакеятъ—Митю Оганчевъ се наслаждавате деменъ — добричко, да заведе въ е. Вл
що трайно нъма въ света. Така е въ жи сата , на власть и редъ, тия дни сканда отъ страданията и участьта на нещастния мирово на поста му Ивана Данчева н
години, чиито мжжъ е пленникъ въ
вота, така е и въ природата. Не цъфтятъ лите се повториха и въ театъръ Одеонъ. Георги.
Запомнете братя името на нашия до-1 л „ а ъ д а пренощувала съ него, та те
ли всека пролить растенията ? Не падатъ Събранието на демократите бе освиркано,
.
Т1
™ Станевъ,
П^аиоит:
я
ПТ.
*
бъръ и примеренъ
Георги
и
от
пгвлъ да й. разреши
да си прибере
Ц<
ли есень листята? Не съхниъ лн дърве разтурено. Демократическите лидери Маправете нужното заслужено презрение KIMJ руза, който е край границата въ BJ
лпновъ, Такевъ, Гиргиновъ, Молловъ и
тата ?
този изроденъ типъ Митю Станчевъ. _
рия. Ивана Данчева отказала да oi
др. беха предмета на гаври, на побой, на
но и кукуруза и стои не прибранъ. .i
с Каркутъ, 5.Х1 1919 г,
Българските пленници се връщатъ. хули и псувни. Тази ли е прехвалената
3) Ромжнеките полицейски и п|
Съобща'ва К. Карамурадски,
Героите, които години подъ редъ се биха българска свобода? Тази ли е свободата
нйчни власти еж реквизирала отъ пд
ничните: села зимница, вълна, сщ
за свободата, независимостьта и идеалите на събранията, на словото ? Властьта има
месо,
бобъ, кокошки, патки и др., , з |
на България. Те стояха въ допата на не дльжностьта — да гарантира свободата
ито еж платили следните,цЬни на 1
приятеля, зсредъ жестоките условия на на всички. И които я нарушаватъ, нека
граиъ "• зимница 50 ст., вълна 2 л., са
една неприязънь, която нема равна на получатъ наказанието, предвидено въ за
Сьобщаватъ ни отъ Куйдженската ор 1 л., месо 3 л., бобъ SO ст. една кок<1
50 ст. една патка 2 л. и ако се е н,
себе си. Те изтраяха. И сега се връщатъ. коните. Между последните и безредията ганизация — добричско.
1) На 8 октомври 1919 г. Марийка Хр. рилъ некой да изяви недоволноетьт)
Те ще ни разкажатъ мжките и теглилата има власть. Тя требва да постави, всекиго
си. Маки и теглила за честно дело. Да на местото му. Иначе, ние вървимъ къмъ Кирчева отъ с. Куйджукъ— добричско, на цената бивалъ набитъ чисто по poi
като се е,връщала отъ чешмата, двама ро- ски и като заявявали, че имъ плац
ги срещнемъ съ китки и венци, да ги на- сигурна провала.
мжнеки войници я срещата на улицата и вани курати ромжнащи, ну ка вани бу
;
я заловили съ, цель да я изнасилятъ. Обаче рещи кара сунть нума боклукь.
Марийка
се
разпищява
и
на
вика
й
еж,
4)
Н»
27
венерьта,
Илия
Марче!
зи духовникъ, да стоятъ ислямските сили
и духовни давления, все таки пакъ въ отпшли некелко българи и я оовободили. Нетръ Матевъ отъ о. Куйджукъ —
2) На 15 с. м, т. г. квартирующите въ лястренско, като еж се връщала отъ
указваното къмъ насъ (лаговоление се забелезва винаги отрицателно внимание. Въ с. Такчпларъ— добричско, гомжнекп вой лото си за България биле завардени
ници отишли въ с. Чукурово— балчишко ромжнеките жандарма на Средньо-ча)
— Краль Никола Черногорски е на- преки туй, ние знаемъ и сме дълбоко убе и тръгнали отъ кжща въ кжЩа и грабели лийската община заловени въ меснос"
дени,
че
каквато
и
да
е
силата
на
рели
правилъ предъ кореспондента на United
кой каквото намери, Огишле и въ дома „Сойкова Ханъ", като ги набили по ai
Press слъдните изявления, чрезъ които гиозните чувства въ Ачглия, доминира на Ради Миховъ, и еж му ограбили всич 'ски ги откарватъ въ секцията на тая
щата
политика
въ
тази
страна
е
била
ви
протестира .противъ положението, което е
ката вълна, прежда, сирене, медь и др. щина, отъ кждето Петръ Митевъ ycij
създадено на държавата му отъ конферен наги политиклта на интереса на англии- Следъ този обиръ жената на поменатия да избега въ България, а Илия Mapj
ското
правителство."
•
цията за мира:
/ Миховъ, Желка Радева, отишла да си по и лицето огъ с Надежда — добри
„ Азъ имамъ всички основания да мисля,
иска поне преждата, обаче, войниците я което гя е предвождало еж останал^
— Въ „Сабахъ" отъ 13 того "известказалъ той, че е дошелъ най-подиръ мо(
дръпнали
въ стаята, били я съ прикла секцията. Подложена еж биле на поб|
-дантатъ за великите сили да сдържатъ '• ниятъ турски публициста Лютри сРикрп дите на пушките си до като Желка пад малтретирания, отъ който еж счупили]
обещанията.си епремо Черна Гора и да | предава следнята статия: '
'; нала на земя, а въ несвееть., Нотъриив- пракдади на пушки. Оледъ това са^
пристжпятъ къмъ пълното й възстановя„Големо е огорчението на турския на- шата е била задържана въ поста но поСйе откарали въ Добричъ и не се знае ;
ване, Азъ сжщо съмъ уверенъ, че конфе- Р°Дъ отъ суровия и резъкъ тоиъ, съ кой- освободена, какъ е прекарала ареста си еж още живи. Говори се упорито, че 9
ренцията нема да закъснее да повика | то се изказва напоследъкъ английскиятъ никой не знае.ь
Марчевъ е умрелъ край гр. Добричъ.
единъ черногорски делегатъ, за да пред- премиеръ по адресъ на Турция. Огчасти
3) На 16 с и. дойдоха - каруци отъ
с Корокутъ, 31.Х.919 г.
стави предъ нея интересите на страната, з» *ози езикъ на английското правител- местожителството на ромжнеките офицери,
право, отъ което бе лишена до сега съв- ство, ние сами сме си виновни. Турците, въ с Куйджукъ и гя натовариха съ взе
Огъ К. Карамурадски.
семъ несправедливо. Азъ се надевамъ, че казва Люгри Фякри, като фаталисте ви- тата отъ населението плячка, като вълна,
конференцията за мира ще признае нашите наги ее задоволяватъ съ днешния день, килими, чаршави, ризи, юргани, чинии, басправедливи териториални искания на Шко- безъ никакъ да се погрижатъ за утрешния; къри, сирене, масло и д р у г и и ги изпра
дра» Которското устие и Херцеговина, ко-, т & очакватъ едно бързо развитие на ве тиха въ стара Ромжния по домовете си.
ито отговарятъ на желанията на разните щата и разчитатъ на евентуални разно
4) Капитанътъ Ионеску наЧалникъ на
заинтересувани народи, КолкЬго се отнася гласия между съглашенскнте сили. Но nb- граничната компания въ с. Куйджукъ,
до бждещата уредба на държавата и на следнята речь на Лойдъ Джорджъ мнего щомъ се съмне еутривь вземалъ съ себе
отношенията й съ чужбина, народътъ: ми ще подМетвува за нашето впомвюване.
— Правителството има сведение
с и 5—6 войника, и тръгвалъ изъ селото
ще бжде повиканъ да се произнесе съг Вяеко разногласие до сега между силите по плячка, като носели съ себе си чували договора за миръ съ България ще б
ласно законните му наредби. Решението победителки за насъ винаги е било вред и кошници. Кжде каквото намерили вни подписанъ на 27 того,
на черногорския народъ ще бжде върхо- но. Днесъ нашия единственъ дългъ е часъ мали, а това го е правилъ не единъ день
— Г. Стамболийски н г. С Ра,
венъ зак^нъ за мене, като за най-покорния по-скоро да пристжпимъ, до колкото това не два, а ежедневно.
ще направятъ посвщеиия въ нек»н ст
е възможно, къмъ подобряване нашето вжгражданпнъ.
5) Щомъ настане нощьта войниците
Ние искаме само правоеждие,, на което трешно положение, и да се стараемъ да огъ ромжнеките постове тръгватъ по кражба ци еледъ подписване на мира.
иматъ право дори и неприятелите, но ко се ползуваме отъ онази държава, която на овце, щомъ пъкъ стоианътъ на овцете ги
— Нашият w комитета нареди
ето до сега бе .отказано на едного отъ повече отъ всека друга е свързана съ Ма усети и се осмели да излезе на вънъ да
платна
храна и квартири за всички ;
вървите и най-предания отъ съюзниците*. ла Азия, а тази държава безспорно е Ан си спаси стоката, войниците почватъ да
гати на Великия Съборъ.
глия. Но ние бихме могли сжщевремено
стрвлятъ и стопанътъ отъ страхъ се при
— Атинскияшъ в, „Политик" отъ да използуваме и Франция, отъ чиято кул бира въ кжщата си и т е Му забиратъ отъ
— Б'Ьжанцит'Б отъ Тракия, Мм
тура
и
светлина
ние
днесъ
чувствуваме
19.1.XI съобщава, че гръцкиятъ диплома
ния,
Добруджа и покр»йашште на ста
овцете колкото искатъ u ги намисатъ въ
тически .агента въ Кайро съобщилъ на нужда". ,
сюрията. която е направена по такъвъ на- царство се разпред/влята по пунктове,
гръцкото министерство на външните ра
чинъ и всичко се свършва. Овцете имъ н о въ климатично отношение отгова]
боти, какво върховниятъ английски комисъбрани по такъвъ начинъ ги пасе единъ приблизително на условията всредъ к
сарь на Египетъ решилъ да назначи егип
т е еж живели.
отъ ромжнеките войници.
9
тяни като помощнпцп-миниетри въ минис
Сжщия капитанъ Ионеско е изкарвалъ
— СкАПОТЙята продължава да,
Кои еж варварит-fc ?
терствата, дето до сега на тези длъж
всичките селяни отъ с. Куйджукъ ангд- шири еъ всеки новъ день. На тази Ц
ности били назначавани англичани.
(Писмо оть вжтрешностьта).
рия и сечели гората на това се*о и дър недоволствата еж естествени. Tfc мо|
( Египотсккятъ печата характеризира
вата ги горели на кюмгоръ, който кюмюръ да се разразятъ въ акцан, които ще 4
Мили
братя,
тази мерка като една стжпка напредъ още
е продавалъ Ионеско на параата мелница,
за реализиране самоуправлението на Еги
Наверно вие стигнахте вече неколко шосето Варна—Добричъ за частна негова жатъ бждащето на страната. Прави'
ството не требва само да говори, а
петъ.
десятки хиляди души прокудени отъ ду полза.
.
i
действувн.
шманите и се скитате не »шли не драги,
5) Огъ неколко дена насамъ, на куй— Въ уводна статия, в. „Икдамъ" боси, голи и гладни по селата u градовете
— Арестуваните въ централния!
ртъ 13 того, като коментира последното на пашата мила България. Свива ни се дженския ромжнеки постъ се намиратъ творъ еж протестирали предъ Вьрхо]
ежедневно
30
каруци,
които
дежуруватъ
неприязнено поведение на Англия епремо сърдцето, когато като призракъ се явява
Касацаоненъ'Сждъ, че техного арест|
Турция, пише следното: „Банкрутиралата предъ масъльта ни вашето окаяно поло по 24 часа, събрани отъ местното насе е противно на конституцията и о*двб|
ление,
а,
на
сокчиларския
поеть
60
ка
въ Парпжъ гръцка пропаганда, пренесе жение, но търпение братя; — Богъ е мнваконн.
'•
своята дейность въ Англия. Огъ тукъ и лостивъ и 8а васъ к за насъ, а правдата е руци вследствие на което никой не може
да
си
отиде
на
собствената
си
.работа.
желанието на английското правителство да силна и евета.
— Ромлнит'Ь «ж издали неколко
*
пренесе разискванията по турския въвнна, съ които канятъ яабегнадите де
Ще прощавате, че върху тези ваши
проеъ въ Лопдовъ. Гърците не еж могли страдания ви налагаме още едно, а то е
На 12 септ. т. г. е арестувана жената джанцн да се завърната въ Добру,
да. извлекать голема полза отъ религиоз следното: Митю Станчевъ отъ с. Малко- на К, Д. Караивановъ. отъ ромжнеката Обещаватъ имъ златни горн . . . Пр
ните чувства на френците, но успеха да Баэауртъ — добришко, на 13 септември тайна полиция, не се знае защо. Оледъ преждаваме всички да не се подават!
сторятъ това въ религиозна Англия. Из т. г. св скарва съ Георги Станевъ отъ с. арестуването жената на К, Д. Караива тая клопка. Ромжните искатъ да се t
вестно е всекиму, какъвъ сърдеченъ при- Башкьой — бабадашко, който е отъ около новъ о т и в а я ъ
въ дома
му, вятъ ведиажъ за впиаги въ българща!
емъ е ималъ въ Лопдонъ заместника на една година въ селото Мадко-Бааауртъ. кметътъ на е. Калипетрово заедно оъ ше
j
вселенския патриархъ, повиканъ нарочно Младъ българинъ, около 23 : годишенъ, фа на жандармерията и секретара в» >.*•
отъ самия Венизелосъ. Днесъ въ Англия, вкромаиъ, яо патриотъ, по предателство щото село, аадигатъ съ вола мебили: кре- Авц. Печатница .Добруджа" — Алаб^
макаръ првтинь тия шшълзноввния на то отъ въпросния рэмжнекп' лакей — Мит» в»ти, атоЛвв», юргани и чаршафи, обрали
Я« U — Оофяя.
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