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щат

въ ДОВРУДЖА

Роиъните все още се ихчатъ да откажатъ бъл
гарския характеръ на Добруджа. Те забравятъ обаче,
че техни обществени дейци, публицисти и книжовници
признаваха открито численото, стопанското и културното
превъзходство на българския еденентъ въ тая земя.
Ромънскиятъ географъ Григоръ Данеску въ своя
„Географски, статистически, и исторически речникъ за
Тулчански окръгъ", издаденъ презъ 1896 г. и награ-.
денъ отъ ромънското министерство на народното про
свещение и отъ ромънското географско дружество,
като говори за етнографията на Добруджа, на'стр.
521 казва: • .
„Българите еж дошли по-рано отъ ронъните.
Въ VII и VIII векъ те се заселили отъ десния
брегъ на Дунава чакъ до Черно-Море: Те състав
ляваха до наши дни голямото мнозинство
населението на полуострова. (Добрудежа е
единъ полуостровъ). Те се ' занимаватъ съ земледелие, което е единъ отъ главните източници за
-техното забогатяване. Техното земледелие е сис
тематично и може да бъде сравнено съ онова на
германците, които ех единствените имъ съперници
въ тая область. При това требва да се добави и
скотовъдството имъ, въ въ което те работятъ по
особенъ начинъ.
„Българите гледатъ съ криво око на ромъиите. „Те още мечтаятъ да видятъ Добруджа
присъединена къмъ техното отечество Бъл
гария".
^,
„Спреио ромънските власти съ малко непокорни,
о мерките, взети своевременно попречиха на съюза,
>йто искаха да сключатъ съ другите народности
отивъ ромъните и ги накараха да бждатъ по1
нй и послушни".
Юристътъ Г. Н. Георгиу,— Бърла въ полити
-обществената си студия „ D o b r o g e a ' ' , изда
д е презъ 1898 год., признава стопанското, култ
УР*о и общественото надмощие на българите въ тая
ст а
Р На стр. 29 той. пише:.
'еверната часть на Добруджа бе подъ. влия
нието % българското население. Българите се счи
таха IQ В Ъ С В О Я държава И беха започнали да раз
полагат с ъ в с и ч к 0 и да се мислятъ за господари
на поло таето> Така, избирателните едисъци,
о б щ и н е ^ и окржжяи съвети се съста
вяха ct 0 дз.ъ българи. Чиновниците всички
беха бъл1и Българските училища биха по
с е щ а в а ш , ^ многобройни ученици и дори
отъ д е ц а а ромъни. Иредентски български .ко
митети 'ра&ь ха ; открито за пославянчването на
Добруджа. '. беха се наложили на другите елементи и госъ;СТВуВаха надъ техъ. Причината на
това господен и уСП4Ха имъ да се издигнаи надъ
другите народ^.ти 5*4, т а я ч е отначало, когато Доб
руджа бе анеьр ана к ъ м ъ Рсиъния, ромъпите не
и ^отдаваха нш :в0 значе ние, нещо повече дори:
Никои отъ яведф политически маже 6*ха
дали идеята ;; с е рткажемъ отъ нея, по
неже немала £ К а к в а стойность за насъ".
За българите>5аче> Добруджа бей е земя на на
ционална жизненост и творчество.
Презъ дните 1 анархията н сътресенията,
които прежякйва т у к а т а ИМ ерия въ края на осем
надесетия п началото^ МИНалия векъ, българското

население отъ Дунавската равнина бива принудено
да дири спасение въ Балкана. Еничери, кърджалии
и даалии пленя тъ, пожарятъ и опустошаватъ години
наредъ. села и градове. Въ Добруджа покрай пакос
тите на тия се прибавятъ и набегите на татарите
кобаили и ногаи, които отъ време ца време преминаватъ отъ , Бесарабия за грабежъ. Руско-Турската
война отъ 1768—1774,1784—1792, 1806—1812
и 1828—1829 г. довършватъ техното опустоши
телно дело. Въ 1809 г. главнокомандующиятъ на
руските войски князъ Багратиопъ отправя до бъл
гарското население въ Добруджа прокламация,
въ която го съветва да стои мирно но домовете си,
като му обещава, че нищо бтъ имотите му не ще
бжде закачено. Само следъ неколко дни, обаче,' ка
заците на генералъ Платовъ кръстосватъ на длъжъ
и, на ширъ Добруджа, ограбватъ и опожаряватъ това
население, а руските висши офицери изпращатъ всич
кия. му добитъкъ като военна плячка въ именията
си въ Русия; генералъ Булатовъ залавя 1200 бъл
гари при Исакча и 1500 при Бабадагъ, обявява ги
за пленници и.ги изпраща заедно съ добитъка
имъ въ Бесарабия; интендантътъ генералъ Марковъ
пленява и изпраща въ Галацъ други 3000 българи,
а останалите пропъжда на югъ, конфискува имотите
имъ и натоварва гърка Камели. да прибере отъ по
лето всички земледелски произведения.
Руско-турската война отъ 1828—1829 г. още посилно опустошава и обезлюдява Добруджа. Селата се превръщатъ въ развалини и пепелища. Цветущите гра
дове западатъ. Плодородните поля се покриватъ съ
бурени. Отъ тогава датира и оная странна известность на Добруджа, че тя е безлюдна и безплодна
пустиня.
Българското население, прокудено отъ нашест
вията, напуска родните си огнища, търси прибежище
въ Източния балканъ и дори отвждъ него—въ Тра
кия, но то не забравя своята бащиния. Балканътъ па
зи неговите завети въ- легенди и песни, въ които се
разказва, и се nie за „равна Добруджа". Верни на
тия завети, прокудените български челяди се завръщатъ
следъ войните къмъ родния край. Те не еж нито преселци, нлто проходящи гости, тръгвали да дирятъ
щастие въ чужбина, както твърдятъ некои ромънеки
и наши етнографи, а ек плъть отъ плътьта и кръвь
отъ кръвьта на старото добруджанско население. Два
века наредъ опустошенията на турци, татари и руси
ги тласкатъ на югъ, и те пакъ, следъ всеко опусто
шение, се връщатъ назадъ съ нови сили и вовъ устремъ да градятъ и да пресъздаватъ разрушеното
и унищоженото.
Следъ войната отъ 1828 — 1829 год. се пов
таря същата история. Пропжденото отъ по-прежните
войни българско население идва въ родината на сво
ите бащи и деди и заселва съ компактни маси всички
плодородни земи' между, Дунавъ и Черно-море. Съ
пословичното си трудолюбие и безпределната си
предприемчивость само въ неколко години то зали
чава следите на войната. Неговата ржка превръща
развалините въ богати села, буренясалите ц е л и н и
—: въ хлебородни поля. По обширните- пасбища на
ново започватъ да пасатъ хиляди глави едъръ и
дребенъ добитъкъ, западналите г р а д о в е възкръсватъ нарастватъ, разхубавеватъ • и «>абогатеватъ.- Въ т е х ъ з а к и п я ь а интунзивенъ тър
говски и- п р й м и ш л е н ъ житата, поддър^апъ
отъ' български търговцк и еснафи. Заедно г* това
върви и културния подемъ па етранат? Въ села и
градове се отварятъ' бъларски училища и члталища,
съграждатъ се български църкви, сьздаватъ се тър

говски и еснафски сдружения. Българската просвета
поддържа и развива духовната жизненость на цела
Добруджа, а българскиятъ земледелски, промишленъ и
търговски трудъ създава най-ценните й богатства
И Я преобразява въ нова Ханаанска земя.
Родните чада на Добруджа, българите, еж твор
ците на сегашното и благосъстояние.

Миийстрите въ Добруджа.
ВЪ БАБАДАГЪ.

Следъ приветствието на г. Кмета, r-нъ Драгомиръ Пачевъ поздрави гостите, а три ученички, съ
хубаво детско приветствие, поднесоха разкошни букета.
на гостите, сл4дъ което кмета на гр. Тулча г-нъ II.
Стоевъ, пр*дседательтъ на църк.-учил. настоятелство въ
сжщия градъ и председателката на женското благотвори
телно дружество „Надежда" госпожа Петя Павлов^
поднесоха приветствията на тулчанци.
На всички приветствия отговори министрътъ на
просветата г. Пещевъ. Съ хубава увлекателна р4чь
той благодари за ласкавия приемъ на бабадашкото
гражданство.
•— Благодаря, каза г-нъ Пешевъ отъ името на
другарите си и отъ името на министерския съвйтъ за
блъткавия приемъ, и за честьта, която се прави въ
нашето лице на българската държава.
„Ние идемъ отъ центра на България, и ви носимъ на васъ, добруджанци, поздрава на свободна
България, поздравите на българския народъ — вашите
братя, които единодушно изказватъ желанието за при
съединението ви къмъ техъ, за обединението на бъл
гарската нация въ едно тЬло — въ целокупна, сво
бодна и независима България.
„По пжтя отъ Кюетенджа до тукъ, ние видехме
силата на българина, ние останахме очудени отъ онова,
което виждаме. А видехме ние деца — ученици, които
отлично вече пишатъ българския—матерния си езикъ,
декламиратъ и пеятъ народни песни и стихове; ви
дехме старци, които ни говоря тъ за силата на бъл
гарския духъ. Ние констатирахме радостите на насе
лението въ Добруджа отъ донесената wy свобода отъ
нашите и съюзническо войнство.
„И нека въ тия радости не забравяме героите;
нека не забравяме, че радостите си дължиш, на ге
роите отъ 3-а армия, които беззаветно — отъ найпървия чинъ до най-последния, служиха съ беззаветна
прЬдавность на отечеството, и които съ кървите и
костите си, очертаха новите ни граници,. границите
на свободна и обединена България; отъ Тулча до Охридъ и отъ Дунава до Бъло море.
На падналите мжченици на обединението, на ге^роите за свободата, на живите борци, стоящи бодро
па Дунава, да пазятъ свободите си, наши и съюзни
чески, нека отдаваме нашата прнзнателность и почить.
Нека прославяме българската армия!"
'
' Г-пъ министрътъ завърти речьта си съ възгласа:
„Да живее българската армия!" който възглас* бв подегь
съ мощно и ентусиазирапо „ура", а музиката засвири
„Шуми Марица".
Следъ речьта на г. Пешева, на министрите би
доха представени около 50 души озъ околните селски
общини кметове отъ околията, съ конто г-да министрите
размениха по неколко думи.
БАНКЕТА.

Въ 2 чаеа седъ обедь бЬ дадепъ баикетъ въ клу
ба на офицерското тело въ града ни. На банкета, сервирапъ при отлично мено, съ 50 куверта, врЬменно командующиятъ армията, г. генералъ майоръ Киселовъ
пани наздравица за върховния вовдъ на армията Негово
Величество Царя, която наздравица бе посрещната
съ възторжено „ура".
14. Генералътъ благодари отъ името на 3-а армия
за грижитЬ на прлппелетвотп къмъ армията, за едине
нието, което се демонстрира отъ една часть отъ ми
нистрите ст, посещението имъ тукъ между армия и
народъ.
— Кажете га другарите си • министри, Raw. гене
рала, че всички чинове отъ армията еж решили, да не

в. ,д о в Р У_Д_Д-__^,
допуснатъ нито единъ вражески кракъ, да скверни гро
бовете на нашить мили и скжпи другари, сложили коститъ си за свободата (на Добруджа. Кажете ииъ, че
Добруджа е вече наша и нвма да я отстъпамъ за ново
робство".
Като благодари за грижите на правителството за
армията, за съществующата връзва между армия, народъ и управници, комапдующиятъ армията напи наздра
вица за председателя на министергкия съввтъ г. Д-ръ
Радославовъ. Наздравицата на генерала бе посрещната
съ възторжено „ура" и звуковете на музиката, която
засвири „Шуми Марица".
На тоста па генералъ Киселовъ отговори министра на просветата г. U. Пешевъ.
— Не намирамъ думи, за да благодаря за хубавотв посрещане въ срвдата на 3-а армия, а също за лавкавитЬ думи на командующия армията по адрееъ на
правителството. Правителството полага всички грижи
за армията, за днесъ делото му внимание е насочено
къмъ набавяне материалните срвдства на армията. Ние
идемъ тукъ отъ името на правителството, да поздравимъ армията за нейните подвизи и добруджанци за
освобождението ииъ".
.— Отъ името на България, отъ името на българ
ското правителство, пие идемъ, да поднееемъ благодар
ностите къмъ всички чинове отъ армията —-'• славната
и преславната армия, на ц Ьлъ народъ. Првдайте на
войниците нашите поздрави и нашите'надежди за оча
кването на добрия завършекъ на почнатото дело.
Да живйятъ войниците отъ 3-а преславна армия!"
Тостътъ па министръ Пешевъ бе поервщнатъ съ
громко „ура".
Веселието и интимните разговори на банкета
продължиха до 3% часа после обедъ.
Въ 4 чаеа r-да министрите заминаха за с. Саръкьоя, отъ гдето се завърнаха въ 6 у2 часа, за да
присътствуватъ на забавлението, което учениците отъ
оеновнитЬ -училища дадоха въ твхна честь въ двора на
училището „Св. Кирилъ и Методий". Г. г. министрите I
останаха твърде доволни отъ големия успехь-.на де
цата. Те похвалиха децата за усърдието имъ, а па
учителите благодариха за положените грижи. Сгедъ
вечерята въ воения кдубъ, бе устроена интимна срвща,
на която гоститЬ беседваха съ поканените граждани и
гражданки. На 7 сутриньта г. г. министрите отпъту
ваха за. Тулча, Исакча и Мачинъ, отъ гдето по Дунава
ще се завърнатъ въ България. Споредъ получените
сведения т ! съ били посрещнати съ същата тържественость както тукъ и въ всички села, нрезъ които
минала.
' . . . ' ' , . . .
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ПАТРИОТЙЗМЪТЪ НА ДОБРУДЖАНСКИЯ СЕЛЯНИНЪ.
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Въ първия периодъ на бойните действия въ се
верна Добруджа, следъ като нашите войски беха за
взели линията с. Островъ —• Бабадагъ, по стратега-.
чески съображения, предстоеше да се оттеглятъ на цозадни позиции; а пояса, между тая линия и оная* на
новоизбраните позиции,, да се направи непригоденъ за
продоволствие и подслонъ на неприятеля. .
. . Назначените команди съ тежката мисия, да изпълнятъ своята опустошителна задача,: пристъпватъ
къмъ действие следъ предупреждене и .покана на
населението, да се изсели въ задтиднигЬ села..
Въ едно отъ селата, следъ обяснителната и пре
дупредителна р4чь на ротмистера — началникъ на ко
мандите, който казва на селенитв, че войната е страшна
и жестока ;и че.жертвите.се налагатъ, единъ старъ,
бЬдобрадъ, но здравъ и набитъ селянинъ, излиза, изъ
средата на събраните селени, застава • предъ офицера

ц неговата команда и му отговаря съ следнята трога
телна селска речь:
>
„Слушай, капитане и вий негови юнаци! Ний
знаемъ, какво е . войиа, знаемъ, че ВИЙ сте българи и
български юнаци. Но не забравяйте, че и пий сме бъл
гари и какви още, е . . . отъ ония дошли съ Аспаруха,
отъ АспаруховитЬ българи.-. .Чувате ли . . . ? "
И като се обръща къмъ близката селска къща,
на която самъ той билъ стопанияъ, продължава своите
думи:
: .
'
..-.-.
„Жена! я извади виното отъ сайванта, почерпи
тия юнаци, да знаягь и да помнятъ, кога ся гостували
не кога въ наше село; па за къщата, плевника и яхъра
Богь е добъръ, щомъ требва, азъ самъ ще ги запаля".
Следъ което самъ пристъпя къмъ купата сено, навява
снопъ за запалка н посЬга да пали собствения си ииотъ.
Сьсзлените му стоятъ безмълвни я унесени, а капитанътъ и войниците поразени, навеждатъ просълзени
глава.
Ротмистеръть пристъпя къмъ античния този герой,
хваща го за рамото, стиска силно старческата напу
кана ръка, промъдвява цЬаояко похвални за редкия му
патриотизмъ думи, обяснява, че още време за опожа
ряване не е дошло, остава часгь отъ командата, да
устрои изселването и заминава за други села.
РОМЪНСКИ ЖЕСТОКОСТИ И НАДЪ РУСКИ ЕМИГРАНТИ.

"""

ДОБРУДЖА

Новини изъ чужбина
(Съобщения на В.-Ък.)
Клетвата на поляците. Варшава 8.VI1. Споредъ
„Куриер ь варшавски" войнишката клетва на полските
легиони била следната; Кълна се въ Всевишния, че
ще служа верно н искренно на отечеството си, полското
кралство и бъдащия крадь по суша, по море и навсЬкъде, че въ сегашната война, ще, пазя верно брат
ството по оръжие съ армиите на Германия, АвстроУнгария и съ тези на съюзните темъ държави, че ще
се подчинявамъ на началниците, че ще изнълнявамъ
заповЬднте и предписациита имъ и ще двяствувамъ
така, че да мога да живея иди умра като доблестень
и храбърь полски войпикъ.
. Държааниятъ съвЬтъ' гласува проекть за органи
зиране на върховните власти въ полската държава.
Взе актъ отъ декларациите на Централните сили за
придаване разнитЬ клонове оть управлението на пол
ските власти и уреди въпросигЬ, които до сега пре
чили за образуването па полската армия.
Пропорционалната изборна система въ Германия.
Берлинъ. Раяхстага гласува предложение, съ което иска
внасянето на законопроекта за разделяне страната на
много ГОЛБМИ избирателни околии и за пропорционално
избиране въ тези околии. , .. ,.
.
Кронщадскитъ анархисти въ Петроградъ. Петрсь
градъ .8.VH (Агзнцчя Райтеръ). Извесгенъ брой мо
ряци оть Кронщадъ дойдеха въ Петроградъ по заповедь на Крошцадския съветъ и се стрвмятъ, да про
никната вь валииге на арестуваните анархисти. Стра
жата попречи. Рускяятъ гарпнзопъ въ yaoroopi'b напусна
града но искане .на,местния съветъ. Също и други
градове, въ Финландия, поискаха.заминаването.на рускигв войски. Вившяятъ губернаторъ на Финландия,
който беше арестуаанъ, е пуснатъ на. свобода.
Виена, 6 юлий. Германскиятъ императоръ и импера
трица тая зарань . посетиха., австроунгарскиге . такива
въ :палата Лаксеябургъ и.съ това. повърнаха, визитата,
която имь (беие направена.
,

В. „Биржзиая ведомости" отъ 1 юяи'4 помвстя
слвднята кореспонденция изъ Кишаневъ:
Сензация на монеяга се явяаатъ разказите на
рускитЬ емигранти, току що избЬгали отъ Ромъния, за
жестокостягв, на кои го съ били подложени оть страна
на ромънскитЬ власти.
Може да се помисли, че всичко това е ставало
въ мрачните венозе на феодализма.
Шглежда,* че между руските и ромънски власти
е съществувало нвкакво особно споразумене, за отна
сяне къмъ рускитв емигранти, защото.последните, са
били следени твърде строго, за което е била образу
вана особена служба оть тайни агенти.
Всека стъпка на емигранта се огбелвзвала и
ако той, по мнвяаето яа властнтЬ, е опасень, веднага
билъ изпращанъ въ затвора. Но това е било недоста
тъчно за ромънските власти.- Тв мечтаели- да свьршатъ веднажъ за винаги съ емигрантите, ,3а това имъ
се у да лъ случай. ... .... . . .
..., ,
-. ., .• ...
Когато Ромъния се намвса въ войната, то мно
зинството отъ руските емигранти изявили жзданяе, да
нвстоятъ въ редовете на ромънската армия, за което
заявили на букурещкия префектъ. Предложението било
охотно прието. . Емигрантите се явили въ указания
срокъ, записали ги.д си затворила въ казармата.,,, По ••--• Липса отъ памукъ и вълна.'На амстердамскн вЬцЬди дни емигрантите стояли тамъ затворени безъ стницц се съобщава отъ Манчестеръ, че ланкашафската
храна и-безъ вода. Емигрантите са опитали да про- индустрия прЬкарва тежка криза по липса на памукъ.
тестиратъ протявъ това, но протестите, имъ довели Вълната също намалява на Ливерпулското тържище.
до печално последствие — войниците, пазещи казар По липса на параходи, готовия въ Америка материядъ
мата, си послужили съ • оръжието.,; Когато за това уз не може да се натоваря. • "•'
г <
•-*<;нали русите,. останали , на свобода, тЬ се . обърнали
Бурята
въ
Китай
се
усилва.
ПрЬдседательта
на
къмъ вдастагв съ протест ь, който не далъ никакви |
републиката
се
е
скриль
въ
японското
посолство.
Виврезултати, И благодарение подкупа, даденъ на.фелд- j
фебеля, сполучили, да доставятъ храна на затворените. шиятъ мияистъръ-првдеедатедь Гуангъ-Чию замипалъ
Следъ една неделя такова издевателство, били. качени за югъ, да поеме командата, които идатъ.срЬщу ияневъ конски вагони, затворени много добр в и ги подка ратора. Последниятъ е получиль ултииатумъ, да се
рали къмъ Текучи, където билъ устроенъ плеяяачески оттегла отъ трона въ 24 часа.
Кайзерътъ напуща Австрия. Виена. 8.VII. Следъ
лагеръ. Жестоки мъчения преживели емигрантите изъ
тоя пьть, поставени вь вагони безъ' въздухъ, безъ вечерята въ Лаксенбургь.германскиятъ нмператорь и
императрицата заминаха, слЬдь като се сбогуваха еър-.
храна и вода, постояннно бълващи и търчащи се.
И тукъ вместо на служба въ редовете на ар дечпо съ австро-унгарскитЬ владетели. ПослЬдните ги
мията, емигрантите били поставени въ много по-лошо придружиха до гарата.
положение, отколкото:, пленените врагове: заставяли ги
Герианцитв покровителствуватъ морските съоб
да вършатъ не само много тежки работи, но и отвра щения. Копенхагенъ, 8.VII. На берлинския Тиденд
тителни, като напр. съ голи ръцЬ да почистватъ из съобщаватъ отъ Стокхолмъ, че до 5 юлий въ Готепражненията, безъ да. имъ даватъ вода за измиване. бургъ пристигнаха.отъ Англия 14 шведски параход»
Хранели ги съ неваренъ фасулъ и не имь позволя съпровождани отъ германски патрули. Цътуванете ггь
вали да пушатъ.
I не е било смущавано отъ никого,

се говори' въ житието на !св. Герардъ, билъ неговъ наследникъ н кръщаванъ тоже въ Видинъ.
Третото воеводства, това на Желю (Salu), въ сЬверна Трансилвания, обитавано отъ власи и славяни.
(ВЪ НЕЙНОТО ИСТОРИЧЕСКО МИНАЛО).
Анонимниятъ авторъ на тая хроника означава власите
съ термина „римски овчари", като обяснява, че следъ
......
. у|
смъртьта на Атила, римляните наричали Панония „пас
Пегвхъ български воеводства въ днешна Ромъния, бище", защото тамъ пасели техните стада".
Дакия и Панония преди създаването на влашките вое
.., „Също се .казва въ мемоара на свещеника RicaHo,
водства. Българскиятъ езикъ господствующъ въ всички ! който е цисалъ 1237 г. и.който пише, че днешна Ун
тия земи и воеводства отъ момента на разпадането гария преди населението и отъ унгарите, се е казвала
на аварското царство и до 1650 год., когато влашкитЪ „римско пасбище".
воеводства подпадатъ подъ турците. Началото на ро••• - „Архидякопъ Тома в ъ ' 1266 год. пише тоже, че
мънското национално съзнание въ деветнадесетий въкъ.
Унгария въ старо време се е казвала „римски пасбища",
12-о.
„Най-старата наджарска хроника, тая на а въ хрониката на Кеза се казва: „при Атила рим
анонимника Бела, изброява три заварени воеводства въ ските граждани отъ Паномия се отеглюватъ въ Апудеа,
Траяновата Дакия: воеводствата на Маномира (Manou- а власитЬ, които бвха овчари н колони на римляните
morut), на Гяадъ н па Желю (Qetu), къмъ които по останаха, по добра воля въ Панония.
„Четвърто воеводство, еднакво подвластно на бъл
послешни документи прибавятъ и четвърто едно, това
гарите, е воеводството на Кеанъ, южно отъ Седмиградна Кеанъ.
. • „Първото воеводство, това на Маномира, се е на ско. Подчинено отъ св. Стефана, този последниятъ за
мирало на северъ отъ Темшпварпсото банство. Това мества българския воевода съ уйка си Zoltan.
влашко (ромънско по Xenaitol) княжество, обаче се на
„Най сетне петото българско воеводство, това на
мирало подъ българска династия, защото анонимниятъ Саланъ (iaiantis), е отбедезано отъ анонимника, който
маджарски летописецъ казва, че когато Арпадъ поис- го поставя въ самата Панония.
калъ отъ Маномира, да му отстъпи територията си,
„Власите, които не беха напустнади отечеството
той му отговорилъ „съ едно българско сърдце", че си, създали еж си държази подъ българско владиче
нема намерение да стори такова нещо.
ство, което замести въ Дакия, това на азарите.. Изуч„Второто воеводство, това на Глада, е обемало те- ването на унгарските източници пи запознава съ тия
нйшварското банство. Гладъ е билъ тоже бългавинъ, държави". .
родомъ отъ Видинъ, а войската му се е. състояла отъ
„Влашкиять народъ бе запазилъ своето автономно
българи, власи н кумани. Воеводата Атюмъ, за който устройство подъ своите народни шзфовз и специално
Фениксъ.

Въ местните бесарабски вестници съ пубдикувапи жертвите на ръмъпеката инквизиция".
Б. Р. Нека слЬдъ това русите продължаватъ да
жертвуватъ своитЬ синове за пълното възстановлене
на тая ромънска власть и да се биятъ съ насъ за но
вото порабощене на Добруджа, подлагана 38 години
подъ същия този режимъ на жестоки иетезания.

подъ тия на своите първенци наричани „воевод"' и
ония отъ селата, наричани „князе". Тия два вида гла
ватари се срЬщатъ" въ най стари' документи до сре
дата на 17-Й въкъ, отъ когато почватъ да изчзватъ.
Тия главатари се радватъ на известна яезавиекостьн
често ний.ги виждаме, да се бунтуватъ ервщу маджа
рите. Така трима князе: Коста, Сганчу и попа Вълку,
които познаваме за ромъни по' тЬкнятЬ имен. С'^;),
следъ разбунтуването имъ прогивъ унгарска* власть
забегватъ въ Молдавия, елбдъ като разрушавгъ своите
княжества.въ 1345 г.
.
.
.. .t ; : .;
„Това устройство на власите подъ водтелството
на своите воеводи и князе"—сдавяио-бъдгреви титли,
— съ възникнали въ епохата на бъдгарсото влади
чество и up. пр. (т. I стр. 118).
„До Матея Басараба и Василий Лупу, славянскиятъ
езикъ 6t формата и средството, по коятосе, изразяваха
власите.- ..
. , .;. -,' " ." ,. , \ .,' . .-.,.,._,.
„На славянски езикъ сд се писал! преди всичко
всички черкозни книги, а СЛБДЪ това вочки официални
буиаги, находящи отъ княжеските канцларии, сжщо и
договорите за продажби и други с^ълки сключвани
между частни лица, а колкото повече се възкачвамв
обратно въ миналото на ромънския иаодъ, толкова по
вече ний срещаме славянски.езикъ въ)бщоупотребление.
И това не само въ Влахия и Молдоия отъ началното
на техното основавание, еж Н й ояцо" и у румъните въ
Трансилвания, както и ония отъ иякигЬ господарстаа,
които предшедезуваха устройствот» на първите две".
Всичко това се излага въ рмъисвата история на
Ксенополъ, който въ усилията си да представи поли
тическия живота въ оттатъкъ дунавските българска
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в. „Д О Б Р У Д Ж А«

ш
придружени отъ наблюдателни такива отъ които едяна
въ атака бе потопеиъ и въоражепъ съ модерни 7*5 см.
орадия,тия отъ Тондхонгъ взехме плячка.
"; Френски фронтъ, 6 юлий. Следъ силна и продъл
6 юлий. Английски фронтъ. Дъждътъ докара срав
Бдагодарность. Училищното н-во при Меджидийжителна
артилерийска подготовка, французите
напад
нително спокойствие па тоя .фронтъ., Привечерьогъпьтъ
;
ското
първоначално училище „Св. Кирилъ и Методий"
наха съ значителни сили отъ Корниле до Хохбергъ.
се поуснли. Лрвзъ нощьта розузнавателни схватки.
БЬха на всекаде , отблъснати. При Хохбергъ те на благодари най-сърдечно .иа,> всички лица, които на по
6 юлий. Френски фронтъ. На севфъ отъ Ева части два пати влизаха въ предните германски окопи, но каната, пусната "отъ него за събиране доброволни по
мощи за издръжка на училището, беха тъй щедри да
огь нйколко вюртеибурски подкове, следъ ръкопашенъ беха избдъскани отъ тЪхъ отъ хановерсви войски.
подарятъ, както с л е д в а : , , , , . .
..,',-.
бой, отвл4коха френски пленници нзъ окопите имъ.
5
• Руските войски въ бегетво. 7 юлий. Воятъ въ из
. 1. Петръ Митевъ. . . . . . .
, . 200 лв.
6' юлий." Руски фронтъ. Между Сборовъ и Бжежани точна. Галиция вчера костува на русите извънредно
2. Георги Пан.* Христовъ, 3) Петръ Каартилернйскиятъ огънь беше вчера еиленъ; презъ нощьта, големи кръвни загуби. Следъ многочасово артилерий линовъ^ 4) Никола Черневъ,. 5) Велю Стояпоотслабна,и рано тая зарань пакъ се засили. Сащо ско подготовление,; рано зараньта русите вапочнаха новъ, 6) Идия Георгевъ, f7) Иванчо Хрисяри.Звшкинъ, Броди и Смррзоиъ огнената дейность бе атаката между Крнюхи. и Лавриковче. Въгжстин често товъ по 100 лева . , . ' * . • . .... . . . . . , . 64)0 дв.
доста енергична.
-'•• ' подновявани вериги, руските дивизии се хвърлиха сре 8).Аргиръ Христовъ .' . ' . '"."',. .' / ' . 200 п
щу неприятелския фронта Атаките продължаваха до
Всичко . . 1Q0O лв.
6 юлий. Ромънските, дълго подготвени атаки срещу обедъ.и/се сдомяваха.; всички съ най-тежки загуби. ' . • ; ? - • :
държаните отъ насъ височини южно отъ долината Ка- Бронираните' шесть автомобили, които те вкараха въ
сащо тъй много благодари и на Г-на: Начал
зину, бфха предприети. Нащиять,. уншцожителенъ огънь боя, бвха, унищожени отъ артилерийския огънь. Бега- ника То,
на Тиловото управление при 3-а армия генералъ
разпръсна неприятеля. ,• ' ., , , .- :
.
'.
. ' • ' . • • щит4въ паника войски беха преследвапи отъ аеро- Перникдийсви,
и Г-пъ Начаднивъ щаба при същото
Цариградъ, 6 юлий, Въ Галиция войските ни се плавни ескадри и поваляни отъ картечния имъ огънь. управление, , Поднолковпикъ ; Михпевъ, съ' ценното. съ
яокриха съ слава при, отблъскването руските атаки. Сбраната кавалерия бе разпръсната . съ артилерийски действие на конто можа-тъй на' време да се приготви
•;
'-•";;•;.••.
и открие училището, както и по нарежданието иа
Взехме 202 пленника, една минохвъргачна батерия и огънь. . .•.;:...'•.':.',
По късно русите пападнаха, сащо безъ да жа- които учениците получаватъ всека зарань безплатна
три картечници. Загубите па. неприятеля еж огромни.
'Само срещу байонетите, ни паднаха 500 руси. Нашите лятъ жертви, северно чакъ до линията Злочовъ—гТар- закуска;
нополъ и между Батковъ и Гвижияъ. Но' и тукъ не
... За използуването на Дунава. Въпроса за използу
загуби са незначителни. .
На персийската граница, североизточно отъ Сю- можаха да папреднатъ. Те беха отблъснати навсевадЬ, ването па Дунава отдень на день добива все по-годемолеймане, обърнахме въ б4гъ петь руски кавалерийски при Бжежани и Станиславовъ, както и предните Кар оживление. Въ Виенското , дунавско параходно, дру
пати. Падналите на рака заповеди за атака са на жество напоедедъ^ъ са постапили множество проекти»
полка. Пр4взехме. града Сердещъ. ,
френски езикъ и отъ които яветвува, че това са френ- съ най-разнообразни предложения за дЬльта. Всички
Парижъ. Американски баталионъ. В. „Танъ* отъ ,ски офицери, които са тласкали руските войски. въ проекти засегатъ въпроса за навигацията, целяща из- i
5 юлий съобщава, че едва дружила американски вой руските бойове. Славата на този бой си поделиха ползуването на каменните въглища отъ Горна Силе
ници еж изпратени вече на фронта.
рейнскй. бадепеки, тюрински, саксонски и аветро-унЦ зия и Острау и претоварването имъ отъ железницата
гарсви войски.
'
за параходи, отиващи за Балканите.
Цариградъ, 6 юлий. Въ Галиция войските нн се
;,
Като
комаодующъ
войските
на
демократична
Ру
За свещениците. Споредъ съобщение отъ София,
покриха (съ слава при отблъскването руските атаки.
Взехме 202 пленника,"една минохвъргачна батарея и сия, Брусиловъ. се. .показа по безмилостенъ и отъ ми св. Синодъ вече е назначилъ нуждното число свещеягри картечници.. Загубите иа неприятеля са огромни. налата година. Между Конюхи и Ларвиковче той хвърля ници; за Добруджа, -яа' които е и предписалъ да за!амо срещу байопетите ни паднаха/500 руси. Нашите войската въ петнадесеть гасти верига,; Покритото, съ мипатъ ^и заемат» местата, си.' " •
загуби са.незначителни.
'
' .
« -.j лешове източно-галицийско поле ще озяаменува. най- 1 ...Театръ.'Въ сабота, ва'22 того вечерьта въедиаъ
отъ казармените салони
въ-! града ще, се /представи
На персийската граница, североисточяо отъ Сюлей- страшната гледка въ ц4лата история на, войната. .. ,
пцесата ,Бориславъ и ,отъ, Ив. Вазовъ., '.:. .'...,'. - ;
иане, обърнахме, въ , бегь.петь руски кавалерийски
","•'
'Потопени
параходи.
Въ
канала
на
северното
море
полка. Превзехме,града Сердещъ. .
-; беха потопени множество параходи и платнени кораби,
които „СаксънъМонаркъ" 4828, "тона, „Кданъ.
Парижъ. Американски батальонъ. В. ,.Танъ" отъ между
Давндсонъ" 6486 топа.• . i . . , . . ; ' ' v : " : : : ; ' '"ДоЙруДжанци, разпроетранявегйте' и
5 юлий. съобщава,, че, една дружина америк, войници
м
п 1;, Френски фронтъ, 8 юлий. Следъ артилерийска под
;а изпратени вече на фронта... .(' и . • .
^':
-;
- в. „ДОБРУДЖА"- - ;: " ;
готовка,, която..трая; целия день, французите, нападнаха
източно отъ Сегжи.,, Атаката . бе
Уничтожени аероплани. На единъ амстердамски съ значитевяи'сили
1
Астникъ се съобщава отъ.Лондонъ, че съглашението отбита' съ огънь и рачни гранати при, големи загуби
Xi. .'J
гагубило презъ месецъ юний 110 аеропдана^ ,,,Vi Sixrvv за неприятеля., Сащо. пропаднаха и 'некодко нощни
атаки при Ла, Бовелъ' и височината 304,' '
*
спомагатшнъ VU«M« »
Лоидонъ. Адмиралтейството съобщава, че првзъ
,
:Ц
' Руски фронтъ, 8 юлий. Между Стрнпа и Злотагоедедкята седмица са потопени 15. парахода. Надмиi) i | (Продължение 8тъ брой •8). ^''' *М - .
иващи и 5 по долу отъ 1600. тона, 16 безуспешно Липа, сл-Ъдъ безполезните жертви на предишния день,
..".. сл*два отъ с. Долно Чамурлий.
орпидирани и 11 .рибарски кораби потопени.
•'• ' русите не беха въ положение да подновятъ. атаките си.
.;„.: Дая зарань при Зборовъ едиа атака,' предприета
; ,Лрепесени.лв. 43758-10
, w_ ,tr Въорджение на гръцката флота, Парижъ, 8.VII* безъ артилерийска подготовка, пропадна съ големи
Стоянъ Ив. Матевъ, Стояпъ Д. Джертизаповъ,
'ръцкото .правителство възнамерявало да въоръжи З а г у б и . , * . . . . , . ,
Иова К. Джертизаяова, Зоя Я. Димитрова, Тодо
••.
" ',•-,..
' ' " -'•••. : : ,
1СИЧКИ параходи. Преди да се завърне въ Парижъ,
При Станиславовъ австро-унгарските полкове от ра, В/ Рус,ева, Марина Ив. Русева, Йова" Г. Ди
вКонардъ ще отиде въ Салерсъ, за'да може да уведоми биха'силните атаки на неколко руски дивизии, които мчева, Коли Сабеаъ, Василчо Георгиевъ, Стана
|>ранцузкото правителство по положението'
Ст. Въдева, Стоянъ Г. Янвовъ, Ирина Ст.;Ди
беха успели да доближатъ окопите.
'
митрова", Василъ H. Стан^въ, Димитръ Ст. ГияНови успехи по яоре. Берлинъ. "8 VII. Въ СрЬдиВъздушни нападения. Презъ нощьта между 6 и 7 ковъ, Марина Г. Влашкова, Георги йванъ Васи;но море бидоха потопени отъ германските подводни- юлий около сто запалителни бомби беха хвърлени отъ'
:
)тт 11 парахода и 39 гемии съпо-вече отъ 50000 неприятеля въ нвкой " вертфалски центрове, както и левъ, Стана Д. Константинова^ Георги Ив. Тон^"о тона. .Между т4хъ се намира придружавания отъ надъ Манхаим,ь и .ЛУдвихсхафънъ, но нелричиниха ни ковъ, Стояпъ Йв.' Георгиевъ, Дяпко.Поповъ,
Бона Ив. Сърбова, Димитръ* Тбпаловъ, Манодъ
Английски
турпедоразрушитеди Английски войсвовъ какви, военни щети. , ,
• •.*••
г а
Керезовъ, Тодора Г. Джертезанова,; -Гипко
Рв а портенъ параходъ Цестриянъ 8900 тона; въора', На' 7 ш и й наши аеропланпи ескадри "нападнаха Минчевъ по 5 лв. . , • ;.; ....
.Г: . . 130 —
р ' английски параходъ Ропера 4232 тонасъ вълна; Лоидонъ
хвърлиха изобилно бомби върху доковете и
Огни Юр. Огневъ .
.
. ' . . .
5*30
" ^ ЗК1!
в а л д ъ 4033 тона и Тондхонгъ 3180 тона, фран- хамбаритеи разположени
край Темза. Забелезаха се по
"Вълко Г. Васцлевъ, Тодоръ Радиловъ, Мин,.•.У
1
въоражепни
параходи/Каонъ
и
Диасъ,
единъ
1еизв
'
*енъ въораженъ параходъ съ около 4000 тона, жари и експлозии. Единъ неприятелски аеропланъ бЬ ко Ив- Топковъ, Стояна^ Гинкова, Саби Д.
фуги а неизвестни пълно натоварени параходи на свалепъ надъ Лондонъ.. Всички наши аероплани освенъ Керезиевъ, но 4 лв. '' .'•'•• .:['.' ' .'
яв'.
2
0
—
•"• ••• • "'•"'
>коло t>5 тона между товара на които се намира 42 единъ се завърнаха неповредени.
, Рудадъ Вардевъ, Дона В. Маркова, Никола . ••
)ъчви Сф 0Сва ^2' 3^ Италия, Нйкблко парахода беха '•<'••• Поручнкъ Волфъ свади 33-я си противнпкъ. На Коясташгиновъ по 3 лв.
,
. • :лв. " 9 —
Вълко В. Стойчевъ, Иванъ Георговъ дв.
5—
7 юлий.беха свалени деветь аеорояланн на западния
'"'""'"''Доженко Владевъ, Стойпа Г, Батанова,
фронтъ.,,,, ; ,,..,'.;'..„, :1
- •' '• :; ' • л
1оеводствьа история н а ромънитй; попада въ единъ
;. . Официозниятъ в. „Нордъ-Дойче Алгеиайне Цайтунгъ'', Кодто Герговъ, Стоянъ Райвовъ, Пейо s Тодоктраненъ
1,р0да си исторически комизмъ.
Ив. Данковъ,
по слуяай( тридесетгодишнияата отъ . възкачването на ровъ, Ивана Ат. Милкова,' Стою
М
]
" Р Ч това авадемикътъ профеесоръ• Xenopol' внязъ Фердинандъ наГ българския престолъ,, казва: Гинко Бурлаковъ по 2 дв. ;; : . ' ,; .-'•'•,
16 —
гинава за а 0 р Н т е т е н ъ ИсТорйкъ съ задгранична • из- '^Германия...се присъединява къмъ България въ бла,гоСултана Г. Минкова
.
.
.
2'50
гвстность
и ^ ^ т а Histoire cl<>s Roumains биде изда-.. пожеланието, да може * царь Фердипандъ. . да види до '"'' Добра В. Шкембеджиева, Мара Д. Хад
а н
ь па
1#-'4
: °Д' »рнажа.и подъ.ласкавъ едипъ предго- вършено обезпечението, на великото му двло и да може жиева по 2 лв.
.
., ,. , • .
•
лв. . 4 — •
0
^ тлЪ. С Т ^ Е а ФР енск ия историкъ Rambauft. „ "_ , сетне, за дълги годипи още да работи за .'дългоден.. Анпа Д. Стойкова, Колю ДГ Михайловъ,
3—
Л1ежду т ^ в а д Т 0 . .виадаме, по. данните на''тая' ствието па народа ,си к .,.
• Васяла Г. Бурлакова
.
.
лв. Г20
,• i; . .' ; .. ~ ,,.•'•''
:торня, коитсдд^
автора грижливо е събралъ и
Николай Огановъ,,СтаноНиколаевъ,Нвапъ
звностяо с е м% да роиънизйра, ромъпекото населе
« Берлинъ; 7 юлий. Императорътъ пристигна тукъ и Гинковъ, Яна МарипЬш, Яна Ив. Милкова, Анна
те въ влапгки:», воеВ одства до Матея Басараба и прие веднага канцлера, иа докладъ. Хиденбургь и Лу- Г. Шкембеджиева, Стамата ' Ст.- Хаджиева, Ди1силаа .луцу с а с т а в а въ дълбоко робско' състояние дъндорфъ сащо пристигнаха тукъ, даинаправятъ своя итъръ В. Тодоровъ, Ивана Слави Тодорова,
>зъ вевкаква п о ^ ц ч е с к а и културна жизненость,.. а докладъ. : .; :•" ,.'.. .'
... ,<•,
РандаД.'Янкова, Василъ Ив. Василевъ, Нико
торнята, която ц: М у; приписва, о, историята на бъллина Къпчова, Елена^Г.' Стоянова, Димктъръ .
ч . Въ-Райхстага въ сабота се явиха прЬдъ бюджеритв и твхвите , е в о д и въ''влашките земи.
тарната комисия —,. канцлерътъ и всичките министри, Атанасовъ, Димитъръ'" Русевъ,' Костадинъ Г,
до
тая епоха >омънското население въ влашко, както и члепоиб отъ федеративния••.••съв.етъг .Беха..-ра Въдювъ, Стою Кръстевъ по 1 л в . ; " .' '•"•• . 17 —
тава ! все
1.
. ' делозагубено въ 'българската етни- зисквани. строго поверителни работи върху ' външното
. Мария Василева
. , ." •' . • '". '
60
"• " ,
''
IZ J? Да И о т ъ >гава подъ гнета па гърцизда, и, военното положение,
' '''' 'Мария Ст. Неделчова, Кръстина К. Стай- ;' .',•
чва eнеговата
нацио.дна- е м а н с и п а ц И я , който завър" Политическото положение въ Русия. На Ханделс- кова, Къна Михадъ Димитрова, Гергина М.
,а
„ fа . к ъ м ъ /82 ГОд.; к о г а т о се забел*зватъ бладъ съобщаватъ отъ Стокхолмъ, мощьта на , болше- ' Матева, <Мария Т. Шкембеджиева," Апна ' Ст.
.рвие проявления ; ш Ъ о ; р ^ к а н а ц Я О п а лна култура виките въ ПетрогрЛдъ' расте. Положението на Корей Кирова, Вълк» Мариновъ''по'50;:ст. '"v"\'t- ;'"*,,' • З ' б °
съзнание. Политическ,а ^ ема псипация ромъните ски лошо. Сепаратизмътъ иа Украйна н Финландия •.. -,. Янко Дженковъ
•] ,'!?; . : .'Г
. •' 20
гаватъ едва на 1856 % о т ъ к о г а Т о почва и Tix- расте. г„. •' " .-...;:'.:''. •. .
• '.' ' " . . ' ' ' ' '"'"
ВсичяЪ Долно Чамурли,
3
• 3520-30
*.'
я радънски шовипизмг които • с ъ . даВ анетр имъ на
,
Виена.
Императоръ
Карлъ
и
императоръ
Видхелмъ
оруджа.се изроди въ щ0 .,б'Ьсно ; българоядетво" и
'•
Допълнително гр. Тулгаа.
чшт асиирации за з а в ^ 4 в а а е / н а български земи, пристигнаха въ 1 и »/2 ч. въ Баденъ. Те отидоха въ
резиденцията
на
"императора,
гдЬто
имаха
съввщание.
ио сметана да управлява, ПОр0мънчватъ и асимилиГ-жа Олга Начева •'' i . • • ' n v 1
дВ. 600—,
Присатетвува
и
началпикъ
щаба
на
а
р
м
и
я
т
а
.
"
'
р отъ имего на Траяна. Мирча Ведикий, чисто по
Госпожици Мария и Елена Г-,,Теодорови 600'-—..
Аинистиятавъ Гърция Споредъ в. „Танъ, гръцкиятъ
ьрииски хаьиеръ, к а к ъ в т ^ J в ъ в е л и в ъ Добруджа.
' Село-Камберъ (Тулчаиско)
. ., дв. 1050 г—
враль -подписалъ амнистия за всички политически преОтъ тричлената комисия на с. Камберъ
200 —
стапления, кадто н за престаплеиията противъ особата
:
., , ,• .]... .',.:,',.., ',, ,,.,..'.• Всичко,лв.
40,235-40.
на враль Константина. Антивенизолистките депутата
Подписките продължавать. „....." .
] решили да напуетиатъ Атийа прЬзъ време изборвте.

Военни новини.

рршм

Брой fc.

в. Д 0 Б Р У Д Ж i"

Стр 4.

(Снисмиь № 6).

тирологъ
на българите - добруджанеки граждани, които ромъните еж отвлекли като заложници и държатъ затворени въ
еалхани, затвори и открити пленнически лагери при епециаленъ мжчителеки режимъ.
-<»-&-• i<=ssJ-i-£So:--s-**

Продължение огъ брой 5.
с. Ионувчиларъ (Вали.).
9 Иванъ Еневъ 18 г.
10 Атанасъ Андреевъ 2 8 г.
11 Христо Симеоновъ 2 3 г.
12 Мустафа Исейновъ 4 0 г.
1 3 Мехмедъ Салиевъ 3 0 г.
1 4 Стойко Христовъ 2 5 г.
15 Исмаилъ Махмудовъ 5 0 г.
16 Дели Мехмедъ Османовъ 5 5 г.
.17 Мехмедъ Салиевъ 5 2 г.
18 Нури Османовъ 3 0 г.
19 Костадинъ Ивановъ 30 г.
с. Виизъ-кьой (Балчишко)
1 йлиязъ
42 г.
2 Неделко Константиновъ 4 8 г.
3 Аптула Арифовъ 6 5 г.
4 Мевлютъ Асановъ 3 5 г.
5 Шаинъ Асановъ 2 8 г.
6 Хасанъ Жапаровъ 3 6 г.
7 Георги Тодоровъ 1 8 г.
8 Реджебъ Сюлюмановъ 3 7 г.
9 Сюлюманъ Коджа Али 6 0 г.
10
„
Али Мехмедовъ 4 3 г.
1 1 Расимъ Насуровъ 1 7 г.
12 Фазлх Хюсеиновъ 2 5 г.
1 3 Абламитъ Аптурахимъ 2 5 г.
1 4 Насурга Септаръ 6 0 г.
15 Бекиръ Аптуловъ 4 5 г.
16 Акифъ Трифоновъ 1 7 г.
1 7 Али Аединъ 3 7 г.
18 Тефикъ Ахмедовъ 25 г.
С. Идирисъ-куюсу (Балчишко)
.1 Добри Михаиловъ 16 г.
2 Димитръ Доневъ 6 0 г.
3 Груди Мариновъ 3 0 г.
4 Ваеилъ Тодоровъ 3 5 г.
5 Петръ Георгевъ 6 0 г.
6 Господинъ Димитровъ 3 0 г.
7 Стефанъ Енчевъ 2 5 г .
8 Енчо Боевъ 1 7 г.
9 Илия Щеревъ 35 г.
1.0 Стефанъ Стояновъ 32 iс. Сюлишанфакь (Балчишко).
1 Муратъ Абиевъ 5 0 г.
2 Сейдъ М. Бариевъ 1 9 г.
3 Акемъ Мехмедовъ 1 3 г.
4 Сюлюманъ Ахмедовъ 3 8 г.
5 Юсуфъ Аиедпевъ 3 8 г.
6 Аблекимъ' Осиановъ 3 8 г.
7 Етанъ Османовъ 2 7 г.
8 Юсеияъ Бактишовъ 6 0 г.
9-Аиедъ Кжпиловъ 3 8 г.
10 Шукри Ахмедовъ 6 5 г.
12 Османъ Демировъ 3 0 г.
1 3 Реджебъ Бактишовъ 5 0 г1 4 . Мехмедъ Хасановъ 1 8 г.
1 5 Сеидъ Хасановъ 2 5 г.
1 6 Юрданъ Стояновъ 5 0 г.
17 Амедъ Мехмедовъ 40 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

с. Кую-кьой (Вадчихзко)
Мвню П . Киселковъ 3 2 г.
Мехмедъ Ахиедовъ 5 0 -г
Яни Константиновъ 2 4 г.
Павайотъ Константиновъ 2 0 Г.
Аптула Исеииовъ 3 6 г.
Иса Черкезъ 5 5 г.
Атанасъ Ламбевъ 2 2 г.
Назифъ Халиловъ 1 8 г.
Мустафа Ахмедовъ 2 0 г.
Али Мустафовъ 3 0 г.
Илия Аргировъ 6 5 г. .
Димитръ Въяковъ 3 0 г.
Исмаилъ Осмаповъ 2 5 г.
Аптула Юсеиповъ 1 8 г.
Парушъ Панделисвъ 2 0 г.
Димитръ
2 0 г.

17
18
•
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Йдризъ Сюлюмановъ 6 0 г.
Реджебъ Коналъ 30 г.
с. Мувдчуль (Балчишко)
Аптула М. Гази 5 7 г.
Ахмедъ „ „ 4 3 г."
Илиязъ Меджиповъ 4 6 г.
Хасанъ
„
4 1 г.
Хасанъ Куртъ Алиевъ 4 2 г.
Кямилъ Ахмедовъ 4 7 г.
Илиязъ Физуловъ 4 3 г.
Ибраимъ А. Керимовъ 2 6 г.
Кадиръ К. Велиевъ 2 7 г.
Емурла Исмаилояъ 2 8 г.
Хасанъ Яхя 2 3 г.
Шеки Мехмедъ 17 г . '
Мустафа Османовъ 1 6 г.
Мухамедъ Аптуловъ 2 6 г.
Сали М. Али 26 г.
с. Хамзаларъ (Балчишко)
1 Илия Атанасовъ 1 9 г.
2 Костадинъ Георгевъ 1 8 г.
3 Коста Щеревъ 2 5 г.
4 Маринъ Коетадиновъ 2 5 г.
5 Желю Атанасовъ 4 5 г.
6 Димнтръ Яневъ 5 5 г.
7 Андонъ
„ 4 5 г.
8 Петръ Железковъ. 1.8 г. ,
9 Колю- Христовъ 2 8 г.
10 Ваеилъ Яневъ 5 0 г.
11 Иванъ Христовъ 4 8 г.
12 Тодоръ Железковъ 3 0 г.
1 3 Петръ
„ ' 2 8 г.
14 Стоянъ
'я
18 г.
15 Жел4зъ Яневъ 5 5 г.
16 Жеко Железковъ 1 7 г.
17 Илия Николовъ 4 5 г.
18 Георги Яневъ 6 0 г.
19 Железко Георгевъ 2 5 г.
20 Георги Атанасовъ Ю г .
21 Панайотъ Гамановъ 2 5 г.
22 Петръ Ташковъ 52 г.
23 Михалъ Петровъ 35 г.
24 Михалъ Кръстевъ 19 г.
25 Петръ Господиновъ 35 г.

с. Търтамъшъ (Балчишко)
1 Христо Ивановъ 6 5 г.
2 Иванъ К. Клечовъ 1 9 г.
3 Петръ Радевъ 3 7 г.
4 Еминъ Салиевъ 3.5 г.
5 Реджебъ Рустемовъ 3 5 г.
. 6 Вълчо Тодоровъ 6 0 г.
7 Сали Ризовъ 3 0 г.
8 Мехмедъ Мустафовъ 3 4 г.
9 Мустафа Шабановъ 1 9 г.
10 И б т ^ ш ъ Халиловъ 2 4 г.
11 димитръ Атанасовъ 2 4 г.
12 Кол© Марчевъ 2 4 г.
1 3 Сюлюманъ Ахмедовъ 1 7 г.
14 Мехмедъ Ахмедовъ 19 г.
15 Реджебъ Молла Юкеровъ 4 1 г.
16 Ахмедъ Мехмедовъ 4 2 г.
17 Мехмедъ Мазлъмовъ 2 0 г.
18 Мехмедъ Алп Алиевъ 4 5 г.
19 Иванъ Лазаровх 4 5 г.
20 йбряиъ Рахимовъ 60 г.
с.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дуванъ-юваса (Балчишко)
Петъръ Гавраиловъ 5 0 г.
Рахню Ивановъ 6 0 г.
Тахиръ Мустафовъ 4 5 г.
Ахпазъ Джемаднновъ 1 8 г.
Сюлюманъ Алиовъ 5 5 г.
Хасаяъ Бекировъ 6 0 г.
Ьара Осм. Исмаиловъ 6 8 г.
Мустафа Османовъ 3 5 г. .
Мустафа Давудовъ 3 3 г.
Салимъ Исмаиловъ 3 5 г.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
'40
41
42
43

Джемилъ Алиевъ 5 5 г.
Реджебъ Османовъ 3 2 г.
Етимъ Зийнетовъ 4 5 г.
Реджебъ Исовъ 3 8 г.
Мустафа Османовъ 4 0 г.
Мехмедъ Ахмедовъ 3 6 г.
Мустафа Ахмедовъ 4 3 г.
Ранди Къневъ 6 6 г.
Мустафа х . Аптиевъ 4 8 г.
Ахмедъ х. Велиевъ 38 г.
Шавки Абдуловъ 3 1 г.
Ахмедъ Ибраимовъ 24 г
Хасанъ Осмаповъ 55 г.
Сали Исуфовъ 38 г,
Назифъ Алиевъ 45 г.
Назифъ Сюлюмановъ 38 г.
Шерифъ Ибраимовъ 21 г.
Хасанъ Ахмедовъ 42 г.
Хасанъ Хасановъ 23 г.
Сейдъ Хасановъ 28 г.
Вели х . Еминовъ 3 0 г.
Азисъ Рашидовъ 36 г.
Ахпазъ Мехмедовъ 46 г.
Исминъ Мустафовъ 19 г.
Хамидъ х. Мустафовъ 39 г.
Сеиджеръ Исмаиловъ 32 г.
Керимъ С Хаджовъ 3# г.
Идрисъ Мухтаръ"22 г.
Молла Мехмедъ 42 г.
Ибраимъ Адемовъ 18 г.
Пеливанъ Мехмедовъ 4 6 г.
Исмаилъ Кърджалж 51 г.
Ибраимъ Адемовъ 39 г.

с.
1
2
3
4
5
6
7
8
5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Вара-Япъларъ (Балчишко)
Стефанъ Христовъ 3 8 г.
Али Чаушовъ 2 8 г.
Исмаилъ Хасановъ 4 0 г.
Рамаданъ Еминовъ 2 3 г.
Керимъ Адиловъ 7 0 г.
Мустафа Алиевъ 3 8 г.
Исминъ Алиевъ 3 8 г.
Османъ Бактишовъ 6 0 г.
Христо Атанасовъ 2 3 г.
Христо Драгневъ 4 2 г.
Жеко Атанасовъ 6 0 г.
Али 0 . Мустафовъ 2 5 г.
Руоръ Е . Исминоъ 6 0 г.
Костадинъ Георгевъ 2 5 г.
Никола Петровъ 3 0 г.
Савва Яневъ 5 0 г.
Съби Мончевъ 6 0 г.
Петръ Василевъ 5 0 г .
Иванъ Ивановъ 3 0 г.
Курти Митевъ 4.0 г.
Велко Гандевъ 4 0 г.
Илия Кирякоъъ 30 г.
Атанасъ Георгевъ 40 г.
Ваеилъ Трандафиловъ 45 г .
Лазаръ Г. Поповъ 48 г.
Проданъ Славовъ 40 г.
Господинъ Георгевъ 35 г.
Павли Янакевъ 40 г.
Двдо Стойко 50 г.
Исмаилъ 30 г.

1
2
3
4
5
6
7
8

с. Евлеклвръ (Балчишко)
Али Адемовъ 2 4 г.
Мехмедъ х . Еурдовъ 6 0 г.
Хюееинъ Бактишовъ 5 0 г.
Костадинъ Николовъ 3 0 г.
Али Сюлюмановъ 3 0 г.
Исмаилъ Аптярахнновъ 1 6 г.
Илиязъ Ибраимовъ 6 0 г.
йлиязъ Меджитовъ 40 г.

с. Идлрисъ-куюсу (Балчишко)
1 Хасанъ Мехмедовъ 3 0 г,
2 Господинъ 3 0 г.
3
„
Кожадовъ

с.
1
2
3

Дуванъ-ювасд (Балчишко).
Яшаръ Исмаиловъ 18 г.
Вели Османовъ 2 1 г.
Мурадъ Молла Мустафовъ 25 *.

гр. Тутраканъ.
1 Ангелъ Вл. Калевъ
2 Александръ Др. Арабаджиевъ
3 Ангелъ Деню Тотевъ
4 Ангелъ П . Р . Миревъ
5 Андрей Митю Таневъ
6 Митю Ал. Щограновъ
7 Ангелъ В . Бъчваровъ
8 Ангелъ Х р . Кокановъ
9 Александръ Сава Марковъ
10 Панчо Р . Ралчевъ
1 1 Аспарухъ Стояновъ
12 Александръ Г . Змеевъ
1 3 Атанасъ Г . Змеевъ
1 4 Ангелъ Р . Косулиевъ
15 Ангелъ К. Колевъ
16 Антонъ Николовъ Д . Миневъ.
17 Калинъ Юрдановъ
1 8 Ангелъ Т . Ст. Гюлевъ
19 Петръ М. Ст. Цигуларовъ
20 Сава Комановъ
2 1 Иванъ Комановъ
22 Ради С Царановъ
23 Никола Ив. Арабаджиевъ
24 Маринъ Р. С Щърановъ
25 Георги P. C Щърановъ
26 Кръстина P. C Щаранова
27 Петръ Кадинановъ
. 28 Юрданъ П. Кадикановъ
.29 Юрданъ П. Кадикановъ
30 Тодоръ Ив. Арабаджиевъ съ сина eij
3 1 Иванъ Т. Арабаджиевъ
32 Стоянъ Хр. Кожановъ
33 Иванъ Хр.
„
...
34 Георги Г. Порумгановъ
35 Христо Др. Хаджиевъ
36 Игнатъ ,.
„
37 Иванъ Сг Мораровъ
38 Трифонъ Пвевъ
39 Петръ Ив. Арабаджиевъ /
40 Димитръ Ан. Дичковъ
4 1 Иванъ С Чакъровъ
I
42 Димитръ Т. Чобановъ
43 Иванъ Ст. Топузовъ
/
44 Велико Др. Бъчваровъ /
45 Тодоръ Ст. Кара Стояно*ъ
46 Петъръ Петровъ Кад.
47 Руси В. Войневъ
48 Тодоръ Ан. Белберовъ/
49 Георги Василевъ
50 Тодоръ Ив. Тотевъ
5 1 Михалъ Занфировъ
52 Киро Н. Точевъ
5 3 Цонж Нешевъ
• ' ,у
54 Димитръ Д. Бърановъ съ gi
деца
55 Христо М. Кожа/овъ
56 Георги Ат. Кашченвна
57 Иванъ Е. х. Р^евъ
58 Димитръ Т. Гз/ванлневъ
59 Георги Е. Тоювъ
60 Иванъ йв. /унговъ
6 1 Константинъ Р . Косулнев*.
62 Велико Е
,
63 Ангелъ Р.
»
!
6 4 Димитръ I. Змеевъ
65 Димитръ I Цуцуловъ
66 Иванъ Й». Новковъ
67 Георги Д. Арабаджиевъ
G8 Енчо Дшевъ
«•*
69 Димитръ Др. Арабаджиевъ
70 Георгу „
„
71 Янак/ Др. Арабаджиевъ

Забележка. Умоляватъ се всички общини и частни лиг, които забележатъ гутш и опущения въ списъците да ги ембщепп въ редакцията.
Издание на фондъ ДОБРУДЖА".
~"
• • ' " "Военьа
" "печ&тньяа — Бабадагъ
Дирекгоръ: Драгомиръ Пачивъ.

