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между Русия и централните
Сзщбата на отвлечените. — Самоопределение на народите. — Сеп
у
гвардия. — Заповедьта на Крисили. — Кабинетната криза въ Яшъ. — |3жна Финландия о&упирань \^ и
А
ията въ Ру.еия. —Делегат ]^кп'с^юза и Русия въ Бреетъ-Литовскъ и пр.
ленко по ромънското оастжплеше.
П. Тодороаъ.

Падошвнието на бойяитл фронтове.

това беше една ничтожна сума при «;Е2П"тк -* гч
живота и.:. липсата на съестаи продукти, Ннпрь. о
е, че въ "германските плензчески' лагери зе е. п ,- Вюлзтвнъ отъ Щаба на, ДМствующаха армиа
яа 8 0 1 1918 г.
Презъ месецъ августъ 1916 година Ромъния щаяо за издържането па плениците още отъ ИМА
ЛОТО.
Съ
същата
привилегия
се
възползуваха
и
ония
извърши едно обществено престъпление, което е пъл
Македонсяи фронтъ. Между Охридското и Пресно отрицание на право и моралъ. Настанила се въ българи, които случайно бе|а попаднали въ. техните панското езеро, по Червената Стена, иа неколко места.
лагери."
i.
.
.
•
.
,
.
'
"
едва область, въ която тя вянати се е чувствувала,
въ завоя на Черна и отъ дветв страни отъ Дойрансвото
„Въ края на октомвр^ 1917 г. последва разпо езеро артилерийската стрелба беше по силна. Източвс
като саяотепъ чугкденеаъ, съ гузна съв*сть за мо
ралния я физически тнетъ, който упражняваше вър реждане отъ бюрото за воеиитЬ и цивилните плен отъ iiyrxoBCKoro е ^еро разпръснахме а огънь няколко
английсш ра<узнавателни отделения. Въ. Витодсво и
ху едно будно и съ високо народенъ духъ населе ници за избиране изъ между плениците комитети, зъ Долиаата на Вардара оживена аеропдаиаа дейность.
ние, в& да го заличи, като-отделна етническа колек- които да се грижатъ за п» д о б р е пие живота па Следъ бей въ въздуъа сЬверад отъ Ввтолл, германския
тявность, Роиъния, при намесата си въ сввтоквата пленниците, за п р а в и л н о т о , р а з п р е д е л е н и е Вица ф?лд]>ебелъ Физвлеръ свяли единъ аеприатеясяи
..'•южна, прФдъ страхътъ.отъ некакви въображаеми н а . п р о д у к т и т е . и | а у р е ж д а н и е н а аероплааъ, койдо падна задъ нашите позиции. работата
на
пленниците
нр§
покоите.
Съ
това
учабунтовни движения, отвлече въ плеяъ десятки хиляди
Лр^руджансйи фронтъ. Примирие.
българи и турци добруджанци, «Тоя страшенъ фактъ стьта на интернираните беше значително подобрена.
'
Съюзначесни сведения
„Не малко грижи проявяваше Швейцарската ле
говори сааъ по себе си, за вФрата па Ромъняя въ
Ззпаденъ воененъ театръ. По различни места пазатвърдедостьта па положението й въ днесъ освобо гация, чрезъ която ставаше] привеждането на суми, фронта, артилерийски и минохвъргаченъ бой: Пехотна
дената Добруджа. Това доказва, че въ тая область маратони отъ България- Вь.некои пленическа ла та дейность биде ограничена само въ разузнаваиие. и
тя и до последния моментъ се е чувствувала-гостъ, гери е ходилъ" по инспектише секретаря на швей
Источенъ военсиъ театръ. Нищо ново.
обладана отъ страха, че настъпва деня, въ който царската, легация, обаче въ нашето село не дойде.
Италианския фронтъ. Тежките боеве по плоското
',•' „Блаюдарение, че м>- яагаия лагеръ коменданта
требва да даде сметка за своето управление.
възвишение
при Ашаго продълаиха. Юго-западно отъ
Тия нещастници нзпитватъ грозния гнетъ на беше единъ благороденъ рфицеръ, ние можемъ да Азиаго и въ областьта на Моите- Сиземолъ всички ита-'
ромънските властници, прочути по своята кеетокоеть се похвалимъ съ -добри трегяране. Той е синъ на лиянски атаки бидоха отблъстнати. Монте-Ди Валъ-Бела
единъ;6bjmep£. s c^
иьJUiai-ДюдъРосо,•^дедъдеройска.защита и дпорвтъ.
^ъ-та-^селенявгог-Едпа'^^^
бой, останаха въ ръцегаЧиа" неприятеляГ"-:^т • ~- -^~t
произходъ.
Оба<е"таиъ,
Жждето
^комендантите'
беха
7 0 % не съ вече между живите. За техната смгргь
пе
наместото
си,
полож.
на
интернираните
беше
отчаяно.
и за страданията на всички, българския народъ дър
'::\-'. ••••• П о":м о;.р.о..';;-/-.
„Въ
нашия
лагеръ
беха
интернирани
1100
жи точно сметка и д е знае да подири възиездие
Споредъ официални съобщеаия германците съ"
отъ оная олигархия, която е едно цело. нещастие души, отъ които около 50 ду*и живеяха па свои постигнали Нови успехи еъ своите подводница въ
ва своето отечество. Нейното уничтожение ще бъде средства. Болшинството беха.отъ Силистра и дру предната и кточната часть ш, Средиземно море. Осемь
гите крайдунавски градове въ Ромъния. Ония, ковто кораби и 3 гемии, съ оаоло 30 хиляди тона, съ бид«!
една придобивка sa Ромъния и цивилизацията.
Днесъ въ редакдията ни се явиха Алексаидъръ работеха на частна и на държавна работа, получа потопени. Потопяването на ио-гол.емьта часть отъ техъ
се дълки на австро-упгарскиятъ Подпоручикъ Худечекъ.
Порняковъ и Димитъръ Копчевъ, първия директоръ, ваха само половина отъ сдедуеиото имъ се възна
Въздушни боеве.
а втория учитель въ българското училище въ Бу- граждение, а другата половина се удържаше оть бю
:\
курещъ, които съ нзбегали напоследъвъ отъ плея- рото за пленниците. Саоредъ сведенията, които до
Наши авиатори нападнаха съ усп^хъ пЬкои ан
вическите лагери въ Мовдова. Огъ голеиъ иптвресъ бихме, бюрото е иаало големъ доходъ отъ тия удър- глийски rpa^pvy, а тъй също и Фравцузкото северно
съ техните описания, които най ще предадемъ по-долу, жви. Разбира' се, годена часть отъ сумата е-отишла крайбрежае. Надъ Лондонъ и Сутонтъ, както , и надъ
„Насъ ни арестуваха още при обявяването на въ бездънните джобоъе на разни коменданти и чи Дункиркенъ, Гравелиръ и Каде бидохн хвърлени бомби.
Следъ въздушенъ бой свалихме 6 неприятелски ъеромобилизацията въ Роиъния. Огнашо ни държаха въ новници, които правиха фзрнални гешефти па гър- паана и два привързани балона^. Една отъ нашите аеполицейски арестъ, а следъ това ни изпратиха ЕЪ бътъ на пленниците.
ропланни ес*ад|и хвърла презъ ношьта, на 26 срешу,
„Благодарние, че нашето село беше едно отъ 27 и того, съ дебъръ уепехъ 21 хкляда кияограма
окръжния затворъ въ Дорохо$, а: отъ таяъ въ Яягь,
Вехме -подведени подъ условна отговорность за шпио- крайно хигиеничните и голе«а часть отъ плениците бомби върху Кястедфранко, Превиао и Местра. Бидоха,
. .
.
(
нажъ. Въ Яшъ пи изпратиха предъ съда и понеже Jотидоха на работа по мошяите^н новостроящата се еабедезанн големи, дожьри.
жедезо
пътна
линия
Роиапъ-Бачещи,
ний
дадохме
властите пр& бегството си беха изоотавили д*лата
ни въ окупирания Букурещъ, председателя просто налъкъ процентъ на умирапия, обаче другаде карти
беше въ недоумение, за какво да ни пита, Схя,а ни ните бе.ш потресяющи. Както казахме, ще върпатъ Г. Тодоровъ.
оправда, следъ което па 14 май 1917 г. ня иатер- киви една малка* ча&ть; останалите станаха жертва
виража въ с. Адъшенн, Дорохойеки окръсъ. Въ~ за на мизерията и болестите.
:
„Огъ лагера изб-вгахив на първия двнъ на ко
твора ня даваха саио сухъ хлебъ, както на всички
други арестанти. Маваръ да ни обвиняваха въ поли леда и минахме въ Весарабия. Въ Русия положението
Последните разисквания въ БрестъЛатовскъ по
тическо престъпление. На тоя реаияъ бе«а под,верг- е крайно разбъркало; безредието е па своя връхъ,
разработване подробностите ва прил.жлиието на само.
нати всички иптедегентни подмици отъ Централните Имотите съ изложени на разграбването и опожаря |опре*елениато, повдаснати oTt русаит* делегата, сд
ва аего оть войнишките тълпи. Може да се опяше едва блестяща лвация, по междувародното праю Тън<
сили, които беха задържани все за шияонажъ.
л
«Въ пленическия лагеръ бвхне разделени на три съ дв* думи положението: нълпо безвластяе. Бо - квятъ уевть и годемата ерудиция на фонъ Кюлманъ
категории I, I I и III класа. До летото подоженаето грагъ напуснахме на 24 яауари, а аъ петъкъ гра- и строгия държавнически възгледъ на грьфъ Чернвнъ
съ въ състезания ; съ ииеадисткчнка и санаякеагаленъ
на'интернираните е било ужасно. Презъ зимата еж дътъ беше вече окуирааъ отъ ромъните. Когио |.светогд*дъ ва безспорно
гисоко даговити» Трс-цки'
бехме
още
въ
Болградъ,
излезе
обявление
за
Запис
мрели масово отвлечените селепи. Има села, въ
Резултата отъ тоя кдебпъ двубой още не е ни яве.
които ех о т н а я я живи, саио у 4 отъ интернираните, ване доброволци срещу ронъните. Явиха се разни поради временната преустановяваме на. преговорите.
Малко по-добре съ биле поотавени ония интернира младежи и тппояе съ съиаителенъ иоралитетъ, които Съ положителнеоть, обаче, моясе да се каже, че евгур
ни, които съ имали възиожаость да ж и в е я т ъ на образуваха единъ бесарабски полвъ, Тв се избрали ната крачка напредъ къмъ мира е направена.,Вуйните
сбоя началници и заминаха срещу ромънските войски, кипеяия въ Петрзградсаите улици ще аодеаетвуватъ
« в о й средства.
вразуяително .върху идеалаетите, а отъ друга страна
обача скоро отстъпиха.
„Когато насъ ннтернираха, положението на от
рашърдввдията въ дната нслятически лагери-въ'Гер
„Въ Бесарабия са пръснати разви ромъчеви мания, окончателно ще аасилятъ прогресивната д!«явлечените беше вече сравнително' по-добро. Презъ
ноември 1916 г. на интернираните въ нашия ла агитатори, които подъ етиката па болшевики, про телаость на партмент;<рния Олокъ и Tasa комирзмиса.
ще се постигне оше въ пъраиге дни на продължените
геръ почнаха да плащагь: На първокласните (всич кламираха Бесарабия за нолдозанска република!
преговори Съ тая вера диша и речъта на Канцаерй
„Прйзъ Дунава б4хне прекарани съ подкупъ Мъчнотиите въ нодробаостате на еамооар^делвянес.т
i n съ средно и вияге^образование и крупни -тър
говци и Фабриканти) по 2 60 лв. дневно, на второ„На фронта българските военни власти ни по усетяха и дв!тЬ страял. На първо мъ'сто трудпостъта
ждасните (дребпи чиновници и търговци) по 1-80 л. срещаха извънредно любезно, На т*хъ дължияъ да се появи въ установяване шиица ва ироязяпане на на
родната вояе. Двете прегозорящи страни до посд4дщ трзтомасяите ео хранеха на казанъ. Разбира се изразишъ чрезъ Васъ нашите благодмрпости".
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СамоопрИдЪлвре на наредЕЙ.

Огр. 2

ДОБРУДЖА"

Брой 90
see,'.

нии коиеигъ яеостанаха въ двата пътя изтъкнати отъ Колоннстнте лн които беха и си отидоха вчера въ, ленив", кралъ Фердинандъ споменува, че извъртеннт&
Одтеаията? Те нйматъ връзки съ оветата земя на ис подввзи на войските, му съставяаватъ с т р а н и ц и
начало.
Още по-трудно става разрешепието на въпроса тинскня дъбруджанецъ. А почнтьта и епрлведливостьта на гордость и слава, които ще остаяатъ споменъ даа»
за извършване на самоопределението въ неговата твсна искатъ всички живи и умрели мъченици отъ нащпн- въ историята на ужасната война и че върху ромънскид1
връзгия съ другия, не по малко важеаъ въпросъ, за ската ръка на Ромтшия, безъ колебание да се отбеле народъ, зааещъ своето назначение, може да се облега
опразването на окуаиранигЬ територии, а също и съ жатъ като самоопределили се противъ Ромъшгя. Еео цивилизацията на елропейския изтокъ
Когато птрвите пушзши вистрели обявива без
преходното имъ уреждане до окончателния край на мьчиоти н спорове големя. Най после каква смисълъ честната
и подла измена на Ромъния, политическият*
има запитването за "обруджа? Тя до завчера беше
ллебисцята
мажъ
Филипеску
заяви съ една внушителна театрад.
наша,
после
ромьпска,
а
сега
п
а
к
ъ
наша.
Трудностите не требва да пдашатъ никого. Така
нОсть, че ромтнеката армия ще реши войиата. Отъ Пае при вееко догозаране, к&дето обекта е годема те Бива ян да се допуща референдума, за случаи, където рвжъ и Лоадопъ възкликваха отъ предстоящите успехи на
ритория и бъдащото на цели населения. Отъ стана тайната дипломация е създала еяпо презтъпяо дело, в «ездата въ неравенъ бой ftp чия и ся позволиха да
лите разисквания е явно, че не липсва зрелостъ и което е поправено съ обилно пролятата кръвь, за да важатъ на света, че съ нодиятъ съюзпикъ съглашеяразуино схващапае и на двете страни. Допираата точха се даде международна легализация на едно лошо дело? ската кауза е спечелена. Тия декларации не можеха
лесно се аамира, когато и двете страни се движатъ Нвиа често не се случва едно силно економичесан съ да не цредизвикатъ сивхъ у насъ и въ страните па
отъ величината на остновната ц4ль на nperoeopaie и сдовие да подвежда въ изборите на широви начала гла пашатЬ велики съюзници. Защото пяе знаехме отлична
совете по своите пдтища? И слънцето има петна, а
отъ отитдпчивостьта
едно нещо: ромънскиачеъ народъ освотелъ, робъ, бйд.
Въ това отношение, делегацията па централните принципите още повече. Съ предпазлива последова пякъ и незеисественъ, niiiame свби добродетели, нямаше
телност
требва
да
се
прист&пя
при
разреппваньто
сили бъзбужда похвали. Остава руската делегация,
минала история и дЬли, нймаше и бянзва перспектива,
KUSTO са изказа г. фопъ Кюлманъ, »да покаже сери па териториалните въпроси. Средствата за разреше че го чака сдщесвеаа променя, която ще измени изъ
нието
имъ
да
не
ставатъ
сами
по
сабе
си
цель;
бжозно, че аелае една спогодба. като се помъчи да раз
дъно положението му. Можеше лл тоя народъ да се
гледа въпроса и отъ становището па противната стра- дащето и живота на населенията да не се изпуска изъ бие за интересите на най грабитеяската въ света оли
ечи.
Прогрвесивнкте
начала,
както
е
съ
всичко
въ
ва", u не само да тъпчи съ краката си упзрито на
гархия, можеше ли да заппше той страници на гордость
едно и схщо место и гледа съ падмепяость отъ ви св$та, слуаатъ не само.на нетната, а могатъ и на тира и слава, можеше ли вай-сошЪ мьщия тия нар д ъ да
нията.
Когато
служать
на
отвлечените
истини,
те
често
сотата на идеалностьта, безъ да държи сметаа за неизлезе победитель и да са присвои правото да бъде
скритяте висши държавни съображения на Германия и пати узаконяватъ тираниите. Така може да стане и щитъ, на който може да се облвга цивилизацията на
съ
безспорно
високото
и
благородно
начало
за
само
Ав-лриа. ГедемагЬ препятствия въ хода на прегово
европейския изгевь? Но. И близките дни ни доказаха
рите съ отминати съ точка 4 отъ материалния отго- определението, ако се служи еъ не:о безразборно и това. Безчегтието на 1913 година роди п гроиа на 1916
безъ
нужда,
само
отъ
„любовь
къмъ
искуството."
воръ па сшзницате, а ннено, „че решението за дър
година. Ромъния бе повалена и страниците на гордость
жавната прннадлекность па териториите требва да се
и сдава получиха фотографията на едно безподобно
санкционира отъ едно народно гласоюдаване на пш
въ историята поражение и на единъ ненадмипатъ до
рока основа". Нека верваме, че тая крайна рамка
сега навазанъ срьмъ.
ще докара споразумението още въ пайолизаото за
Ералътъ обаче още бленува Той иска да се осъ
седания защото, не остана мегданъ иежду двЬте стра
ществят* ромънските аспирации маваръ и съ цената,
ви, за да циркулиратъ подозре иията.
дава с л е д н а т а с т а т и с т и к а на болезнени жертви. Н — продължава той — връз
У бъдеш* привърженици на единъ почетенъ миръ заета В.отъ"Lumina"
в
„
Independence
Roumaine" за ражданията ките на обичъ, които надеждите и общите страдания
между централните сили и Русия, безъ лошата поми
укираннята ъъ Молдова, която дава една представа създадоха межгу мене и страната се увеличиха и моята'
съдь да се насилствено завоюва нито педя руска земя, и
душа е прът лнена отъ в4ра въ схдбиннте на народа.
при наличноетьта на толкова модерни междудържавни за отчаяното положение тамъ:
За тримесечието януари, февруари и мартъ 1917 Косато се докосва за окончателния резултат!, обаче.
принципи за насъ е важно разрешенаето на нашето
той не си прави илюзията, че ще има успехи, а изтъква.
народно обеданение съ Добруджа. Може ля да се иска г. въ градските неокупирани общини въ Молдова:
Родени 2,774 души.
обстоятелството, че законните аспярйции ще блдатъ,
едно самоопределение на населението въ Добруджа?
УмрЪли 14,127 . ;
„възнаградени въ решителния девь, когато ще се ус
Преди всичко друго, безъ най малката уплаха огъ прин
Значи
умрелите
надмипаватъ
новородените
съ
10,350
д.
танови
въ отношенията иежду народите царството на
ципа за самоопределението, ние заявяваме, че той е
Новородените се раздредвлятъ така:
правдата и свободата". Следователно армията, колтолеумвствпъ и мдчно пряложииъ въ случая. Първо, не
1,946 момчета.
щ'Ьше да решава проблемите на всеезет^ката война,
говото прилокенае не е задължително за насъ, защото
1,828 момичета.
повалена и сшзанз. ще чака пакъ подаяния и милость
самоопределението се изтъкна и възприе въ -Бр4стъ
Умрелите
—
така:
|
при
ликвидацията. Всеки обикновенъ обществеиикъ би
Литовсхъ по добрата воля и на двете контра&тующи
10,657 мъже.
си тегдилъ револвера предъ подобна срамна картина.
страни. Утре при преговори съ Ромжния и Сърбия из
3,470 жепк
Тронната р4чь е важна въ друго едно отпошенке.
работения пзть и м е т о д и т е за р а з р е ш е н и е т о
на териториалните спорове въ Брестъ-Литовсдъ п4ма отъ конто на възрасть до 1 година 805 момчета, 602 Ние слушаме, че съ вотирани закони за „правди
обработваемите
да съ задъдвателня. Друго щеше да бяде, ако тв се момичета, отъ 1—5 години 386 момчета, 342 момичета, вото р а з п р е д е л я н е , на
беха отзовали на поканата 2 до 4 януари, до когато имаха отъ 5 т-20 години 1,580 момчета, 276 момичета, отъ земи" и за общото и з б и р а т е л н о право" Каквя
правз на размислюване. Те останаха да продъджаватъ 21—40 годяни 2,634 мъже, 507 жени. отъ 41—60 го еж тия тежки, тия важни реформи въ живота на ровойната отъ свои съображения, които цвлъ езетъ знае, дини 2,1.80 мжяее, 631 жейа, отъ 60 години нагоре мъневия народъ V И кота се вошратъ те ? Въ дни,
затова губатъ основанията да бддатъ еднакво третира 1,341 маже, 1,098 женя, съ неизвестна възрасть — когато Ромъния не сдщеетвува;.
ни. Преговорите въ Брестъ-Латовскъ еж чисто сепа 731 мжже, 14 жени, осввнъ тези4има 265 мъртвородени. ,,х -Требваше да се съединятъвъ едно „чудовищният»*
Тия цифра, вазва „Lunvfaa говорятъсъ"езикъ нруски милитаризъмъ, австро-унгарската „разлагаща" си
ративои, те нвматъ общозадължятелааъ .каравтеръ,
по-красноре^ивъ, отколкото всевакви разкази. Те по> монархия и българската „опасвость', за да нзбавятъ
освенъ между догозорницитв.
казватъ по едиаъ нвсма£нь начань грозната мизерия, ромънскиятъ народъ, ограбенъ, потнекбнъи обезнравеяъ,
На второ место, нека ни е позволено да кажем ь която въ Молдова всичко опуетошава и безграничната да му дадатъ земи и ииотъ, да му подсигурятъ вайоткрито предъ всички, че специално Добруджа, по сво- катастрофа, която се стовари върху страната отъ тази елементарните права — правото да избира, да бъде'
. ята географичесаа разголоженость, по етнография, ис нещастна война.
избираеиъ, да твори саиъ своата съдба..
тория и народаость е много по безнорно самоопредЬлепа за самостоятелно съществуване отколкото Украйна.
Страшно е да се помисли на какво, се е облегало
Добруджанската робска история е отъ преди 40 ГО
съглашението, когато въ името на велики принципи
ДЕНИ. Въ Добрудаш, поколението на миналата българ >
подаде позлатена ржка на узурпатори, потисници и
ска принадлажнасть е още живо и помни всичко. Бъл
мародери, за да се върши уаъ далото па народите отъ
гария е пълна съ емигранти добрудаанци
всички континенти.
Притодкова исторически даннн и видими обстоя
„Ромъния въ Добруджа" (1913—1916)
.(„Балканска Поща")
телства разумно ли е, едно доиитаане на широки на
Анкета подъ урецничеството на П. Габе, ц. 5 лв.
чала за самоопределение? Исторнчзските факти но
П. Габе е извеет*знъ у насъ по хубавите си сту
пащатв права надъ Добруджа съ още пресни. Въ
мрака на миналото историята на Добруджа не е като дии върху аграраата економия. Само огъ Добруджа,
оная на Лятзия и Курландия. Историята на тия две той не е останалъ глухъ на страданията на своите
области се е загубила въ своите възля въ съзнанието съотечественици. Анкетата, която поднася па читаюва живите поколения литвянн и курлаадци. Би ля щая светъ въ България дой&зва, колко трудъ е упо
Ктстенджа.
имало прочие, моралъ да се нека евентуално отъ до требил*, ва да събере о5шврняте материала по управ
бруджанци и България да преклояятъ глава првдъ лението на ръмъните^зъ южна Добруджа, която пря
Съобщаватъ
ви
отъ Кюстенджа:- на 30 того град
плебнецитъ? Нъна! Добруджа напълно можа да б&де своиха въ 1913 г. мИаръ и кратко, техното влади ския барабанъ обяви откриването на ромънската гим
подравнена но история и по всичко друго съ Франция. чество е оставило дълбоки следи на стопанско, еконо- назия тукъ. Записванията ще ставатъ въ общинското
Асдъ, както споменахме по рано, самоопределението мкческо и просветно разстройство въ тая до 1913 г. управление* отъ специално опред/вленъ ва тея цеаь
има смисъдъ като корехтивъ на народностните не цветуща страна.
чняовникъ. Не можемъ да проумеем ь, общинското уп
Книгата на г. Габе е единъ обстоенъ» обвините равление въ Кюстенджл ромънеко учреждение ли е или.
правди само където историческите и етнографячески
дани съ неясни, неубедителни. Може да да има съм ленъ актъ противъ Ромъния Той е толкова пъленъ. не Ако втпросътъ бе за откриването ва немска гим
нение въ материалите на добруджанската история ' и че възъ основа само на него може да б « д е назия, тогава нъмаше да си задаваме такова питане.
етнография, която насилствено се поромънузаша отъ издадена съкрушителната прис-д* противъ куягуртреНодобенъ начинъ па действие е едно признание
40 години насамъ? Много отъ грешниците въ Берлин гераата на Балканите, която първото нещо, което на на фаворизиране ромънеката антибългарска пропаганда
ския коагресъ съ живи, нека бъдать запитани какви прави въ Юана Добруджа още въ медения месецъ на въ Добруджа отъ известни органи на официалната
тайни съображения оставиха тоя бъдгарезн край да своето владичество, 6tme закриването на всички добре власть, Това силно огорчава душата на българите доб
урадени български училища и повръщането имъ въ
чернее въ ромънски ржце.
които, въ маого случаи, се поддагатъ на маказарми и джандариерии. Какъ болезнено звучи това, руджанци,
Тежестьта на доказателствата всеки требва да при известието, че дпесъ кюстенджапското общ. управ щинско третиране.
За ромънската ли кауза въоржжения български
нося по установения редь и съ мврки. България не ление официално обявява откриването на ромънската
народъ ле своите кърви по Добруджанските полета,
може за хубавите очи на принципите да носи изклго гимназия въ тоя градъ!
считайки ги основателно за сваи родаи кътове?
'\ >
читедяо тежестите на едно допитване. Тя има преди
Най нрвпоричваме анкетата на г. Габе не само
всичко данни и доказателства първични толкова убЬ на българския читвющъ св'втъ.
дителои, конто надагатъ справедливото обсъждане на
всеки международенъ съдъ, па после другото. Плебис
цитътъ е едно междудържавно освядЬтел;твуване. То
обаче си има иестато замо при нужда отъ па-вече убе Страници на гордость и слава.
В. „Одеская Почта" въ броятъ си отъ 19.1 при
дителность и сдЬтдина върху данитв по спора. До тая
дава следната заповедь на народния комисаръ на вой
аргументи за пеуместностьта на самоопределението
Отъ последната опора на ронънската олигархия ната Криденко:
къмъ Добруджа е и невъзможностьта дори и пря него въ Яагь се дадоха признаци за съществуването на роНа армията па ромънскн фронтъ, се заповедва
да се добере освидЬтвля всекога до истината. Ромън мънскяя сенатъ и ромънската камара. Последните съ веднага
съ получаването на настоящето да започне пла
ската кодонизациона аодитика е нахвърлила отъ преди отврити на 29 декември отъ краля съ речь, които е номерно изтеглянето на частите отъ ромънската тери
10 тина години маса колояистя въ средна Добруджа крещящъ документъ за прословутата чокойска надмея- тория. Военно революционните корпуси и дивизиите да
Пропъдила, изгубила и отвлекла е още по голема бьд- ность, смесена тоя пътъ съ хлвнчъ и сълзи.
влезватъ помежду си въ свръзка. Полковете да се съгарска маса презъ годините на владението. Пита се,
Следъ квто изтъква неподозираната отъ никого средоточатъ задъ линията на фронта. Дивизиите гру
•ой избиратели Ще рЬшаватъ сметката пря плебесцита? храбрость на своята армия, „достойна за всесветско удав- пирани да минатъ руската граница, като се съсръдо»
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'ючатъ къиъ железо-пътпнте линии и възелите на що<
•.«ютата. Обози и продоволствени припаси да се реквизаратъ срещу квитанции издадени отъ военно револющноняия комнтетъ, които квитанции съ приравнена
данъ правителствените задължения.
Въ саучай на ст*лжаовения съ ронънските вой
«ски републиканските в о й с к и да си нослужатъ съ
«ряикяето.
. . .
Украинсзите войскови части, стоящи на платфор
..-мата на съветските власти требва да действуватъ за
ващитата на фронта като задълакатъ за то за и оставадите си другари. Тй да държатъ свръзка, като за
.лгЬдьта назнататъ специални куриери. Командуването
даяава вь рльцет4 на комисарите.

войнишки съвети една дълга и обстойна речь, която
завърщнлъ съ сладните'думи:
„Руската делегация пеяа да се откаже отъ ис
канията си. Тя пвма да сключи; сепаратявенъ миръ.
Движението се раз .громранява и въ Полша и Ан
глия. Европейскиятъ продетариять ще нн' подврези
Ние воюваме за общото дело и щ е побвдимъ".

но за откъсванието му отъ своето* отечество. Богато
впоследствие, обаче; настъпиха грозните дни на,;.
преследваме всичко, що е б ъ л г а р с к о , котто
ронънските държавници започнаха да рояънизяратъ
страната пи съ най-крути мерки, които едно съсловно
пракителство може да измисли, когато", българските
училища и черкви се затвориха и българите напъл
ниха ронънските затвори, тогава то разбра горчивата
Жохакшданскнт-к войски охъ Тукисъ и Алжеръ
изиама и злата съдба, па която го подвернаха- не
против* войната.
говите освободители, но късно.
Споредъ едно съобщение на, Хамбургеръ-ФремГосподине Министръ-Председатвдю,
дебдатъ, в. Давуръ Дидеръ* се научава отъ Мар в ъ н ш н а т а п о л и т и к а на Б ъ л г а р и я , к о я т о
*
силия, че презъ октомври и ноември 19i6 г., въ мар- вий тъй вещо ръководите, изпрати Победоносните
Въ Киевъ е получено известие, какво иатетлянето сплекото пристанище съ пристигнали нйшко тран българска войски изъ нашите родни поля, премахна
да войските отъ позацииа-е на ribepo западния фрошеъ спорта съ мохаиедански войски отъ Туаасъ и Ал*# предизвикало катастрофа. Въ тоя часъ фронта е оста- жиръ, но, шеиата чаъть отъ която ее е възпротивила нашия робски яренъ и ни донесе свободата, на която'
искаме да се опремъ днесъ, за да осъществикъ на
jeai открита. Картината на бегството надомна ужаса
на нанйчесьото отстдплание. Материалната часть на да отане па фринта. 'Въобще в-ветникътг констатира, шия заветен ь идеадъ —обединението на целокупния
.урината е разорена, нанесена съ,непоправими загуби. че настроението на Туземците спрЬмо Франция е било български иародъ, отъ името на добруджанското на
.Всичко, което е било възможно да се носи е заграбено твърое лошо и че за докарването аа известие число селение ние вие ви бдагодарииъ съ всичката сила
:« заиесено по домове ида р а з п р о д а д е н о . Онова, Тузеиски войски па европейския^ Фронтъ, необходимо
яоьто не е могло да" се р а з г р а б и е било е било изпращането на еждото количество европейска на чувствата на едно население, коего се--е родило;4
въ робство,-' отрасло въ робство и е било щастливо
разрушено. Т е ж к а т а а р т и л е р и я е разхвърлена
войски,
които
да
докаратъ
първите.
най-досле да види свободата.
~т всички страни и верлятно заровена. Вещевите скла
дове ае съществуват*. Последствията на тази ката
Господине Мннистръ-Председателю, първите дни
Бввгит*. з-рофеи.
строфа иемогахъ да се пр^двндятъ. .
на
нашето
освобождение създаде у насъ.естественото
* •
Н ; а у е н ъ . 11р*зъ периода: 1-и декември 1917
желание
да
запазимъ за винаги' тази свобода. Пресна
Както е швйстяо, въ последните дни фреяци и год. — 26-и/януйрий 918 г. централните сили съ
'.-ИЕгличаяи напущатъ Петроградъ. По техния примЬръ, взели отъ неприятеля 45000 пленници, 248 орх- въ пааатьта му изиамата отъ освободителната' войпц
българското население се залови този пжть здраво
•сега и японците напущатъ Петроградъ. Масовото напущане на японците, говори се, било въ връзка съ тия, 100 картечници и 85 минохвъргачки. Презъ да се подготви да посрещне всеки ударъ отъ вънъ
дредстойщьто сключване на мира между Русия ,и Гер същия периодъантаат&та, споредъ иейнитз официална или отъ вътре, който би цълялъ да осуети обеди-'
бюлетини, в. взеха отъ централните сили 5401 плен
знания..
яениего му съ неговото отечество,, обра)уваха си ме
*
ници, 11 оръдия, 240 картечница и 8 минохвър
стна
комитети въ всеко село и градъ, на чело па*
Гр. Кишенеаъ, въ който грабежите, сбиваиията и гачки. -':
•['" ";' '
козго
постави едно управително т е л о — Центраа-•дущечвите престрелки не представатъ, е обявенъ въ
Севаративенъ
и
е
р
ъ
ф
Ромънжя.
ния
добруджански
народенъ съвнтъ. Съ течение на
военно положение.
Стокхолиъ. вДатенсъ Нихетеръ" обнародва една времето, подъ тежестьта на събитията, които пр*-'
Предстоящо е свикването на Вееросийски евреи
телеграма
отъ Хаиаранда, воятр гласи, че споредъ живеваше. у него узре мисъльта да се събере единъ
•ч&ки съборъ, изборите за делегати на който ся нроиз
известия
отъ
Петроградъ, между Ромъния и централ народенъ съборъ, където мощно да > изяви своята"
.ядени миналата еедиица. Конгреса-ще се занимае съ
1
въпроса за автономното управление на еврейските об- ните сили се водили преговори за отделенъ миръ. воля за съдбата на своята родина. Въ средата на
адшв; въпроса за положението на евреите въ другите Ромъпия отстъп ала Добруджа на България и полу иесецъ*декемврий 1917 година, въ градъ Бабадагъ
'страни — Рожъния и др., ва колонизацията на Пале- чавала въ заийна на това Бесарабия,
се стекоха представителите на селата и - градовете
•таапа; въпроса за просветата на (еврейството, за неговъ Добруджа и следъ двудневно съвещание вдино- .
шгя религия и пр. пр.
Роиънската кабгнетна кркза.
душно решиха да искатъ немедлеяото дезанексиранв ;
*
'"
Берлинъ. Споредъ поаученй тукъ известия, ро- на' Добруджа отъ Ромъния н признаване свършения
На 18 того метадорйботниците въ Одеса обяввха
-стачка. Стачката се разпростре и въ голяма часть отъ ИЪНСЕСИЯТЪ министръ цредседатеяь : Братияну подадъ фактъ на политическото ни обединение съ България.
индустриалните заведения. Стачкуватъ;и работниците оставката си. Геаералъ АвересЕ^ щедъ да бъде пе- Въ духътъ на тезя искания, съборътъ реии да се
огь газовото осветление въ града. Това засвлило па говъ наследзивъ.- ••'-.//•':/.'• ••'''j-. '-'y'
изработи единъ мемоаръ, който да ви бъде подна-*
:
никата и възбуждането у гражданите.
сеяъ: Въ 'изцълненйе"на'йъзлджеаата ^
пасяме
ви, г не Микнстъръ-Председагелю, настоящия:
Ha 18 того редакцията на ..Одеския Поща" била
мемоаръ
върхр миналото и настоящето на,Добруджа.
•зиладвата отъ една група разбойници, която била ааВъ него е проявено волята на добруджанското наседнгяала 5000 рубли отъ касата на вестника. Отъ съ"трудащате, подъ заплашване съ револверъ, разбойииленяе. Мюсюлманите отъ Добруджа, които взеха живо
икцитв взели по 800, 500 и 100 рубли: кой колкото
София. Днесъ на 29 I. .въ 10 часа сутр. се участие, наредъ съ другите народности въ нашия
•мкаяъ ьъ джоба. I •
,,
•
явя пр*дъ министръ . председятеля делегацията на събор-i, изпратиха своя представителъ Садииъ Х а - •
С т о к х о л н ъ . Отъ Хапаранда съобщавать съ добруджанския народенъ съборъ, която му поднесе санъ, ишфтийски наиетникъ, да подкрези отъ името
-дата .28 януари: отъ вчера цела южна Финландия мемоара на събора. Делегацията се състоеше отъ на неговите съотечественици. Нашиге искания, г-не
чакъ до Таиерфорсъ е въ ръцете на червената председателя на Централния добруджански народенъ Мннистръ-Председателю, съ ясао определени: ние,
явврдия, която се подържа отъ руски войници. Те съветъ д-ръ Ив. Огняновъ, председателя на орга искаме да се обяви нашата страна за дезакнесираяа
•лвграфиата станция и други обществени здания въ низацията 'на добруджанските емигранти д-ръ Т. отъ Ромъния и да се Признае форяално политичес
Хеаднгефорсъ се заеиатъ отъ червената гвардия. Теодоровъ, подпредседателя на съвета---кмета отъ кото ни обединение съ нашето отечество България,/
«сято обяви сената за разтуренъ и заяви, че вда- градъ Т/лча Н. Сгоекъ, директора на в. „Добруд пий сме напълно убедени, че нашите искания ще,
'Иьта е въ ръцете на болшевишкото правителство. жа" и членъ отъ съвета Дршмиръ Пачовъ, Мюф бждатъ напълно подкрепени отъ Васъ и отъ бъл
'СЬгухътъ аа ape ;тув&нето членовете на сената не се тийския наиесгнивъ й председателъ на турската гарския народъ, защото ние не искаме нещо по вече
потвърдя ва. Въ Северна Финландия милицията успе сикция при съвета Салимъ Хасанъ Кадия, Станчо отъ онова, което искаха я постигнаха нашите братя
Да осуетя плановете на червената гвардия и тамъ Мариновъ отъ с. ЕасапкьоЙ, Кръстю Костовъ отъ отъ сюбндна. България. Ние настояване официално
*вад;ее сравнително спокойствие. Въ Торнея оста- Башкьой, Иванчо Петевь отъ Гаргалъкъ, Сава Доб Бългтаряя да възприеме нишите искания, защото на
* п сако 80 руски войници.
ревъ отъ. Канлии, Велико Атанасовъ отъ Каталой, шето обединение е обединение на българския народъ
Дванъ Козаровъ отъ Еникьой, Стоянъ X. Николовъ и свободата на нишата родина е задогътъ ва сво- ,
отъ Конгасъ и А. Людскзновъ отъ гр. Балчякъ, бодата и спокойствието на целия български народъ.
.
\
предстазллющъ солидарностьта между Южна и Се Да кикео велика и обединена България!
верна Добруджа. Делегацията бе приета отъ г-нъ
Следъ него говори пдетставитвля на мюсулнан(В. f. А, и радногелез
министръ председателя въ залата на министерския езото нагеление, подкрепи исканиям на събора, като
съветъ. Отъ името на' делегацията r-нъ д-ръ Йв обоезова тази подкрепа съ обстоятелството, че инте
По въпросътъ ва мира
{
Огяяноаъ отправи следните думи: „Господине Ми ресите НА турското и българското население въ До
Н а у е н ъ , Въ понеделникъ, 28 януари, прие- нистръ Председателят, Берлинския коягревъ извърши бруджа съ твено свързана; помежду си, че т* 38
^'наха въ Врестъ-Литовсвъ ахстро-уигарския ии- една жестока неправда върху камата родна страна. годзпи еднакво съ носели теккая режимъ на роЩщъ на външните работи граФъ Чернинъ, съ По съображения, чужди на жизнените интереси на иъкското робегло, че бъвгарската конституция гаран
Дигате членове на австро-унгарската делегация; населението въ Добруджа, безъ да ,се взре въ факта, тира назълпо правата и турците въ България и че
Държавния секретаръ фонъ Кюлианъ, бияшия мини- че тази страна е населена въ годеното си мнозин желаатъ да споделятъ съд5ата на онова турско на
Щ} нредседатевь срафъ Фонъ Лодевадсъ, бавареш ство отъ българи, че тези българи съ взели живо селение, което се радва на всичка граждански и по
Дьрхавенъ министръ, воликия везиръ Талаатъ паша, участие,въ^освободителното движение, което преди- литически свободи въ България.
*ЬЕшния министръ Резидъ Вей, пълномощния йннис- словеше освобождението*на България. Дипломацията
Г-нъ Д-ръ Т. Теодоровъ, отъ името на добру
Щ Хавж Паша и никой други турски господа и сткъсна тази страна-отъ нейното естествено место и джанските емигранти, даде изразъ на оная връзка^
*мть отъ българската делегация,' на чело съ Под- я даде на Роиъняя, чужда накъ и по народность и която съществува между емиграцията н днешните
«>*аикъ Ганчевъ, а на 29 януари сугрипьта, прис- по култура. Въ първите моменти на опиянението жители, като паблегн* на факта, че добруджанските.
*гиа народния комисаръ Троцви. По молбата на отъ свободата, въ края на една война, която бе си искания съ искания на цезия български народъ.
««ата делегация, заседанието на политическата присвоила характерът* па едпа религиозна войаа и
Огсоворъть на г-ня министръ председателя 64
Ясня
било отложено отъ вторкивъ за среда<
рлечеаи отъ, либералния по форма, измаиинически отговоръ на политически мъжъ, който, разбира всич
маннфестъ на кралъ Каролъ, добруджанското населе ката важность^нй, въпроса, преценява ясно полити
**аУвнъ. Споредъ едно съобщение на Петроt
ние скри своето негоДуване и отъ уважение къиъ
jgW-sw телеграфна агонция, Троцки държадъ предъ своята освободителка не противодействува енергич ческото и военно пнложение на страната, съюзих-.
ческия характеръ на борбата н положението на Dpi"* «серусийски. копгресъ на работническите и
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Добруджанската двпутация^ предъ Министръ
*

i ъ ч у. 1 б и и-а,

—

—

. "

••

.V

•

•

'

'.

1.

4

ДОБРУДЖА*

Брой 90

» ИЧ-iflU! ц ш ц д ,
Изъ превозната служба. За да се избешатъ как-"
тенорите въ Брвстъ-Литовскъ. Този отговоръ на
вито
и
да
било
нередовности,
както
при
отпущане
на
оооооооооооооооооооооооооо
пълно задоволи добруджанката делегация и раз вагови, тава и ври техиото натоварване Дирекцията
пръсна всеко съмнение, което би могло да се появи на С. Г. и 0. П. е наредила щото вагони да се искан
Библиотека „довруджа"
въ средата на добруджанци за благополучния изходъ само когато стокитв, коиго прЬдстоятъ да се превозиздава фондъ „Добруджа"— организация за
на българското национално обединение. Речьта на г: ватъ въ техъ съ складирани на самата гара, тъй че
национална култура и взаимна поиощь
вагоните
биха
могли
да
се
натоварватъ
въ
установе
иянистръ председателя бе обстойна н изчерпателна
'•••• —
• - — — — • '
ц
>
Предаваме я въ резюме. „Добруджанския въпросъ ния четири часовъ орокъ.
По задълженията къмъ неприятелските подоници
Излезоха отъ печатъ и се пръстнаха въ про
по политически причини, не бе повдиганъ до войната
предъ видъ желанието да се запазятъ приятелска Вългарсяата народна банка съобщава, че серазрешаьа
дажба следните книги:
изпълнението на парични задължепия на наши подани
ч
отаошония съ Ромъния. Въ съюзаишкия договоръ бе ци
къиъ поданници па неприятелски държаки деже
Л§ 1. Историческите права на
/предвидено само възвръщането на отнетата въ 1913преди уговорения срокъ, ако т»ва е въ полза на бъяБългария върху Добруджа
г. чанть отъ Добруджа, съ една ректификеция на гаоските псданници, безъ да cs длтжни да плащатъ
отъ Миланъ Г.- Марковъ. Цена 2 лева.
границата въ наша полза. Ромъния обяви война на добавъчни лихви и такси ведедствш предсрачяо пла
съюза и съ това положението се коренно промени щане. Пресмятанията ще ставатъ до деня на плащането.
№ S. Д о б р у д ж а и н а ш е т о
Българските войски очистиха Добруджа до устието
По износа на хранителни припаси. Износътъ на
възраждане
rzzzrzrz:
на Дунава отъ неприятелските войски. Добруджа е хранителни проДукти, които не се произвеждатъ въ
(културно
исторически
издирвания)
страната,
като
кафе,
чай,
шоколадъ,
какао
и
др.
се
българска земя. Тя винаги е делила съдбата на об
отъ С. Чидингировъ. Цена 5 лева
забранява. За износа на подобни хранителни припаси
щото отечество и въ дни па величие и въ дпи наизносителите
се снабдяватъ съ разрешение отъ Дирек
робство. Въ 1878 г. дипломатически съображения я цията на С. Г. 0. П. За тази цель заинтересуваните
№ 3. Кюстенджанското приста
откъснаха огъ насъ. Доде мояентътъ да си я взе- требва да подаватъ заязления най малко пет* дни преди
нище
—
•
ненъ отново. Ние започнахме войната не да анекси заминаването на пжтвпка или изпращанетз по пощата,
отъ Д-ръ Ив. Пепаковъ. ЦЬна 1,50 лева
рано чужди земи, а да обединим, нашия- народъ. съ установения формуляръ въ два екземпляра; ьъмъ
заявленията
обязателно
трЬбва
да
се
приложатъ
всич
B8I9
Войликътъ изпълня блескаво своята задача, защото ките доказателства и документи, удостоверяващи каче
знаеше, ча се бие да освободи своите поробени братя. ствата ва ишссателя или изпрашача. На българските
Подъ печатъ и скоро ще бъде пусната
Не ме изненадва брожението междр добруджанското военнопленници може да се изпраща тоже ведпажъ въ
въ продажба:
насепение да осъществи своята идеалъ, защото До месеца до три. ,клг. съ следнате хранителни пригасв;
№ 4. Етнографията на Добруджа
бруджа е българсЕа страна и е напълно естествено мамо, сирене, бисквити, консервирано мего и захарь.
отъ профеесръ Романски
това население да се стреии къмъ обединение. Под
крепата па България то я ииа и е излишно да а
a s s
полирате къиъ българския народг; вашето дело е
Всички поръчки да се испрашатъ до Библи
негово дело. Радва ме, че иежду Васъ виждаиъ и
отека Добруджа ул. Гурко Л» 16 и дружество Курверь — София.
представитедь на мусулманите. Той ще има възможНастъплението на болшевиките и привърж> пи яигЬ
На книжари 25 % отстъпъ.
вость да види тукъ, че мусулманите жявеять зъ наХарвувската социалистическа контра-рада в% Украйна;
Добруджанци
могатъ да искатъ сжшите но
върви
успешно.
Споредъ
вай
последните
сведения,
ста
България тъй, камо всичките български граждани
г
мера
отъ
книжарницата
на фонда въ Бабадагъ
и се радватъ на всичките граждански и политически ватъ боене предъ самия гр. Киевъ, който се обетр 1два
отъ артилерията на болшевиките.
права, които дава конституцията всекиму у нясъ.
оооооооооооооооооооооооооо
йена промена въ настжпленнето на ромъиите
въ Бесарабия. Въ Исмаилъ русите взематъ м4рки за
отбрана.
Речьта ва графъ Чернвнъ е направила силно
впечатление въ американските политически кржгове. Книженъ Окладъ на фонда „ДОБРУДЖА'}
Мненкята съ разделени Едни считатъ, че кзявленяъта
на австро-унгарския министръ ва външните работи еж
Пристигнаха въ склада въ голймо количества
Изселения на нииистръ Радославов*. Будапеща. важна сипка къмъ!общвя миръ, обаче други изтък
Българскиятъ мицистъръ председатедь г. Д-ръ Радо ната, че за такъвъ може да се ювори, когато Австро- следните книги:
славовъ е заявилъ предъ софийския кореспондевтъ на Унгария заявв готовность да задоволи териториалните
Учебници:
на АзъЕшъ, по въпросътъ за мира, че.даже и еегаш желания на съседите си, особено ва Италвя, въ което
вото руско правителство да падне, ъшрътъ пакъ ще и самите автори нелверватъ и за това гледатъ на 1. Букварь и "първа читапка отъ М. Вдайковъ
,
,
,
М. Господиновъ
се сключи. Г въ Радославовъ е развилъ обширно бъл въпросътъ твърде.скептично. Въ вс§ки случбй речьта 2.
гарското гледище и хазалг: „Ние не взимаме нищо ва графъ Чернинъ е дала нова хрвна на мирните 3. Читанки за III и IV отдел, отъ Т. н М. Влайков»
4.
, за III отделение отъ Г. Bajra^Hesv
,'
i
отъ Русия, нито Русия ваема нещо отъ въеъ. Ние осво- желания.
5.
, , Ш и V отдел, отъ Г. Стояновъ ш
бодикме Добруджа огъ ромънит-е,. Македония и Морав
Хр. Тодоровъ
ско отъ сърбите и обдастьта на Драма, Сересъ и Ка
6 Сметав-н за П, III и IV отдел, отъ А. Борлакой
вала, КОЕТО на се пада-а въ първата балканска война,
отъ гърците. Нашите НеприАтели не могатъ да се поспиание на #шлаковет^ , 7. Отечествознание за IV 1отд. отъ М. Влайхлл»
зоваватъ на законаостьта, тзй като т^за страни отъ
8. Природознание за III й iV отд. отъ А. Бордаъш
незапомнени времена сд български, споредъ народно
9. Законъ Божи за II, III и IV отд. отъ Богомил*
стьта па жителите имъ. Салата на нашите пепригтели
.0. Езиковпи упражн. за II отд. отъ Карагюлевъ
8 сломена, а нашата сила се удвои и гго качество и по
влаковете Браила—Букурещъ.
Ръководства за учители
количество. Правото и силата сд еднакво ва нкша
Тръгва отъ Браила въ 7 ч. и 34 м. сутр."
1. Практиката ни npisb I и Ц учебна годиш ow
страна. Ние г&че развихме нашит* принципи еа мирт,
Пристига въ Букурещъ 5 ч. 03 м. сл4дъ об.
и нашите оъс$ди Сърбия Гърция и Ромъния свми не
д-ръ В. Мановъ
•
Тръгна отъ Враяла въ 5 ч. и 56 м. .ввчерьта.
могатъ да щ ги удобратъ. На въпроса ЕВ кореснонта,
2. Сбортакъ ,:а детски вабав,, ч. I и II ота Д. Бойчо»
досежно Гърция, г. Радослзвовъ казадъ, че сипката
. Пристига въ Букурещъ т 1 ч. и 02 м. ся, об. 1 Практиката нн по природознание въ HI отд. очг«
армия западна България. Ние сме съ Пьрцяя въ война.
Тръгва отъ Букурещъ въ 7 ч. и 15 м. сутр.
А. Борлаковъ и Юрд. Сазозъ
Тъй като положението имъ е лсше, гърците сега се
Пристига
въ
Браила
въ
2
ч.
и
06
м.
сл.
об.
\.
Утра*
и вечерппжи отъ Ив. АЕдрейчинъ
държатъ, като ча ли нищо не е сгенало. За армията
Тръгва
отъ
Букурещъ
въ
1
часа
и
02
и
сд.
o
f
5.
Упдтвапиа
къмъ букваря и чктенката отъ Ш. Гос
на Сарай, огъ дълго кр-Ьме вече става въпросъ тя да
ввпусизе Македония. Нашата участь не зависи оте
Пристига въ Браила въ 8 часа веч.
ПОДВПОБЪ и М. Д. Николовъ.
действията на тази армия. Нве н-Ьмаме настдпателни
Де^ако четиво
Забележка: Вр§мето се разбира източно свр<
планоче, но сме напълно обезпечени противъ евеатуалнк
L.
Сп.
,3в4здща"
—
отд4лик ккижки.
пеЗско
(Бълг.
време).
нападения.
2) бнбджм'.- ' .ДедоБЯ и бабини приказки". •
параходите Оршова—Браила.
Кавцелерскн н ученически потреби
Ауденцщг. На 27 того следъ обедъ ндрътъ е
ДневЕици съ материлни книги. Училищни бюд*»'
Параходите пристигате въ Браила всФкя поне
приелъ па особпа твърде продолжителва аудеация ди
ректора на прехраната генералъ-иайоръ Протогеровъ. ДБЛНИКЪ и четаъртъкъ 6 30 пр. плидпе и отпътувай-» *га бявнки. Приходни, разяодпя и жвитаадионвикпаг*
'адна видове тетрадки, моливи, пера, аастила, пливов*
Телафона между селска ирвжа. Прмготвеаъ. е за-' нагоре сжщите дви 8 30 пр. пладне.
др. Разпи формуляри и бланки за общинските и вой
копопроектъ за сключване ааемъ отъ 15 милиона лена
салътъ
Браила
—
Гочетъ.
иивнте
канцеларии.
отъ капиталите на спестовната каса за свързване всич
Ли»ов.
на
ньроднихе дейци, портретите на царя и пр.
Тръгва
отъ
Браила
въ
7
и
9
ч.
пр.
пл.,
и
1
v.
ки общински, околийска и окржжви центрове съ те
лефонъ.
3 ч, сл. пл. Тръгва отъ Гечетъ въ 8, и 10 ч. пр. nj
Народното събрание. На дневенъ редъ въ нар.и 2, и 4 ч. сл. ил.
събрание съ поставеие: .1) Второ четене законопро
ВЕСТНИКАРСКАТА АГЕНЦИЯ
екта за изменение алннеи втора н трета на чл. 1 и чл.
чя. 30 и 31 отъ закона за стопа аски грижи и общо
Продажба на газошена мелница.
ствепа предвидливост!..
Моторната газожепа мелагца находища-се
2 Първо четкне за«онопроектит?: а) за допълне
вие на чл. 305 отъ закона за народното просвещение: 30 километра отъ-Варна и 20 отъ гр. Добричъ,
НА
б) за CBJ рхсиетепъ кредитъ отъ 1,000.000 л. за раз на шосето Варна— Добричъ, при селото Кукджукъ,
ДЮОТЙКА
продава се на износна цена, заедно съ всичките
даване помощи на ограбените и опожарени семейства
ХРИСТО В. КАЛОЯНОВЪ
въ Босияеградско; в) за продължение срока за, полага около мелницата постройки и около 70 декара
доброкачествени ниви.
ме' заявлеаия за военно-иивалидяа пенсия, изменение
ЖелающитЬ. да купятъ тлея имотъ да се Приеха обявления, реклами годежаи и свадбени из
на чл 10 отъ закона за пенсиите по гражданското и
военното ведомства оть 1910 г. и допълневие на § 1 отяесатъ за споразумение до Банка „Прогресъ" въ вестия, скърбни вести, панахиди, благодарности *
Варна.
отъ измененията му отъ 1911 г.
други подобаи за в. „Добруджа".
;:
гр. Варка, 4 Януар. 1918 г.
3. Предложение за отдаване птъ пловдивската
община подъ концесия ва Иевнъ Д. Ивановъ построй
5-6*"
Отъ Ванната.
Записва абонати за в, „дборудш".
ката на здание за градски театър*.
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