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никвапие навътре въ България и въздигна враждебностьта спрямо България до степепьта на вър«ховенъ националенъ дългъ.
Така идеята за завладяване на пови българеки
земи, се нстъкна отначало ПЙДЪ благовидния предлогъ на нуждата отъ „стратегическа граница", почна
своето осжществдение съ завземането н а . Арабъ-^
табия и'съ претенцията за'Силистра, продължи съ
изменението на Дунавския талвега, с ъ ; присвоява
нето на дунавските острови и свърши съ грабежа
на линията Тутраканъ—Бгшикъ,- като отстъпка отъ
претенцията за кадрилатета; Русе — Варва, необходикостьта отъ който задкулисно се пропагандираше
и прокарваше дипломатичешг. при всеки сгоденъ
случай.' '-''•'• '-•'•
- ; "'
'• ;•'•.'
" , ; -" >*•-••'-•
' Линията на тая „стратегическа граница се' раз
ширявате, до като въ последно време, тя се израгяваше, въ мълвата, че естествената линия на тая
граница съ самите БалканиЛ *••
И наистина; стратегическа траница; между Бъл
гария и Добруджа иема.и че може да има, по прос
тата- причина, .'че географи4сЕй Добруджа е" неразделна часть. отъ територията ва, България,, отъ
която тя,;съвсемъ произвол)^ бе откъсната отъ Бер
линския коигресъ съ цель даЧлужи за тамжшъ про
тивъ^ руските-'аешграц^ вй"й'стокъ .к--да'';за.мества
Въ тая служба дадената: презъ 1856 г. Бесарабия.
Претекстътъ за необходимость отъ никаква стра
тегическа^ граница, бе просто претекстъ измисленъи
пагоденъ да прикрива завоевателните експанзивни
намерения на Ромъния, които, тя бе възприела още
веднага следъ като се реши да мипе своята естесвена граница, •' Дунава, да приеме Добруджа,"и следъ
като си бе обезпечила благосклонностьта на цен
тралните сили съ договора отъ 1883 год.
Още тогава ромънскиятъминистъръ на държавните.
имота. Столожанъ, коставзпъ отъ министъръ Братияну,
бе начерталъ широките простори на тая пова ромънска политика, въ една своя речь останала то
гава незаб4лезана.
Турция си отива, казваше тогава Стодожаиъ,

и иейнъ занестникъ още- пеиа. П въ същото това
време той разправяше, че пътя отъ Букурещъ презъ
Полуострова до Цариградъ е лесеиъ и приятенъ за
ромъиина, защото навредъ по Полуострова на длъжъ.
и на ширъ, се говорело на ромънски езикъ и че
всеки роиъиипъ иожалъ д а ' стигпе Босфора безъ
даже да има нужда отъ преводачъ.
••• Мислите отъ тая речь, надвишаваха ролята и
зиачепието на Ромъния и никой не обръщаше вни
мание на тая влашка грандомания. Въ последствие оба
че, тя стана осиовпо начало 'на ромънското -политическо
възпитание, възпламенявано отъ фалшивите завети
на римското величие, които, се прокарваха въ ду-.
шата -. па новите .ромънски поколения и олицетво-,
ряваха въ фигурата на Траяна, когото родънигЬ въ»
своята национална, история, почнаха да истъкватъ
като--баща -и създатель - на Ромъния, и ромънския?
народъ. {,: ; ; ' • ' '
; . : : : , *•'' '. "' '
' "
" ; И' предъ' тая тревожна перспектива, която ромъпеките завоевателна аспирации рисуваха Bijвреме.
на ромънското владение надъ Добруджа, всекп вижда,
че/независимо отъ нашите исторически и етнически
права надъ нея, самата наша външна бе*3опасность,
налага решителна'съпротива на всека идея п по-,
мисълъ за ромънско владение надъ десния дунавски'
брегът каквото руско-ромънския, договоръ; е целялъ
още повече да разшири и. закрепи. .'
*'w''"'.:
. i.. Даванеето Добруджа на .Ромъния очевидно бе
една голема политическа грешка на Берлинския : конгресъ; днееъ поне тя става явна и безспора. Това бе
една грешка противъ правилните международни от
ношения на Балканите".и противъ мира, основите
на който тогава Силите имаше да- полагатъ; това бе
грешка и противъ свободата на. Дунавските устия и
противъ гаранцията по отношение руските аспирации
на истокъ) отъ името иа които Добруджа бе откъс
ната отъ България, жертвувана и дадена на Ромъния.
Наистина дипломатическите причини, които то
гава диктуваха' тоя актъ, имаха характеръ на единъ
политически ияпериативъ, защото Русия бе заявила
че „безъ замепата на Бесарабия -съ Добруджа отно-

тера, на вътрешна война за хегемония надъ тамкаш"ните' скито-тракийскп групировки, които по пр'Ьди cs
влизали въ състава на аварското царство, историята не
отбелЪзва презъ тая епоха събитие, което да показва,
че новата Българска дъра:ава се е заплашвала тамъ
отъ сериозна външна опасност!..
Съ падането на неточното и западното отсамъ
дунавски царства, и съ унищожението на господствутощнтЬ въ тЬхъ. династии, нолитическпятъ, животъ
на Българската държава спира, безъ обаче сЬверните
оттатъкъ Дунавски вваденйя, да подпаднатъ подъ чуждо
владичество. •
"
"
'' ..
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Липсвало е предприемчивъ воевода, който съ ор
ганизирани войскови сили отъ • северните български
владения-да се заеме съ изгонването па врага й съ
възстановяването на българската власть отсамъ Дунава.
'•• : ! Съ тая задача се заематъ братята' отъ овчарско'
потекло 'Асень и Петръ, които къмъ 1185 год.. след*
сполучливия' иеходъ'на, една революция и съ оргапизиране военни сили,..-'докарани'отъ';влашките воеводства^
въстановяватъ българското.щарство въ пределите на
първото такова; Асень се въцарява за!; български царб
въ Търново1 й основава династията на Асеневци; които,
заематъ титлата „Царь на' България'и Влахия",': която
въ писмата на 'Йпокеитйя IV съ Калояпа е преведена
• Rex'B!4"areruin ot Bla-corutr.
' •' . ' '•
-*"v-"
. ( , Тая титла нтуЬдадепа въ тгзвратенъ вндъ и съ об
ратно значение,, послужи'-на ромънските историци за
поводъи - основание, да' парштатъ,'второто бългйрйко*Царство ;:;,ромъпо-българска' империя", да. подържатъ, че
то 'имало ромънски ':характеръ','ц да възпламеняват^ по
гоя пачипъ, • въображението па' новите ромънски поколепич"въ-а'спирацпите'имь иаде България. Тия 'истори
чески неистини и заблуждения, rb прокараха-и въ чук-*'

дата литература съ це.чь да създадатъ едпо обще.ствешю. мнение въ подкрепа натия болнави аспирации.
Между, това, както- и самата титла, тъй- н без
спорни исторически данни, доказватъ тъкмо обратното
на оиова, което ромънитЬ подържатъ и проповЬдватъ.
Те доказватъ, че Влахия и нейното население, както
>при първото българско царство, тъй и прп второто,
влнзатъ въ неговия съставъ, и че българскиятъ харак
теръ па влашките воеводства , продължава' до -средата
на 17 векъ, както внрочемъ това изричпЪ се признава
отъ ромънския историкъ Xtiwpol единъ отъ ,пай-яр
ките ромънски националисти.'
•••<•'
•
Въ своята'„История наромъннте" (фреиски текстъ),
следъ като построява историята за ромънския харак
теръ иа второто българско царство, носрвд«твомъ раз
ни софйзми, спекулации иа думи и извъртливи съждения,
самъ той'се'запитва ,,',Каиъ става тогава, ча власите
изчезватЪ: наистина отъ по-сетнешната история на вла*
хо-българсиата. империя 'и че тая'нмперия се изменя съ
време въ' една империя чисто българска? Факт/ь нойто
йе.иоже да бдде отрицаванъ": ;- ' ;
'• Й'на"т"оя -въпросъ,'"самъ той'си 1 отговаря: „ъ<г&ки яспоще разбере,-че стЬдъ известно време, власите
съ-'престанали :да съставляват^ господСтвующъ вяьхухфъ*
нонодчйпени на 'българите,'тЬ еж се числили еаМо,
катЬ'единъ отъ народите въ-състава па т-Ьхпата дър
жава"."*'' -' : - ; ' : - I---, -i"--" •'*: •••'.' -, ;
._;•'•'.:,;.. ; ' ! - ' :
Между това, • Xc-nonol цитира, следния' текстъ fim,
ithfiinot'fi „Писмата на Калояпа, господаря на Пълга:рите;и власите, изпращани до г.она Ипокенту.-г, биваха
• превеждани отъ български на гръцки и отъ гръцки на
латински-*: При тоя текстъ, чпри горните педоузИшия
па Xen'otwl йа изчезвапието на 'пластв' и при • пего *
вата собгтвенна' теория, че власи $ъ емксълъ на ро-

Мниатъ руско- ромънски договоръ и •
бждащЕй мйръ ва Бажанит*
Една радиотелеграма отъ вавчера известяваше,
• че споредъ тайния руско-ромънски договоръ за на
месата на Ромъния въ войната, ва тая последната
е било обещано: Буковина; Трансилвания, Банатъ и
българските земи до линията Русе—Варна, включи
телно тия градове. .
..-{.-.-.;•
..-.-;
!
На много българи това известие прави впечат
ление на н4какво разкритие, когато въ действителлость, тоЕа е крайииятъ опитъ за осжществлението на
единъ отдавна проектиравъ, дълго време подгот
вяш. и назрелъ вече за испълнепие^ атентатъ, нача
лото. на. който датира отъ времето, когато Ромъния
завзе и почна да владее Добруджа.
•.-. i
•
Даването на'''Добруджа- въ ромънско владе
ние е ипициалната и главна причина,' която създаде
и насочи ромънскит* аспирации ва' югъ,' не само въ
ущърбъ иа нашите права, но и въ ущърбъ ,на на
шата сигурность, сериозно застрашена отъ новите за
воевателни и империалистически тенденции на Ромъ
ния, които това владение/падъ г една'•' бтсакдунавска
земя, възбуди въ психиката и' морала ва нейните
държавници.
• "
•.'••.•...'•'
Сл*дъ сериозни и демонстративни колебания да
не приема облагите отъ тоя „нсмораленъ политически
актъ", който й даваше една чужда земя, която, „не
ле знаеше колко време ще задържи", както на вре
мето си, беха се произнесли--Карпъ и Стурза,—Фожъния' най-сетн4, прие Добруджа и прибегяа до
всички непозволепи средства, за да си я присвои и
обвържи съ искуствено създадени връзки, за да може
да я задържи.
.
.
•
Владението на Добруджа при непрестанепъ
страхъ, че все таки Ромъния единъ депь може би ще
требва да се прости съ нея, породи' идеята да се
обезпечи това владение чрезъ разширение и про-

• т * юешми-мям

Фениксъ.
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.: ДОБРУДЖА '••.''
(ВЪ НЕЙНОТО ИСТОРИЧЕСКО МИНАЛО).

IV.
Простора на българсното владичество презъ време
на
ързото и второто българско царство и фалшътъ въ
*стЧ1ческигй основания на ромънските аспирации надъ
БъЛ|
оия.—Страници изъ историята на влашките воеводс, а и техния български характеръ до 1700 год.—
Славя-.кия произходъ на думите „Влахъ и Влахия'' и
различеТо, което требва да се прави между тия понятия и
онятието, ромънинъ и Роиъния. — Робското състояниейа роиъните въ Влахия до 18 вЪкъ, хехниядоленъ пр(,ЗХ0ДЪ и техното политическо.безличие до 1882 г.
8-о ПрЬделите : ' йа "първото Българско Царство
еж обемал почти всички Дунавски Скито-Тракййски земи
отъ двата;р^г4 на'-Дунава. Въ т£хъ с& влшали не саио
двъте вл ш к и воеводства, • които сега съставлявате
кралство Риъцйя; но и Седмнградско, Банатъ и ц'Ьла
ианония, зсщ, к о й т о преди римското владичество са
съставлявал; Дакия и'-Банонска Сарматия. ' " !
Западн^^ граници на - отвждъ дунавска ' Бълга-^
рия еж ^бйли съседни съ ишшрията на Шарлемава и
по-послъ съ ия: и а Унгария. Центърътъ йа полити
ческия живо'тъ обаче, Съ основаването ; па ; отсамъ/ дувавското царсп-, П(у сл^днт!;. ш умнраюп^ето римско
владичество, се чр^щася тукъ, а управлението на оттатъкт. Дунавските владения, остава въ•'• ръцете на,под
властни воеводи 1 князе, защото вънъ огх войната1- на
лрука-^съ.агари-п, която ще'е имала ио-скоро-' харак
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шенията съ Ромъния и мирътъ на истокъ не би било
възможно да бхдатъ- възстановени", а и линията на
поведение, гоято България ииаше да следва въ своя
новъ политически животъ, бе тогава съвсеиъ неизвестенъ. Днесъ обаче, дипломатическите съотношения
на европейските сили съ България съ окончателно
установени; нашата линия на поведение е строго
определена и едно ново международно безправие,
една нова подобна грешка противъ мирътъ на Бал
каните. общите международни интереси въ Дунав
ските устия и въобще на близкия Истокъ би била
непростима*.

НОВИНИ

в.

изъ^чужбина

(Съобщения на В. Т. А.)
ГЪРЦИЯ ВЪ ВОЙНА СЪ ЦЕНТРАЛНИТЕ СИЛИ.

Лондонъ. На Райтеръ съобщаватъ отъ Атипа:
Гръцките пълполощцц министри въ Берлипъ, Виена,
Цариградъ и София еж отзовани. Дипломатическите
връзки съ Централните сили еж скъсани.
Парижъ. Една телеграма на Хавасъ отъ Атина
съ дата 28 юни потвърдява отзоваването на гръцките
пълномощни министри въ столиците на Централ. сили.
Лондонъ. На Райтеръ съобщаватъ отъ Атина:
макаръ още войната да не е още обявена, правител
ството смета, че следъ идването па власть на либе
ралния кабинетъ Гърция се намира въ война съ Цен
тралните сили.
Женева, 30 юни. „Матенъ" съобщава отъ Атипа:
Жонаръ издаде едпа прокламапия, съ която се обя
вява тържествено присъединяването на Гърция ЕЪМЪ
съюза на съглащението. Рибо съобщи въ камарата, че
съглашението гледа днесъ въ лицето на Гърция единъ
съюзникъ.
Виена. Гръцвиятъ пълномощенъ министръ Гринарисъ се яви следъ обедъ въ М-вото на вьншнит* ра
боти н съобщи по заповедь на правителството си, че
тъй като връзките между двете разделени до сега
части отъ Гърция е възстановена и тъй като на ма
кедонския фронтъ се биятъ гръцки войски, гръцкото
правителство се вижда принудено да скъса дипломати
ческите сношения съ Австро-Унгария. Следъ това Гринарисъ поиска паспортите си и съобщи, че защитата
на гръцките интереси въ Австро-Унгария се поверява
на холандската легация въ Виена.
Атина. Съобщение на Хавасъ: Правителството
уволни гермапофилските чиновници компрометирани
въ декемврийските събития. Въ Тесалия еж открити
нови складове съ оржжия. Князъ Дндрей, който' е под-'
ковникъ въ кавалерията биде оставенъ на разполо
жение по собствено желание. Главния редакторъ на
в. „Есперипи", н4кой си Милиадееъ е арестуванъ тази
седмица. Започва движението на бързите влакове между
Солунъ и Атина. Новоназначения главнокомандующъ на
гръцката армия Генералъ Данглисъ посети французкит4 генерали.

ската война. Фремденблатъ пише: съ последния на
силнически актъ на съглащението, армията па генералъ
Сарай не ще спечели никаква сила. Този актъ не ще
има никакво влияние върху хода на гигантската борба.
Това което требва да се оплаква е участьта на гръц
кия народъ, който никвкъ не се онрЬдели самъ, но
който биде изнасиленъ отъ нашите неприятели, ние
съжаляваче искрено, че и този народъ стана същото
орждие на съюзниците.
„Нойе Фрай Пресе" казва: извършената спрЬмо
Гърция грозна неправда отъ съглашението е за насъ
само ново подбуждение да продължаваме до добъръ
край борбата, противъ покоряването на света отъ съ
глашението,
{ Атина. Агенцията Райтеръ съобщава, че прави
телството решило да даде подъ еждъ и накаже всички
лица, включая и министри, отговорни за декемврий
ските произшествия.
Берлинъ 2 юли. Гръцкиятъ шарже д'аферъ въ
Берлипъ, Поликрониядесъ, направи следното изявле
ние: Вследствие щастливото събитие — съединението
отново на досегашните двЬ отделни части на Гърция
— и предъ видъ обстоятелството, че много гръцки
полкове взиматъ участие въ вражески д-Мствия на
балканския фронтъ, гръцкото правителство се намира
въ невъзможность да подържа официални сношения съ
германското правителство. Той изиска същевременно
паспортите за персонала отъ посолството както и консулатото.
Нордъ Дойче Алгемайнъ Цайтунгъ пише, при ща
стливия изходъ на войпата въ което не можемъ да се
съмняваме „Ний ще удовлетворинъ нашите съюзници
съ териториални компенсации за сметка на Гърция. Тъй
като Вепизелосъ още самъ не, може да си прЬдстави,
какъ ще се разиграятъ събитията, то и съ това се
обяснява скъсването на дипломатическите отношения
мешду Германия и Гърция но такъвъ неопредЪлепъ
начипъ.
Ще дойде време когато ний ще покажеме на
Гръцкия народъ кой е виновенъ за народното не
щастие което ще ги постигне.

РУСИЯ.
ЕДНА РЕЗУЛЮЦИЯ НА КАЗАЦИТЕ.

Петроградъ. Конгреса на казаците гласува едино
душно срещу единъ гдасъ едпа резолюция по аграрния
въпросъ, която гласи: 1) Всички земи принадлежащи
днесъ на казаците и представляващи техенъ истори
чески имотъ, оставатъ въ техно владение, 2) Всички
земи намиращи се на казашка територия и раздадени
отъ стария режимъ на частни лица, както и земите
които се владеятъ отъ държавата и черквата се връщатъ на първоначалните собственици; 3) Земите нами
ращи се на казашка територия и принадлежащи на
селяни, оставатъ въ владепие на последните.

ЖЕНСКИЯ ТРУДЪ РЕКВИЗИРАНЪ.

Предъ видъ големата криза, която прекарва
днесъ Русия и изисква използуването на всички сила
министра на войната г. Каренски запоаеда да се учреди
една специална комисия, която да разгледа и изработи
единъ законопроекта за използуване женския трудъ
чрезъ реквизиция.
АГИТАЦИИГБ ЗА МИРЪ.

Цюрихъ, Французките вестници се занимаватъ съ
агитациите за миръ, които напоследъкъ ех се заса
дили. Министра на войпата и министръ председателя
съ заявили, че еж взели енергични мЬрки противъ аги
таторите. Напоследъкъ въ околностите на Парижките
гари еж арестовани стотини подозрителни лица, които
еж раздавали брошури за въ полза иа мира.
Бернъ. Въ съгласие съ синдикатите отъ воюва
щите страни и отъ неутралните държави, Съюза на
Швейцарските синдикати свиква па 1 октомври 1917 г.
международна конференция въ Бернъ па КОЙТО се поканватъ да участвуватъ синдикатите отъ всички страпи.
На диевенъ редъ ще бадатъ и предложенията, които
синдикатите възпамеряватъ да внеежтъ въ конгреса
„за мира".

===== Военни новини. ======
Английските атаки отблъснати. 2 юли. На западъ
отъ Лансъ англичаните, следъ многократни нападения,
сполутчха да нроникнатъ въ некои германски окопи,
но беха скоро изблъскаш отъ тамъ съ ржкопашенъ
бой отъ некодко силезийски полкове, като оставиха 175
пленника и 17 картечници.
Френски атаки отбити. 2 юлий. Опитите на фран
цузите при Шаенъ-де-дамъ и Ла-ковелъ да си повърнатъ изгубените по-рано окопи, останали суетни. Всич
ките имъ ожесточени атаки били отблъснати.
Руската офансива. 2 юлии. Между Горпя-Стрипж
и неточния брегъ на Нарайовка отъ два деня се водятъ тежки бойове. Руския напънъ се чувствува найсилно въ сектора Конюхи и височините на истокъ в
югъ отъ Бързезани. Следъ двудневно артилерийскоподготовление презъ което германските позиции еж.
били разорани и слЬдъ еднодневни атаки русите заематъ селото Конюхи. Отъ двете страни на Бързезани
ожесточени бойове. 16 руски дивизии се хвърляли без
спирно на вълни срещу германците, които (санксонски и рейнски войски) одържали ударите и отблъс
нали неприятеля. Руските загуби тукъ преминават*
всека позната граница до сега.
На северъ отъ линията Ковелъ-Луцкъ едно руска
нападение било отбито отъ една австро-унгарска дивизши,

Размина на ВИЗИТИ между главнокомандующи. Бер
линъ 1 юли. Въ отговоръ, на посещението, което Австроунгарсния шефъ на щаба, генералъ фонъ Арццъ,
наскоро следъ заемане поста си направи па Герман
ската главна квартира, фелдмаршалъ Хинденбургь и
РУСИЯ ДЕНОНСИРАЛА ДОГОВОРИТЕ.
и генералъ Лудендорфъ, са направили едно кратко
Стокхолмъ, 30 юни. Споредъ едно съобщение отъ посещение на Австо-унгарската главна квартира. Те
Петроградъ, Церетели заявилъ предъ представители ще взематъ участие и въ съвещанията, които ще'«тана работпишкия съветъ, че всички договори, сключени натъ въ Виена.
Гръцки князъ изведенъ изъ армията. Атина 1 юли.
Виена. Скъсването на дипломатическите сношения отъ стария режимъ съ съглашението, съ изключение
между Гърция и силите отъ Четворния съюзъ се посрЬща на Лондонския отъ 14 септември 1914 г., еж анули Князъ Андрей, лолковникъвъ кавалерията, е туреяъ
съ спокойствие отъ вестниците като събитие, което треб рани, Временното правителство ще сключи съ съглй- |J „на разположение".
ваше всеки день да се очаква. Централните сили и съ шенците нови договори, като ще се държи сметка за II
Потопени параходи. 2 юли. Германски подводници
юзниците имъ, гледатъ съ^спокойствие на решенията на новото становище на руския народъ по въпроса за вой еж потопили въ Северното море и въ запретените ан
новия неприятель, като съзнаватъ своята сила. Вестни ната и мира. Целото руско работничество, порицава глийски зони некодко парахода съ общъ тонажъ 24000.
ците еж сигурни, че това събитие-не може да има ни остро въ своите органи последните ноти на Съглаше Между техъ е билъ и парахода „Перла" отъ 5350
какво влияние върху по-нататашния ходъ на всесвет- нието и Уилсопъ.
J тона съ автомобили и каменни вжглища за Русия.
мъни въ България е немало, всеки вижда, че този отъ Дунава. Ний говорихме за първия. Вторнятъ е Олкойто уважава историческата истина, не би дръзпалъ тенскиятъ Басарабъ, който хрониката на Рашида отъ
1241 год. нарича Баеарабъ-банъ, или Басараба, когато
да подържа тезиса на г. Xenopol.
9-о. По близко до истината е неговиятъ колега Д. сжщиятъ, нарича Кара Улаги народа, който живее въ
А. Теодору, който въ „La grands Encyclopedle", ако и велика Влахия. Това банство е сдществувало още отъ
да застъпва сжщия тезисъ за ромънския характеръ на времето на първото българско царство и ний го виж
АсЬневата държава, завършва съ следнето изложение даме подвластно и на Асеневци, тъй както свидетел
ствува преданието въ българите. Това предание ние
на въпроса: \,
„Наследниците на Асеня и Петра/ носеха тит сме принудени да възприемемъ за верно, за да дадемъ
лата императори на българите ц ромъните, или на смисълъ и на ромънското предание, споредъ което олБългария и Влахия". Същата титла е ималъ и Тър- тенските Басараби съ се подчинили доброволно на
новскиятъ патриархъ, „Патриархът ц-Ьла България и Негру-вода, — митическа личность, на която се при
Влахия". Анализътъ на съвременните отъ тая, епоха писва основаването не на първата ромънска династия,
документи, показва, че тая Влахия или Вадахия на както се мислеше до скоро, а на самата ромънска
Асеневци, не може да бъде търсена на югъ отъ Ду държава. Тоя Негру-вода дошълъ наистина отъ чужда
нава, където земите, които еж носели това име, не съ земя, но не отъ Трансилвания, както въ последно време
принадлежали на Асеневци. Тая Влахия е граничела влашките хроники изтълкуваха преданието, а отъ друсъ Унгария и очевидно, че тукъ въпросътъ се касае гъде; и той е пр%дставлявалъ сюзеренната българо*
за Влахия, находяща се на северъ отъ Дунава. За нея влашка власть на Влахия, надъ Олтения.
говори Ионица (Калоянъ) въ^кореснонденцията си, от
Така щото преди нахлуването на татаряте, роносително пограничните си спорове съ Унгария. Тая мънскнятъ елементъ еустроепъ въ воеводства: въ Тран
Влахия е прочие големата Влахия, тъй нари1* i за отъ силвания подъ упгуригЬ; въ Влахия и Олтения подъ
чужденците и до наши дни. Съвременниците съ я на Българите, а въ Молдавил съставлява общества безъ
ричали още Черна-Кумания и по после Черно-Вдашко, връзки... Двете Влахия (Влахия и Олтения) правятъ
Кара-Улаги, а поради българското владичество надъ неразделна часть отъ ромъно-българската империя".
нея и Бургария, като СА запазвяли името България <
Сжщиятъ авторъ казва!
само за южно ДунавскигЬ ?еми".
„Оничтожеиието на аварското царство отъ Шар„Въ тая Влахия, Aci.i-.-.-, , ч съ организирали и едно демана въ 796 г. усили българското владичество въ
банство, което татаритв <;*.. „:.аарили въ 1241 година областьта на Тиса. Подъ това именно владичество на
и за което унгарски документи заговарятъ въ 1247 г. българит^ басарабите устроиха въ Олтения първата
Тая Влахия не е единственото княжество 'подчинено ромънска държава и черквата отъ тия области, съ
на Асеневци. Въ кореспонденцията на Калояна съ па които се занимаваме, призна върховенството на Охрид*
пата се говори за неколцина подчинени на империята ската патриаршия".
му князе. Познатъ е единъ на югъ и двама на северъ
Отъ всички тия данпи заимствувиня н цитирани

изъ ромънски източници става явно, че титлата на
Асеневци Imperator etriotninus Bulga orum et Blaccoruir
значи: „Господарь и владетель на България и Влахия!
а не „ромъно-български нмператоръ", както ромънски?»
историци, изопачено и тенденциозно го предаватъ и
прЬдставляватъ и че презъ врвме на И-то българко
царство,, както и презъ врЬме на I-то такова, гр>иь
ците на България еж одвеспали, както земите -тъ
днешна България и Добруджа, тъй и тия на дпшна
Ромъния, която тогава о съществувала само като бъл
гарска провинция, и надъ познатото й въ това реме
славянско име Влахия, което не значи Ромъния J което
дадечъ не дава представление за етнически харктерь.
на населението, което я е поселявало.
10-о За да ни бжде ясно обаче, всичко оква, ко- ето показва изкуственостьта и фалша въ ропънскигв
исторически теории, относително ромънския ярактеръ»
на второто българско царство и ипотетичното ромънекс*
владение надъ Добруджа, требва да имаме предвидъ/
и сдедните обяснения: „влахъ" и „Влахия" в» времето,
за аовто пишемъ, не значатъ „ромънинъ" и „Ромъния4*.
Това добре знаятъ ромъпеките историци. Въпреки то
ва обаче, те снесватъ н отождествяватъ тв? две назва
ния по начинъ да присвоятъ всецело юторията на
Влахия и тая на българското население, коетоя поселявало,
за Ромъния и за сегашния ромънскн народт, които съ отъ.
съвсемъ нова , политико-етническа форшция. Думите
„влахъ" и „Влахия"* еж славянски, те и ш ъ за коренъ,
„волокъ" и „волоки", „кожухъ", „кожуси*. Етимологиче
ски те означаватъ „кожуходрешковецъ', земя на кожуходрешковците, а техната обикновена* смисъль е „овчарь", „пастиръ"; „овчарско селище" „пасище". Така.
се обеснява, че съ името Влахия и Власи се наричагъ,
и известни области въ отсамъ дунавска България, за,

Брой 4.

._

Испания и подводната война. Мадридъ 30 юни.
Кральтъ подписа декретъ съ който се запрещава за
въ бжджще плуването па подводници въ испанските
води или приближаването имъ до испански пристанища.
Хванати такива подводници ще бждатъ "интернирани
до края на войната.
Изпъдена подводница. Мадридъ, 30 юни. Агенцията
Хавасъ публикува една официялнаьнота издадена слЬдъ
едно съвещание на испанските министри която гласи
така: „Германската подводница която потърси убежище
въ пристанището Кадиксъ бе изведена до открито
море, съпроводена отъ два испански торпедоразрушители".
Француски параходъ потъналъ. Парижъ 1 юли.
Вследствие една експлозия параходътъ „Хималая",
5020 тона, отъ компанията Месажери-Маратимъ, при
зори потъна. Отъ 204 души 176 еж избавени.
Потънали английски параходи. Лондонъ. Държав.
секретарь Келце, говорейки въ Бирмингали заявилъ,
че тази година до 24 юни Англия е изгубила вслед
ствие подводната война 440 параходи по-големи отъ
1600 тона и 71 по-малки параходи, трфбва дапостроимъ
гови параходи, прибавилъ държав. секретарь, за да
ie бждемъ принудени да капитулираме, поради гладъ.

в. „Д 0 Б Р У Д Ж А"

Макензенъ въ Вабадагъ. Дпесъ въ часътъ 1
и 30 м. пристигна въ градътъ ни на. пжть за Букурещъ генералъ-фелдмаршалъ фонъ Макензенъ, придруженъ съ единъ щабъ отъ 8 души висши офицери.
Посрещнатъ бе тържественно както отъ войско
вите .части пребиващи въ градътъ пи на чело съ зам.
командующий 3-а армия генералъ-майоръ Киселовъ
временно иребиваващъ тукъ, тъй и отъ местното на
селение начело съ градския кметъ г. Иванъ Станевъ
който му отправи кратка приветствена речь.
Отъ страна на женското общество бе привет-.
стванъ тоже съ неколко ласкави думи отъ г-ца М.
Тодорова, която едновременно съ това му поднесе разкошенъ букетъ. Ученичката Над. Добрева отъ страна
па учащите нриветствува госта съ добре дошелъ, - и
му поднесе букетъ отъ живи цветя., (
Следъ кратката тържествена церемония, на ви
сокия гость бе даденъ банкета въ офицерския столъ
на който 6ixa Сервирани 50 куверта, веднага следъ
който въ часътъ 2*30 м. той продължи ижтя си за
Букурещъ.

Англичаните бити. 3 юли. Силенъ бой съ англиганите при Харджикуръ, северозападно отъ Сепъ-Кансепъ. T i биха бити, като оставиха плйници и воененъ
натериалъ.

Гърция прекъсва отношенията си съ България.
София, 2.VII. 1917 г. Днесъ въ 11 и половина часа
Гръцкия пълномощенъ министеръ г-нъ Наумъ се яви
въ министерството на външните работни връчи след
Напраздни френски усилия. 3 юли. Усилията на ната нота: Г-не . М-ръ председателю, Вследствие
французите да си възвърната отнетите имъ позиции щастливо възтановепото единство между разделените
до сега две части на Гърция правителството на Него
гри Ла-Коведъ останаха н тоя пжть напраздни.
во Величество счита, че тъй като гръцки полкове, уОживление на руския фронтъ. 3 юли. Отъ Морето частвуватъ- въ боеветЬ на „Балканския фронтъ то не
W Припетъ бойовете б4ха оживени само при Рига, може да продължава да подържа официални съобщения
Зморгонъ и по средньото течение па Стоходъ.
съ Българското царско правителство, вследствие на
Но линията Ковелъ— Луцкъ тежки руски загуби. това имамъ честь по заповедь на моето правителство
Въ Източна Галиция бойовете продължаватъ.
да поискамъ отъ Ваше превъзходителсво паспортите
По височините на западния бр4гъ на Стрина ру- си за заминаването си за Гърция съ целия персоналъ
:яте ycnixa да разширятъ отвора който беха си про на легацията и на гръцките консулства въ Пловднвъ
дали на предишния день. Германските резерви . ги Варна и Бургасъ. (Б. Т. А.).
:преха.
* .
При Конюхи, срещу новите позиции на германЦените на храните и на първите материали въ
щтЬ резерви русите претърпели тежки загуби.
Добруджа. Въ допълнение съобщението ни отъ 29 VI.
бр. 2. на вестника съобщаваме, че окончателни опре
Пелопонезката войска. Войници и офицери масово делени цЬни отъ интендантството на 3-а армия съ:
ишаватъ на страната на Венизелоса.
Жито зимница .
.
.
лв. 22 —
Генералъ Папзлось, командующъ 5-я Корпусъ, е
„
летно
.
.
..,
-i-.-.
„ 24 —
юнскалъ да бжде причисленъ къмъ запаса.
Ржжь
.
.
'
.
'
.
20 —
г
Генералъ Коменосъ, бившъ воененъ министръ, въ
Ечемикъ .
.
.
. '" .:
„ ' 19 —
абинета на Вепизелосъ, е поелъ командата на Атинския
Царевица.
.
.
. л, .
„ 20 —
• рнизонъ.
. Овесь
.
.
.
. ; .
„ 18 —
"^инденбургъ за положението. На 2 юлий генералъ
Просо
.
.
.
.
.
„ 21 —
юяДмаршалъ фонъ-Хинденбургъ и гепералътъ отъ инФасулъ .
.
.
. ' ' . ' • „ : 30 —
)антерията Лудендорфъ посетиха аветроунгарската
Рапица ' Г
•;••,-:—;• •;•';;•-';-' в .- 45'—
лавна квартира за да се съветватъ върху настоящите
Грахъ
.
.
•'••..."'';..
„ 3 0—
[ бждащите операции на съюзните армии. ИмператоВълна
.
.
.
.
.
.
'
.
.
'
„
. 3—
>ътъ ги прие на продължителна ауденцпя. Следъ
Козина . . .
.
. . '.'
„
4—
бЬдъ имаха съвещания съ министра на външните
Тия цени еж биле въ сила още преди датата на
ела и съ германския посланикъ въ Виена.
Фелдмаршалъ фонъ Хинденбургъ, относно поло- нашето съобщение, но само за покупките вършени отъ
:ението, каза: Войната е спечелена за насъ щомъ ний интенданството на нашата армия.
Извънредна'сесия на Народното Събрание. СпорЬдъ
държимъ неприятелските удари дордето подводни
ят:! извършатъ работата си. Неприятельтъ се наде- едно съобщение отъ София, предстоящо било свикване
|ипе да ни принуди чрЬзъ лишения да приемемъ то на Народното Събрание на извънредна сесия. На
инъ мнръ неблагоприятенъ за нашето и това на д£- дневенъ редъ щели да бждатъ поставени въпроси отъ
та ни бждаще. Желалъ бихъ държавниците на пе- чисто финансовъ характеръ.
у
штелските намъ страни да можеха да видятъ това
Детска забава. Учениците отъ тукашното първо
К(
то азъ отново виждамъ тукъ и те биха изоставили начално училище дадоха на 7 т. м. следъ пладне въ
и
*?рението си. Азъ отнасямъ съ себе си здравото с. Хаджиларъ, Тулчанско, литературно-музикална за
У*Адение
че ний ще уетоимъ до побЪдоносенъ край бава. Програмата па забавата бе изпълнена отлично.
у
Чсъюзътъ ни е непоклатимъ.
\
Отъ малката сцена импровизирана въ черковния дворъ
децата пеха и декламираха отборъ стихове за роди

.
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ната, за българския воипъ, за любовьта дъмъ семей
ството, труда и науката. Изпълнението на всеки номеръ бе- изпращано съ живи одобрения и бурни ръвоплескания отъ нриежтетвующите. Малките певци и
декламатори изненадаха и удивиха всички съ отлич
ната си подготовка. Особепо силно впечатление напра
виха декламациите и хоровите песни за родината в
подвизите на , българския войникъ; много отъ техъ
предизвикаха сълзи отъ радость и умиление.
Следъ забавата малки и големи залюлЬха па
селския площадъ весели народни хора, които -продъл
жиха чакъ до стъмпеване.
Приходътъ отъ забавата е 613-20 лв., отъ които
163-20 лв, въ полза на училището въ с. Хаджиларъ и
450 лв. за народо-спомагателпия фондъ „Добруджа".
Панахида. Завчера. 1 Юлий по случай шесть
месеца отъ смъртьта на Поручикъ Петровъ, отъ радио
телеграфната станция при трета армия, починалъ въ
една отъ местните военни болници въ тукашната
църква св. Димитъръ се отслужи панахида която со
отслужи съ участието на певческия хоръ, присъству
ваха временно находящиятъ се въ градътъ ни генералъ
Киселовъ на чело на офицерското тт.ло отъ частите
въ града и множество граждани.
• .
Наредба за използуване на ^войсковите средства
— хора,, добитъкъ, кола, железарски работилници —
когато еж освободени отъ специалната имъ служба, за
усилване на зенледелчеекото производство, дирекцията
за ступапски грижи е издала наредба, споредъ която
всички войскови части, които се намиратъ както въ не-.
посредствеция тилъ (оперативната зона), така сжщо въ
армейския тилъ и вжтрешпостьта на страната, еж длъж
ни да използувагь въ земледелчески работи хората си,
впрЬгнатия добитъкъ (волове и коне) всекога, когато
не еж заети въ специалната имъ едужба и когато об- '
становката позволява.
Използуването на добитъка и хората въ опера
тивната зона става по усмотрението на началника на
дивизията; използуването на добитъка и хората въ ар
мейския тилъ става по усмотрението на началниците
на тилови управления на отделните армии; използува-.
нето на добитъка и хората въ вътрешностьта на стра
ната става по усмотрението на респективните начал
ници на дивизионните области.
Използуването става или за сметка на частьта
(респективно на армията), или въ помощь на околното
земледелско население.
Дъждове. Пр4зъ последните два дни въ цела
Добруджа паднаха нови обилно-напоителни дъждове.
Медицински факултетъ при университета. Пра
вителството е решило откриването на медицински фа
култета при софийския университетъ. По настоящемъ
се правятъ нуждните проучвания.
*Унгарски геолози на Балканите. Геологическия ин
ститута въ Унгария е организиралъ една експедиция
за изучаване геологическите условия на Бадканиските
държави. Водители на експедицията еж директорътъ
на геологическия института въ Будапеща професоръ
д-ръ Людвигъ Лоци и поддиректора д-ръ Толосъ Сонталъ. Трима души отъ експедицията е вече пристиг
нала въ Белградъ, следъ което ще дойде въ България.

ИВДЕЪ Ж. ИВАНОВЪ—БАВАДАГЪ
Настоятель на всички български вестници и

СКЛАДЪ
на канцеларска хартия и училищни потреби.

• jWW-.l.tjMIJI.L.

които е прави намекъ па" цитата на Теодору. И тия
аазваШ( съвсемъ не еж имали тогава значението на
етничеео наименование на ромънския: иародъ и на зешхте, Kirro те еж населявали. Съ техъ еж били нари
чани от1ТЪКъ дунавските български воеводства пораг
т,и това, е Седмиградско и Панония еж представляваш ooniHpit пасища, отъ гдето названията Влахия, Влапко, ^ернлВлашко, бела Влахия, голема и малка Влашя, еж мицли и върху новосформированитЬ крайдунав:ки воеводсва, когато българите основаватъ отсамъ
дунавското лрство.
Верно »обаче, чо между тия овчари е имало гоемо число р)мски колони, отъ ромънизиранн римски
'оби, които сл влизали въ общото наименование „влаи' и възможщ е съ това наименование, да се е обоначавало й Taj именно римски роби въ състава на
оито еж влизал1 и ромънизирани скити, но не по-иалко
върно, че всич.и тия римски остатъци въ Влахия, въ
азличие на своб*дното българско местно население еж
е наричали съ социално название „ромъни", конто не
то, че не еж с&таВдявали господствующия въ Влиия елементъ, но 1апротивъ техното етническо име ста1 въ тая страна «инонимъ на думата „робъ". „Робгвото въ Влахия, — иа зва саиъ Xenopol, винаги се е
Фичело съ името ,ромъния" (Ромъия), а робътъ съ
(ето „ромънинъ". То»а е странер.ъ ^чктъ, етническото
ie на единъ народъ ца служи цт г. арицателно на
й-деградираната „кл«а" (Хенорялъ- X; I стр. 205).
когато свободните с«ляни българи съ бивали при"давани да се проданатъ на землевладелците, те еж
нулиралис в овъ
продажбените договори, че „се прода7
ит
\ ,2.
* A*ua като ромъни съ всичката своя
"я". (Zlid. стр. 225).

Това е гражданското и политическо състояние на,
ромънитЬ въ Влахия и то се обяснява както съ факта,
че съ отеглюванието на Аурелиана етъ Дакия, той е отвелъ съ себе си и всички римски граждани, като е изоставилъ тамъ само, обезнаеледените отъ, гражданство,
римски овчари и колони, тъй и съ факта, че така изо
ставените римски илоти, подпадатъ подъ властьта па
местното дакийско славянско население.
Горните обстоятелства се установяватъ отъ ла
тинските хроники, които отбелезватъ отеглюването на
Аурелияна отъ Дакия, отъ хрониката на маджарския анонимникъ Bfiac- и тая на Кеза, въ която се казва, че
„римските граждани и отъ Панония се отеглюватъ въ
Апулея, а техните овчари и колони останаха въ Пано
ния". {Xenopol T. I. стр. 151).
Това състояние на ромъпите, продължава н до
18. векъ н Xenopol въ опровержение на маджарите,
които имъ натекватъ, че те съ роби и гости въ собс
твената си земя, се мжчи да доказа' че робството въ
Ромъния е резултатъ на послБдующн социални и екояомически причини.
Между това все отъ неговите цитати, конто да
ваме въ слъдплта статия, става явно, че останалите въ
Дакия, ромъни се губятъ въ славянската маса на бив
ша Дакия н вместо тЬхпата история каквото собствено
те ненатъ, той имъ присвоява тая на българите отъ
влашките воеводства, която до Матея Васараба и Ва
силий Лупу (1650 год.) по-вече отъ 300 годпии следъ
падането ни подъ турците, запазватъ чисто българ
ския си характеръ, за да подпаднатъ на свой редъ подъ
гърцизма, отъ който се емансипиратъ, едва, въ началото
на 19-й векъ съ нео-латипската насока, възприета подъ
влиянието на траиси де.леките ромъни, които едва то

гава проявяватъ самостойно национално съзнание, въ
средата на робското до тогава, ромъпеко племе.
При такова едно положение на • историческите
данни, доста странни се явяватъ тезисите на ромънските автори, за ромънски характеръ на българската дър
жава, за ромънско влияние въ политическия живота на
българите и £а ромънско владичество въ Добруджа.
Народъ въ такова състояние, етническото название,
на когото служи за нарицателно па най-обезнаследепата клаеса въ обществената среда въ която е живелъ,
пе може да играе никаква роля и да указва каквото и
да било влияние, въ политическия животъ на единъ тъй
силенъ господствующъ елементъ, какъвто съ биле въ
онова време българите, владетели не само на полу
острова, но и надъ целата Дакия съ граница до тога
вашната Унгария.
.• ' i
. • .
Титлата на Асеневци, прочие, далечъ отъ да сви
детелствува ?а некакво ромънско влияние надъ бъл-'
гарското царство и неговата политическа съдба, свиде
телствува само, че Влахия е била едиоотъ технктЬ'
владения, безъ ромънския елементъ да е игралъ роля до
ри въ еждбините на влашките земи, които тогазъ к
много по-после съ били земи български, съ българска
управление, съ български воеводя й боляри, съ бъл
гарска култура, съ българска черява и писменость ш
съ господствующъ български езикъ, който тогава е
билъ и езикъ на власите, както това ще видимъ въ.
идущата статия.
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(Списъкъ № 4).
-л../

на българите — добруджански граждани, които ромънитъ еж отвлекли като заложници и държатъ затворени въ
салхани, затвори и открити плънничееки лагери при епециаленъ мжчителеки режимъ.
гр. Меджидие.
1 ГОрданъ М. Стояновъ 60 г.
2 Димитъръ М. Стояновъ 22 г.
3 Илия Христовъ 18 г.
4 Тиню Радиловъ 58 г.
5 Василъ Стояновъ 60 г.
6 Школа Христовъ 52 г.
7 Лазаръ Димитровъ 38 г.
8 Пешо Стояновъ 65 г,
9 Николо Танасовъ 30 г.
10 Иванчо Христовъ 18 г.
11 Владимиръ Минковъ 37 г.
12 Тодоръ Митевъ 4G г.
13 Ради Тодоровъ 37 г.
14 Иванъ
„
39 г.
15 Юр. Н. Табаковъ 58 г.
16 Иванъ Христовъ 36 г.
17 Кръстю Христовъ 25 г.
18 Христо Лазаровъ 47 г.
19 Стоянъ Цветковъ 65 г.
20 Неделко Георгиевъ 50 г.
21 Георги Атанасовъ 65 г.
22 Христо Ивановъ 45 г.
23 Митю Христовъ 33 г.
24 Пени Христовъ 26 г.
25 Ангелъ Антоновъ 23 г.
26 Стефанъ Аврамовъ 35 г.
27 Христо Иосефовъ 18 г.
28 Ангелъ Велевъ 50 г.
29 Георги Къстановъ 50 г.
30 Наумъ Наумовъ 43 г.
31 Димо Наумовъ 48 г.
32 Теофилъ Петровъ 20 г.
33 Ставри Георговъ 36 г:
34 Колю Георговъ 25 г.
35 СпироБутевъ 28 г.
36 Трифонъ Якпмовъ 22 г.
37 Ставри Стефовъ 46 г.
38 Методи Костовъ 28 т . .
39 Ангелъ Ставревъ 24 г.
40 Насте Георгевъ 50 г.
41 Илия Мановъ 40 г.
42 Коста Танасовъ 32 г.
*•
43 Петъръ Ионевъ 33 г.
44 Колю Деневъ 25 г.
45 Зафиръ Георгевъ 40 г.
'
46 Тодоръ ЗаФировъ 15 г.
47 Петко РадОславовъ 37 г.
48 Киро Николовъ 45 г.
49 Жеко Митевъ 21 г.
60 Трайчо Петровъ 21 г. '.

4 Маринъ Михалъ Петровъ 18 г.'
5 Костадинъ Куцаровъ 30 г.
6 Елена Кост. Куцарова 26 г.
7 Мария Кост. Куцарова Юг.
8 Гана Юрданъ Танчева 32 г.
9 Синина Сава Тинчева 30 г.
10 Анка Петъръ Каменарова 25
• 11 Димитъръ • Петровъ 5 0 г.
12 Цанко Стояновъ '35 г.
13 Димо Пауновъ 56 г.
14 Балчо Пауновъ 60 г.
15 Василъ Ганчевъ 45 г.
16 Георги Панчевъ 55 г.
17 Ангелъ Ивановъ 21 г.
18 Кръстю Мих. Пеневъ'37 г.
19 Ганю Мих. Пеневъ 32 г.
20 Пантилей Калчевъ 45 г.

е. Кара-Наеуоъ (Кюет,).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
,12
13
14
15
16
17

Христо Киряковъ.58 г.
Никола Хаджиларски 52 г.
Страти Хаджиларски 50 г.
Димо Т. Чолаковъ 55' г.
Жечо Игнатовъ 62 г.
Костадинъ Игнатовъ 58 г.
Жечо Т. Ивановъ 58 г.
Димитъръ Моневъ 65 г.
Моню Василевъ 59 г.
Драгни Симеоновъ 58 г.
Велико Тодоровъ 54 г.
Нейчо Иовевъ 68 г.
Димитъръ Минчевъ 65 г.
Парушъ Кпровъ 52 г.
Колю Еневъ 52 г.
Димитъръ Ивановъ 52 г. "
Маринъ Стояновъ 40 й
Петко Ивановъ'40 г.
Владимиръ Стояновъ 28 г.
Петъръ Пейчевъ- 62 г.
Василъ Стояновъ 15 г. .-. ; ; •

е. Каеъмча (Кюетенджееко).
-1 Михалъ-Петровъ 55 г.
2 Яна Михалъ ПетроЕа 50 т.
3 Мадчо. Михалъ Петровъ 22 г. '

'

1
2
3
4
5
6
. •. 7

;

" • ';
' ,\
,

1 Маринъ Долапчиевъ 80 г[
2 Велико Славовъ .80 г.

е. Пелитли (Кюетенджанеко).
1 Недко М. Стойковъ 19 г.
2 Андонъ Димитровъ 45 г.

е. 'Дуинджий (Кюетендж.
Георги Стояновъ 70 г.
Неделчо Стойчевъ 70 г.
Сава Сжвевъ 55 г.
Колчо Ив. Калчевъ 35 г.
Стоянъ Вичевъ 70 г.
Димитъръ Гоенодиновъ 70 г.
Тодоръ В. Добревъ 18 г. *
Якубъ Кемаловъ 18 г.

е. Бей-Даутъ (Кюетендж-ко).
;

Симеонъ Д. Славевъ "
Иетръ Димишовъ
6. Слави Ил. Бадевъ
7. Дико Д. Славевъ,,
-, •
8. Курти Михаиловъ •
9. Курхи Малчевъ'
10. Георги Лазаровъ
П.Танасъ Д. Т.ь..1 •<.. . ,,. '
12.. Ив. Танасовъ Д. Тилевъ, Юг.
. у-ченикъ въ Свшцовската Гимназия
13. Стефанъ Чъневъ, .,
,.
и •.
; 14., Калчо Непковъ
• :15. Стоянъ Жейповъ,
16. филчо ЖелЬовъ
17. "Христо Петровъ .'• ••
;-18. Митю.Сл.: Андреевъ '. .."•"
4.
5.

е. Инанъ-Чешме. (Кюетен.)
1. Жечо Ионовъ
-2. Иванъ Стоевъ
3. Костадинъ Стоевъ
4. Сивко Драгневъ
0. Колю Колевъ
6.' Иванъ 1йевъ
7. Вълчо Вълчевъ
8. Станю Стоевъ
9. Ради Георгевъ

'

е. Потуръ (Кюетендж-ко).
1. Георги Бациновъ
i 2. Велико Кировъ
3. Симеонъ Димовъ

е. Еремликъ (Кюетендж-еко).

Тодоръ Николовъ -80 г.
Василъ Тодоровъ 55 г.
Каню Ив. Кировъ 55 t
Иванъ Симеоновъ 65 г.
Петъръ Ив.. Николовъ 56 г.
Господинъ Ив. Добревъ 42 г.
синъ му Иванъ 17 г.

1. Ефтимъ Петровъ
2. Колю Ивановъ
з. Георги Ивановъ '

1. Стано Ивановъ
2. Симеонъ Великовъ

1. Андрей Бълчевъ
2. Стоянъ Поповъ
3. Керчо Мартовъ

г.

е. Гол-вмъ Гаргалъкъ. (Кюет.)'

1
2
3
4
5
6
7
8

е.Сарж-юртъ (Кюетенд-)

е. Каеапкьои (Кюетенд-еко)-

е. Мал Гаргалъкъ. (Кюет.)"

Доленъ Иримликъ (Кюет.).
1
2
3
4
5
6
7
8
•9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21.

Маню. Петровъ 46 г.
Кулю Боевъ 65 г.
Еню Петровъ 58 г.
Госнодипъ Стояновъ 50
Неделчо Сжбевъ 18 г.
Митю Юрдановъ 18 г.
Маринъ Вичевъ 65 г.,
Петър Мартевъ 60 г.
Снасъ Иванчевъ 60 г.
Маню; Андреевъ 30 г.
Цони Ивановъ 18'г. '
Мани Добревъ 70 г.
Неделчо Начевъ'54 г.
Пею Добревъ'' 5 5 г.
Митю Великовъ 14 |г.;
Маринъ Петровъ 15 г.
Лазаръ Петровъ 18 г.

19. Слави Калчевъ
20. Жечо Д. Тилевъ
21. Петръ Нодевъ Чобаноолу.

1/Дим. Маневъ
2. Парушъ Кировъ
'•• 3. Колю Еневъ
4. Дим. Ивановъ.
5. Маринъ Градинаря
'
(j. Колю Хаджиларски
7. Стратия [ХадЧкиларскн
8. Димо Танасовъ' ' * ' ' ' . :
.'. 9. Димо Алексевъ
10. Жечо Ид-натовъ
11. Чудинъ'Игнатовъ
12. Петко Стояновъ
13. Велико Тодоровъ
14. Петръ Пейчевъ
15. Петръ Алексевъ
16. Драго Симеоновъ
17. Нейчо Иовевъ
18. Дедо "Юрданъ Градинаря

гр. Балчикъ.
1 Атанаеъ Кандиларовъ 25 г.
, 2 Василъ Т. Поповъ 33 г.
•3 Неделно Костадиновъ 44 г.
4 Желю Атанасовъ 38 г.
5 Петраки Гавраиловъ 50 г.
6 Никола Кючуковъ 35 г.
7 Манолъ Овчаровъ 56 г.
8 Атанаеъ К. Вълевъ 16 г.
9 Георги Костовъ 20 г.
10 Андрей В. Опраловъ 16 г.
11 Георги- Анастасовъ 42 г.
12 Хаф. Натъкъ X. Алиевъ 42 г.
13 Хафузъ М. Сарачъ Ал. 60 г.
14 Халилъ Касади 35 г.
15 Юсуфъ' Менлибаръ 36 г.
16 Черкозъ. М. Хасановъ 75 г.
17 Реджебъ М. Франгалъ 24 г.
18 Мехмедъ' Бекиро.въ 32 г.
19 Мехмедъ Мазлъмовъ 25 г.
20 Мехмедъ Бекировъ 52 г.
21 Османъ Кадировъ 36 г.
22 Ибряяъ Алиевъ 40 г.
23 Арапъ С Аптуловъ 49 г.
24 Ибрям\ Алиевъ
25 Игнатъ Ивановъ 30 г.
26 Петръ Люцкановъ '36 г.
27 Гавраилъ х. Денковъ 37 г.
28 Атанаеъ Василевъ 41 г.
29. Мурадъ М. Мустафовъ .
30 Юсуфъ .Мусовъ 38 .г. , ; . . ; ' .
31 Изетъ Салиевъ :22. г. •'32 Хасанъ Мустафовъ ..21 г;
33 АлиИсмаиловЪ 18 г.
34 Мустафа*: Емурловъ 32 г.
35 Фбйзула-Калиловъ- 23 г.
36 Али Исмаиловъ
,37 Мехмедъ Мустафовъ (с' Тартам.)

38 Еминъ Салиевъ
39 Токатлх М. Али Мехмед.
40 Али Хаджи М5стафовъ
41 Индже М. Хасановъ
42 Емурла Чаркчи
43 Дели И. Ахмедовъ
44 Вели Мустафовъ Хощафчи
45 Исмаилъ Ап- Реизовъ 35 г.
46 Касимъ 31иктадовъ 55 г.
47 Али Касимовъ 22 г.
48 Зекуие Митхадовъ 62 г.
49 Максудъ Зекриевъ 22 г.
50 Мезаджи Османъ 46 г.
- 5 1 Ибрямъ Сейфуловъ 25 г.
52 Галаталж Хачимъ 29 г.
53 Узупъ Али 28 г.
54 Бояджи Расимъ 45 г.
55 Али Алиевъ 26 г.
56 Мидо М. Мустафовъ 75 г.
57 Арсланъ Тахировъ 44 г.
58 Стефанъ Енчевъ 25 г.
59 Добри Николовъ 18 г.
60 Исмаилъ Юрюкъ Хасановъ .28 г
61 Ахмедъ Шабановъ (отъ Силистра'
62 Али Мустафовъ 55 г.
63 Исмаилъ Мехнедовъ 53 г. '
64 Зейнулъ Реджебовъ 25 г.
65 Изиетъ Салиевъ (цигапинъ) 25 г,
66 Сали Алиевъ
• „ . . 42 г.
67 Иванъ Михаиловъ 44 г.
68 Али х. 31устафовъ 35 г.
69 Ибрямъ Халиловъ 28 г.
70 Андрей Митаковъ 40 г. '
7Г Василъ Яневъ Кжтоевъ 40 г.
72 Сюлюманъ Мустафовъ 28 г. S73 Тефикъ Ахмедовъ 30 г.
: ,6

• гр. Каварна (Балчишк//
1 Свещ. Михаплъ П. СтеФанов^Н
Иванъ Г. УрумОвъ 5*.
3 Демиръ Колишевъ 60 г. ';'*'
4 Юрданъ Д. Кайкамджозовъ" 28 i
5 Никола Атанасовъ 42 г. '.•
6 Василъ Н. Поповъ 26 г.
7 Георги Ив. Табаковъ 56 г. •
8 Никола Юрдановъ 35 г. 9 Коста Ив. Узуновъ 46 г.
10 Сотиръ Г. Куневъ 32 г.
11 Никола Ст. х. Жечевъ 23 г.
12 Кирякъ Ил. Калайджи 45 г. '
13 Рафаилъ Ст. Гочевъ 26 г.
14 Калчо Калчевъ 56 г.
15 Сали Алиевъ Ходжа 45 г. ;,;
16 Исмаилъ Ибрямовъ Ходжа 4f >.
17 Хашимъ Исмаиловъ .,
24 г.
18 Тома П. Налбантъ 43 г.
19 Стефанъ Ивановъ 65 г.
20 Панайотъ Вечевъ 58 г.
21 Василъ Ивановъ 64 г.
22 Никола Неновъ 42 г.
23 Кпледжи Ахмедовъ 68 ч '
24 Неделчо Д. Абаджпевъ 17 г. •
.25 Филипъ Д.
„
-р v.
26 Изетъ Мустафовъ 45 у
27 Стефанъ Перелинговъ >2 г.
28 Михаилъ Радевъ 64 :
29 Никола Ивановъ 49 г.
30 Стоянъ Сжбевъ 19 i
31 Али Арифовъ 26 г'
32 Агаимъ ТалиповъЗ» г.
33 Христо Радулевъ''КГ г.
34 Д-ръ Г. Н. Чакалвъ 50 г.
35 Величко X. Васюпвъ 48 г.
36 ' Захари В. -х. Хо1евйчъ '38' г.
37 Райко Димитров'. Жековъ 23 г.
'38 Никола; Василево Николовъ 22 i
'39 Рандю Ат. РайАовъ 24 г.
,.
40 Ядаки Късневг. 40 г. :
41 Станчо Хр: Ггйковъ 2-2'г.

№

^
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