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Чуждите народности въ Добруджа.—Руската армия разгромена.—Англичаните противъ мира, — Преустройството
на администрацията въ Добруджа—Историческите права на България върху Добруджа.
Ант. Борлаковъ

Чуждите народности въ Добруджа
Освенъ българите и ромадяте, за които говорихъ вече,'въ Добруджа живеятъ още десеть други
народности: татари, турци, малорусн, липовани, немци,
търпи, евреи, италианци, арменци и цигани. Следъ
българите, и ромъпите най-многобройни ех първите
четири етнически елемента. Другите народности обраауватъ незначителни групички, пръснати н8ъ ц4лата
область.
Нито една огь тия народности не може да
каже, че Добруджа е нейно отечество. Като извлючимъ турците, които пр4зъ първите три века отъ
Своето владичество, конолизиратъ съ компактни маси
тоя кхтъ и отпосле, поради руско-турските войни
врезъ осемнадесетия и миналия векъ, разрйдяватъ
своите поселища, — всички други' чужди народности
«х нови пришелци, дошли като бежанци отъ своите
отечества следъ 1850, 1856 и дори следъ 1878 т.
да дирятъ подслонъ, полннъкъ и леки печалби. Тлас
кани отъ нуждата и привличани отъ богатствата на
,)Втрйяата...._те., идватъ.. тудъ^ следъ. вато творчеекиятъ
трудъ на българина бе успелъ вече да възобнови
опустошените отъ войните села и градове, да съз
даде, условия за земеделска, промишлена и тър
говска дейность и да възстанови стопанската и ду
ховната жизненость на цела Добруджа. Наистина, и
новите колонисти внасятъ своя ДБЛЪ въ общия сто
пански строежъ на обдастьта, но никога те нито
успеватъ, нито п ъ к ъ с х целили да се издигнатъ въ
нея като ржководенъ, вултурепъ, стопански и общественъ факторъ. Русите и липованите съ рпбодовството си, евреите, арменците и гърците съ тър
говията си, татаригЬ съ коневъдството и каруцарството си,, неиците и италианците съ малките си
образцови селски стопанства допълнятъ само некои
страни на силно развития вече стопански животъ,
съададенъ, поддържанъ и направляванъ отъ енергич
ните български търговци, еснафи и земледелци.
Кротъкъ и тихъ по природа, безкрайно толерантенъ къиъ всички, надарвнъ съ широка житейска
опитность, добруджанският* българннъ още отъ вре
мето па турското владичество е поддържалъ найдобри стопански и обществени отношения съинородните си съжнтели. Тези отношения съ некои- отъ
чуждите народности ставатъ толкова близки и прия
телски, че роиънските власти почватъ твърде осно
вателно да се, боятъ отъ възможностьта на единъ
добруджански съюзъ, насочепъ срещу техния режииъ,
Страхътъ отъ „славянския бловъ", за който съ вндиио неспокойствие говорятъ добруджанските префекти въ своите ежегодни отчети, кара ронъяиште
управници презъ всичкото вреае на техното влади
чество да сеятъ най-безскруполно вражди и раздори
между отделните народности, да иенажнратъ едни, за
да преследватъ други, да насъскватъ турци, татари
и гърци ерещу българи и русг, липовани н руси
срещу турци и немци; италианци и неици срещу ру
ся и липовани, потнокваккн и ограбвайки всички.
Оенованъ на едно насилие надъ конституцион
ните и парлаиентарните принципи, ръвоводенъ отъ
жакиявидпетичпото „дели и владей", — ронънекпятъ
режииъ въ Добруджа бе тежъкъ п непоновииъ за
всички народности. Отказвайки политическите права
и свободи на всички, той бе си поетавилъ само една
«адача: да прокудн чуждите народности, да ограби
яемите м имотите нмъ и ако е-възможно, да ги до-

национализира. Първи, които пострадаха следъ бъл
гарите отъ ромънския гнетъ, беха турцит* н татарите.
Създадениятъ отъ Когълинчайу въ 1882 г. ваконъ за поземлената собственость въ Добруджа лиши
татприте отъ земите, които турското правителство
бе имъ дало презъ 1859 г., и чре.ъ една при
страстна и своеволна ревизия на „тапият*" (кре
постните актове), обяви за държавни имотите на го
дена часть отъ турскотои другото население. Следъ
закриването на българските училища ж присвояванне
на българските черкви, религяозно-просветната авто
номия на мусулмаиските вероизповедни общвня бе
унищожепа подъ формата на държавна нздържка ва
турските училища и джааии. Богати* преходи ва
вакжфските имоти, предназначени за издържка на
джамии и училища, биваха прибирани отъ ронъпското държавно съкровище, отъ което се отпускаха
жалки подаяния срещу' задължението, на турските
първенци да съдействувате на своеволния ронънекм
режииъ. Униженията, оскърбленията к своеволията,
на които бе подложено мувуднанекото население, ако
и въ по смевчена форма отъ тия, упражнявани спремо българите, .неяаха край.,цТовъ, застави ..гол*ма
часть отъ него да продаде на безценица нкотнт*
си и да се изсели въ Тур мия.
Въ единъ немоаръ, подаденъ отъ добруджански
първенци до законодателните тела въ Букурещъ
презъ 1900 г , се казва: „Голена часть отъ мусулианите, немците и диповапвте се изселиха тази
есепь. Другъ единъ чранепортъ отъ трпдесеть—че
тири десеть хиляди се готви за напролеть. Истин
ската причина за тая емиграция е онова положепне
па слепо и унизително подчинение, което ни налагатъ изключителните закони, съ които сме управля
вани, и подигравките, които се вършатъ съ насъ подъ
техна закрила". (V. Kogalniceanu. Dobrcgea.
стр. 134).
За да париратъ стопанското и културно вли
яние на българския.елементъ, ромъните започватъ
следъ. 1880 г. да пасърдчаватъ колонизацията на
Добруджа съ алзаски немци, които наАускаха своите
по-раншни колонии въ южна Русия. Требваше, обаче,
да минатъ само неколво години, за да разбератъ и
новите .колонисти, че подъ ромъпекия режимъ на
безправие и своеволие мъчно се живее и да започнатъ да се изселватъ въ България, Турция и Аме
рика.
Въ едно отворено писмо до роиънския министъръ на финансиите отъ 24 августъ 1899 г. нем
ските колонисти отъ с. Коджелакъ, Кюстендженско,
рисуватъ ромъпевото управление, както следва ^ З в е 
ровете, отъ които се боимъ, съ пашите чиновници:
ако ииатъ нужда отъ пари, ограбватъ пи; ако съ
жадни за кръвь — нзпиватъ ни я . . . И когато се
оплачеиъ па префекта или околийския началникъ,
те ни нращатъ въ Америка".
Освобождението ва Добруджа в и освобождение
на чуждите народности, които я васеляватъ, огь
гражданското, и политическото безправие, въ. което
трндеееть м осемь години ги държа безскруполната
и алчна за чужди богатства ронънока однгархия. Подъ
знамето на България тия народности ще найдатъ усло
вия за спокойно стопанско, политическо и културно
развитие, защото то е знамето на най-широките
граждански и политически права и свободи, защото
то е знамето на държавна справедднвооть, на граж
данското, религиозното и политическото равноправие
за всички, които стоятъ подъ него. Демократическата

българска конституция, приложена въ Добруджа съосветеното отъ нея всеобщо гласоподаване, ще обез
печи най-широкото участие на добруджански1* меп•щеетва въ политическия м обществеиъ животъ на,
страната и ще създаде оная. обществена солядарноетъ
между т*хъ, при вояю потисканите до сега чужди
народности ще нам*рятъ тукъ своето истинско второ
отечество. •

Руската армия разгромена
Руекнятъ фронтъ пробитъ на 250 километра. Отсталдението на pyess* no ц4лпа фрожтъ. Голямата
,
. нляика.
Русит* бити при Сяоргонъ. аз »Д1Й. Юго-за
падно отъ Дюиабургъ отбнхме едно руско нападеняе.
Южно отъ Сморгонъ, включително до Крево, руси*
атакуваха на сутрвньта на ново, сдЬдъ като техилте
многобройни атаки пр*зъ вечерьта беха отбятн «ъ го
леми загубя за r i x v Барабани яятъ огънь предшедствуваше щуриуването, което ъъ успеха с. коле
баеше, ту към* елката, ту къмъ другат» втранс, до
кат* вай-после ви се отдаде да нзхяърлнкъ русите
отъ няколкото и*ета ва вашата поавцжя, rgito се
б*ха закренжлк. Но вечеря иоавцията, блъгодарене на.
контра атакмте ва преспжте. п а т . яойек*, пад^а *ъ
нашн ръце. Днееъ зар* ньта влнровя руехя ятехя южно
отъ Сморгонъ се намврадъ педъ нашия преград. огънь.
Русите бити и при Серетъ. 23 юляя. Нашата кон
тра-атака южно отъ Серетъ прннудн руелт* да втстъивтъ чакъ до Карпатите. Иревъаходното коъандуване н голямото аеланке на войсковите части ДА ВЪ;»вятъ напр4дъ реалвзяра желанля резулмтъ. Няй со
наинр&ие по вксочквя нрпосредетвено sanagit отъ.
Тарнополъ. Няй преминахме звелезо-пътната ляния ;
Рохатинъ-Островъ източно отъ нашите стари иовиции
и започнахме да напредваме отъ двете страни ж
р! Днестръ. Непрнятельт* оказа силно съпротивление
южно отъ споменатата жехЬзо-пжтна ливия.
По целия язточенъ фронтъ, отъ язточннт* езера
до Черно море, се водятъ оли?сточени боеве въ големъ
успехъ за германското и съюзно оржжяе.
24юний НрнЯвобщадъ русите атакуваха безуепвшно,
следъ което на другия день еттряньта бидоха оконча
телно бити чрЬзъ нагаия унищожителен* огънь. Юго
западно отъ Дюнабургъ, следъ силна артилерийска под
готовка, те поведоха йетъ пътя шесть ДЖВИЙИИ срещу
нашите линии. Следъ ожесточепъ ракоиашепъ бой неприятельтъ' требваше да отстлпж, като пр*търп* не
чувани до сега загубя. Също и при Криво русит* ата
куваха по единъ фроптъ отъ 5 километра широчина;
те бидоха отблъснати. Селото Криво е пагъвъ нашн
ра^це; пеприятельтъ нападаше южно отъ Сморгонъ
всичко съ 3 дивизии, чиито полкове бидоха оетаивнониотъ заловепнте полкове и наддалите npix* фронта
мъртви. Отъ тЬхъ само останки се завърнаха.
.
При групата армии па Бьоиенъ Ермоли, страте
гическото развиване на нашит* операция въ източна
Галиция е все още мощно. Също по фронта на eiuept
ните Карпати русите отстдпватъ. Отъ северъ до го
ристите Карпати пий настъпихме ио едянъ фроптъ
отъ 250 километра. Нашите лобвдоноспя корпуси при
преминаването па северъ удържаха победа южне огь
Тарпополъ. При Трамбова отчаепитЬ руски масови атаки
бидоха отблъснати. Подайче, Хеличъ я Бистрица Солотвннека съ иремянатн. До сега плячиата но може
да се остапови. Школко дивизии съобщават*, че съ
взели по 3000 плепнзка, многобройни оръдия дори де
пай големия калабъръ, влакове ni-лнн еъ продоводствепни прийаси и муницнн, бронирани влакове, авто
мобили, палатки и всевъзможни ъоеани принадлежности
ех взети плячки. Това показва неудържимото отстъп
ление на неприятеля. Северното крило ее въедкнк съ.
започпатото южно отъ Дпестъръ движение. На длъжъ
по целия фроптъ силпа неприятелска артилерийска
дейность. Руските атаки по двете страни на Бистрица
и южпо отъ прохода Тьолмежъ бидоха отбити. Ожееточепиятъ огънь между долините Тротушъ и Путца биде
последванъ отъ опита на русите н ромънигЬ да атакуватъ по шйрокъ фронтъ. Почти на всехъде нашиятъ
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огьнь принуди неприятеля да се завърне въ своите
окопи, а тамъ дЬто нилизаше отъ техъ биваше отблъснагъ.
Скщо на длъжъ по Иутпа и Серетъ артилерийскиятъ боя со значително засили. ИЬколко п*тн рускоронънеки части се хвърлиха въ атака. Те беха навсе«*д'Ь отбжтк.
Руско обяснение на погрома. Берлипъ, 23 юлмм.
До каква етепеяь е разложена руската армия, се вижда
отъ следната заловена по безжичния телеграфь телеграиа па изпълнителния комитеть на руския юго-запаДбНЪ'фронтъ на комитета на 11-та руска армия ж на
комисаря па 11-та армия до военния ммнистрь, времен
ното правителство, петроградскня съвътъ, изпълнител
ния комитетъ на селските делегати и до другите, главновомандующия"на руската армия: Германското настъ
пление започнато на 19 юлиЯ пр^дъ франта на 11-та
армия се развива въ една страшна катастрофа, воято
може да докара разгрома на революционна Русия. Въ
настроонеито на волските, които преди неколво дни
бидоха мзвараня напръдъ, благодарение на героичните
усилия н* съзнателното малцинство, стана единъ смленъ
и I; опасеяъ обратъ. 11аст*пателниятъ духъ изчезна
бързо. Повечето войскови частж се намиратъ въ едно
състояние на ааежлваща се разложение, За подчияепие на началството не може да става ж ду
ма. Често .войниците даже застрелвате тези, които
се оинтватъ да ги увещаватъ; нвкои части напускатъ
окопите безъ да дочакватъ приближвапето на против
ника. Има случаи,' когато «аповйдите аа изпращане
помощь на сражаващите се СА разисквали въ неволно
часови събратя, вследствие на това помощьта аакъенЬва съ 24 часа. Много често войските напускаха
позициитЬ си още при първия изстрвлъ. Уадъ фронта
на разстояние цели километри седвижатъ колони отъ
бегалци съ и безъ пушки, здрави, св^жн, безъ всЬвакъвъ
срамъ-и с* чувство-на сигурность, че пема да бждатъ
наказани. Отъ време на време се отдалечаватъ отъ
фронта цели ;Войскавя'1 части. Членове на армейския и
фронтовъ комитета нризнаиатъ, че положението изисква
. Най-крайни средства' и усилия и че не трЪбва пр4дъ
нигцо да се спираме'за да спаснмъ революцията отъ
разгромъ. Днесъ главпокомандующиятъ на югозападния
фронтъ' и началникътъ ;на•••11-та армия, въ съгласие съ
комисарите и комитетите,;; издадоха заповедь да се
«трлля, срещу :бегалцнте. Целата страна требва да
узнае истината по тезя -:събития; тя требва да изтръ
пне отъужасъ и. да панери въ себе си рЪшителность
да се- нахвърля срЬщу тЬзи, които
съ своето малоду
шие .уничгожаватъ революцията)-:

отделения се опитаха да нанрЬднатъ, но бе*а прого
нени съ огънь. Южно отъ Гевгеди неколко огневи ура
гани. Край Долна Струма, при с. Хомондесъ, южно отъ
Сересъ, прЬзъ нощьта английска дружина съ ескадронъ конница насткпи въ неколко последователни ве
риги срещу нашите предни постове. Апгличаниге съ
ежленъ иатискъ се опитаха да измЬстятъ нашите предни
постове, обаче обходени отъ нашит-Ь застави, те, макаръ получили нови подкрепления, въ упорита ръко
пашна борба на ножъ н съ рхчни бомби, беха прину
дени да се оттеглятъ въ безредица па двения брегъ на
Струма. Загубжте на противника ек доста чувствителни.
*
Роиънски фронтъ. Отъ Махмудия до Исакча пу
шечна стрелба между постовете на м4ста доста ожи
вена. При Исакча и при Галацъ силенъ артилерийски
огънь.
На р. Серетъ по фронта на нашите войски силевъ артилерийски огънь.
Роиънски фронтъ, 22 юлий. По Долния Дунавъ,
между Махмудия ж Галацъ, твърде слабъ артилерий
ски огънь, а при с. Прислава, източно отъ Тулча и
пушечна престрелка.
Отбити френски атаки,' 23 юлий. Въ Фландрия артжлерийскиятъ бой е въ своя разгаръ. Той трая презъ
делата нощь. Нашите храбри водители па артилерий
ския бой сполучваха цельта успешно и надминаха не
приятелската артилерийска стрелба. Източно отъИпернъ
неприятельтъ атакува съ многочисленна въздушна ес
кадра. Нашите бойни аеропланн и протнвоаероплапни
орждия осуетиха тази техна атака. Осень неприятел
ски аероплана бидоха свалени. Разузнавателните ан
глийски дружини беха отбити. Между Авнонъ и Мернкуръ последваха силни нощни атаки; първоначалните
успехи на неприятеля беха изравнени съ нашите та
кива въ последствие.
*
Германски ycntxti ври Краонъ, 23 юлий. На за
падния склопъ на планината Вюртеибергъ при Краонъ
се отдаде при атаката, подготвена добре чрезъ силенъ
артилерийски огънь, да разширимъ нашите позиции
на 1 к.м. АлтенбурскитЬ войскови части и гвардия
изхвърлиха французите изъ неколко окопни линии и
доведоха съ себе си 250 пленника. Една отъ нашите
въздушни ескадри хвърли вчера првди обедъ бомби
надъ гр. Харбинъ, па английския брегъ на Източното
море; сполучливите нападения бидоха наблюдавани.
Всичките аеропланя се завърнаха.

Изъ чужбина

Военни новини.
<• •. Известия на: Щаба'на дьйствующата Ариия
•^'•' Македонски фронтъ; ;23 юлий 191*7,гоД.. Източно
о"тъ':11'репаскотр езеро, по Делистерй планина оживенъ
артилерйски огънь; На 'Нервепата стена едно; неприя
телско разузнавателно отделение хб' опита,да,,настлши
по' беще прогонено ; съ огънь.^ Йо^десния "брЬгъ на
Вардара ripr c v АлЧакъ^Махле'" и край долна,Струма
Схватки между, Ьхрапяющите; ЧастиЛ16 останалата Часть
отъ фронта съвършенно сла ба бойна ДБЙНОСТЬ,. ,:,'.;. ,'

. (Съобщебшя на В. Т. А.)

Безредиците въ Испания. Манифестации въ Вален
ция. Депутатите и безредиците. Барикадите въ Барцелона. Мадридъ,, 23 юлий. Мннистрътъ на вжтрешните
работи съобщава, че, понеже неколко групи манифес
танти въ Валенция се държали заплашително, жандар
мерията се намесила и възстановила реда. Политиче
ските вржгове заявяватъ, че депутатите, които взеха
участие въ барцелонското събрание, считатъ задачата
си за свършена и еж се върнали въ Мадридъ. Те ще
л
//. 'Македонски 'фронтъ, W ;юлиЙ;\!Въ"'завоя*'на',Черна отправятъ до правителството единъ апелъ, въ който ще
главните си искания.
отъ време на време кратки огневи',урагани.''Източно поддържатъ
:
отъ Черна и; ;въ/МъгУейско; 'къмъ 'Кбвилъ, сле'л,ъ. силна "* "11 Барцелона, 23 юлий. Въ една улица биде издиг
артялержиска Подготовка, 'неприятелски разузнавателни ната барикада, бунтовницигЬ бидоха бързо разаръснати
•аникеъ.'

::
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вследствие намесата на войските. Други кръгове се
опитаха същевременно да прЬдизвикатъ безредици, ад
бидоха разпръснати. Презъ пощьта столицата па Каталония взе отново обивновенния си видъ. Кафенетата я
театрите съ отворени, трамваите се движатъ редовно.
*
Положението въ Гърция вео неуяснено. Лугано, 23
юлий. В. „Секоло" се научава отъ Атина, че Ралисъ
свикалъ едно събрапие отъ петдесета гърцки депу
тати за да бкдатъ разгледани последствията отъ извър
шената отъ чужди войски окупация па гръцката територия, както и свикването на старата камара. Ралисъ
изложи своето становище и заяви, че опозиционните де
путати са длъжни да действуватъ противъ незакопеиъ
режнмъ. ПрисиствующитЬ, между които и бившиятъ
министръ Страто^ъ, исказаха мнение, че сега има сако
единъ начинъ да се реагира противъ правителевото.
Този начинъ е, опозицията да участвува въ парламен
тарните работи н да протестира въ парламента про
тивъ своеволните мерки на правителството.
*
Англия се извинява. Хага, 23 юлий. Министерст
вото на въшните работи съобщава: Английското пра
вителство е освЬдомило холандския пълпомощенъ
министръ въ Лондонъ, че английското адмиралтейство
признава за верно гледището па холандското прави
телство по въпроса за хвърлените срещу Циликзо бомби,
Правителството признава, че бомбите еж били хвър
лени отъ единъ английски въздухоплаватель, които мяслЬлъ, че се намира падъ окупираната отъ неприятеля
белгийска територия. Английскиятъ дърлсавепъ секретарь на външните работи е помолилъ холандския ми
нистръ да изкаже па правителството си дълбокото c v
жаление на английското правителство, което заявява,
че е готово да плати обезщетение. Обезщетението ща
бжде опрЬделено въ съгласие съ холандското прави
телство.
.*
Англичаните противъ мира. Лондонъ, 22 юлий. При
отпразднуването на белгийската незазисимость, Лойдъ
Джоржъ е държалъ речь, въ отговоръ на рЬчьта на
германския капцлеръ, въ която заявява, че пе виждалъ
въ рвчьта на канцлера никаква надежда за миръ. По
пататъкъ заявилъ, че въ английските корабостроител
ници се работело четири пжти по вече отколкото ми
налата година, че Англия имала запаси отъ съестнн
продукти за 1917 и 1918 год., разбира се, че требвало
да стане големо пестене отъ народните маси. Въ това
отношение не може да става паралелъ между Англия и
Германия. Антантата е длъжна да продължава войната
до сполучливия й край.
*
Лондонъ, 23 юлий. Новиятъ членъ на военния кабинетъ Сжръ Едуаръ Карсонъ произнесе въ Белгастъ
следната ре%; „Току що прочетохь речьта на новия
германски имперски канцлеръ въ Райхстага. Тази речь
не се различава много отъ другите речи, които съмъ
челъ преди. Тя е куха и иска да каже, че ако русите
иматъ нужда отъ миръ, те ще преговарятъ не съ прусащипата, а съ най добрите хора па германския народъ,
Ние казваме на германците, че първото условие за
подобни преговори е те да докажатъ своята искрениость. А за да докажатъ, че пе искатъ анексии и на
силие надъ другите, нека направятъ предложение за
започване на преговори при условие да оттеглятъ пре
ди това войските си задъ р. Рейпъ. Ако гермаипит-Ж
покажатъ, че се разкайватъ за несправедливостите а
за престжплеиията, които еж извършили въ Белгия,
Фрапция, Сърбия и въ други страни, миролюбива Ан-

ната на националния подемъ се указа по силна отъ во чанското класическо училище"; сюжвтътъ па първия
лята' на'този круленъ турски политически мжжъ ивев- български ромапъ ^Изгубена Станка" отъ Блъсковъ
ки опнтъ,- да се спре нейния водеяъ ходъ, намира ре има за тема случка изъ селския животъ въ Добруджа; най
шителен* отпоръж се разбива ирЬдъ една силна об- крупната сидейность, като учитель, деецъ и публицистъ
у;••••;•.-. ( В Ъ НЕЙНОТО ИСТОРИЧЕСКО МИНАЛО),
.w.:-.
щественна организация, която брои и своите дипломати Тодоръ Икономовъ развива въ Тулча и нема изда
въ, лицето „па братя Теодорови—Стефанаки и Димитракн ние отъ тая епоха па нашето книжовно възраждене,
""'" '"'.'.'.':.'•',.:.;:",,":; '.":'.::.'.!хн:.';''..:';' ^,С?!:\*".'^X;lбей; ж своите общественници и книжовници въ лицето въ
което не само Тулча, нъ и десятки добруджански села
-..• Добруджа подъ турцитЬ въ иадвечврйето на осво-' на Тодоръ Икономовъ, Епископъ Климентъ, Д-ръ Ян- да заематъ първо нЬсто въ списъка на спомоществувайсдителната воина. — Ролята на гр. Тулча въвъзраж- куловъ.Сава •ДобройЛоДня; Аитояъ Франгя, Кръстю телите. Едно отъ гнездата на Д я к о н а Л е в с к и о
даното на Добруджа. — Ролята на Добруджа въ въз* Мирски, Изворски i и др.; и своето организирано граждан тудчанското село Еан-кьой, клдето той отъ една стра*
ражданието на България. — Иконоиовъ, Левсни, Карад- ство въ отделни черковно-учялищнн общини, които даватъ на учжтелствува, а отъ друга чрезъ.поставеиъ човекъ.
жатаиПовъ Х&ритонъ, като добруджански дейци ^и ре членове на турския мизлишъ въ Русе и поддържатъ сноше- поддържа кръчма и ханъ за убежище и подслонъ на
волюционери. — Добруджа по фериана за< учредяване няесъ представителите на чуждит;Ь държави
въ Тулча; и хъшове н народни хора; средата на тудчанското насе
Екзархията и ио рвфоршенния проентъ на цариградската своите бунтовници и Съзаклятнлй;нГи; една, обединена и ление и това отъ неговата околпость създава К а р а д конференция аа даване автономия на България.;сплотена около общонародния мдоалъ,
компактна
маеса ж а т а , а първото гнездо на революционната дейность,
;
т
' " ' 2 8 - 0 . Въпреки войната ' отЪ i'854-• 1856 год'.,. отъ търговци/еснафи ,и земледелця, кол о циментиратъ на попъ Харитонъ ставатъ селата Паша-къшла, Бейвъ.ходящяятъ подемъ ца. првия' жи.вотъ, въ Добруджа' целяа. тоаи.разновиденъ^общественъ. жявотъ въ - общо даутъ, Конгасъ, Фрекацей и целата Бабаданска околность.
не.спира,чж последната руСко-турска война отъ 18t7r—' неразрушимо цело..Г1, ,,.,. .„..„,,>;,.. ',.,..'/.,' .',,'",'
Дълга е номеклатурата па всички ония проявле
1878 г; намира, Добруджа, съ .пълно' копсодидирап^' н ^ .'.."' ? 0 S a "е резултатътъ на оня подемъ,' който почва''•'' ния отъ,културния и общественъ животъ въ Добруджа
циопалпа физиономия,, напълно готова .за политическа'-,' отъ 1832 —;Д850"•р." и' който:йзпъстрюва"4ъла Добруд-'
оная на имената па първите строители на дцошна.
Та свобода па България, :р.тъ името..на която 1тази вой••' жа еъ^черкви, училища; и:читалища, окОдО^донТо тозг иБългария,
които подчертаватъ съ най ярки черти,
па бе обявена и воДеца.; '.',''',.'.",м'''.'..,.,',...',.. - ',',','.*..,',,'"/ животъ;закипева:'!/;'п,'л- 1 i;,".;t :;-г.1:Сл.,^,; ...-. ,г,,,Ч1........ крупната
..
роля,
която Добруджа играе въ духовното и
Отъ 1685 год. седалище на'.Силистренския.цашаВъ
1849
г.
Тулча
построява-',пова-+наа
i
хубавата
i
политическо
възраждане
па България. Ний не мислимъ
лъкъ става Бабадагъ, които се развива въ "силенъ тур
въ.щеда;Българи.д ги (0ще:цъ,1.859 #„\ca-поста- тукъ.да из.чернимъ всичко това, нъ това което требва
я & че ло
ски цеатръя, катоглавенъ градъ на ббласть.та, достига, ^черква,
, . на .борбата за деркоана^а, ни'. незавдеимость. ! да.кажемъ.д да.подчертаемъ, то е, че освободителната
60,000 дугаж жители. Новиятъ национаЛепъ подемъ на', т ;Ц.после,
при основането на екзархията'
брямта"-'Те-'
война отъ ,18,77—1878 г завари Добруджа въ пъленъ
;
:
;
;
българите въ 'Добруджа, обаче следъ войната отъ 1829 г,,| ио
одорбви
съ,
който'
чрезъ
пЬставейб
'лйцв
даряватъ
ек^
българска
жизпеность и екопомине само прЬсъздава/Тулча Ътъ неговите развалини,.по зархийското место вЪ! Орт*акьйй;:'а Тудчанйка"*а1''Че'р*'•' разцветь па чиетб
!
,
съ$дава отъ' него н повия цецтръ на' общеетвенния',сто-, ковна! община 'Я'. снабдава съ г първите :по» крупни-на-г ческамбщь, се 6кo'дo' 160000 жители, въ средата на
пански, културен'* и политически животъвъ цела/До-/ ричня средетва-^ОО:турски-дари.^-нуадвд з» дейно-, които;чуждите елементите играяхъ абсолютно някаква
общественна-роль^ съ около-80-ООоелски училища и толбруджа. Той става нейнъ .'главенъ' градъ и Добруджа^
устройство, Въ.,I860,г. гр., Тулча,построява специ-' КШ ;-1еРкви па автономни, български черковно-училищни
добива името вТулчански санджакъ". ''.'.,"„'.,.'.'' . , , • . . . ! то.
ално здание за своето класно училище,"на, което: дава'"
"*'•;'. Наедно съ това.Тулчапочвада BrpHWi ролята, на'.' зйаменателното за нацйоналпотб пи'и ШйтичоскЬ^съз-'^ общини, добили правото/па самостоятелна юридическа
метрополия н да дава български отпочатъкъ въ живота .на'. наняе назвапие;Г,;Сзетла България в ;г6V4866 г ; Xii- 'Д6'б4'( личяостьсъ/10-тииа читалища,' съ едйа: 4 класпа гимна
делата провинция, Напусто Мидхадъ-паша, се' опитва; роплодпяшаписва:и.издава иъяТулиа цвлагбългарска', зия,- съ една' българска епископия; съ еДпо българско
презъ 1870 — ,71,г.' да TypH(.:psKaV'на българските'^ христрматия.;Ло.,рбразеца.-да^Сяфродивдо,,въ,,която -съ- анонимпо-търговоко дружество! ^а вноеъ; изпосъ и байучилища, ж i a културния;ня 'животъвъ.Добруджа.' Въд-' гордость,поставя, като..свой,.титулъ; ,у?я^'ель' па Туд-' керски операции, 5 съ едно параходно ..такова, ,съ едно
благотворятедно^енско .дружество и' главно .съ,од1№-
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с$?лия щй почне преговори за да спаси евета отъ воеи
а-онте ужаси. Ние желаенъ мжръ, за да могатъ нашнте
•:ЗОЙНЯДН да се върнатъ по домовете си. Обаче т*зн,
дконто не могатъ вече да се върнатъ, искатъ отъ пасъ
'••.мирът* да бдде т р а е н ъ и да ня гарантира, че т е не
•--•е* пожертвувани нанраздно.
*
Ккмъ Лъвовъ въ оставка. Социалистически кабилявтъ. Петроградъ, 23 юллй. ,Бжржевжя,Ведоности" съ
общава, че нжнястръ прйдседательтъ князъ Лъвовъ си
'-яодалъ оставката. Керенскж билъ вдзначень за -мянжстръ
жредсехатель и остава мянжстръ на войната. Цертели
'-билъ нмначенъ са мянжстръ на вътрешните работи и
-остава същевременно ж мжнжстръ на пошжте и телемхрафжте. Некрасовъ билъ назначен* временно м мя
нжстръ на правосъдието.
.

'

,

*

'

.

•

•

•

.

Петербургъ, 22 юлжй. Князъ Лъвовъ заявял*, ч .
.-г-аенс-же още да даде обяснение по даване оставката си.
Д(еренскж отправж заповйдь до флотата, въ която sano?аедва cuina главно на персонала й въ жзточно море,
Дкато нредложжлъ жзбжрапето на новъ. Всжчкж подозрж"телнж лица требва да бъдатъ затворени и вакаранж
лод* страж* въ Петербургг,

Цистерните на д-во .Нафта" въ услуга превоза
"«•зтъ Кюстенджа. Дружеството „Нафта* е турило па
^разположение цистерните сн вагони за превозъ на газь
- ! за вр-вмето до свършека на войната. Тези вагони, снодредъ една разпоредба па дирекцията на железниците,
:ще се третиратъ като такива, които приаадлежатъ
<нъмъ нашия паркъ, тъй че следъ разтоварването имъ,
"лце се язпращатъ, колкото е възможно по-скоро, за Кю'•тетенджа за ново натоварване.
*
Новиятъ руски хиинъ. Споредъ „Дейли Теле.^графъ*, била съчинена нова пгЬсепь, която могла да
••-се смета-за националепъ химнъ. Тя се казвала а Л'иинъ
Ша свободна Русия"; текстътъ е отъ известния поетъ
Бадьомоитъ, музиката отъ популярния композиторъ Гречапнповъ. Пръзъ време на революционните дни ру
чеите ех си служила съ марсилезата, но широката маса
-мълчала, понеже не знаяла нито дума отъ текста.
*
Дрехи отъ книга. Приготовлението па платове за
горни дрехи напоследъкъ е достигнало до своето съ
вършенство. Книжните платове задоволявате вече
^всички изисквания. T i еж меки и на пръвъ логледъ
^яе се различават* отъ обикновените платове. Тъкани
«-ci редко и държатъ прохладно. .
•... *
Ново културно д-во въ гр. Варна. Основано е ,д-во
"а& българската наука и изкуство".,,Цвльта на друже
ството е;
'
1. Да поддържа морално и материално съюза на
«българските писатели, учеан и художници въ София
ш да изказва мнения относно нрЬднриеманите отъ него
Чизучвания и издания;
2. Да предприема и спомага материално и мо
рално за изучване материала по нзучване източна
България и Добруджа въ архиологично, исторнчно, ет««ографячно, фолклорно, природно, стопанско и културно
отношенне.

3. Да образува сбирки по всички горни отдели,
съ конто да се разширя местния архиологиченъ музей
до положението на народенъ музей.
4. Да споиага аа издаването на всички научни
трудове по горните въпроси на български и чужди
езици, да способствува, за твхното популяризиране и
разпространявано въ българското общество и въ стран
ство.
5. Да урежда публични беседи и реферати по
вежчки горни въпроси".
Градътъ Варна все повече почва да заема първеиствующе мвсто по евонтЬ културно-пационални инициатжви ж, което е още по-важно, то е, че варненци
не се спжратъ прЬдъ паржчннте жертви, .които тия
жнжцнатжвж налагатъ.
Това е едно отрадно явление, което пий държжмъ да подчертаемъ за назкданже на софийското голо
рекламаджкйетво.
*
Иаъ първите дни на българското училище въ Тулча.
Споредъ сведенията на старъ единъ Тулчански гражданжнъ, свършилъ 4-й класъ въ 1866 г., първото българско
учжлжще въ гр. Тулча, е отвржто въ 1840 год. и първжятъ български учятель е бжлъ нЬкой си Владимиръ.
Въ 1858 год. става учитель даскалъ Тодоръ, следъ
него иде Енчу Кузмановъ, Изворски, Сава Илиевъ и
Сава Доброплодни, който е предавалъ н френски езикъ
но методата Олеидорфъ.
*
Приключване . учебната година въ Добруджа. Въ
края на тоя месецъ учебните занятия за тазъ годиш
ните подготвителни курсове се прекратяватъ. Всички
ученици ще държатъ изпити и ще получатъ за пока
заните си успехи надлежни свидетелства, издадени отъ
Настоятелствата на черковно-училищните общини, приподписани отъ главните учители.
Въ свидетелствата ще се укаже отделението, или
класа, въ който учениците добиватъ право да постъпятъ като редовни такива идната учебна година.
Новата учебна година ще почне на 14 септеяврий
при редовни курсове.
•
*

'

•

.

'

Дейностьта на попъ Харитона въ Добруджа. —
Указва се, че първата революционна дейяость па извест
ния революционеръ Попъ Харитонъ< почва тукъ въ
Добруджа презъ 1860 г.
Попъ Харнтонъ е дЬйствувалъ въ Бабадашките
села: Конгасъ, Лаша-къшла, Бейдаутъ и Тулчапското
село Фрекацес, кьдвто е оставил* легендарни спонени
за своите смили дела, които населението цени по ви
соко дори отъ тия на Левски,
Подробенъ очеркъ за неговата дейяость и буренъ
жжвотъ, ний ще дадем* въ специален* за целъта- обшжренъ подлиенккъ, който иха да попълни историята
на революционната епоха съ съществени отъ нашето
7
възраждане страници.
Читалище въ с. Налбантъ. На 24 юяпй т. г. се
отвори читалище съ ине „Развитие" въ с. Налбантъ.
До сега 17.VII има записани повече отъ 42 члена. Даде
се една танцувадна вечеринка отъ страна па читали
щето, отъ която се събра чистъ приходъ 163 лв. Чи
талищното настоятелство изказва благодарность на
подполковникъ Мансиновъ, който подари 100 л. за чи
талищния фондъ и.който биде провъзгласенъ за почтенъ председатель па сжщото.
. *. .ч
Въ кутията аа червения кръстъ. Срещу отпустнатжте лекарства на местното население отъ аптеката

па '/е запасна болница е събрано въ кутията на чер
вения кръстъ отъ доброволци пожертвувания за по
следните 20 дена сумата 190 лв. и 20 ст.
Болницата изказва своята благодарность на всич
ки • пожертвувателн.
' : . • • . • - . • • ; . . ;•• .••.(..
Преустройството на администрацията въ Добруджа.
Споредъ сведения отъ Кюстенджа узнаване: За бъл
гарски воененъ областенъ упр&вжтель н помощиикъ на
началпжка жнепекторъ на главното Етапно управление
въ Добруджа, генералъ фон* Унгеръ, е иазначенъ до
сегашнжжтъ болгарекжпредетавитель по военните добивки прж скщото управленяе генералъ-найоръ Назлъмовъ.
За български командантъ въ градъ Кюстенджа,
прж германското местно командантство, е назначен*.
полвовникъ Комсиевъ.
Назначени съ за околийски началници въ Кюстенджанскж овръгъ: Иванъ Василевъ, Ангелъ Савовъ
и Александръ Бурлаковъ отъ гр. Тулча; Стефапъ Ог
нянов* и Хр. Дойчевъ отъ гр. Кюстенджа.
Други назначения за сега не съ известни.

Народо-сшшагатешъ фондъ „Добруджа".
Пренесени отъ брой 11 лв. 48'303'Ш
Следва с Кавгаджий (Тудчанско)
В. Жени
Стана Василева .
.
.
.
.
30,Стойка Йорданова, Димка Иванова, Мария
Жекова, Жека Стоянова, Димитра Стоя
нова, по 20 лева
.
.
100.Стояна Цонкова, Стана Колгова, Жека Ни
колова, Елена Танасова, Мария Танасова, Ангелина Колюва, Калина Петкова,
Каляна Дичева, Замфира Колюва, Ди
митра Георгиева, София Георгиева,
Марня Петрова, Дона Ив. Гинвова,
Докия Костадинова, Солония Иванова,
по 10 лева .
.
.
150,Стояна Георгиева, Докия Тодорова, Мара
Ив. Василева, Пена Николова, Елена
Панайотова, Райка Тодорова, София
Маринова, Стояна Юрданова, Марина
Георгиева, Ерина Петрова, София Ди
митрова, Мария Ешова, Стояна Тодо
рова, Допа Ангелова, Елена Маркова,
Дона Вълкова, Марица Георгиева, Елена
Митова, Яна Георгиева, Велика Златева,
Сиина Пикова, Тодора Радилова, Елена
Миланова, Росина Иванова, Марина
Митева, Ляна .Сандева, Керз, Симеонова
Петра Иовчева, по 5 лева \ • . • . .
140,—
Яна Георгиева,
.
, ,:.
, .4,:.
Николина Кожухарова,
.-....';..' .
2,50
Елепа Георгиева,
.
. . .
2,50
Параскева Александрова, .
.
2.—
Гина Митева
.
.
I,—
В. Девици
Нейка Василева,
Цона Георгиева,
Стоянова, Яна
Мита Тодорова
Елена Георгиева

Яна Добрева, по 10 лв.
Мария Георгиева, Въла
Митева, по 5 лева
.
'."'
.
•
.
.
.' .
,
.
.
.
. Обща сума .
Всичко отъ с. Кавгаджий лв. 2105.—
Подписките сдЬдватъ.

»
аазрело за политическа свобода българско гражданство,
--което още прЬдк войната заема вече активно, господ«гтвующе почтя, участие въ духовното ни я полжтжческо възраждане, въ черковната ЕЖ борба, въ възраж„дающата наша кнжвнжна ж просвета, въ революцжоннжтЬ
•Шй воасянрацжж ж органжзацжж, въ буятовяжческжте ия
Чегя и въ опълчението.
И дума тогава не е могло да става са истори
чески и «тническж права на Ромънжя върху Дъбруджа,
«ащото ромънското населенже въ Добруджа, това б!ха
"транемванскжте овчарж, кожто съ ждвалк времеияо
»ъ Добруджа съ стадата еж на паша ж ромънскжте
-«елянн, кожто ек бегалж тукъ отъ собственното ек оте
чество, поради несноепня тамъ робскж жнвотъ. Това
*беха отъ една страна преходящж въ/ Добруджа гур
бетчии, наречени . к о в а н и " и часть отъ нещастни
т,б еж«в ц а р ж", конто, чужди на всека национална ждея,
Шциоиалня чувства ж националночсъзнание, идвали сл
« ъ тая чужда за техъ страна,' единственно за прЬхраа а и убежище. Следя отъ техния общественъ въ До
бруджа жжвотъ, ние не виждаме, нито пъкъ ромънскит е автори, тъй ревностни въ своята нациоиалжетична
историческа и статистическа жзобретателность, не ся;
«согдя до сега да ни покажатъ такива,
29-о.
Въ това положение на нещата, великите
ч а садбата на балканските народи събития отъ 19 в.
^завариха Добруджа и нейното место биде определено
ето едикъ ясонъ, ватегоричепъ и недвусмисленъ начянъ
пъ два звънични всеизвестни политически акта, отъ
Международното значение и известность: 1) Султан«ккягъ ферманъ отъ м. февруарий, 1870 г. съ който
«е призна автономията на българската черква и който
аъ териториялната область на, Българската, Екзархия
аключава и Добруджа и ! 2), Йротоколзте^на Цариград
ската „конференция, отъ, 1876,год.,наедно о ъ реформеи-.
ите, Лреекти^ кзготвеия отъ Силите за >реоргапизаЦи-«та"ма Турция;" v • " — ' . — -..•-.-—.——.

,
20,—
.
,
20,—
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„
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Тяя ироектж бЬха шесть, третиятъ отъ които
съставлява проекта за органическия уставъ на Бъл
гария, редмтиранъ въ следната фораа:
" '
^
,ЗУ|Бълг*рня*—.Цроевтъ за органически уставъ".
, 1 . Отъ долу означените места и съгласно съ при
ложената тука карта, ще се образуватъ дпв области
(вжлаета), кожто ще се управляватъсноредъ изложените
ио долу формж.
Източната облаеть ще има са главенъ градъ Тър
ново ж ще ее състоя отъ еапджацнте: Русе, Търново,
Тулча, Вария, Слжввиъ, Пловдявъ, (безъ Султанъ-Ери ж
Ахъ-Челебя) ж отъ казяте: Кхркъ-Клисе, МустафаПаяа ж Казълъ-Агачъ.
Западната область ще яма за главенъ градъ Со
фия ж ще се еъсюж отъ санцжацнтЬ : София, Видинъ,
Няшъ, Скопие, Битоля, (безъ двЬте кази на юп.) отъ
трите с*верня казя на Серескяя санджакъ и отъ казите: Струмица, Тиквешъ, Велесъ и Кастория*.
Проеятьтъ обема 10 дълги статии, които уреждатъ устройството и управлението на България.
Въ първото заседание на цариградската конферен
ция отъ 11—23 декемврий 1876 г., въ съставъ на пред
ставителите на 7-техъ сили: Турция, Германия, Австрия,
Франция, Англия, Италия и Русия; следъ речьта на предсе
дателя Савфотъ паша, турския мипистъръ на външните
работи, който открива.заседанието, следъ речите на
Сализбури, графъ Игнатиевъ и графъ Зичй, френскиятъ
извънреденъ пратеникъ графъ Шодорди връчва-проек
тите на турските представители.съ една обяснителна
речь, отъ която.заемане сдедЕйте-,иасажи*,.;,'нл- "': .;-•
, . . . Конференцията ,има. за Г1 цЬль т да се првд;вари големи и^^ясни^-запл^таийя^^^катб^се опита да
даде', за задравяването йа мира (прйктйчбск0:! и1 правилно
разрешение... Съ цель н е д о б р е да улеснииъ-намервйййта на нашите правителства, ние 4й1а изложили* въ
тйя"проекти -съвкупностьта па мерките,1 згодни да-.обезпечатъ успаха,да, нашето,,.общо,дело".,.
"
"

. „Натоваренъ отъ моите другари да предамъ тоя
трудъ въ Вашя ръце, Вий не требва да ее мамите
относително чувствата, които ек ни ръководили при
неговото съставяне, няй сме сн поставяли за задача
да нздкрииъ съ най-годено евапристрастие, онова което
при сегашните обстоятелства може да се счята най
съответно съ законните стремления на Европа и иайважннте интереси на турската държава. Азъ нравя
апелъ къмъ Вашите чувства и Вашата мъдрость и Ви
моля да со присъедините къмъ насъ, къмъ цела Еврона, за да се запази но тоя начинъ турската държава,
на която нкй желаемъ всеко благополучие и добро".
На въпроса на Едхемъ паша за мотивите къмъ
тяя проекти, Маркизъ Салнсбуря отговаря, че ,проектите
съ съставени по основите, които о представила Англия".
Графъ Шодорди, отговаря: „че за съставянието
на тия документи се е черпило изъ по предишните докуиенти на въпроса и и»ъ разяънените между силите ноти".
Австрийскиятъ пълиомощниаъ графъ Зичи казва,
че „по гол*мата часть отъ иотивитЬ се намира въ ав
стрийската нота (па графъ Аидраши) отъ 30 декем-.
врий 1875 г., която сд приели всичките сили".
Нталияшзкиятъ пълномощнакъ графъ Корти, — че
„главниятъ мотивъ трьбва да со дири въ саиата важность на положението"
.,-•> п•-•:;••!•.-.'v<"i a н.лт ГПНГЙ-:
Очевидно.прочее,; ме глииулациитЬгна итияцпро*
екти пе ех. актъ ароизволенъ.гИ!.сдучвецъ;: а резултатъ
отъ грижливото.изучвапе на., всички ония мероприятия,
nap'oдитfij" конто** тогава с^ойемахаГ въ' "тУрската JMH"O-"
1рия п съ;налагали; к^то кмпера№вки ;ушовий ва, )геацуУ
^арод'нота равноправие*и'мира' на-ййтокъ":'-^''^'-'* <А'-* ^
\
Е д ^ Ж ^ д а я yc|pu'HH.,^i3R44Ho-показано-въ про
екта, който цитираме, е и единството на Добруджа съ
^едшгуппа Бъягариц аъ иова^жпгроектирана зап«ея,<&&«
тономия, която събитията (Отъ; 187G год. беха наложили.
*'. :'•:»• v e i n s '
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Брой 13.

_ к Д О В Р У Д Ж А."

Стр 4.

тгшг"' ij'4iiiiiiiiiiHiniiiiwiii»ii»4iiw'

и|' гтшгта

(Списък* № 18).

на българите и турците-добруджански граждани, които ромьните еж отвлекли к ™ » ^ ™ ^ i L ^ * a T b
творени въ салханй, затвори и открита пленничееки лагери при специаленъ мжчителеки рвжимъ.
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с. Веднца (Тутракан.)

Продължение отъ брой 12.
R Хоровларъ (Тутракан.)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
'40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
64
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Николай Цанковъ 40 г.
Мехмедъ Е. Еяяновъ 35 н.
Петко Ивановъ 19 г.
Иванъ Ганевъ 19 г.
Ахиедъ Сюлюмановъ 50 I.
Хаеанъ Оснановъ 30 г.
Навтфъ Хасановъ 30 г.
Мехмедъ Ахмедовъ 38 г.
Аляшъ Сюлюиановъ 26 г.
Юсеинъ Сюлюмановъ 31 г.
X. Юморъ Ефенди 65 г.
Афузъ Ефенди 24 г.
Цанко Милчевъ 14 г.
Колю Ст. Ковачевъ 60 г.
Халитъ К.. Алиевъ 26 г.
Иванъ Цаявовъ 30 г.
Недвлко Стояновъ 30 г.
Иванъ Стояновъ 42 г.
Стоянъ Ивановъ 18 г.
Илия Руеевъ 16 г.
Ахиедъ Мехмодовъ 13'г.
Махмудъ Исуфовъ 15 г.
Асанъ К. Мустафовъ 18 г.
Исуфъ X. Абтуловъ 50 г.
Иемаилъ Исуфовъ 15 г.
Ахмедъ Мехиедовъ 20 г.
Керияъ Дервшовъ 21 г.
Иемаилъ Феттовъ 25 г.
Дахилъ Ибрямо>ъ 23 г.
Ю.еинъ Адиловъ 45 г.
Махиудъ Ахмедовъ 22 г.
Даудъ Ч. Ахмедовъ 28 v.
Ибудула Каднровъ 26 г.
Али Джелиювъ 20 г.
Петъръ Доиовъ 53 г.
Стефапъ Петровъ 25 г.
Гено Мнновъ 85 г.
Дончо Мяневъ 56 г.
Христо Мяневъ 70 г.
Колю Уз. Иваяовъ 56 т.
Пенчо Колевъ 8 г.

1
2
3
4
5
6
7
с

Петъръ Стаиболовъ 62 г.
Иванъ Балевъ 65 г.
Калинъ Юрдановъ 56 г.
Еиинъ X. Манафовъ 25 г.
Юмеръ Юмеровъ 40 г.
Хасанъ Задиновъ 30 г.
Никола Стояновъ 16 г.
Члкъкчлларъ; (Тутракан.)

1 Юееннъ Юзенровъ 60 г.
2 Юзеяръ Юеенновъ 38 г.
3 Юееинъ Юиеровъ 45 г.
4 Руфадъ Хасановъ 23 г.
5 Феимъ Ахмедовъ 22 г.
6 Маринъ Мазляковъ 30 г.
с. Касъшларъ (Тутракан.)
1 Маренъ X. Мустафовъ 50 г.
2 Рахимъ Ахнедовъ 50 г.
3 10дай Ферадовъ 35 г.
4 Махиудъ Юсеиновъ 38 г.
5 Иемаилъ Исуфовъ 30 г.
6 Юсеинъ Ибриямовъ ЗОг.
7 Христо Банчовъ 58 г.
8 Вълко Гошовъ 43 г.
9 Стоянъ Вълко въ 40 г.
10 Лазаръ Неделковъ 41 г. ,
11 Кунчо Мирчовъ 26 г.
12 Христо Пенчовъ 43 т.
13 Юсеинъ Мехиедовъ 28 г.
с. Ахиатларъ (Тутракан.)
1 Еяинъ X. Сюлюмановъ 60 г.
2 Садъвъ Ч. Юиеровъ 48 г.
3 Авифъ Ш. Оем&новъ 20 г.
4 Назифъ Ш. Оснановъ 18 г.
5 Ибрияиъ А. Токолу 18 г.
6 Мутншъ М. Белберъ 38 г.
7|Хаванъ М. Белберъ 38 г.
8 Хюсеннъ Ахиедохъ 18 г.
9 Ахмедъ Яшаровъ 18 г.
10 Мехмедъ Сюлюмановъ 22 г.
11 Сюяюманъ Д. Ахиедовъ 55 г.

9 Хасанъ Ю. Увуяъ SO г.
10 Мехнедъ М. Велиевъ 26 г.
11 Мехнедъ X. Карасанъ 33 г..
12 Мустафа X. Чауиовъ 19 г.
13 Вели К. Куртъ 43 г.
14 Кязннъ И. Джелиловъ 30 г~,
15 Иснаидъ С Меслиевъ 35 т.
16 Даудъ А. Кьосе 31 г.
17 Хюсеииъ А. Мантъръ вО т.
18 Сали М. Кьосе 37 г.
19 Османъ И. Наваровъ 25 т. .
20 Алн С Садъковъ 24 г.
21 Ибрякъ X. Кьосе 30 г.
21 Камберъ X. Кьосе 33 г.
23 Мустафа X. Чобанъ 35 г.
24 Хюсеииъ Д. Уфакъ 28 г.
25 Сюлюманъ С. К. Ибовъ 30 г.
26 Ахмедъ И. Уфакъ 27 г.
27 Сали А. Мемииовъ 20 г.
28 Хасанъ У. К. Сюлюиаповъ 21 ул
29 Ахмедъ Ж. К Сюлюиановъ 30 г«
30 Садула Мехиедовъ 32 г.
31 Хасанъ И. й*маидовъ 24 г.
32 ИсуФъ И. Ялановъ 23 г.
33 Пенчо Молдо«аяо1Ъ 70 г.
34 Никола Ивановъ 30 г.
35 Ибряиъ X. Яламовъ 55 г.
36 Ранадакъ Ибрляовъ 20 г.
37 Ахиедъ Риз» Уфаковъ 16 г.
38 Мехнедъ К. Алиевъ 25 г.
39"Хасанъ X. Чаушовъ 18 г.

12 Сюлюнаиъ Ибрияновъ 50 г.
13 Мехиедали Сюлюиановъ 18 г.
с. Садихиер* (Тутракан.)
1 Али HY Ибрияновъ 45 г.
2 X. Афузъ Велиевъ 36 г.
S Афузъ З. Хаяяловъ 26 ь
4 Афузъ Ю. Мурадввъ 31 «.
5 Муталибъ А. Мурадовъ 14 т.
б.Еминъ А. Руфазовъ 28 т.
<1 Димитъръ Дюдгеронъ 55 I.
8 Шюзокъ Оемановъ 25 г.
9 Еиинъ Шеряфовъ 29 г.
10 Наимъ Ж. В. Бтруд. 17 г.
11 Зекерия X. Алиевъ 14 г.
с. Ендже-кьон. (Тутракан.)
1
2
3
4
5
6

Хасанъ X. Менншовъ 60 г.
Махиудъ X. Абтижовъ 30 г.
Сгалюианъ Зийналоъъ 35 г.
Сали Мурадовъ 15 г.
Иснаилъ А. Зюлклровъ 15 г.
Мустафа А. Алиевъ 28 г.

с. X . Фаажаръ (Тутракан.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Сюлюканъ X. Кехая 58 г.
Мехмедъ Муетафовъ 40 г.
Ахиедъ Хюсекновъ 22 г.
Ибряиъ С Чаукювъ 45 г.
Свидъ Сюлюмановъ 18 г.
Вели Исмаяловъ 26 т.
Рийга Муртааовъ 36 г.
Али Ж. Тоова 22 г.
Хафу.ъ А. X. Реджебовъ 45 г.

е. Б а р а Мехметлер* (Тутр&к.>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

9, Месинга Жаххе (Тутракан.)
1
2
5
4
Б
6
7
8

Салтъкъ Ж. Ялаиа 23 г.
Муртаяа Ш. Ялама 22 г.
Мутклябъ И. Кабянъ 21 г.
Байрамъ 0. Кобакъ 24 г.
Зюкляръ X. Тюрдю 30 г.
Мемияъ X.
„
30 г.
Знйняяъ И.
,
17 v.
Мехмедъ X. Съртначъ 65 г.

Еяинъ X. X Хасановъ 55 р.
Мехмедъ Я. Уета 20 г.
Хклилъ Мехиедовъ 16 г.
Хафузъ 0. Мехиедовъ 40 г.
Кабялъ Мехиедовъ 35 г.
Недянбъ К. Юиеровъ 30 гИемаилъ Мурадовъ 18 г.
Еюбъ Юзенровъ 17 г.
Сали В. Нвнанловъ 65 г.
Мехмедъ К. Иорямовъ 66 г.
Шабаиъ Мехиедовъ 20 г.

Забележка. Умоляватъ се всички общини и частни лица, които вабележатъ грешЕи и опущения въ списъците да ги еъобщаватъ въ редакцията.
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КНИЖАРНИЦАТА
»ХРИОТО ВОТЕВЪ" ВЪ ВАРНА, ул. „Ц. ВОРИОЪ"
ПОСТОЯННО НРИСТИГАГЪ И СЕ НАМИРАТЪ:

ЕМЪ

:

:

СКЛАЦЪ

при
ВОЕННАТА ПЕЧАТНИЦА ВЪ ГР.

ВАВАДАГЪ

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ихарионъ Мажариополеки
, 2"5&
Петко Славейков*
2-50
Васил* Левски
, 2*50
С Раковски
я 2-50
Л. Каравелов*
• , » 2-50
Хадяи Димитър*
," . . „ 2'50
В. Г. Апряяов*
, . . . » 2-50
Константин* Мидадинов* . . . . . . .
„ 2'50
Историческ* карта иа България «* яивсвете на б*лг. царе. От* В. Антонов-* . . ., 6-00
Стенни и джвбии календари, тетрадки, моливи, илю
стровани пощенвки карти, плат* ва «наивна, трялольорни ленти за ученици и ученички и др.

ВЪ СКЛАДА СЕ ПРОДАВАТЪ СЛВДНИТФ
Илюстровани картички отъ разпи художествени галерни
КНИГИ И КАРТИНИ:
t>Tb по 10, 15 и 20 стот. На войници, които авкатъ въ
~— повече, се прави особна отемпка, — —
I. Учебници.
Художествени картини отъ най-известни художествени
1. Букварь и първа читипка отъ Ив*нъ
уалерни, вонто струватъ отъ 50 ст. до 10 лв. едната.
Самарджиевъ . . . ... . . . . . . лв. 0.80
Порцеланови и шлифовани вази и статуи on, наа-дър2. Букварь и първа читшпса отъ Н. Дончевъ
•~г— вите фабрики въ Германия и Австрия.''
~
и М. Влайковъ
я 1-оо
Всички нанцеларенн и ученически потреби; български
8. Чптанка за II отдел, отъ Г. Балтадаиевъ , 0-80
'
5 - 30
.
я немски учебншщ и книги за четене; читанад, еме4. Чктанка за Ш отд. отъ еащия авторъ
„ 0-80
таяки и отечествоведения, които продавам*
б. Читанка 8а II отд. отъ М. и Т. Влакови в 0-80
, ИОТР-ВБИТЕЛ^Й НООхЗЕРАЦИЯ/
..
^
^~ съ 30°/о от-стлнъ. —~-~~—•
~
6. Читанка за Ш отд. отъ сжщите
, Сг90
:: ЯЗАДРУГА« ВЪ гр. ТЪРНОВО :t
Обръщамъ вниманието на интересующите, че картач- • 7. Отечествознание за Ш отдел, отъ Алвав.
адате, картините, статуите, вазит4 и другите дреболии
Йорданов* и Ефр. Ивановъ
„ 0-70 Днрн да кужн въ големи ж мажкн доета»вжв»£
се получаватъ направо отъ странство, подбирани на
1. Веевавъвъ ввдъ код«нкал*.
8. Отечествознание за Ш отдотъ Д. Чолавовъ „ 0-50
«амото место отъ особено лице, изпратено сп.цдално
2. Дърва х дървенъ звммюръ.
9. Отечествозшапно ва IY отд. отъ ехкия
я 0-80
^
~~~~~^.~^~~ за тази пель. -—~-~~~~~^
10. Езивовни упраяшенжя аа П овд4лежие отъ
3. Яйца, мед* и др. »емлед4лг-е«ащ жрвдувтж'..
Ел. Караполевъ н Н. Н. Потлеиковъ . „ 0-50
Заинтересовани за печатница и ктггов-Ъзявда, иогагь
4. Обуща и манифактурна ояожя.
да се обърнать съ вапитване БЪМЪ впхжарнжцата ни. 11. Българска ивтория ва Ш ирвиии. маеъ
Желае да влеве в* постоянни •и.ж.нкя съ друотъ Г. Баждаровъ .
, я 2-00 гитЬ кооперации в* царстви-о ва р»м4на кт стока.
Наиира се за продань годема печатарска мамина и
американка съ коипдевтъ букви и украшения. Кавто наП . Ржководвтва аа учштвдгя.
Подробни оферти придруяееин е* мостри, ха е®
шгантЪ, тъй я буквитЬ ех почти нови, неупотребявани.
изпращатъ на адрес* па Кооперацията в* гр. В.-Т*ри»вои
1. Практиката, нн пре»ъ пъриита уч.бия, год.
"йниговеанкцата се състои отъ 15 годния и УОЛХА ка# — i
отъ Д-ръ В. Маиов* и 1в. Кръстев* . • „ 3*00
шиписъ принадлежностите имъ. —^
2. Практиката ни преи* втората учебна год.
' отъ схщите автори. Част* I и II . . .
„ 2-00
5—10
Съ почить: К. П. Иионововъ.
3. Сборникъ ва датски «абавлвния Том* I и Н „ 3-00
4. Вечеринки и утра, Отъ Ив. Оь Андреячнпъ в 3'00
Ш . Карти ж картжии.
Настоятел* на всички бъдгарвва в4стнзщя
^=^^-^-^--.~на ИВАНЪ ИВАНОВЪ
1. Ликътъ на Н. В. Царя Но. 1 . . . . .
goo
С И Л Й Д Ъ
2. Лииътъ на Н. В. Царя Но. 2 . . . .
з 00
на канцеларска хартия и училищни потреби.
жродава всички видове черковни свещи.
.3 Царь Асдарухъ
" . . . . ' " 2-50
9-20
^
^-10
4. Христо Ботевъ
. . ! . " . * 2-50
Издание на фопдъ .ДОБРУДЖА".
Военна печатница — Бабадагъ """"""""
Диревторъ: Драгомир* Пачовъ.
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