568

Година Ш,
еь--

-.СОФИЯ,'

2. авг>

ipilAti.»i.

Боой - 259.'Л

t

J?

г.53

ftlOHA^HTb:

ЗА

О

-0r

ЕНИЯ':

, .1
*
1год.20л.
ja България}
I Ь *. 12 л.

се п л а ш а по спораумение. ,

За странство .

1. „ВОВРВДА".- итт
ЛШ Джзмкя"fe5."

А а р есъ:

40 а

органъ на ЦЕНТРалнин доБРУдшански народЕнъ г ш ъ

Единъ брой ZD стот.
Hi т.

-О

"*• И з'л'й з'а'.
срЪда и сжбота. ..

Рмгрсй; « $ ЩЩП.

• »3j9"t. >, о66-

ДвМ

ВЪЗМОШНОБТН.

Плодородието въ н ш а
Добррша.

Изпращането на италиницнй
отъ Сшстра.

„Епока" съобщава, че плодородието
въ южна Добруджа е пословично гоВестникъ
„Диминяца"*
описва,
спо
Франция не можа да й помогне, ко
единъ издаванъ въ Силистра вест лемо. Местните българи имали „дъргато бЬше нападната отъ болшеви редъ
зостьта" iindrazneala) .,да ;>казв-атъ на
никъ, заминаването на италиянскигЪ вой ромжните: „Виждате: ли,; требваше да
ките и застрашена отъ Германия. ски отъ Силистра по следния начинъ:
дойдатъ нашите, за да;.'ви покаж.емъ
Ромжнеките политици, замаяни отъ
Симпатията, която италиянскигЪ офи какъ се,работи".
.
• • • ••
неочаквания [триумфъ, изглежда,, че цери показаха на'населението отъ бъл
Това
е
неумишленъ.
отгрврръ
н^
еж Забравили тази ужасна и поучи гарска народность въ града, бе възна ония букурещки "кореспонденти, критр,
съ манифестацията, която на
телна двйствителность. Те предпочи- градена
селението направи на пристанището, при беха писали, че разкошните, есенни пОт
севи въ южна Дрбруджа се дължали
татъ илюзиите и сметките предъ заминаването имъ.
едно приятелско и дефинитивно спо
Много преди заминаването на пара на ромжнеката власть, при все, че тя се
хода бЪше се стекло всичко, което настани въ Добруджа къмъ краяа^на
разумение съ съседите '.си*. ,
Силистра имаше по-отбрано. Мжже, декемвриа м. г.
Но, ако ромжните невиждатъ про- жени, и особно госпожици, облъчени въ
пастьта, въ която се хвърлятъ стрем празнични дрехи, съ ^всевъзможни бу
главо, Европа, която има всичкия ин- кети цветя, съ ленти отъ български
тересъ да запази мира на Балка трикольоръ, очакваха минаването на
офицерите. '•'•
ните; нея ли вижда? ;
;,^
Въ часътъ 21Д. когато пристигнаха
„Днминяца" отъ 25 того дава една
офицерит%,моментътъ беше значителенъ. точна характеристика на политическата'
Госпожиците бързаха да поднесатъ бу криза въ Ромжния. Предаваме я |Ьъ
кетите; а по лицата имъ се ,забелез- ,малки съкращения:
"'
ваше скръбьта, че тия политически про *.-' Отъ когато г. Братияну се завърна
тектори напускатъ града.
бтъ Парижъ, намираме "се въпйстоянна
"V Когато параходътъ тръгна нагоре, ос криза. Психологическиятъ .моментъ —
таналите развиваха кърпи, а отъ пара подписването на договора съ Късурня
хода имъ се отговаряше съ размахване ще наежпи следъ 10 —15 деня. Прашк
ця букетите; и т-Ьзи изрази на искрена телството на Братияну е решено окон
раздела продължиха до като параходътъ чателно да^ не подписва и/да подаде
се Отдалечи толкова далеко, че.' вече оставка. То остава още на власть и
нищо не се забелязваше.
обосновава това, че може би, още едно
по-добре информиране на съюзници-^е
или развитието на събитията, ще дрг
веде до една промена въ условията,
които г. Братияну обяви за неприем
ливи. Такова може да бжде офансивата
на река Тиса.
Мангалитетътъ
на
единъ
ромжнеки
Кжде ще се стигне по тоя ржть/
Възелътъ на кризата си остава чл.
вестникъ. ' '
още не е ясно ; но повече отъ оче
5, относително меншесгвата, но той из
„Универсулъ" отъ 25 юли, като глежда да е формулиранъ въ съгласие
видно е, >че утрешна Русия ще поист
хроникира
„конгреса на мюсюлмани съ Уйлсйнъ И обявенъ ганепроменимъ.
ка.и ще наложи ревизия на днешните
те отъ Добруджа", състоялъ се въ Кю- Това прави окончателно решението на
мирни условия, а това ще развърже стенджа, лансирва една мизерна лъжа,
правителството-да се оттегли.
редъ незадоволства, подъ натиска на като смета съ подобни постжпки да
Изглежда, че Братияну препоржчва
к )ито изкуствено създадените и уго- защитява ромжнеката кауза и да опетни едно правителство на съпротива, защото,
лемени държави едва ли ще оце българското. дело. „Универсулъ"v казва, който би се опиталъ да подпише, би
че въ кюстенджанската джамия -— по срещналъ съпротивлението на либерал
лея гь
.
строена отъ ромжнигБ, както се знае, ната партия и на решающите фактори
съ една нищожна часть отъ.стойностьта отъ освободените територии.- Споредъ
на ограбенигв отъ държавата мюсюл друга версия, Братияну препоржчвалъ
мански .вакуфи въ северна Добруджа—,% едно извънполитическо правителство,
се отслужила божествена служба за подъ председателството на некой геглавния мюфтия отъ кюстенджанския нералъ, който, като отстжпи на- необокржгъ, Афузъ Рифатъ, „който уир1ьлъ ходимостите, които не ще забавятъ да
подъ неприятелската окупация поради се проявятъ, ще може да подпише
побоя, който му нанесли българските мира съ най-енергиченъ протестъ, и
войници." Тази лъжа ьа^.Универсулъ" безъ да става нужда да се назначаватъ
за умиране>о на мюфтията отъ побой, нови делегати.
нанесенъ отъ български войници, из
дава всичката нравствена фигура на тоя
жалъкъ жълтъ и продаженъ органъ.
Бързаме да отбъчгЬжимъ, че въ ни единъ
другъ ромжнеки в-Ьстникъ ние не срещ
' Нова ромжиска столица.
нахме дръзката измислица на органа на
Въ известни ромжнеки кржгове «е
площадната мисъль отвждъ Дунава.
разисква въпроса да се пренесе ро
мжнеката столица отъ Букурещъ въ
< „Безъ Русия нема миръ", заявиха
Брашовъ или въ Галацъ.

Споредъ ромжнеки сведения.

Онова, което ромжните, заслепе
ни отъ щастливия обратъ на рабо
тите, не виждатъ.за външния наблюдатель не е трудно да забележи,
щомъ има малко способность да обоб
щава и анализира противоречията,
съ които ромжвците минирагь ново
то з*дание на „Велика Ромжния".
Въ. това отношение заслужва да
се помести кореспонденцията на ,Бернеръ Тагблатъ" отъ 21 юни на некой
ек' Балканикусъ; Авторътъ посочва
две възможности, които еж се пред
ставили предъ ромжнеките държав
ници следъ оттеглянето на неприятел
ските войски отъ Ромжния: 1) Осно
ваването на една верига автономни
републики,'населени съ едно значи
телно ромжнеко население, която ВЪРможнооь пропадна и 2) Анексиите
и империализма, която възможность
биде възприета отъ ромжнеките по
литици. Съ анексиране на, Седмоградскр, Букрвина и Бесарабия и съ
присъединението на Добруджа, Ромж
ния става една държава съ около 15
милиона .жители." Съ това, обаче, се
покачва още повече и процента на
чуждите народности, които ще съставляватъ приблизително 30% отъ
делото население. Способна ли е,
обаче, Ромжния да асимилира топкозъ много чужденци и то такива съ
по-висока отъ ромжнеквта култура?
Достатъчно е да се спомене опитьтъ
на Русия, Австро-Унгария и Германия.
Оставатъ, значи, принудителни мерки
и насилствено, ромжнизирване. Бор
бата съ чуждите народности й не
престанната война срещу сепаратич- ните тенденции ще ангажиратъ всич
ката сила на, Ромжния. При това, при
бавени ^съображения отъ външната
политика, ще затруднягъ още повече
положението й. Империалистичните
тенденции на Ромжния навлекоха на
страната недоверието и неприязненостьта на всичките й съседи.

Политическата врнза въ
Ромжння.

Една мизерна лъта.

Изъ ромщкня пвчатъ.

Не по-дебри еж отношенията
й съ сърбите, които се влошиха съ
решението относно Банать. Анекси
рането на Бесарабия и часть. отъ
Буковина, населена въ по-големата
си чгсть съ украинци, влоши отно
шенията на Ромжния къмъ Русия и
Украйна. Най-после определената
вече граница между Унгария и Ро
мжния предизвика последната война
между двата народа. Тази война се
води не само отъ цационално-патри
отични съображения, но i главно отъ
економическо-стопански. - ' ;
„Ромжния търер своето спасение,
завършва Балканикусъ, въ платонич
ни и отдалечени съюзи и въ полити
чески комбинации, които почти ви
наги се дазватъ невъзможни. Въ
преки своите симпатии и въпреки
належащата нужда, въ ^914 година

и френцн; и англичани, и при все това
се свърза балканския въпросъ съ
Руския.
Русия се тласка на югъ, а България
на евверъ Ромжните, които подкрЬпятъ гръцките аспирации къмъ Бело
море, не виждатъ онова, отъ което
покойния Карпъ некога напраздно се
страхуваше — грамадната ножица,
крилата на която букурещката поли
тика', въ своето зарлеплецие, може
да тури въ движение.
>
М. Бончевъ.

Опланванин на бровивцдта.

Издаваниятъ въ Черновицъ (Буко
вина) ромжнеки въстникъ „Буковина"
се оплаква, че чиновниците спиратъ
селяните, биятъ ги, обиратъ ги и ги
подйграватъ.
•'• .
„Съ една дума, казва „Буковина",
чиновници на страната, ромжни, едно
родни и еднокръвни, подйграватъ на
шите селяни",
- ;" .Ако,това става съ ромжнеките се
ляни въ Буковина, то явно е какъ ромжнеките чиновници третиратъ селя
ните отъ Добруджа, българи, и турци
по народнветь, т. е. хрра, коитб не еж
нитй;ртъ единъ родъ, нито отъ една
кръвьсъ техъ.
'."..'

I

На HiTiTb за БудиЗащо ромжните се резервираха
до сега..
Ромжнеки вестници отъ 24 юли съе-бщаватъ следното: „Поради нападението
отъ последните дни отъ страна на ун
гарските болшевики, изглежда сигурно,
че Ромжния тоя пжть ще има свободна
ржка да отговори на това нападение,
както намери за по-съобразно съ свои
те интереси.
„Ако нашите интереси изискватъ,
сигурно е, че пжтьтъ за Буда-Пеща ии е
отворенъ и че конференцията, ^ледъ
допуснатите до сега грешки/ ие ще
може вече да го затвори".

Д
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убитъ. Следъ това жандармите идватъ
до каруцата и, като виждатъ убийството,
отминаватъ къмъ село Баладжа. Следъ
малко пристига при каруцата братОвиятъ
му синъ Стоилъ Станевъ Кючуковъ

Едно варварско убийство.
Въ Добруджа положението е та
кова, че чов-вкъ неЦ*е сигуренъ да
отиде даже ло края на
селото си, безъ да рис
кува да бжде раненъ,
убигь или най-малкото
обранъ. За него не сжществува ни най-малка
та сигуриость. Роман
ските жандарми вършатъ каквото искатъ.
Ние непр%станно сме
нанасяли произволите,
своеволията и.престжпленията на тая ромжнска администрация и
жандармерия, подъ чие
то попечителство до
бруджанското населе
ние има нещастието да
бжде поставено отново.
Предъ съвъстьта на
обществото ? изнасяме
другъ единъ случай на
пръхтжпность и свое
волие, проявени отъ ромжнски жандарми. На
24 юни н. г., къмъ 4
часа слъ\дъ обедъ жительтъ на селото Куюжукъ, Добришко, Гани
Ивановъ, 89-гйдишенъ
старецъ, заедно съ помалкия си синъ Велико
Ганевъ, съ една двуконj
на каруца тръгва отъ
дома си, за да отиде при цигани-дър
воделци, които се намирали на края на
селото, за да му поправятъ едно ко
лело и две малки бурета. Въ момента,
когато слизали въ дола, въ който, се
намирали циганите, четирма ромжнски
жандарми се ПОЯЕИЛИ на срещния бр-Ьгь
и хвърлятъ съвсемь безпричинно два
залпа върху каруцата. Още при първия
валпъ конете се подплашватъ и старецътъ дава на сина си юздите на конете и
му казва да ги спре. Старецътъ бива
сиъртнойраненъ и едина о т ъ конете '

РЙЗВЙЗИ

О

заедно съ други познати и свалятъ
стареца отъ каруцата, който оъ тоя
моменгъ издъхва. По това варварско
убийство еж замолени италиянските
окупационни власти'за анкета, която
скщйте съ готовность еж уредили и
която, справедливо и безпристрастно
водена, ще покаже местото на ромжнските жандарми. '
••'•.••..
' Тая случка много д о б р е рисува пбложението, в ъ . к о е т о , с е намира добруджанското население и отношението на
ромжнеките власти 'къмъ него....

на очввнйцн.
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пица, че си пасе овцете гъркътъ овчаринъ Ангелъ. Той беше заставенъ да
плати' за загубата на сума 90 лева. Наклеветява ме предъ жандармите, че съмъ
ужъ вършилъ шпионство. На 1 юли додоха на полето и ме намериха двама
жандарми, отъ които' едина се казва
Василеску, а другия зная, v че се вика
Мйтика. Азъ бехъ самъ при овцете.
Те ми казаха да отида в ь секцията, за
щото ме викалъ шефьтъ. Помолихъ ги
да почакатъ, додето доде другаря ми,
защото не можехъ да остава сами о*цете. Почнаха да ме псуватъ. Едина
отъ техъ, Василеску, се спусна върху
мене съ "ножъ въ ржка, но азь му отнехъ ножа и го хвърлихъ настрана и,
разбира се, за защита ударихъ го съ
сопата си. Вториятъ се спусна съ пушката
сида ме удари съ приклада. Азъ, бра
нейки се съ сопата си, повредихъ му
пушката. Той се опита съ нея да стреля,
азъ1 почнахъ да бъгамъ и се оказа, че
пушката му е повредена. Тогава той
взе пушката на другаря си и даде по
мене неколко вистрела. Съ третия си
куршумъ ме удари въ дъсната ржка,
Още тогава, безъ да се отбия дома.
забегнахъ за България.
Юрданъ Димитровъ, 50год.,зем- ;
леделецъ, отъ с. Гарванъ, околия Островска, разказва;
•
,!
Собствената ми земя 5 хектаря съ
посевите ми бе отнета. Шефулъ доминтялъ дава на сина ми Димитръ Юр-.
дановъ три хектаря отъ собствената v
ми земя, но подъ наемъ. Това е ста
нало срещу едно агне, иначе и тая земя
игвше да бжде дадена на нвкой ромжнецъ. Посевите отъ земите, които бехъ
взель подъ наемъ, сжщо ми се отнеха.
Стопанить на земите ми върнаха наема,
а пъкъ. посевите беха раздадени на
ромжни. , Нито стотинка не получихме
за техъ. Те беха раздадени на неколко
души, между които еж: Николае Ма\рщъ\\ИтолайФотя.
;
;
'
v :,;• Глобиха ме съ 1500 лева, защото еди
на ми синъ билъ български стражарь.
i - Маринъ Ияановъ, 70-годишенъ ста
рецъ,-умре въ затвора въ Кюстенджа
съвсЬмъ невиненъ. Взета е земята 10
хектара на сина му Костадинъ Мариновь, Заниса. едно агне и 240 лева въ
Кюстенджа, кжяето, требва, и се за
връща съ бележка за о тмена на деноседирванего, обаче, местната общинска
власть не признава записката. Така, че
ррмжните,' на които е дадена земята,
продължаватъ да женатъ посевите.
Добришка околия.
Изправителнипиь мгьрки на кул
турната ромжнека власть. На 22
юни н. г. въ е. Коркутъ е пристигналъ
Хараламби Иванчевъ, житель стъ с.
Есекьой, Кузгунско. Той следъ четири
месечно бежанстно отива да обиколи
семейството си, обаче, на 16 того вечерьта, тъкмо когато наближилъ грани
цата при село Владимирови, трима ромжнеки жандарми го залавятъ и, следъ
като му нанисатъ тежъкъ побой и го
обиратъ, откарватъ го въ секцията на
с. Владимирово, кждето отново е билъ
подложенъ на побой. Престоява една
вечерь и следъ това го откарватъ въ

Ощв ПО историята на иомнтаддилма въ Добруджа.

Юрданъ Парушевъ Типовъ, .18 . ваме по-ropt, е напусналъ селото на 1
гол., овчарннъ, отъ с. Пчеларово, око- | юли и разказва:
;
яия|Добричка,(|протрета на^когото да; '•
На. 25 юни^улОвихъ въ нашата ра-
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с. Екисче и тамъ наново го биятъ. Отъ
тукъ откаранъ е билъ въ Кара-пелитската секция, кждето престоява една
вечерь. На другия день откаранъ бива
въ Ср.-Чамурлийската секция, шефътъ
на която, некой си Винтила Замфиръ,
който е из*вестенъ и по Кара-Мурад.
ския инцидентъ, почва да го бие до
като най-после отъ бой го повалилъ
на земята. Огъ тукъ той билъ закаранъ
в ъ г р . Добричъ, кждето стоялъ една
вечерь и на другия день, тъкмо по
обедъ, като билъ оставенъ да сече
дърва въ двора на затвора, сполучва
да избега и доде въ България.
Събирането на данъцатгь. Ромжн^
ските власти еж взели мерки за да се
принудятъ добруджанците да изплащатъ данъците за 1916, 1917, 1918год:
неиздаватъ позволителни на селяните за
смилане на храна по мелниците, до
като не представишъ бирнически кви
танции, че си се издължилъ предъ дър
жавата. Така се е случило съ Милчо
Великовъ и Демиръ Демировъ отъ с.
Калиево, Добришко.
Ангария. Отъ 27 юни н. г. до 4
юли н. г. ромжнеките жандарми на
Средно-Чамурлийската общ (Добриш
ко) еж обходили селата. на общината,
като изкарвали на сила хората да правятъ ново шосе. Който е давалъ пари
агнета, пилета или яйца, жандармите
еж го оставяли за сега, а който не може
да даде нищо, еж го изкарвали съ бой..
Така сжщо е постжпено и съ жените,
на които мжжете еж забегнали. На 2
юли н. г. жандармите еж събрали въ
е. Големо-Чамурли 500 яйца, неколко
пилета и др. и, ги занесли на'субпрефекта въ с. Езибей.
Разказъ на Иасуфъ Хасановъ. На
29 юли н. г. е пристигналъ въ е. Кор
кутъ (Варненско) турчинътъ Насуфъ
Хасановъ, жителъ ни с. Есекьой, Куз
гунско, които при идването на ромжнцщ-е бива заловенъ и изпратенъ подъ
стража въ Кюстенджа,. отъ кждето
щелъ да бжце изпратенъ войникъ въ
Бесарабия въ 35 полкъ. До закарването
му Кюстенджа той е билъ смазанъ отъ
бой и/ е билъ обранъ. По секциите е
билъ битъ. Отъ всички секции найбезчовечно ебитъвъ тая въ с. Паракьой. Най-после той сполучва да нзбега отъ кюстенлжанския затворъ.
Разказъ на Стоянъ Китановъ. На
17 юли н. г. отъ Добрич ь е избегалъ
тамошниятъ житель Стоянъ Китановъ,
46-годишенъ. Неколко деня той билъ
с. Арнаугкуюсу, Добришко на работа.
На 17 юли н. г. се връща дома си въ
гр. Добричъ,. но не можалъ да стои
повече отъ единъ часъ, защото жена
му още на вратата го пресреща и му
казва, че току-що ромжнците си отишли. Те били дошли да го търсятъ.
Обвиненъ е билъ, че пр-Ъзъ време на
войната е билъ български войникъ.
Предишния день двамата му съседи
— Юрданъ Петровъ и Ганчо Генчевъ еж били заловени и за еждбата
имъ никой нищо не знае. Поради всичко
това, той е билъ ;'принуденъ още вед
нага да поеме пжтя за България.
Ромжнците^търсятъ и арестуватъ всички,
главно българи, които пр-Ьди и презъ
войната еж били български войници.

листренско само въ една седмица. По
следното било на единъ ходжа отъ село
Хорозларъ, Сарсънларска община. Това
възмутило населението" и 100 души се
Обвиненията на ромшгв.-Фатн, нанто явили предъ окржжния управитель и
поназватъ, де. се намиратъ внновннцнт! првдъ коменданта на италиянските вой
,Диминяца", -както и други некои ски, да' искатъ .да се взематъ мерки
ромжнеки^вестници, се безпокоятъ отъ противъ бьлгарските комити.
това, че окупационните войски въ южна
Тази постжпка заставила италиянДобруджа се отнасятъ добре и спра ския воененъ началникъ да оповести,
ведливо съ мирното българско населе че ще вземе най-строги мерки противъ
ние и затова бързатъ да лансиратъ тен слутителите на реда, и да наложи една
денциозни и клеветнически измислици. глоба Отъ 10,000 лева на жителите отъ
Така въ броя си отъ 25 юли село Сарсънларъ, която' глоба да се
тоя вестникъ пише:
плати на финансовото управление аъ
.Вестниците, които излизатъ въ Силистра.
Кадрилатера; донасятъ ежедневно все i Отъ своя страпа, окржжниятъ упра
по-обезпокоителни вести.
витель предпрнелъ анкета, която уста
Изглежда, че българите въ Кадри новила, че убийствата еж извършени
латера тероризиратъ тамошните населе отъ добре организирани чети, които
ния, оставени на произвола на комитите. идатъ отъ България, за да тероризи
„Налагатъ се поради това бързи ратъ чиновниците и населението на
м*рки. Вестникъ ,Силистра* разказва, окржга. Префектътъ доиесълъ това на
че три убийства еж извършени въ Си правителствдто въ Букурещъ, и поне-
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визма, протилъ Русия. И, мо*е би, не огорчиха своите съюзници българи и и насилствено започнали да събирагь
беше> нуждно-ла се започне ртъ.най- по този ,начинъ убиха по-нататъшното отъ българите и турците селски носии.
виеокитв принципи иа BcecstTCKO по- имъ желание да, воюватъ., България
Шефътъ на с. Антимово —-Йоргаки,
братимнване, за аа се достигне да се предлага предъ мирната конференция на 5. VII тръгналъ отъ кЖщавъкжща
организира Европа съобразно съ инте прилагане принципа на националности и насилствено прибралъ дрехите на;
ресите на финансовите синдикати отъ те. Безспорно, Добруджа и Македония Иорданъ Неделчовъ, Тодоръ Иосифовъ,
Сведениятаотъ Пзрижъ сжоскждни. I Ню-Иоркъ или Чикаго. Значи, ако глед еж територии отъ големи значение за Георги Пеевъ, Богданъ Тодоровъ,
Вестникарските съобщения на чуждия ната й точка не бжде вьзприета, Аме България. Българите, обаче, не еж тъй Георги Кръстевъ и Тодоръ Апостоловъ.
|ечатъ продължаватъ да бждатъ небла рика не ще подпише мира съБьл- нескромни въ своята очевидна грешка Никой не знаелъ до тогава, какво рогоприятни за насъ. Въ миналите си npt- гария. Струвало би се, че тя не би и оше по-очевидно поражение. Те еж мжните ще правятъ съ дрехите нмъ.
гдеди « а положението ние вече обяс- следвало да подпише миръ съ една готови да се оттеглятъ отъ техните На 13 юли презъ нощьта Тодоръ Ио
^икме, защо чуждиятъ, а особено френ държава, съ която никога не е била въ македонски области и предлагатъ и сифовъ по една случайность се натъкският* печатъ, е зле настроенъ спрямо война. Но догвворътъ ще съдържа и тек Сърбия и Гърция да сторятъ сжщото. налъ на една група отъ 7—8 лица. Въ
България. Обяснихме сжщо, че имаме ста на лигата на народите, а какъ би Още Отъ времето на Александъръ Ве тъмнината той забелезалъ, че лицата
пвърД* малко време, за да разкжсаме могло да се схване тоя текегъ, безъ да лики, та дори до най-новата балканска еж облечени като „българи". Никакъвъ
\а№ мрежа отъ лъжи и интриги, която бжде освЪтенъ огъ печата на предсе политика, Македония се е третирала разговоръ не се чувало и той се усъмйашитв съседи, възползувани отъ блока- дателя Уйлсонъ?
. .'. '
като едно цело. и чакъ въ балканската нилъ. Тодоръ се скрилъ задъ единъ
|л«та, сполучиха да изплетатъ около насъ.
война страната биде разделена на три плетъ. Когато групата наближила и ми
| , Но, ние не гледаме на бждещето
части, както Полша въ миналия векъ. нала край него на 3—4 крачки разс
йр*чно и не требва да гледаме. Безъ
Сърбия и Гърция не.щ-.' се съгласятъ, тояние, той можалъ добре да познае
[.съмнение, въ тоя моментъ ни липсватъ
заради некаква свободна Македония, да лицата: шефътъ на селото Иоргаки е
|фактн, съ които да обосновемъ единъ
откженатъ части отъ досегашната си билъ предрешенъ съ антерията му, съ
•дори умеренъ оптимизъмъ, обаче, из
територия, както и Ромжния не ще се стражарската шапка на Димитъръ
Илиевъ и панталоните на Иорданъ Небелели сжществуватъ. Мжчно може да
Швейцарскиятъ в. „Националъ Цай- съгласи да се откаже отъ Добруджа.
т допусне, че старите и опитни дър тунгъ* огъ 10 юли, по поводъ съоб Необяснимъ е отказа имъ, когато Сър делчевъ — негови съселени. Остана
жавници на великите сили ще се pt- щението, че българското правителство бия може да се обезщети съ големи лите били стражари отъ секцията, които
?«агь да^остроятъ утрешното положе е подало до мирната конференция една части, отъ Югославянски земи, Гърция той всички позналъ. Стражарите били
ние за Балканите върху движущитъ се нота, съ която се. иска ,при разреша съ Кипъръ и Смирна и Ромжния съ предрешени въ различни български но
сии, най-вече отъ Силистренско. Само
мкъци на лъжата и интригата.
ване балканския въпросъда се допита до Седмоградско и, ако позволи г. Кол- единъ стражарь билъ въ турска носия,
населението и да се приложи принципа чакъ, и съ Бесарабия. Защо тези тъй
| Въ полза на нашия оптимизъмъ гово за народностите, между другото, пише:, усилени държави не дадатъ на Бълга съ голема гъжва на главата. Всички
Това съобщение се нуждае огъ рия своето, та да получи тя своите били обути съ царвули и навои. Така
ри и защитата на Америка, която ромжн1скиятъ в. „Универсулъ" оценява така : нвкои обяснения, още позече, че Бъл естествени граници и като най-млада предрешена четата на шефа тихо и
\„Тази
защита на България е подоб гария се числи къмъ малко познатите държава отъ балканския съюзъ да бжде мълчаливо обикаляла селото и дебнела
на на една служебна защита, на каквато страни н че сведенията върху положе нзтезлата отъ водите на „кипящия ко- зорко около всека кжща на изгонените
«ма право всеки престжпникъ, но която нието в ъ с граната, изхождащи отъ телъ," Македония? Така поне мислятъ, антимовчени. Тодоръ разбрялъ за каква
«е повечето пжтибезъ резултатъ. Съеди гръцки, сръбски.и ромжнеки източници, българите. Те мислятъ, а Клемансо ре цель се събирали дрехите имъ и пода предупреди своите съсе
нените щати, като неучаствували въ еж съ ленденциозенъ. характер/ь. Бъп- шава. Сметката нема да излезе. Тя не бързалъ
;
• - <
войната съ България, не могатъ да пр~ гарскиятъ нзродъ още отъ руско-тур- изляза никога. Оть сега се стараятъ лени.
Това еж, г. редакторе,-„български
«речатъ сериозно на решението на вою екзта война 1877 гол. чакъ до пробива сърби, ромжни и гърци да напакостятъ
валите. Тракия немаг българско бол на Черна презь . есеньта -миналата- го на зова на България и разказватъ ужа- те чети — бандити", за които в. „Унишинство. Ако Тракия се даде на Бъл дина, не е спорилъ за нищо друго, сающи приказки за болшевизма въ Бъл вереулъ" и другите ромжнеки вестницигария, взема се отъ единъ постояненъ освенъ за принципа на националностите гария, коитЬ познавачите на страната проглушиха света.
ярагь, за да се даде на единъ постоя- и самоопределянето на народите. Може не верватъ. Една страна безъ големи Заветъ, 22 юли 1919 г.
Съ почитание:
'
«енъ* съюзникъ. Решението на Франция, би, понятието народность :.б*ше раз градове,'съ еднородно трудолюбиво и
'.••-.
К. Симеоновъ.
Англия и Япония не може да се оспори, брано некакъ си по-иначе и желанието заможно селско население, не може да
тО нарушава Уйлсоновите принципи; ви- за властвуване не беше сънсЬмъ изо бжде добра опитна маса за ножовете
«овниците требва да бждатъ наказани, ставено. Истиня е, обаче, че България на хирурзите Троцки и Бела Kvin,. Ис Съ какво се занимава романската
.; администрация,
лсато санкция за миналрто и поука за никога не е искала да си присъедини тина/че социализмътъ еъ страна! а нрави
чужди
територии
и
требваше
да
види
4 ж д а щ е . •'•
.' =
,
големи успехи, Следь либералите ц .
какъ български земи пре.минаватъ пбдъ слЬлъ примирийтб въ страната упрааНа 29v юнй рОНжнските влас+и",
чуждо господство.
_. ляватъ левото крило отъ земледелска- безъ никаква причина, залавятъ бчща
ми Георги Топаловъ, 79 г., отъ е. Хас: Въ сжщйя духъ е говорилъ на кон. Като проследява исторически раз та партия и рекрутираните отъ учите кьой, обвиняватъ го въ подстрекател
ли,
пощенски
и
други
чиновпици
социа
4еренцията и• Венизелосъ. i
витието на България отъ самото й осво
'•-".';' Гол-Ьмага нервность, която,.владее бождение, усилената просветнт.елна дей- листи, ,110дъ шефството на г. Тодоровъ. ство и му взематъ 5000 лева. Следъ
, въ редовете на нашите съседи по по- ность въ Македония и положението-на Специалниятъ кореспондеитъ на в.„- Ма- това, заедно съ Кръстю Ивановъ Яичевъ
|«одъ::ж,еланието на Америка да подпише инородните населения, ползуващи се съ тенъ" !въ София съобщи лреди из отъ сжщото село, Сали Мехмедъ Шарfcordaopa съ Бклгария, се обяснява съ големи свободи, анторътъ - продължава: вестно време,; че въ София владее спо манли, Юсейнъ Исуфъ, Дели Адилъ,
това, че „наказанието" на България може Добруджанската равнина, разполо койствие. Българите еж достатъчно Куртъ Али Асваткьовлу и Мехмедъ Зеда.постави на ревизия „възнагражде жена между Дунава и Черно море, разумни, за да не влошатъ сами своето каря отъ е. Дофларъ, съ вързани ржцЬ
нието" на Ромжния и Гърция, първата, въпргьки че е разм/ьсена съ турци, и безъ това лошо положение. Демоби и бой ги откарватъ вЪ Силистра, отъ
•отъ които и до сега играе една доста руса, гърци, татари, романи и гер лизираните селяни работятъ спокойно гдето ще ги препратятъ въ Браила.
тъчно двусмислена роля, а „жертвите" манци, си остава българска земя, осо своите полета. Французи и италиянци Властьта дири още 22 души отъ Хас«а втората еж просто смешни. Единъ бено южна Добруджа, която въ бидоха на всекжле добре приети. Бъл кьой, но следъ залавянето на баща ми
-анализъ пъкъ на поведението и надве- втората балканска война, смьдъ единъ гарската делегалия ще отпжтува наско всичкото мжжко и възрастно население
;"ri'„съюзници" и поведението на ,„не- побгъдоносенъ,' но безславенъ походъ, ро заПарижъ. Ние желаемъ на бъл е избегало и живее въ гората като ди?ярият елека "България може да окаже а отнеха, роммнит/ь. Презъ 1914 'г. гарите повече успехъ, тъй като, прин вечъ. Отъ докчиларска община еж от
карани 100 кола подъ предлогъ, че ще
«е най-лошавото.
...;'•' •"'••,
имахме възможность да пропжтуваме ципът ъ на народностите, който те при- вдигатъ материялъ за постройка натезоваватъ,
говори
въ
техиа
полза.
тази страна и сами да видимъ. разлилеграфъ, обаче, колата още не еж се
\
Характерна, за. манталитета на ро- ката между претенциозната ромжнека
завърнали. Кждъ еж изпратени тия кола
мжнекит* политици е и сл-вднята оцен окупация и местното коренно българ
и какво работятъ, не е известно. ;
ка на „Епока", органъ на съглашено- ско население.
Г.К.Т.
Държането на България при избух
4ила, сииъ на покойния Н. Филипеску:
•.. „Поведението на Америка остава ване на общоевропейската война авто Отъ где ромжнеките банди взематъ български носии.
неразбрано, ако не бихме подозирали, рът ъ, намира за не добро. Догдето ду
че като взема защитата на българските ховенството и народа потайно пазеха
се приемагь отъ администрацията — ул.
лжономически интереси, тя мисли преди ощб признателность къмъ освободител
Съобщихме, че ромжнеките банди „Беяковска", 22, отъ Дружеството .Раз
(асичко за своите. Защото цялата из ката Русия, българските интелекти, по кръстосватъ Добруджа,, облечени съ гласа* и оть всички настоятели на Д-во
въ провинцията.
точна политика на Съед.-Щати не пре влиянието на германската пропаганда, български носии. Следното писмо хвърля „Куриеръ*
Рекламата чрЪз* „в-ьпгаранъ" бива
следва, освенъ обезпечаването на едно открито проповедваха присъединяване светлина за начина, по който ромжниге винаги най-широка и най-резултатна; за
щото той е единственото списание у нась
по-широко поле и на една по-сигурна къмъ победоносните по техното схва се снабдяватъ съ техъ:
съ яая-голЪмъ тиразкь и нан-гч it ма поклиентела за индустриалните и финан щане централни държави. Отъ тази
;"
Г-нъ Редакторе,
пулярность.
сови американски предприятия. Отъ война България щеше да получи само
Който рекламира ярЬзг „ Б ъ л г а *
Отъ 1 того шефовете на всички р а н ъ " стоката си, винаги трЪбва да
тукъ и постоянното подържане на Юго- това, върху което мислеше, че има пра
Славия противъ Италия, или на болше во да аспирира. Германците, обаче, общини отъ южна Добруджа усилено разчита на хубава печалба.

ишението.

Чуждиятъ печатъ за българскитЪ пре
тенции върху Добруджа и Македония.
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Писма до редакцията.

Обявления зз „Бългриъ"

'

«алъ да се направятъ постжпки до глав пропаганда е създала противъ насъ, 'има
•ли.измислица, която да не мине, има
ното съюзно командуване".
'
- Не се съмняваме, че префектътъ е •ли престжпление, което престжпнйците
Шнесълъ, и че е поискалъ да се на- не могатъ да струпатъ върху насъ?
«равятъ постжпки. Но едновременно Ромжните знаятъ размерите, ло кйито
мисяимъ, че нема да се намерятъ хора, техното дело на клевета противъ насъ
«оито да не видятъ, какъ целата тази е достигнало, и затова действуватъ безъ
работа е скроена отъ ония, които иматъ скруполи, приписватъ всичките свои
иитересъ да докаратъ по-скоро „осво престжпления на българите. Те сеятъ
бодителните, ромжнеки войски" въ южна и раздухватъ вражда между народно
стите, които до вчера еж живели найДобруджа.
сговорно
въ южна Добруджа, при пълна
Факгътъ, че южна Добруджа беше
"Окупирана отъ войски на великите сили, свобода и равенство. И въ средствата
«е, даваше и още продължава да не къмъ постиг ането на тая вражда те не
Дава мира на ромжните, защото тия се евенятъ да организиратъ престжп
аовоки спираха произволите на ромжн- ления, дори убийсва и шайки.
Единъ день, когато една безпри
««та администрация, а безъ тия произ
воли, замислите на тая администрация страстна анкета ще бжде възможна,
пъ могатъда се постигнатъ. И между когато населението ще може безстраш
f Разнообразните средства, до които при- но и нетероризирано да каже истината,
•бъгна находчивата ромжнека власть, ще се види, кой е изпадналъ до тамъ
•бешдруго Щеда влизатъ и тия четни- въ своето ожесточение, че прибвгва до
чвеки похождения. Вь атмосферата, престжпления, за да предизвика сму
«Ояге едиа неистинна българофобска щения въ Добруша. Българското насе

•

•

'

"

!

.

•

"

ление отъ Добруджа, мирно и трудо
любиво по природа и винаги съветвано
огъ всички къмъ ^търпение и себеобладание, ще види единъ . день реабилити
рана своята.честь. • .
,; И понеже в. „Димиияца" става проводникъ на клеветата за организиране
на български чети, ние ще му припомнимъ, че малко ромжнеки вестници еж
бичували, както него, всичката престжпность, нетолерантность, злоба, продажность на ромжнеката {администрация и
на целата ромжнека олигархия, ведно
съ нейните всевъзможни орждия. Даже
въ сжщии си брой вестникъ „Диминяца" отъ 25 юли т. г. помества след
ното съобщение, заето отъ издавания
въ Бесарабия вестникъ „Килулъ".
„Понед*лникъ,. на 30 юни т. т. тър
говиите Бнркйвичъ и Балаклавъ тръг
нали съ кола за Гадацъ по търговска
работа. При пресичането на пжтя съ
ж,елезната линия въ гар.ч Фолтещи,
единъ жандармъ ги спира и, подъ об-,

винението, че еж преследвани отъ кахулската полиция за некаква кражбазавежда ги въ полицейското помеще
ние и започва да ги бие за да признаятъ. Следъ като ги билъ и ограбилъ, той ги освободилъ. Сгигиали въ
Галацъ те се оплакали на прокурора.
„На 10 юли сжщиятъ жандаринъ,
на сжщото место спира други петь.
търговци, които идвали . съ стока Отъ
Галацъ, съ колата на Василъ Мунтяну.
Следъ като обралъ всичките имъ пари,
той ги освободилъ."
Това става не далече отъ Галацъ и
съ търговци^ хора интелигентни и граж»
дани. Не е ли въ състояние встникъ
„Диминяца" да разбере, на каква изтънченостъ въ престжпностьта спремо
българите е способна сжщата тая адми
нистрация, отъ която еж се отчаяли
дори и самите ромжии?
Но да се клевети беззащитния българннъ —• това още се счита »а доблЪсть у мнозина.
Д-ръ И. С. К.

GmC

PciniHHTt иснатъ автономия на
Сметката на Ромжния. "••
„Дачия" отъ 24 юли помества една
статия върху положението на' ромлшите
(куцовласи) въ Балканския полуостровъ,
която резюмира мемоара, 'отправенъ
до ромжНското правителство и до кон
ференцията отъ страна на македоноромжнскотб дружество. Статията за
ключава, че „разделата* на Македония
между сдс*днигЬ ней нетолерантни дър
жави ще бжде едно зло и за населе
нието, и за човещината въобще, единъ
пепръс^-Бкаемъ изворъ на страдания за
менществата, които, въ .'всеки случай,,
взети наедно, прЪвишаватъ наррднбстьта,
която претендира на политическо;пре
възходство".
.*."/;.•;.:''';:.' . . , - , • '
. „Спокойствието и цивилизацията въ
европейския 'юго-изюкъ,. еж заинте
ресувани, щото извънмерно пъстрит*
отъ етническа гледна точка области да
бждатъ неутрализирани по отношение^
съперничеството на нетолерантните съ
:
седи^.
.••,'•',.'.•'.'•'
„Едно свободно и естествено раз
витие на македонските населения не
може да има, освенъ въ една автономна
Македония, която да имъ принадлежи.
.;'• „Едно. национално представителство
по етнически райони може да, дойде
следъ време, или следъ единъ периодъ
на. подготовка, когато една справедлива
и цивилизаторска администрация, запад
ноевропейска или американска, би дала
предварително своите благотворни, ре
зултати, за възстановяването на измжчения животъ на нещастните народ
ности, съсипани толкова жестоко ртъ
лудостьта на войната.. .
;,Една автономна Македония, до ней
д е по подражание на Швейцария, съ
която толкова: си прилича географично,
икономически, политически и етнографическй, е единственото разрешение,
което, като спасява всичките миноритарни народности, спасява и нашите
братя, .на които възлагаме добри на-.
дежди за бждаще, и които именно за
това не требва да оставимъ".. '}.'•
(Надеждите, за които става дума,
целятъ да се улесни икономическото
проникване на Ромжния, въ; Македония
и въобще на Балканите)., "
.

Чвшчвчщта въ Добрудша
Ромжнските вестници отъ 24 поместватъ следното:"•',
Ромжнскйто правителство е' поискало
отъ мирната конференция да се направятъ сериозни постжпки въ България, i
щото българските чети да не извършватъ повече нападения на ромжнските
граници.
Сжщр така е съобщено, че еж взе
ти мерки за да се предотвратятъ. по
добни нападения.
":".'••'.•'•,.•
Б. Р. Кой и какъ се образуватъ че
тите читателите ни з аятъ отъ помес
тените до сега разкрития, които се потвърждавътъ и отъ първото писмо,
което поместваме въ днешния брой въ
Отдела писма до редакцията. ..-.'"

ХРОНИКА
Редакцията ни получи едно писмо
отъ г. Петко Костадиновъ, бежанецъ,
живущъ въ Варна, въ което ни дава
некой сведения за причините на бегството си и за живота въ Добруджа.
Предъ видъ, че намъ е невъзможно да
проверимъ даннит* му, мрлимъ i o
да се яви въ Канцеларията на Върхов
ния Наррденъ Съветъ въ Варна и даде
показанията си.
" Инквизиция. На 20 срещу 21 юн.и
т. г. ромжнекиятъ шефъ на полицията и
нотарьтъвъ с. Кьосе-Апти (Тутраканско)
безпричинно арестуватъ 10—15, души
българи, жени и мжже, и ги изтеза
вали безчовечно: на едни съ кремъци
еж драли кожата, на други еж туряли
огнена жарь въ устата, били еж ги съ
дреновици и пр.
Тая инквизиция е траяла цела иощь
до.4 часа сутриньта..
',-.;"'
Мерките за успокоението на
Добруджа. Въ края на юни ромжн-

Д P. Е Г У: Д ж
ската администрация залавя въ с. ХаскьоЙ,! Силистренско,' Георги Топаловъ;,:.
?9-г6дй1НенЪ ' и'k'y1 вземали 5Q00 ' лв.
Заловили ! 'сжщ6 Кръстю Йв. Енчевъ,
Сили 'Мехмед^ 1 Шармайли, ^ОсеинъИ'суЩ Д'елй-Адил/ь,; Куртъ Али/ А с м т :
кьойлу й Мехмедъ . Зекировъ отъ "с.
Доррларъ Силистренско. Всичките еж
били вързани и съ бей откарани въ"
Силистра, а отъ тамъ 'въ Брайла. Остайалите турци еж йзбътали но горите
за да не изпйтатъ сжщата участь.

Боой 2*9*.

A

Мирната конференция., г*

Безопасностьта на пжтищата въ

Добруджа. На 13 априлъ н. г. СимеЛионъ, -'2,' а(вгусть. ( Р а д и р т е ^
онъ Калчевъ, 28 год. и Симеонъ Пеграма);'
Върховни^ •'•• -съветъ i йаеъюзтровъ, 28 год., жители на с. Бейдаутъ,
г
пбради терора, който царува тамъ, на- ниците се събра вчера следъ обедъ.
пущатъ селото й тръгватъ; да дирятъ На дневенъ редъ беше главно проучва.
другаде спасение. При е. Карали; До- нето на некои въпроси препратени BV
бришко, се спиратъ да пиятъ вода. Уло. комисиите, въпроси, които, се повръ.
вени биватъ отъ жандармите, които ги щатъ сега за разглеждане- въ, върхо^.
обиратъ, вземали имъ парите и всичко, ния! съветъ, заедносъ заключенията на
каквото имали по-хубаво, и имъ нанесли комисиите.
:, , В ъ петъкъ сутриньта подкомисията
елинъ тежъкъ побой. Стефанъ Петррвъ
натоварена
да подготви работата на ко,
сполучва да избега, но веднага бива
стигнатъ съ кйнь въ полето. Върху него мисията за обезщетенията се събра въ
били изстреляни неколко истрела. Следъ министерството на външните работи.'
улавянето му той е билъ подложенъ
О б е з щ е т е н и я т а о т ъ Германия.
на * най-безчовечно мжчение•>„и следъ
. Лийнъ, 1 августъ. Следъ обедъ въ
това жандармите"му отейчатъ главата.
Това е:станало на великия четвъртъкъ, Версайлъ имаше среща между герман
на- 171а'прйлъ н.!г., й убития е зарраевъ ски и съюзнически делегати за разглеж.
въ е. Каралий. Симернъ Калчевъ пъкъ ждане на разни въпроси по обезщебилъ закаранъ ' въ 'с. Армутлий,' съсй^ тенията. Германската комисия за възоб
панъ отъ бой.и следъ това откаранъ новяване на индустрията пристигна
бива въ Добричъ." По-късно той 'спо сутриньта въ Версайлъ. Въ нея влизатъ
г. г. Рибертъ,, Бергеръ, Зилбершмитъ,
лучва да избега.
'.
Белкеръ, Кубе, Пфусъ, Рохетхоферъ и
Предатели. Въ село Бейдаутъ има Мертесъ. Комисията иде отъ Спа. Въ
неколко души, които вършатъ преда станалото следъ обедъ пълно заседа,
телство и доносничество и съ това не ние участвуваха комисиите за вжгли.
малко улесняватъ работата на ромжни- , щата, добитъка и индустриялното въз
!•'.: i •
те въ селото и околностьта. Имената1 j обновяване.
Комисията
за
полските работи и ко
Имъ еж: Георги Кирияковъ Милевъ, 37 |
год., финаисовъ, агентъ .Слави Калчевъ, ; мисията за Щпицбергенъ,се събраха въ
48 г. куриеръ, Илия Калчевъ 38: г. и ' министерството на външните работи, j
'МНТО Димовъ 41 гид, . /. . .-.
TV еж били едничката причина мно Изявления на американския представитель Полкъ.
зина да напуснатъ домовете, си.,
^ -• ^ t"
.--.-•-.Лионъ, 1 августъ. Държавнйятъ под.
Нападение върху с. Сеново. На секретарь за външните работи на Съе.
20 того неколко бзчди, събрани наед динените Щати, г. Полкъ, който замес
но, около 300 души, водени отъ ро ти г. Лансингъ като шефъ на делега
мански капитанъ, влядеещъ български цията за мира, прие въ петъкъ сутринь
езикъ, обсаждатъ и нападатъ с. Сеново, та: представителите на французки»
Тутраканско. Събрали. жени, мжже и печатъ въ хотелъ Крионъ. В ъ грани-i
деца, откарвали ги въ секцията и най- ците на възможното, г. Полкъ отговори
немилостиво ги изтезшали. Отъ техъ на разните % въпроси, които му беха за^
полумъртви оставили 18 мжже и жени. • дадени. На въпроса за мандатите той
Останалите откарали до с. Старо-село, заяви, че е много съмнително, дали Съе
Тутраканско. Осемь жени с.ж откарани динените Щати ще приематъ мандатъ
Дружеството на запасните офи въ неизвестность. Пуснатите подписали
цери въ Русе е издало единъ позивъ декларации. Ограбили 2L домакинства, въ Мала-Азия. Приемането, на подобенъ
къмъ запасните офицери въ България. задигнали дрехи, масло, сирене и др., мандатъ би докарало пъленъ превратъ
въ вековната политика на Съединените
Въ позива се казва:
които натоварили, на 52 каруци, взети Щати и ще требва да се направятъ
. много усилия, за да се преодолее съ
Другари! Моментътъ е върхоаенъ! отъ селото.
противата на общественото мнение пй
Той изисква и върховни усилия, ^а да
този
въпросъ.
се преживее. Предъ страшната неизвестность, •„ която криятъ въ . себе си
Събирането на храните. Почти ..
Относително болшевизма, амер£
близките дни, всеко българско сърдце въ всеко село ромжнцитв докарали канскиятъ делегатъ заяви, че Америк?
болезнено се свива. Днесъ сегковатъ вършачки и съ трескава/ бързина. при- не е шзложена на опасность да бжде
еждбините на България; решава се го биратъ храните подъ ржко^рдството на заразена отъ болшевизма. Американ
лемия въпросъ за нашето съществува агрономи. На населението, оставили ро ското правителство ще продължава да
ние като самостоятелна политическа и 300 грама.
: - "дава подкрепа на адмиралъ Колчакъ.
Що се отнася до договора за мира, г.
економическа единица: въ обществото '
Полкъ заяви* че сенатооътъ Лоджъ
«а народите.'
-.'•••..'••-.'•' ' >•
мисли, какво той ще бжде удобренъ
.': Само този, който, не мисли и не
отъ комисията за външните работи,
чувства като българинъ, комуто не е
която заседава сега въ Сената, къмъ
милъ роденъ. край, семейно огнище,
15 августъ. Свършвайки, г. Полкъ заяви,
само той не може или не иска да раз
че човекъ требва да дойде въ Фран
бере върховния моментъ, който нашиятъ
ция, за да се убеди, колко много таз»
нещастенъ народъ преживява.
Съобщения на Бъл. Телег. Агенция,
страна е страдала.
Е добре 1 Проникнати Отъ важ- Мерки за подобрение земледвностьта на момента, ние требва да си налие го въ Франция.
ложимъ единодушие, сплотеность, стоиПарижъ, 1 августъ. (Радиотелеграческо спокойствие и твърдость, за да ма). Комисията назначена отъ министра
можемъ достойно да посрещнемъ сж- на земледелиетр за да проучи въпроса
битията. Ние ще требва да се явимъ за работното време въ областьта на
средъ този народъ, съ който 3 години земледелието, се събра въ четвъртъкъ. прдъ редакцията на Д-ръ Цнмо Т. Буршовъ.
рамо до рамо споделяхме скърби й ра
ИЗЛЪЗОХА О Т Ъ ПЕЧАТЪ:
Следъ размена на мисли между пред
дости, който водихме отъ победа къмъ ставителите на землевладелците и на
победа съ сладките надежди
за земледелческите работници, призна се,
едно светло бждеще. Ние не требва че требва да се приеме едно разреше
да го изоставяме да изпадне въ отчая ние не еднообразно, а съобразно съ отъ д-ръ Д. Т. БУРИЛКОВЪ. цена 5 лв.
ние.
нуждите на всека область и на всека
ГБУ?ИЛГОТВ\Д«
N
специалноеть и че за земледелието не
Н. ВЯСИЛЕВЪ. Цена 4.50 лв.
е възможно да се поставятъ точни пра
вила, подобни на тези, които, се прилагатъ въ индустрията. Единъ докладъ,
отъ д-ръ Д. Т. БУРИЛКОВЪ. Цена 2-50 лв.
И з б е г а л ъ о т ъ т е р о р ъ . На 6 юли изработенъ отъ представителите на ра
ботниците,
ще
бжде
допълнително
вржашшшшяшпшшшшвшшшшя
т. г. въ е. Коркутъ е пристигналъ Янаки
Димитровъ, жителъ отъ с. Армутлий, ченъ на министра на земледелието.
КООПЕРАТИВНА ПЕЧАТНИЦА „ГУТЕНБЕРГЪ"
Бабадашко, избегалъ
ро
СОФИЯ,
ул. „БЕНКОВСКИ" № 22
Границите на Банатъ.
мжнските власти.
•; •
—:
N3flATEflb HAi
Парижъ, 1 авг. Съобщаватъ отъ
„Модерна н Хумористична библиотеки".
Р е н е г а т и . Въ село Есекьой.^Куз- Белградъ: Военната комисия определи
гунско, жителите на това село Йррго въ общи черти новата поправка на гра
БИБЛИОТЕКА „НАРОДНО ЗДРАВЕ".
Нтоловъ, братъ му Михалъ Нико- ницата въ Банатъ. Сръбските войски
иБШАРАНо" и разни прочнтнн книги.
ловъ и съседътъ им> Георги Кьоръ Не- ще се оттеглятъ на тази нова линия и
дгьлковъ дружатъ, ядатъ и циятъ съ ще изпразнятъ ония части отъ Банатъ,
е модерно инста
ромлшите и винаги се пррявяватъ като които • требва да бждатъ дадени • на: Ролирала и снабдена с ъ найтехни агенти.
, ,
; мжиия. Темешваръ бе изпразненъ ртъ
отбрани и модерни шрифтове.
Въ края на месецъ юни т> г / Йорго сръбските войски на 27 юли, а на 28
Приема да печати всекакви ви
Николовъ и Георги Кьоръ Недгьлковъ за комендантството бе предадено на франдове печатни ' издания като:
лични работи наклеветяватъ предъ при- цузките воени власти, а на ромжнски
вестници, списания, търговски
маря (ром. кметъ ) Константинъ Ни- те власти се предадоха гражданските
книжа, регистри, бланки, плико
ку, жителя на е. Есекьой Ради Гицовъ. учреждения. Ромжнските войски се
ве, 'некролози и др. на всекакви
Взематъ му всичкото жито, което било очакватъ да пристигнатъ презъ м. ав
езици, и различни големини.
20 крини и си го пйделятъ като кметътъ густъ. Сръбско-ромжнската граница въ
РЯБОТЯ НЯЙ-ЧИСТО И БЪРЗО.
Константинъ' Нику взема 10 крини, а Банатъ е теглена споредъ определената
отъ съвета на четиримата линия.
другите двама — по 5 крини.
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