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АБОНАМЕНТЪТ
ВаБългаттягод 1слв.
3» «отраноуво » 32 лв.
Б е р л и н ъ, 10. • IX. • Французвит* в4
За обявления се плаща внци потвърждавай» увеличението на г
на 30 от. на кь. см. манокит-Ь спънки при позицията Зийфри
Адреоъ:
j ГолФмнтЬ области западно отх Камбре 6i
в. Добруджа, Бабадагъ наводвенк. В »Таймоъ« съобщава, ча о4в
.

i

ния квналъ е бнлъ затворенъ, езерото Не
и рЬквта Сяарцъ ож били засипани т*
че северно сть горатн Аврнпкуръ е съя;
Н НОТЪКЪ.
деаа веероходима зона. Рапортера на »П
Единъ брой 10 ст.
Паркйиекъп отъ Франция съсбщава, че i
воднеямята се разширяват*. Всачки '*р(
цузки кореспонденти съобщават*, че нови
голяма сила. Повачера неораятельтъ започна |гс{маяски позкцни с а извънредно ош
, оадни атаки, които б*ха осуетени врйдъ | укр*пепн, пр4пятотввя, прЪмахвавето
J H a n m t лииии.
к л т о щ е коотвувало най-тежки боеве. Сд)
j
отвие
на гор-Ьказаното тр!бва да се ч«
Неприятелски сведения.
| затишие по Фронта.
Намираме се вече въ началото па пе-1 договори беха изчерпателни ипеииъсъз
П а р и я х . Еапл контра атака ня гер
В. »Журна1ъ-Де-Деба« съобщава, че г<
тия кесвцъ отъ датата на подшсването даватъ никак!и пречки за това. Само Бъд мзнцит* юго източно оть Руяинъ б1ше ОУ-! майското
оттеглюване е привършеио.
бята.
Фравцутач"^
наемаха
пзйницк
xt
кар
иврнвя договоръ въ Букурещ. Ирезъ гарвя е, ноато едва ли може да стори ежтечница. В ь об.гаотьта иа Ла.ФО и Е н з гертова вреие въ Роиъния се направи твър щото, докато не бъде разрешенъ вадоволи- мавцитй се опитаха да ни изненадат!, ои
де-много за заздравя нето раниге, които т лио за нея добруджанския въпросъ, който баче не y o a l x a . Нве взехме 150 нлйвици.
Бердинъ. Социалистическиатъ депута
тая страна получи отъ необмисления по- заема такова ВЕЖНО место въ целите на
Ебертъ обнародва въ в. „Форверцъ'* ед
» д ъ къкъ Карпатите и задъ Дунава, въ войната и съ Роиъния. До като не стане
)рзложевие на германската сециалъ демок!
коЛто а хвърлиха нейните суетни управ тева, тя неиа основание да ратифицира
( 4tt«, досежно една международна социаи
Огъ
нашия
снециялент,
кореапондеатъ.
няци. Отначало като че ли всичката дей- този договоръ. Ето защо, първата стъпка
тическа конференция. Той казва: Гермаяо!
С О Ф И Я . .На 15 т. м-цъ ще са язвтрпш
ооцшдъ-демокрация изпълни покава
пость на управлявалите кръгове въ нея която би требвало да се направи за окон вр^давйнета отъ етапни»* гермавски власти та
„„ „„ „„„ А
„
бе насочена кгнъ ликвидацията на воен чателното лииидиране съ букурещкия яабълсара-ото иравктед</гвоснаа«ч»отъ отъ*™ ° ^ 1 ! 7 * _ С ^ и * л и а 1 ' и • « * _ Н 8 ? а ж в „ и У б л |
ното положение въ духа на задтлженията, миръ, требва да вапочне отъ уреждането Северна Добрудха, кодаи по силата на Б у но нашитв условия за миръ чръзъ стовхол
скиятъ меморандумъ, който имаше га ooi
които т4 поеха съ подписването на са на въпроса за Северна Добруджа. Тока, курещекя догжоръ. ое придава на Бхдгария, ва: „нито авокоии, нито воени обезщетен:
но
която
до
ceia
бв
оставена
въ
етапната
мите догоаори. За да се приспособятъ и разбира се, ни най малко не ангажира розона. Тази обдасть за сега е раздйденз оть и право за всички народи да р^шаватъ с
представителните телакъмъ тоза, бе раз иъните, • защото за техъ въпроса за северна гермапсквт* етапии власти на тра района: ма еждбата ой-'. Т я бЬше пр*дала ед|
турена старата канара и со произведоха Добруджа е окончателно разрешенъ. Но Меджадийсви, Кара-Омерскв и Кузгупокл. писмо, въ което заявяваше, че е готово ;
нови избори за депутати, които, да дадатъ то>ще подготви, отъ една страна, всички Отъ T t x * Медийдийскмя районъ има 11000 приеме стокхолмския меморандумъ за х
ландеяо- скандинавския воммтетъ, като оов
на прааитедството съгласието ей за него необходими условия за да стане ратифи житада, 490,000 декара обработваем» площт, ва за преговори. Обаче, т я направи двъ р
вите иерсприятия. Най-важния и основенъ кацията обща и отъ друга — не малко отъ която половината е заойта тази годинз; зерви: по въпрооа за Белгия т я заяви, >
Кара-Омерскиягърайонь.съ 19,477 жители
въпросъ, който , новите камари требваше ще подействува на ромънските либерали, и 893,700 декара, обработваема площь, отъ се съгласява за възстановяването ва ед!
да разрешат!, този за ратификацията на поведението на които оть день въ д е н ь ' к о я т о 3 2 3,730 декара с& обработени орЪзъ независима Белгия; т я прибавя, обаче '
мирния договоръ, обаче, още не е разре става ВСб ПО-неприаЗНеНО И П0-ДрЪ}Е0,!|(&отоящкт* гоД)виа н Кузгунскиятт. ряйонъ ка е съгласна съ исканията Формулиран
жители и 460,000 обработваема ао този въпросъ въ меморандума но не;
шенъ, при все че засЬдавот. д о ш е отъ както %ЧЖЪ авторите на букурещкия миръ! оъ'.33,000
пте
ь
ОТЪ
ромънска
страна,
ТЪЙ
И
ВЪМЪ
СИЛИтЬ
•
Щ
»
отъ
която421,640 де*араобр-ботеи» тралиитй. Сд*дъ това социалъ-демокраца.
два месеца.
та настоява ва декларациите ой по въпр
*
•, ' • л„™™-.„ - « „_ I таз».годмяа. Съ ъбщо ваоедеяие63477 души.
са за Елзаоъ л Лотарангня. Досежно ми)
Наистина, ратификацията на догово
AJ
отъ четворния съюзъ. Фактмъ, че въ
^
на игтокъ, тя ве остави някакво оъмнЪни
рите бе гласувана отъ камарите и даже
г
съюзните парламенти се правятъ вечо , з з - | ~
^
~jZ
че той е неизмйнимъ. Отъ друга отраи
още тогава се посочи и времето, прйзъ
германската социалъ-дсмокр»ция ве мол
пигвания за поведението на ромъкскате'
ШелГфИЯ И 1УРЦШ»
not то рокънскдав лшниетри Маргалонанъ
чикатъ да приеме меморандума на съюзш
либерали показва, че е крайно вре&е да'•, " .>
—и Лрионъ щеха да заминатъ за столици се тури край на ромънеяата неоиределе! ..в-ерлинт; 9 септември. ^Д^че^гецай- д ^ с о ц и а л и о т н за основа в а нрвговрри» xt,
те -на централните сили за равнената й, Ж.-сгь;"'"'""""" ,""""; ~ •"" -~---*-х«;"-*----г-^-'^''"|'4*|й^ъ'1^йшз 8*'''"йвтервюто <л> Т'5лйтъ""па"" ItafiTiosH меморандумъ е твърд* нриотра!
но този актъ и до днесъ не е завършенъ.,
Ако ромънските антантофилега крж-! ш *а въ „Камбана 1 : Or* германско становище тенъ, досежно прилаганено правото на ci
„
«„
„ „ Л л ™ » . , / , . . , ! /.Tt*rrrt n^irn па бихме поздравили НЕЙ ;етво, ако между дв*- мооар-вдЬлсние и дооежно колониитй. Ai
Вместо това, телеграфната агенция отъ гове не
се опожпхшТдаже следъ една не- Tfe
т ^
H 0 0 M r i l b с п о р ' а з у и е ш № к р х у този меморандумъ
послужи за преговор]
вр*ме на времз ни донася по веков ЕЗЯВ- щастна за техъ война, това показва, че С50рнитй въпроси обгр-ваяето па мариш- това би означавало предварително подчив
леаке отъ страна на управи вашите кръ т е Н6 С» ВЪ погрешенъ П&ТЬ, а онези, км тй искания <гь добруджанските желания ние на гермаосвчта ооцоалъ-демоврация в
България прйдотавлнка едаа дипломати- повеленията ва другата сграва, нъщо, ко<
гове, че размината на ратификациите ще- КОИТО СИ поставиха За Задача да ГК ОПОМ-;чна
еака г
нятъ
Еолебливостьта
въ
държането
на
Р* ш к а .на : дъйвоогьта на бившае то първата страна ръшително отхвърля
ла да стане »наскоро "- И изглежда, че
Д * Р » « « ъ 'оеирвтирь Кюлмав- Това
Т „ п я „свър
я м .
тия изявления ще продълдатъ да се пов- СЪЮЗПИЦИте СПроТИ РОИЪНИЯ требва да зваяе
се ока?» като й«воръ на ноая недо
Подводната война
таратъ безъ да се пристъпи къмъ д*ло. изчезне, за да се тури край и на изне разумения и огорчения.между д й т * отра
Р о т е р д а м ъ Вещото лице по Флотскат
Фаиътъ, че окончателното приключ надите, конто политиците въ тази страна вя. "Германия проявя мекду двамата съюз
ване на рятифаяадиата на договорите е подготвятъ. А това нека да се постигне ници еднакъвъ кит^ресъ и ом*та своразу 5 служба при в. „Дейли Телеграф*'- пише: Щ
мепке^о иомелду им'ъ за главво искане на ( прЬки ваички добре рвзултати, конто адм»
свързано съ гласуването на закона за ам само съ подкани .къмъ Маргиломанъ да положението HS Балканския полуостров-..Iралтейоното
м Флотата постигнаха ор*щнистията и че този законъ още не е гла- ратифицира договорите, & чрезъ изчерпа Б»лг&рвя н Турция ве могааъ да стоятъ • подводната война, пакъ еж потопени гол!
ejsaub, норадн пречките, които се създа- телното уреждане ва съюзническите въп Хладнокръвно едни къмъ други съгласието мо количество пираходя: това се обяоияв
отъ обстоятелството, че ве е напълно з«
ватъ отъ неот^оворните ромънски фактори, роси, за да се направи общата ратифика и ипаянтелотгото имъ с а необходими.
Излйна:
пон^дйлникь, орЪда

социалисти з; шщ

Нови териирии к и ъ Бългзрвя.

творено чрЬзъ МИННИ северното море. Са
разкрвва до игвестна степень причините ция, неизбежна. Това ще бъде найЧаяоу*
щиятъ цока напълно затваряне на север
за нейното задържане. И тукъ изпъква верената отъ страна на съюзниците стъпка,
ното море, като му се остави само един:
опази борба между правителството и ан- която ще постави въ невъзможност* ро
изходъ, войто да се намира пълно под?
понтролата ва Англия, llo-наталъкъ заявя
тарофрските дибералски кръгове, която мънските полигаци да х е й с т в у в ат ъ
Отъ вашия ап. воресюопдентъ
ва: Че не се лиг свърши по-рано оъ подвод
дава отаечатъвъ на целия сегашен"» поли* другояча, освенъ въ духа на зздглженйя*
Б у к у р е щ ^ . 10/IX в. „Букарестеръ яата война отъ колкото с* всЪсветдоката
тически животъ въ Гомъния. При зако та, поети, отъ-техъ/въ Букурещъ. Н-овъ Тагблатъ" счита, че пътуването на Талатъ то това е едно неблагоприятно морално въз
на за ' амнистията тая борба се изрази
пашае|вт. свръскасъразвз«тието на въпроои- действие върху английския народъ. Дв1
тВ въ руския гогоизтокъ. Турското прави холандски гммии бидоха потопени, екипаж.
въ cnop'irb около това, кои престъпления
телство желае да уяани полимческитъ въ MMV. бнлъ спасенъ.
и лица да обхваща амнистията и кои не.
Вмлвтин* отъ Щаба на дМотв. армия проси ота^сятелно рускс-иерс^йско-туроката
Либералните кржтове безсилни сами да
граница Това желание че подйля еж що и
за 11 септември 1918 год.
си поюгнатъ и иблазнени оть развитието
отъ германска отраиа, понеже тия взточвв
Македонски фронтъ. Западно отъ Охрид въпроси не еж. съво^мъ бе.ъ свръзка съ
на събитията на западния фронтъ, хаосътъ
ското esepo tf матояно .оть Черна 6 i x a раз още вяс^ЩЕТ* българско-турспи преговори.
въ Русия и отношението на съглашенските пръснати 01» ori-Hi. силни неприятелски
Да б&деиъ д д н не.
«или> к-.м-> Австро-Унгария, ставатъ вге по • щурмови отдАхепиг. IDauiO отъ с. Градеш Скорошното посещение вацарь Фердинавд-t
посочва яинйта свргзка из тля пгпроои и
В.
»Радиважъ«.
»Ние сме млздъ и а и з
смели и прибеттъ къмъ околни патища, вица наши нападателни групи назлйзохз
тоя пжгь на гермаяскитв държавници се неа-ь вародъ, сега си пробиваме пгьтъ вт
въ
веириятслокит-!»
поаздм»;
и
донесоха
охъ
за да иовгаяяп върху определената имъ
п»да техиката аадачл да гя разр-бшатъ. H s ; нивота. Дошли последни върху общото поп
охъ букурещкия инренъ договоръ съдба. тамъ разни восави материали. Западно отъ ма съми-вние, че и тад задача uic бждо из-. рищз на свободата п културата, влчни i
Добро поле и при Вардара артилерийл?ии
завистливи оъовли искаха да ни задушат 1 ?
Такгвь пхть те наниратъ въ неотговор огъиь на наша и неприятелска страаа' б'В- пглаене оъ ycuSxf..
~ "•- •--"•
' •••
" ' ' 'още въ веленвгв. Т в к а с а х а живо м-Ьсо о
иие фактори, които са въ техна услуга ше временно по оиленъ. Южно огъ Гевгелк - а •Не преди много даже се разгласи, че спо • нвгам щурмови групи проникнаха въ не- Псведаиието на Ромъния. т ъ гЬдото ни, ва воъка крачка -се съюзя
ваха, аа да в а првчатъ въ напредъка. Се
рътъ около авнисшнта е бидъ тъй изо вриятелокитв окоаи и заловяха пл-Ьнакцк
На в. ..6аде11иИ"огоб1паватъотъ Вкена,
англичани. Източно отъ Дойранското езеро че аанатаиъ отъ депутата Чанчевхааъ: в*рче гашната гиганска борба ни даде случай д»
стрена, че ставаше дума и за рставка на наша батарея завали гоа*мъ неприятелски
си разчиотимъ ом-6ткит4 оъ т*х*. Ето трв
ли е, че въ резиденцията на ромт.нския година, кикъ геройски ое борвмъ. Победих
кабинета на Маргиломанъ. До ( къде складъсъ бойаи прцигли.
ярзль и мг-ягду най пли^телпит* ромънски ме и со обединихме. Но бл-ЬскавитЪ вр«до.
съ достигнали'сега преговорите ва офор
Фактери со , проявяват* признаци за иово бивки въ тригодишни велики подвизи и вър
мяване закона .за амнистията, не о
враждебно дърдегле опръмо центр. апхн, хови усилия може да ги яагубимъ въ трн
Б о р д к и ъ . Южно отъ Ш р н ъ и север м ръ на вънят. раба^к гряФЪ Бурпяиъ отго дена, ако не съумъеме да издържимъ прйзъ
известно. Но изгле&да, че въпреки раз
но о т ь навяла Лабаоо взехме нлеяици. Юж ворил:!, че Аватро-Уягзрското правите лото поад-Ьдния четвъртъ чаоъ на войната. I l p i s s
гласеното споразумение вгрху основните
но or*, шосето Перенъ-Ламбро етбдъснахке и м а т ъ б р а ж е н и я да сдвди съ най голямо
принципи, върху които ще се изработи и чр^аъ контра атаки иеириятеля пр»дъ на ваимание швЗстяи прояви въ неокупирапа- идаить ийколко мвсеци ние градимъ,илн
овътдото б»дaн^e на велика и обедавена
с
-*ия ваконъ, това още пе е станало, й шити най иървк поаяции. Чаотичнатй ата та румънска тернтлрия и че то въ случай България, или вей тото срамно и страшно
*ожв бя, ще продължава още ддлго, *ко ки на Французите, конто л о л й д я а х а отъ на нужда, ще поояжпа най-енергично оъ огромолясване.
Роиъния се остави въ същите условия, въ дз4тъ страна на шосето Хамъ-Санъ- Кеп- подобни мзшипации.
Нека българовиятъ войннкъ на Фронта
тенъ, нрибързако одйдъ артилерийона под
които се намира сега.
и българокиять гряжданипъ^вь _ т и » а ,яонс
готовка, бидоха отбити. Шверво^ отъ р*каЛабпхпжяттклтл
лплатпг.о -пша
On друга страна, съюзните предста- jr.iiv£aabTiiiiW\

Мисията на Тштъ пша
п стощий Hi центрвлнвте сили.

Положението т Шт№ фронтове.

ОТЗИВИ

в.

Д О Б Р

Брой 184

У Д JK Л"
й <Т«Д ,**(№-.:Ш?ШУЪ1ШШ11 ft
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за 5.емлсд£дското си стопанство. На такива
!румеяъ«, тгй и тогава цензурата не очете
колби Добрачската Извънредна Комисия -ви
.'задължена да посочи иа сгглашекскитв дип
наги е дчнапа х'-дъ и ходатайствувала
(Б. Т, Агевадя" радаотс^вгу-йв:?.'!
ломати, че сз н&ди-а вънъ отъ междуна
пр-Ьдъ В. И. Сег.ц«я нри огушциоивите
J родяия обичай, ако вмъ се допуоие да ира|вятъ активна политика, еа която въ Яшъ е Францувкиятъ печатъ ва офанзивата. власти sa снабдяване работниците съ отп;.'иявано само р.мх.нското правителство.
Б е р н ъ . Френските вестници ксиентк- ярить гвстъ ва шьтуване.
Оргаигт-ь на. Буагияисвита партия въ t Мвпнст^ъ-пр-^дседательтъ Маргаломаиъ
Бабадагъ— Липса на гербови марки. О
ifc аЕилекекдгигсъ русеят,* »ъ еданъ отъ има, раябирг се, д< брата воля да жзгради ратъ оз, нгзторгь бл*скавите уст-Ьхи на за- цлакватъ ви се,.че не мсит* да намйря^гт,
нгдяия
«ронтт.
•
С:-.мо
»Л!Огл
Лнбр^«
и
alum/.t'/t г:и брсег?, подъ загяевие „La fin (своята страна. Ний не искаме всичко само
пъ гряда ie;:6usiH марки, Досега такива се
ne logemle" (Кр?«тъ п« едн* легенда) en да бждо^ва думи, каквито ежедневно че- »Птн Журналъс предуарежданатъ публи продаваха въ поа;.енскати станция. Обаче,
ката
да
не
гс
отдава
ва
предквремепнв
на
ямава оь Лжл'ро-Улгз:зокзта монархия. тсмъ въ »Сгягул1« и »Яшулъ«. Потрйбн»
отъ изввстл* гр-6м9, it ТЙМЪ се свършили.
предговори на статията сз отбйдйзва, е B7. негови1* дФла да има, нъщо ао-ясно дежди. УспЪхътъ на англичаните е капиНуждающите се виждатъ въ вевъшожталенг;
т*
еж
на
няколко
километра
отъ
Асстро -Унгария ис ДЪЛЖИ своето схьщео- отколкото до сега, ако той миолг, как
ность да си сбоербусатъ ааявленията за отДуе
и
Еамбре,
по'отд*леин
отъ
тЬзи
два
гвпне, както другвтй държави ва ванио- много ажти повтори, че Ромъния пр*ди всичко
критк лио-rosc, исковите молби, дстовори1Н«я; ' зкивотъ на яародатв, ио на дивло- трЬбва да подържа съ съо^дпата монархия града съ двойна липия позиции, които бра- 'te, удостоверенията и pp.
нятъ
системата
Хиндевбургъ,
която
требва
:аче свата нсоходжмо^ть въ амиетаь на приятелски врт.зки, за да вма Б*ра. Нашата
За«нт4;р;суваните обесняватт. липсата
5,спшя тр^.ъ. чо яко Австро-Увгария пожкадка вяЕаги е вастжпвала .възгледа, да се превземе. Разумно е да не се пред иа гербови Mipsu съ #дкга ни ризницата
с охщсстг.у»аз», тр-Ьбаало е да се еъз- че въ Ромъния чаоъ ио-океро тръбва д» ставя като вещо лесао завземингто на т*зи 10—12 лв. меи-ду Йтлгарсккхе пари и роде. С.</Л,лъ язбухгането на всеобщата вейнз,. бжде възстановено мирното положение. Ние два града, ктито ще бждатъ обсадени пр*.дм агнекзт* ден. Въ такъвъ случай, *панъ по
'л&шението ьтхвъряя тази дипломатическа(я подканяме да ратифицира мираия дого- да бждатъ вьети, сноредъ ' плановете на щата би тр^бвйло да набавя и продава гер
»»ула, защото неговата здрава програма воръ, което Що бжде възможно, ако роман маршала Хинденбург*.
бови марки. Иатереоътъ пя гражданите н
•;.» раздъди мокархият». Между това дип- ския парламентъ довърши съгласно догоШвеция и мирътъ.
тоя ва Фнска ИЗИСКВА да се уредц въпроса
атятЬ отъ старата школа въ Франция|вора съ бмнастяятй, която е предмета на
съ продажбьтд иа герб. марки ,
,
С
т
о
к
х
о
л
м
*
.
Минмстръ
пр'Вдседатейнглосакоенокач-е страни не били нзгу- штъя договорг.
/ льтъ Едемъ врае едва делегация на ншедНачалото на уче$иг.т& година въ Бабадагъ.
ш a'hwjhwu навежда. 1ксснлието па РуИчъ в. BPester Loyd".
ското дружество за .вира н арбитража, ксето Откриването на народ, първоначално учи
( щЬдо да декада нгва вода'на тяхната
поиска оьд*:йстймето на праьитедотвохо..Ми: лище въ града пи ще ст&вс на 15 того
.енвца, тгй че може да оо създаде оклве
виотръ др4дседательт* яяъви, че правител — неделя, слйдъ цтрховеяъ отпуск*, съ
кшу ваната отъ централните сили ле
ството е готово да съдействува за д*лото водооветъ Й безплатно детско забавление.
да, сдородъ която еп-глялеикето било ва
на мкра, но че то не може да ое обърне
Записванията на ученвцвтй ще ваиоч1Я0 ИрОМ*ЕИЛО CBOillil ВОСНИ ЦЙЛИ OTHOнаправо кгмъ воюващите. Нааротивъ, въ натъ на 16 и ще траатъ до 22 тего вклю
Генералъ Брусиловъ разстрелянъ.
'.-ЗЛУО Авохро Унгария. Самите Австро*
съвещания на скандинавските министри се
Москва. В. яКкевская Мисъль" получи е размислило за.свикването на една конфе чително. Съглашо чл. 40 отъ закона ва
.'арекм държавници, които би требвало
нознав&тъ точно положението, изглежда телеграма отъХарковъ, оъ която[се оъобщава, ренция на неутралните държави, за да sa- Народното просвещение, всички родители,
в Ь р в а т ъ в х- т а з и л е г е н дя, генералъ Брусиловъ е билъ равстрЪдянъ въ иазятъ те своите интереси при сключва които нматъ д*ца отъ 7 до ; 14 годишна
i a л % дъ к а т о А н г л и я приз- Москва; Сноредъ a общения отъ Моохва, нето на мяра и сл*дъ него и д& ое под възраоть, еж длъжни да гж довед'4ТЬ,и saia чехоаговацйяе за своя съюзна армия, имало е нодготвенъ атонтатъ и противъ готви възстановяването ш* международното пишатъ ва ученици.
Редовните учебни отнятия ще вапочнатъ
я значило признаването иемшмевмостьта по-раншния народенъ комиоаръ на военните Право.
• . ,
отъ-23 т. м.
чехо-словашкатз държава. Съпротивата, работи Подвойояи. Ожщия в*стникъ съоб
Камени въглища или войници.
то намйрмла тази ностяшна ва Англ»& щава, ча австро-унгарската команда въ гр.
Българските жени до войницктена фронта.
'Германия и Авотро-Унгария, показвал», Еяатеринославъ е събрала 300,000 рублк
Б е р л и н ъ . В. »Дейаи Хронмклг« пвше, Отъ името на женската конференция, ста
нала неотдавна въ СТОЛИЦИ-/», председател
въ гкш държави си дввялц точна см&тия, контрибуция, защото населението ое отка че ucs&n&Tii шъ <Лойдж Джо|?жъ 50 хилади
{йръ и хората иа старата школа въ съ- зало да ое подчини ва аапсв*дьтя да пре миньори да постжпватъ въ... армията: не е ката на женския оъюзъ г жа Юл." Малинова
шеяскнте страни да не могли още да даде оражаето см.
било толкова наложително, ващоао едва 25 е отвразала едвнъ горещъ позввъ къмъ
•бератъ новото исложаше. Ако, шнр,, Ратификация на дошлнителните дого хиляда до сега еж вкарйни въ армията, а войниците на Фронта. Въ позива ое каява,
аичестеръ Гуаради*нъ« нравйлъ вр'Ьдуиндустрията на каменните въглища стра чз българките, заедно оъ всички я.еин отъ
вори къмъ Врестъ Литовския хвръ.
1ждеяие, то това било само нризнакъ, че
оъ това. Тона вземане на миньорите всички страни, ще направя?-!, РОИЧКИ уси
М о ок в а. Ратификацията на допълни идала
VA сжществувала въ продължение на сто
повръщането
яиъ кооле дакъ ва мшшиШлия sa постигане споразум:^вие жжду- дарий дипломатическа Формула, не може да телните договора къмъ Бр^стъ-Литовоккя означавало за съжаление малко далеяовид род«те* за прекратявано на войяата,и уста
/<5зпе само за едва нощь, Вгрху намере м«ръ отъ екгекутнвния комитетъ е станала нооть и косвено се повлиява чр&зъ камевите новяване о*-гурйн условия sa. почетенъ я
траенъ миръ.
на иа гштантма въ коза-'отношение не на 3 т. м. единодушно при/деветь въздгр въглища на английското море шаване.
жали
се.
Прасттствували
еж.
отъ
150
до
— До тогавъ — завършва позивътъ —
«ло да има такова сшаъине. Пришаваю ва чехо-озовашкжя народъ значело пър- 200 човека. Слъдъ ратификацията на дого Параходните съобщения по Черно-коре кураакъ и търц-йнио — BCV.B'B- на ОЕОИТ4
Оаоредъ в. яКмевская Миоъдь«, руското постевв, sa да a&mmm. свохтЬ огнища,
•а официална сметка къмъ разпояъова- ворите. Троцки евавравилъвяявленяя върху
положението
на
Фронта,
което
го
епиоълъ
дружество
за параходното'пихтуваце «тър живота на своите близки,. 'за .да дочакаме
мз на монархията н съ това разпръсваизобщо като благоприятно. Троцкм е назна- говия оъсбщава, че-тия дни • щ'*лъ да -отп2&- благоприятния миръ съ {айьзева родина,
» на казаната легенда.
уОшо съ първия погяедъ, четецътъ на ченъ за прйдоедатель ва военния одевтъ, тува едвнъ параходъ отъ Одеса за Цари едничкото условие, Kt ето me диде р*мь и
'
!H«e р&зс&ждония на ромънския либера- а' водятехьфъ на летитЬ Везете иа главно^ град* оъ отбиване въ ромънски и българ намъ отдихъ и щастливъ жнвотъ. •
ски рриегашша.
№ веогинкъ „Ендепандасъ руменъ« ще комаидующъ ва всички Фронтова.
Търси се добитъяъ. На 30 т. м. отъ а
очуди отъ кахвото безсрамие и високоУкраински ^новини: Оату-ноио, Мачинско, оаь откраднати две
ipse..'He т р е б в а да ое з а б р а в я ,
.-.Киевъ. Армняза ва'доброволците нро
целия «лучай съ кого кмаме работа. Пов'дъджаза .напредването -си къмъ югж отъ кравя: едната четири, д р у г т ' д » е годишна
;'натото срещу Братияву—Ионеску обви- (Отъ наишж специалеиъ кораедоадекъ)
Гелезджжкъ ва Черно Море а стои на единъ •м д в е т е Оелм,- ..ръ-пра/иа рога'-'и дълга
опашки, долу черни; на задните си десви-'
ше, което остави на страна политичес
м половина -отъ Туапзе.
;
бутове кматъ, дъмгя^ оъ печатнит»; букви
ка чаоть на Бойнзта,още отъ сега иаЗакона ва апниотията.
, В,. иКйевская Мис1ль« съобщава/ че на »Р. М.«. Който ги панери, да съобщи вя
*а ве о*мо на букурещкиятъ, но и на
родното
събрание отъ донояата сблаоть е най близкото- комендантство;
Букурещъ. Очаква^се закона за амнис
кчятедна чаеть" отъ яшкнятъ иечйтъ да
решило да произведе- ъетмквъ. Краоновъ »а
тията
да
бжде
глаоуванъ
въ
краятъ
на
ое
Военно-вдмвкястр. комеадавтетво
юри р,а братиянмстите и такиотмте, като
Генералъ на кавалерията. С;ащнятъ Btoxгъшната
сесия,
кгмъ
средата
на
тоя
мввъ гр. Бабадагъ.
'партии на роминокит* джебчии в' като
накъ оъобщава, че Кримското правителство
(бандити в% политиката. Каква роля нг- сецъ. СлЬдъ гооа ромъвските делегати ще е получило отъ прйдотавитеаа въ. Белиг/й
j рсмъвсквятъ неч&тъ въ тева общество, вшинатъ за разминава ратификациите въ оъсбщ&ш», жтво везавиоимоотътя iia Крим*
*то неизбежно докара до войната, доста- j Внена.
с била'-'п'ртанета. •' . •/
По8еиденвя1ъ въпросъ.
издания на народоспомагателния фондъ
шге.взвъстно отъ сфяциалннт* руоки;
гжа. Какемо м' ождба да има повдигна
яДОБРУДЖА".
Камарата г л а с у в а по п р и н ц и п ъ
то о'бваяетое,.вему'н*ма да му се удаде з а к о н о п р о е к т а за з а д ъ л ж и т е л н о
!
'со отърси отъ мръсотиите, който ноон д и в а н е а-емя о т ъ е д р и т е именна
Жвдевли с а до сега следните книги
.'плещите си. Тояа обстоятелство пояс- пздъ наема на селяни»е. Законътъ -вр4дотъ библиотека Д о б р у д ж а " :
ва, защо тази частт. отъ печата са зани- атавлгва една р4шете*на отхака вхмъ съз
№
1
Историческите права нв България
ва оъ такава страсть съ 'въиросит* отъ давани на оредяя земледелческа ообствен Годишнината иа царица Елеснора. По случай
върху
Добруджа отъ М. Г. Марвовъ 2-00 л.
нгаяатя политика. 'Вяиманието-на ромън- ясотъ и оъ право е нареченъ опит* »а ек- годишнината стъ см-ьрьта на покойната ца '
ая нлродъ трЕбва да бжде откжбнеао ота оцроириация. Лкбер. преса отъ Яшъ кри рхца Елеенора, днеаъ - въ 9 ч. сутрвнъта' се № 2 Добруджа и нашето възраждано
(културно-исторически издирвания)
воните аФер». То гр*.бва да се насочи тикува закона като кедОотатъчеяъ и му про- отслужила -панахада въ •-протестантската
отъ Ст. Чилингировъ . . . . . б'00л.
ш% докарване въ оъаяучяе ряяотроеиите, mmiazou вакон проекта тъ на либералната щрхва- въ СОФИЯ, а въ 9 ч. втора панахиайдогвие ялоупоуреба ва либералите, стру- партия за ексвроириацвя ва два милиона! да на,-гроба-.на.царицата въ село Боана.. № 3 Нюстенджанското пристанище отъ
Д-ръ Пенаковъ . , . . . . . . 1*60 л
' иа ромънакото национално чувство. Тока хектара отъ едрите имения. Консерватив-J 6 Септемврий. Коматетътъ »6 септемврий»
№
4
Мемоаръ отъ Центр. Добр. Съветъ 1-бОд
же да се песткгяе по пжад, t.o който ш вата преоа отговаря, че критиката на ли по случай 33 годишнината отъ слединание
ралит» върйягъ сега. Логиката е-ясна к бералите и тяхното' вартроеаие «а по ши то на северна и южна България pi ши изъ № 5 Ромънснит* жестокости надъ отвлеченитъ добруджанци въ Молдова,
ЮОТЙ: моиархпята ще б^sдe 'разпокъсана, роки аграрни реформи ц&дятъ само да ги разантв кжтове' на отечеството да вземата
подъ* уредбата на Драгомиръ Пачовъ
.едователно, Седмоградоко и Буковива ще реабилитира въ очите f.a селяя»т"В, да имъ инициативата— m окромното 'отнразднувяне
и Д. И. Кацевъ . . . . . .. . 2 20л
танагъ бегвзастнЕ и автематичеокя ще създава нлатФсрма ва, аггитация и че-лиг на 19 т. м, този исторически за България
иватъ въ влаотъта ва рскънокото крал- бералнвятъ проекта е демогоготво. В. ,,Ре- день, като ое отслужи наиахвда и молебепъ, № 6 Стари и нови паметници въ До
бруджа, (художествено-етнографи- '
>во. Ний не се чувствувеме призвани да нащеря" органъ на консерваторите Карпис- както за тогавашните, така я за сегашните
чеиъ еТюдъ) отъ Ив. Енчевъ Видю 12-00 л.
гучаваме. Дали Рсмъаия вкжда, че тя е тя, счита sssoaa повгче за .политическа, от герои—офицери ж войници, които ръ орж-j
№7
Стефанъ Караджа (животгписни
1лразл»чна sift съглашението и дали ве колкото икономическа и социална необходи жие въ рж.ка чертаят* и славно назатъ
бележки) отъ Ст. Чилингировъ ,'2'ООД.
(жда вля ве века лн киди тоаз, е нейна мостъ в се съмнява въ неговата полезност*. граяяцит* ьа Обединена България.
|'бота. Тя м врйди войната ве глодашо ва
Други издания на фонда:
, йождународни колети за Добруджа. На
^«твятелиоотъта и не$иия варидъ днеоъ
Ромънски nf едотавитель въ Украйна. скоро по телегрвФо-пощенокоти ведомство Портретъ-вартина наСТ. ЕАРАДЗКА ц„2'б0л
)си нейните резултати въ свовгв кпоти й
За ромъноии нредотавитедь въ Киевъ ще ще>бжде въведена службата аа междуна Картина Св. св КИРИЛЪ и МЕТОДИЙ
иго пема да ое освободи от* тжхъ. Раз- блчде назааченъ пълномстная ммйястръ и родни. колети и цйним книжа съ Добруджа,
по оригинала на художника Ив. Ен- •
ipa се, не трШл да ай очудва, че играта 'директоръ па кабинета ва минвотра вън по;молбата на швейцарската главна Дирек ' чевъ-Видю . . . . . . . . . Ц.600Л.
ь Яшъ ntmi дя ушкивк авторитй и да шните д*ла Концеску.
ция на пещигв и телеграфите. Сч. тази
'
акаратъ р(.м1Н0кия народъ' до още по-гом%рка ще ое направи едно звачителко уле Поръчки за книгите отъ библиотеката и
Нова партия въ Бесарабия.
&мя катаатрслй.
. '
снение ня добруджанската тедегр.-пощенока другите й издания се отправятъ до управ
Въ Кжшнневъ се основава нова партия на служба.
лението иа Народоспомагателния фондъ „До
Между това, този'въпрооъ има още една
' ; •
бруджа", ул. „Гурко" № 16 —София, телеграна. Молдова е вя военно ,иоложен*е. селските собственици. Тя ся поставя за п*лъ
За работа въ Южна Добруджа. За дано фояъ 368 или до дружество „Книжнина" уломънопото г.раяятел<зт?о упражнява, както да премахне недоразуменията, предизвикани
j m at да огъ б ^лит* колони на яшкиг-S отъ крайното демократичесяо течение »V,9TV губятъ времето по кя&делария, о?.сбща?.аие „Василъ Левсяк" — София, толофой* .1609.
ЬОТПЙЦМ, една. откога цензуря.. Това, сбзче, съпротивата на бесарабските хемлед-блци по на ваинтересованит-е •-работници слЬдвята Въ Бабодагъ при книжарницата ва фондъ
•.Добруджа".
Ьто и.чглезкда, пе ирйчн да ое позволява въпроса за аграрните рев<рии. Ще подър практика за снабдяване, .отврати лкстове:
Понеже нбкои отъ аемледелоките работ
Въ България при всички книжарници.
а в'В«тккцатЬ да се иакимав^тъ оь насъ жа разрешението на аграрния въпросъ въ
о иачипт., който докар« вечо!на страната Бесарабия въ омиоъхъ на внесените отъ ници oak останали безъ работа въ Южна
акова голеко зло. Не прйди много амери- либералната партия въ ромънската консти Добруджа'•—за въ бждаще, ще ое издаАбонамента ла в. Добруджа
ьноиия пооланикъ г въ Воинсики, наарази туция принципи за задължителната екопро- ватъ открити листове оямо за ония, за които
за година 16 дева
!,„«."> И о - ^ п д . р т д о ц т п я и п -»то ..«WitvnftHTRUS птшия съ .-обезщетение и.парцедирзпе на ртовавидътъ отъ Южна Добруджа е по
PR в whewm Я „

изъ ЧУЖБИНА;

Фшошаъ Tjifiaa да бжде
п о - я с вн %

И З Ъ РУС

Библиотека „ДОБРУДЖА",

