Твдинда 11.

гр: БАВАДАГЪ, СРЪДА 6 НОЕМВРИ 1913 г.

В Ъ С Т Н И К Ъ

АБОНАМЕНТЪ:
За България год. 10 лв.
Ва «лравство_)я 20 лв.
• Ва обявления аг ьзящл
. по 30 ст. на кв. см,
Адреоъ:
в. Добруджа, Бабадагъ
Излиза:
среда и ожбота.

Брой 206

1|И1|НТ
ж еж ду И t а л и я
и Австро-Унгария
сключено

Виена. 4. XL По италианския воеШЬ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ДОВРУДЖ/
Щ НАРОДЕЙЪ СЪВЪТЪ
ненъ театръ възъ основа на приключеното
Единъ брой 10 ст.
примирие съ прекратени бойните дейст
вия. Италианските условия за примирие
една нсжра, окупирането ва Добру гласягь: Веднагаяшото прекратяване на
бойнит* действия но суша, вода н въз*
джа ще бжде едипъ позор».".
»Ние не щемъ да играемъ уни духъ. Пълна демобилизация на Двстрозителната двойка рохь на жертви и унгарската армия. Веднагашното оттегляне
» » « , - » ограбазш и грабители-. » всички единици^оито опврнратъ отъ
Ромъяокнтв Еравигелстаа ираеха Северно море до Швейцария. Въ АвстроНеодавна, въ едно иптерзю Таке|оки чгвства и приятелско р^впохо и играха тая роль, и ивкхючиха Унгарската областъ могатъ да оетянатъ
Ионеоку бв аяявихъ, че охвдъ на- жеяие иъмъ бъягдрокия народъ.
въшожноотьта ,sa едно исхреко и само 20 дивизии неденобилизиранн и то въ
съставъ. Половината отъ целия
отдшдлат* промвна въ курса к» бъл
Защо ставаше всячио това? Кому трайно сяоравумьЕпие агежду двата иирвпъ
дивнзионенъ
и корпусенъ артилерийски
гарската външна политика ромьмн- б»шз НУЖ«ГО то?
оъсадяа народя. Цщщ 38 година тв
както и съответното, снаряже
н българи могатъ да ое разбзратъ й
До 1878'г. българи и 'ромоня ,'жи- градиха на ивоъкъ и изградих* ба иатериялъ,
ние
на
всичко
това, което се намира въ
опрразумвять по въпросятв, които ваха като добри оъоъда. Ивто едоа раката на своитв материадистичнв областьта, която требва да се евакоира,
докогвапия на Балканитв, която рух
( ги дадяха до сега. Изивженяята на, съпка прввъ де«гитФ ввкове йа^тъхтребва да бъде предадено. Изпразване на
на
отъ ввт%ра при Тутраванъ.
ното
общуване
не
помрачаваше
при
ромънокяя държазннкъ дойдоха като
всички 8аети огъ австро-унгарците отъ на
едяяъ разт»къ деоонансъ орвдъ войн ятелството .между т:вхъ.;•.:.'•• -.;'•. ~Щ:„', Събитията прваь сегашната война чалото на войната съ бой области и отСанъ-СтеФаяския договорх, а од»дъ поправиха неправдата, извършеяа оъ теглюванв на австро-унгарските сили до
ствения ШУИЪ, повдигнатъ охою до
бруджанския- вънрооъ отъ германо- ТУЙ Берхянокия, надигна прьградй, Берлинския договоръ оарвмо Ромъ- точно определена линия. Съюзниците иматъ
ФИЮКИТ» орвдн въ Я ш ъ и Букурещъ за TSXHOTO иокреяо разбярателсйо ния и България. Тв върнаха Беса право да употребятъ всеко шосе, желез
Отъ тогава насамъ трвзвятв ггасозе и сътрудничество, създаде отимуяъ рабия на едната и Добруджа на дру ница или воденъ пжть отъ австро унгар
са едно ромьно-българско разбирател яа недовърие и омрази между .двата гата и възстановиха; историческата ската область. За техните войски ще
ство., заподзатъ, .да. ае^намножаватъ. и парод». ;Т»я .преграда ш тоя ОТИМУЛЪ правда. Сйвткитв , на размвната, требва да получатъ нуждите за транспор
наложена отъ руския имперн&жизъмъ та ииъ превозни средства. Съюзниците
да наддвляватънадъ ония, която ио- нозятъ само едно име:
въ 1878 г./сжликвидирани. Вовки отъ ще заенатъ всички; стратегически точки
Добруджа.
ФЖ
•'л
ках ъ да ТЛЯСНАТЪ Ромьния въ -нова
п
воеапа "азанйора. Промвнагъ въ на : Чрвзъ Добруджа се оъвдаде отра- двата Народа НОЖУЧИ своето йогори- въ Австро-Унгария, 8а да живеятъ т&мъ
чеоко насжвдство, и никой Ивма ос или да въведатъ редъ. Те могатъ да рекстроението на ромьнокнтв политиче хъть огъ «българска опаоноотьс. Т я нование
да негодува, че е ограбенъ визиратъ срещу заплащане. Всички гер
ски кржгове деояо може да се о5яо- првднввика апетитить и стремежит^
.,'-л',>;ни.ьТя не е плодь на пиатоничеоки на ромънокитв империалисти да ва4 ОТЪ, Д р У Г Л Я .
мански войски требва да напуснатъ въ
Сараба^яивШ
д%
грабятъибългарсхи
веми
и
пристани-:
желания, а на политическа необхо-i
продължение на 15 дни Австро Унгария.
димоогь, наложена оть ноеи,тв, оъби-i ща и Да търсятъ стратегически г|>а- трвбаа да бжде утвърдено отъ бкдет Намиращите се следъ тоя срокъ герман
Ъ№№йъ% щата кон*еренцая на маря. Това е ски войски требва да се ннтерниратх. Вед
<тяя й а Болканитв и ••mf брьговетв на,ници по билото нагИат^чяня
иатяяската най-здрава^ база,-^ВЪ^ХУ нагашното повръщано на всички военноТя
ВНУШИ
на
ромьискитв
'
пзлитиця
Дунавъ. -,,: Рриъния има нужда отъ:
българското нраятедотзо, аа да може виоокомвраата мисъль, че :о* йрйв- която може да. од постисяе иожреао- пд4шни1пил^ингврнирани-пода1№ца^Ж
спокойно да ншолзува поодвдицятв; ваня огъ' дг ^ о в и д в н и ^ ^ д ^ ^ р ^ Ж ^ "бждещето. трайно приятелство между гляшесквте държави безъ в8аенностранность. Веднагашно прекратяване на всички
рЖ1оводнТ раяь ™на"^Бахканятв. Тя ромъни и българи. ;
; :
морски'бойни
действия. Точно означение
стана
пропасть
в*'
*
която
«
б»
^ргнег
г
Ш'. Противи едао. искрено и трайно,
на'
пребиваввнието
и движението на всички
байо
атаррто
ромъно-бъягароко
приясяоразумвние между даата^оъовднн]
}
австро>унгарски
параходи,
; Предаване на
'.'":.•. .''.•.';.•.'•''• "." •.[.'< '..•-. " .-ц:г,^\ж\ България не|е бияъ; тежотвс.
на
йа^рда,
15
австро-унгарски
подводници,
които ще
JBU 1878 J. првдвидяивитйромъддори а тогава, когато румънската noi
останатъ
пазени
отъ
актантата.
Предава
оки
обществени
двйци,
които
ясно
лнтика, потиквана отъ ЧУЖДЯ ВНУ- виждаха бждещеТо и които не иокане па три броненоспи, три малки край
„., Фравцузкл бюлетннъг
щения, бвще насочена. срвщу жияне-;
цери, деветь торпедоразруиители, една ми
вя бьжифоли датересд -и я&яо л под-; ха да станатъ одвпа орхдия на но-.
нохвъргачка, шесть дунавски монвтори съ
сгрвкаваше.рмдорит» между балкан- вия иапериализъмъ, който: одвдъ.Западенъ военонъдватъръ
стража, снаражение и продоволствени сред
нападнаха
варзньта
язедно
оъ
бри ства. Всички други морски военни кораби,
JJKITB,народи. Цияи четиридеоеть ВзрсайЬкий мир^' оть; 1871 бв вир-' армия
Ай*елъ.
5.XI.
Войски*
отъ
първата
танската армия по- канала Самбръ-Оазъ
?^и^и; и б^1гар'окитв^ ^равителотва, налъ
глава
«вьOstenM,
своето гнаграпничеОаб
„Drang
nachвикаха
едино
,;
между Оави в Ванданкуръ. Въпреки ^'мжч- включително речните параходи, требва да
ь втренчн|и ;Ьвой^*; яомеди'- към^^р^, Д У Ш Н О ' : ;
'•• - ' . ; - .
• ^ £>> •'•...,_" "-•'•-. нотните, ноато представляваше преминава се деиобилизиратъ съвършено. Те ще се
:
г^епр е1о*аняо".'<??,.,'отремехаЧд»'' 'Ояеченето на канала к опоратата защнтанагер- поставятъ подъ контрола на съглашенците.
1ять; приятелството на Ромънвя и е '• — , Н е щемъ•', Добрудж», защото маискитй войоки, преминаването стана по Свобода на движение на всички антантскн
Ьтаратеяно избягзаха всичко,което яе иокаме да враждуваме сь нашитв всички точки в ние ое установихме на из кораби въ Адриатическо море и въ ре
брЬгъ на канала. Превзехме насе
би/могло *д*, го рязтрои! Тяхната, съсвди. Т я ще бжде 8а нас* едно точния
лените - м*ота Буе, Лакоретъ, Даньовил!- ките, включително Дунава и притоците й,
:
тежко
брвме
и
една
постоянна
онао; гоилия, Ьобаче, ботан-х* напразни.
:
дарсанъ и Ирооъ. Напр&днахме 3 кли, изъ Австро-Уарската область. Съглашен
Поведението -жг ромъниг» првзъ 1885 н о с г ь . . •;..., : , . . . ; . . , , ; . , .• >•• •взехке 3,000 пл^ници и 15 оръдия.
ците ииатъ "право да унищожатъ всички
Ж когато ЧУЖДИ внушения има
год. по вънрсоа 8» Арабъ-Табия, ро
По аргонсвия Фронтъ привършихме пре минни полета, положението на които требва
|мънокотр нкшедотвие^въ ^913, год.? пошепвах», че тв трвбва да взематъ вземането па Арденсккя канадъ между Се да ииъ се посочи. За да се ссигори сво
Герианцкте оказвзтъ онлно
Вуву^ещкия;-миръ оть сжщата го- Добруджа, защото чр58ъ Кюстеяджа мои-Льошеиъ.
бодата на параходните движения по Ду
съпротивление на.otверъ; ^'
и
Черна-вода
тя
ще
служи
на
родння^ руоко-ромънокия договоръ отъ
Отъ 1. XI до дпеоь оме взели 53 орждия. нава, Антантата ииа право да заеие или
високо
1916 й и оъбатяята, които псслвд- мънскитв и н т е р е с и ,
унищожи всички укрепителни постройки.
м н , -г. в лико- това показва до оде- отговаряха—- «Ние имаме Таж&цъ
Блокадата отъ страна на Антантата ще
*^„„тп„
>-„,»„ продължи. Унгарски параходи, които се
пп
ввдяроть» ча;, ромгъноката соли-нк* и Браила, ние притежаваме Дтнавъ -, я
i p m изтекяятв 38: години неоевъ- и чръзъ него п*тя къмъ ^ободнигв! УСЛОВИШ 3 1 0ЖДЖЩЙЙ МН?Ъ валовятъч на пжть, ще бждатъ взети.
Нашятв интереси еж аадъ
одтшевдява-а отъ желанието да се моря. иашятв
Изпразване на пелото крайбрежие на
Прутъ
и Карпатнтв, а не ОТЙЖДЪ В. «Humanrte»—предава «акто оледватъ всички търтовски пристанища, които еж
фстигне иокрено и т|г8Йяо р-вбяра•
HioTBjq междг българи д-ромъви. Дунавъ.
*уаловията w едкнъ бждащъ конгреоъ на заети отъ Австро-Унгария изъ вънъ на
Депут&тъть Лъкустяяу, а съ не мира; вс&ки народъ има право да pi шава ционалната облаеть. Предаване на целия
%5«ъ тия 3S г,одиаи въ Ромяшяя
Иоъвдчде легендата sa f -лбънгаррка- го и цвхото ромъноко обществено свободно "съдбата он;" всички въпроси пр*д плуващъ и паряходенъ иатериялъ, продо
лояени на конгреса тръбва да ож уредени волствени запаси и средства стъ всека*
;••*! ояаояостьс (pericolul bulgar), s* мнвняе зжявязаше*
...
опоредъ това право ва народят*; лигата на
•вужд&та отъ стратегически грани
— Тъввг, които прятеа*ав1&тъ До нашатЬ ще зашищава това право на наро- къвъ видъ въ същите области.; Всички
т н а югъ^, а ромънокитл шовияис- бруджа, която имъ я д*вя , грубата дит* в практичеокото му прилагане въ те укрепления по суша и море, хакто и ост
*|.ярьшъ яихището и печата яа- сила, не държатъ омвтка нито за ритория лни 18м4нения; обнародване на- за ровите, които защищаватъ пристанището
5р*ваха воачко въвмоййо, за да йоа- нашия моралъ, нито за цивилизьцая, коните s на условията на международното Пола, тъй също корабостроителницата и
гарантираше за вииага сигуряоотьта арсенала на същия градъ ще бждатъ заети
Wn ор*дъ ^омьнс*ягв нароДяя ма- нито за истина; тв не внждатъ вв- вправо,
справедливото прилагане на казаното пра отъ съглашенците. Повръщане на всички
• чувотва на педовирие, омраза и кове ваярвдъ, защото се зъздържатъ во на народите.
заети отъ Австро-Унгария съглашенскн
Щш пр^врвние къмь Бъдг^рия. Бъд-да погледяатъ нааадъ. Моментното
търговски параходи. Въмъ това се вабеЦринътъ и българското име баха узлвчение, моментнитв интереси, да
лезва, че предстоящите условия за при-;
f-аажи прьд»етъ ва лодиграв- лата рамо на нвкозво годяни, на
мирие не важатъ за по-нататъшните мир
%Ц прасгадваае въ Ромъния. Н» нвколко мвоеци, на нвадхко дан —
ни условия. Предполагало ее е, че усло
^^Ренит» жедания на бьжгАрокитв само това зиждатъ, тв и по-далечъ
8
Вашинтонъ, Литозкото инФорм. ое нау вията не требва така да се
г»8итеютва да ое постигне и уота нищо не виж^атъ. Като не знаягъ
атъ,
чава, че Уилоонъ е прйдалъ на пр^дседа щото неприятилеката армия да
едно трайно приятелство меж- да градятъ върху грлнитъ, строятъ теля на литовския оъв4тъ въ Вашинтонъ
ГИ упо
^ дввтв страни, отъ Букурещъ от- на пвоъкъ; като не могатъ да пос единъ документь оъ които признава Литва треби за едно нападваие на Гевиа-шг,,. *.
И№МИ
""
еряха ое нрятвЬрогвО и падмвн- троягъ нвщо солидно, строят* бараШ , която в% никой схтч!9 не мо-| ( |з
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„ Д О В Р У | Д Ж АЦ
{аИйШЮгангДти

Последни новини.
:.^;;;У:';у11анахида.;^'у
ff
ПъраСофЕйека девизна
»По случай 1 г.дияа и 9 месеца отъ
| V-. •\л.>--/,Пала«а--и-шира^^у.;;. v;.---y:y', преждевременната
смърть на милия ни и Щ
^ У се връща.
: «Кьояшше ЦаЗтурпи се научава отъ не»абравимъ синъ и братъ У
1 3 Ъ ' :^1дГ[Ж\]®Х1£ЖШ:
'.'•(В. -X/ Агенция';рйдмоте*егз*«а),

о п и сни)

с. Канлж-Буджакъ, Кодясолашко:
•• -,; ...'•:'у, (21 олтемвряй 1918,г.)-, .%;jr •. ;' швейцарската граници: Говоря се, че Къо': СОФИЯ; 5.XI ПО еаповедь на главно*^
Вчера' —" 20 октомврий — германокиятъ лнокшг архиениоконъ.кард»н9лъ Хартманъ
маЯдующия източната армвя г. Генерал*
'районен* ком№д*нт*у.',огъ;.;' с , ЦДжуруловха е юиолилъ папата отъ името на епиокоафранре д.есцере nipiaxa СОФЯЙСЯЯ. дивнзи
иовикаяъ кмета нн и'му4'заявил*, че цй- оката конференция въ Фулда^дй се ъасчж.която беше обявела въ нлйнъ по уоловаето
лото ни село ще бжде^глобено,;аковЛии пя пр*дь враговете на Германия, кокто вана солунското премвде, е освободена и в
деяь^до Ц часа пр^дъ пладне гие be аъ- стряшавазъ ожщеотвуването ва германския (Ррденъ на ,10 ноеивр., 1886 год., помяналь потеглила за СОФИЯ. Другите две днвазви—
биро?\оир*дЬхси'ЛО':к яиоло яйца ? sa» герман цародъ, да се отважатъ отъ плана си да ое въ лагера яа ШЯПРТЯ (Молдова) на 16 шеста и сборната — конто б*ха задържеал
Февруярий 1916 тод),
ците. Отъ' ваена^колошка мокатъ оедмично унищожават* Германия.! Паната се моли да
заедйосъ първата ще да бкдйтъ освободен!
1йй-мйлко..по''..а!ря .яйца. Кокошките требва използува влиянието си за да се сключи же се отслужи панахида въ църквата »»Св по-кжено. ;
•••' ^ ••'•'''
*во'' ааиов-Ьдъ да онасятъ и тогава, дори, ко м»ръ, който да отговаря-на оправедливо- Георги».' ;• ;• .• • •• у. ' . ,
М-ра на външнагЬ -работи г. Т. Теодогато кориди вахладяванйто на вр4мето еж атьта я който да подготви примирието :;';н'а
Поканватъ
се
сродници
н
псанати?,^
дорозъ и начахигка на генералния щаб!
}
;
:
:
1преотш*алшда^сиаоят'*.' у' ••• '• ; ' ;'у У'-'* враадующиае народи. •'•••••. • ^
генералъ Дуковъ вчера aocesiaxa генераи
. Гр. Тулча; Т ноемвряй 1918 год. v
^«.Изземваното па.;храна Нгдобмгкъ проКрециенъ и му благодариха за решението
Решения на австрийските немци.
У
У
л 6гъ,с*ией-твото.
дълвава усилезр, безъ да се . ззрлащатъ;
на Френското/тлаЕно командване, което бьлСр*щу яззетнт|;хрри|.и8даватъ бвди раз ,•'•;' Немско^авотрийО£мя дъргвазенъ оъветъ
гарокотр правителство вжооко оценява. М-ръ
писки. Обйщаоатй, че 'ща плащатъ доб*тъ- е взелъ сдЬдяето решение:-. Немска Австрия
председателя г, Ал. Малиновъ е бшодака • по 80 от.' кгр; живо жагло. Населението нема собственна армия: и не може следо
Г рманците на поунняаатъ. При оетеггя- рижъ те.-г£грг,Фичеокина главнокснандующщ
гладува"и нзкой не ое< замеля да му•) по вателно сама да вродължава• ."войната,' но нето си отъ Добруджа, германските власти генералъ Фравше Д' Спере.
Столицата, готви тържествено пооращамогне. ;. Взиматъ;.му и; последното. връвце вд оо намира, както и до сега, въ приятел обвратъ всичко безразборно. Отъ гарите по
храна,-взимащ»,му.ркбатния: добдтъет. Ни оая отношения оъ : Германия м желае да ж. н. линия Кгоотенджа—Меджкдне—Черна- не на езонче геро», конто проявиха чуде
ма) 'какво да яде;\цЪил, о%ме, о% какво да води. м мЕрнит* преговори въ най-теоно вода и Хамамджи—Меджидия еж. задигнали са- отт. храбрость въ Сърбия, Македония
насее нивите ; ри.; Надеждите * на всички споразумение.'• съ -германската държава всичката мобнлъ, прозорци, врата и даже Добруджа н боевете предъ Вукурещъ.
•'..',
Тази радостна веоть е реаленъ жарааъ
чш в* *Българияи Отъ;тамъ;всвчки чакатъ Държавния оъветъ ааяви оше, че не може да д10шем€Мга.-у'уу'7;.
ЬГ
на сближение между Съглахението и Бц.
бързапомощьиьподкряпаг
Шу^-:-\\'\ попречи на заеманото на немокитй области
Германците си отивг.тъ. Отъ вчера гер- гария >— сближение, за което тъй уоърдно
ol Гоя*1га-Гар1'ая*къ/ Кюотанджаново отъ ювния Тиролъ, чр4зъ йталиянца»*, но
манските
власти и войсан вапускать еткп- работи българското правителство. Требва
ги
счита
за
неразделима
чаоть
на
НЬмскоШ ш:; ;; >у ;;ЧУ .(26- октомврий);;у
ff'.^^r'^
ната
зона
въ Добруджа. Управлението няв- да подчертаемvче тоя хубавъ резуиатъ
Авсрнйокада;•*•
държава.;,
Прйдваритедната
fa Ш '• 24' ?.'• мЦ'германският'*' комеядйнтъ
:
:
окупация
на
тия
области
не
отнема,
пра
о*кжде
се
поема ошъ българската военни и се дължи твърде, много на доверието Е
ш^смло<ЕО^.№ опоисха" 9х^''кжо9а ни 2 вода
вото
за
самоопределение
на
немците
'
отъ
административни
власти. Взети еж всички благоекдоняостьта, съ които се огнаонть
,'м 2лкрави.,'Кме»ьтъ му прйдотави само два
:
:
южния
Тиродъ;
-)-'^-';--..•
у-;
;-"''^'.';
>•.'
•
/'
•
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;
•
необходими
мерки
да се запазя реда я д » къмъ България гдаввокомандующня взючвола. 8а, гд*то, нему: даде;краонз;е, комен- :, Държавния оекрвтарь на външните расе
доставятъ
бърже
храни за гладното на ните армии генералъ Дсодере и Фрежсккн
датътъ го глоба съ 100 лв^ и „се рзуотна боти. на немоко-австрийското првителство
л
селение.
''
уУ;..
.;;
,""'.'.;'',:•:;•;'..•
i'.'.{., ': ••:• .••:•- ;•;'воеиеят.
;
;
:
предятаввтель въ България генода то бие. ,Той му занЬйеда днвоъда пред Адлеръ е пооетнлъ Официално германокиа
стави предт? комендантството?80; овци и го представитель въ Виена и му е НОТИФИ- '. Училищни. Въ Тулчзнокия окржгъ^сж раль Кренпенъ. , -•.. г;.... *
ааелвши^.че ще бждв. глобенъ,У ако; неуги цираль приемането на властьтя чрезъ но1 преместени.: 49 първоначални ; учатели. --я
пр$датави на определеното ;<рр$ме, ' Л :•;УУ' вото •'иравителоао. у У y!f У ^:'• Уу; ;п ^г'У;-У ) • *-;.учителки отъ Македония н Моравско. Пре?>
:
местените не ок заели • още мйотата си,
&4^Мияма!!№.годиь^
Йсбщкнския:. "на', Гоъветь..' общинска земя. Уу Италиянцете ваелн Трнесть- у у понеже германците ' ие '• емъ позволиха да
патуватъ ирйзъ . етапната JS0H8. Тй ще
Сега • кшаддат»»ъ1ч'о;'-'м^^^
, ^ Сяоредъ т>СтеФани« италианските оу^хспристигнатъ следъ 3—4 дни оъ първвтй
v
всички;- която- еж- обработвали'•'такава 'земя пктаи и ФЛОТСКИ войаки с а биле
българота' влакове.
> '::': "."7
Н Е ' З А Б Р А В Я Й Т Е ДА СЕ АБОНИ
трШа днпдатятъ,1?до ^'28 oMouispifi т.' г. кирани въ .Трнеатъ.;".уу';'•-;-,.;.у,-'.-у
i У;В»чкя български училища, затворени
яа германското;; комзядздтотжо по ...'1.5 • • ла. на,
Р А Т Е > ЗА НОВАТА ГОДИШНИНА
^ектеръ; ако, не.,сторятъ шовз,: щеУимъ KQH- у 0*рбие реокупираля Б4лгрядъ. :у ар*»* м. Октомврий т.' г. поради демвбялиК к ХНА-.•СПИСАНИЕТО:
зацията на учителите—войници, ще бждам,
оиокуватъ всичката пояжтцнина и Добитъка У.Науеяж; 4;IXV- Съ
отворени на новолнай- кжона до 20 т.м.- •
1
(Ние' искамеv-да/ дадем* 'наема; на 'обща
вата, а не на' германското? комагдантойво,
't Испанката инфлуенца се еi разпространила
;>< 1
'. ; Грвфъ Андрашн си подаль оставката. въ н*колко града и въ много сола въ Север както ж Да ой набгяяте ЗЕМЛЕДФЛс. Паша-къпота^Кодя^
' ;-.* ' (l-^oeMBpHu'^lB^r^^y^;^ 1 ^^ );; Манястрътъ' на външните работя граФЪ на Добруджа. Има ;смъртни случаи. Българ ^.,:-'.7:СКИЯ- Ж Л В Н Д А Р Ъ " - ; ..'
власти взиматъ
""">'Отъ нйколк)? дии;^е^анй{«т^^нйнвн11 Авдрмп* ж., Финансовия миннотъръ си пода-' ските военно—санитарни
:
;
тършуват*::я9ъхющ^;ЩМ&рйЩ
мага ли оставките, които били приети, отъ импе рързи мерки^за да се ограничи»ецидсмгята.
i
;
,
зинтег и.'.кoшapитi;•'И^•i1.oбиpaтЪff;вcJlЧкo,'. как ратора.
:;; : > ; y j ^ g j ; ^ ; i ^ i ^ ЯШж .-' Помощи, за училищата въ Северна До
; ' ' У ; г у у - \ 8 а 1 9 1 9 . Т О Д . . '" •
вото нам^рятх: масло^окреяе, вълна, орехи,
бруджа. Народойц&магатолниятъ; ФОНДЪ»До
• добитькъ, медъ,-дрехи,;#.йц«,;'одешкяцСв- Народният* съветъ вь Унгария поелъ бруджа
« е отпуоналъ/ п р е з ъ м. октрмвр^й Сяисанибто* щ•' цела^ойгйа стрра 8, леи
?;.? управлението • на;: о*ранам.у у ;••••'
мшъ!'кърджалим: ож) ваЛ
домощи за народнитеч>;щ.рвоначалаи у.чили- а';.ц*шУ'ю/Еадвнчаря с ' е 4 дева пр4д8*вчвра едкаУ германски' войник*' •'; ое" оаита ••"•v^'B(y д а л е щ&Г; Ерхерцогъ] ИООИФЪ иД"не ща въ; оледннт* села и градове: 1) rp.i
да отшра от^дедмвш- двор*'"'-'единствената говия оанъ .Ерхерцогъ ИОСИФЪ Фравцъ ож Меджндия — 1000 лв:, 2) / с. Чинелий, у ба- ^"'•' , ; : ^" г ' ." '-• 'платени.'
.ирява-sa'f стопанина* «Двамаьоелени <оел оиу положили предъ народния оъв£тъ клетва. бадашко,--г 300.лв ,^3)-^. \Иолямъ-ДмФер-?п ри, И^пореткн сеизпращатъ до Beufh
а
г
стяаха 'и.отнеха,вд&ват^Уотъуржп/ЬтйУ на
иа, яоакченояо— 700 лв., о. Кара-Омеръ,|жЛ<ЯИ)
, *_„ „ . „ „ „ , „ . „ , „ . . „ vv -п*къ« п
иойяика? За Ъа*; йреткща'\днесъ; коменданмангаленоко 1000' лв., о. ВаиабанЬ |^
^ЮИдахЮСТВо-;^ Д Х ВВБЪ »
«ъ»*; нУложи'»М ц«лЙа село' 3000' лв.. кониоакчоноко ^->500 л„ 6) Сатуноу, У малки- у. л •' гр. В«ЙИЕО ТържОВО.
«рибудия, която »ребв4 да b#Woepe въ 24 ч
око —• 500 лв.- 7) с. Телица, иоакченоко —
!
щ 'Целото селаАв.щроякщедОйо^ъ? герман500лв., 8) гр Мачинъ ~ 1000 лв., 9\гр. На" лип.а; 'който ш м а т ъ поне 10 абоваи
.даиигЖ^овоеволмя^; грабея«и.^;|2*^ь\[^,;;у,^
Иоакча — ; 1600 лв.^ 10) ол Еаи-оала, -бьба,- сцискнив7б* иукалвндаря се имращаго desВестнккъ
•
Добруджа*
по
технически
при
дашко; 500 лв., 11) о. Калика, тулчанако~г шатноугав: си^одъ^жатъ при ввисане я
^^.^^к'Е0кв-баба»{ж«д(келаш^
Y$i v?.i ;; >'f l^'H0^BP»ft»^Wf.^>:?if^;T>;C^*-; чиня; отъ днесъ ще изляза само два пжтм 400; лв., 12) о. Фрякацей, иоакченоко — сувата ,12- дева' т. е. 1 0 % .
.3-4
^.ф^Отъ ..-три •дни::герман'ад^*^ръ<б»ра*»;, йон- седмично — въ среда и въ;ркбота.;Т.:'; ;у;у. 500 лв., 13) -'о/БащЧ-кьбй,- бабадошко, 950
дв.; *14) о. Али«акъ,чкоджелашко -^ 750 >л.
чки„ иоогройка. Дъ ; държавната «цйдна, ми
Добьуджавсна иилкция. Въ всички села 15) с. Черна, мачинокач—.,7,00, * лв. 17) о.
на ^Aira*Ht-ieue«r; Вадвтъ; ^npcisopHBTji,. врачятъ,1 нойртвяте 'я подовете йа постройкмть, щ С*верна Добруджа е образувана местна Текиргьлъ, гкюотендженоко — iV400 лв.,, .17)
държавяиау материала; отъ1 ^ та^езшнтв; ча милиция.. -Поотжпватъ всички мжае отъ о. Долно-Чамурлнй, коджелашдо •~ 500 лв, , , издания на народоспомагателяия фондъ
или 18) гр. Тул^а — 7000 лв., 19) о. Поща,
стите нам«.шавите н релоит*•отъ" т4оио- 20—40 годони, служили въ ромъневата
?
!
1
у .ДОБРУДЖА».
българската
армии.':;.;ч;..-.-^а,-;
'
-':у--^-.-^
\- Иоакченоко — 690 лв,,\ 20) о. Ханчарка,
линейната лнкия м ги.рашродавать на ваисакченско
—
550
лв.
21)
о.
Канля;.Буд.делението .въ, оделшгте. цежъ.-. •.,-, .,t -.,-. •'.;•
М4дната мина .Алтъвъ тепе" вчера е
;!Ч:"-8адига*ъ'взичк6| каквото мотат* да, во- придадена на български^ власти,; следъ жакъ, кодже«ашко ^- 690 ла, 22) гр. Кюс- ИвлФвлн c s до сега сдйднжх* жвягш
оть библиотека „Добрудаса^
ся*ъ. Оградят* па мйн&та ирилйчагъ сега като германците еж задигнали една. чаоть тенджа — 2000 лв;, 23) о. Сомово, исакна разрушени оть бомбардировка,
отъ машлните и еж' разрушили некои отъ ченока — 300 лв., 24) с. Гюзенлим, ман- N» 1 Историческите права на България
':•;.;'•:'--.'.'i галско — 720 лв., 25) о. Кяраячъ-кула,
върху Добруджа отъ М.Г.Марковъ 200*
'ti-ц ;^;-у-'''рр}1"юс*евдаа.; ;,ч /''' р '';,'-'* постройките.-.
мангалоко — 500 ла., 26) с. Канара, кюо- Na 2 Добруджа и нашето възраждане
ц
.MW.' :•:,' ••:
' ( 2 9 ОКТОЯВрИЙ)
'''•'"'
Български влакове въ Добруджа. Редов тендженоко — 1000 ла., гр. Миигалия —
(културяо-исторически издирвания)
у: При Кюстеидконското; градско1 общин пнте железнепжтни с(ъобщения между Мед 1000 лв., 28) с. Елки-баба, коджелашко —
отъ
Ст. Чилиигировъ . . . . • б*00*
ско уиравяеиио со състави една 15 членна жндия н Хаиамджи» (Бабадагг), пр*кжона- 500 лв., 29) о, Тестемелъ, коджедашко —|
] № 3 Кюстенджанското пристанище отъ
;
коджелашко
комисяя, въ която нлк?атъ хора отъ всички | м преди м*сецъ отъ германцитй, ще бж- 500 лв.,- 30), с Дуинджий,
...
,
.
j
Д-ръ Пенаковъ . . . . . .
• *^,
народноотя,- между конто.и 5 души бьдга-|датъ възовановени следъ 3—4 дни отъ 1000 лв., 31) о, Горенъ-Дунавецъ, тулчаЕ-|№| 4 Меиоаръ отъ Центр.Добр. Съветъ Го"*
ри; а именно: Вя. Щояъ, като пр*дседа- българожяте железнопжтни власти.
ско — 500 лв., 32) о. Камберъ, бабадяшна.№ 5 Ромънските жестокости надъ оттель на тая иомисия, Атанасъ х. Петров*,
Тодоръ Кънчев», Т. Домировъ; и Даваалъ
Около демобилизацията. Въ Държавния — 600 лв., 33) Ак5-Бунаръ, иоакченоко — Г влечените добруджанци въ Молдова,
подъ уредбата на Драгомиръ Пачовъ
Чидрутъ;,- Цельта аа тия; комисия е да веотвикъ е публикуван* ужвзь № 7, оао 500 лв., 34) Сату-ноу, бабадашко — 400
лв.,
Зо)
q.
Мегданкьой,
иоакченоко
—
500
j
и
Д. В. Кацевъ
• • 22°
приеме ведвага уарявлениего отъ; герман ред?, който демобилизацията на въсржжео. Голъмъ-Гаргалък»,
кгоотенджен-;
№ 6 Стари N нови паметници въ Д>
ците, . въ' случай, че налустаатъ град». Та- няте сили на царството, обявена оъ указъ лв., 36)
ко
000 B
37
гр
Хг с
?
л
Т
~~ool
J
'
>
Р
о
Е
о
~
1
бруджа, (художествено-отнографинава ожЩо комисия е съставена и въ гр. J4 1 оть 4 v. м., требва да се счита за 1000-лв., 38),о. Махлудъ.всюоу. медшидийчонъ отюдъ)отъИв.ЕнчевъВидю l^'W*'
,
Меджидня;"-'5. '.'•'''''•,'';''''•' '-•,'..;''•'''' ;•'•'; чястична, а не обща.,.. ,..
око — 600 лв., 39) о.! Доленъ-Иримлакъ, № 7 Стефанъ Караджа (жквотапмсям
Тукашната кОлясая прйди 5 "депа нзбележни) отъ Ст. Чилингировъ . «0U*
Платъ за населеяието. Диреяцнята за коджеишко — 800 дв.
леве оъ ПО?КБЪ; къмъ : ююстендашокате
Други иедания на фонда:
граждани оъ сключьанего на од-нъ общин стопански грижи е дала нпрядъ на район
опитенъ
админнетраторъ.
'Портретъ-картина
наСТ. КАРАДЖА Ц-2 w*
ски зкемъ отъ 250,000 лз,, отъ който ще се ните комитети и специални комисии to пре
каожеръ
въ
дарекциата
на
Картина
Св.
св
КИРИЛЪ
и МЕТОДИЙ
храната
sa
раядаване
платове
ва,дрехи
па
поирещактъ''oipBMS* '.текущи разходи на
- '
по оригинала на художника Ив. Ьвобщината- и ще"са откушй га*ьтя, бокзина насолепнето.
в-къ Добруджа»—Бабадагь
и инсталацията за водя.У Германците ож
чевъ-Видю
Отаожени избори Оповестените иапооле- За предпочитане съ гаранция 5000 лева.
и
заявили, -да. ще задигнвхъ всичка машини дъвъ въ бт>1гароката преса избори за об
,11о мкн
Р
за книгите отъ библиотеката
отъ ино^аяацийта, ако, общината не имъ гаиноки оъввтнжци въ Северна Добрудта Жвлающит* да постхпятъ д,а со отнесатъ
заплати йтойяоотъта., Тръбва да забелъ- ое отлагатъ за неопределено вр4ме.
до канцеларията на Добруджанската орга^ - д р у г и т * й ? ? д а н и я с е о т п р а в я т Л«н Л ъ >
жямъ, че ияоталап;ш1та ,6 с/роеаа преаъ
ромъяоко вр*мо,*; У y v ; \' s Vy' -'
-у
Гонералъ Назлъиовъ, до сегашниятъ ааТелефонъ № 368.
,
i K f a t f L ' ^
-Понеже язъограда.прйотяаа да се два чаляикъ на олуиационвмте войски въ Доб- ' — - »• >•' •'
-•""-'-— •
' — ' „Василъ Левски" — София, телефон* «°
i германска?,стражя, образува сеграждан-|руджа и български пр*дотавктель при гер•-..-.
Въ Бабадагъ при книжарницата яа ф«»л
" * стража да пазя реда, докато пряотиг- манокото отапно управление въ Кюотенд«»,
А

„Сторвоки" uptoiBp и дшакшв. ,

Добруджлнци jaspoeTpaHH-j
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Добруд.а^^

