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Сибирски Импвраторъ — Положението въ Русия -Добруджа
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Единъ споръ, уви, има-Д казва съ болка 'г. ми- "•: '•' 15.11.' Французите 'опразниха въ Албгйи покици-;;
и й too височи.йш4, Западни отъ'Охридското езеро.' -;'/
нистра, и той е за стара Добруджа, . ' • . ; •
^порове има много на тая грешна земя въ взиДобруджански фронтъ. Слаба бсйнадРЕость.-Из- ;
зочно
отъ Талацъ наЪата арталерия разиръсна една '"; ;
канията-даванията па хората: •. спорове за ' нивя, за
неприятелска
разузнавателна груна ч '.;•'.••, ',•:••';<••'. t r.;
дститъкъ, за наследства. Народите не ех добитъкъ
Боевете въ Фландрия, Въ Фландрия артилерии-v
По техвически причини на 10 т. и. заседа и. наследство.; Т е еж живи организми, които говорете
единъ ,езиЕъ, жкеляп и чувстватъ се* като братя сквябой се звеили наново едва по вечеря; рсобеппЬ;;
нията ва камарата еж били отложени за 1
отъ едвнъ дъверъ. Съ техъ не иог&тъ да .разпола б4ше силеаъ при Диксмишде и северпо-отъ Пашенвалъ,;';•:
*рий. Малко преди това г. министръеля, гате самозвани наследодатели.-—; минаха тия бдаИзточенъ воененъ театръ, Македомски фронт-ь. Ии--;
между другото,' ва кратко е изразилъ гледището на
; '•':[;•;..
••••• .
•'•'•• ;^у
правителството по военните пи цели» Те е х : „Обе женви времева на „избраниците". Кой вдига спора за що осебенно.
динението! па България и, унищожението на- Буку целостьта и светлото бждаще на Добруджа?,Безраз
/, 15.11.;.Нк"акзи.1.грл4ми бойни^дейпости.' ••'.^.''-"••.•''•;/'.;
рещкия договоръ. Онова 'иоето. е взето отъ наеъ ще лично ви е името му, стша ни, че той не е. отъ
Нови успехи на ' австро-германците. Италиянсни
бъде назве. Едвнъ споръ има, кааалъ по-нататъкъ, ро.гната страна, отъ страна, на България! Дано .исто фронтъ. Въ 7-т4хъ общини ввин пести ЕурнуЕазаита^ |
$. миретра. Той е j a стара Добруджа; Ние ще ис- рията даде на. всички по-в0ч,е умъ. Дано пема тра лвянската нозйцня но височивитЬ източно отъ Авпяга ;•
жане 'и ще настояване да ни. се .дадв'.п*ла Добруджа". гедия съ бадарския островъ Критъ следъ толкова и бронираното ужр4плевив ва-Монте Лвееръ.-; '•• -. .;^f
дълбоки промени, въ t мекдудържаввите, правоотиовзе- ."-.'Ври MOJ58HO и Фелтро с ъ ю Н8ШЕраце НоnpoiЦ.
• Събитиятана бойните полета се развивате- съ впя. Тука сме ва делтата ва Дунава, народъ. и ар тежевие на долното1' течение па Пиявв артилерийски;;
толежа бързина неотклонно въваша полза; Отъ гра- мия, . въ братско единомислие*;; който иска, нека из огънь.: ••-';•'.,• • ••'•.'••':':.;:!•'"•••.'.;'•"'•!':;":.- ': /.. ." •'.- \'::-'':^h":'";^
жадво значение еж и новите движения въ Русия. пита силата на аргументите "си" по' спора.
\ , Запвденъ воененъ театъръ. Група армии на Ва-:
В л а ш т а на болшевиките, маваръ още "и не закреп
•Добруджа не е забравена • или новооткрита земя, варскра Престонаследвикъ Рупрехъ. Поради мъглата •
нала, изглежда да се установи безъ особени • сътре ва- да \ се допуща споръ. Тя tie', -'храврлщето в& пър артилерийската .дейность изобщо беше умерена:) по; /
сения. Денинъ прочете програмата на" новата власть: вите бглхарски лагери, на Аспаруховите българи, още силна 64'дв въ: Двксмюде и въ • EJEOH CFвтори ва fой-.
«корошенъ ииръ въ демократически' духъ, ; :зеяя; на отъ ,679 година; тя има saiixEofi български"; харак- нь'я,-фронтъ.Въ ваши ;ржце паднаха пленници и кар.
оголелия 'ееляввнъ' и свикване па учредителното съ теръ тапия, издадена "предя<;40 години отъ самите Т е ч н и ц и . - : ' ' - ' - •-•:.':' •. ;,'•'* ••:•".-.•••
;
брание. ..Безспоренъ фактъ е,.-,-.че при тия обстоятел ромъневи^власти'^^несъНще,' шакъ е българска, за
йталиянски, фронтъ. Напртдвалите пи отдДлеяия
•на; планини.1^' на, Фондасо а.» Фелтре ведатъ бой съ
ства .Шравитедството.*-/ има^своята-;«творческа-работа; щото" бъшарскати-Еощна
и- българската'нЙсеньЖел*зото требва "-да се кове докле е горещо.; .Ка къвтятъ свобоДно и волно-низъ простравата й'.рав геприатйля. По ДОЛЕОТО течение ва р. Пляве нищо
марата не се .разпуша, правителството оставя в ъ п о - нина. Споръ sa целостьта и бждещетр на Добруджа я б в о . : : " ~ ; > ' • ' ; - ' ; ' ; " ; ; . " ; V \ . ' • • / • : ' . • " ' , ' /
ИталИякските позиции. Берлин5. Предполага се,
хтоявенъ контактъ съ народното представителство, не схщестува -за добрудкаиепаЗотъ'Добричъ до Тулче
италиявциге
ще се опптатъ да укрепяиь долното \
но първа задача ва отговорните министри е да бх- ,ча. отъ кждето и да иде .спора, той е пустъ, глухъ течениа ва рЬказа
ПОТЕР, обаче,.'.дълготоЧ вмъ; ввдър- ••.
датъ също въ постадненъ контактъ съ.големите съ гласъ' за нас*. Добруджа Ve :само българска, така ис- sane на тая ш и к а р4ка ще бъде невъзможно, защото
бития. Бързото развитие на "нещата требва да бъде катъ добруджавци, които ех народа ,й.^'Не насити гсе бждатъ удерени въ флангъ отъ стоящнй при Азнапь
следено и - направявано отъ .отговорните места, за ли се Християнска .Европа на споррве> 'на кървави Австро-унтаревя частн. Въ ВС^ЕИ случай, италиянцате
да це оетавгаъ дд ни влачатъ .съ&тията съ себе" си. спорове? Или тя, пакъ утре следъ мира ще бъде ще уиотребя^ъ последните си усилия да се-зввреяятъ;
на
Тояа еж основателните върховни събития,;за да се жадна sa кървави зрелиша на Балканите, за да се по височините па Авнаго, за да далатъ въякогвность
вамрращме се техни части; по висозивите да се?- от-:
отложатъ; разискванията въ камарата по; важите во- забавлява съ картини отъ гЬхъ по театрите : си, теглят"!'. • •:'['••;•''•.'.':/] -;;.';;V'.,;,-;-..y;; ••>•;..'. i:-';'-.-'^-'''.'.':;'.
епи цели, които очаквахме съ затаенъ- духъ, защото следъ преяждане? Разуиътъ нема ли да надвие на
Потопени параходи. Ротердамъ, В. „Maacx-BoTe11
т.техъ щвха да бхдатъ. исдаани съдбоносните
съобщав: потопени съ ~- китайсквя караходъ Алиедута ва представители па българския'. народъ за дявовола, който наговаря, който говори чрезъ устата ранте-Лънчъ
— 1161 тока, акериканскю-е гении ®иа,
ваг
тия
или
'опия,
които
успорватъ
човешкия
живота
родна;Добруджа. Мощнштъ власъ на : н а р о д н о т о
Адамъ н Хатие.,—-; Нихерсопъ, Амерякшокия реченъсатаната е познатъ още пар&ходъ Честеръ, американските параходи .Еатаденъ
представителство само: за няколко деня ;е от- на добрудканцв? Гласътъ -на
;
отъ
"рая,
като
у"елекателепъ
и
съблазнителенъ. Богъ, и ОЛЙМШТЕЪ— 678 тона, английската /гения Луцек-У
сроченъ. Ние.предусещаме бурята и силата, съ коя
Белгия е -'зеседеалъ, , английската
то той ще заговори въ защита на нашата свята обаче, пхди грешниците отъ райските земи. ,Наро- нонтъ, гарьходътъ
:
гемия
С.
Т.
Н.,американската
гемия Ферлесъ, фран-;
вауза. До единъ, въ парламента, като добри българи, дътъ пее: .^Ой Доирудаански Bpat, ти. български си цуйкия паратодъ Вилкъ-Н.-Малонъ
'— 224 тоаа, алери- ;
ше обеДанятъ силите си, наредъ съ обединената бъл земенъ.рай!".., България е преситена отъ отровните
канския 'параходъ Гьоркъ А. грамъ — 2401 тона.
;
•;•; ,
•;'•., ,.'> '•'/-'.• освенъ това руската -гемия. Питау е; заседнала, "Пред
гарска армия, за да бхдатъ уползотворени напълно резултати на спорни зони.;;
На страна всички спорове. Добруджанцп еж полага се да е загубена, француввия параходъ Санълобедате ни за обединение па бъдг&рската народ
народъ кадърепъ сами да наредятъ еждбипите си. Лоронъ — ,5801 тона е изгор§лъ.
ност*.
..;;•'•;•'
Народите водятъ споровете си предъ Бога и Марса.
. •"'' Ако не сега, то презъ деккаврй, гласмъ на Охдътъ на правдата па Бога и на силата па Марса
българските представители ще зазвучи високо и сво решиха спора въ полза на България! По-вече споръ Д-ръ Ст. Г.Тончевъ
бодно, като гласъ на камбана, която ще..; събуди въ не ложе да има, щомъ като и добруджавци искатъ
лърддата и ва най голейте неверници умиление и Добруджа да. бхде саяо българска! ;
;
християнска почить къиъ прострените '.ръце на до:
бруджанци, искащи свобода и човешки, кивотъ. въ
Последнята неделя б*ше пълна съ изявления за
б я д а щ е . ,
•• ' './'••.•
..'.•-•:•. . • " . , ; / ' ; ' • ' - ; • • ; . '
бждащето
на Добруджа. Балфуръ каза, £че нема да
Въ ч единъ гласъ всички искане', и настояваме
предпочете България предъ Ромъння; която дава тол
Добруджа »ъ своите естествени ширини да бъде
кова жертви ,8а делото .на англичавиге. Терещенко
българска, да остане въ царството на свободите!
каза, де би било 1Ч)лема неправда,
да.се откъсне Ро16 XI. 1917 г,
мънва отъ морето.
.;' Ч*-:.•';•'<
;':' Добруджа е една и неразделна за добруджанеN1 ако донски фронтъ. Въ долината на горна Шкумба ....'.Въ заседанието ва Няродиото събрание ва 31
ща. Нема стара и нова Добруджа. Нема зони, пема
противника оираздни часть отъ позициите СЕ, които октомври т, г. г-нъ МинЕстръ-Председателя, о билъ
шесто въ нейната еднообразна степь за сфери на бидоха 8аети отъ наши части. На западния брегъ па принуденъ да каже тъжни, и пълни съ шдонада думи.
чуждо влияние, досвевъ да бжде целата крило за Охридското езеро заловихме пленници французи. ЮжйЪ за бъдещето ва Добруджа. Дъдето ее жЬт българ
бжде. Споръ може да ии и
«вежестьи охрана па майка България! Тяранътъ на .отъ Добро-поле беше отбито-едно неприятелско разу ска кръвь, българско ще
0
само
за
стара
Добруджа
.;-Язно
и открито.-това-..е' ка.
знавателно
отделение,
Отъ
двете
страни
на
Вардара
нейните довчерашни теглила е мъртавъ. Нега позаио"
предъ
предста-вйтелите
па
-целия
, български на*
оживена
артилерийска
дейность.
Следъ
бой
въ
видуха,
: чига па веки! Сълзи надъ гробовете на народните германски авиатори свалвха два неприятелски aeponad- род-f, Г-нъ Мвнистраие е: мо?г.едъ/да
каже -нещо
ЯОТИСЕЙЦН ШЕОЙ не:рони, те винаги еж далече отъ на, които паднаха задъ неприятелските позиции, едкна пбвече, но самата, ргкровеность, съ-кеято гррдае думи,
другите -жотли, за д а я и ш ш и проклина всеко Ю1Кно отъ Гевгюш, а друшя северно;отъ Орфанско-го съ к а з а н и, "с ж";••'достат-ъ чн и, за да разберемъ
съ ввкво Еа»4ренне съ.те казвмъ, Гь^Мкнйстра ли
•поколение.
'; " ...••;;!' ..'
.'•.;.'•'.•• jeaepo.. .'•-.;<•' '"•'•
-..: > : -'.-;••••'.' .•'••'".'';;
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отваря очитЬ. Това значи, че пий българите требва зници, Етнографически изложби, и музей, конто рису- презъ Рояъния въ Русе. Тукь се държаха повече отъ .
още веднъгя, да отвоюваме Добруджа. Не са дояа- ватъ Добруджа като българска страна, требваше вече 20 дай да пазягь варанти-ia и тия /ща ща ги изпратъчнн историческите доказателства, че тя е неотем- да цирколиратъ изъ градовете на нащите съюзници; тятъ въ Бабадягъ. По голвматз часть отъ тия нашя
лииа часть па п&шето отечество; географията не значи фотографии на българските училища съ учениците за братя са оголели и обосели, но благодарение на ту
нищо за класните дипяоиати; дейностьта на плеадата едно въ Добруджа ще требва да се изнегатъ предъ кашния градоначадяикъ г. Маринъ Танев ь, родомъ отъ
добруджапци, работница за извоюване черковни права нашите съюзници. Единъ вЬстнивъ на ромънски езвкъ с. Еаи-кьой — Бабадагско, г. Ал. Капазирски, предсеЕа общото отечество, снорсдъ техъ требва да не из требва въ самия .Букурещъ да се издава за ззщита на датель надрво „Червепъ Нръсть", г. Йванъ Сямеоновъ,
хождала отъ елементи чужди на българския народъ, добруджанската кауза. Могатъ да се наиерять роиъни търговець и членъ иа сащого дружество, г. Г. Ивадухъть на Карад&ата и реката на покойния мипистръ дори, които да сътрудничатъ на такъвъ въстяикъ. Съ новъ, бавшъ овръжвнъ управитель въ България, родоагь
Петковъ требва да са отлетели не за българи, а за такъвъвеетникъ самото ромънско общество ще се подгот отъ с. Хадяшларь—Бабадагско и па рздолю Завити ру
сенски граждани, можахме да съберамь около 2000 ле.,
власи въ Добруджата. Падналите хиляди герои, тЬх- ви да се помири съ вагубата па Добруджа.
Нашите новоизникнали милионери въ София, па помощь, която се раздаде па поменатите паши съоте
ните гробища и прод4пата кръвь на българското доблестно войнство не'еж доказателства, че за българи и и цель български народъ, ще требва да съдадатъ чественици, а така еащо комисията огъ името на
отъ българи cs положени те въ жертва. Още ще са единъ фондъ отъ 10,000,000 иева за специална защита д.Во „Червенъ Кръстъ" имъ раздаде долни ризи, гащи,
искатъ доказателства, че Добруджа е наша. Ще сена- ка Добруджа. Вестникъ "Добруджа" ще требва да се из памукдии елеци, чораяи, кърпи и др. предмети. Само
редятъ утре на золената маса спокойни дипломата ща дава на немски И на българска езици. Ща требва всичко обуща не мовиха да имъ се раздадать, защото такива
спорятъ за Добруджа: наша ли е или не. Ще режатъ нисано за Добруджа, да се събере, преведе и напеча не можаха да се намерятъ да се кунята. и раздадатъ.
късове месо отъ тЬлото на България Е ще я питатъ: та на немски и френски езици. Нека нз се забравя,
,Когато комисията раздаваше горните предмети
„Твое ли е това месо?* Майка България ще требва че въпроса за стара Добруджа е въпросъ да съществу и събраните парични нояощи, неописуема бе трогател
значи да дава доказателства, че твлото което рвжать ва или не България. Той е дори отъ Македонския въ ната картина, кааъ тия наша братя плачеха огъ рае нейно.! Намъ, ще се рече, друга изборъ не остава просъ по важенъ. Единъ отъ представителите на бъл догть, ча братята имъ отъ свободна България не съ
освйнъ спокойно да приемекъ борбата и да & продъл- гарското даровито семейство Вазови каза геииялна мв> ГИ забравила, а папротивъ милеятъ за т£хъ. -Конста
жинь., Каквито к-ьрзп и да лйенъ нонататъвъ, не мо- съль: .Който в л а д е е Добруджа, ще г л е д а ви тира се, че по-голямата часть отъ тия злочестяици.,
sejfb съ .нищо отклони роксвия споръ. Ето защо още наги да стигне Балкана." Тая толкова права бека останали почти безъ никаави ризи, а ек обли
сега борбата трЪбза да се продължи повече не^отъ иисъль требва пи на минута да не на излиза отъ у- чали ротанските си муадири или шииекя за голо.
безаветно храбрия нашь войнъ, а отъ българската ин кътъ. Нека не си завираме главата въ писъка и 4а мивСкоро ще ги имате тамъ и азъ вервамъ, че по
телигенция. Последната въ тоя споръ ще бжде и е сяимъ, че опаетностьта некакъ ще мине и безъ наше читаемата редакция на в. "Добруджа" ще има елучай
турена на страшно изпитание. Надали оща нодиръ участие. Усилия, усилия ще требва да завоюзаме До- да ги види и разпита завсичкз преживето отъ техъ".
500 год. ще има другъ случай, гдето тъй на таено брудаа — стрестни се, български народе! Тебъ прЬдстой
Като даваме отзивъ на това писмо, считаме за
ще баде поставена българската интелигенция. Тя още една гигантска борба, ти имашъ кадрз и за нея, свой дългь да изкажемъ благодарносгьта па Народния
требва да докаже съществува ли или не, дееспособна мобилизирай ги и ги тури па работа.
Добруджански Съюзъ отъ името на населението въ
ли е иди не, и заслужила ли е'трудътъ и средствата,
Нека не си въображаваме, че ние сие повикани Добруджа къмъ г. г. Марннъ Тошевъ, |Ал. Каназирски,
похарчени, за нея отъ Българския народъ за създава само да воюваме. Дохожда врйме и за обиленъ мозъ- Ив. Сямеоновъ, Г. Иваноаъ и всички русенски граж
нето й. И тя требва да докаже това съ спокоень умъ ченъ трудъ и тоя трудъ за Добруджа требва да го да дани, които съ имали инициатива да се притевать иа
и добрЬ обмислени м^ржи.*
де българската интелигенция, защото н!ма кой другъ помощь но тия наши съотечественици.
Първото -неан), .което требва да направи българ да го даде.
Къмъ тебе, българска интелигенцио, еж отправе
ската управляюща интелигенция е, да завоюва поли
тическото съдействие на нашитЬ съюзници. Това, вяр ни днееъ очите на цела Добруджа и българския на
ваме дълбоко, отдавна вече се свърши и отъ царь и родъ !
<€
Изпълни дълга си! ,
отъ министри
\ ,
•*'•.•'••'...•
Второто нъ-що, което требва да бжде дело на са
гр. Велесъ.
Болшевиките за Добруджа
мата интелигенция отъ всички слоеве на нашето об
щество, то е да снечела поне печата на нашите съ
юзници. Графъ Обендорфъ на вечерята на германските
Новата петроградска власть, Съветътъ на ра
журналисти подсказа какъ може да стане това: чрезъ
ботниците и войниците, преди да се наложи, е излесъюзъ! Както на бойното ноле така и въ делото на
зълъ съ едно пояснение на своите инструкции, даде
печата българските журналисти требва да вдезать въ
ни на Скобелеза, предполагаемъ делегатъ на „руската
съюзъ съ представителите.'иа печата на всички наши
Пристигнали ромънски шиници отъ Германия.
съюзници. Печалбата отъ това е очевидна и колосална.
демокрация" па проектираната съглашенска конфе
Следъ това наши журналисти, писатели, актьори, про
Завчера пристигнаха въ Бабадагъ 135 души ро ренция. Това пояснение засега непосредствено насъ,
фесори, народни представители и пр. трвбва да хо- мънски пленици, пленени отъ германските войски въ
дятъ въ...Унгария, Ав:трия и Германия и да убЬжда- края на миналата година при боевете вь Ромъния. На докосва се до бъдещето на Добруджа. Въ инструк
ватъ народвтЬ и теклите ръководители въ тия дър връщане отъ Германия съ минали презъ Русе, където цията се казваше, че делегатътъ на Съвета требва
жави, че цялата Добрудаа е наша. За.тая цйлъ дайте са пазили 20 дневна карантица и не са останали безъ покрай друго да защищава гледището за. автонояия
на българскатЬ народни предетавители^ако щете, и по внимание отъ русенските граждани. По този поводъ на Добруджа. Сега то се корегира, като се казва,
100—150 лева дневни. Манифеста на Е а р о л ъ 1 получихме едно писмо отъ Русе, стъ което правимъ, че не се касае до северна Добрудаа — нбщо, което
за з а в з е м а н е т о на Добруджа въ факсимиле следното извлечение: ' ,
требваше до сега въ милиони екземпляри да стане до
„Преди неколко дни, тукъ пристигнаха отъ Гер- би откъснало Ромаиия отъ морето —а за южна До
стояние на иисдящите представители на нащитй съ рмания около 180 души лашя българи отъ старай но бруджа, която роиъните ни заграбиха презъ 1918 г.
юзници. Картата на Добруджа съ точно обозначение въ ва Добруджа, които били пленена като войници отъ
Като оставииъ на страни че съвета, подъ влия
нея на вейко българско село требва да баде залепена ромънската войска па Карпатите и откарани въ Гер нието на некой влашки лъжесоциалистъ, е прененавсеко кюшв, гостилница, локалъ.иоще въ градовете}мания. Отначало били оставени отъ германците по- брегналъ своите принципи на допитване до самото
и селата иа нашите съюзници. Сборникъ отъ мненията вече отъ 6 месеца на работа въ ромънския градецъ население въ цела Добруджа, предложилъ едно нвна всички ромънски публицисти и политици, конто въ Слатина, но по-късно били изпратени въ завзетите зе
1879 и 1880 год. доказваха, че Добруджа не е техна, ми въ Франция и Белгия да работятъ въ германските възиожно решение на въпроса. Който погледне сало
требва да се напечата BS факешшле и преводъ да се укрепления. Следъ направените постапки за техиото на картата, безъ да прави каквито и да било проуч
раздаде на всеко интелигентно лице па нашите съю- освобождение, германците,ги освободили и изпратили вания, ще се убеди, че долна Добруджа е пввъз-

1зъ чуждия и нашия печатъ. |

ОТЗИВ й

— Бригадата, Тулча и Каталой не отговарят!.
— Дай слушалката да прикачимъ. Ало! Асень
— Ехъ, сега я уцапахме... Въ тоя мракъ... ще се Чувапгь ли ме? Ние сме до шосето отъ дево сега пое
издавимъ изъ трапищата, бърбори подъ носътъ си над маме презъ лозяга. Като идемъ до мелниците пакъ
'0
зорника и мачи да свие цигара съ мокрите си раце. ще се обадимъ, ако не е скасанъ кабела тадява на
(Разказъ)
— Хайде, Нядзорнише-цайтунгъ, взимай кабелъ, близо. Много дъждъ. Измокрихме се до костите Да
виждапе.
'
р-Ьвачъ, а азъ ще взема фенера и слушалката.
— А азъ какво ще,;з,.правя *> въ тъмното, обажда
Двамата пакъ тръгнаха, а дгждътъ вали ли вали.
се дежурния.
Слабата светлина отъ фенера една ги спасява да не
— Ще запалимъ по люлея, и веднага началника паднатъ въ некой трапъ, тарнтъ отъ бризаптпите гра
Мракъ! Непрозвренъ мракъ и надъ това отгоре
плиска дъждъ, като изъ ведро. Дявола.не би се съг- па стайцията става подига вратата, която му служещо нати на русите или да са сблъскахъ въ черните дъласидъ на никаква niga, да върая своите дела при за легло и изважда изъ сандъка разкошенъ подюлей нера на, високо сечени дървета и коренищата на до-<
такова лошо вреие. Можа би, ревматизъмъще го хване по средата съ нощна лщпа, която заоблива съ разно вит*. Падат»,-ставата, лазятъ и накъ иродължаватъ.
цветна светяина потъналата вт> вода станция и я при- Лианите требва да бадатъ свързани, съобщенията въотъ влагата, или пай-нали», инфлуенция.
Наблюдателната телефонна станция край Тулча върна на фантастично скривалище за прилепа и стаиовени иначе, недайБогъ, противникътъ използва'таза
.
тъмна като въ рогъ нощь и предприеме нападение.
плувна въ вода. Грубия й повривъ не позволяваше на бухали.
Даскала и наеяорнише-цайтунгъ пзлезоха въпъ Оадбата, живота на цела армия, дори иа цела Българуските снаряди да влизатъ въ нея, а дъжда свободно
нахлу отъ всичи страни и osaaa телефонистите. Во подъ проливния дъждъ н заследиха, колкото имъ поз риязавиеятъ отъ тиятра скъсани проводници. Даскадьтъ
дата бучше Е напираше отъ вредъ. Дежурниятъ теЛе- воляваше мракътъ и фенеръ?ъ, кабелните проводници. малко по иначе разбираше дългътъ, отъ колкото над
Съ неимоверни усилия едва успеха да прегазятъ зорника Христо, ала и двамата знаеха въ този моментъ
фонистъ съблече шинала к покрива пуморатора.
— Ам!.. Кого да викаме. Маршеви. Ето сега... шосето, което се бе превърнало на буйна река, само едио: да са възстанови връзката между частите
съ бригадата и дивизията. Те се допълваха единъ
говорете моля... Ескадрояъ обади се на Каталой... вкечаща всичко що й попадне по патя.
— Даскале, завлече ме, помагай...
други: Дасаала съ умътъ си и предвидлквостьта а
Ало прожектора Еаде ее губите?... де, гръмъ дв!..
— Дръжъ се здраво за мене.., Още малко има... Христо съ грубата сяла и изпълнателностьта.
Азъ съмъ плуваалъ въ вода и павъ стоя на поста си.
— Светни на лъво не виждимъ...
а ти — гръиъ... Пвоаегторх! по заповедь цела пощь
— Христо, тукъ изглежда, че кабелите са скъ
—• Брегъ... внимателно да не се подхлъзнешъ сани има много големо провестъ.
да осветляваха брега... разбрапо ли... Кой приема?..
''
Ало Бригада! Бригада... Ало... Бригада... Тия •аъ трапа. Скачай следъ менъ.
Тръгнаха и каква беше изненадата имъ следъ
— Ехъ, майчице... че сега ли намери да се по стотина
приятели пакъ са заспали...
крачки, когато видеха кабела смъкнатъ на зе
— Не ВЕВДШЪ ди, че тежко се върти ръчката вреди проклета линия... целъ день вали, нищо, та мята н изместенъ къмъ друга посока и нарезапъ па
иа пумератора.;. Требва линията да е прекъсната, сега,.'. • •
парчета. Озадачаха се на гкаде да -отиватъ и къде да
—
Тая
работа,
Христо,
не
е
дипъ
отъ
чистите...
казва, началника и кокори очи изъ подъ моарая шинелъ.
започватъ вързването.
— И азъ така мисля бе даскале.
— Ахъ, даволъ да го вземе и Тулча не отговаря...
На едно протежение отъ 200 метра стълбчетата
— Мислишъ не мисдишъ, ала ние изгубихме ли
Каталой също...
—. Надзоряикъ!.. Даскале!.. ставайте по-скоро. нията много долу сме слезли... Абе, Христо, ти не си липсваха. Изморени, изнурени отъ мачно газене презъ
ниви и лозя сиреха до една череша и искаха да влезатъ
.Надзорника и даскала издигатъ умореаи и вко- введЪ. пушката.
— Защо ми е тяя меретия само да ми тежи.,. въ разбирателство съ Тулча иди друга в*вол часть.
чанеш стъ студъ йда и иецъждатъ полите на мок
рите пишели.
'
— А завчера? Не помпишъ ли при върбите до за да се изпрати команда за поправапе веднага това
л
грамадно зло. Съединиха слушалката и даскалътъ за^
— Какво има пакъ? пита Даскала и нервно по моста? . '
слуша дали нема да долови, че викатъ отъ сгаициигв.
треперва.
'
< — Сега и Господъ се скрилъ отъ тоя дъждъ.
Гудча саио извъпн продължително и не се обади; ВриД. Кацевъ.
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'иожно да съществува като автономна обдасть. Сало
.хора, които нематъ понятия не само Уза населението,
и за географията, могатъ да правятъ такъво пре
дложение. То е равносилно па следното: Ако гериагците заенатъ, напр. Москва, некой да предложи
Москва да бъде автономия,. понеже за мигъ била
отделна отъ Русия! Може ли по-големъ абсурдъ!
"Препорецъ" брой 250.
. П о

нито пъкъ ще се оставииъ да бъдеиъ лесна жертва
на финансови и други ^интереси.' Ние. сме решени,
следъ толкова пролета кръвь, да излеземъ отъ ве
ликата война поне единъ нравственно вдравъ народъ,
а това не може да стане освйнъ ако задържинъ
Добруджа.
•
,;
И правителство и народъ въ това сме едино
душни!11

с п о р ъ т ъ ва Д о б р у д ж а
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съобщава отъ Петврзбургъ че не съ получени никакви
сведения за войските па Керепски. Въ предградието
на Петврзбургъ има издигнати окопи, Царь Николай сибирски императоръ, Коненхагенъ.
Тази зарань в пристигаало сведение отъ Пегерзбургъ,
споредъ което Сибиръ се обявява за незавасимъ и на
значава руския детрониранъ царь за свой императоръ.
Съединените Щати и продоволствието на Съгла
шението. Вашингтояъ. Съединтните Щати еж се анга
жирали да доставятъ неколко хиляди параходи за прбпасяпе войска, хранителни и други припаса за Антан- :
тата. Неутралните държави съ обещали на Съедине
ните Шати да имъ отстъпятъ параходите си въ замина
на хранителните припаси. .•.'•;••
::*

Известния български публипясть Борисъ Вазовъ
^въ уводната си статия подъ насловъ „нашето рвше' (В. Т. А. и радиотелеграфа/. ;ние" въ брой 5277 на в. вМиръи отъ 12 т. м. пи
ше следиьото:
Междуособиците въ Русия. Стокхолиъ. Известието
Минимални победи на Нерансяи. Копезхагень. Све
„Предъ прага на настъпилите събития, българ- на шведската телетрафна агенция, която съобщи, че
денията отъ Петербургъ гласять за продължението на
сражението
между
болшевиките
и
войските
на
Еврей
'ФЕИЯТЪ народъ, който още но е загубилъ възвишения
ски, станало на 10 километра отъ Петроградъ, има ве бунтовете, въ всеки случай все по-вече затвърдява
«треявжъ къмъ своето единство, който' не желае да роятно за източпикъ английската легация.
впечатлонието, че препращаните огъ страна на антантата
въ Стокхолиъ сведения, относителог моментната
ж л е з и осакатенъ. и отъ тая война, требва да вземе
Стокхолиъ. Бежанци болшевики разказвала, че
:ябпокодешмд решение, да не допуща : чужди вракъ Керенски спелелилъ победата и че всички министри победа на Керенски и Корнилова съ преувеличени. ; .
Сгокхоямъ. Относително произшедствията въ Пе
•отгакъ Дунава. Цела Добруджа до самото устие на били освободени съ изключение на Терещенко и Конотербургъ нема нищо положително. Огъ различните съвалова.
„Свенска
Дагбладедъ"
се
научава
отъ
ХапзранДунава требва да" бъде българска! Нека защо да се
нбщения въ Шведските вестници не може да се уста
зднга шумъ^ета защо да се свири съ зурли и тъпани да: Властьта на болшевиките се простира до сега само нови, кой е побЬдилъ до сега. Тукашната телеграфна
въ Петроградъ, Кронщадъ и Хелзигфорсъ, тогава кога
;на ония, които не искатъ да чуятъ; достатъчно е то Родзянко и Еорниловъ се опитали да образуватъ агенция съобщава, че телеграфните съобщения пр4зъ
вашето българско мълчаливо решение, нашето посто друго правителство въ Москва. Споредъ „Хуфондстад- кабелната станция Нищадъ въ Финландия съ Петер
янно единодушие. И делото ще бъде постигнало.. сбладенъ", който изляза въ Хелзингфорсъ се съв4ща бургъ са били прекъснати въ вторнакъ после обед*.г
Предполага се, тази станция да е заета отъ военните.
Ние неиа защо да представляваме никому до вали за мерките, коато съюзниците требва да взематъ.
Болшевиките назначили морякътъ Шишко за генералъ
Положението на Лойдъ Джорднгь разклатено. На
казателства', че Добруджа е българска. То значе да губернаторъ на Финландия, вместо Некрасова.
„Алгеменъ
Ханделсбладъ" , съсбщаватъ отъ Лондонъ
т
•хи губимъ време о. Не се доказватъ аксиомите! Стига
Виена. На обедъ щензурната секция при главната съ дата 13 ноември: речьта, която г. Лоидъ Джорджъ
да хвърлите единъ погледъ върху картата и ще квартира съобщава: Споредъ всички известия, които се произнесе въ Парижъ; предизвика въ парламента.и въ
•се убедите, че оня, който е прескокналъ на кчъ отъ пояучаватъ тукъ, въ всяки случай е преждевременно общезтвото извънредно голъмо възбужцепие. Парламен»
..Дунава е или натрапеникъ или хищпикъ. Вь 1878 да се представи като факть победата на Керенски тарните кореспонденти,на вестниците обявяватъ, че
върху войските на съвета. Нанротивъ изглежда, че
г. — той беше натрапеникъ, въ 1913 г. той беше успехътъ въ връвопролитните боеве, водени при Пе речьта на Лоидъ Джорджа дала ш й н ъ поводъ за раз
говори въ кулоарите на парламента. Изобщо изглежда,
'ХИЩНИЕЪ! Нема давность за обединението-на единъ троградъ, клони по скоро на страната на болшевиките
че всички бали на мнение какво положението на ми-.
аародъ, както неиа срокъ за възствновяването на Въ единъ позивъ на Троцкн до армията се говори 8а нистъръ председателя е разклатено.
»
чесгьта. Войната, която започнахме въ 1915 година единъ славенъ ударъ, нанесенъ ср!щу Керенски презъ
Положението въ Русия. Коненхагенъ. „Социалдебеше за събарянето на букурещкия договоръ, тоя дого- нощьта на 13 ноемврий въ съседство съ столицата.
мократенъ" се научава отъ Стокхолиъ: Ксрниловъ, на
Тази
нощь
принадлежи
на
историята.
Боятъ
още
про
гворъ се срути съ омачкването Сърбия и обезсилването на
дължава. Сяществуватъ още препятствия но каузата чело съ своите войски влезалъ въ Петроградъ и вла«
Гърция. Войната, .която.започнахме въ 1916 г. про иска жертви. Манифестациите на симпатиите се уве деялъ градътъ съ изключение на работническите квар
тивъ Ромъпия беше въ съзнанието на целия народъ личавали на руския фронтъ.
тали. Гарпизонътв миналъ на негова страна. Керенски
:'
се намиралъ при войските са въ Гачвно. Чуждите дип
•адда война, за да се изтръгне изъ окървавеннте уста
Министерска
криза
въ
Франция.
Парижъ.
Ся§дъ
ломати влезли въ сношение съ Корнилова. Малко преди
на • хищната хиена — захапаната/десница па Бъл
дебатите по дипломатическото и военно положение, ка влизането па Еорннлова, Болшевиките съ една прогария! Защото Добруджа до устието на Дунава и марата гласува доверие на правителството съ,250 сре
клааация уничтожили правото на еОбственость. Сега
- яеографически и морално представлява десницата ни. щу 192 гласува, обаче.следъ закриването па камарата болшевиките се били окопали въ работническите квар.
.
Н тая окървавепа, де.зница ние, които днесъ стоимъ правителството подаде оставка. •;.;.•.
хали, но техното канитулирапе е въпросъ на часове.
Потопена холандска рибарска гения. Амстердамъ. Сутриньта въ Петроградъ са получило извезтие, че
<?на краката си, ивна.защо да пъкаме сами въ устата
" т чокойска Ромъния.
-..
•' '.•••'..-. Холандската :телеграфна~агеяция съобщава, че холанд сибирците обявили своята неаависимость и провъзгла-.
ската рибарска гемия Хуйберти е била потопена вчера сили бившия царь за имоераторъ на С и б и р ъ . '
Нека защо да ни сиущаватъ и некакви реше отъ германска подводница.
»••.';. /
Руския генераленъ щабъ съ днешната дата, 8 ч.
Англия не признава новото положение въ Русия.
щия на ходандо-скандинавеки коаитетъ, които познажатъ българския народъ по-малко отъ планетата Лондонъ. Райтеръ съобщава: Правителството въ Лон- и 30 м сутринътв, е издалъ следния позивъ: „Вь име
то на незабавната ликвидация на кризата и за ефика
Марсъ, нито изявленията на некакви руски нлюзио- донъ не признава сегашното правителство въ Петер- сна борба противъ анархията, съсредоточването на
збургъ. . • '
„
-"'.
'• \ '
%сти; ние имаме само едно нещо да сторимъ, а то
всички демократически сили е необходимо за да се
"* да взеиемъ твърдото решение, че Добруджа до
Междуособиците въ Русия. Лондонъ. Райтеръ. Ад- борим-ь противъ опасностьта отъ десно и да заназимъ
миралтийството съобщава възъ основа радиотелеграфни реда и единството на фронта. Подкрепете общия•Дунава ще бъде българска.
•'- Настъпила е минута, когато требва да пока- съобщения на Петерзбурската 'агенция, че следъ си-.- комитетъ на армията при образуването на едно пра
лепъ бой, който е станалъ въ околностьта на Царско вителство,!! съставено отъ националъсоциалисти, вклю-жемъ, че ние не сме едно географическо понятие, село, армията на Керенски —Шорниловъ" е разбита чителао и болшевиките, възъ основа на незабавното
удобно за постигано на дипломатически компромиси, напълно отъ тая на революционерите. Дейли Нюсъ свичране на учредителното събрание, на незабавното
,
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•тадата сжщо, само на линията, водеща презъ пункта
': — Даскале, човекъ идя срещу нп, каза надь
на бригадата и тоя на дивизията за Катадой се обади, ухото му Христо. Даскала се взре колкото позволява«ала Даскалътъ замре отъ страхъ. Той се намери въ едно ше мрака н действително забеляза нещо прилично на
згного лошо положение на душевната раздвоеность.
човекъ, който идеше срещу техъ и отъ време на вре
Нали отъ 290 метра кабелите срещу неговата ме светвяшз предъ себе си. Двамата инстинктивно се
-'станция са отвлечени, Иакжсани на неколко места спотаиха задъ две кичести зарзали и даскала приготви
,-ж кааъ може да му се обажда дежурния тедефонистъ, револвера си, а Христо поясокж
••'.•'
когато той говори на обратна страна. Съ светкавична
Човека се изравни съ техъ — то е жена, която
бързина той откачи двете -жици на слушалката н тихо елйди сащо кабела по който дойдоха до тукъ те. ;
каза на Христо:
•
Съ едно бързо даижение двамата като тигри вър
' • Работата е доста лоша. ПЪкой се'обажда вместо ху й, повалиха я на земята и, за да епрътъ пронизинактаха станция. Требва да просл4димъ тукъ около твлните й-викове, вързаха устата й съ,кърпа.
?наеъ. Може би, въ тази ва ща по-долу съ големата
\ Дъждътъ престана небето почна да се- изяснява
градина да има нищо.
.,
.-••,....
и звезди да се показватъ, тукъ-таме. v :
Мълчеливо двама Другари почнажа да следятъ
Даскала и падзорнишецайтунгъ съ мжка мъкнеха
•кабелите нищо се но забедезва^
улозешйга жена, която се огъваше въ ръцете имъ като
— Да огидемъ барвмъ до Тул^а тамъ...-.':и.дао ЗМЕЯ И мъчеше-да се освободи. Нейния нзатъ стигаше
• шщ не довърши мисъльта сш, РЛЩО го прнп^на и тоЗ до там*, че тя легаше на земята почваше да рвта съ
падна, фенеря загасна и те останаха въ пъленъ мравъ крака, да се гърчи и търкаля до като двамата прия'безъ да се виждатъ единъ друга. '- .
тели^ вързаха краката й н подъ редъ я преметаха
— Дасквле, какво стана б е . . .
нрйзъ рамо и влачеха. Водата беше , спаднала и» гЬ
. : . • . ' — Нищо, спънахъ с е . . .
свободно минвха шосето и почнаха да се йатерятъ но
— Др-зжъ се за мене.
рида къмъ станцията.
''
• ; — Требва.да запаеткъ фенеря. Това не можаха
Петлвте зачестиха и косите на двамата настръх
данаправятъ, кибрита и па двамата беше сейзмокрилъ. наха. Те беха като хора които са намерили -въпло'•'•:. -г' .,••—- Ами сега, даскала . . . . . .
щението на лошит4 духове, взели съ го и сега, като
'-:
;— Сега като всекога, ще отидемъ до Тулча и пеятъ петлитн, веднага ще се преобрази и ще се из
.г,*аато, взе да дига от* земята никакви жици се запле- тръгне отъ рацете имгь, ала. този духъ, види се, немаУтоха въ кравата му. Побара ги съ ряце " оказаха се ше намерение да бега отъ здравите ръце на Христо,
•:; тънъвъ насмомень вабелъ, дръпна отъ десно, ' кабела сключени предъ тънкото му кръстче, па и сърдцето
|! натежа отъ дължина, дръпна* отъ лйво, отвжена се.
биз некакъ си равномерно спокойно изглежда, че съвШ*\.••_ .._ Христо дръаъ тука и по този кабедъ ще ви-зетъ крои нешо недобро.
|1димъ къде ще сшдеаъ.'
— Изморили се, Христо, дай да я понеса и азъ.
— Още малко и ще стигнемъ, па тамамъ ми е
Уг ;• .Придръраайки се о кабела двамата другари сво•',.-?•
^ ф о се намериха въ една простроепа градина, овошките затоплила гжрдите . , .
§рт която служеха за стълбове на тази съвеемъ пепоз-—Дай я, почияи с и . . . Даскала я прнгърна ка
|-8ата линия и съ съвеемъ непознатъ до сега телефо- то майка детето си, а тя спокойно сложи главицата
1С:Яенъпостъ...•
•" •
• • на рамото му и хармонично суитеше съ иосътъ си и

топла студия отъ издишването й къпеше и гаделичкашв
вратътъ, страната му и забравеше за мигъ," че носи
опасенъ т о в а р ъ: той се в с л у ш в а , 4 тя шеп
не н е щ о презъ ' в ъ р п п а т а, ала не доловимо.';
МЬсецътъ з а к ъ с н е л ъ показа се задъ голия
пустиненъ ридъ и освети тази фантастична тройка.
Неволно даскалътъ изви очи къмъ главата на тея, която
беше въ раците му и доверително гушеше главата
си подъ неговата брада и погледа му срещна нейния,
пъленх съ очарование и тайнственость. Тя беше кра
сива, чаръ лъхаше по цвлото й гащество и той почув
ствува страстна нега да протича по целото му тело
и готовъ беше да отвърне устните й н впие своите
въ техъ. Представляваше завързаните устни на разрезанъ паръ.отъ контотече скокъ и опиянение. Тях чув
ствуваше негова погледъ, осещаше какъ бие по завладелата то страстъ неговото сърдце и още но-гадено
сгушн челото си подъ неговата гъста брада, потръпна
и поели въздъхна тихо, тъй както се въздиша в* • са
мотно легло при съновидения на мили обравн дошли
да раздразнятъ страстните трепети на душата и еърдцето и избегалн въ минутата на сладострастието.
Още единъ нита и даскала ще впие усни върху
очите й, той се забрави и спре.
— Даскале, ти се много умори..', краката ти
треперятъ, ръцете също. Още двадесетина крачки имаза станцията, азъ ще я отпеса, и безъ да чака съгла-;
сие, надзорника прегърна нежното? тело и съ бързи
ррачки изпреди къмъ фабрик?та. Даскала се сепна отъ
нахлулия студъ по гърдите му, затоплени тъй при
ятно отъ тялото й и се свести, Добре, че Хриси не
разбираше тънвата психология на чувствата: той ясно
би си арвдетавилъ, защо трепереха краката н ръцете
на Даскала, защо гореха очите му иато факли В5редъ.
кепроницаеиа черна нощь. .
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Инцидента съ австрийския император*. На 10 нения отъ това правило, фабрикантите се задължавай.,
лгредложение за всеобщъ миръ и предаването земите
т. м. следъ посещението, което нрправилъ Имнер&торъ при всеки износъ на тютюнъ отъ фабриката да подаМа земледйлскитв комитети.
,
.
(Подп) Председатель на Армейския коиитетъ, Еарлъ, заедно съ нашия царь, въ Горине ш Палвало- ватъ вонтрольору писменна бележка съ означение: ко
во, при опита да премине съ автомобмъ единъ отъ личеството, видътъ и качеството на изнасяните отъ
Генерадъ Перекрестовъ. — обща главна квартира".
потоците при Изонцо, автомобила се спрФлъ всредъ фабриката тютюневи изделия, както и за кого съ пред
потока и не можалъ да се изтегли. При опита да се назначени те. Възъ основа на тази бележка контрольоI--—59W?!~*~-55--KI
изнесе Императора на ръце, билъ понесенъ, заедно съ ръгъ ще издава препосителни с в и д е т е л с т в а ,
Дорудясанци, павете се отъ предатели в лейбегерътъ Райзнидииреяъ и телохранителмъ Талакъ, по същкя редъ, по който издаватъ такива и sa тю
шпиони. Пазете се отъ ония, които услуисвате »а отъ вълните на едно доста гол4мо разстоотие. Благо тюнъ на листа. Преяосителните свидетелства требва,
дарение на себеотрицанието и несравнимата верность обязателно да придружавтъ тютюна до местоназначе
враговете на нашия вирея* четзоронъ съювъ!
на императорската свита, вреди всичко на нринцъ Фе- нието му. Еонтрольрите при фабриките се задължават
ликсъ Пармски, който се хвърлилъ тутакси въ водата, да следят* най-внимателно да не се нанася тютюнъ въ,
императорът^ билъ изваденъ на брега слЬдъ продъл новоовупираните земи, вклотая и драмепата область„
въ които области по отношение на тютюна саществува;
жителни усилия и сега се чувствувала добре.
По случай щастливото избавление на императо особенъ реЕннъ.
Понеже въ Добруджа нема никакви фабрики за,
ра Еарлъ, мииистъръ-председателя- Д-ръ В. Радос
. Ктьють а б о н а т и - r f e и н а е ^ о и т е - аавовъ е изпратилъ до императора и виенското нрави тютюнъ, понеже въ РОМЕПИЯ тк>тюня е билъ държа
венъ МОЕОПОЛЪ, желателно е министерството на финанлит-fe н а в Ъ с т н в ш а . Поканват* се г. г. телство поздравителни телеграми.
сиите да издаде разпореждане, щото по сжщия пачинъ,
абонатите, конто не еж внесли абонамента
Литературни музикална вечеринка въ Мачкнъ. На по който се отпуща такъвъ за населението въ Бълга
с и д а сторят* това в ъ непродължително вре 8 т. м. Димитровъ день веадрьта по инициативата рия, да се етпуща и за това въ цйза Добруджа, къ
ше. В ъ Б а б а д а г ь е въведена паричната служ на нековно гражданки госпожици се даде литературно- дето липсата на тютюнъ е особено чувствителна.
вечеринка, прикода охъ която е
ба п р и т. п. с т а щ н я , т ъ й щото суми ногата музккалио-тащувална
Изгубено е черно кожено портмопе съ 60—60 ли...
за бфдпите семейства въ Мачинъ.
в ъ вейко време д а се експедирате ва адми
Нумврата б4жа отлично изптлненн .благодарение и е д и н ъ з л а т е н ъ н а п о л е о нъ, портретъ.
нистрацията н а вестника.
па усърдието, което положи капелпнка та 48 полкъ и т е в т е р ч е на 15 т. м. въ Бобадагъ но улица,
Умоляватъ се г. г. абонатите и'настоя г-аъ Подпоручикъ Младеновъ, Особено сценката „Съ- Царь Фердишшдъ отъ фурната на копната дивизия де*
ва 3-а Армия. Еойто го е намеридъ да задържи
т е л и т е н а М с т в и к а , когато експедирате су пътъ на България" съставена отъ саккте инициатори щаба
половината
паря, а останалите нари съ портмопето,.
бе
отдачно
изиграна.
;
ч
п и винаги д а я в я в а т * съ отделни ппемадо
Презъ целото време свиреше музиката па 48 п. портрета и тевтерчето предаде въ адмннистрацията на.
администрацията, за к а к в о се ивпращатъ т и я
вестника ни на Дуковъ Руско Ангеловъ отъ иатенданЧистия приходъ в 1700 лв.
суни.
ството на Конната дквизвя.
Германските журналисти съ заминали вече съ
Абонатите, които се обръщат* к * и ъ ад
баиансЕШ)
влак* за Германия, сдйдъ като престояха
министрацията н а вестника п р и изпращане известно връме
въ. София, Македонския фронтъ и Щзба
н а суми и л и проливна н а адреса си, и о д и н ъ д а иа Действующпта армия. Оетавакй съ въ столицата за
Добруджанци! фонда Добруджа" е преднавнапосочват* № н а абонамента сн.
кеколко дни Паулъ Линденбергъ и редактора на „Фо- ьет> изключително sa националната ни кауза.
Отъ Администрацията, саже Цайтунгъ" Бахмавъ.
Задържаните въ Ромъния стоки. Въ' Плоещ* са
Добруджа н представителите ка печата. Теле- открити
стски па българските търговци, задържа
ОБЯВЛЕНИЕ
г р а ф и р а т ъ о т ъ С о ф и я : Д о б р у д ж а н - ни прЬдиоще
войната
отъ ремъии-е, по-големата частъ отъ
с к и я т ъ вмштетъ има щастливата идея да помни които били повредени.,
ВЕСТНИКАРСКАТА АГЕНЦИЯ
Между тия стоки имало н мно
снощи въ градското казино представителите на герг го стъкла за пиво.
майския, австро-унгарския и бт лгарския печатъ, Комитвзътъ, който съ големъ усиехъ, накарь и безшумно
Й
. Гербовите марки. Гербовите марки, отпечатани сгтжжз:кж:жч
работи за разяснение тукъ и въ странство на въпроса напеел* ддкъ, еж отъ единъ и сжщъ типъ съ старите.
ва Добруджа, може'да бжде предоволенъ отъ снощната Новоотаечйташгае марки'се отличават* отъ старите
НА
манифестация на • неразделиостьта на Добруджанския само по цвета. Тези отъ 5 до 50 ст. включително, и -,
въпроеъ отъ всебългарския въпросъ; Това се изрази, матъ зеленъ цквт* вместо по раншния жълтоматовъ, ХРНСТО В. ЕАЛОЯНОВЪ — ДИМОТИЕА.
както въ наздравиците, така и въ речите, държани на а марките отъ 1 лв. нагоре съ съ керемиден* цветъ
Приема обявления, реклами годеакни и свадбени из*
български и немски. Говориха' бившия дипломатически вместо по-раншния синкав*. •
агентъ Димитровъ, глюгаяя редакторъна „Фосише ЦаРвеетия, свърбии вести, панахиди, благодарности жи
тунгъ" Вахманъ, д-ръ Тодоровъ, Огняновъ кейто е
За тютюнофабрйкавтите. За да не се чувствува
друга подобни ва в. „Добрудага".
яристигналъ отъ доскоро поробена Добруджа, редек нужда отъ тютюнъ, министерството на финаисиите на
торите: Розенфелдъ, Кувцеръ, Станчевъ, директора на режда, шето отпущавиятъ.;ва фабрикантите отъ дър
абонати за в."\^«*™«-™п
постройките Лазаровъ и други. Може да се каже, че всич жавата тишан* да баде фабрикуван* изключително за
ки държави речи 6isa съ едно съдържание: Добруджа консумацията въ старите предели.яа царството,, като
е била, е и требва да бъде цела българска. Главншиъ министерството сн задържа правото да нарежда де и
редакторъ Бохменъ разви миедьта, че етчно едшъ какъ.да.се пласкрат* изделията отъ този тютюн*. Добруджанци, разпространявайте BtsTгермйнецъ може да се помири съ подозрението дори, Отъ дадения на фабриките държавен* тхотхшъ, ' .найникъ ,J
че Германия бн могла да накърни съкровените идеали напредъ требва да се изпълни войнишкия наряд*, а
на единъ вер«нъ ехюзнякъ, като България,, за'хатъри сдйд* тоЕа съ усилена работа да се приготви тютюн*
До устието на Дунава нема место за чуждъ»
на едвнъ вероломенъ неприятель като Ромъния.
и »а населението. За да се избегни* всекакви откло кракъ.
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..' КвЕжежъ Склад*-на : фовда „ДОБРУДЖА"
Учебници: ..•
1. Букваръ и първа чнтанка отъ И. Оамарджиевъ
2.
я
• в
в
' За". Влайаозъ
', 3. Четаикн
за
II
и
Ш
отдел,
отъ
Г. Балтаджневъ
'и,..'1 . , за Н, III и IV отд. отъ Т.,и М. Влайлмта
S Сиетанка за П, III н IV отдел, отъ А. Борлакои
6. Отечествознание за Щ отд. отъ Ал. йордановъ
'7.''. '• и .
за Ш и IV отд. отъ М. Вдайкоач*
8. Природознание за Щ и IV отд. отъ А. Борлашш
9. Езиковни унражн. за II отд. о№ Карагюлевъ
10. Българска история з^а Ш класъ отъ Ив. Пастровж
Ръководства sa учшели
1. Практиката ни нрезъ I и П учебна година оте
д-ръ В.- Мановъ
2. Сборникъ за детски забав,, и. I и ПотъД.Бойчез18. Практиката ни по природознание въ П1 отд. от?
•
А. Борлаковъ и Юрд. Савовъ
4. Утра и вечеринки отъ.Ив. Андрейчинъ
.
детско четиво
1. Сп. ..Звездица" — отделни книжки. 2) Библиотею.
'нДедови и бабини приказки". 3) Сп. ,Двтска радоезъ'
—отдеяни книжки.
Канцеларски н учоничвевн новреби
Дневници съ материлни книги. Училищни бюджеи и бланки. Пригодна, разходни и Евнтащионникнипг
Разни видове тетрадки, моливи, пера, мастила, шншш
и др. Разни формукяри и бланки за общинските и вой
сковите канцеларии.
• -••-,"•"
Зйиковете на народните дейци, 'портретите на царя и кг
а

ж ^ш"в1Щвт;щт •

Ш'1 И ' • ' ' W W W I f f абонирайте децата
1?
Шк; U S Ш1йш1 си на новото дет
IIII д М $
ско илюстрова списание „ Б Ъ Л Г А Р Ч Е " . Най-шгвмъ изборъ отъ учиянщнн принадлежности и
Излезе отъ печатъ и ще се разпраща кн. I съ ПОМАГАЛА, учебници отъ автори и издателства за
избрано и поучитеяно-съдържанке: 1) Песень на ВСИЧКИ ОСНОВНИ И ПРОГИМНАЗИАЛНИ училища...
българчето, стнк. отъ В. Стояновъ; 2) Малката Гетрадви разнн лйшаровки и качества хартии, блок
чета sa свободно рисуване.
героина, разказъ съ 3 картини; 3) Любовь къмъ
отечеството, съ карта на сегашните граници на :г-_=Всичкн. видове. я&стглк, водни и блаши б^м •'• '
Вългарил; 4) Добруджа стих. отъ Л. Бобевски, съ •?лхвоводегва н упа&тганий ва преиодавагелете по
картини жители отъ добруджанско; 5) Мамо, де е
воинви нредеегн и автори
тати? разказъ; 6) Г. С, Раковски, биография съ Оаяадове на всички литературни четива sa учнлшцн»
портретъ; 7) Земетреса въ София; 8) Народна пе библиотеки и учащата се младежъ отъ издателствата
сень: за лошо майка не учи; 9) Гатанки и. посло Зсемирна, Образователна, Биографическа, Художеетвици; 10) За смъртьта на Царица Елеонора, пис зена, Класическа, Мозайка, Самообразование, Мишаймо съ картина, гроба при с. Бояна. Списанието е аовъ, Лесичков'Ь, Дановъ, Ефр. П. Христовъ, Футеиовъдостжшю за основните учепнця, и прогимназиал s Миладшовъ. Речници и правописи на чуждите думи
ните. Абои. 4 л. Оъ H ки. се изпраща и кален is български езикъ. Немски, френски граштики, хри
стоматии и разговорници.
дарътъ за 1918 год. Всичко се изпраща до Б. А.
Яостнла,
тетрадки,
пера, лиши четвъртити и плоски,
Еожухаровъ, печатарь, издатель на сп. София, Ра
«ршьгълпици,
транспортири,
пергели. Музикални, инди-'
ковска 90. Умоляватъ се г. г, учителите да явятъ
гозн,
попивателни,
бе»ж
ЧЕСТН и чертана хартии-Подлистсъ нощ. карта по колко кп. да имъ се изпращатъ.. .шцн, тевтерчета, бележници, шашове. най-1шеяъ изборъ
f р е ш й а ЕЗШЯ«ШЕ8 училпимвлм- «яаотии' •
т ©Ище
Добруджанци!" Невабравяйзге, i«
С*
,Й-Ж8К00НЕ Е$ПШ
на родината ни вавнеж отъ намета
' склотшоеть...".'
(виммм&иикммшпАмтп,
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Дкревторъ Дрй!'оийръ..Пачоаъ.

