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Добруджанци,

ОРГАНЪ НА КОМИТЕТА ЗА ПРОПАГАНДА ПРИ РУСЕНСКОТО НРОСВЬТНО .

БЛАГОТВОРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО -ДОБРУДЖА“
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Бронтъ 2 лева

Родината ни е въ
опастность и ни
вика на помощь.
Да й помогнемъ, па ако ще
би и съ цената
на живота си.

V

Излязо седмично

Абонамент!. за голина 100 лена; за в месена НО

-----

НАШАТА ЗАДАЧА

Д-во „ДОБРУДЖА“
устройва въ неделя,
10 ч. пр. пл. въ салона
на нино „Олимпия

д
Тя не е нито класова, нито партийна, а е чисто
и ародна — да ратуваме за свободата на поробената си
1 зтковина Добруджа, като се борим ь съ всички раз■ олагаеми средства противъ всички ония фактори,
V оито пречать на осъществяването на тая ни задача.
I
Чрезъ добросъвестно проучване и излагане на
1 >актт"Ъ и чрезъ обективно изложение и обсъждане
I а събитията, да държимъ българското общество въ
I ечение на всичко онова шо става въ Добруджа и по
1 'Обруджанския гп просъ и съ това. да му лагемъ възр ю>:<кЮСгь по-прткяио м г«>-*»орно яа
I Нинит-Ь на добруджанскит-Ь неволи и желания.
Щ
И най-сетне, покрай горньото, да вдъхновимъ
ушитъ и сърдцата на всички ония добруджанци, които
Л Еъ скръстени ръце и въ дълбока тъга и непрестанни
| въздишки си спомнятъ и оплакватъ затъмненото слънце
I <а свободата и блаженството на своята родина и да
I и превърнемъ въ неизчерпаемъ творчески изворъ на
| духовни сили, които съ основата на всека освободи-
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I |Гелна борба.

жданство да се явятъ масово

ПУБЛИЧНО ПРОТЕСТНО
СЪБРДБНИЕ

Комитетътъ

на това събрание.

Отъ какво сив недоволни и защо ще се борииъ
Недоволни сме. прели всичко, отъ
жестоката неправда, която „цивилизо
вана" и „хуманна" Европа извърши спрямс
насъ, добруджанците. като въ единъ мо
ментъ на върховни усилия, които .ние
заедно съ цЕлия български народь. по
лагахме за освобождаването на поробе
чите си. отъ векове, братя млкедонш
а за обединението на българското племе
ни отне свободата и за свои лични, его
ястични и империалистични пели. ни пре
даде въ робство на единъ дивъ и раз
клпалъ се отъ развратъ и поквара народъ
какъвто е ромънския.
Недоволни сме отъ тъй нареченото
0- Н. което е гарлнтъ за спокойния животъ и човешките права на малцинства
та въ поробените земи, но което, въпреки
многобройните ни протести отъ 10 години
насамъ, противъ ромънскитЕ издевател
ства въ Добруджа и въпреки многократ
ните ни молби за интервенция предъ
ромънското правителство за спиране упра-

•••нявлния огь него г >зпрень л срамонъ
ва века вь коитч живее мъ терор ь нлдь
невиното и бе защитно българско населе
ние въ нашата татко зина и до сега още
не е сторило нещо за облегчение участьта му. а надали и за въ бждлше ше
направи каквото и да е.
Не доволни сме отъ българските
управници, за политиката имъ спрямо
Ромъния. по вьпросл за правата на останллигк не по св«я вина. педъ робство
наши брлти въ Добруджа. Тия управници,
въпреки прлвото. което мирнигЬ договори
имъ длвл и въпреки подкрепата, която
цТ.лия български нлродъ имъ указва, по
тоя въпросъ.не можаха дл нлмЕ.рятъ въ
себе си сили и достатъчно курлжъ. дл
извоювлтъ зл остлнллигЬ подъ робсТВО
наши сънародници една по-дебра учлеть!
Нлпротивъ. имаме достатъчно основание да твъряимъ. че благодарение на
мекушавостьта имъ и на сервилната имъ.
до прЪстжпность. политика спрямо ро-

мжния. положението
нашите съна
родници вь Добруджа е станало отъ
лошо по-лошо.
А следъ недавнашнигЬ изявления
на Българския Мннистеръ на Външните
Работи предь кореспондента на френския
вестникъ ..Пги журнллъ", вь смисъль.
че Г*ъл:ария нямаш никак ни теретприа.гчи нр>теннни по отношение па ром.уним. макар* и поемднята Оа е .1аглавила най инптуишншугастъ отъ 1>ъл:ария, положението на Българите въ
Добруджа, отъ лошо. стана отчаяно и
отъ него моментъ. бежанските кервани
се занизаха.
День не минава да не идватъ бе
жанци и ужасени, да не ни разправятъ
за цлряшия въ Добруджа адъ.
Недоволни сме. най-после и най-вече
и отъ бруталната политика на Рсмънското
правителство гь Добруджа, което, поради
долно шовинистични и отвратително империалистични цели е въеело единъ не-
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подаващъ се на описание режимъ, който
по бруталность и цинизъмъ, нема равенъ
на себе си по света.
Тия варвари оскаерниха всичко свято
и скжпо за нашите души тамъ.
Следъ като поробиха земята ни, по
ругаха светините ни, отнеха училищата
и църквите ни и забраниха майчиния ни
езикъ, сега съ единъ нечуванъ и сраменъ
садизъмъ, посягатъ на честьта, имота и
живота на братята и сестрите ни и съ
огънь и мечъ, онищожаватъ всичко що
е българско тамъ.

Зрелища по-страшни отъ НероновитЬ и по жестоки отъ инквизиторскитЬ
се устройватъ всеки день, всеки часъ и
всеки мигъ, въ тая хубава и приказна
българска земя и нЪма кой да ги спре.
Всички фактори отъ които зависи
премахването на това срамно и позорно
за настоящия векъ положение, въпреки
че го чуватъ и виждатъ, се правятъ на
глухи и сл^пи и престъпно нехаятъ.
Явно е, прочее, че те сж си турили
за цель да онищожа гъ цель единъ народъ. Е добре! Нека тия безумци знаятъ,
че наредите така леене не загиватъ и

Биппштв прашим църква за Добруджа
Органътъ на Българ православна църква „Църковенъ вестникъ* въ
една статия подъ заглавие

Угнетена Добруджа
между другото, пише и следното за нашата родина:
Скверни се, руши се снишената люлка
на българската държава. Тамъ, дето Аспарухъ
и Стефанъ Караджата туряли основите на
българската мощь, днесъ вилнЪятъ жестоки
врагове и чакатъ да унищожатъ всека следа
отъ нея.
Европейския светъ, Обществото на на
родите не верватъ, че Ромъния, — тая държава, която безъ всеко стеснение се нарича
културоносителка на Изтокъ и не приема да
я сметатъ за балканска държава — може тъй
безмилостно да изтезава своите поданицибългари. Брианъ, Чемберлейнъ и други «рев
ностни пазители“ на мира не щатъ да поверватъ, че Добружда е сжщински адъ, че тая
до вчера цветуща земя се обръща въ пустиня.
Те даже не искатъ и да чуятъ за влашките
безчестия и зверства, съперничащи съ нЪкогашните кърджалийски вилнежи, защото ...
Ромъния е техна бивша съюзница. Победи
телите не могатъ да бждатъ варвари, защото
те сж воювали за запазване цивилизацията и
сега се борятъ за миръ и правда въ света!
Така то тржбятъ безъ свень и техните бал
кански съюзници, прикрити задъ техния щит ь,
даватъ п-ьлент.
тинки . . .
Следъ като ромънската държава отне
съ „законъ“ отъ добруджанското население
*/3 отъ земята му, тя го остави на произвола
на местните чиновници и преселниците-куцовласи. Добруджанскиятъ българинъ не е сигуренъ не само за своя имотъ, но и за своя
животъ. Както въ турско време имотътъ и
животътъ на българина зависеше отъ .кефа"
на турския ага, тъй и сега въ Добруджа ромънскиятъ чиновникъ или колонистътъ-цинцаринъ може да върши безнаказано, каквото
си ще: втурва се въ кжщата на българина и
се настанява въ нея, разграбва житото му,
отнема му добитъка въ разгара ка полската
работа, кара го на ангария да строи пжтища,
ромънски училища, държ. учреждения и пр.

Н. Станеаъ

какъ

Ако българинътъ се осмели да се възпротиви,
то тежко му: грабительтъ яростно се нахвър
ля върху него и не би се подвоумилъ да го
убие. До каква степень е достигнало безправието въ Добруджа, можемъ да еждимъ отъ
факта, че само отъ Доймушларъ сж били
отнети 83,000 крини жито, а въ с. Бабукъ до
сега сж били настанени въ бълг. кжщи 100
куцовлзшки семейства и още 40 други семей
ства били тъкмени за това село.
Обикновено се хвърля вината върху мест
ната ромънска администрация, че допуска да
безчинствуватъ куцовласите, обаче, въ лействителность, тя върши само това, което й се
внушава отъ Букурещъ. Стремейки се да си
осигури владението ло дунавските устия и
добруджанското крайбрежие, ромънската дър
жава води неотстжпно планомерна колонизационна политика въ Добруджа. Тя иска на
всека цена да ослаби българския елементъ
въ тази область, надевайкн се, че сь това тя
ще унищожи вековното му тежнение къмъ
своя естественъ и историко-културенъ центърь — Българи
иа^куПи*
гпру
жегите ро мънс |ф чи»\овници и куцовласи надъ
ДООруджан СКо I и бълг. население сж само едни
ОТЪ средствата на ромънската колонизационна
политика. Не току тъй грабителите сж казвали явно на българите: Лази земя е наша.
махайте се отъ тука, вървете въ България!“
Така сж говорили и гръцките бежанци и
чиновници на македонските българи. Явно е
че и Ромъния напълно е усвоила варварската
идея на гръцкия държавникъ Венизелосъ за
разрешаване на междубалканските въпроси,
чрезъ изселване на онова население, което
създава споръ за една область. Но ние, бъл
гарите, сме толкова наивни, че мимолетната
ромънска учтивость къмъ бълг. пжтници ни
дава поводъ да говорииъ въ печата за помънска толерантность. И ромъни, и сърби и
гърци еднакво сж враждебни къмъ бългапския народ ь, еднакво действуватъ за неговото

Брой 1

че, по-малко огь всЪко. ^ могатъ
загиватъ днесъ.
Особенно добружанци,
ще щ
се отдадатъ така лесно. Макар
и ела.
г
и изоставени отъ всички, ние .це
не
боримъ до край.
ю
Ще се боримъ съ всички сил,
1
средства, макаръ и да знаемъ огромн.жжъ
мжчнотии и жертви, презъ които иин- ; Уг
всЪка подобна борба. И тогава, акс1И*л
казано да загинемъ, нека загинемъ, ж™
не като баби, не като роби съ навед:§Хсн
глави, а като борци за свобода и праз:
>е:
„1
Ив. Н. Маринополск'
»г.

разнебитване. Разликата е само въ гова
>2
първите се мжчатъ да действуват ъ ма;
,1Я
прикрито, а другите явно изказватъ свс; ‘ <и
ненависть къмъ българите. Книжната пре
1=3
ганда на ромънския професоръ Йорга,
Добруджа била открай време ромънска и |
власите сж били творчески фактор ь ВЪ ; I;
муиловата и Калояновата държава, дсстатъ- 1
ясно показва, какви опасни апетити има: ]
мънската държава на югъ отъ Дунава. Д : •
сенъ фактъ, който ни уверява въ тези не. «
домогвания, е усилената ромънска пропагавъ Видинския край, отд-Ьто до сега 200
1
лежи сж отишли въ Ромъния да се уз
нато нейни степендианти.
\
Ромъния постепенно постига цельта : | н
Виждайки, че куцовлашкиятъ тероръ, на косж подложени, е въ сжщность насилствг |
мерка на ромънекто правителство, доср; 1 Н
жанските българи, отчаяни, търсятъ спасе- I
1
въ изселване. Отъ 15 августъ до 2 септемвр
т. г. въ силистренската префектура сж о.‘ 1
подадени 820 заявления за изселване въ Б.
I
гария отъ селата Вискьой, Денизлеръ, Б%лгСарсанларъ, Кадж-кьой, Сребърна, Гарванъ
др., а следъ това, само въ два дена — о.
60 заявления. Ако има български селяни о.
да не се рЬшаватъ да напуснатъ бащини- ■
си огнища, то е затуй, че требва да про:
датъ оставения имъ отъ държавата малъг
имотъ за безценица. Ромънските власти, мо>
би, не ще допуснатъ масово изселване, за
не се дигне шумъ въ света, че те гонг
мирното българско население; но те ме и
се откажатъ отъ своя пъкленъ замисълъ —
степенно да обелбъл/арн тъ награбенаш б:
/арена неин.

I
I
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Добруджанки и
Добруджанци,
Всички до единъ въ недЪл
на протесть противъ влаикит1» зверства въ Добруд-<к<

римляните НАКАЗВАЛИ предателите

Въ 520 година преди Христа, въ Римъ уп
равлявали царе, нЪкои отъ които се отличавали
съ гол%ма административна, законодателна и
организаторска способность. Обаче, имало и та
кива. които били грабители, несправедливи, по
тисници и тирани на своя народъ. Тираиинъ и
иеобузданъ управитель билъ и последниятъ римски царь ТаркнмнмЛ Гордя. Той несправедливо
отнемалъ имотите на гражданите, налагалъ тежки
данъци, незачиталъ селата и най вече водилъ
безспирни войни съ съседате. Семъ лично обя
вявалъ война и сключвалъ миръ, безъ да пита
никого. Войната му давала блага и изгоди, за
щото, съгласно римските обичаи, презъ време
на война царьтъ бивалъ Дянтаторъ и своеволно
управлявалъ държавата.
Между това, споредъ старите обичан, Римъ
требвало да се управлява отъ сеиатъ. сьставенъ
отъ 60 годишни старци, по произходъ патриции,
мжже умни. опитни и твърди.
Своеволията на Таркаиння Горди дотегнали
на сенаторите и на народа и малко е требвало,
за да се изчерпи търпението имъ. Единъ день
разюздените синове на Тарквиния докачили жената на полководеца Колатина. докато той билъ
на бойното поле. Оскърбената римлянка не ис-

кала да претърпи обидата и се пробола съ
ножъ въ гърдите. Ядосаниятъ
и недоволенъ
народъ възстава подъ главатарството
Брута, повиква отъ лагера Колатина. на Юния
и двамата
извършватъ преврат-ь _
съ хората „ синовете му
публика (510 г.

=?ггЗ~;-г=::::

репу.
Двама консули,
които изпълнявали, редувайки се презъ
день,
длъжностьта председатель на републиката. Едина
отъ тЕхъ билъ Брутъ.
Ала единъ г~
прекрасеиъ день, Брутовите
синове (20 и 24 годишни
млаД®жи), недоволни
за нещо си отъ
..тъ тайни събрр:;„у:лскъат;р;гГ::т;исинове н влезли въ сношение съ Тарквин"*"“.
синове, които биле улеснени «а се з.,ъп " “ т
ВЪ града и тамъ да кроятъ своите Р
0
събаряне не републиката. Тарквиний бТпъ“ “
вестенъ за това и съ
билъ «»•
му се отворятъ портитЬ на крепости?""» а1
‘■‘“И погуби враговете си
“
цить били подушени, арестувани .
рни'
предъ еждд. Тъй се случилоУче и.г иапр,т'н«
адло д, лредседдт.лствувд ежд, коисулъ'Б^*'.

На големия площадъ. публично предъ нзродното събрание и сената. Брутъ съ твърд»
крачки се качилъ по висока каменна стълба '•
седнала, върху сждийскии столъ предъ хрвма и)
бога Юлитера. До него се изправили ./нкю/нп I
изпълнителите на сждебнитЬ приежди.
Доведете подеждимите, се чулъ ясена
и строгъ гласъ.
Предъ еждията били изправени синовете
на председателя и още няколко младежи. Народътъ взелъ да се вълнува и всички съ очудване
почнали да' приказвате, че бащата ще сжДй
синовете си.
Изнеднажъ Брутъ дигва ржка къмъ народ*
ла мълчи и дава знакъ. че делото се започва.
Хиляди души се вслушали, хиляди очи се прико
вали къмъ строгия коисулъ и многобройни ВЪЗ
ДИШКИ се чули измежду народа.
Подсждимите. двама стройни и хубави мла
дежи, стояли прави и вързани.
— Магистрате, извикалъ Брутъ, на единъ
чиновникъ, който стоялъ до него. Разкажи как
ва е вината на моите синове къмъ републикатаМагистратътъ разказалъ. че едядятИ (надзор
ниците на града) хванали подсждимитЪ въ едно
тайно събрание,, дето била готвена измена на
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ТнрпкитЪ пнрувотъ
Днесъ и утре ромьнциге тържествено
I празднуватъ 53 годишнината огъ заграбнетс* и присъединяването къмъ своето крало на злочестата ни татковина Добруджа,
тоя случай, въ цЯла Ромъния се устройтъ тържества, въ програмата на които, между
угого, се предвижда и откриването на орнизираното по тоя случай Добруджанско
ложение; осветяването на гимназията „Мирчелъ Багрънъ“; егнографическо и истори_!ско шедствие и пр. Въ последното, войната
>езъ 1913 год. щЯла да бжде представена
»й: една кола, впрегната съ 6 коня; на ко
га представена крепосгьта на Силистра,
която се развева ромънско знаме; ог»едъ на пиедесталъ — бюста на Мирча Ста4Я и гербовете на Добричкия и Силистрения окржзи. Като почетна стража — едно

огдЯленне войници, облечени вь униформите
на епохата. ...
За нась ц>5р/джзнцигЯ, това е единъ
скръбен ь сгюм-нь, който още по-вече усилва
болките вь нашите сърдца, понеже иде вь
единъ мзменгъ, вь който нашите братя и
сестри’въ Добруджа, безмЯрио много страдатъ
огъ жестокия ромънски терорь.
Утехата ни е тамъ, че вь гоя праздникъ,
ние виждаме падението на цЯлия ромънски
изродь. И колкото по-вече той пирува, толкоза по-аече и умра за га ни къмъ него се за
силва, а заедно сь тоаз и обичьта ни къмъ
Добружда расте.
Пирувайте тирани! Близъкъ е деньтъ
въ който ща Ви се поиска смЯгка за тия
пиршества.
Мар.

Нека пирунатъ
!

Ззффто бЯхме малки, но силни; защото
бичзмв?|фг'да и родината си; защото жела
хме чй^^ъберемъ разпиляната кръвь на плеето си въ народното си сърдце — заведоха
и на Голгота. И станахме народъ мжченикъ.
еригорията ни 6Я ограбена Стопанството ни
Я разстроено. Задълженията ни, въ форма
>а репарации, нЯматъ край. И пакъ не сте1емъ. НадеждитЯ ни сж живи. Духът* ни не
сломен*. Когато преди десеть години въ
1ьой ни се нацЯнаха веригитЯ на робството,
шслЯше се, че ние ще паднем* подъ тЯх1ата тежина и че зловещия имъ грохот* ще
)жце погребалния звън* за малката българ|ска държава. Обратното стана: изъ пепели■дето, като феникс*, изникна още по-жилавъ
В1 здрав* духа ни и ни води напред* чрез*
[твърдост*, честь и трудъ, къмъ миръ, култура
|и успЯхъ. Духът* ни никой не е побеждавал*
[досега. Той е непобедим*. Дълбоко въ не[говитЯ недра се крият* и вЯрата ни, и свЯ[тлата ни надежда, че нашата свобода и сила
к>тново развихрят* своитЯ спасителни криле
над* народа ни — мжченикъ и герой.
Около насъ пируват*. Тамъ всичко е
потънало въ музика и свЯтлина. Тамъ има
денонощен* пиръ. Десеть години непрекъс
нат* пир*.
Нека пируват*. НЯма пиршество безъ
край. Нали голЯма часть отъ земята съ която
се гордеят*, все пакъ е чужда? Нали хлЯба
дори, хубавият* имъ бЯлъ хлЯбъ на трапе
зата, е отъ нашата златна Добруджа? Нали
терора над* беззащитните роби въ Добруджа
и Македония продължава? Нали всЯки стон*
за по-вече права и свободи тамъ се заглушава
съ бесилка, зандан* и кръвь? — Пиршеството
отива къмъ своя край. Къмъ своя естествен*
край. Не оржжието, не стълкновението, не
силата, било на поробенитЯ, било на малка
и беззащитна България ще го доведат* до
неговия логически край. Смешно е да се
предполага и разчита на това. Завесата на
мрачното робство ще се продере отъ оная
решающа ржка, която се казва международна
съвест*. СрЯдъ пиршеството ще се яви тя
тамъ, ще напише своигЯ библейски три думи,
и съ трясък* ще се сложи върху формитЯ
на робството — и въ Добруджа, и въ Маке
дония. ФейерверкитЯ на БЯлградъ не ще сж

въ състояние да ззслзлягь тая международна
съзесть. Опроаерженията на Букурещ* не
ще сж въ състояние да я заблудят*. Вь ли
цето на Н. О. — ние дълбоко верааме вь
тоаа — тя ще действува решително и смело,
за дз зални огъ лицето на земята едно не
запомнено по сволгъ варааризьмь робство,
каго тоза аь Македония и да избави отъ
нокгитЯ на смьргьга едно културно населе
ние, каго българския елементъ въ Добруджа.
Тоза ще стане. Тоаа трЯбаа да стане. Честьта и сьвесгьта на О. Н., честьта и съаестьта
на цЯла културна Европа ще наложат* това.
И какао собствено поробенитЯ искатъ?
— Н1ча тЯ искатъ дз цепятъ земята на своигЯ похитители? Нима тЯ искатъ отдЯлно
упразление? — Не, тЯ искатъ само елемен
тарни права и свободи: сигурность на живота
и имота, свобода за национално самоопреде
ление. Какво по-естествено и легитимно право
отъ това, да се бориш* за животъ, за имотъ,
за националность? Въ коя културна държава
това е отказано и отнето на малцинствата?
Кжде тЯ се унищожават* тъй безжалостно,
както това става днесъ чъ Добруджа? Кжде
тЯ се тероризират* тъй страшно, както това
става днесъ вь Македония?
Нека пируват* въ Букурещ* и БЯлградъ.
ТълпитЯ нека буйствуватъ тамъ, удавени въ
пиръ и зрелища. СалонитЯ нека потжватъ въ
музика и танци. Победните имъ маршове
нека се носят* безспир* надъ просторните
имъ земи — нали те требва да заглушат*
стенанията на роба? Нека! И все пакъ ние
не губим* вера. Съвестьта на културното
човечество е на пост*. И е предъ решително
изпитание. Тя требва да избира: или грубия
интересъ на самозабравилия се победител*,
или живота, имота и свободите на роба мж
ченикъ. Въ Първия случай тя унищожава
себе си, въ втория — тя се издига до степень на върховна сила въ живота, опора не
разрушима за робите, пиедесталъ, велик* и
необятен*, за свободата и правото въ света.
Ние верваме въ О. Н., и спокойно ча
каме деня, въ който пиршеството на самодо
волните ще престане, за да се чуят* вопли
те на роба тамъ.
Пг$.

републиката. Тарквинии Горди чакалъ съ своитЪ
партиаани въ неприятелските градове известие
за успЯха на заговорницитЯ. за да се върне
въ града и предаде всичко на сечь. пленъ и пождръ. Обвинительтъ показал* и уловенитЯ писма, които съзаклетницитЯ пратили до Тарквиния да го викатъ против* държавата.
__ Прочетете писмата казал* Брутъ.
Магистратът* прочел* нЯколко важни писма.
- ИзмЯча. измЯна! се чули гласове измежду публиката.
— прокуроре, се чува пакъ твърдият* глас*
на Брута. Кажете, какво наказание се пада на
тия престъпници?
— Консуле Бруте. рече отсечено прокуро
рът*. Престъплението е голЯмо. Тия младежи
съ лоши помисли сж искали да унищожат* репу
бликата, да ни лишатъ отъ свобода, отъ гражлански права и да ни направят* роби на царь
Тарквиния. Кой има право да реди държавата?
Кой по законитЯ нарежда управлението? юва
сж сенатът* и народното събрание. Каквото ажатъ тЯ, това трЯбва да бжде, защото тЯ сж

— Прокуроре! какво наказание има за та
кива престъпници?
— Консуле, отговори прокурорът*. Ние
нЯмаме писани закони, но това, което народът*
знае и изпълнява по обичай, то е законъ. А
този старъ и народен* законъ казва, че иай-голЯмото благо за единъ народъ е да бжде свобо
ден* отъ външни неприятели и вътрешни тирани.
СтаритЯ наши закони казват*, че войник*
или началник*, който се предаде на неприятеля
или предаде другитЯ. се наказва съ смърть;
който побЯгне от* бойното поле, който не изпълиява заповЯди, се бие с* пръчки; който иска
да измЯни законитЯ на държавата не чрезъ сената и народното събрание, а съ сила, който
вика неприятеля въ града, сжщо се наказва съ
сиърть. ВашитЯ синове заслужават* смърть, но
законитЯ Ви дават* право ди ги помилвате.
— Милость, милость. извикали нЯколко
души измежду народа. Мнозина доближили до
съдебния стол*, протягайки ржка за милость.
— Римски граждани, извикал* Брутъ. Вашето сърдце е милостиво; Вамъ сж мили тЯзи

народът* . . .
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В. .Национален* подем ъ" Органъ на
националната партия, вь една статия подъ
заглавие: .Романския в. Универсулъ и Родна
защита“, пише следното:
В. .Универсулъ" оть 13 т. м. дача уводна
статии подъ за. лааие: Българите и Добруджа,
която почва тача: „По счукай Ю-годишнината
оть възшествието на Царя на бьлгаритЯ Борисъ
III поднесена му била една купа, въ която била
поставена една шепа пръсгь оть Ромьнска Доб
руджа и една шепа такава оть така казаната
„Бьлгарска Македония", която принадлежи на
Югославия, Напомняме, че вь последно време г.
Буроаь, външния министър* на България, дек
ларира предь в „(.е РеШ Рагшеп4*, че България
практикувала една миролюбива политика, бази
рана вьрху изпълнението на договорите и не
преследва завоюването на добруджанската тери
тория. На следния день, обаче, следь публикува
нето на тзя декларация, съюза на запаснитЯ
български офицери гласува една резолюция, въ
която се казваше: .ЦЬлиягъ български народъ не
споделя гледището, изказано огъ министра на
външните работи, понеже той неможе .да се
откаже отъ една територия, която му принад
лежи по .право“.
.Универсулъ" намеква и за духът*, който
господствува вь България, и го отдава на
кампанията, която напоследък* водела софий
ската прЯга противь Ромлния, било по истори
ческите иоегемции на България върху Добруджа,
било ло терорисгическия режимь. на който ужъ
било подложено българското население вь нова
Добруджа.
На тоаа в. .Национален* подемъ* отговаря.
След* като ромжнцитЯ въ Добруджа,
чрезъ праселенците си куцовласи, пускат*
редовно кръвь огъ невинното българско насе
ление, какво голЯмо престжление има, че е
поставена въ едно кълбо шепа пръсть от*
робска Добруджа, която е плъть отъ плътьта
ни. Яко ромьнците отказват*, че въ Добруджа има терорь, защо отбЯгватъ отъ една
анкета, искана толкова време отъ добруджанци? По изявлението на г-н* Буров* ще
кажем* на Универсулъ, че за Добруджа нЯма думата г. Буров*, външния министър* на
България, а — добруджанци, чиято участь ги
свързва още съ сждбата на Добруджа и само
тЯхнитЯ изявления и мнения сж валидни. Ко
гато г. Буров* неможе да изпише вежди, да
не вади очи. Единъ български министър*
трЯбва да държи смЯтка за въжделенията и
копнежитЯ на племето си подъ робство, защо
то инакъ, той не е български министър*.

Добруджанци,
Не се надавайте на
никого, освенъ на
здравитЯ си рлце
и на юнашкитЯ си
глрди.
двама хубави и здрави юнака. Ала отечеството
трЯбва да ни^бжде най-мило. Какво щЯше да
стане, ако 6Я успЯлъ кроежътъ на заговорницитЯ? Днесъ цЯлиятъ градъ щЯше да блде въ
пламъци; хиляди трупове щЯха да се валятъ въ
кръвьта си; сенатът* и народното събрание щЯха
да бждатъ унищожени; свободата на народа щЯше
да бжде замЯнена съ грозна тирания. Всички
вие щЯхте да бждете оковани въ желЯза и хвър
лени въ тъмницитЯ... Кажете, драги граждани,
кое да предпочета: снноветЯ си ли, или оте
чеството?
— Ликтори, твърдо заповЯда той, изпъл
нете законитЯ и наложете наказанието на престжпницитЯ. Да жиаЯе отечеството! извика Брутъ
и като стана отъ стола, обърна се гърбом* къмъ
снноветЯ си и закри съ тога очитЯ си.
Две остри секири бидоха извадени отъ
сноповетЯ пръчки и свЯтнаха като молния предъ
очитЯ на изумения народъ. Двамата Брутовя
синове бидоха съсечени, и въ миг* две младежкя
глави се търкулнаха на земята.
Брутъ слЯзе по стълбата и даде на Кола»
тина да председателствува по-нататъкъ сжда.
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И» чермп летиш но Добруш
Еди мома чость оть веригата но мпнй мойшя, п нашето поробено отечество.

На 12 септемврий въоржжени колонисти
арестували населението на селото Ходжакьсй
Силистренско. На другия день водительтъ на
колониститЪ, нареченъ Чоти, отива въ селото
и застава българскит-Ь селяни да отидатъ
сь своитЪ коля и да работятъ ангария, като
пренасятъ камъни и пЪсъкъ за колоннститЪ
въ с. Дйдогду.
На 14 септемврий се гледа далото въ
окржжния сждъ противъ двама циниари отъ
с. Гарванъ за нанасяне побой надъ селянина
Атанасъ Николаевъ и стреляне съ леворвери
въ кръчмата на Христо Златевъ. Бъше цклата
Акционя Румъняска и Пучеря въ залата. Сжда
се председателствуваше отъ самия председа
тели и цинцаритЪ бЪха оправдани. Презъ цяло
то време председателя се подиграваше съ тоя
нещастникъ българинъ и накрая се обърна
къмъ прокурора: Както виждате г. Прокуроре,
въ цялата работа нЪма нищо и вЪрвамъ че
н-Ъма какво да искате“. И действително нишо
не излезе. Така че и самото правссждие е въ
ржцетЪ на Акционя Румъняска и не мсжешъ да
очаквшъ отъ него санкции противъ буйствата
на цинцаритЪ.
На 21 септемврий Чоти отива въ селото
Кочина и публично деклариралъ предъ всички,
въ една кржчма на селото, че прокурорътъ
на сжпа му билъ казалъ да ннимаги ьъ те
рорист ическт / акции, капо кан/ аьдиьа,
дп кърши ьснчно, ио да не у бика, нищото
убнЛстьита нравятъ де то г. печат ден не ьъ
чужбина...
На 21 септемврий село • «ц.жкьой, тутра
канско, било атакувано отъ много колонисти,
идещи'отъ селата Гарванъ и Ходжякьсй и
ц-Ълото население било малтретирано. На
падателите заплашили селяните, че ако въ
най-кжсъ срокъ не емигриратъ въ България,
колонистите ще запалятъ селото и ще избиятъ жителите. Четиринадесети момичета били
изнасилени отъ нападателите. Много жени
били изнасилени въ приежтетвието на техните
вързани мжже. Рдинъ отъ мжжете дори е
билъ заставенъ да държи самъ ламбата и
да осветлява голото гкло на жена си въ
момента, когато съ нея народите власи сж се
гаврили. На тая сцена сж приежтетвукали и
малките имъ деца. Трима селяни, Констгнтинъ
Ивановъ, Хараламби Василевъ и Иванъ Косуевъ. които се намирали въ една зеленчукова
градина.били отвлечени отъ нападателите и отъ
тогава до сега нема никакво известие за техъ.
Целиятъ общински съветъ на това село, на
чело съ кмета отишелъ въ Силистра, за да
. ходатайства застжпничеството на префекта,
но следъ като чакалъ неколко дена, обшинскиятъ съветъ не билъ приетъ отъ него.
На 23 септемврий въоржжени колонисти
сж нападнали селото Гарванъ и сж извър
шили сцени на нечуванъ варваризъмъ и изна
силвания. Въ селата Спанчовъ, Кусуй, и Каджкьой, сж арестувани множество състоятелни
селени, обвинявани аъ бандитизъмъ, ксито сж
грозно малтретирани и оковани въ вериги
сж откарани къмъ силистра. Населението на

Наближава страшний часъ на
бунта и на кървавото възмездие
В. Добруджа, органъ на съюза на
Просв. благотв. дружество „Добруджа“ въ
България, като съобщава че изпълн. комитетъ на тоя съюзъ е изпратилъ едно изло
жение до О. Н. за окова което стгва по настоящемъ въ Добруджа, се запитЕг:— кгнве ще
стане, обаче, ако О. Н. не побтрза да даде свсята помошь на добруджанския българинъ. както
не я даде до сега? Ето единъ въпросъ. отгоеорътъ на който ни принуждава да се бсимъ за
участьта иа добруджанския бтлгаринъ. Какво ще
стане, ако тсй разбере, че О Н. не мисли да
интераенира предъ Ромжния въ негова полза,
въпреки жиеитЪ неправди, които се вгршатъ
надъ него, въпреки отчаяните викове за пемещь,
които надава къмъ това 0. Н ? Съ една речь,
какво ще на прави дебруджанехиятъ българинъ.
ако се самоув’.»ри, че О. Н. е солидарно съ Ро^
мжния и е решено да го остави завинаги въ
разположение на нейната кървава власть. т. е.
да го обрече на явна погибелъ?
Ние мислимъ и изразяавме мисъльта си

открито, че дсбруджаискиятъ българинъ не ще

ц-Ьли села, като Сърджиларъ, Ходжа-кьсй и ствсто и арестувана само згшсто стует
др., б^гатъ. Други цЪли села тероризирани, безчестнитк предложения на комисаря.
искатъ да бкгатъ, напущайки всичко. Въ телитЪ, притекли се, да спасятъ своето :►!
Силистренската префектура сж псстжпили хи* били тъй сжщо оскърбени и бити. ЧинЗ
ляди искания за емигриране по случай терсра. кътъ злоупотребитель не билъ нито ок*1
Най отчаяно е положението ьъ с. Гар- ненъ, нито накезсьъ.
Единъ студентъ стъ сжшия гргтл. ;
ванъ: Тукъ селянитЪ сж систематически бити
и тормозени. Ходили сж да се сплакБатъ въ Любенъ Станчевъ, отбиващъ есенната
Силистра, но никаква полза По тая причина служба въ Букурещъ, е затЕсренъ стъ 15:
отчаяни и икономически съсипани, който мсже зашото е извършилъ, „престжпленнетс*
продава имотеца си на нишежна цена и преди няколко години е основалъ Пестк
на български егикъ; по-късно, тсй е бигъг
се изселва.
Даже и първенецътъ на селото Русгнъ нуденъ да прекъсне издаването, м.\ гс:>
Дойнсвъ е пропглъ цЪлия си имотъ само за 50 плашване, че ще бжде убитъ, ако прггл. к:
хиляди гей — кипя, дЕсрсЕе., ниви и други, да го списва.
когато най-малката стсйнссть на тен нмотъ
Ограбването на селската ссбстгпс
е 5С0.СС0 лв.
взима най разнссбразни и неочакван фс:«
Въ селата, кждето н%ма колснисти, на Напр. предъ видъ на единъ нсбъ трп с с:
силническите акиии сж били извършвани стъ на колонисти, ксито тр + бвало га блггг
стражарите, както е случгятъ въ Кгвургз станени въ ютири села, патристи^есг-с г •
и Отулджа.!р
мънско слр\жение „Акпиукг рсмъкясю'. *:
Миналата седмица закарани еъ Силистра то си е присвоило праЕата на влгеть. грг::
17 души българи стъ с. с. Български К>суй, Бе жаЕа народностните ма/гинства га гггг
лица и Сансзларъ. Всички сж пърЕении на села безплатно следните количества жито и фгч\
та, ебвинени, че презъ 1916 гсл. гре:ъ време село Хадъръ-Челеби 12С0 криви, село I г;
на отстжплението на румънските юнски, сж Кайнарджа 1340, Малка-Кайнарлжа — 1?-:
избили румънски с(Н'цери и бойници. Разро Погина — 660 крини.
вили сж некей гребеве, вадили сж кссти стъ
Шефълъ га геения гргкиюнъ гс"
тамъ, а отъ единъ селски кгедекеиъ сж из
г
вадили единълафетъ на минохвъргачка. Ми Екис1е е застгвплъ ггеелекгете д? г у
нохвъргачката, бракувана работа, бе нетева- 1 все така безплатно 650 крини фасулъ. гг:
претекстъ,
че
ше
геелужатъ
за
храна
*
.з
•:
рена на една каруца; по пелия пжть С Т 1,
секцията Сарсанларъ до Силистра всички тия ниците. Но на 12 септемврий това келиегнещастници сж били бити. а въ Силистра фгсулт. е било греда; екс- гъ С-лкст},' г."
беха карани съ единъ кордонъ жандарми и перите влезли еъ ;мсба на „ургГ[
каруцата съ минохвъргачката вървеше нзп- чалникъ.
Земите, предназначени за к1каи г'предъ. Действително, презъ Бреме на войната,
въ това село. Български Кусуй бе румънски ствени нужди, сж послужили за сбсга--ге
воененъ лагеръ и презъ времена румънското на Елиятелги членеге отъ страна на рдгст:
отстжпленне, българската конница веди бсеЕе Така лепутатътъ Пучеря, бившъ префе
съ рсмъните и останаха много убити. Презъ кейло остави отвратителни сгсмски.
това време, обаче, селяните бЪа интернирани дара населег гето ; с с6[гбетг а :а I с: < ■ '
въ Молдова. Обвиненията идатъ отъ нсвите лгга земи, грел аз» г« ек; за гпп че
колснисти. Около _
25—30 души видински ру- за фазгг и и лебинг го \сзинв»ип 57 * г■ е
мъни сж преселе^и тука. а семействата им.ъ житни ура и; сенетг{ъ Нкку егву Ди у кг
сж още въ Видинъ. На чело на тия носи пре бнл.ъ го с ,т и:ия калгъ 47[ вагс» и ни то.
селници стои н+кей си Ионъ отъ Киринсегъ
НесгравсдлиЕОстте. на ксито е гсл.
(Видинско), който при следствието въ самата жено населението, го каратъ да емпгрп секция е нанасялъ и псбсиша надъ седял те. Емигрантското течение се увеличава вст
Всички изпратиха въ Кюстенджа на слел- пень. Въ грефектурата на Силистра има г:
ствие гредъ военните власти. Изглежда като ледени говее стъ 16С0 мели стъ седяче ли чиновниците искат ла си докарал, ксито искатъ емигрантски паспорти. Има ц1
нови печалби отъ населението. Стъ редки- села. населението на които е Еече емигрира.огпггп3 аРестуванитЬ сж събрани сксго 1• и се готви за това. Стъ селсто Сжрджидар
2С0.СС0 леи. Забелязва ге друго едно дслсемигрирали вгими български ссгсгси:
жение, че всички дела, по проверката на ни- съ изключение ка четигн, нси.тс сствгл. Г
вята при апелативните комисии на българите, Хсджанси, следт гееледните събнтгя, с’
се решавал, напраро, безъ да се стлагатъ естакади самс- ст.гите, жените и гегата,
даже и да иматъ мотивъ за отлагане а тия
Т+
сг.еки на ггг да: шика сж уро» гг»
на турците се отлагатъ, като им.ъ се :.аьагъ
стъ кекел о ведите.г и катс *-сти, ГагаЛ рг' г т
нови срокове за разглежлене.
Ьсга, ксито де Гстг \ гатъ гс рдъ хкегег г в
Терсрътъ не засега изключителг-о селата.
Въ гр. Добричъ елна българска студентка, н1 келке патриотични ром.ънски организг'.^'1
като «Акциуня романяска" и „Култулъ Патг-ца Олга Иванова, била нагадката на открито
отъ полицейския кемиегръ Меринеску, >угс,а риеи“, имайки на чело адвокатите Хиниеску
и тежко бита. Тя била закевеиа ьъ 'кемнеар- Маджари, Папахалжи, Зуза и други, между
ксито гори и магистрати като Буженица и ГГ
направи едно изключение РЪ истгукята Тсй ь;е
псстжпи
й, кгкто сж псстжпвали
рсички на.
реди, ксито сж бивали ссжждгнн на унищожение,
Тсй е спсссбенъ ла зешити честьта си тъй

както никей досега не е бранилъ своята. За него ще бжде радостно ла ускери пегинвз! ето ги.
но следъ като запише славна страница г-ъ историята на човечеството.
Прочетете още
въ вестника. ватверс^^^IсЧи,Ъ^е“с"р\’т^!‘‘е"",'
си. макаръ и бледо, ужгсътъ, кейто вее стъ техъ, и
кажете
не наближава ли единъ
стргшенъ
часъ на бунтъ и на
кръвгво възмездие? Но и
на позоръ за ония. къмъ които
очи сж обърнати съ псследенъ телкезъ хиляди
взеръ?

Дсбруджанци
Не посещавайте заведения
въ които не се получава

Турския мюфтия въ Силистра за
циниарсинтЪ зверства

Турскиятъ мюфтия въ Силистра е н?правилъ изявления предъ в. „Еленджикъ“.
Мюфтията е казалъ:

Между местното население и келонистите, разприте сж нещо сбикнсвеннс: межд;
турците и кслснигираните ромъни ставатъ с*-

шински сражения и убийствата сж неща, които
се случватъ много често.

Колонистите геворятъ некакъвъ смесенъ
езикъ, откраднатъ отъ всички източни народи и
никой не може да ги разбере!"
По поводъ да тия изявления циниарит^
сж повели сжщинска война противъ мюфтията

в. „Добруджанска борба“
Печат. .РОГЛЕВЪ- — Русе

>
Гоя. I.

г Русе, 5 носмврип 1928 гол

Брой 2.

;
НЪма свобода
безь борба, както н Ьма и борба
безъ жертви.
Народъ, който се
плаши оть бор
бата и отъ неиз6-ЬжнитЪ жертви
е ослчден ь на веч
но подчинение,
на робство и на
унижение.
ОРГАНЪ НА КОМИТЕТА ЗА ПРОПАГАНДА ПРИ РУСЕНСКОТО ПРОСВЪТНО
БЛАГОТВОРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „ДОБРУДЖА"

Броятъ 2 лева

Абонаментъ за голина 100 лева; за 6 месена 00 лева

Излии седмично

КЪНЪ НЕЛЕГАЛНОСТЬ ВЪ ДОБРУДЖА
Писмо огь Добруджа до в. „Добружанска борба“
Октомври й 1928 г. Пиша Ви. драги
>атя, безъ да съмъ увЯренъ. че писмото
1 ще достигне до местоназначението
I. понеже писмата ни се отварятъ и
натъ отъ ромънскитЯ пощаджии и
тицаи и тия отъ тЯхъ, въ които се
|4ше за ада въ Добруджа се задържатъ.
Затова, именно, поржчахъ и на К.
II и С. С., които заплашени съ убий
ство отъ цинцаритЯ, се изселватъ вече
в> България, като дойдатъ тамъ, да Ви
Н|мЯратъ и устно да Ви разправятъ какво
Штшмъ ние тукъ отъ тЯхъ и отъ рорфнскитЯ функционери и какво мислимъ
Ц правимъ, за да се отървемъ, веднажъ
Я винаги, отъ тая страшна и грозна наШ сть. Мзъ знамъ, че Вие тамъ нЯма да
Ц обрите нашите решения, но ние тукъ.
те се заклехме, че нема да Ви слушаме.
I ще вършимъ това, което ни диктува
върховния законъ за живота и за само■пазването.
'? Загубихме вече всека надежда и упо
ение, Вие ни забравихте и изоставихте,
корави ни и ни изостави и Българското
•авителство. на което ние толкова много
Фдежди възлагахме. За него ромънските
Четници съ едри и тлъсти букви писаха,
то, чрезъ устата на Министра на Въните работи г-нъ Буровъ, се било
рри отказало за винаги отъ Добруджа.
Дали това е вЯрно или е само нЯкоя
|ашка шашарма. ние не знаемъ; но
1ктъ е, че ромънцитЯ и цинцаритЯ го
зправятъ на всЯкъде; особено по селата
насила вече заставятъ българите, осонно селянитЯ. да напущатъ Добруджа
да си вървятъ въ България.
Цельта на власитЯ е, до като ние
це спимъ на дветЯ си уши и до като
1е още ултра-легални, тЯ да обезбълрятъ Добруджа и да я колонизиратъ
» цинцари, които сами Вие ежедневно
• изпращате отъ България, за да
* ядатъ тукъ главитЯ.
И именно за да реализиратъ тоя си
зразсъденъ и дивъ блЯнъ, да обезбълрятъ Добруджа, тиранитЯ прибягнаха
»мъ насилието и терора, тероръ сраменъ
позоренъ, който именно разюзди низтЯ и извратени инстикти на цинцаритЯ.
да нЯма право ромънското правителао да се оправдава, че то не било ви-

новно за ада вь Добруджа, а еж виновни1'*днесь ногата вь Добруджа всЯка педя
цинцаритЯ, които като диви и некултурни земя се оросява сь кървавите сълзи на
хора. не можели биле да се обуздаватъ? българина и кога го дете въ майка е
Много оть измжченитЬ. ограбваниг!» писнало оть зулумите на цинцарите и
и заплашванитЯ съ убийствен, налущать корумпираните влашки функционери. Ро
Добруджа и Ви идать на гости въ Бъл манската преса пакъ пише че въ Доо
гария, за да се разправяте Вие сь тЯхъ, руджа е всичко наредь. че тлмъ е рай.
но грамадното мнозинство си е тукъ, но че българската преса не била жЧзре
не мърда на никьдЯ и е решено, сь осведомена за положението въ Добруд
оръжие вь ржка да брани вече жи жа и изнасяла неверни и лжжливи фак
вота, имота и честьта си и да извоюва ти и сь това разваляла приятелството
правата си. Наситихме се вече на легал- между Ромжния и България и пр. гтр.
ностьта. Видехме до къде гя ни докара лжжи.сь каквито винаги е пъленъ вся
и какь лека по лека и единь по единь кой ромьнски нестникь. Та отъ това ли
тя ни убива. Сега вече ще прибегнем ь се стрЪскате Вие. та толкова много ни
къмъ нелегалностьта. НЬма да слушаме забавихте и ни съветвахте да чакаме, да
вече ВашигЬ проповЯди за тт.рпение, за търпимъ н да мируваме.
Не братя, ние Ви заявяваме открито,
зближение, за общество на народитЯ и
заявяваме то и на цЯлия български
за незнлемъ какви си миролюбиви и чело
вЯколюбиви дружества и орьжизщии. народъ. заявяваме го и на целия светъ.
които отъ 10 години нанасамь, оть какь за да нема основание той да обви
насъ ни разпьвать на кръст», и ни из- нява мито Васъ. нито насъ. че ние не
биЕ»ать, като псета. гЬ тамъ само приказки ще гърлимь гю-нататькъ това позорно
приказвать и банкети си устройва гъ. и срамно за н »съ влашко робство и ше
Знайте, че отъ сега нататькъ. за насъ.
реагираме на упражнявания наяъ насъ
поробенитЬ. тЯ вече не сжществуватъ.
Д Вие тамъ, в», свободна България, при терорь. моралень и физически и на все
охолния си и свободень живогъ. можете ки иеговъ ударъ ще отговаряме съ два
наши. Това ни повелява вече нуждата
и венци да имъ плетете.
Лесно е за васъ оть гамь да ни раз на днешната жестока действителност», и
правяте за търпение, за приятелство, за ние ше се боримъ и ше водимъ бор
легалность. но я елате гука да видите
бата дотьгл^г до когато унищожимъ
вь какъвъ адъ сме ние.
Тия варвари тука ни ограбватъ. из и премахнемъ този тероръ и това по
тезават ь. безчестятъ и позорять и от тисничество и до когато самъ потисна
крито ни заявяватъ „или си вървете въ тия народъ не стане господар», на своБългария, или до единь те Ви изколимъ, итЯ еждбини. Л то ще стане, когато
заедно съ женмтЯ и децата“, а Вие отъ отъ Добруджа бждатъ прогонени днештамъ. ни карате да чакаме, да мируваме, нигЯ и палачи. Д те ше се прогонять.
за да не обвинели Васъ и Българското
само съ нспрекъсната и системна борба.
правителство, че сте виновници за кръво
пролитията въ Добруджа, ако евентуално зашото само съ борба се рушать робски
окови и само съ борба се добива свобода.
почнемъ да се отбраняваме.
Е добре, та Вие ако гледате какво
Всичко останало е вЯтъръ.
Вие отъ тамъ. драги братя, ако щете
ше кажатъ власитЯ и тЯхната мръсна
преса, както и нЯкои янлъшъ българи помагайте, ако щете не. Но недейте поне
у васъ. вь България, то значи, никога да ни кара да търпиме и смирено и съ на
не ни помогнете и съ търпението си да ведени глави да стоиме. за да ни избисътрудничите на врага за да ни онищожи. ватъ като псета.
Та кога романската преса е призПозцравъ на вечки
нала, че положението въ Добруджа е
прокудени братя“.
лошо и кога тя е казала, че оългарскитЯ правителствасждобри^Дош^*

1фОИ
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Положението въ Добруджа
Оть Добруджа ни нлнать тревожни
извЪстня Населението, отчаяно, зами
сляща пече само да се брани противь
издевателствата на цинцарскмгЬ банди
Очакват ь се кръвопролития, които могатъ да смутять мира нь тая часть на
Гнрока. ако не се спре ограбването,
избиването и прогонването на бклгар
ското население въ Добруджа
На нась живушитЬ въ Ь1лгарня
добруджанки се налага ла се енлогнмъ
здраво и всички дружно да нодкреннмь съ всички средства, които зако
ните на държавата ни нозволиватъ, борящнте се за човешки животь и сво
бода поробени наши братн, за ла може
борбата имъ да доспи не до оная нисота,
оть конто ще блесне свободата на
Добруджа

НЕКА НЕ ЧШТЪ
Нека не чуват в енролейскит Ь култургрегери но.пит К и риданията ма добруджанеца
роб»»: Нека Женева мьлчи преди чернигЬ
траурни знамена, конто сж покрили майката
измъчена бьлгария. Нека. най-после, протес
тите. на хилили гжрла останат»., глас», в»,
пустиня. Но тогава, мека се готвятъ да чу 4тъ
тръбата която ще възвести кипежа на до
брулжамската крьвь—тръба която ще обсипе
Д 'бруджа сь много гробове, но ще изтрие
на нЬки сьлзитЬ ма хиляди мжченици.
Апел.

Бжди в№нъ синъ! Стойностьта на рош
ената орния
.Къркани «!.:• .:< Л« р»

; . I :ИНм ИЛ . 1*14111.

:и

с -и.

•и»П. .ин»■
Т.1 ро

I' '

Н», Щ-ртИ».

-

Гежки и непосилни пни се заредиха въ
Добруджа.
ЗвЬрь разсипа живота и огь нигяе по
мо ць, от ь нигпе нито искра оть надежда.
Вьрзолици изтертлни -т опозорени нешаст!1иии
ежедневно идват ь ла дирят ь подслони за
меврьстнитЬ с.т деца, но уви'— и родината
конвулсира вь предсмъртни болки име може
да имь даде нищо, освен ь болезнено да ги
приеме !! остави на произвола на еждбата.
Но макари сж оставени така, тЬще намЬряти
сили вь себе си, за да се справять съ жестокич тиранин ь !1 да спрат ь жестокото и безжалостно разпъване ка своятаучасть, защото,
ви нзте рзаната имь душа има запазени едипъ
ку.ть, който ще разкъдри светли струи ви
мрака и в изправен ь иъ б-.енъ устреми, ще
пресече костеливата р.чка на безпощадната
смирти. Тоя запазени кжгь, вЬковетЬ не мо
жаха да загулять, ме ще могатъ и слабитЬ
и гнуси.т ржие на П.чероаци и тЬхми»Ь са
телити па затри ята. Кръвно !«аболялата робска душа, нлй-м »< »е. плам ь ще скъса о ржча
на иритеснителя,
ть трЬсша на който
неминуемо ще п »п тл *»: . пал и;:а вь т »,й нарее:чия институт . Общество на НаролнтЬ,което
ще прочуе тогава и ,це нададе ухо. ВоплитН
и страданията, молби:}. и ак»- .итЬ, до днес»,
поне, останаха ме чути и заспалата съвест»,
на венчки миролюб ъ* е
па се разбуди.
За !!зс ь лжжа е. че Ь се грижат», за
потиснатия, за роба.
Е. тогава?

Бждете вЬрни синове на рода си. Бъл
гарина не е роден», за робски хомоти. Чести
та на сестра му и майка му сж свещени, живота му оези же-я е немислими. Застанете
| като вЬрни стражи на грзнииитг. на Добруджа
и па»ете све.цениш!, си права .Свободата
Елинъ отявленъ и искренъ зашит- и честита“.
никъ на демокрациите и демократиче
Нек». бомбата на нсКки добрупжанеит.
ските идеи пъ Европа и елини оть най
ЙИми. Тя не тркбяа па пожали както врага
голЬмитЬ приятели на потиснатптЬ и кривени, така и предателя.
поробени народи, е починаль занчера
ВЬрни синове, не с.гу;плйте п;». •с иваиь Парижь. Съ неговата смъргь. ма телнитЬ пЬсни мл подипщит!, голЬми „Че
че по-до ре ще
шата кауза губи елини голкмъ и до срещу ржжень се не рита“
бжде, ако т ьрпн.л и и чаклг.,»..
Рог 1. дава.
бър». полръжникъ
ала в», кошара н- вкарва“.
друта една
Миръ и покой на прахътъ му и народна мчарост»..
вЬчиа слава на голЬмото му име
Гьй както кл щта а и ком-,нит*та 1.мл т ь
отечество, тьй днес 1, и поп тика е безь
Отечествен»»,.

Алфонсъ Оларъ

Външното Политико на
П-ръ Буровъ
Вь лебатигЬпо отговора на Грятото
Слово ще бжде подложена »«а осо*'мо неми
лостива критика, поведението нл кабинета по
нъм н из та ми политика, по-точно, поведението
ил I м рь Ьуронь. Г-мь Буров», досега е
мръммео.п». много възторжени д.ми »а О М.
и за падежднтЬ. кои го възлага мл него. Ду
митЬ му. обаче, не сж последвани мито о»».
едно д!,ла, което да е стоплило сирдцето на
бьлгарнмл.

Вь До**РУЯжа В-.1.-М.: „ъ
•,.,то првт»
СЧ НЬ Бьхлрич
,п ОГГО:«п
(-лктОрВ.
Дче ., НЬ .1 Ору ; 1 ... ЛО! . • ; . й.,о РОМЖН1“' «.чииидаи с- М.1.. X.,.!,
„ ел„ам1]
■■■ ' мала,‘> « кертаа нь , «а,а ,п епинь
попада нь ржкатз ма
..
джа •:
На бор чз кьмь в пчуо и 1 .
- само
сь мирата нь гебе си. която Ри
к »,мъ
правия и свЬгьл». Т1.У т»..
На ю »,
рикжсване Не;
от», мотото и да се поставят ь т I,.

Вь ноиия, 29 том ь на „Чернени.-.
сж публикувани ценни донесения на
дипломати до Сазанова. НовшЬ пус.з •
се отнасягъ гланно до първитЬ месе! . г :
намЬсаш на ромъния въ войната, с г.-- ;
зимата на 1916 г. Съюзницит е ВЬ .
Ромъния годЬми надежди, но ромънит
;з
скоро показали пълна неспосооност!.. .С :
костьта на ромънската армия се ока:д
по долу от ь най-мрачнитЬ предмолс • • , пише предегавителя на външното
егво Базили.миннстру Сазанову въ ГЬ.
още на 4 септемврий. Следъ първитЬ и-..- •
на ромьнитЬ, възникнала мисъльта
чини ромьнската армия на руткото
-2:.
ване. Алексеевь е юворилъ на Вази. -. .с:
е ималъ на разположение „добъръ .
тетенъ генерали съ боеви стажь, к.
огпртвиль веднага вь ромъния, но,
ление, нЬмалъ такъвъ човЬкь“.
Слепъ недъпго време за рл*ко.
на ромънското интенданство били »
генрадъ ЬЬпяевъ. а въ началото на
кемврий генералъ Сахаровъ билг»
помощникь на краля и фактически
командумщь на ромънския фронт ъ. :
тъцитЬ на генерал ь Сахарова се изк.
дооритЬ качества на началника на
Шишкеаичъ.
Техническата неподготвеност!, но
тЬ е била необикновена. Оржж..е ю не
сжщо тедефожпЬ, телеграфите, ар
и пр. „Ромьнската армия проявява I
способность ла воюва — говорили но :
руския военен!, представител», ви
полковник!. Гагариновъ. РомьнитЬ
еж научили въ дветЬ години огка»
почнала общоевропейската война“. Iвойската е седЬла по две недЬЛи на
позиции, без», да се окопае. Техи.
служби твьрде лото били оргаиизн; ъ
подготовката на желЬзмииитЬ къмь иоч
превози била такава, че, как то навре е писали Николай 11 на Поамкаре «в
прекрасен ь ле»т»., ние ще бждемъ п;
•
ла се откажемь отъ изпращане на »
крепления вь помощи на ромьнската
тьй като ромънското командуване е че то не гарантира своевременния
во»ъ". Сь това Николай II отговарял1
вожната телеграма на Поанкаре. съ »•
следния изказвали очудванията и стра-. ■ „треиожнитЬ събития на ромънския
На 1 октомарий ген. Алексеев».
трафиралъ на руския представител», и:
цузката армия ген. Жилински: „Гене; ’
фрь охотно дава съвети на руската а: “
сч1.ии ромьнцигЬ ст. свои кадри в». •
вани.» и Добруджа, като забравя на
дьльг». фронтъ сж разтЬгнати нашити
Ние имаме право ла разчитаме, че 1
Жофръ ще приложи своитЬ съвет,
.собствената си армия и изъ грамзд
^
сили, действуващи на елини сравнят»
лъки фронгъ, ще отдЬли необход» ми; ■
ни »ии, за ла усили армията на Сарая. 1
не търпи дълги преговори и отлагания. •
» за голЬма опасности ла се проиграе' «
ската кампания".
Б. IV кой не знае кеканосгьта на Г1
мьнската армия. Но тамь е ялото, че ис*
ос1акям> сами да се разпранимъ съ яем

робски

Стефани Симеонови

■
*

I

»•••

Алексантрь Николови

КОГА РОДИНАТА НИ ЩЕ БйДЕ ПАКЪ СВОБОДНА
Топдичти юлски дени разливаше своята
йла; здатъ п > златнитК П -н.-ки ниви. Би ре
ноти слънце пръскане чароии-> счктлитТ лдяи й
пртб.ждадте природата оть
дрКмка. а 6}
пич лебеди, ви своите сребристи в ди. тихо се
гушете п «рай китните зелени ч^рби и ТЧ А
счше сл.-меии и у-чти въ бтр.<н:Т г.— ии
-та
Работени дени бе днесъ О.:.- «ь ранни
зори белите кърпи и разн •.•.четните сукмани
прошариха златното д-бруджансо поге. Пеземта
на стр йните левенти, огласяна оти и •■ д н и благозвучечъ кавалъ н» ранобудния д *аръ. се
слива::’е съ шума на звънливите стада и се
плъзгаше по обширното п-пе
кьиъ пжтя на
честния гцудъ Нарамили благодатмитЬ сърпове,

кра ,еха гич
у
либе и бг тгри-чни дии ■-‘Ди си к - пнечи “а и»рче*
Праткичт V и . I
■X»*- ИЛ
КЪМЬ . >. Вя хитТ. стр» ••НИНИ тн лъкатушеше
сблЬха с ь тютз.
нашите чела но
чанни оть кчтн:тс
У ту и
"" ■И'!" :: вси>* I • а
гледка, к »т
~
'лавяше окото
при всЪка н в а стж:ка.
гаяаше с«::а и бод
рость. Кплц- “И ТЗ.
скжча бч нтрт.1ната
аа нает.’ Ние пр,дип/к
»чзхме своя п *Гь* к когато’
погледите
"взе обхващаха
.
ПР СТраИСТВ т ;;
видимия х ;.*.
•»■- -ч>> утрнненъ ветрец», разхлади зл:'репит»
пит Ние бето МИ 1Ъ предния ТОПЬЯЬ д.„ъ
на окото се ... и> «Р« "« «ребета огь където
• Диасчше йъз*игитедна гледка В1тьра пр.стнран,- яурпуцнагн си
-

■-

нн:ие буйно напращелите отъ тежки
НИНИ Вълнообразните люшкания огиас-*1
младежки пориви и ний за момент»
рихме предназначението на днешното Г .* 3 у= ’
Носени ■ 'Т 1 • релеститЬ на майката зем«.
'
т-т ни летеше отъ лелт. въ дслъ. отъ
>'рра. искахме заедно съ тия кадифени в м’
литиемъ и до смая се насладим». т>тъ '*»'••
иите гледки, които ни поднасяию благоя*•’
И х>бана Добруджа.
Плтътъ нн минаваше край красиви
конто криеше въ пазвата си разнолистни п
ичетя. Отъ далеко обонянието долавяше лея*1“
миризъ, а окото се луташе отъ кжтъ въ и‘:

<

I

(

(

*

I

I
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Стр. 3

Резолюцията на добруджанския митингъ въ Русе
Клетвата на десеттьхъ хиляди добруджанцн предъ гроба на Коронката
Г.дипъ скръбен*. дълг - и една попелилна необходимостъ. бп. заставила ми
лата медал я, иа 2$ м. м. живущата
града н околията добруджанска »ми
тия, на брой по-вече отъ 10,000 луши,
устрои едно протестно /■ '<ран.:<.
тиивъ злодеянията иа ро.млн ъата
яешь и на покровителешвувапит*' ат
я пиниарски банди, над;, мири. то и
<1 щит но българско пасе лети въ /
)жа, отъ което, следь като с. [а.
(да и обехди положението въ пик;
робена българска земя, ()а се взели
опичаната резолнчтя, която да п
прати на надлежната, фактори, е
елъ за изпълнение.

РЕЗОЛЮЦИЯ
/ />.

<"/ тестиса пред; свенил
ата < в, >>: пр опи ъ всички нечувани
шва. извърни ч ъ
инки добруд
жански села и грдлове, сап*. ром нскаша
в шетъ и пак
.: н;, 1ст е \ ва н и н: н < т*
н, . ш/ <
.
аиди над; мирното н
он: чт
;■* горско нап .енне въ Ли
1\апи> намира. ч» тоя начинъ на
третиран! бъ;иарск1!Я елементъ, е по
веч* ( н:
тктръ а н1,кътъ въ които
ч н ч>,

Д N Е Л II 1> А:

Па събранието присгьтст . ч\а н
\еновет*ъ на родолюбпвиппь крганиза1.7 въ града и голи,ма чаешъ отъ р\с» чошо гражданство.
Пръвъ говора, отъ и мен; на добрул
|играния, г Касилъ Галчевь, а елеп
го. отъ името на добрудж м.шо,
Драгомири Божинови ( леи;, като и
ината обрисуваха съ най-чери. краг :<
ложението на нашнтп, съ1шрооннни >■;
обруджа и съ родина данни и ЛО/, .•(»*:.■ на
опни ф>акти установиха,
юящемъ въ поробената ни шатк»>цца
•шити. братя и сестри к изпи ;ат**.
» най-зверски напит п спеше мно. на
ла се прогонватъ отъ р дните (и
нища, съ явната умисълъ оа сс <• *-»
з.ари Лобруджа и (е улесни заграо
пето й за винаги отъ /долния: ч>

1 1\:мъ Ьглгарското правителство.
> н,р-гнчееки ла е, а т. пи а закрилата
на българския елементи въ Добруджа
• ч папка п- ча-чгчеен*. ре>*ъ, да се
оа ■ к
сносен и животъ там и.

И. Лпелира кьмъ всички лиржави
ла интервеиратъ прелъ Румънското пра
вигелстно и ю таставнтъ ла спре ПО
нататьшното колонизирваме на Добру
джа; ла спре терора и по-ма гат ншното
измъчване на българския елементи и
приравни всичкитБ свои полаиниии
преди законитЬ на страната си
Ако
к ппурния С'лътъ п па ни
каква ски тъ.
.- трн -а оа ни разб<ре и н:
/ •- р.-ка. Ако в- нег» н»
* момъка на истината.
с още \гаI на
; тресие от: нашето
т о тр> : . >а
ч спре ромънскитЬ
мъчен: о/. сте»
злодеяния.
Ако ли обаче. свБта продължава
да стои безмнлвеиь и сурови (ритсли

змъ живота на българина еж» мпнуп:
е застрашен;, и чеетъта му найггарно се поругана, събранието < Ч1НОшно гласува следната

и пролължана^по тоя начинъ ла става
сьучастникъ нъ кървавото анти-културио, уничтожително и аиш-човЪшко
дЬло на лнешиа 1’омъиия иалъ безза
щитни! Ь ни братя въ Добруджа — то
газь. заявяваме го на всеуслишание. че
добруджанския робъ ше снеме отъ себе
си_I!сЬка огговорность и ше намБри
срЬлства ла събули прнструвашата се
на заспала Европейска съвесть и ла й

че съ щиконе може ла се управлява, но на щи-

напомни великата истина

кове не може ла се стои и ще удави
въ кръви позорното робство на Доб
руджа, за ла ньзкреси и поздрави
свободата й
Гая резолъатя бид* поднесена на
//та гниския. Германския и Чехекия
конс\ 1.7 в> града ни, които биха аъла
мнрачи п предъ к. нсулетвата на които
10,000 добруджа* •*•/< манифестираха.
Манифч стани ята бнте веяичествена
Гя би, ивра‘зъ, баь символъ на едииодхшие,
сплотеност* и дисциплина между добрудмании.
I лели

поднасяне

на консулите .
руджанци

се

на резолюцията

дессттБхъ хиляди досотправиха

за

гроба

ча

/(араджата, кхдето полож иха клптва.
ч/ ще < навит* нег1>вптп> завети.

и, . И • I »*то бьл* му и деиационалилаюукиа политика, която
1913 година насам;,
тлрпнь
иа-е
е »»• е приятс: ь, той ви | то воли вь една чисто българска п^ ЮВТН1ЦИЯ.
не е чие т т. 0 ь. ;: г;
::ькаквато е Добруджа? Не сте нали? Нкмате
гтьже и
нь дом> ть чи по ен.ть наи-по* правс, огана ла искате От.лгарима ла ви стана
. Дз влезе
жтетвиен» причтел!-, «а.лото вие таслужаиаге неговото
I льль и хайдушки начин и въ
В. .Универсулъ“ вь завчерашии.»си орой, ,,, с:_,
ь* т му ла иьрижтт. мрм отии и прелрнние. >ю не и неговото прия.елегво
о взема поводъ отъ о ч лепшната протегна »ЛН . Т лцин *. К ! .по сам влахътъ. може ла
А какво искате отъ 6ьлга;ккото прави
тия ма добруджанци, безъ не 1.как ьвт. сра-:».
тг»«.т. • • • . ла имате каквг.тс
телство, че го обвинявате ча глето допустнало
“ ».рши .' I ■*
Ге: К.’» ;пга му. а него
митин-.т иа л'»'•руджанци? Или правите дивер
,:а е п* тм .
ь елинъ цинизъмъ свойствень само на
ла '
в: чуж :а н-мч поле сия и и клте ла е не влига шумъ, та ла не
чънскитЪ вестници, атакува бьлгарс
да
л. : рехрана. какъ е II ьтм жи© отъ точ ви льгнать кнрлпвитЬ ризи ли? 1Т, се змаягъ
!зиителство и го обвинява, че т:
на
ПО''<.и.ДЖЗНгво. ло -.. :о не у.}
ария
те
много добре, но тното и ла ги затуляте и при>нь
да
иск
доявало протестните акции
Но. какво наг:ра- криаате. Тукъ нь Русе има чуждеетрани конагите
пта организация. Между другото, влал: :-*я се
»а да с — ,елит! това приятелство? сули. които всЪки день сгъ свидетели на бе":тникь алкле . ло: демонстрацията на би •• лъ ;:о се*а въ на- жанскиг1 върволици отъ Добруджа и всЪни
•ритЬ въ Русе. организирана вь свръзка Писах:*.:
>п? "З;*. :мата на леи», слушат ь разказитЪ имъ за оня позоренъ
50
голишиината
смь
:
ник
»,
шия
в
ь ираздиукането иа
рисъелинението на Добруажа кьмь !’«»- на пит Г. ^ :Гми »• **а »■:.* • ; а въ «зграбемата и сраменг. тероръ, на конто сте ги подхвър
ча?
Направихте
ли иГ.шо лили тамъ. сь цел», ла ти т.рогони; И отъ рол
ьния, още велнъжь доказва неприятелски
ОТ ь члс».
за ■;» гпрете тон.» пс > :-р,*о за днт.пния век». ката имь земя. Тъй че, колкото и ла дигате
^ чувства които имзгь кьмь нлсь зал.»>
ь елна но хаилушки начинъ »а- врява, не ще прикриете престъпленията си и
пол .
НИСКИТЕ НИ СЗ>Се.1Им.
гралена от», взсъ бьлгарск » земя. >прекиачте не ще отбегнитИ наказанието си. Мизерници!
Има си хась да сте толкова будали ла
шоаиннетическата Засрамете се. поне. и мълчете.
ли вашето прааителстьс вг.
1
Ьрааде, че българина може да в*» бжле отъ

Цннизип НО РОМЪИИТо

■

ненаситно разливаше погледи, лакомо да сб■аие всичко въ едииъ мигъ
Близо яо завоя, който пжтя правеше, делиата се снишаваше и скриваше ртъ пггледа
диненъ бр^сть. който, навелъ свситГ клеме
|Мотенъ се гушеше, не милваиъ отъ пр-хладия ветрецъ. Предназначснъ ли беше той за
И ний решихме га смутим-ь по«^« на теза
хмотникъ, отбихме ~тъ пжтч по направление
ьмъ долинката. кжпето да отпочинемь отьдълич пжть Скрити задъ малкото хълмче. вятъра
еше престаналъ да се педиграра съ влажните
и коси. когато въ погледа ни се мЬрна купчина
ръстъ, оградена грижливо съ дъсчена оградз.
здъ която господстваше черенъ изгладеиъ
ръстъ.
Каква изненада ни поднасяше днешния день!
самота! Чия поетична ауша е намерила
ЛКОЙ въ тся уюгенн К-НТН ворео-ь тез> «рипянтя
ть Божи благодатъ! Чяй ауха- ви^с ГЧ? 3:1
тз^ слънце .и намира покой нъ светпит, л/нни

н;..и. всредъ т»»хич ,_е: тъ на к. гскитЪ ив1тя и
счзйнит» • 1сни н» • ления славеи?
у'-»•-1 х'#е ст ша?:ки нь *жка. ттр- вгра’ из нашит К я> -.р се и когат
с»х*'»
леда ни,
бЪяитЪ притрити букви лгив”*-к. *а
уъ • хди .хме на к -»,»е и в». . .бната ти
м>
хъ шел-тъ
шина. к «те ни з» бик» :«ше. азъ
на ч :рГш*н глас» Д* м-я с» ктиич' лчнтаряше

: . к>1.

<ива Рстмистръ Г1 . Геройски
сл в»та: _; ..
загиналъ за ср ' б ~г.з; а на Добруджа*
Нь тоя у}..-V_ през» ума ми се «ижаха спсуспи за слаяни 'у- у. предъ мень изпъкнаха
г рлмнит1> -черни чртсточе кант'' п-мрачаваха
: б ширнете п»ле иа глачн»*« Дзид»ръ Предъ менъ
се мТркзха звънливите сабли на бо страшнитк
,ит<.и. които прегръши» сиъртит» и сиобомт*.
които умираха и слагаха достойно железните си
кости, предъ свешенния отечественъ олтаръ,
к-ито издигаха на огнеиитк си меч-»»е сл-вата
„свобода иа брата робъ*
" .
Ког<и :Кхла /беше нашата свобода’ Колко

к>р»и и кеса сж тгрнли тая земя. за да дишаме
сяебодн' Колкс скж.::и с* чутитТ, безгрижни пКсми
Слънцето бърже бкгаше къмъ запад», за
д» се слустие въ бездънното пространство и дз
с» бере ло силни лжчи за утрешния день к гатс
лекъ шумъ прекжсиа иашитГ мисли. Стара майка
отъ близкото село беше турила костеливата си
рд>
върху рамото иа съпжтиика ми. Букетъ
отъ хубави цвЪтя п днесе тя надъ греба. цЪлума
купчината студена пръсть. лрзалади греб* съ
студена веда и презъ сълзи изрече .моя синъ
почина край ?.*ачинъ*. Трогнати, ние целунахме
ржката на тач мила майка, а иошьта вечъ спуц;аше чернотс си було и прегръща; :» оше миего
труга Ний иапустиахме самстиим »робъ. изпра
тени отъ тихия шепотъ иа листата и последната
песень на дневния славей.
И днесъ когато си спомня за тоя гробъ,

азъ кдзвамъ: Когато по тма полата сс м!р
иатъ още стотини саиотмп гробове, само
тогава ролаиата ми ще бадс

.ДОБРУДЖАНСКА БОРБА“

Стр. 4

Брой 2

РНЗНИ

ОТЗИВИ И БЕЛЕЖКИ
ПИни-зена на цимипрсвитЪ продЪдн.

елужватъ молебени за по-скорошното възстановлеиие на целокупна Унгария. Лордъ
Рогьрмиръ е по арнлъ за строителния фондь
30,000 пенгьо.
Б. Р. Лозето не ше молитва, лраги Ун
гарци, ами иска мотика,

В. .Ромънуль", 18.Х, оргапъ на цинц^рската пропаганда вь Силистра, се обръща на
уводно мксто кьмъ новодошлигЬ цинцари вь
Добруджа така:
— Добре дошле! Братя кепо1 мети. к иг
идвате днесъ върху земята на майка Рим»мия.
Престъпете съ вЬрага. че сте добре д ::пш и
ньпни господ ари на земя 1а на иррдЬдктЬ!
Я гледай! До сега едва ли н ккой знаеше,
че Добруджа е земя па цжцарскгм Ь мрадЬпи?! >
В. «Куриерь“ (Добричь, 24. X.) между
Салтанати голкми нмь правятI, сега нз другою пише: У нась съществува цензура и
тия «внуци“ на прадедигк. Мми какъ ли елинь
ю още оть пьрвит!. дни, когаго министръдень ще бЬгагь! Фустанелигк нмь има да иредседагелч затрьни далечь залъ гргницитк,
пожълтяватъ!
своята лемократичность и убеждението, че
една модерна лчржава не може да прогреси
ра, ако не уважава '.поболата на поланнцитк
си. Всички политически вестници излизатъ
ок кгоени. Преди
колко дена I». «Патрия"
В. «Универсулъ“ (22.Х), пише за апела л ц Клужь излеъ* сь цкла бкла страница. У
на Д-во „Добруджа“ противь гостуването на ние», I ос пола бирницит 1>, сь револвери вь
ромьнскитк бкгачи въ Русе и на статията е ръка енбирать ллништк н то вь едиа го
поставил ь заглавие: Българско приятелство. дина, нь която сушата и пеурожан прико
Ние не *шслимъ толкова глупави да съ ваха скрьбьта но ьратитЬ на нещастнитЬ
ромънцитк; да вкриатъ, че следъ като ни селяни
ограбиха, може да има приятелство между
България и Ромъния.
После, защо търсятъ «нашето приятел
ство", безъ да покажат ь къле е ткхното?
Ромънскитк вестници съобщават ь за
Но, за това нкма нужда. Ние го знаем ь една драконовска мкрка на ромънекто пра
добре.
вителство, която ще заекгна много българи
и други чужденци вь Ромжиия.
Онуфрин.
Подь булото, че цели дз намали безработицата, ромьнското правителство е из^тало една заповкль, сь - ■ ято се постановява |
еъ
а
п „
...
изгонването на всички работници о.ь чуждь
В. «Дооруджажуна“ (Кюстендил, 21. X)
произходъ. книжата на които при специалната
пише слелньото: Съобщава ни се, че »ь си- проверка, не се укажатъ въ релъ.
с* "рав,,ть Ч>ото.рас|.«и,
Ше 6 ,пат,, „.гонени кгкто обшит I. папредетакляващи групи въоръжени
коло- потници, които повече с;ь-г-.п.
г..,мг
иисти. Питаме се:
какъиъ смисълъ иматъ и много лруги специални
-н>‘ии
ти. фотографии? Нима ромьнската кауза иь
Газ , залезЬш. осоЛчо '
много засБгала
Четириъгълника има нуждд оть излагане на чужпежштк от>
МАитк области. Тя глас кла
въоръжени групи, за ла се наложи ма нашнче дори чужденц.пк родени вь Ромъния и
тк врагове? Или сме се отказали отъ нашата
роля на пазител, н. кьтр,чинен редь? Т. и живущ.? от ь дьл:и Г0В1ИНИ, не могат ь да остаиать «опече оть три гош-ни. ЧужлеициН, за
фотографии ие ше имат,, друга последица
селени Ь1> Ром I.пия слеаъ юли 19;.;
голи.'а
осиеиьда унеличагь СЬ ОЩЕ ЕДНО доиаяпм женени за ромжнки. заети
тьртоиттслет.ата, които българит!, събиран, проиндустрия и иначти. ко«,о са- ;аботпли
ти.ь нас. нь О. II. Прочее, най-доброю е
малко 5 голини вь Ромъч.п,
тази фотографическа дейности да бжде на само на голина ла останат! нчагт. право още
ьи страната.
сочена нъ друга посока.
Таи па. --длц зйскга
И унгаришЬ въ
Трансилвдния.

5; даат! въ Дсбрилжа съ левогверк въ р.г;;а
съа..ратъ далц?т» втъ сешм4.

№ българско приятелство нскетъ, а
нищо не правятъ за да го добиятъ

Новъ шп пад малцинствата въ ромшя.

Еш миънсмо самолцнзионке за башмеузошш аежбмъ
добруажа.

Черково зо ревизия но мирнитк
договори

Вь Будадеща се строи нова черково, на
речена рекизионнетична, вь която ще се с т-

Въ конгреса на радикалната партия,
Ст. Костурковь е произнесълъ двучасова V
въ която се снрялъ обстойно иьрху ф;- ^ .
аото, вътрешното и външно положен**,
страната.
Той издигналъ гласъ за миръ, своо:^
и съгласие межд ■ народигк и племената, с*$
бенс на Балкана, за да се осъществи ипеп
за балканска федерация — блЬмь, кс.;о;
пътеволна звезда на вскхи бт.лгаринъ.
— „Сръбската д» ржада си е поставил
за задача или да деиациоиализирл насел
името вь Македония, или да го унищожн*
казалъ гои Само челичения бьлг.фниь, а
високо съзнание, може да носи страшннп
изпитания, иг. конто е подложенъ. Данс го
н-фимь за Гърция и Ром ьния. Тамь е с.ш
адъ за бьлгарина. *
Искате ли миръ — изпика той
дайте права н« малцинствата! Иначе, над
леинего има право сь оръжие да защита»:
своигЬ свободи и орана.
Монархическото движение въ Унгария»
засилва. То безпокои особен но много Прз:
и Букурещъ, които се опасяватъ, че
ще наруши мира въ Средня Европа. По
случай, дветк правителства преговарят* "
настолщемъ.

Неприятелското отиосФера въ стройни
лротнвъ РОМЪНИЯ
В къ „Куриеръ“ отъ Добричъ, г.и_е
Политическигк приятели и други лица с#
правилиприятелски манифестациипредьт-:
Т. Флореску. бившъ министъръ на ирзаос*
дието, който миналата неделя е приспана.-:
»ь столицата оть Парижъ. Следъ проихкг
нитк приветствени речи отъ страна на :•
Траянъ Длексанлреску, Дурелъ К. Добрео
и лр., бившиятъ министъръ па правоельвс
ка иль между другото, че идвайки от=,
Франция, страната на всички свободи, и*
заработи сь всички сндн за премахване ю
ключнтсднитк закони, аоенно положение»
цензурата, които съ създали една много не
приятна атмосфера за Ромъния въ стр;иснс

Добруджанци
Около 300 хиляди
Не посещавайте заведения
па на::-., шт ь I • ....
в ь 1 ролължение на
2 месеца. Нарельлтл
зае кг а и бълг арг кош|вь които не
се получава
население, което тркблл да
■

--------

Чб

'■

щомь тази мкрка се

напусне Добруджа, 1

,

преведе вь шт .п ение. | В. „Добруджанска борба"

Силистра при ромъискатЕ окупации
Една официална статистика

Пьрвата окупация на Южна Добруджа,
нь края на м. юни 1913 г., ме свари вь Си
листра. Околийският!, началникь тогава, уважаечиять г. Ивань Свирачевъ, който не ;овори
ромжнеки. ме замоли па бжла нкщо като преводчикь вь сношенията му сь надошлит к ро
мжнеки чиновници. Мзъ се съгласихъ, защото
нкмаше какво друго да правя —всички пжтища
за Бьлгария бкха затворени; параходи гк сг:рк,ха, а по сухо да се пжтува ок невъзможно,
поради юлкмото : ьмжило на ромьискитк
ВОЙСКИ.
Благодарение на качеството си преводчикь при окол. началникь, имахъ случая-да
се запозная съ всички почти ромънски ЧИНОНници. изпратени оть Букурещ!, ла уредатъ
полицията въ окржга. Единъ отъ ткхъ, иначе
лобьръ човккь и искрен!, въ отношенията си
съ насъ
преде гавляющитк бълг арената
власгь, останала вь Силистра до края ма м.
августъ, бк се заель да открива -побългаре
мит 4-н
к „ромънски семейства »». града. Той ме
разпитваше постоянно за нккои и др>:и се
мейства и бкше увкрень, че половината насе
ление вь Силистра е ромънско — споредъ
.официалиитк" ромънски статистики.
Случай да се убеди вь противното му
се удаде много лесно.
Още въ пьрвта половина на м. юли —
нкщо около 10—12 дни отъ влизането на ро-

I МЪНИТГ, въ Силистгд, бЬ сс
,1П"‘У
министерена заповкдь 01 ь Букурещ,.,
прием- штлтелно плебро 1нлне ., •;а се пред
:
*'
лекото
население, сь цел:.
паслото на
ромьчскигЬ спмеи. пи. Вегьиъ'0"”
комисии отъ
— ромьни грьпкиа изь фала.а от»,
кжща на
клща и питаха ли жо
помзилалетели, 1, за
гкхното потекло и
м ЧИСЛО10 иа ‘•пеноветк
на семействата им ь.
Всичин тик свеаенич, нанесени
на специални формуляри, се прибраха
полицията и
се сумираха.
Резулгагьть Ок много
печаленъ за неканенитк гоен-; нт. ЦсЛНЯ
градь
новницн ег.ва нам! рцХ1 32гюм,
иг- т4 хнитк чиоть КОИТО само 4 или 5 п'т. гИСеМеиСтва*
голкми лримкеи отьбкигаг * ''ИЛИС.ТР‘Ч, СЬ
яру,п 61,ха семепегна на
Вси'1КИ
нниската
кои.о „ашага а,!«,?.'Ь Г°‘
толерираше на самата граница
решъ.обш^Г":,КаРК+;0^^шень вь БукуМИ
каз? „огкривателът ь на побългарени! к
на статистиката и наредихарс^ъпи-, нев+. саха
“'°рл иай-ща,елна
и най-пол-‘ обна анкета.
Н кколко дни
ичета, на която по-късно, започва и втората
ромънскит к
чиновници се
отдадоха съ голкмъ жаръ.
И, действително, тази
анкета
Даде поблагоприятни резултати"
ром*, мс кит к ссмс.Гк

ствт от ь 32 се увеличиха на 57, благодарен*
на доста осезателните „увещания“ къмь
КОи и други мирни хорица, преселени с-г
сга,за Добружа вь Силистра, които минаха ромьни. „Огкривательтъ“ просто не мо^е-4
па се побере вь кожата си отъ този »бла.уна негоцого правителство“, както се изразваше самъ той.
Вь пьрвитк месеци на 1915 год.
случая да прочета резюме огъ доклада н*
оившия окржженъ управитель въ СилистГпрофессръ Ионъ Ка марашеску, за състояние •
* 0кР^га отъ началото на окупацията

края на 1914 г.

Вь този докладъ, цифрата ма ромъниитнаселяващи повкрения на Камеришеску с'
Р'лгъ, отъ околиитк Тутраканъ и СилистР3V *
ь.».7.«, съ уговорка, че въ тази
рра влизагъ и «заселенитк на постоянно мке^
жителство“ ромънски чиновници, срещу °ои;1
население 142.532.
Както анкетата презъ юли 1913, така '
официалният ь доклал ь на Ионъ Камарашеси';
лоноха ла опровергаятъ всички по-рв«|иВ
басни зо ромънския колоритъ на До6рУ»*ая
ЬьпрЬки това, Обаче, Добруджа оста*»
робство*3 " 33

В1°ри

ПЖ1Ь се хвърл” В

Кир. Крмт*»*-

(«рой

Нека пред ь голЪмит4 национални
вьпроси за запазнане нашата народностьбждем ь
всички едино
душни, като из
оставим». настра
на личнигЬ си
интереси и пар
тийната си при
надлежности.

:

И и. ланчер мина• >
ската н ». Софийс » »: .
военень клуб», мл г.
професоръ 11-НОН1..

ОРГАНЪ НА КОМИТЕТА ЗА ПРОПАГАНДА ПГП РУСЕНСКОТО ПР()( ПЪТНО
БЛАГОТВОРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „ДОБРУДЖА“

Броил» 2 Ш

Абонамент!, за голина 100 лева; за 6 месена <:0 лева
Редакция и администрации ул

„Тозорь Александров!,“ »* 17 а

Бротшу си отива - Ератияну идва
г Ромънскиятъ министъръ председаЯко пък ъ се повърнемъ още по на1впь Винтилл Брзтияну си е подллъ | задь ще видим ь, че всичкитЕ режими
оставката.
въ Ромъния сж биле не по добри отъ
Отдъхва си ромьнския народь. за сегашния: че кадригЬ въ гЬхна гл админи
ето неговия тиранинъ си е взелъ вече страция. гдЬ по вече. гдЕ по малко, г*
били истински бандити.
ЧИогомъ съ властьта.
И Титулеску. и професори Иорга. и
I
Дважъ по-радостно си отдъхва и
ССетия добруджански робъ, мислеики, че Маниу па дойде, все слицото ще б.ъде
вщащето ще му донесе въжделените, въ Добруджа. Всички с*. отъ един ьдолъ
[ уювЬчешки права, гарантирани му отъ дренки. Па даже. ако би било възможно
и члена на регенгството имъ Патриарха
«Кокстокит^ мирни договори.
Миронъ па поеме управлението на Ро1
Но когато той за мигъ се спр), и се
МЪНИЯ. ТО ПЛКЬ. МИТО черняТ‘1 му кллиЯррови въ близкото минало, изплашен ь
МЯВКЛ. НИТО ВИ ' кия му духовен ъ сань.
0| изправя гтредъ очакващето го бледаше.
не би му попречили, да блчп».* оше по
Тирана Братяну, заедно съ своигЕ голяма, тиранинъ птъ Брагияну.
■Стили си отива, но кой ще бжде неговия
Така е било въ Добруджа, глкл и
, (ЩмЕстникъ ? Не ще ли бжде той. ако ще б*де до тогав ». до когато тя ще
МС по лошь отъ него. то не и по- бл^де въ ромънс :и ржце. за; .ото това
•врбъръ отъ него?
е вь съгласие съ оная строга начертана
Нали бедния добрулжанепъ съ ра- национална ромънск • полиг пк т
К VI •>
Асгь посрещна падането на кървавия
всички ромънски властници неотклонно
Алачь Явереску?
С/У. рошили л 1 следнагъ. съ цЪлъ. да
Нали Братяновото идване се по- изчистят». га:ковината ни отъ българския
•ещна пакъ съ радостъ и съ вЬрата. елементъ. който ги е плашил*
плаши
* той ще донесе миръ и человешки ги и сега и ше !и пл.лли и чз в*, -ждпше
1^ава на добрулжанеца и гарантиране на Ще успъятъ ли. обаче, тр» пъ това??
Лота, живота и честьта му ?
Едеи ли? Въ жилитЬ мл зобруджлнемл
Оправдаха ли се тия надежди? не тече водп.
Тирана Братяну си отива Другъ
Ллравда ли се тая вЪра?
Не! Не се мина нито мЕсепъ отъ Братияну идва.
Но ти аобрудж.1непо не се плаши,
МРнането му на власгь и всичко въ До||>уджа проплака отъ нечуванъ поли- а се готви за часъгь па разплатата, който
вейски тероръ и отъ мръсния цинтгарски иде, който е близъкъ.
Вани»
Ьндитизъмъ.

КОЙ ЩЕ ЗШСТИ БРАТИЯНУ
Кнто най-епроятенъ замчетникъ
На тирана Гратияна со сочи ваОитеШьтъ на най-силната и тш-мно:^ройЧаша ромънска партия — иапиочалъ
царанпешката — Юлиу Маниу. Пенила,
ЧСаче,да се дочута, че Регентството въ
Ьомъния ще се съгласи йа навири пилата
иастъ въ ркипни на напредничавия
)не<рь на наиионалъ иараниститп. То
к*' прави, ще струва, ще гледа на вейка
Чина да вмъкне въ кабинета на Маниу
кг единъ двама реакционери, които да
Iмраятъ ролята на спирачка при у пра
|.нниемо на селската партия. // въ

такьчь случаи, .ш
% ч:пнп вь /‘ лимил. ра&чнитн ишмь ио т вървять
тъй, както с.к п* вьрм.ш и ■ с*:а. //
Мачиу пи’ о^.п:чи ио.юм’1 ни,но на ■
ЛруОжачии тпакиз* юпкопч< :
;г:чи
/\1 ротен* па Макодоини и X ренти
1а ни пази [тио.и, от- пр‘ г.п
далъ с иниш.

Мар

Добруджвнци,
Не посещавайте заведения
ВЪ

КОИТО

Нв

се

получава

в. „Добруджанска борба“

Излиза седмично

Чужденците зо Ромънската криза
Какво казватъ ФроицузитИ
И. казватъ. че кризата е предизвикана
огь ньншни сили. главно огь Англия и Герма
нпч. Нит чия не допустнала да се пласират ь нт.
Ромъния днадесетьт! милиона долари, кспгъ
П »НД| н китЬ банкери отпустнали на Ронъния.
НЪКПК Ьр.М ПИС ПЪ .'10НЛСШ1. биле искали лл
се рентират ь рочънемпк граници нъ полза
на Унгария,
I ерманни искала та отслаби
Полша и Ромьнин Вь случач. Германия и
Вн: лия били с'.гласни.

Какво казватъ швпш*
Сч. Прибичевичъ казва слелнього:
„Ромниската селска ‘ партия има чал».
'
•
1скинародъ,а либералигЬиматъ
'
• •' Г ■;
1 а- и; атъ, ПОЛИЦИ] ю И исанлармери-те. Каквото с,у раликалит! цъ Югс
«‘ллнич, тепа с
либералит 1. ти. Ромт.ния.
Ятг. по.нлвзмь
Маниу и г. Вайла Во• ЪП.. КОИТО г;о>*П, на ЧСЛО на наролмлта
селска партия. Това с.у, мои другари и при
ятелн, с ь конто заедно сме се борили вь
У мг а; с
• (.арламеит ь. РечитЬ на т. Маниу
в.. ун ар« кп I парламент ь 61.ча винаги елмо
*. и:и*-. Мога ла си представя, какво с>*. чувс:вунп.1н тия държавници, когато еж разбрали,
че н}. Ром
»
- оженнето е още по-лошо,
от колкого н ь н -. гогапзна Унгария. Г. Вайла
Воен.
преди н 1,» олко голини заяви пъ пар
ламента •.». Пукуре.ль; „Вь Пеша се боркхъ
срещу львоне и тигри, а тукь тркбвл да се
/•(.ря срещу въшки и зървгшши-.

2?едежки и отговори
Софийскичтъ в. .Празлнмчни вести от ь
3 т. м.. сл-Ьль като »:о»!стантира, че положебълга} коте аселение аъ Добруджа,
Макелочия и Трак»! •: станало ж поносимо и
•е терора та:: ь не: кзго .е ■ти по ладень
т»!ак :. отъ леиъ на лень става все по-голкмь
и по-го.; Км ъ. се запитва:
Ло »*ога ше трае то ? Мие, по-шастли».ит*. братя на заробенитк; нашето прани
г елит но, не носи ли льлга ла се притече на
помощ», на беззащитни? *, българи ?
Нт тся вт.нросъ ние отговаряме- И .по
шастлиентк братя на я.зробенитк* и „нашето
правителство*. посятъ дълга ла се притекат?,
на помощ?, на .< пащитмнтк поробени българи.
Но тамъ е злотс. .е т! само го носять, но
лобросьнестно и нлвркме ие го и тпълнянатъ.
Я »цсмъ това е така, нека никотт не се сърли,
лко утре настс»«агь събития нт. Добруджа,
които ме атъ ла нарушат», спокойствието и
13 огекчатъ положението, и на , по-шастли
китк братя на заробенитк" и на „нашето
правителство".

.ДОБРУДЖАНСКА БОРБА“

Стр. 2

Положението но нашит! Попреда
прцъ общественото мнение въ чужбина и какво да се прави за защита
но българската .народать
На тая тема, миналата неделя, г. профе
сор ь Генов ь е държалъ сказка вь голЬмия
салонъ на военния клубъ вь София. Съ от
лична аргументация и обилни исторически и
цифрови данни, г. Генокъ отхвьрлиль срьбскитЬ и гръцки претенции върху Македония
и ромжнскигЬ върху Добруджа. Гой се спр1.лъ
изчерпателно на училищното дЬло въ Маке
дония и Добруджа, преди и следъ учредява
нето на екзархията. ГолЬмия брой български
училища и учащитЪ се въ тЬхь — казалъ г.
Генонъ — сж плодь не на българска пропа
ганда, както твърдятъ сърбитЪ (защото пре
ди екзарха не съществувате никаква пропа
ганда), а на годЬмого национално самосъз
нание, което по това време бЬше обхванало
цЬлото българско племе.
Това национално движение, именно, застави султана да резреши сиздаването на от
делна самостоятелна българска църква.
г. Геновь говориль за лошото положе
ние на българските'малцинства вь Македо
ния, Добруджа, Бесарабия, Тракия и запалнит!.
покрайнини, дето българите съ подложени
на най-жестокь тероръ, имотитЬ имъ се сек
вестират ь, плода отъ твхъ се ограбва, а бъл
гарските училища съ затворени.
Добруджа
особено южна Добруджа,
имаше своя голЬмъ духовен ь и култ. реч ь
български $ивогъ. Презъ 1911 г. имаше 276
у-ща, а дне|;ъ има 4 частни у-ща, които една
живеят ь. РомънигЬ отчуждиха съ законь
всички български училища и църковни имоти.
Парламента и администрацията създаватъ стра
шно положение за бьлгаритЬ нь Добруджа.
ВъпроситЬ за проверката на имотитТ.. за мерието и за секвестрите, заслужава нашето вни
мание, защото т1» характеризирагъ много
нашето тежко положение.
Въпреки многобройнитЬ очевидни дока
зателства нь наша полза, има хора на западъ,
които п р&лстанлянагъ общественото мнЬннс,
но коиго\не познава гъ нашит 1. работи. Обаче,
ония, конто се интересуватъ отъ българскиг{.
работи, знаять истината. Г-нъ Генов* изнесе
факти за подкрЬпа на това. Елииь отъ тия
факти е обрагътъ, вь полза на България, у
г. професор ь Оларь, починал ь наскоро.
Процедурата за оплакване ни малцин
ствата е много сложна, но трЪбва да се прави
опигъ, да се стигне до Хагския су.дь.

Какво искаме
На 15 октомврий г. г. при откривпие ромънския плрламентъ. регента
примцъ Николл, между другото кл:» ь
че ЗсЗ въ бждаще е нуждно да се
взематъ м^рки за подобрение положението на малцинствата въ страната.
Малко преди това. (33 септемврий)
въ Прага заседаваше конференцията на
малцинствата оть оалкана. вь кочт.
конференция безсрамни гЬ ромънски делегати, изказваха своето очудвание. за
поведението което държа ть делегати И,
отъ Добруджа, тъй като спорехуь тЬхь.
населението огь тая страна, било доволно
и живЬяло много по-добре, ОТЬ КОЛКО ГО
когато Д«збруджа е била българска. /\
Панграти и Пилогь, то:ке ромънски де
легати. заявиха, че въ Ромъния корупцията е пустнала дълбоки корени всредъ
администрацията, което е дало поводт, на
отделни единици да негодуватъ.
На кое да вярваме ние; на онова
ли. което принць Никола обещава въ
тронното слово или на изнесеното отъ
ромънскит-Ь делегати въ Прага, когато
. непосредственно следъ ти а изявления
ниждаме нова цинцарска хала. подстрекавана отъ Букурещъ да коли и убива,
Не! Ние не бива да искаме подобрение
на положението на нашит!, братя въ До-

РомшитЬ не искатъ да се повдигатъ
въпроси въ чужбина, но мие ще ги повдигаме,
до като българското население въ Добруджа
се подлага на ужасигЬ на безправието.
Ние ще се оплакваме за Македония, за
Тракия, Добруджа, ззпалкитЪ покрайнини и
Бесарабия. ТрЬбва да се организира защитата
на това население ьъ тия земи и то въ името
на честьта, спрзнедливостьга и мира. Ние ще
организираме тая акция, за дз видятъ въ чуж
бина колко безчовечно се третират ь нашите
малцинства. И общественото мнение ще за
говори. Ще се създаде едно положение въ
наша полза. И ако не днесь то по-късно,
ние ще получим ь удоволетворение.
Той направил ь апелъ: всички български
граждани въ свободна България ла ге проникнатъ отъ високото съзнание за зашита на
оьч. ар' ката народност! .подложена на най-тежк;: н килия и тормози.:: ь ;:орооеннтЬ крайша.
Пие се нам ир мс — казалъ тон — на
най-трудния завой, вь ония критични вре
мена. косато с». нашето безразличие къмъ
съдбата на поробенитЬ. ери скут; а ме да ги
затубиме за винаги. Налагат ь ни се вьрхов1и >. съ всич1 и ' родства, които спра
ведливост ь та, нирьтъ и човещината ни лгпа работим Ь н-учорно, : а действуваме
предъ О. Н., пред ь Хагския г' " ь,
закрила
на оьлгарскш Ь малцинства. Вь запалка Европа
вене проявяват ь .«трил. къмъ нашит 1, из
поти. Има всички иаглепи и истината ла Г,ле
сна и българската нароанота, да бжде спае.м оть хишмктЪ желания ма сърби, гърци
н ромънп за асимилация на българскитЕ малпинства.
Пека всички -- завършил* проф. Геиопъ
- предъ голЬшпК национални въпроси за
запазване на нашата народност»,. бллемъ
единодушни като изоставим* на
страна
личнитг интереси и партийни приналлеж«ос ти
Бурни одобрения отпратили, хубаг.ата бе
села на г.
!еновъ- СьбГа„,..ето било отлично
посетено.
Салона и галеринтЬ бил т «.пълнени сь
ет «лама пу шка. Виж ;т.;п о_
•'роф.-сори, вил,НИ
оо.цествечицн • : ПО ли 7 .ме ■ кп

»™пи*

—;'соф„^ани
ми’
'

трополить г. Г. Стефа-П..

прупжп. злшото Н1.ЧЛ ЛЛ се плле. Ние не
6ива т подлагаме вечъ рЖ1И и на злП ш, защото И ..ТЬ мм-ь не
; ••• ■ж«свобода на Добруджа
Съ
ще умремъВИЗЪ НИ6>КИВ^.- него
Ншмг.» ржка не е забрави та т
ДЪР*И ::......>• Подли ::
" аа П0ЧУВСТШ сту мнимата На мъоте
н тя ни куршумъ.
ърто

*

Ал. «Иик олояъ

ФЛШНСТКЛ итдлия
ПРОТИВо СЪРБИЯ
I Л1Ш1, 110311111.

Грие<; ь. а

Вс:,ч„„ фа,,,,,

Г'ХИ
л,ь»
ок ло
г раии м сж помучнли' .иалп.к1Г0с.,а,-..,нсКата
ПОЛЯК-,, ' нъ който
М^ЖЙу
друго, се казва:
„Фиимс ти! В.на чашит*.
• лаете при
иапт.щ Ду,
ОНИЯ Н 1.ПИ

«шителст.01 ъ па
л п.жмете снЬглим а и между
конто с;л ще вь
г ьма, подъ
««рани». ВсЬко Уфо вашит!. моглели
’ с* отразени къмъ оная страна,
к«дего слънцето ИЗГрФна; •
•имь с.У, и ония.
които вась
очакнагь. Но:ц-мъ
т Ьхнпг {,
чуваме
Н0' :;Ц аащото тЬ сж н>. '
•огеедавянски ”■>**■■............. Наши ят ь
«ождь Вм призо..ана ла па!..:е
ог*ня вь вашигЬ гърди, съ
КОИТО ВИ6
гадната югослапян: ка хидр!, коат( - .• '
и трови нашето ч..„* в" "л,"‘'Ч.'«рЬгоне
' ре- Ьжлета гоюяи „ ми
чакайте!"
•„ кплеме-тгшци

Ниждть се
отъ сенки ....

«
*

Нижат-!, се рс^ . •
на човЬшка мъсть

И стрпжатъ клюмналъ глада --прикрепя пушка, сълзи бликш 1. - .
ление. тръпки побиватъ телото отъ :•
и въздишките човешки.
Спрете безумци!....
Отеква викъоткъртень от
предъ жестокостите душа.
И стражатъ на „великата : -ъ
се люл^е и заплашва да падне.
търве щита боенъ и хукне въ 'Л,гл
бегство позорно, но позора не негг
облее, ореолъ отъ лжчезарна '
ще обвие челото му и ще запази
войнишка. Честь еднакво неин
ниците на всички народи.
Честь!....
Пищни трапези наредени
ките на порутените кръстове т : ■■■•.
ни родина „Добруджа" очакват:
ци на веселие; веселие кръвн<.
страшно, веселие истакано отг>
и риданията на певици, деца и
ФаклитЪ, обаче, на това весели*
жътъ отъ костеливите рт&це н; ■
тигЬ подъ трапезите.
Стражатъ — войнъ, на ..Бел.'
Държава“ Ромъния е взетъ оть ::
иата и е заствавенъ да пази пир.:
тЬ. 0 громил ь глава, слабо прп>в -пушка, той мисли за честьта го. ньтой мисли дали изъ между сЪнк/. ь.
жащи факлитЪ. нйма и негови ;
братя; дали подъ порутения кръст*
сл вь едно и неговите близки?
въ люти бой КОСТИ Нз на убиТИТ: “
размесени? Дали и неговата чест
подхвърлена на поругание?.....
Люлей се той и заплашва
Изъ подъ порутений кръст *'
подъ хилядите могили — надгрее •'
никвзтъ искрящите погледи ОТ;
титъ на героите зарити. Т 1> в:**пируващи хищници на пищни тр
и вь осветлението очертани
на девици млади, вериги отт. ст
деца, гт>рчащи се въ предсмърт ни ■
тЪ виждатъ разсечени стройни
рЪки отъ кърви; те виждатъ бл пребитъ да поднася дъщеря си -■

1

1

чь виждатъ. какво още не! . . • ^ .
натъ въ безсилна злоба кости и изпр
пупкитЬ гд-Ь невга сл^ светели п-'очи— дори смъртнит"Ь виж-’
ГД^ сл живигЬ? ... Но тежко е
смъртника прогледа, кога кръвтьт-

говори, тогавп връщане нЬма. — Па:<
се палачи.
Ще изкоче той като единъ.
'
тои изъ подъ сЬнката на П0РУ
крьстъ, ще вдигне десница за отмие-'
— десница страшна, десница косте.
познаваща само смъртьта — зашстс •
о.-кде самата смърть.
Нижатъ се кервани отъ с%н^1Ннжтгъсе роби клети на човешка ч'
КергйнигЬ ще освободи той и
мъстьта ще застави да загопори съв^
Ст. Симеоно»ь
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ИЗЪ ДОБРУДЖА Какво става въ чужбина Иекашъяи до победиш
1ш раншни подет»

Факти

На 22 м. м. цинцарскл банди състояща
се огь 12 пуши, предвождана а»», Лснлтю.оискич и К.т^ «.мларския шефь сж капалмали с.
Вискьой, били сж по смърть Велико Маджа
ров ь на 64 гол. защого не искалг. да се из
седи вь България и см го заплашили, че ако
не напусне селото, единствената му пьщегьг
Дона Великова ще бмле обезчестена. На 26
м. м. този невинен», старик». минава ! рани
цата заедно, сь льщерч. си лл да спаси един
егненого му останало богагегно, чесгьта на
семейството.
Вь Старо село цинцаритЬ см. искали оть
кмета списькь на всички момичета над». !*>
голини, клто см» го предупредили, че когаго
поискат ь нI.кои оть тия момичета, кмета да
е готовь да имъ ги предегави.
Българоубиеца Чоти въ Бьлгарски Кусуй
е заявилъ, че след». 3 голини в». Добруджа
българинъ ме трЬбва ла има.
На 26 октомнрий т. г. имала сборь вь
селото Ючь Ормамь. Както е обичан вь До
бруджа, отъ всички околни села се стекли
селяни и се отдали иа трлдииионитЪ добру
джанска забавления и веселия.
Отъ селото Хаджи Лимитьрь момичето
Радка Митева, на възраст*. М годишна, за
едно съ своя вуйчо 1е»р1И Иванов»., ежиш
е отишло иа сборь въ селото Ючь Ормамъ
Иринсчеръ, когато хорото станало по-ожмвеио. Радка е била подмамена от», колониста
Мисторь Фроня, грабната в», една от», по
рено приготвена каруца и отвлечена м. Сара»
мсшенската кории гдето завлечена пт храс
тигк, е била изнасилена отъ тоя злодей
Нито гърцераз тирателнитК писъци иа
това 13 год. дете. нито молби» I. му не сх
могли да умекчатъ сърнето на колониста
Мисторь Фроия.
Следъ като задоволил», скотски»!, си
инстинкти, затиорилъ е детето въ своята
кжша въ селото Хаджи Димитър», и е за
яниль. че ако селнннтЬ скочат». да истрътнагъ жертвата оп. ржмет*. му. щклъ да за
пали пилото село
Бащата на детето, от-<аннъи посрлмснъ
се е обърналь до Какарнснснии мирови
еждия който е дошелъ до селото и с пре
ду предял», колониста Фроня та освободи
малолетното дете, зашото имъкъ ше б.ъле
арестуванъ Мо колониста не е взел», пол»,
внимание тона предупреждение и не е »кпо
болилъ жертвата си
Бащата се е оплакал», на Прокурор,»
на Калиаьренским окржжен». сжд».

Новини оть Добричъ
— Единъ ученик ь от». мЬстмого турско
училище, като си играел», по чешмата (до
самото турско училище), и «ровил», една сребърна кандилнииа и ра ши други сребърни
вещи. Той ги предалъ на директора на учи
лището. който веднага съобщил», случая на
компетентни»Ь власти.
При разкопката сж намерени човГшки
скелети.

— ДЕлото ь.велено оть Спагъ Мар-теиь
и Колев», от». С. Гиормлм!. прогни», КОЛОНИСГ И I 1,
макелоиц. , Каварненскич агроном»,
Георгиу и кмета на селото, та репь колности,
е»* отложи за 30 ноемврит! н. г.
Огь страна на ищциг 1, пледира кюстенлженският». адвокат ь г-нь Брашованоя»..

Българскиять отл!.л|. на юбилейната
изложба е пред»ззникаль голГ.мь интерес», на
официалнит 1. ржконоднтсли по гнояга богата
обстановка.

Четете и разпространявайте

|!Ь АМЕРИКА Произведоха се избори за
нов», преаседате/ч. на Републиката. Избранъ
е
Херйьртъ Чарлзь Хуверт. който, спо
рели качествата които притежава, ше окаже
[ •:ьмо влияние върху отношенията на Ммест, останалия свЕгт.. За пето елит. ан(.•«ниски журналист». се ирои тмася така:
„Хуверь има неизмеримо по-широко по
мами** на снЬтовнитЬ проблеми, отколкою
сиоетТ предшестветлш. Той е спечелиль бо*
! ат* тото си кат » инженер», на американски
предприятия вь чужди» 1. земи. ГоиежииГль
сь толиии в». Дочдомь. Познава основно юж
на* Америка, Китай, Русия, която храни презъ
време на глада вь 1922 г. Познава Франция,
Германия, Белгия и на мирната конференция
вь Версайль остро осмян желанието на сжМ1нициг1> ла подложат ь на гладь Германия
и сл.*дъ войната.
Ипдь негово ръководство Америка ше
престане л ри но име да Г»*ле просто единъ
иаблюлагель на ги1.гокнит1> работи. Безраз
лично лали къ Обшестното на пароли» I., тя
шс започне ла И1 рае една дейна роля Пе
риод *.т». на вежди гата нелаин гересованость,
представлявана най-добре оть Кулилжъ е
св1.ршеиь Хунерь ще нрслстаклина една
ясна и енергична политика иа активно учас
тие вь всички снЪтонни дЪла.
Н I» А ИIЛИЯ Отношенията и съ Ямерика
оть лен», на день все ио-вече и по-вече се
влошаватъ. Ьолшевишка Русия използува тона
положение и се мжчи ла се сближи сь Ммерика, за ла засили враждата и противъ Ми
тия. Затова Съветското правителство слЬдъ
д».лго нматене се отказва най-после отъ единъ
свой прин цип». — не признаването стариН.
льлгове на Русия къмъ Америка и е изявило
готовност», сега, да преговаря съ Съединенит1. щати за уремедане на тоя въпрос ь.
Въпреки това,обаче,Американског ообще*
ПИ. мнение се изказва противъ признаването
на сьнетитБ.Англия, оть своя страна, нь про
тивовеси, на тона и виждайки своят I, интереси вь колониитъ си. оть които зависи съ
ществуването и, застрашени, тръгва по новъ
гьут».. Тя търси сега приятелството на Герма
ния, като се отказва отъ традиционната си
политика ла подръжл враждата между франция и Германия и п;>ааи усилия да ги помири
и сближи, като решително настоява ла се
изпраздни Реинската област». и енергично дей
ствува па се уреди репаралиония въпрос*..
г
по начин»., който ла задоволи Германия’
И Ь ФРАНЦИЯ. Кабинет ът ь Поанкаре е въ
останка. Кой ще го гамГ.сги <-* още рано ла
се предвиди, но свелущи лица твърдят», че
който ще и да дойде. съществена пр мЬна
нь вьмипьлга и нътрешча политика на Франпия. ха сега, не бива па се очаква.
В I» 11 ИМАНИЯ. Монархическо л ни жени е
се засилва. Работи се
емеРг ичиоза облегчение
"" Ре"Ч»“но..и, итпрось и м изпразването
облГ/иПИра"иТ^ °,ь ФранцУзи'Ь Германски
ирГусгтБхТь.Н И,1а И5глепи' ме аь бистро врЕме
ВБ ИТАЛИЯ. Iихо.-к,Шу„,юпреиьлжтакл: ь наротта ст, и райотв.ъ та непичнето на
. .рамата си. Вулканьть Етна,
Синили» е
тапонналт. ла лЬ.тствука Силни потопи „ажежнна лака тт плат,т т. к т.м ь йлн ,кит Ь „0 вупгана
спл.1 и И та трашаиа сь унищожаване. Такава
стихнч нулканьть не е проявяват
от ь векове.
»*И "Я Пора;!,, голТмата
суша, настжпили сж глад», и
МОЩ.
МО
хората
и побитъка и в»,
ман-плолоролмитТ, области Попапи
■ока. има в..к,анали села и разбунтуваме
ноннипи. конто с* усмирени сь голI „а
жестпкост,.. Русия усилено1 закупува големи „„
лтткегтва храни оть Ямерика,
^ол11М1, кось
която
иска
ла се помири и сближи
»!> ТУРЦИЯ. Не •^кать да влЬзат
ь н»,
обществото па народи»Ь(
понеже то би;го
инструмент», иа льржапитЪ
ме и институтоть КОЙТО "обедителни, но
може да се чака
правда и справедливост»,
ВЬ И'")СТА11ИЯ Краят,ть „
кралицата
имь заминали за Париж
зжбитЪ А исг^ае.че^Л^
се съветва сь
полщ.ткята. кохто тр|,б„Иа' „аПЪус“а“Гаа П°
опрани

...бърканото положение а гпп “

,КЛвъ П.РИИЯ.НпДв“Че ка('лс'»°

ъ ,юсглг'Пки за едно

в. „Добруджанска Борба“

криза, за
която попробно пишемь „а лруто «Ьсто.

Великия полководецъ Нлпс.
Бонапартъ, който обесмърти Фрщ
себе си, между многото поуки
на човЪнестЕото е далъ и слелнр;
ветъ: „ Искаш ь ли ла победиш мре,
пика си, уиотрЬби същото орх.*,,.
срелстна, съ които си служи и то!
Ето единъ цененъ с ьвет ь за
българи гк Но кой да се вслуша иь не
РомьнцитЕ отнеха бьлгарск|ц|,
кви и затвориха училищата въ Ту,
Баба-Дагъ
Кюстенджа и друглле.
ний българитЕ въ това врЕме супено
рахме ромънското училище въ Виене
Сега въ цЕла златна Добруджа з
затворени и училища и църкви; бъдгл
ското население е тормозено, бит
мжчвано, убивано: семейната чесгьпс
гина и изгонвано отъ бащини игнчд
Д като награда за това. българс-..'|
правителство имъ отваря училишз, ос*
тям цьрквитЕ на цинцарите и оти
консулство въ Видинъ, а даже като
датитЕ за народни представите;!,: ре--’-,
си на ромънски езикъ държатъ. х не би да отърве единъ гласъ.
Ето какъ българина използа; '•

съвФ.ти?
Ний добруджанцитЕ не трЕбвл
да вземем ь поука, отъ тия мждрп ми..
Не е ли дошълъ момента дасе-=

казва, всЪка ромънска юолюмявка, н- • V
е влязла да блЪе въ нашата родна и- »

квица. която е строена съ потьтд и
I
стената пара на пешите прадеди?
Не е ли дошелъ момента да се г:
гонятъ ромънскитЪ учители и учите;които см дошле да учатъ децата и»-"ромънски езикъ? Най-послЪ не е

\

преляла чашата на търпението оть то*
и
цинцарски банди екзе:
нятъ бащиното ни огнище и позорь"
семейната ни честь?
Отъ що се боимъ ? Непознаваме
врага си? Не знаемъ ли що преде:’-*
лява и народа му, и армията му?
Та гд Ь се е проявилъ като наро;»:
В ъ това
—1 ли, че единъ златенъ кът> (
преобърналъ въ пустиня ? Или пъкъ
мията му е зарегистрирала нЪкоя побт>:’
Чуй добруджанецо ! Пробуди -е
Огледай собствените си сили. огле^
и позорните подвизи на противника с
и ти ще се убедишъ, че макаръ
:
си шепа, ти ще зарегистрирашъ чу-**'
и славни победи надъ тая мръсна
страхлива ромънска зганъ.
Ваню
че влашки

НАЙ-НОВАТА РОМЪНСКА ПРОВОКАИ^
Тия свинн, отъ лень на день О*
натъ по-нахални. Изглежда, че ги е Р
сърб Ьлъ гърба пакъ и търсятъ н»*01*
ла го начете.
Но-миналата нечерь около 20 Т
мънски войника на границата сре“1'
нашето с. Юнузларъ се напили Д° *
кана степень, че решили да обяв»л
нойна на България и открили стр*-1“1
срещу граничното с. Юнузларъ. »ЯйН>
отъ крушумигЬ имъ. обаче, който бн-1’
по-уменъ, сн знаялъ работата и вмЬс,(
Да дойде въ България, спр^лъ на
ницата и се забнлъ въ снагата на еди11'
ромънски войникъ
Опитали се нлаент»^ да обвин*^
накъ българмт-Ъ, че ужъ т^ го ранил"
но не успЪли. Анкетата установил*
истината, както ний и изнасяме.
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