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НАШАТА ПРЕСАЗАЩО НЕ ЮРВАМЕ Сако и Вамцети см имената иа два
ма га анархисти, които, преди около дае го
дини, американското правоСждие призна за 
виновни, кат убийци и т осмди иа смърть 
и екзекутира. — ЦВ.ль свЬгъ, обществено 
миЬиие, пресата, иъ това число и нашата пре- 
<а и част», и отъ нашето обществено мнение, 
пондшиада буря отъ не!одувание противъ там 
присмда на американския сж.дь, считайки и 
неправа, жестока и настояваха отменяване на 
смъртното накатание иа двамата убийци, за 
нени»о<осг».та на които, 61. вму.неио отъ за
интересовани хора, сьидеиници и приятели ма 
осжденитЕ. Но ие само това — шумии мани
фестации и тукь тамЬатентати, пригласиха на 
протестит е нь п(>есата. И нашата преса, както 
се изтькна не оста»«а назадь въ това отно- 
шение. Дьлто преди екзекуцията, тя ми осве 
ломяваше — държеше ии въ течение на всич
ко какаото ставаше около тия хора, като 
често не забравяше ла ни занимава и съ та
кива дребнаво:ти, конто правеха тая преса 
жалка. .. Всичко това изтъкваме за да се види 
че вь тоя момент ъ. кога то не двама признати 
оть един», сжл». убийци, а цЬль народь се 
убива, нашата преса мълчи. Тя не издигна 
глас», на протест ь противъ зверствата, за 
да се чуе далеко и тамъ гдЬто требва, че вь 
златна Добруджа, нь ограбения ни роденъ 
край, стават ъ работи ужасни, не подаващи се 
на описване, че вь нещастна Добруджа бъл- 
гирското население не се измъчва само ма
териално, като му се взема имота и се изхвърли 
гладно иа улицата, но това население се бие 
убива, безчести, тъй както никои до днесъ не е 
правил», това. Не чува ли тя риданията на своя 
роденъ брать, не вижда ли или не чува за 
безкрайните репици гладни голи и боси братя, 
които изтикани отъ родни огнища, I 
обеднели въ тоже бедна България? Не 
ла не ни таттимава съ Сако и Ваицетовци, съ 
разни дреболии и незначителни дЕла, а да 
зашити нещастния си бротъ — Нека тя да 
отвори запушените уши на Европа, да раз
буди заспалите сънести на цивилизования 
всягъ, който за Сако и Вдмцети, двама до
карани убийци, протестира, а забравя хилядит е 
нещастни българи 
днесъ пжшкатъ подъ иго, такова, какаото 
историята ме познава. — Нека тая преса като 
чукъ върху наковалня да бие на тия съвести 
и да имъ каже че те, великите победители 
съ техните .мирни" договор»» въ които обко
ваха Родината ни, хвърлиха въ ужасъ хиляди 
наши братя, в», хищните лапи на едно племе, 
което, нито честь воеиа и човешка знае, но 
което, само като скорпиоиъ се впива вьсво- 
ите беззащитни жертви — да смучи техния 
сок», и ла носи смъртъ. Ето задачата на иа 
шата преса. — Тя нема ла бжде упреквана 
че раздухва умраза и готви войни. Пресата е 
длъжна да защнтиродниа си братъ, да иу 
помогне въ тежките минути, които той пре
живяна днесъ. Стита вече мълчание. Добруд- 
жа тори, мжкит! сж нетърпими.

Ний. свикнали, обаче, на ромьнски 
обЪшания и подлости не вярваме, че 
Манию ще бжле добросъвестень ромьн
ски министьръ и че ще изпълни обФ»- 
щаниета си. ако и да знаем ь дори. че 
нь неговия кабинетъ влиза и другъ 
единъ. още по-голЬмъ и по-радикаленъ 
защитникъ за подобряване режима на 
малцинствата вь Ромьния, а именно, не
говия другаръ и съотечественикъ — 
Вайда Воевода, който въ разговоръ съ 
единъ български публииистъ бЪше ка- 
залъ. че ако би ималъ власть, би далъ 
права на всички малцинства чакъ до 
нась Матапанъ въ Г ърция, съ кантонно 
управление, по подобие на това въШвей 
пария. Не вярваме на Маниу още и за 
туй. зашото знаем ъ манталитета и пси
хиката на ромънскитК държавници, на 
които, той като брчтъ. не може да не 
прилича и защото вь сжщото това вре
ме. вь което той развиваше вь Буку- 
решъ своята хубава теза за малцинствата, 
единъ лругъ пьрпенсиъ от1 неговата 
партия, ма едно сьбрамме вь Добруджа, 
сь възторжени думи говореше за тая 
хубава и мила наша земя и обещаваше 
на влзситЬ и нинцлрит!* тамъ. че ще 
направи всичко нъаможмо, «а за бжле 
тя гжсто населена съ рочъми н ииниари, 
за ла може велнажъ за винаги да се 
промени нейния ликь

Я какво значи това? Това значи, че 
работит!» въ Добруджа и при Маниу ще 
си вървягъ тъй, както сж си вървели и 
при Братиану.

К.зкъ можемъ да вярваме на при- 
казкигЬ на Маниу, коглто неговитЪ пър
ви хора говорятъ тъкмо обратното на 
онова, което той обЬщава! Много есте- 
ствтно е. прочее, че при това положе
ние. ние не ше му вярваме, нито пъкъ ' 

стоимъ съ скръстени ржце. Ние ще I 
тр1«бвл да се боримъ. И ще се боримъ 
до тогава до кога то не видим ъ всички 
пришелци въ нашата родина изчезнали 
оть тлчь и до кога го слънцето на сво
бодата напълно не озари цТ.лагл ни род- 

оть устието на Дунава до 
сегашната н.килнишка граница.

Ив. II Маринонолски

Най-после тиранинътъ Братияно си 
■иде. Отиде си той сега не доброволно, 
■кто по-рано, а си отиде подъ силния 
■неудържим ъ напоръ на народното не 
вЬувание. изразено тъй ясно и мош- 
П въ многобройнитЪ протести и 
ЙИтинги на голямото болшинство отъ 
ЮИънския народъ, въ лицето на най-го- 

мата и най-мощна политическа пар- 
| въ Ромъния — националъ цзрани- 
жа ш,

Тоя начинъ на проваляне на едно 
>мьнско правителство, е безспорно, едно 
битие отъ голЬмо значение за бжла- 
ата вътрешна и външна политика на 
•сеяното кралство, защото. като първо 
> рода си въ историята на олигархична 
>мъния, то не може да не укаже вли 
ие върху бждащата вътрешна уредба 

тая страна, а оттамъ и върху външ 
та политика на сжщата. Тъкмо за то- 
. именно, ние се интересуваме да зна- 
гъ. каква ще бжде политиката на но- 

рто ромънско правителство по отноше- 
1Ие на ония много милионни нлродно- 
тни малцинства, които по силата на 
(рзо скроените и несправедливи мирни 
рговори. останаха да пъшкатъ подъ ро- 
РЬнски яремъ, а особенно. какво ше 
*де положението на бьлгарскигЬ мал- 
(Инства. които тьй жестоко се грети- 
вгъ и безмилостно пропъждатъ оть 
рояIа родина Добруджа.

Новиятъ шефъ на ромънското пра- 
Йтелство ЮЛИУ МАНИУ. като опози- 
Ионеръ. въ борбата си противъ тири- 
Ина Братиану. често правеше изявле- 
ия вь полза на малцинствата въ Ро 
ъния. Преди две години, гой направи 
Ькива и предь българигЬ вь Добри* 
не много отдавна, преди да дойде на 
1асть. въ една публична сказка въ Бу 
грещь, той излЬзе и съ една специална 
юграма по положението на малини- 
пата вь Ромъния. на които обЬшавл- 
е права и свободи, досгиг тши дори до 
(родната автономия, гю подобие на
&ХОСЛОВЗШКО.

Тая програма че ще следва, той 
^кларира и завчера. предъ журналисти- 
Ь въ Букурещь. следъ като стана 
ктъръ президентъ ма Ромъния.
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I.ДОБРУДЖАНСКА БОРБА* В рой 4Стр. 2

Свобода ияи спадБожил* Рлйноаъ

какь се ограбиха, разориха и отнеха Приятелство ли, добри слчселски
мия ли? Га съ кого ще правим ь прияте.-^: 
Сь тип които кагадневнос;* автори на ю.^, 
убийства, безчестим,на ония беззащи I ни ^
които по една случайности от, попаднал,- 
жестокия Нюйнски миръ ли?.

Та има ли още българи, които да исад 
сближение сь варварите власи, съ убийце-! 
на братята добруджанци. на тия, 
вчера лЪха своята кръвь по бойните 
за отечествения олтарь?

Та има ли още безсъвестници, които з 
гледат ъ какь страда брата добруджанеиь. л 
затвармтъ очи иредъ действително^ ь;з и а 
усмихватъ но страхливцит Ь, които презъ 9.' 
година беха прогонени до прецелит I. на Р.си*- 
Ще затварятъ ли още очи за да не виждан 
това що става и каратъ роба да чака, да ц 

на влашките хайдуци и кръ
вопийци? Не, братя добруджанци, не слушай» 
тая стара песень, която се пНе отъ аесяти 
години. Това е само залъгалка, която есрлгс 
и позори за българина, който очуди св1.:д:. 
своите подвизи, съ своята 
история, който още се гордТ.е съ снет № 
деди, оставили костите си за свобшаи “Д 
България и които еж умирали съ усмивка и2 
уста, оставяйки на поколението зсве:а „С*- 
дода или Смърть“. По добрЬ до ум|>е чоз1к» 
за отечеството си славно, отколко го зз « 
подчинява робски и да 
умре като баба.

Стига вече толкова робство. На оржж& 
братя! Нека света и О. Н. се стреснаг ь. 
варварина влахь почувства нашия сгра^-'» 
упар ь, нашия

овчврскнгЬ канили м бългорягЪ въ Добруджа
време, по наследство. Вь нова 1а Добруджа 
земеделците си имаха крепости акгове, из
даден:! отъ българското правителство, съглас
но закона за владение недвижими!Ъ имоти, 
независимо отъ спечелените права по време 
и по наследство. Отъ друга страна пъкь, 
поставените тамъ чиновници — най-безскру- 
пулни и развалени личности, си служеха съ 
най-префинечи средства за тормозене на мест
ното бьлгарско чсселение и особено това. 
което бе край границата. Пуснати беха вь 
ходъ разкарвания г,о разни власти за снабдя
ване съ нЬкакаи позволителни, съставяха се 
актове за въображаеми престъпления и бун- 
товничество; завеждаха се най-неоснователни 
искове и всичко това, следи една бърза про- 
дедура, водеше до отнемане на имотите, 
глоби, изтезания и пр. Тия отъ по-събулените 
и състоятелни българи, кечто се опитаха да 
отстоявать праната си предъ централната 

въ Букурещъ, биваха разкарвани по 
разни еждилища и изсмукани до последната 
си стотинка отъ влашките адвокати, безъ 
при това да получать никакво удостоверение 
и безъ дори да бждать разгледани проце
сите имъ.

И тъй, за късо време, ромъните успеха 
да опроп-зстятъ и прокудятъ отъ огнищата 
имь хиляди български семейства, което пъкъ, 
повлече разорението и запалването на хуба
вите и богати нЬкога балкански села; Жерав
на,^ Катунища, Ичерз, Градеци, Мелвень и 
най-много на тъй заслужилия до освобожде
нието ни гр. Котели, тъп като тия селища 
имаха за главно и почти единствено занятие,

Подъ това заглавие и отъ горния авторъ, 
бившъ учители и окр. управители вь гр. Си
листра, в. „Националенъ Подеми* публикува 
статия, която поради ценнит е и прави мисли, 
които съдържа, поместваме изцело.

.Освободителката Русия предаде Добруд
жа на Ромъния, срещу Бесарабия, която за
държа за себе си, като львьтъ вь делбата 
на плячката. Старата граница между България 
и Ромъния въ Добруджа не беше същата, 
която постанови Берлинския договоръ. Чер
ното море съставяше източната граница на 
България, а на югъ отъ Манкаля, присъедине
на къмъ ром. територия, вървеше по южната 
граница на Тулчанския санджакь и свършва
ше иа Дунава.

Нашите северни съседи умело използу
ваха всеко вжтрешно и външно заплитане, 
което България преживяваше: съ държавния 
превратъ, войната за съединението, безкня- 
жието, размириците презъ регемствого и т. н., 
за да отхвърлятъ граница га си въ Добруджа 
все по на югъ. Това влашко намъкнане бЬше 
достигнало до тамъ, че само 200 метра дЬ- 
ляха гр. Силистра отъ ромънската граница и 
се спуснаха откъмъ морето дори до надъ 
Калиакра.

Кой даваше куражъ и насъскваше съсе
дите ни да навлизатъ въ България, въпреки 
установената граница, лесно се разбира, като 
се има предвидъ, съ коя държава се разпра
вяше България за своята независимость, обе
динение и целокупность. Следъ балканската 
война стана ясно за всекиго, защо се даде 
Силистра на ромъните и защо руския царь 
ходи на поклонение въ Кюстенджа, остави 

си на полка, който първи навлезе въ 
България, да се сражава съ жени, деца и 
старци и даде на ромънския кралъ жезълъ, 
съ който сега се чупятъ главите на българс
кото население въ българска Добруджа. — 
Отъ завие гь и злоба, България да не бжде 
силна, могжща и независима на Балканите, 
правеха това освободителите,

Българските правителства 
разправятъ съ Ромъния за това нейно 

.мирно“ и неусетно проникване въ държава
та ни, като считаха наверно, че България 
требва по-рано да разреши по-важните за 
нея въпроси откъмъ турската граница и като 
беха твърде много ангажирани съ прилагане
то на обещаните за Македония реформи, 
те считаха, че е отъ интересъ за България, 
да бжде добре съ съседите си и на отстъ
пената часть отъ Добруджа, се гледаше, 
като привремененъ залогъ, за добро съседство.

Презъ това време, обаче, ромъните при
лагаха системно, въ измъчената българска 
земя, добре известната си политика, за 
низиране и поромънчване. И за достигане на 
своята цель — прокудването на българите 
отъ Добруджа — не се спреха предъ никак- 

средство. Тъй че техното 40-годишно 
дение на Добруджа се ознаменува съ нечу- 
ванъ тероръ, спрянъ само отъ последната 
война, когато се окупира цЬла Добруджа 
българските войски.

Ромънската

КОИТО 1С 
П0Л«

подчинява още

власти славна кккзл

лази домътъ си
I
I

протестъ; нека заспали:Ь сей- 
на нккои българи се разбудятъ и гочи! 

стзатъ. че робътъ е потискатъ, че се • 
невинна българска кръвь въ българска 
че безчестятъ родните ни сестри, че се у- 
ватъ невинни старци, разоряватъ имоти. съ. 
рани съ векове.

Нека влаха почувства, че ний несмесв. 
нали на робство, подчинение, че въ мЬстогс- 
където Аспарухъ за пръвъ пъть основа бъ.- 
тарското царство има българи, които мп.у | 
да защитятъ това свето место, люлка на с;:зв-‘ 
борци за своболата ни, борци, които съ 
чли, какь сладко се мре за родината. Къдй‘ 
сега Караджата? Къде съ Левски, Ботев* 
Къде съ да чуятъ воплите на слоя измъчел 
народъ, да развеятъ байрака на свобола*- 
ла ни сплотятъ и поведатъ въ славната борб- 
Нима ли. ей добруджанци, втори Кара-жа.втсг 
Ботеви и Левски? Н Ьма ли поне технитЬз 
хове за да ни поведатъ къмъ слава и свобоз- 
Чашата е препълнена 
витаятъ напъ насъ

сти

овчарството и земледелието зъ Добоуджа 
Отъ заможни ступани и землееладелци. тия 
добри българи бе.\а докарани отъ ромънска
та власть до ратайство по чужди къшли и 
чифлици. Земите на така прогонените бъл-

Iимето

г
гари се раздадоха на ромънски < 
разни чокои, снабдени отъ властите 
нитЬ документи за узаконяване

ветерани и
съ нуж- 

това техно
нечаконно завладеване на чужди земи И ето 
че и въ Добруджа изникнаха мушии. отъ типа 
на тия въ кралството. Освенъ това Ромъния 
се погрижи и за създаването, особено коай 
границата, на редица заселища отъ пресечени 
молповани, мокани и др. навярно за по-гол*™ 
оезопасность отъ страна на България.

Тая ромънска политика за заграбване и 
порумьнчване и днесъ оше се 
макарь ромъните и да порастнаха съ 
земи и населения. Нашето

не желаяха
да се

5
изпълнява, т

Iчужди
правителство треб

ва да предяви тая стара см*тка на Ромъния 
и па запази интереси,* на български,* зем™ 
д*лци и скотовъдци въ Дубруджа. Законни,* 
наследници на ограбените и ъ
делци и овчари

вече: техните ду'3-- 
зоватъ, ни къмъ бор* 

пеятъ бунтовнишки песни, ухрабряаать и 
хвърлятъ въ неравната борс’- 

трЬбва да се боимъ, защото № 
свобода безъ борба. Въ миналото наше "’Я 
племе само съ жертви е изкупвало свобозз -г 
и днесъ те не требва да ни плашатъ. И не 7р 
всеки запомни написаните съ кървави яу|“ 
заветъ на борците: „Свобода или смър1Ь 
смърть на врага.

наново и ни 
Ний непрокудени земе-

имъ се признаят ь бравата Чю ^ “ 
имъ се повъриатъ земит*. ак0 ронъния' ис“ 
да докаже, че е държава на реда. правото и 
справедливостьта. 1

коло

ве вла-

разм*ръ „а гол*ми неправди и жестокости 
за па принудят* българи,* да „апугнатъ о- 
нищата си и да забравятъ златна Добруджа 
Неограничени господари въ Добруджа д ' 
триотичнит* организации .Дкииуна Румаияс- 
ка и „Кулгуръ-Патрией“. Българското 
селение е изложено на преследване « 
не и йезчестие, предъ очит* ка бащи У 
Нашето обществено мнкние I же‘
на външни,* работи, мълчат* 
работите да в гматъ други кпай 
тр*бва да разбере че нашит* съседи !Гяп' 
бруджа, въ Македония и лоугч.» ... Д 
наредби,* на О. ц „ за чиишмг"еМ'11,татъ 
мнр|.тъ на Балкани, I, се мииипч ом'* " Че 
и вЪроломии победители' Р ....... ..

►
Д. КалбурлЖ1|(|Ь *

отъ

И Царибродско подъ поидурски 
режимъ

власть се погрижи преди 
всичко да обезимоти вългарското 
така по-лесно можеше да го принуди да 
пустне родната си земя. Най-първо българите 
беха лишени отъ черквите, 
талищата си и от ъ техните имоти. После, 
обработваната земя се обяви за държавна и 
всеки собственикъ требваше да установи съ 
турски тапии своето право, върху притежава
ната отъ него земя. Това, разбира се, не 6Ь 
лесно, тъп кето повечего къшли и чифлици 
се владЬяха и стопанисваха отъ незапомнено

население:
на*на-

Млалежьта напуща башинъ дом** 
Анкетата иа сърбите

На в. „София“ съобщапатъ оть

училищата и чи-
"реса, м-ство 

и оставят!»
1

бролъ:
о*Преди четири лена пристигнаха 

Ьг.лгради четирма инспектори на мииис1е[ 
стиото на пжтрешните работи. По тТл»,с 
ре ж да ме, околийскиятъ началник т. св»^3 ^ 
конференция всички селски кметове °1Н51* 

Инспекторите сж пратени огь & 
град и да узнаятъ, защо младежите отъ сея3 
емигриратъ. Има села, като РалеЙна* 
които сж избЬгали всички младежи. Ьъ 
ференцията кметовете еж заявили, че 
ооезлюдяване се дължи на следните при,|И 
«е се позволява да се I окори на българи 
езикъ; не се позволява да се събират1* 1 
клъщи по петь-шесть души, при какъвто 
да е случай; пандури свободно влияатъ 
клещите и кърша! ь произволи. Всичко ^ 
по младитЬ не могать иа тьппятъ и бЬ*а

Вянтъ за руска десннтъ въ Ромъния лията.орждии и картечници, а 
войници. Д°ри видели и

Тревогата в* Букурещъ — Ромънската 
флота бди.

Единь оть военнит* 
тадь «а стовари войски иа 
теиджа. НЬколко 
на лодки и се г 
обаче се върнали въ 
забелезали

параходи се опи- 
север!, от ь Кюс-

десетки вой.... . сс „ач”п„
прашиш за ромънския Г,р*Гъ 

парахода, следъ 
ромънския кораби.

Ромънските вестници пишатъ, че запчера, 
тамамъ всредъ министерската криза, между 
2—4 часа сутриньта, единъ рибарски кораби 
забелязали предъ Кюстенджа пЬколко 
военни

като
Романскоточужди

параходи, вероятно руски. Ром ниските 
моряци забелезали въ тия

военно
военни министерсгвопоредило всички 

параходи голЬми бдителни.
е раз- 

параходи да бждатъ
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Въ съюза но подтиснатагЬ народи е теша 

заяагъ за свободата
Колонизация на цицаритк 

Въ Добруджа
Подъ горното заглавие в. .Дунавска 

Куриер ь" (Лом ь) пише слепното:
Огкакто ромънитЬ по провидение на 

сждбата се настаниха въ Добруджа, безъ да 
сж били победители, а се възползуваха отъ 
случая, че се намериха на страната на силния, 
сЬкашъ, въ съзнанието инъ се е настанило 
едно фатално съмнение — шупе, за сигур- 
ностьта на заграбената територия и ние вижда
ме ежедневно да прааятъ най-свирепи и ли
шени отъ разумъ и човещина усилия, да се 
настанатъ .сигурно и за винаги* въ Добруджа, 
безъ да подозиратъ, че сами се издават ъ 
предъ съвестьта на народите, като узурпа
тори, а предъ добруджанския народъ се лре- 
лоржчватъ, като врагъ, който трЬбва да се 
изгони кога и да е съ всички срЬдстаа!

Едно отъ най-сигурнитЬ средства, за да 
стане Добруджа .за винаги тЬхна“ сж: коло
низацията й съ цинцари и отнемането култур 
нит-Ь свободи и имоти на поробенитЬ добруд- 
жанци. Ромънската олигархия е побъркала 
пусулата и е попаднала въ печалната роля на 
сжщински апашъ, за срамъ на едно минало, 
което бЬше създало за ромънитЬ името иа 
културна държава, която можеше да бжде 
менторъ и водачъ на балканскитЬ си съседи.

Сега вече думата .алахъ* е синоним ь 
на нЬто подло, варварско и тъпо създам ас 
РомънитЬ искатъ отъ овчаритЬ на Пиид-Пла- 
нина да създадътъ заселници и .добри* зенле- 
дЬлци въ Добруджа, чрезъ които, да се из
мени настоящата й етническа физиономия, ка
то прогонятъ вЬковнитЬ й ступани, чрЪзь 
ограбване земята имъ. За цЬльта използуватъ 
единъ законъ, съставенъ отъ цинцарина Пи- 
нета, съ който обявяватъ земитЬ на частни 
ступани за мери — бивши държавни земи, 
макаръ и да вижлатъ, че тия земи нашия 
тамъ земледЬлецъ е кулувалъ съ пари отъ 
турски изселници и ги е обработвалъ и ала- 
дЬлъ вече надъ Ь2 вЬкъ.

П за да постигнатъ цЬлитЬ си, съ из
мама събрали и скрили нотариалнитЬ и кре- 

актове на народа. Това е едно раз
бойничество отъ страна на рзмънскитЬ власт
ници, противъ което е трЬбвало българското 
правителство да рекламира предъ Общество- 

народитЬ. ДобруджанскитЬ българи и 
турци се биха за България въ двете войни, 
за да осаобождааатъ брата македонецът ..,

РомънитЬ трЬбва да резбератъ, че може 
нЬкогд да имъ стане много горещо откъмъ 
северния съседъ — Русия, а иашятЪ отъ тукъ 
иа иожъ за даадесстъ и четира часа ще 
сметатъ въ Дунава всички пришелци цннца- 
ри и чоиойски и филистерски аапартъци, 
отъ които сега се вербува добруджанската 
власти.

БалканскитЬ народи при прокарване 
своята националистическа политика 

особено при стремлението си да аси- 
лнрать националнитЬ малцинства и 
претопчтъ, сж си служили винаги сь 

татски приоми. ТурцитЬ държаха сла- 
цскитЬ народи въ подчинение съ огънъ 
мечъ. въ продължение на гтеть века; 
рцигЬ държаха подъ духовно робство 
лкова години българския народъ, но 
ва не попречи на последния да се осво- 
ци отъ това двойно робство. Защото, 
лкото повече се подтиска единъ народъ. 
пкова неговото желание и стремление 
свобода е по голЬмо.

] Нито съ убийсва. нито съ палежи, 
■то сь единиченъ или масовъ тероръ 
I кървави убийства, може да се сломи 
1хътъ на единъ народъ. Добруджанеца. 
1бь на двадесетия векъ, жертва на 
Ьумни политически комбинации е по- 
Ьвенъ предъ страшно изпитание. Той 
I намира предъ диадемата; да бжде или 
| не бжде; да живЬе ли или да умре! 
рцложенъ на адски мъки отъ влашки- 
р властници и безумци, убийци и кръво- 
1йци, той вика на помощь хората на сво- 
[дния духъ и борцитЬ за човешки права 
[свободи. Той не плаче, той не иска 
■лостъ, защото разбира, че отъ тигъра. 
Оъвожадния зверъ, неможе да чака 
(мощь и пощада, а отъ разни общества 
| народитЬ, не може да има каквато и 
I било надежда за спасение. Защото, 
1ешно е да чакашъ помощь отъ хора, 
|Щес1ва. които сами създавагъ и коватъ

инструменти за потисничество. Кой държи 
въ подчинение тероръ и страшни мъки 
хиляди македонци, унгарци, бесарабчани? 
Кой дьржи и подтиска добруджанския 
робъ подъ ярема на най-безчовечното 
робство? Братияно до вчера. Маниу днесъ, 
Чемберлеинъ. Поанкаре отъ цесетъ го
дини наредъ! Нали добруджанския робъ 
отправи апели до тия фактори на евро
пейската политика; нали той съ крвави 
сълзи имъ разправи за теглата на до
бруджанското население: кой се вслуша 
въ неговия гласъ? ПодтиснатитЬ народи 
могатъ да извоюватъ своята свобода, само 
ако се осланятъ на своята сила, мощъ 
и бъдатъ винаги готови за жертви въ 
борбата. Българина презъ турско робство 
на кого се надяваше? Нали на своитЬ 
сили и средства? Нали въ тая борба той 
даде хиляди скъпи жертви? А македонския 
робъ нали и до днесъ още върви по тоя 
пжть за извоюване на своята свобода? 
Но въ съединението на общитЬ сили на 
подтиснатитЬ народи е залога за осво
бождението имъ.

Подтиснати, добруджанци, македонци, 
унгарци, бесарабчани и всички вий малки 
и голЬми продадени малцинства, жертва 
на алчноста на голЬмитЬ народи, пове
дете обща задружна борба противъ ваши- 
тЬ мъчители!

Бъдете винаги готови за жертви, 
защото нашия великъ революционеръ 
Ботевъ бе казалъ някога: Свободата не 
ще Екзархъ. а духътъ на Караджата)!

Човскъ постни

| равноправни участници; когато началото 
на спреведливостьта и равноправието на 
всички членове победял,, тогава ще напус- 
немъ сегашното сн отрицателно становище. 
А ло тогава, ше трЬбва търпение. Виждате, 
пъ последиитЬ три години, нашитЬ възгледи 
не сж се измЬнили. Досега, впрочемъ не сме 
имали никаква иричниа да ги ревизираме* ..

рскиятъ външенъ министръ 

малцинствата и за 0. Н.
то на

Ето какъ се е изказалъ турския минис- 
търъ на външните работи г. Тевфикъ Ружди 
беи, по въпроса за малцинствата и тоя за О. 
Н. прелъ кореспондента на виенския в. 
(ИЧеие Рге1е Ргеззе“ На въпроса на дописника 
ро размината на населенията и за малцин
ствата. турскиятъ министър, следъ като уста
новява, че въ нЪкой балкански държави, като 
(Огославия, Гърция и България, има значи- 
гелни турски малцинства, а сжщо и въ 
Роиъния и Албания, продължилъ: „Разбира 
се, ние следимъ съ най-гол^мо внимание 
сждбата на тЪзи наши сънародници; ние 
«иаме най-голЪмъ интересъ, щото въпроса за 
калцинствата — единъ отъ най-мжчните за 
раешна Европа — да намери своето справел* 
иво разрешение. На драго сърдце ще под- 
репимъ онова действие, което мери едно 
вкова справедливо разрешение. Сами ние 
Ъмаме малцинства ивъпросъза малцинствата 
въпреки туй, ние застъпваме мисъльта, че 

алцинстната требва да останатъ верни на 
юята държава, за което, като предварително 
Елоние, само по себе си се разбира справед- 

иино го отнасяне къмъ малцинствата и зачита- 
ето на техните права като малцинства“...

Хакбо е бодо бъ Ромът 1ъ 
мабечерпешо ха вромбхаяа

)оша Матура )9$осл#ш1Единъ вестникъ въ Предялъ, близъкъ 
на г. Маниу, пише, че въ тоя край трескавото 
състояние е било, като презъ революциите въ 
1848 и 1918 г. Въ Басарабия селяните, под
тикнати отъ слуха за възможностьта на едно 
правителство Маниу, започнали да нападатъ 
властите, опитвайки се да влезатъ въ прите
жание на държавните имущества, обещавани 
отъ години насамъ отъ анархичната кампания 
на националъ-царанистката партия. Въ Предялъ 
режионалистическата кампания е започнала да 
взема тревоженъ характеръ: чиновниците, ро- 
домъ отъ старото кралство, сж заплашвани 
съ смърть“.

Селяни, привърженици на Маниу, наводнили 
треновете, безъ да се отбиватъ дори въ ги
шетата за билети, както презъ време на оли
гархичните правителства, пжтувайки безплатно, 
съ простата цель, да идатъ въ Букурещъ и 
да акламиратъ г. Маниу.

На много места изъ Кралството сж ста
нали смутове по селата, предизвикани отъ 
селяни противници на националъ-царанисгите-

Искатъ аа сплашатъ хъраатитЬ.
Белградъ, 14 ноември. Корошеиъ 

бубилъ всека надежда за споразумение съ 
хърватите. При все това радикалите и де
мократите били склонни да допустнатъ да се 
образува едно правителство на чело съ единъ 
генералъ. Този кабинетъ шгклъ да бжде вре- 
мененъ и щелъ да има за задача да произ
веде нови избори. Такъвъ кабинетъ ще бжде 
образуванъ при условие, че хърватите 
съгласятъ да работятъ съ него. Ако хърва
тите упорсгвуватъ, Корошеиъ ще продължи 
хегемонистичния режимъ,

е из-

ще се

На въпроса на дописника, дали не се е 
змЬнило становището на турското правител- 
гво да стои още вънъ отъ О. Н. министрътъ 
тгонорилъ: За сега сигурно. Естествено, нне 

къмъ идеята О.
Нобруджахскм бркп 

|ичип I ХаЦма 1«шт■ро[ отнасяне съ симпатия 
I. и нашето държане спрЬмо него е дру- 
№любио; в<нрЬкй това, ние искаме да 
гоимъ настрана отъ него. Обяснението на 
ова е много просто. Обществото на наро- 
итЬ все още не може да бжде разглеждано 
ато инстнтутъ, който стон надъ партнитЬ 

аъ решенията на който госнодствуиа 
ачалото на справедднвостьта. И днесъ още 
еговитЬ членове не сж равноправни фак 
при, и днесъ оше О. Н. е оржлне на дър 
швитЪ-победителки. Когато неговитЬ чле- 
ове ще могатъ да бждатъ смЬтаии като

Изчезнала рЪка. Повредени селища.
Букурещъ, 15 XI., По Добруджанския 

бр-Ьгъ край Черно море, въ областьта на Бал- 
чикъ, Каварна и Екрене, се забелязва едно 
интересно природно явление. На много места 

хлътнала. Нивото на морето се 
е подигнало и е заляло хлътналите места. 
Реката, която минава край Екрене 
въ Черно море е изчезнала. Въ поменатите 
по-горе селища има повредени кжщи.

Унилия и ншн
София, 14. Въ Буда 'сеща националния 

комитетъ е редактиралъ и отправили до О. 
Н. една петиция по неспазването на мирния 
договоръ отъ страна на Ромъния.

Унгария иска международна анкета за 
да се установятъ основателните искания на 
Унгария.

почвата е

и се влива
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Добруджански Народей 

Университетъ въ Софаг
1ткршмт1 м. Пиштт и Шж] ибрижнии нит попиши ц1 

н-ръ ЬУРВВЪ

бележки и отговори
1ве минути имчввм п пш и миро.АНГЛИЯ

за $ъмарм ■ ЬдгармЪ Вестниците съобщаватъ.че завчера на 11 
т. м., изъ цЬла Европа е билъ чествуванъ праз- 

като точно въ II часа на-Лондомскиятъ вестникъ «Британия“ по- 
мЬсгва статия за Бьлгария оть английската 
пжгешественица и писателко Розита Форбсь, 
която недавна е направила една обиколка изъ 
страните на Югоисточна Европа.

България — пише г-жа Форбсъ — е най- 
свободната страна на Балканите, по отношение 
на религията. Тя е една трудова демокрация. 
Въ петдесетьте години огъ освобождението 
си оть турското робство, което е траяло петь 
в Ька. българите сж постигнали една органи
зация, много по-висока отъ тая на техните 
съседи. Българинъть е здравиятъ елементъ 
на Балканите и той научи единъ горчив ь урок ь 
сь неизменния си навикь, да поддържа стра
ната на губящите,

Тукъ нема неприятелски малцинства, но 
Ььл ария е заобоколена сь грамадни прост
ранства огъ откжснаги родни земи. въ които 
преобладава нейната народности и която е
безумно потъпкана.

Рмбнра сс. българинътъ страда отъ 
„балкаисмм дужъ", дукътъ иа свадата и от
платата, мо какво иу остава друго, когато 
той с билъ доволно дълго ограбваиъ и уби
ване? Да желае аа ее нрави на своите съ
седи ли? Поне да иу остане гордостьта.

Ано по-добро и по-логично третиране 
бе осигурено не неговите сънародници въ 
Добруджа и Македония, българинътъ бн 
билъ несъмнено една сила въ нормалното 
раавитие иа Балкаиите. Но до тогава, до 
когато роиъиитВ .законно" присвояватъ 
вмотвте иа българските малцинства на югъ 
отъ Дуиааа и еданъ и половина милионъ 
македонски българи, под» югославяиска 
власт* се преследватъ съ безумни насилия, 
не може да се очаква друго, освенъ изне
нади, всеки момент ь.

дникътъ на мира,
ксекжде. всички гражадани сж прекарали 
две минути въ абсолютно мълчание, съгла
сно установената отъ няколко години тра
диция отъ Съюза на дружествата за О. Н.

И ние поробените се чуднмь, защо оше 
тоя сьюзъ за О. Н. въпреки мноюбройните 
си конференции до сега, не е успЬлъ да 
направи нищо за облегчение хала на оне- 
правданите,

А то било, зашито тия наивни, но 
иначе добри люде, наредили по цела Европа, 
всички хора въ тоя грешенъ материкъ, вь 
единъ определени, день презъ годината, да 
назять абсолютно мълчание въ течение на 
двЬ минути, вместо да наредягь, всички 
будни хора вь света, въ течение само на 
една минута, да ревнать изъ едно гърло въ 
тоя день и съ сноя мощен ь и силенъ глас и 
да нробудятъ заспалата съвесть на тая под
ла н коварна Европа, която само за брат
ство, равенство и свобода разправя, а все 
робство, умраза и тирания създава.

Не две минути, а цели десеть години 
вече Европа мълчи като джбъ и то не въ 
полза въ мира. а вь полза на войната, драги 
миролюбци.

Завчера въ неделя се е откриль ьззе: 
ния университет ь при СофийскоIо грукгс;* 
«Добруджа“, сь речь оть иредседащ* * 
дружеството г. Ан. Стояновь. Следь 
Г. Ас. ГОСПОДИНОВЪ, членъ ОТЬ ИЗПЬЛлше.йЛ 
комитетъ на добруджанската ор1аашцщ,!я 
ворилъ върху последните сьбитичаьДокЛ 
джа и издевателствата надь българското <1 
селение тамъ. |

Речьта му била силна и аргументиран! 
Накрай, се гласувала резолюция, съ кЗ 

ято се протестира високо срещу демацим] 
лизаторския режимъ в ь Добруджа .1 се з*1 
вява, че положението, създадено оть цц.чцЗ 
ските жестокости е една опасгность а мл| 
Апелира г • къмъ О. Н. и другит 1. нежд;-Л 
родни инс!итути и организации, пасе нс.1 
шатъ въ апела на добруджанци. |

Осжжда се българското правителеш! 
за политиката му на мълчание и дезингерв 
сираие отъ еждбата на българското ш 
ление въ Добруджа. Никакви съображем 
— казва се въ резолюцията — не могат»1 
омравдаятъ тая политииа на угодничестм 
изразена потакъвъ сраменъ начинъ ьтъ* 
иистъръ Буроаъ въ последните му имм«м№ м искал п севсто в п витал зв 

лововатв вица
в. „Виигорулъ" отъ 14 подъ заглавие 

«Манифестацията на националъ либералите 
въ Добричъ“ пише:

«Вь събота 10 того въ Добричъ се е 
състояло събрание на националъ либералите 
отъ Калиакренския окржгъ, председателству- 

Енрико Войнеску. На събранието 
сж присътствували Ал. Кузинь и Т. Еремия. 
Следъ речитъ на ораторите, които изнесли 
.големите“ заслуги, които е допринесла парти- 

Братияно, единодушно решили и за въ 
бждаще да подържат ь тая партия“. Б. Р. Ста
рите ненаситни бандити 
разделятъ съ властьта. Има ли днесъ добру- 
джанеиь който да желае

Хзъ жабота ха дружеешбаш
<
I

БУРГАЗКОТО дружество 
устроило протестно събрание противь р>«ь 
ските зверства въ Добруджа.

НедЬ'',:миналата
вана от ь

АНуждата преса за пробната 
въ Рошия

РАЗГРАДСКОТО е имз-лружество
сжщо такова събрание и за сжщата цЬль.* 
миналата неделя.

ята на

мжчно имъ е да се
ВАРНЕНСКАТА младежка група .'•1 

Караджа“, при тамкашното дружество, с 1 
дало позивъ до добруджанските младежи «4 
България, съ който ги приканя къмь снл-1 
теность и по активна дейность. На 24 т. м.- 
урежда младежка конференция въ Шумем4

ЛОНДОНСКИЯ .Таймсъ“ коментирайки 
образуването на новото ромънско правител
ство изказва надеждата, че г. Юлиу Маниу 
ще успее да се разбере съ Унгария. «Таймсъ“ 
е на мнение, че и г. Титулеску ще продължи 
мисията си.

ФРАНЦУЗКИЯ «Л’Омъ либръ“ окаче
ствява идването на г-нъ Юлиу Маниу, като дей
ствителна революция и то станала безъ кръвь.

Сжщия парижки в-къ много хвали но
вите министри отъ които седемъ сж тран- 
силванци.

и роптае за връ
щането на властьта на тия кръвопийци. Ние 
не вЬрваме. Това събрание е било на бан- 
дити и апаши които леятъ кървави сълзи за 
изгубената аластъ. А истинските жители на 
тая страна искатъ свобода, когато само ще 
си отдъхнатъ.

Иимтиив» на Шевна вь Ромънив Добруджанеиъ, който не получа» 
и не чете в .Добруджанска борба' 
е истински добруджанецъ. Ако и*1 
такива изъ организациит-Ь те требва 
ла бждатъ прогонени отъ тамъ и ося 
вени да живеятъ сами за себе «■ НИ 
каква номощь на такива да се и* укаа»

РомънскитТ, вЬстници съобщават., че 
живущитЬ въ Америка ромъни сж взеле ини
циативата, да се посторои паметник ь на Уйл- 
сонъ въ Алба Юлия.

И требва, аслж, 
никъ! И то не единъ.

ИТАЛЯНСКИЯ печатъ тоже радостно 
посрещалъ вестьта за идването на г-н ь Маниу, 
а особено ласкаво коментира изявленията му, 
че Ромъния ще следвала досегашната си да му построятъ памет- 

а сто паметника требва 
да построятъ ромънцитЬна Уйлсона, защото 
ако не оЬше тон да ти спаси, в-Цтъръ щЪха 
да видя гъ те обединение и чужди земи, като 
Дооруджа и Бесараоия.

НЬ11Л“НЪ г0 нЬма “ече- Той отдавна 
умря. ЖивКе само духът ь на Карапжата и 
топ ще оправи онова, което Уйлсонъ обърка

външна политика.
ЧЕХОСЛОВАШКИЯ печатъ 
]ра декларацията на новия ром. премиеръ.
Сръбския печатъ съобщава, че съставя

на кабинета Маниу е бнло посрещнато 
сь радость отъ опозицията въ БЪлградъ. Пър
вите хора на земледЪлската пертия 
кратигЪ, коментиратъ живо декларацията на 
правена въ Букурещъ отъ новото правител
ство. Шефа на радичевистите г-нъ Мачекъ е 
казалъ на журналистите, че идването на зем- 
ледЪлците на власть въ Ромъния 
лЬмо значение за Югославия. Югославянската 
опозиция не може да забрави обещанията на 
г-мъ Маниу. Но не е въпросъ Г-нъ Маниу 
само да сьстави правителството, но да ви- 
димъ колко ще остане на власть? Ние же- 
лаемь отъ все сърдце да се създаде оть зе- 
мледЬлцигЬ въ Ромъния 
мокра тически.

ласкаво ко-
менти

нието Добруджанци,
Не посещавайте заведени* 
въ които не се получава 

в. „Добруджанска борба*

и демо-

Лърбошо решение на ромъхскпя 
министерски събепъ

Цеищотв в военното
е отъ го-

__ —Ж

ромъкскв храбп■■оложеиие въ Румъния отменени
Букурещъ, 15. Мииисгерскиятъ 

реши. следъ като се направил, нЬкои ппед- 
иарителни разпоредби, „а вдигне цензурата".

п;Ги^ге1шевьДоб™*а'
сьнетт. и тамъ като у насъ

Мл«г-Р°ДИТеля на ^ар. лига професор* ^
морга, започва силна атака аь своя вгеп^
" амУРъ ^омь несъ* против ь новото "I’3“’. 
телство на Маниу, наричайки го «Пра“"1*,, 
егмо па улицата“ «правителство на умре 

О гцепнииитЪ землед Ьлци начело сь 
упу ще работят ь самостоятелно и засе'* 

дьржать резервирано.
Гоц. демократите

единъ режимъ де-

Военното положение ще се 
пъ пограничните места 
клм. Последното 
ралния щабъ.

гппЬ П'>есата на«ира. че е безсмисленно една 
голЬма часгь отъ населението въ Ромъния да 
се подлага на драконовски режимъ.

Е|ш п йпсммм отъ промЪнота оъ Ромъния
задържи само 

пъ една ивица отъ 10 
става по искането

43'-
на гене-

София, 15. Сь разрешението на ромънс-
ката кабинетна криза и идването на нац. ца- 
ранисгитЬ на влаасть, позиции гЬ 
хърватската партия въ Югославия сж 
лени твърде много.

Белградското правителство за да пре
дотврати вьзможнитЪ усложнения, е ре шило 
да вземе драстични мЕрки противъ водителите 
иа селско-хърватската партия.

прав‘1те
ството да изпълни всички свои обещзия.

Либералите сж решили да участвз{> 
активно въ

на селско 
заси- настояватъ

Четете и разпространявайте 
в. «Добруджанска Борба“

предстоящите избори.

Печат. „РОГЛЕВЪ- — Русе
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членове, ко 
умишленно

ь
на

Д1тБ другари, 
свои лични I! 
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далото и въ името на съюзната дисцип
лина, всЕки единь е длъженъ, добро
волно. безъ всЕко принуждение. безъ 
всЕкакво насилие, ла се подчини на во
лята на всички.

Въ всЕко наше начинание. трЕбва 
да има пълно единодушие, ако искаме 
да побиемъ резултати.

РазколнииитЕ. размирниците, които 
не се подчинявагъ на организационни гЕ 
решения, трЕбва да бждатъ не само из
хвърлени отъ организациите, като вра
гове на организираната борба, но още и 
наказани.

МЕЧЕ ДИСЦИПЛИНА ПЕШОТО ПРОСО
за промяната въ РомътСледъ два дена — на 25 т. м., въ 

1уменъ се открива редовния конгресъ 
I добруджанската емиграция въ Бъл-

ЛрЬпорени (19 XI.) шши: „Гластъш и 
Ром ьни - с п-.ета оть малионал ь царанистиг 
начело си ЯДлиу У.амиу и Вайда Воевили. 
кон го наистина създадоха и тория фокуси на 
нова Ром инил, следъ първия — ма либерали! 1.. 
Л ругить ромънски и-ртии сж отдЪлно, слаои 
.• неише^он. ла се трупирати за трайно вре 
ме. ‘Р.и урага на проЦлсоръ * орт е е твьрпе 
тмвестна и »тс,»улярьа, но при мето ученият ь

»ия.
?■ | Делегати отъ всички краища на 

каната, въ които братската земя е 
Еиютила осиротелитЕ добруджанци. ше 
I събератъ тамъ и следъ като изслу- 
1атъ и преценятъ дейностьта на върхов
ия комитегь на съюза, ще кажатъ своя- 
| тежка дума по положението на орга- 
чзацията и съобразно нуждитЕ на 
:воботителното движение и целитЕ на 
зюза, ще начертаятъ пжтищата. по 
>ито трЕбва да се върви за напредъ. 
I ца се достигне до крайната цель — 
:вобождаването на поробената ни татко- 

вина Добруджа.
Не за пръвъ пжть добруджанци се 

СЪбиратъ на конгресъ и не за пръвъ 
лжть тЕ взематъ решения отъ естество. 
Ца ускорятъ освобождението на поробе
ната си бащиния.

Това е вече дванадесети пжть и 
винаги, когато тЕ сж се подчинявали на 
тия решения и сж се въодушевлявали 
отъ желанието да се приложатъ тЕ на 
дЕло, сж се постигали резултати, които 
СЖ оправдавали възлаганитЕ надежди.

А това ще рече, че предпоставката 
За успЕха на тия организационни реше
ния е била на лице, или съ други думи, 
сжществувала е 
Никакъвъ успЕхъ въ една организирана 
борба е невъзможенъ.

Напоследъкъ, обаче, нЕколко от- 
дЕлни единици отъ емиграцията, почнаха 
Да вършатъ работи, които сж отрица
ние на всЕка дисциплина и които сж 
отъ естество, да разслабятъ организа- 
ционниятъ духъ и животъ, макаръ и въ 
^езначителенъ размЕръ. Съ своитЕ лични 
вкции, тЕ спъватъ нормалния ходъ на 
движението и забавятъ деньтъ на осво
бождението. А това не бива да се до- 
пуща, още по-вече, въ една организация.

спрямо такива трЕбва 
веднага, безъ колебание, да се ирила- 
гатъ санкциитЕ на устава.

ТрЕбва веднъжъ за винаги да се 
разбере, че личната съвесть не може да 
стои по-горе отъ колективната съвесть 
на организацията и, че въ интереса на

■

,>ь ли на иоли.нка, а политикъть сериоз» ,
чак пр «екгивностьта и дьлоечииата . л 
учения. Така, професори Иор1а стана елини 
ялови алхимик и на ром ъискат а шне

Новото правителство нЬма да се р<млг

Комите! Ъ11,V СН1П

чаьа
•<а Ромън., . I , поешава, обаче, ла пале ами
чително

м,н (о но нажпмата политикаБългария и прошката Ьъ 
ромъхпя

Кокъ глепотъ на нея бъягпрскртЬ полптнче 
син ирмгозе

раси. • ни курс», на вжтрешната по
литика. I лайната нужда ма Ромжни* е ла се 
озон.мирл .»».;жаинага машинерия. Дали на 
пионал г.-иарп- пс: *• т 1. ше усггЬятъ, а несъм
нено, не т I, >ке;та'/«тъ това. ние ме се реша
ваме ла прел; и ,лке. Борбата ще бжде сери 
ознл, на лото ь лнетЬ страни сл силни.

"•» и.е ;.з се очаква, че режимът ь на 
малцинствата ше се подобри, като парелелно

Всредь рлхконолнщит 1» крлмоне на бъл
гарската вьншна политика царува огромень 
интереси кьмь политическата промяна вь
Ром ьния.

Гия кржгове следятъ развоя «та събитията 
вь Ромъния съ голЬми симпатии и извест» и 
надежди. НадежяитЕ се отнасят», ло едно по
нататъшно подобряване на бьлгарором ьнени- 
т-Ь отношения и на положението на бьл1 ар
ени гЬ малцинства вь Ромъния. Ь;. Софии ни 
най-малко не се смГта, че въ Ромъния е на
станали нЬкакььъ „хурнетъ" »:с подобие на 
младотурския режимъ в». 1уриия. Политиче
ските борби на Юлиу Мамиу презь ели 20 
голини, изключват ь това. Като чшвЬкь на на
рода и на демокрацията, той ше иска ла ра
боти съ всички класи и иноролнп малцинс;ва 
вь най-европейски либераленъ духъ. Що се 
отнася до Добруджа, български: I. политиче
ски кржгове очакват ь предстоят мето сменя
ване на иьлата добруджанска лоша и корум
пирана администрация, на която се дължат ь 
около 50 , оп. бедствията на бълг. елемемтъ 
вь Добруджа. Такава мЬрка извънредно бър
зо би ускорило по-нататъшното приятелство 
между България и Ромжния. Въ нашито вън
шно министерство се надяна тъ, че въпроса за 
вдигането на секвестъра на българскитI, имоти 
въ Ромъния, непременно ще получи едно по- 
благоприятно положително разрешение при 
новия режимъ аъ Ромъния.

х ь т два, . малцинства взематъ и ло близко.
по-искричз . пт тие за преустройството и оо- 
щия нап, 
обла*.
много ■•рсн-яи Мко има сериозно реше

• . ; , малцинс т ва та в ь Ро-
■ чадъаагъ на тто-добри 

дни. По ако режими! ъ на малцинствата не 
се И‘»лоГ»ри, хи Европа има ширне сериозни 
милели, ла се намГсмть н официални и не
официални срЬли въ полза на малцинс I ката” 

А в. Демократически (.твори (19 XI; 
като на обширно а вътрешната и вън*
каллюта политика .»а ново го ром ».нското прави 
гелегво, ме ду лругг- . пише и следньото 

яИма и е-димъ *ре;.т вьттросъ отъ голя
мо значе»-.те за ' итане на солидно пър- 

.на с въпроса за малпин- 
солони тапия, но взетт 

I ншне, междун.:- 
ледишата и надежди: ъ

• «а Ромъния. Но и вь тази
•а ъ-цараиисти т! ше « рей:нат ».напи

М 1.НИ Л м <11 Ь ЛИ

дисциплина, оезъ която.

жавно единство 
ствага и вм»ретината 
отъ вътрешно, т > е отъ 
родно гледище. Гука 
с;л ний-разнообразми. Едно е ситурно, че 
Ромъния ше пролължаиа ла т: рск оконча 
телиото асимилираме на малцинствата 
начинь, които и създава най малкитЪ меж
дународни затруднения. Но какво ше б^дс 
практическото приложение на тая формула? 
Дали то ше се покрива съ методи;Ъ на ста
рото правителство, или ше се намЪрятъ нови. 
по-удобни пжгнида, това ше можемъ да раз- 
беремъ, слели лоста дълъгъ периодъ отъ 
в(>еме, който ще ни позволи да гждиме не по 
лумитЬ, а по лГлата.

Мко новото правителство усг.^е ла дале 
правилно разрешение на въпросигГ за въ
трешната консолидация но държавата, то ще 
изпълни една задача отъ голяма историческа 
важност», за ромънския наролъ."

ш»

Военното положен е въ Добруджа
каквато е нашата и

Букурещъ, 21. Опредълена е зоната на 
положение вь Добруджа. Тази зонавоенното

обхваща една ивица широка 10 к. м. покрай 
с. Чамурлий, Байрамъ Бунаръграницата, отъ 

— Дкадънларъ — Аитимово.
ВоеннитФ. еждилища ще довършат », за- 

веленит Ь при т Ьхъ дЕ.ла.
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.ДОБРУДЖАНСКА БОРБА“ •'«рой 5Ст». 2

ЧУЖДЕНЦИТЕЦАРАННСТКИ СЕНАТОРЪ ПРОТИВЪ ОТНЕМАНЕТО 

НА ДОБРУДЖАНСКИТЕ ЗЕМИ За промяната на рмжима ш. Рйв*
Коментирайки извършената иск. 

промьна въ Ромъния, „Манчесгер», _ 
ань“ пише:

Политическата криза вь Ром 
звикана отъ оставката на Братняноп 
наречено, либерално прави теле !во, 
шепа съ повикването на власгь на 
но-селската партия съ г. Юлию Мана,. я 
минист ьръ-председатель. Оть обясие.-; 
дадени на печата отъ г. Братияну, 
оставка се дължи на факта, как*; е . 
„невъзможно, да продължи своята', . и 
успЕх ь“ е очевидно, че той е заставен*. 
подаде оставка отъ чуждить банкс;.-. 
огпущать възстановителния заем... «щ; . 
поискали много право и умЕстно, усаояоаьй: 
на заемния договоръ и отъ г. Маниу, кг 
водитель на опозицията. ТрЬбва да сс иа:д 
ни, че г. Маниу, по-рано бь заяви. . 
нациомало-селската партия н1>ма па • 
задълженията по заема сключени ^

На 4 март ь 1926 год., ромъпекиягъ дър
жавник ъ г. И. Лигелеску (националистъ) е 
иалравилъ питане но въпроса па отнемането 
зенит!» отъ добруджанското население и раз
даването им ъ на колонистит Ь.

На другия день, нь сената станали го
леми скандали, при разглеждането на 
вьпросъ. Предаваме разискванията така, кактз 
сж изложени въ н. „Диминяна* оть 6 марть 
1926 год.

лени ла имь ги върнемь — как то напрани 
нранигелстною съ унмарииI!. вь Трансил
вания.

Вие, господа либерали, се избрахте нь 
Добруджа, обещавайки на населението, че те 
в».«върнете земитЬ. Така 61, избрань и ти, 
г-нь Панграги.

Панграти — не е вЪрно.

Амгедеску — моята партия и азь се 
ангажирваме да поправим ь неправдата, на
правена на малцинствата (опозицията рлг.ко- 
плеска). ЦЬлого население — и турско и бъл
гарско — иска да жив!>е вь сьрацего на 
велика Ромъния. Да не постжгтаме враждебно 
спрямо това население за да го спечелягъ не
приятелите ни.

Мехмедь Али — въ Добруджа 65 
населението е турско.

Ьеия *.■

’0,

том

че мсг::г
Заседанието на сената се открило въ 

3.30 ч. отъ г. С. Николаеску. Присжт^тнували 
сж министритЪ: ген. Вьйтояну, Н. Кирку еску
и Лаледату.

Ериилъ Паиграти взель думата, за да 
заяви: между партиитЬ може да има различия 
оть политическо естество. Когато е пума, 
обач^. та интереса на нацията, трЪбва ла на
правим ь свещен ь съюзь.

Той отговориль на съобщенията за из
вършените беззакония въ Добруджа и лоба* 
вилъ. че не требва ла се фаворизират 
цинствата, въ ущърб ь на националнигЬ ро- 
мънски интереси.

Ромвиъ (либерал ъ) се присъединил ъ
къмъ Панграти.

И. Ангел еску станал ь 
двама господа не сж познати въ Добруджа, 
дето властьта ги избра.

Поставен ь е единъ извънредно 
вьпросъ: събствеиностьта въ Добруджа.

ВсрЬль чести прекжевания и хлопане по 
бамкитЬ, ораторътъ продължилъ:

Сжшестпуванего иа ромьнската дър
жава тркбка да се базира на праното и 
закоииостьта. Ие може ла ваемемъ благата 
отъ хората, иа които т1. принадлежатъ, 
зашото, раио или кжено, те бждемъ прину- I

ОТЪ

И. Ангел еску — не е вЬрно. Прекжсванъ 
»тл няколко пжти и обиждань отъ либерали- 
г1», ораторътъ заявил ь, че българското насе
ление ньма никаква вина и че оземляването 
нь Добруджа не може па става по беззако- 
нечь начинъ, зашото нз твърде много хора 
сж били отнети собственитн 

Речьга ча г

шето правителство.
Братияновата олигархия и реа» 

сили, които я подкрЬпять сж от хвърлея- : 
страна за момента — или може би. 
по-правилно да се каже, че т!» сж 
за удобно да се дръпнат ь настраю - 
преходъть отъ автокрация къмъ деменрг-п 
не ще се извърши въ един ъ день, въ 
• трапа, тъй политически мазалнала, намг 
е Ромънии.

ъ мал-

имъ земи.
. Дгтгелеску се свършила съ 

мграги се почувегвувалъ 
и поискал ь думата за лични обясне 

.и нарекъЛь г. Дч.елеску яемагогъ. На 
тона, последниять от;оворилъ*

- Язъ

-
голЕмь скандал ь. Па 
обиден ъ

и заявилъ: тия

ямия
важен ь

"" с».мъ демагогь. Сьмь ро-
ле вьрцщ въ четиерожп.л- 

никя лЬпото на Роньния, за спечелване цу- 
шмгЬ (бурни овации). Яно се вьрши елна 
уч м политика, българи и :урцк ще дойдат,, 
сами подъ скута ма ромьнски 

Когато Панграти 
нЬщо. опозицията

Национално-селската партия е ■ • 
на нь страната, но не е невероятно 
водители ла се укажат ь с>» недск з 
управителски способности, особено 
изправени срещу една опозищ.я, вс..с*- 

. Винтила Брашяну и неговия прьь.
г. Ионъ Дука. Тяхната по. •• • 

вс!>ка вероятност, ще бжде да ьс-:- 
водителигЬ

м ьнецъ. Мжча се

народъ.
опиталь ла възрази 

го освиркала. »никъ .
г

на селско-национална «а • - 
яа се объркат ь, при увереността. с 
гато дойде благоприятен ь момент ь. |ч ' 
скнятъ съветъ — който е създадени • 
Братияновци и който ще упражнява Щ - - 
на короната още много години - -е •'

1Зуцко-турската ком&спя по 
маядоавбата

Н ПП1Т1 иго носи!

Ромънската социалдемокрация и 
новата власть на Маниу

Нскоие за пран»н. «а нзбиротеяпет» система 
пшерзоне пропорциятаАнгора, 18 моемврий (Ян. Т. Д.) Воли* 

телъть на турската делегация въ смесената 
комисия за размина на населенията, Джемалъ 
Хюсни бей, направи предь иредставиталит I. 
на печата изявления, въ конто каза, че коми
сията е започнала анкетата си въ Одринь и 
Узунъ Кюпрю, кждето п(»езъ последни! (. 
бЪше избягало голЬмь брой турско 
Комисията е открила, че турцит!» сж били 
жестоко малтретирани. Запо тмлтатл в». Одринъ 
анкета по преследването на 6Ьжа»шмт1>, по
твърждава онова, което е видено вь 
[ракия. Гръцката комисия 
иичи работитЪ на анкетната 
каше да бждагь изслушани тжжителитЬ. Вт. 
едно писмо, отправено до председателя на 
комисията, турската делегация настоя та пълна 
свобода на изказване, бел. никакво ограни 
чвние на тжжмтелитЬ, и «а яви, че вт. проти
вен ъ случай, ней не остава нищо друю, огненъ 
да си замине обратно. Понеже гръцката 
тапия не пожела да вземе

национално-селското правителство тъп'*, 
ремонно, как го покойният ь краль Фе; .:-' - 
се отърва отъ правителството, р;г.ксю.: 
°гъ трансилванския националист»., Ьз- 
Военодъ въ 1920 година, когато Бра - •" 
проявиха своето желание, по това 
в тема т ь

Още въ началото на избухването на пра
вителствената крита, прели счпе Маниу „а У,;, 
съставил!, кабинета, рочънската 

та бе
социалдемо

крация издигна искането 
туряне на днешния

.условното раз- 
лийсралски. .обра 

нечувань терор,, парламент,. ,
свооошш нтбори. защото само тю 
може па се отиле къмъ елно 
вление.

властьта отново. Подити-^'• 
лухь въ Ромъная не се е пром«»н- ь •• 
презъ последнит Ь осемь години. 1- “т - 
нансовитЬ икономически усложнен*! 
ех; главната причина на сегашната кг- 
да тъ уредени, „старата клика“ ше знае 
да си

нь съ 
ждане 

тоя пжтъ 
по-дооро \пра

дий 
население.

Ведно сь 
кралия се бори и за 
днешната реаккмон «а

толз ромънската с •пиалдемо- 
• м Ьма на

ит .нрателнл система и

западна
осигури контрола на прааире.в. 

машина отново.
се опита да огра- 

кемисия и не ис- провеждане пропорцията. 
Следь

На „Кориере дела Сера“ съобшаттзт 
Букурещъ

поемането на класила 
«иу. ром ънската социалл* 

се бори вь последнигЬ 
национал

оть страна 
-‘мокрения, която 

, избоГ!т ВЪ блокь Съ

кървлив реакпия, се 1юа™“‘к»,:’'е!'*в“а,а 
телно по. )лаго:тр„: гно „олонещ-е 

Ес тествено,

на Ма :
Държанието ла разпит Е партии •• 

Групировки спрямо НОВОТО 
решително вра>.сд' ^.ю. Лис е - 

партия се прояви така, още въ първия мс'“ 
Вь речьта, която е държалъ въ пос.т 
съорание на либера.чскит Ь представите- ' ■ 
тияну Обяви открита война на написиа. ^ 
нисткото правителство, поето счита ка' е;-
огь 0Г|аснит-Е опити, било поради лигса^_ 
политическа опитность на членовете н3 
вителството, било 
които

ти тески 
ство е

леле- 
вь съображение че вь изборит г.. |. 

Произяеаатъ илутг.- • месещ, въ Ром 
алдемокрачнята ше

които ще се 
: ьма я. сотаи- 

озиттии; 
парламентарно

това условие, комисията не можец.е да про
дължава работата си и трЬстнаше да се тавьрне. 

ТурскнтЬ делегаттт

СЗНОн Вч1

и своето
1 Опече

тч 1 игурио ще добие 
представи т елс тво. 

Това

констатирах,' презъ
време десетдменмата анкета, че 
на мюсюлманите въ западна Тракия 
по-плачевно. отколкото се нЬрмаше. Обаче. 
ло-голЬми подробности не могат ь да бждать 
дадени, преди комисията да е 
клада си.

положението 
е много представителство би било 

значително, ако разтурени, парламент, «, 
гласуваль преминаване къмъ щ. 6
и тборна система

лоста
поради анархисти 

наиионалъ-цараниститЪ в;т1 
време на продължителното си опо^* 
егвуване нт. народни т+, маси.

Характерно е обстоятелството, ,,е

справедливата 
поради 

ГОВа е указало
негови. лиЛералски с^иц’" Н° 
нея ьзможно.

съставила до-

МртймхсЬяяъ кохгресъ ралскит Е 
обичаи гЬ,

министри не предадоха, сьо - 
министерствата въ ржцет!

* ‘ СЙ»!‘“

Т^-

т1, министри. II. се ограничиха ла 
•иновницит+з, за ла се сбогуват ь съ 

отежтетвието на новит+, министри
4*410 и групировките, ржковслеи»- 

проф. Порта и

Дневният», редъ на добруджанския кон- 
тт«съ. който ще се състои от ь 25 — .7 т.м 
• ь Шумен ъ. е следния: 
села тели ма Съюза ма

Ромъния предъ сътресенияоткриваме от», пред- 
културно-просвСтмитЕ 

дружества .Добруджа- г. X.,;,. Стефано»!., 
цели и тактика ма добруджанското 

Реферать отъ Дс. Господи- 
мето иа добруджанци — реф»*ратъ 
Симеоновъ;

{‘вфврвтъ оть Г1. Господинов».

Отъ Бер 
макарь и вън».

съоощаватъ

-ьрь прелеела^: 
та,ч-. сж биле господар», не 

кадьръ но и

им». геи. Мвереску, проявява' ь с‘. 
неприязън»., спрямо новото правителство, 
окачествяватъ като правителство на п-по1-*“
т ь и на социалната умргза. Т1. го обри*‘''‘ '
че е ‘^правило невъзможно обединяван1’ 
сътрудничеството на всички сили, отъ - 

нужда въ тия

въ София, че 
мини- 

иегсчзитЬ 
на ц^лия 

*’а всички финан-

Ч-рът.... така гилчоор:аии'.и-«на',а'1° * се
шбдрална тиртня ще бЦцте ™ 10 “ 'а, * ‘,н*нсо“
иогснист» Ч. *ц щ.„ и_____?> Жж<т>'а-<-Ч-.1к.

. д„ стншални ’

диижемие 
• 1а»,: о землчяа 

о т ъ Л. а амоЧИНОВНИЧСС;и
СОВИ И стоганскиорганизация м лисциплима

и др.
Ломският», комитет», при Съюза е изра

ботили и подари лъ на изп. комитет». 
копр»1иено знаме, което прели 
ма кош («са ще бжде осветено 
преславския митрополит ь Симеон»..

страната има юлГма 
времена.

едмо 
откриването

от». нормено- чукан» 
м<н а,,. //'I 7 пир.

Положениею нь Лобруджа.
а т I. 

с т.1 росения

4
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Николовь Скобата иа никого 

съглашениеюдежи, да обърнекъ погледъ къиъ Добруджа
, Подобно на Тракийци и Ма селонпн, на | Нима пашата родина не еску.пл та нас»,?

нахме ний бащини огнища и дойдохме па Нима ний та мина: и ще се простим ь п, Силис* 
:имь разгуха на окърнаненит!. о.ргпа « т: ;. 1улча. Л • ■•рич»., (угрлклиъ и хубави»!, 
танка Ььлгарич. Не вкусили още от ь ела-! плодородм» села ? Нима ще скриваме оть

ЗаОнтЪ иу извадени. Значението 
иу бързо пода

[гигЬ земни, ний, младитЬ до^луикански 
Ьне, се скитаме,неми .и недраги,но тралове 
села и изпитваме ужаси»!. ни мизерия 1-1. 
то бедната ни покровителка не може ла 
Ь ги.

поглелл <и в*..-личеетнемит!. златни поля, които 
красять нашата ролина? Не! зрЬбва ла бжде 
отговора на вгЬки добруджански младеж»., 
оставил», мило и лрлго. ла изпитва мрьсоти 
итЬ на коварния потисник»,. Ние всички 
требва сь жарь ;:а работим»., да се органи- 

■ ■■ лздензКМ юбр\аж ЗМСКИ Iрупи и 
1. закрепнатъ и станат ь 

мощни, ла ло.челечьщмлта редомь с». нашит!, 
•а . ', ла стр ». веригата на роба. кои:*.

Лондонският ь „Дейди Мейлъ* н». една 
статия оть полковникъ Алфрсль Сзедь лава 
«.делията оценка за малкото сьтлашгниг

„Политически промЪни 
о!Ь Iрамата важност», бързо създават* 
едно по-лрую положение оз ь онова, което 
сжшествук.» иь централна I.крона оть мир 
ии|1. доюнори насам ь. Малцина хора, пори 
в». засегнати» !> страни, схващат», дълбоки»!, 
изм».пения, които стават ь вь устроиството на 
Малкото си.зашепне, «ози троинствеиьвсъюзь 

чехословашко И Н осланим и Роиъним, 
които е основата ма дипломатическата пос

тройка ма централната Европа от», войната 
насам ь.

Злата съдба не пощади нашит!, майки и 
ци; тя жестоко уви своят», кьрва>>». .* ь 
иддруса из», очм а • на пи 
интЬ майки далечь отлитат ь, 
игь участа на своитЬ синове; сестре 
1хвать подъ тежкия гнет», на робството. 
л чуваме, как», синъ, от». Ю юли .и. 
,Ьль млйка, баща. I!, умират», без», ла 
дать оросени отъ кристални»!; сълзи из 
овиа обичь; оть далеко — само четем-.; 
|дцата ни се кжсать и ний п-юклнна-: 
рисника.

Млади лобруджлнщ-' Македония е поро- 
ш, но македонциг1> не; млалит!. .македонци 
отятъ сь ентусиазъм»., оргаил'.-лапи в». 
тежки групи; ний чуваме ткхния глас», 
окс» ла се излита за свободата на измж- 
а Македония.

клте с »,•]■

"езь ; т
■" иЕ НИ с.ч и на ли вериги.

Неда : -з 1. *1 V з - .и;!, ла'щреЧ1уСквамия 
ма парти чзнеки с:->:и и се сплотим»., зашою 
в ъ минал >то ютен

п»-_г ) плем*-. до завидни пзтл-.жение

Нека и- ■ • м гзлеж». яо'*>руджанеиъ *.и 
«. край и гамь. г дето »а пр 

!»**.:», то е озарило слънцето, ле при баща и 
майка е преживял ь най елллкит!. минути — и 
се организира, зашито • а.чо сь здрава орга

ни «з .и * и гил-н. зае нос:ит немь идея

ит ь си. ще :•;•••?» ‘-.ч ь ; опна земя и ще

анитк гр

; л ' I- и «пит ма та на

спомни за ьв ь
Носсшсниею, което кра.ть Алексанлъръ 

сръбски
прави «ега в». Парижь, макар», и вьнизмо да 
е една кралска разходка, вь сжщмосзъ е 
крайната цока иа 1»роз4еса на постепенното 
раздЪлеззие ьоезо продължава отьлЬтош. 
между зрнтЬ държави.

Малкото съглашение оь образувано тлав 
- ш ла предотврати връщането иа дабебур- 
к.зт.) ... .а', тия. !о 61, дейно насърдчаваио и

г >КИ -Мг. 1.3 Т и з майки

и -а пи.

ба-г.Адня на 1 ле-и мнрии I и»п клина реши 
I. НсЬки на;юл •. .-ма право яа >»пс упраз«.^ 
ванъ на СВО: 
на .воя ми:е

вбото ромъкско правителство 
и малцинствата

аенларзихята м Наниу

2. • ■
:,з • е, -г;н
и е ;ик ь; ). Да йжде ежде ь 

п| два н«. |.-»з «а 
Ь ' в*. I !. С ННОНС ■

Франция за тзомощь, срешу 
н " и .;*-, ма.- .о нападе»;ие. Франция смаб- 

• ми. -.а -''ал-ито съглашение с», всичко

закриля- о

иа е
н.-.иарод ь да ги у

,-ом ь >• ,ре •». р-.-.ч .». ••• а;

и м *• -епици»

г. :. Поп » и Вай да В сне л

! •’ и ь!,».»:.з г.шьми ноенни комисии, начело с ь 
френски « прали, -.д ла ортлмизиратъ ар-

■%
арии.

на ь ь м.... -и. : I.: а. 11р< -ее.
шемет ь реши

телно едм<-> Т',1-10 зад »,..<• иззе оть името а 
правигел*. • готе »•

парламентарно мно <•'•*• *во. 
нать ..есен 

I волства. през т.

нь ! слУжеше ’ !ГО
• критика п, • «

зель, която 
и •• ‘ гнек ... [. »• **« 
веаливо въпроса за *: 
не само ;лаз0'0 ми -а .кака I Парижки 

т ъй т с

Как-,, можеш- льрк-авота 
.■.•. а

ч, к- 3
■ Ромьнскиять министър ь председател», 

рзу Маииу е направилъ следната лекарап. . 
[въпроса за малцинствата, гредь злин, 
|тлъ кореспондентъ:

..Пр<зГ>.1емата ма мадцинетната ше бжде 
илелана спорелъ важност»,та си. Праьи- 
1Ството те н разреши чрез», елит, прга- 
•ески хаконь. смлагип носганонлснинта 
конституцията и духа на времеттз 

по жин!.емь‘.

•*.пи: и м,.• 4 
I 1а>и юдина, обаче, разцепление зам 

лашьа всЬка една отъ трмт!. държави, които 
• о с ьс завлякат ь. Го е наи-много напреднало 
мь г . ославия. кждето е най-сериозно, защо то 

ката аримя с най-силна отъ трит!,.

па '■■хлешея, 
ГрГ.бваше яа ми- 

голн, на брожения и незадо 
и , I МИНОрп.Тар м я |м-жпмт 

. . , у » не ..» нат.с»- • нит * Югосла-ш- I- едно и -кусшено създание
Го еза да ден Ггз: из м »

-ч (и ‘ад.ч. с». тавена слель войната 
11. се различаватъ помежду 

.. з. култура и дери по ешк»,. до 
:з цен- Следь убийството на т!.хния 

1>риа!ит1. искат», пълна

и з«;«- » * 'М • •••е • идо ел*.а ;, и
:.а , а*-; си:.-м ». » . { .• сиДешцацнп но г. Вайда Воеводъ з • » »■ т. ••а;. I И -из;1. . "О 

ноДИ1е. . »’.! .Нз ромънския в. .1упта, ( ь. IX.) • ьс, та 
ь от», Клуж». (Трансилвания): н-кь .С» 
гиш ъ Дойч *съ Тагед *п 

И»стресна декларация, направена пт». ми.и- ра
Восво;; ь.

•»,.
говоръ, »*о 
д »,• >> а*зи*з инт- . .•

,ле.»-.'геите но ла се 
ждами 
мд г

.«Л;.*«;Т «- »• »ч ► г.а: ь » а.*»г аа юМОМия.

Ра п .... 1» сго нь Югославия и въ ней-имаме
ц.ц а; е ун.заши.зо ромьнскозо и чех 

скот правиIс.л зна. Миналиягъ месець д-рь
.'Лачен 1. 
з« га :л

'едоно^мил • • нл.ц

I нътрешнитЕ работи г. Ваипа 
д». специалния пратеник», на тоя вестник«.

заявил», г. Вайда

Дн:е:«з рев- -ни
. АьрнатСкиягь водитель, наследникь 

настоятелно поканень иь Прага.
<а г. ::г »еап}»а«ят ». р а ж

>вото правителство 
1веч«шь — има наи-искренно70 
□вали въпроса за малциче гката и зь не: оь::

адо-зи врат. :«»* «а 
таряме »» 
редното

А • ' ж -3 •

*I :дз.мо |желание да • -«ениет за неговото пж тупане 
. и каль да се види с ь г. Рамзей 

-к’% «а . ■..!... ;щ :ама време 61. вь Праг а.

баче, бе, .«■ л-ръ Ма 
чекь има една драматична среща сь д рь 
ЛГасарикь, ътарннгь презмдеитъ на Чехос.ш 
ьашко »( 11. д-рь Ьенс|цъ. Сь сь.ззи *еа очи 

; Масар,<. • молил». Мачекь ла спре хьр>- 
’ *-• • а-- ■ ми» :■ V движение.

.1, ». Ма скъ от: оьорзъгъ, че хървати»!- 
с.мт.татъ да . рольлжава: * тв»рдо своята по
литика. завз.'ща»за оть Радина.

. два рреч< кото п{чзнителство предприе 
и -а авни де*з твия. Го покани краль Алек

сандра вь Парижь. за да се уведоми от ь него 
■ >чио. доколко политичеекг.то {«азединение на 

- ( т слаби •.•-•ага армия, като
• ".-ва сила.

Другия членъ а Малкото съгльшение.

ми:) , гра на нато м«-••ие ъ.

егпшчо положение, за ла му даде еди,

■телно разрешение. Ще потьрсимъ една ос 
юаа, която да постави ззь съгласие изпере- ( 
цт», на малцинствата сь най-върхоьин1 )> ; 
ЯТереси иа ромьнската държана. О.

1рймципи. които ше ми ржководягь при 
енето на тона окончателно разрешение, 
Станонени по епинъ прекрасен», начин»., г » 
■иг” гията оть Ал а Юлия.“ — Слель това 
©ви - министръ на вътрешни: !. -люти е . - 
■залъ надежда, че презъ изборната »>с роа п.е 

* намъри на »ннъ, за ла се изключат ь ис!.- 
1кни борби между партиит!.. а най-вече между 
1лпинстната.

• амара .. а к на ;'а ни за

.>'• лз ..ма п ак
-апрани ч

май
- »!«.- Т' )7С Таст».

1. М . : -а г I,
( V

-1

, а. м-шиг.т;>:цг л •• « 
га ик

■д- .«анс

и........... »з ь о >д:а: л
д >.рж зва га.

• а с гр, * тура ,-а

УкгарцишЪ искатъ ревизия ха 
ЗЙриахохския договоръ

иазече До РЗО поатгетл.' (ьб|»шв

Куреитулъ (17. Х|.)- Вь врь з сь р*- 
то се воля:», между прави тел-рорит!.. к

■«но и малцинствата, п^нигелегнего е 
Мало желание ла гтреговаря гто отя!.дно с». 
ВКСО»щитЬ и. маджар-*т!,. Маджаре*-ата партия 

подобно на

И 3-

Помъния, не е вь по-добро положение: 
! нейната армия не е още снабдена доста 
! тъмно модерно и добре Страната еква 
. «а ; ражда.л ка война тази година, а идването 

на Мамиу сега, безспорно, никак». 
ик ,• и.,о общата кауза на Малкото

поискала е. зо споразумение,

■ова, което 0!, сключило сь ачерескаии 
кзнителегвото. обаче, до «„• 
хло само преди » '-орен», с». мь и 
нано ма мандати:!, та нар" “»

на 13 т. м. в 
: ;*ег та..•••-. г ,

)»о з»«*-.,.*<• на Г;.-и

ц». а.зччз-ра н«. «-зачел 
> лл зя сх с*-з «а. и м. 
ге искало миролю* 
а»»0!зския договор»,.

Всички весиичн о

и г *т!,.

а им ». Г. Г1,.*:.'Д

ла тирел *- 
:;;ч-Д' •а’'.»'-

-м млас:.... ,
- . ат.зи м I. | < «-I лашение.

11о име. Малкото съглашение може да 
десни ит . - ;р,женич] ;рс-л».;. • аьа да съществува. Но за пели т I.,

кукаме налъ централна Европа, 
» е *• * !■. . - а ! нетовитЬ зжби вече сж извалени и значени

.1 . .•«•< ;.-«.«'•■ рзт .ит}. ето му, ц.зто между изроден з. факюрь

. • о.| г», които бързо пада.

I се: I ред», О. И.

на по- овора, н ьзъ 
оть устава на Обществото

!ЛИ. полза ма това р.еиизиране.

Сью.ь ма.Адевьруль" (17. XI) иу».«ликува 
риото заглавие една статия, нь коч.о мс-ж- 

газва: Министрть но нт.треш* 
заяви сь ис- 

осмовнз»7 Ь

пол».
за 10СНП.1СТ-I зт>. И "-»• 'р-м- зшгпалнит !,«нлъ !3».у гр

граден»: .• СЗ--.Тг друго се

тЬ работи г. Вайда Воеводъ 
еностьта, която го отличава, че 
имципи които ше ръководятъ правите.:
вото при намирането на окончателното ;а

шаване на миноритарната проблема, су. »'-•* 
колепно установени иъ утешенията оть 
-Юлия. И наистина — казва се по-иагат ьк д 
* статията — националното събрание нъ Ал-

коит
на оратори»! 
се ис «а ла с«: ..аг;-л« ч т

ЗЛ МИ^ОД“»:!И1.0»0 14:.Ч ,

основа на -д 
на Пароли т 1. Четете и разпространявайте 

в. „Добруджанска Ьорба“
Ал-

йуг.и» и левъ“
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момичеIа, каю и заповедали при юн 
власти гЬ, ла не допуща за бждаще , ' 
н*;то ма ония жени и момичета, конто ,ма.1 
поставенъ отъ тЪхъ белегъ на

Кшпо става въ Ронъния КаквостававъДобруджа е.>

челото.Съобщавать ни оть Силистра: Ве. тма 
ш падането на Брлпяму и поемане па власи.та 

Маниу, се посрещна оть цклото пасе* 
|рала и пкржга сь неописуема ра

дост».. Всички е;. увЬрени, че за Добруджа и 
лобруджанци ще настане нов е- л при управ
лението на национал ь-наран. спи . Досегаш
ният ь префекти е уволнень. На неюно мЬсто 
е назначен ь Мелидоль — силистренски алмо- 
кагъ, арменец», по произходи — единъ из- 
вьнредпо много добпри и благородень чо- 
аЬкь. Кусурл му е този. »е е много мекушанъ I 
и има опасности, ла не попадне под*, влия
нието на старитъ хнени — Иучере, Зуга. Хин- 
цеску и пр.. които дирижира:ъ цинцарскит!. 
изтьпления надь бьлгарското население. Упо
рито се ювори, че 1 нч последнит Ь еж внушили 
на цшшаритн да засилят ь ссча оше т-вече 
терора н.*дь бн.нарщЬ. за ,*а ги предизви
ка! ь к им и реакции и д : компрометира п. 
т.оиата власIи 11 тл дежда, като, че л». това 
се оправдава. На много мьст, и българи, и 
ту рий сж бити и изтезавани.

А завчера. безъ какъвто и лае поводи, 
цинцаригЬ ни с. Царь Ясеново, Нккадънкар- 
ско, убиха българина Василъ Тончеви. Новата 
власти, обаче, изпълни дилгътьси. За пръвъ 
пжти, оть толкова голини насамь, отъ какъ

Военното пошепне се вдига На 14 вечерьта ви село Сарс?.тз-Ь 
иЪколко българи се биле събрали ^ "...Сьобщана» и ни ог *. Букурещ и. че завчера 

въ понеделник и, 2 ч. сл. обеди, м-рь предсе
датели е били приетъ отъ регенгения съвети.

Г-иь Мтниу е иоцнесн;:». на регентегвото 
декрета за вдигане но люто положение въ 
всички градове и села на 10 килом-ттра на
вътре ог.. границата на Ромъния. Въ окржж- 
нигН и околийскигБ центрове мякмрь и ла 
сл* по-близо оть 10 кл.ч и» границата, по
етото положение се р ии л

Декрегътъ, слели к?то б.тль помписанъ 
отъ регентския съветъ. били ратифицирани 
и оть министерския сьнетъ и клизалъ нъ сила 
педи ага.

от т. 
лепне в». ската кръчма, гдето приказвали и т 

защото викали „ура“, около 20 шпиц. , .3. 
палнали, чупили джамове и нанесли с,^-. 
побои на няколко души: на X . *. ^ 
нови оть гр. Русе сцепили главата, 
Георги Петкови и Мг. Сгаменъ.

с '•...

Въ селото Гарвани, колонки 
донци пребили на 3 ноември сг.нл з 
Янко, защо го имъ казал »., че вече ся *гз 
нетърпими съ своя търтейскм ж: нстг .• 
точното си натрапено гостуваш*-. Кзра>: 
Кудинъ Великови щЬлъ да бжг.е о:.:ие: 
отъ сжщитБ. ако не билъ се прптекатъ • 
помощи горскиятъ — з шитата на Ку::»;«г* 
била друга, освенъ че билъ изпршгнт л! 
поста да повика битиятъ селянин».. С«х.‘_: 
вати ни сжщо, че колониститБ лютосг :•> 
воли на селото.

Залържлттето на поеното положение кран 
границата се дължи и >«а комс Iлтирлното 
раздвижване на бо.и11е1ШШ1.11 войски по < рани
цата съ Ромьнии

Дава се обща амнистия
300,000 души ще бдчдатъ амнистирани

Издадена е била вече заиог.едь за на
значаването иа една специална комисия, коя 
то ла изработи законопроекть за обща во
енна и поли тик»ска аминистии. Спорель 
указанията, които са дадени на комисията, 
аминистията ще засегне близо .400 хил. души. 
Дали амнннетннта те завегме и емигрирали 
тЬ кь България лобруджанци, не е известно.

Ука.зътъ за обща амнистия ще бжде пу- 
бликуванъ на 1 лекемврий, когато въ Алое 
Юлия ще се празлнува десет! олжянината отъ 
обединението на Ромъния.

Едно нещастие на ромъно-бъяп 
скота граница

Пдинъ добруджанецъ убитъ и еж 
раненъ. При какви обстоятелства I 

станало нещастието
цинцарить оеснея1ь изъ машата хувава земя, 
убийцитк цинцари 6—/ души, бидоха зало- 
веени, вързани и оковани, и подь строг ь кон
вой, докарани въ Силистра вь завгора. До 
сета, гакова нкщо не се знаеше. Каквото и 
да направяха, цкн аритБ си оставаха 
покоявани. Казват»., че войскови, отделения 
пръснати сега по селата, ги ооезоржжавали. 
Цинцаритк, обаче, си криели оржжието вь 
дворовегь ма българитЬ, които о<>винявал»1 
вь нредентизъмь.

За да се

Завчера къмъ полунощь, на гранив 
ни къмъ Ромъния, въ мБстносгьта „Бешъ-те? 
били забелязани отъ българския постъ 
непознати лица, които се опитвали запреш 
нать на наша територия, по нелегаленъ п1' 
Войникьтъ ги предупредил ь па се прела.::' 
но вмкего това, тБ започнали да бьгать.с? 
мейки се да се укриятъ. Тогава постни*' 
койникъ стрелялъ върху гЬхъ и наран»1 
и двамата. ПоследнитБ били отнесени вь- 
Караджа и тамъ се установило, че сж Иад* 
Ив. Сганчевъ, 43-годишенъ, оть с. Ка«сч»да1 
и Георги Тихомировъ Христовъ. 48- 
огь с. Гол. Кайнарджа Силистренско.

Въ общинското управление на с. 
джа Ив. Станчевь починаль оть

неооез-

Нареждания за изборите
Министрьтъ па вътрешни:*. работи сь 

окр.у.жно 'Ю нсичкиг I. окр.чжни управители е 
ллль предвармгелнигК нареждания вн пръчка 
сь обтцнгЬ законодателни ттзйори на 20 лек.

постави кран на т!.зи кхтжи-
.тения, една делегация оть селско-работни
ческия блокъ, съставена оть М. Макавей и 
М. Кручатту от о страна на централния ко
митети. Коста Стоень и И. Сарафови — 
комитета Силистра, Хертня - отъ комитета 
Крайоаа, И. Крисеску — о.ь комитета Сеае- 
рпнь и селениптлъ Латтбро — оть комитета 
Прахово, се представили ьъ ежоота следъ 
опьпь ти. министерството на вжтрешнщ-Ь ра- 
боти и протестирали прот.ч.ъ зверствата и 
беззаконията, вършен.: отъ иинт.аритъ.

Делегат, ята сила

Промяна въ администрацията отъ

К.ттНовото правителство е предприело едно 
про"ювтпе и разместване на висшия плиппи- 
сгративенъ иерсоналъ. Всички стари префект»! 
сж уволнени.

Ццмцарска депушация при №По аграрната реформа
Делегация отъ Ь цинцари начело съ " 

кой си Мишу, който билъ кандидат ь за ^ 
представтель следь, като се представ* 
завчера на Вайца Воеводъ, явило се и яре- 
М-рь председателя г. Маниу.

Г-нъ

| ;не:а о’ ь държавния 
подсекретарь г. Ионицес.:,. който соещалъ 
па изпрати единъ специаленъ 
направи анкета. То»; е

Министерския съветъ разисква въпроса 
за аграрната реформа, I. реши да се нпзнач»! 
г. Веригль Потарга, доктор», из правото, за 
технически сг.ветникь пр;: министерството на 
дьржавнит Ь имоти, сь специалната задача па 
усьвьршеиствува аграрната реформа. Г-нъ 
Потарга ще се ползува съ правата ■ т държа
вен ь секретари, докато по закг-ноаателенъ 
редь бжде учредено държавно подсекретар- 
егво при министерството и лър.кав си Г. имоти.

инспектор», па 
поиска:] ь специаленъ

меморандум ь вьрху всички факти, 
г. Коста Стоевь, ьъ ка- 'гМаниу не ги е приел ь 

га си, а излизайки отъ Министерския сьв: ’ 
Циниарина Ьарс»; 

шстлтГ.лак'

'!• сили.. тренски 
заявилъ, ооаче, че 
ек гора, колкото и 

яз е самостоятелен,», ла не биде обкржженъ 
и повлиянъ именно оть ония. 
рат». беззаконията и убийства 
•• компания.

народе»! ь преде тави: ель. 
се страхува ла не «'-и ин. ги е изслушалъ на двора, 

изложилъ исканията на коло» 
сл ьлватъ:■ . дирижн- 

— Пу теревци 1. Правителството да имъ запази 
отьКонференция съ представителите на 

малцинствата
та и имота, които сж застрашени 
руджанскитБ българи.

2. Да имъ се обещае запазване с ^ 
оржжието, което не имъ е било т0'1коа^в| 
обходимо за защита, колксто да имъ сп 
за родниг-Ь мБста.

3. На

Помощннкъ........ гггаг&гггугйг.твг.*..-Министръ предкедателя г. Юл.:у Маниу 
е ималъ конференция сь граф». Бетлеиь.

:а партия, съ Францъ — 
Фидя^рмачъ - на еврей

ската партия, въ свръзка сь : ; .:кго :иь:гI. 
избо

во-
Силистра 20 ноемнрий По

на помощннкъ ми «истра Ионж ••
' .......... :
за да анкетира убийството иа .. 
чев». отъ цинцари! 1, въ с. 
идната седмица 
помощник ь

дитель на унгарска: 
на немската и съ нареждане 

КУ. тук ъ при- 
члпчиреску, 

‘••парила Тон- 
1-1арь Асеново, За 

.. . .и- ак™ ' <“ • М И самия 
птюпьрн аним.тта и У. . К°'"° ще
гарантиране живота и имога на "
нл-елсиис. Цянцаритъ пр^дъ™аВа'ъ^ °Т0 
•търждтъ нахъл-о и .............. ..

чело »»а окржга да се 
единь трансилванецъ.

4. Да се постави вь авителст®ри.
Министерския съветъ издаде едно коич»- 

мике вь свръзка сь тая конференция. Вь него 
се оировергаватъ лансирани: Н съобщения, че 
е разисквано по въпроса за малцинствата.

Бьнроса з.» малцинствата и1»ма да може 
да бжде използувань вече »а изборни пазар
лъци. Той ще бжде разрешеш, съ специален!, 
законь, който ше бжде внесень 
камара веднага следъ нейното свикване.

За ла се лале
тЬ партии да взематъ участие 
борци колегии, взе се решение държавата ла 
понесе разходи гЪ на партиит к за харпп:. 
тЬ плащат», само печата. А 
кандидатури в»- всички колегии, разхода е 
седем», милиона леи. По *акъвъ 
се лале възможности и 
на малцинствата па участвуват» вь .•з>рит Ь.

Издаде се нареждане лг< .администрацията 
ла не се бьрка въ изборитк. Нъ избирателните 
мкега ла н км а полиция и да се гарантирап. 
иапьлно свободни избори.

В», правителствен».тк кржгене се твърд»*, 
че на първи лекемврий ще бжде дадена т- 
лкма политическа амнистия. Не 
колко души ще засегне.

ПР
-----единъ цинцаринъ, който да за^',Г%

вь парламента ингересит1ь на колонист^ .
Г-н ь Маниу е отговорилъ, че кРа'1 ^ л 

правителство е длъжно да гаранпФД 
щити живота и имота на всЬки гр-' ^
какьвто и да е той. И правителст04- 
изпълни тоя си дългъ.

Добруджа, как то и ц+,ла Ромъ^ 
нужда отъ спокойствие и редъ, за ;*2 
народътъ да заработи за своето и за 
държаната преуспяване. И безъ да 
щае
ще проучи исканията имъ.

листа

ла се
въ новата *:*

2<о&п цпнцарекц изОебателсшба
* *иза нш « Шме чдзати

икъ :;1 
Ц1е‘:с:

възможност», и на малки* 
въ всички и »-

.ещо, казалъ имъ, че прав

нарит** и :.;.и ноиага'иластъУ'РаКа"1" 
ттьршат 1. юпуми и ттлтьпдении 
ского население.

_ Сега обхождали селата и
хубави жени и момичета, у;щя 
белегъ на челото. Такъвъ г^.,1 
вили и па

каю
за па се поставя гь че цин- 

чродължавали ла 
надъ За сбеоекие ка читаюедв^ 

адоиатппЪ ха беешхока
Зългар-н.т.ннъ ще 

на малкиТо партии
на всички ПО
ЛИ по единъ

Понеже целия редакционен» * 
ще бжде заангажиран»

зелегъ тЪ
дъщерит Ь на Никола Ма 

с. Вись -Кчои, Гутраканс 
оставилъ семейството 
България. И

поста- 
риновъ отъ п|*тетъ

идната седмина съ конгреса, т0 чц 
ния брой 6 отъ в „Добруджански 
ще излезе въ четвъртъкъ на 6 Д* 
«ри т. г. И за вь дждаше, той 1,1 
лиза редовно всЬки четвъртъкъ.

ако. коитоси , нелавна

....
е още известно на- *

власти 
иа °вззащитиитк


