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Въздишки
Оше грей надъ родни кжтъ звездата,
Що покри го съ тжга и слава.
Свети и вь душите идеала 
И напредъ деньгь ни озарява...

Озарява и Балкана роденъ.
Що сьсь погледъ милва кржгозори 
И надъ Добруджа печална, клета,
Тежко огорченъ чело обори...

И легенди дивни шепне тихо:
За старинни походи и битки.
За юнаци и войводи родни,
Кичени сьсь слава и сьсъ китки.

За Раковски, Ботев ь, Караджата,
За страдания, з; борби и вопли,
За духъ полгнъ и за свободата.
Що сьрдца ни векове ще топли.

Съ радость пъленъ днесъ е и Пирина 
И къмъ западъ сочи въ далнините:
Кьмь Шаръ, къмъ Бабуна и къмъ Вардарь, 
Поздравъ праша имъ презъ планините.

Тържествуватъ на югь и Родопи,
Гледатъ Билото море засмени 
И кьмь изтокъ си ржце простиратъ 
За Марица чезнагь упоени.

Нова вЪрз свети въвъ борбата.
Мощь крилата, правда и духъ воленъ — 
Пзкь благословен!» е идеала.
Огъ врагъп» ни поруганъ и хуленъ.

ВсЬка грждь е преизпълнена вечъ 
С'ьсъ надежди и мечти омайни —
Лламъкъ дишатъ и сьрдца ранени 
Пламъкъ и въздишките безкрайни ...
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Обществото но кпргднтвобруджанска дума
Вь началото на този мЬ- 

сець септемврий зь Женева 
ще заседава Годишното събра
ние на О. Н.

Този институтъ толкова меч- 
танъ въ миналото и то отъ май 
прогресивните елементи на чо
вечеството, най-после мома 
да види своето официално 
сжществувамие.

ГотЬмата война — плодъ на 
международното съперничест
во, съ своите ужасни за чове
чеството последици накара не 
само отделните мислители и 
политици, ио и самите народи 
да помислягь по сериозно за 
създаване на елинь междуна- 
роденъ институтъ, който да 
може да предотврьти за вь 
бждаще събития, като тия на го- 
лемата война, която докара тол
кова морални страдания, тол
кова материално разоряван-:; 
човечеството и доднесь е още 
подъ нейния кошмар ь.

Р.то вече години отъ като 
тези институтъ р >:и. Къмъ 
негг сж обър» ат .1** повледиге 
.)а победители и победени. Той 
представлява едиз гол1»ма ла
боратория. вь която се пре- 
иеждагъ всички миров 1 въпро
си и се търсягь нови формули 
за обединение на човечеството 
за прзтжпявзне на противоречи- 
тЬ интерес», за отстраняван 
на всички фактор.е които въ 
миналото сж бивали източник ь 
на недоразумение и ум пача 
между на роди Н..

Щели успее той, дали ще 
оправдае своето назначение? 
Ето гол Нмия вьпросъ, на който 
отговора е доста относителень. 
До днесь тозисветовенъ инсти
тут* е прекарал»» нТжолко 
кризи, но винаги е сполучвал ъ 
да т.1 превъзмогва сь леснота. 
Вжтре В!» него и вьнь около 
него става гь големи борби. Гои 
има свои приятели, но и големя 
неприятели. Можем ь да кажем ь. 
че човечеството е на двГ. рл- 
дГ.лено: Много държави и на 
роди чрезь О. Н. тьрсятъ по
стижение па свои егоистични 
домогваии.я Поради което оне
правданите в», мнналато— т ьр- 
сяши пжтя ма справедливото, 
искреното разрешение на вь- 
нроситЬсь огорчение стоять 
вьнь оть него или макарь и 
негови членове ираятъ една 
незавидна роля.

ния. гя доиуснати и ще бкдатъ 
допушени гргъшчи. ноиго съ 
всички свои сили. щ? се млчи 
да ги поедугяжда и кавртъме 
отс~р /навя.

"Добруджанска дума“ 
няма н:зтчен с .7 буди ум- 
рязо. раздори мен ду добру- 
джанци. — Та ще се стреми 
да 6яде носитель на съглзс.е. 
на единение. Тя вина?'.', съ 
всички сили ще хлопа на тгъх- 
нага съсссть — па съзнанието 
имъ. да ги опомни - да не 
ги остави да проспетъ най 
сюблимито имъ желание — 
Свободата на Добруджа.

.Добруджанска дума* 
си поставк зя задача да 6яде 
розпространяканъ исключител- 
но мен-у добруджанцит/ъ, а 
сгедъ това между останалия 
сь/ътъ и то съ едничката за- 
авчз, не да имъ иропзвгдва 
революционни <-октричи за по
литическото или социално пре
устройство на своята родина 
България, а за пр:мг,на — от- 
мгънага нз ония стеснителни 
междун зродни < оговори, ноиго 
чрезъ силите, отрицанието на 
правото и с ргеедлсвостьта. 
създадоха и оззночиха поло
жение начвого ние днесь виж
даме съ заробена добруджв.

щДобруджанска дула“
следовател о, ще рятуса за 
провалянето, за отмяната на 
днешната п >литичесна граница 
на Добруджа, ното й бяде по- 
дена танаеа. която да отговаря 
на принципа на самоопределе
ние* о на народитгъ съогледъ на 
историческото.етническото, емо- 
номичесн >то и географското раз
положение на тази българско 
провинция.

В. „Добруджанска ду'
мл" може да плошо нп>ноя 
държава или нгъной хоращ но 
той ще бяде приетъ съ инту- 
сиазъмъ и четенъ съ възто/гъ 
отъ вегъной честенъ добруджа- 
нецъ и добъръ българинъ накто 
и стъ истинс-ия чов-ънъ гдгъто 
и да се намира той по земното 
нълбо.

вя е заглавието на на- 
стникъ.
е ражда въди и тежки— 
на изпита-ис. До'руР-
0 движение, отс аича
зсамъ—5пе.:одарзние на
1 причини се чувсткувя 
%тица. прилича нз роанъ 
:йго излазълъ отъ ста-

чиарь. търси подслонъ 
^чиюти, за да заг-очне 
'лодотворна работа, 
ващъ тази нужда в. 
уджанска дума* си 
зйзздача—съ риенъ да 
чилеиъ отъ н/ъкои оси. 
осрещне, да му отдаде 
о внимание, да му па- 

шпра. зя да го приюти, 
опази отъ зли вптрове 
мвани стихии, 
сме вз ронни зори — 

мрачната нощь не е 
надежвхгт ся

А. НедЪлковъ

За секврстра на страната на Ромжния, за- 
щого при вс^ко подновяване 
на преговорите тя е поставяла 
все нови и по-нови условия.

Съ идването на новото, .на
родното управление“ вь Ромж
ния, надеждите бЪха доста го
леми и се вярваше съ упори-

Ромжния, за да обезпечи нЪ- 
кои свои вземания, като по
следица отъ войната, тури подъ 
секпесгьръ всичките недвижи
ми имоти на българските по
даници.

Вь редовеН» на тези бъл- тость, че на този вьпросъ ще 
се тури край. По наше разби-гарски поданици влизать и та

кива. които сж родени въ До- ране може още да се в%рва, 
бруджа и заварени тамъ отъ ч? Ромжния ще гледа да при- 
ромжнскигЪ власти, но на ко
ито сжщигк отказватъ качест- вот© окончателно

ключи въпроса, защото него- 
оеш :ни.е е 

само въ н^йна полза, чо не и 
вь тази на собствениците, осо- 
бенно тези, които имать полски

вото имь на ромжнеки подай- 
ни зи. Днесъ за днесь точниятъ 
брой на българските поданици 
не е определена», като броя имъ 
ще зависи отъ случаймостьта. 
или по-скоро оть установява 
нето имъ по взаимно споразу 
мечи*- на България и Ромжния. 
Преговори за вдигане на се- 
квестра сж се започнали на 
нГ.колко пжти още вь време 
у правлението на земледелците. 
Опити на преговори сж пра- 

при днешното управ
ление. Обаче до крайно ре
шение не се е идвало По чия 
вина сж се спрели прегово
рите не е известно. На всНкой 
случай вината изглежда дз е

ь ъ успеха.

бруджанска дула“
ъ първа задача оа абе- 

голо себе си всички е с- 
»идете ли на Добруджа ,- 
)гъао. Да пр /мпхне всич• 
» пречки, н иго дне ъ 
ондатъ. Да установи, 

найто
да се движи то. Дв

имоти.
Огъ десетъ години насамъ 

приходите ОП» секвестираните 
имоти се събират ь оть ро- 
мжнеките власти. Данъците 
осгаватъ вь тяжесть на соб
ствениците. Щ»лия инвентаръ 
е унишоженъ. При най-благо
приятния случай, да реч-мъ, 
че се вдигне секвестра. едно 
ново нещастие ще връхлети 
вьрху техъ. а то е. че всички 
собственици на полски имоти, 
бидейки чужди подпнници ще 
бждать принудени да ги про- 
дадьтъ, тъй като съгласно ос
новния законъ ма Ромжния. 
чужди поданици не могатъ да 
притежават», полски имоти в», 
страната. Значи требва да ги 
продадъть. но и тази продаж
ба не е свободна — ие е по 
желанието и волята на соб
ственика.

Съгласно новия законъ, спе
циално нагьк мен >» за Добруджа, 
собственика-продлвачъ е длъ- 
женъ първомъ да предложи 
имота си на държавата и само. 
ако тази последната се откаже 
оть покупката, собственика мо
же да го продаде на трети ли-

•аже пътя. по

яса всички пречки и 
. които во. но или не- 
1гсто пхти се допущатъ 
сстеснитгъ роб т . То 

за мисъль да обгърне 
енутъ всички братя, 

о една или други при

печи и

предпазливото, хитрото и безь 
значение единство.

Тона всичко е турило в», ра
зочарование много приятели 
ма о. и. Тези методи не мо
жех» да бждать споделяни отъ 
много съвзети, като тия ма лор
да Съсилъ. Жювенела и много 
други, които за да снематъ 
всека отговорност», отъ себе и 
дз оправдаять предъ човече 
егвото своите схващания за 
назначението на о. н. тЬ де
монстративно напуснаха о н.

Върмо е. че още е рамо да 
се иска оть тия. които се сьби- 
ратъ вь залите на о. н. да бж
дать истински човеци. ВеР».о 
е, че още време е нуждно 
тото народят Г» и т Ьхнит Ь пред
ставители да достигнатъ оная 
висота, оть която да наблюда
ват ь и разбират», значението 
на о. и. Но не по-малко е вер- 
но, че д»»лгото врЬме често 
пжти вместо да цГ.ри—разяж
да, убпвз вЬрата у хората.

Нека верваме и се надеваме, 
че вь септемврий общо годиш
но събрание на о. н разбира
нията като тия на лорда Съдила 
и Жювенели проникнат», още съ 
по-голема сила въ методите и 
теориите на международния 
институтъ какъвто е о. и.

есъ съ сеити юмруци 
ви. да се някьърлятъ 
рещу другъ и чрезъ 
унищожение да прова» 
ижекието.

бруджанска дума“
н.ъма да вини. Тя си 
'тътна и знае. 
нското движение

че До- 
е още 

че то сега кове своята 
и чертае своята там- 

* съзнава, че всичми— 
своиттъ разбирания — 

гъ да дадатъ добро иса- 
что на дгълото. Но тя 
*ваща, че е» този вих- 
тремъ на надпреварва-

па.
Яко. да речемъ. държавата 

пожелае да купи имота, то 
цената му не ще се определя 
по взаимно съгласие, а по тая 
посочена отъ специална коми
сия, която ще го определи. 
Читателя може да си представи 
—какви цени ще определи 
тази комисия—състояща се отъ 
ромънски чиновнипи и какви 
злоупотребления ще станать, 
ако щете за смЬтка на даете 
страни.

Най-после, да речемъ че 
имота е оцененъ и купенъ. 
Остава още една трудна за
дача за продавача, какъ и кога 
да си получи парите. Едно на 
ржча е, че парите вь брой 
не ще да получатъ, а мекакви

О. Н. не е стигналь оше по 
гдето човешката 

отъ всякакви
о 1йя висота, 
мисъл». от».рсена 
предрасъдъци на миналото, да 
може свободно .да бжде проя
вена. Още въ него про»личе- 

задкулисните борби при- 
дипломация. 

на обекти-

Огъ съдържанието ма тези 
писма личи. че сжщата нужда 
се е чувствувала въ провин
цията и за реализирането и 
вече сж се образували доста 
силни групи, които единодушно 
се присъединяват»» къмъ насъ- 

Ние не се съмнЬвахме, че 
повика за единство е повикъ

ргчитши писма ватъ
същи на тайната 
която е отрицание 
визъмъ. Още въ него се чувст-

ни обстоятелстзото, че 
звинцията, добри до- 
«ци — истински ратници 
1Ството въ движението 
»тиха твърде интересни
ичителни писма.
трах». да не ождемъ 
:ТНИ не поемехме да 
чуваме въ в. „Добру- 
Дума“. ала 
тяхното 
сгоримъ.

вува настроението на по силни 
по слаби, на победени ии на

победители. Чистотата и спра
ведливостта оше отстжпват-г. 

и личнитеместо ма егоизма
Големите фактори 

О Н. ви-
интереси.
и ржководители на 
маги въ своята 
ржководятъ не отъ справедли
вите тези, а оть принципа на

не само на групата подписала 
големото бол*

политика се
щомь по- 

съгласие и позива, но и на 
шенство добруджанци.

Гр.
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добруджанските оратор 
маше кжтче въ тази 
не се шушкаше за 
Нямаше сьвесть, която 
съзнаваше важностьта , 
бруджанския въпросъ.

Нека признемъ, че до 
лото на 1928 г. добруд*. 
въпросъ б^ше стиг.нг- 
тамъ, че даже и маке;;, 
дЪецъ професоръ Геор д 
една своя статия въ а.; 
правеше признание ка3 
бруджанския въпросъ | 
надскочи Македонския.

Отъ 1928 г. добруд-; 
въпросъ започва да п:.- 
удари следъ удари. " 
ударь, който той пол 
ше въ гр. Брюкселъ 
лучния помирителенъак-, 
то толкова се желаеше: 
мжнциге, имъ се 
тепсия.

Този Брюкселски по 
лень протоколъ затвори 
на добруджанци, за да 
гЬ публично да изнасят- 
чуждия светъ Добруд** 
въпросъ.

Следъ Брюкселъ дод‘1| 
Тамъ вторъ неусп-Ьхъ. К 
конгресъ нито дума не 
за Добруджа — не мож 
се и каже, защото тс 
бЪшз снетъ отъ дневни 
на конгреса. Следъ Хап 
Прага. Въ Прага пъкъ 
жанския въпросъсъвсег 
забравенъ — за него • 
не можеше да става, 
направи още една 
грешка, като се допусн 
говори не за Добруджа 
никакво си Балканско л»

Това балканско Лока? 
ше желаната мечтана; 
скитЪ делегати. Защот: 
венъ така въпроса въ 
та отвлеченость измест 
кретно Добруджански 
просъ.

Въ Брюкселъ се отид; 
Мадритъ, сжщата сждбг 
цикъла отъ неудачи на з 
жанския въпросъ се 
ши съ Мадритъ. гдЪто 
че не се заговори за 
жа, но и на Локарно 2 
кръсть. Делегацията коя^ 
въ Мадритъ по искане 
бруджанци — не можг 
ползува случая за Доя

НрП П ПИПТ) Ц111Г1Ш 
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Въ Добруджа не е така. Ние 
сме свидетели отъ години на- 
самъ, какъ една необуздана 
маса отъ ромжнски граждани 
бие, трепи убива, истезава дру
ги граждани на сжщата тая 
държава, безъ последната да 
взема нужднитй мерки за окон
чателното изкоренявание на 
това анархистично положение, 
което рони пристижа не само 
на властьта, но и на държавата.

Това толериране на избива* 
не и измжчване на часть отъ 
своето гражданство—въ случая 
това отъ болерски произходъ 
и то въ Добруджа показва, че 
ромжнската държава го желае, 
го поощрява за постигане на 
дадени за нейната политика 
резултати. Съ други думи, вър
ховната управа на ромжнската 
държава, желае да създаде впе
чатление, както у себе си така 
и зънъ, че тази борба е есте 
ствана, че тя почива на единъ 
антагонизъиъ между ромжнски 
колонисти, които мизерстауватъ, 
които сж бивали отъ своя стра
на прогонвани отъ своигЬ ог
нища и които психологически 
сж подготвени за единъ ре- 
ваншъ.

• | Чия е отптрмстътабонове или кЬкой другь видъ 
титри платими навярно отъ 
20—50 години.

Представете си положението 
на доскоро собственика бъл
гарски поданикъ, а особено на 
неграмотния нещастенъ селя- 
нинъ, който по нещастие ево 
броя на тия попаднали по жре
бие чуждъ поданикъ, който не 
е въ състояние и не умЪе да 
си уреди работата съ комисия
та предвирителнз. Нему ще 
отнематъ земята при цЪна не
имоверна ниска, ще му дадатъ 
въ ржка няколко бумаги-бо- 
нове и следъ това ще го про- 
пждятъ въ България.

По този начинъ целия въ
просъ съ секвестъра ще се 
уреди по-следния начинъ; Бъл
гария ще плати предварително 
на Ромжн. около 400,000,000 1еЬ

Въ България ще нахлуе една 
нова вълна отъ бежанци — 
боси и голи, които ще увис- 
иатъ на нейния вратъ, за да 
искагь помощь за обзавеждане 
въ България и тъй като нЪ- 
майки качеството на бежанецъ, 
Г-нъ Шаронъ ще откаже да 
ги оземли.

Тези нещастни българи, ще 
чакатъ дълги години да осреб
ря гь своите бонове и най-пос
ле отчаяни отъ чакане ше ги 
лродаватъ на безценица. Не- 
премено ще се явятъ спеку
ланти, които да забогатеятъ за 
т%хна сметка.

Л Ромжния ще получи 
400,000.000 1е1 чисти пари, ще 
намери по-този начинъ доста
тъчно земя за да оземли свои
те колонисти, като въ края на 
крайщата сумите по боновете 
нема да получатъ напълно 
българите, а пакъ некои спе
куланти власи, които както ви
наги е бивало въ подобни 
случаи ще узнаятъ кога ро- 
мжнското правителство ще пра
ви изплащането, като това реше
ние умишлено ще се крие; ще 
се впуснагъ да ги закупвагъ на 
бгзценица, като предварител
но пуснатъ слуха, че плащане 
на боновете се отсрочва за 
друго време.

Може би некои отъ тези що 
правятъ натискъ надъ българ. 
правителство за уреждане по- 
скоро на секвестъра да излезатъ

Лт':Отъ известно време насамъ 
българската преса, както и до 
бруджансните вестници изна- 
сятъ изстжпленията вършени 
отъ цинцарите надъ българи
те въ Добруджа.

Едните и другите вестници, 
търсягъ отгоаорностьта на тия 
изстжпления въ лицето иа тия 
тъмни маси.

Верно е, че юридическа от- 
говорность пада върху физи
ческите извършители на тия 
погроми. Но голема грешка е 
да търсимъ исключителната ви
на у гЬхъ, особено когато те 
се вършатъ системно и масо
во и то въ държава, която пре
тендира да е една правова 
страна.

При подобенъ родъ престж- 
пления не по малка е полити
ческата отговорности на дър
жавата, която толерира подоб
ни изстжпления вършени огь 
граждани надъ гражданите на 
дадена държава. Съ 
въ една правова държава се 
допущатъ подобенъ родъ пре- 
престжпления показва или. че 
страната е въ революция и 
като така се намираме средъ 
гражданска война или, че вла
стьта е толкова слаба та не 
може да тури редъ въ дър
жавата или, че най-после дър
жавата умишлено допуша по
добни престжпления за пости
жения на свои скрити замисли.

Отъ трите горни положения, 
най-вероятното е последното. 
И дума не може да става, че 
ромжния се намира въ граж
данска война, или пъкъ, че 
властьта е слаба, че не може 
да тури редъ въ Добруджа съ 
силата и авторитета си. Че вла
стьта е силна личи отъ послед
ните събития въ Лупенскитк 
мини, гдето работниците пла
тиха жестоко и стачката биде 
потушена въ неколко часа, 
макаръ съ големи загуби и 
отъ двете страни.

До 1927 год. добруджанския 
въпросъ не беше пробилъ 
пжть вънъ отъ България.

Целата негова енергия се 
съсредоточаваше въ вжтреш- 
ното му организиране, тъй ка
то ржководните му органи, още 
зашеметени отъ събитията на 
войната не можеха да ориен- 
тирагь правилно движението.

За пръвъ пжть добруджан
ския въпросъ бе поставенъ 
предъ външния светъ на 1921 
год^ м. септемврий въ градъ 
Женева на международния кон
гресъ на лигата за „Правата 
на народите“.

За пръвъ пжть добруджан
ската проблема на тази дата се 
изнесе отъ Трифонъ Трифо- 
новъ, чието изложение бе по
местено и въ спиисанието Са- 
Н|ег* Лшегпайопаих".

Отъ тази дата вече започ
вал» да се нижагь редъ меж
дународни конференции, отъ 
сцената на които не слизаше 
добруджанския въпросъ. Огь 
день на день той ставаше по- 
актуеленъ. по-достжпенъ за 
външния светъ Лозана, Жене
ва, Брюкгелъ, Лондонъ, Вар
шава, Берлинъ беха свидете
ли на ожесточния двубой, кой
то се водеше между добруд
жанските и романските деле
гати по въпроса за Добруджа. 
Чуждите телеграфни агенции, 
чуждите вестници вземаха по- 
водъ отъ тези разисквания, за 
да осветлял» общественото 
мнение за сериозностъта на до
бруджанския въпросъ

Добруджанския въпросъ бе
ше стигналъ до онова високо 
стжпало, което то заслужава
ше. Общественото мнение у 
насъ и чужбина съ живость 
следеше добруджанския въп
росъ Той беше стигналъ до 
тамъ че нашето родно сту- 
дентство беше излЪзло на ули
цата да манифестира своите 
чувства за Добруджа, безъ да 
обръща внимание на ударите 
отъ сабли и камшици на на
шата полиция.

Немаше градъ въ България, 
който да не чуваше публично

; •

I

факта, че

Веднъжъ създадено таково 
впечатление вънъ и вжтре въ 
ромжния 
иска разрешението на тази 
борба чрезъ размена на насе
лението — тъй както стана съ 
Гърция. Че такова е намере
нието на Ромжния личи. Вече

последната ще

ромжнската преса повдига въ
проса за една обмена на на
селението. Българите отъ До
бруджа да се изселятъ въ Бъл
гария, а ромжните отъ Бълга
рия въ Добруджа.

Като се знае това скрито на
мерение 
всички сили тя требва да се 
изобличава

на Ромжния — съ

и тя да се държи
отговорна.

1йшжанм!
В. .Добруджанска ду- 

иа“ може да жигЬе само 
отъ Вашата пожертву* 
•ателиость-

да ме опровергаятъ като посо- 
чатъ и сигурните начини за по
лучаване на сумите, но съ увЪ- 
реность можемъ да кажемъ, 
че въ края на крайщата ще 
излезе пакъ — турко-платеще.

Чудемъ разговоръ жа, макаръ и органъ на организа 
цията сам, еди диша, съ борчове, 
съ просия еди го хранятъ. Ти 6а- 
ре си живъ свиаетель иа том. Не 
яоаеше ли презъ време на „Вре- 
меиото комитетство“ да проемшъ 

и ти и
твои приятели, за аа издадеш ъ 
бере нЪколко броя на в. Добруд
жа. ЦЪла една организация, съ тол
кова хиляди гласояе. съ големи 
мжки издържа а. Добруджа, а ти 
на кого раз<;иташъ ?

Приятеля ми свърши. Чакаше 
моя отгоаоръ. Азъ б*хъ 
Многото въпроси, съ 
отрупа ме изненадаха. Правото ва 
си кажа, въ мсмента не 61хъ го- 
товъ да му отговоря. Не бЪхъ ми
слил ъ върху техъ. Слушай! му ка- 
захъ, ти ме изнеиалмшъ. не сънъ 
готовъ да ти отговоря, ще помисля

на читателите и отъ тяхната по- 
жертвуоремость а. Д. Д ще гледа 
Да са извърта,

Р.зъ още не съмъ загубилъ ве- 
ра аъ нашите добруджанци. Не 
намирамъ. че те не обичатъ да 
четатъ вестници като Д. Д. Не е 
в-Ьрно, че те сж бездушни, инерт
ни къмъ всички ония въпроси, коя
то отблизо разглежаатъ добруд
жанския ^ъпросъ. Днесъ особено, 
когато човечеството отново заго
варя за големите грешки, които 
сж станали следъ войната. Следъ 
като чужди хора иа нашето дело 
съ интересъ следятъ и желаятъ не
говото разрешение, не виждамъ 
какъ иашиятъ добруджанецъ без
душно ще отмине по край ясЬкоя 
бумага, която говори за него, коя
то му открий хоризонта къмъ но
ви и нови идеи, която го напжт- 
ствум м доброто на неговия за- 
ровенъ край.

Идейното, което стои 
териалното, което е и божествено
то ще гризе негомта съвесть и 
ще го кара инстинктивно да по
мисли не само да черпи духовна 
храна огь в. Д. Д. но и да по
мисли, за негоита материална из
дръжка. Тъй както родителя мисли

лемата идея — свободата 
бруажа. Така беше въ 
така е днесъ, така ще » 
веки вЬковъ,

Отъ съвокупностьта на 
и на материалното се 
България, Ромжния, Гърш» 
бия, Полша, Чехия и др.

Прости, че отидохъ ма- 
леко. Да се повърнемъ ку> 
нитй въпроси, на които - 
жа отгоаоръ. Ти ми ебър-; 
нието на в. Свободна Де.' 
в. Добруджа. За умиране: • 
ния и агонията на други» 
рътъ е сполучливъ. Пз> 
отъ дъното на душата 
такава жестокости се о'* 
бруджанеча къмъ тия д«’ 
на делото. Яко и съ де?'' 
два вестника не требвай 
оставятъ до такааа конни*

Отъ техната жестока * 
борба, които макаръ. че с* 
ното слизаха въ низините! 
добруджан-ца можене да ' 
нещо полезно.

Язъ пожелавамъ на 
събрата да не умиратъ. 
вамъ имъ успехъ и да * 
съ радость и гордость, 
съ техъ и в. Д- Д- ш* 
крайния успехъ на наше' 

Драгий приятелю\ 
свършвам ъ моля те. <- 
се за получаването н' \ 
пропагандирай го не си* 
ду добруджанци, но “ , 
останалите наши бьЛ> 
щото вегько дело иМ& . 
когато то се подхра* 
чувства на добро желл* 
та лепта е равна на милг 
богатия меценатъ.

Преди, но следъ взето упорито 
реи1еиие, да редактирамъ в. Д. Д. 
движейки се по Царь-Освободитель 
къмъ обичното ми кафене ..Роялъ", 
ето не нлкой ме настига, една 
ржка привтелски ме спира. Обръ- 
шамъ се—виждамъ моя добъръ и 
сгаръ прмятель.

Негоаиятъ поздравъ, стискаме на 
ржка не беше както винаги. По*

б%ше зле, ако заглавието на вест
ника беше: .пацифистична До
бруджа“.

Погледнахъ го съ доброта Зна- 
ехъ, че той ием:ено ме обича, и 
искренно говори. Правъ си му въз
разих ъ. Днасъ тъй се говори, но 
въпреки твоето желание не мога 
да оваглаая вестника Пацифистична 
Добруджа, защото отъ 1912 год. до 
днесъ този край е арена на вой
на—па и хората тамъ искагь ре
волюция т. е искатъ да изменатъ

отъ хората, не даваше ли

гледа му възторженъ, приплетенъ 
ту съ недоумение, ту съ удивление. 
Стискането на ржка беше не както 
преди

сиутенъ. 
които менеделя—лениво, уморено.

Чувствувахъ, че моя прмятель не- 
що изживева. недоумева.

Какво има ? запитахъ го. нещо 
съ тебъ става!

това положение на режимъ, на роб
ство, па може би и нещо повече— 
да се освободятъ- Ей това измене
ние на старото съ нещо ново не е 
ли революция ? Собствено като из
лезе първия брой прочети увода и 
ще разберешъ, кое ме е карало 
да нарека вестника.............нароч
но скрихъ названието.

Добре. По този въпросъ доста
тъчно. Съмъ доста интелегентенъ, 

дълги

О.лично! Хубаво! поздравлявамъ 
те но. . . беше отговора му.

Димата пригьрнати продължих
ме своя пжть.

Слушай! подазема моя 
Научихъ се, че си решилъ да из- 
давашъ вестникъ.

Да, защо не, бЪше моя 
Хубаво, отлично! поздравлявамъ 

те повтори моя събратъ, но защо 
си решилъ аа го кръстишъ „Ре- 
еолюционеръ“: отъ гдЪ 
избра тази страшна дума. Нали 
знаешъ, днесъ хората боравятъ съ 
по меки термини. ЕзиковЪдци на- 
ииратъ нови модерни изрази: Не 
казватъ вече поробенъ народъ. а 
народни малцинства. Думата „вой
на* се изхвърля отъ рЪчницитЪ и 
се заместя съ „миръ", а .револю
ционерът I тази пъкъ дума съв- 
семъ, съвсемь остзря. Не само оста- 
ре. ама опасно е да я произнасяшъ, 
а камо ли да бжде симаолъ на 
твоя вестникъ. Ти нали знаешъ, че 
нааредъ кззватъ— пацифистъ. не

и рърху тази страна на въпроса 
и бжди увЪренъ, че ще 

До днесъ, съ иов
отговаря, 

милъ и съ- надъ ма-приятель. чувственъ приятель не се видЪхь. 
Поехъ задължение да му отговора

за да немамъ нужда оть
обяснения,

и ето моя отгоаоръ: 
Обичний приятелю, 
Използуимъ едно 

Изпращамъ ти първи брой 
Добруджанска дума. Както

отговоръ. но има още едно яНОш, 
продължи приятеля ми. Идеи, же
лания всичко това хубево, но сред
ства— гЬзи

задължение, 
отъ в.

■ша
си —

мерекохъ „Пацифистична До
бруджа*. Моля те 
прочетешъ. обърни внимание на 
уводната статия и на тази озагла
вена „Чудемъ разговоръ“, Съ тЪхъ 
искамъ да дамъ отгоаоръ както на 
тебе—мой обичний кругарю, така 
и на много други, които нааЪрно 
като тебе въ този иоментъ си за
мит ь сжщитЪ въпроси.

ВЪрно е, че успЪха на всЪкой 
вестникъ, зависи не само отъ спис- 
■внето му, но и отъ броя на него
вите читатели. ВЪрно е, че броя

средсти, огь които 
зависи и усп%ха на асечой 
никъ. Не видишъ лч, че днесъ безъ

на кжде вест. дашъ не изменнхъ на себе 
не го

за издръжката на своята рожба, 
така и добруджанеца, мисля, ще се 
грижи за а. Д. Д., защото в. Д.Д,

пари нищо не успева, а най-малко 
вестникарство. После, на кои чита
тели разчиташъ? Ти баре знаешъ, 
нашите добруджанци не обичатъ 
да четатъ огь този сортъ 
ци. Те сж

едно, като го
се роди, както и всека друга рож- 

желанието, любовьта, 
единомислието на тия, които
бе—чрезъ

чув-
ствуватъ нуждата отъ рожба. Само 
егоистътъ нема нужда отъ рожба, 
защото той бегя отъ

Тъй сж нещата въ света драгий 
и възлюблений другарю. Единъ ще 
излезе съ вестникъ, другъ съ кни
га, третий съ песни, чегвъртий съ 
пари- и така единно ше се събере 
китката, която ще символизира го-

вестни- 
бездушни, инертни къмъ 

ще поадигдшъвъпросите, които ти
въ твоя вестникъ, па гр.‘жи.отгоре сж и 
бедни хора. Има богати, ама техъ 
пъкъ съасемъ ги нема въ 
нието. Ти

движе-
това знаешъ по-добре 

отъ мене. Не виждашъ ли, че сво
бодна Добруджа умре; в. Добруд.
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|цзл ■ пипани пет за нашП Шпштна третия ингернационалъ — дру
гите съ О. Н. Баю гледа и се 
звери па сИ дума: „тамъ гор- 
горбашиигЬ се ядагь, а намь 
тука чупягь главите“.

Тая работа не.ча да я бжде. 
Таквизь кавги не помагатъ. 
Молим ь дертлиигЬ да се зало
вят ь на занаятъ—кундураджи- 
ята да си гледа кундуригЪ — 
01 ь куидуригЬ му имаме файда 
—а огьакъла му—Боже упази.

Обединение — тьй иска, гьй 
казва баю. Който привь дигне 
ржка противь обединението, 
баю ще му счупи главата, за 
да запази своята.

Пт ЦНКПО 1|(НКП111т1» шитите и 
игшгдтаЩо • оточоствз!

Отечество е страната, вь ко- 
о сме родени, гдЬго б^хме 
гледани, гдЬто жив^ягь на- 
дЬ родители, нашите прия- 
м. нашигЬ другарчета, гдЬто 
5орятъ единъ и сжщъезнкь, 
,:то иматъ сжщата история.

Разказ т» отъ С. Пено

Вь добруджанското движе
ние всЬкой наблюдатель ще 
види че липсва най-важното— 
единството.

Гази липса, на единство се 
дължи на обстоятелството, че 
до днесь движението не само, 
че не си е изработело про
грама по своята външна и въ
трешна политика, но още. че 
то нЪма изработена и такти
ческа програма. Естествено, 
щомь едно движение не знае 
защо живее то не ще съумее 
да изработи и начина на своя 
животъ

Отъ като съществува движе
нието до днесь въ единь бари 
конгресъ не се е изнесъл ь 
нЬкой реферать, било върху 
принципитЬ на движението, 
било върху тактиката за про
веждането имъ.

Гази липса на принцнпность 
се дължи на първо м1зсто, че 
никога конгресите не сж да
вали дерективи на комитета, ко- 
гато ще го избират ь, ни го пькъ 
кандидатитЬ за членове на ко
митета сж излизали съ една 
определена програма, за да я 
развиятъ въ конгреса — предъ 
свонтЬ избиратели. Отъ като 
се помни до днесь, може би съ 
редки исключения. нашитЪ кон
греси хабиха своитЬ нерви и 
прахосваха времето само в ь ка
вги и то ие вьрху дадена поли
тика или токтика на движе
нието, а за това което се казва 
лични дертове.

Не знамъ какъ е ставало въ 
другите дружества при изби
ране на делегати, но Софий
ското поне, отъ което требва 
да излиза елита на наша. а 
емиграция, не е давало хора сь 
дълбоко познаване на движе
нието, не само отъ практична 
но и оть идейна гледна точка. 
Винаги за делегати сж се из
бирали посредствени личности 
и то съ огледь не на тяхната 
идийность, а съ тоя — дали 
този делегатъ, като отиде въ 
конгреса, ще съумее да поругае 
този или онзи. Тукь вь Со 1>ия, 
такива Богъ ги е нзсп-рилъ. 
Вь надвечерис на избиране на 
делегати ткзи фигури или би- 
ватъ търсени отъ дертлиигЪ 
горгоръ-башии да ги избиратъ 
за делегати, или първите поз- 
наватъ дертлиитЬ и отива гъ да 
си прецлагатъ услугите. По този 
начинь конгреса се напълва 
огь дертлни и водените огь 
тЪхъ бездарни крекуни.

При избиране на делегати, 
никога поне до днесъ, не съмъ 
чулъ некои претенденть за 
делегать да излезе и изложе 
предъ събранието какво той 
мисли за движението. Да по
сочи свое разбиране, да изнесе 
нЪщо ново, като предъ свои г-к. 
избиратели да посочи грешки
те, ако има такива на мина
лото управление.

Въ гЬзи събрания борбигЪ 
се разигравагъ около отчета и 
то вьрху най-безинтересната 
му часть, до като всичко се 
изроди въ скандалъ между 
управляющи и така наречената 
опозиция. Нито управниците 
знаятъ защо управлявать. нитч 
опозицията знае защо и въ 
името на що иска да дойде.

Тези събрания за избиране 
на делегати иматъ сжщо и за
дачата да даватъ директиви на 
своите избраници — делегати. 
Разбира се виниги сж свърш
вали щото тази часть да остава 
тера инкогнита. Защото нито 
делегатите знаятъ защо отиватъ 
на конгреса, нито избиратели
те знаятъ защо ги избират ь. 
При такава неорентираность 
винаги се е изправялъ конгреса 
и видишъ, че некой кухъ де
легатъ върти конгреса по 
своя кефъ, или пькъдертлиитЬ 
си кажатъ дерта.

Всичко се свършва въ три 
дена. Избира се изпълните- 
ленъ комитетъ, който презъ 
всичкото време на началству-

вота, ала ти рискуваш ь твоя. 
Дко врага те улови, ще те 
убиятъ. Ела съ насъ“.

— „Не“, каза детето, като 
показваше съ пръстчето си една 
скромна колиба каза: .Тамъ, 
хе! моят» сгара майка — не 
мога да я оставя. Оставете ме 
гука — бягайте*! Нито часъ 
не бкше изминатъ оть като 
бегащите беха преминали ре
ката, и ето, че преднитЬ части 
на противника наближиха брега. 
Големъ беше яда на офице- 
рина — който ги командваше, 
кога го виде оть далечъ френ
ските войници — и то толкова 
далечъ, че куршум ь не ги сти
гаше — вече готови да изчез- 
натъ. Изведиъжъ неговия по
гледи се спре вьрху малкото 
овчарче. Сь грубь глась — той 
му извика да се приближи и 
му каза: „Отрядъ френски вой
ници туку що минаха реката — 
ти ги виде? — .да, каза де
тето. — „покажи местото огь 
гдето минаха“, 
говорь. — „Внимавай, муказза 
офицерина, ако не отговориш ь 
мога да нзкарамъ да те раз- 
стрелять.“ — малкиятъ изправи 
главата, но пакъ не проговори.
— „ти — завика капитанътъ, ти 
имъ посочи пжтя: .Този пжть 
малкия гь заговори, 
коенъ глась 
рихъ това“, 
пълни револвера си и го на
сочи къмъ гърдитЬ на детето: 
„Посочи и на мене местото 
или си мьртавь на местото."

Не мога — каза детето, не 
мога да прецателствувамъ оте
чеството си!“ — „Върви или 
ще стрелямъ“, завика капита- 
нинътъ.
крачка напредъ. храброто дете
— вдигна старата си сламено 
шапка нагоре и извика: „Да 
живее Франция!“ — простре 
се мъртво.

Напоследькъ се създадоха 
погрешни схващания относ
но практиката по вътреш
ните въпроси, разрешава
нето, на които зависи преди 
всичко отъ пълното лнквиди 
ране сь досегашното минало. 
Набелязаните лица, коиго н.. 
двусмисленно доказаха своите 
недостатъци — като вь мина
лото, съ своите подозрения уби
ха престижа на организацията, 
като за нейния автори ге1 ь оста
ва сега много малко да мис- 
лятъ и то отъ користолюбие. 
което имь беше и е про ра
мата имъ.

За едно бждеще ръководст
во се изисквать преди асичко 
лица, които освен ь да имать 
присьрдце делото, но и да не 
предизвиквате и най-малко по
дозрение, че те ще провеж
дате своята деягелность добро
съвестно и честно.

На тЬхъ предстои на първо 
време да избератъ подходящи 
теми. вьрху кпито да се рефе * 
рир.: и чрезь коиго да може 
да се омекоти враждебността 
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алкото овчарче, което 
1ира за своето отечество.

Некога, — много отдазнг, — 
ранция бЬше въ война сь 
>у:а държава. Нашите сол- 
!и се Одха били героично, Фатално практико

да попоечагъ на чужден- 
ятъ въ отечест-

Отъ две три години насамь 
вь нашето движение царува 
една фатална практика. Дума
та ни е за доносничеството и 
преследването на наши до- 
бруджанци чрезь способи, кои
то зле говорять за добруджан
ското дело.

Миналата и тази година въ 
нашею движение по искане 
на отговорни и неотговорни 
фактори, вь нашата работа се 
замЬси и полицията.

Прави с.амотно впечатление, 
долно и недостойно да се иска 
помощьта на полицията, чрезь 
лъжи и доноси, за да бждатъ 
арестувани наши братя добруд- 
жанци, Тази престжпносгь е 
стигнала до там ь. че некои сж 
отивали вь полицията да искате 
нейното съдействие даже за 
забрана на нЬкон наши д^йци 
да държагь реферати предъ 
българското общество по до
бруджанския вьпросъ.

Полицията е оржжие сь две 
острила. Тя може да реже та
ка. че тези, които днесъ се 
възхищавате оть удара надь 
своите братя, утре да бждать 
тЬ на своя редъ ударени.

Полицията требва да стои 
далечъ оть нашигЬ редове. 
Нейната зад ;ча е да пази пра
вовия редь вь тази сг^ача, а 
не да налага на движението 
какъ то трЬбва да мисли.

Знаятъ се хора, които пре
тендирате да сж по върховете 
на нашето движение, да хо- 
д .гь предъ министре на поли
цията или предъ разни поли
цаи да искатъ ьрестуването 
или унижението на нЬкои до- 
бруджанци.

Въ всЬко движение, не само 
у насъ,но и вь други цивили
зовани страни има разногла
сие, борби, жестоки борби, но 
никога — никога нЬма да се 
стигне до това унижение и 
предателство да се иска наме 
сата на полицията, защото X 
или У не мисли по калълъ.

Има единь класически при 
м-рь за подобно покровител 
ство—което може да се прило 
жи и въ нашия случай. Никога 
коня, вързанъ биль и постоян 
но обезпокоенъ отъ една сър 
на, която идеала и пасЬла око 
ло него.

Безпомощень, коня не мо- 
жзлъ да прогони сърната. Слу
чайно миналъ човека по край 
него. Коня поискаль съдейст
вието на човека, да го отвър
же, за да може да прогони 
проклетата сърна.

ЧовЪкъгь се съгласи пъ, оба
че при условие, че ще му тури 
юларь и ше 
заедно ще подгенатъ умразна- 
та сърна. Наивния конь се съ- 
глзсилъ. Сърната е била про
гонена, но огь 
днесь коня ^ робе на човека. 
Винаги бива възсядинъ и дьр- 
жанъ подъ юларъ.

Нека отговорните и неотго- 
ворнитЪ фактори се пазягь, да 
не би чрезь 
мощь — полицията да тури 
юларъ на нашето движение.

!. \, да нахлу 
го. Но ув 1! неприятеля беше 
югоброень, а фрапцузшЬ 
;/.а заградени, победени, раз- 
>ьснати, сечени на кжсове. 
Ьколко стотинъ души само 
спасиха отъ избиване и за-

ннаха да отстжпвать къмъ 
?анция. Малкиятъ отрядъ при- 
:нать отъ близо оть неприя- 
1я-победитель се видЪ извед- 
жъ спрянъ отъ една дълбока 
широка рк.ка. Какъ да се 
(не? Я ето неприятеля при- 
ижава. Едно малко овчарче, 
но малко момченце на ва 
ата въ

никакъвъ от-

по 01.юшение
спорове.

Необходимо е при ,о«а. дз 
се I арантира саоЗода!а на кр ■ 
тиката, която не е нуждмо да 
е сь патос ь и алзрадегво, ни
то пькь сь иронията на дву
смислен ното лавиран -. на со- 
фиегика, а съ спокойната и 
здрава мисьль по естествения 
пжть да се дойде до желзнния 
резултатъ 
Не по-малка е нуждата огь за
шита економическитЪ ин1 ере
си нз безработнигЬ или било 
по нЬкои чисто квартални нуж

зрасть пасеше стадото 
по брига на реката. Той 

жда французите спрени и 
|асностьга, която ги застра- 
аваше; той прибягва до тЬх ь 
се обръща къмъ началника 
1ъ: „Вие желаете да преми- 
:та? Следвайте ме, азъ поз- 
1замь мЬсто, гд^то водата не 
дълбока. Дов-Ьрете 
не и в ь няколко минути вие 

е осигурени на отсрещния 
>Ьгъ“. Французите послед- 
ха своя малъкъ пжтеволитель. 
рицериньть остави първомь 

минат ь войницитЬ, после 
•гато да премине и той, каза 

дЬтето: „Ти ни спаси жи-

Съ спо- 
каза: „Язъ сто- 
Офицеръть на-

споразумемието
се на

Но безъ да прави
ди.

Младежкия въпрос ь, като 
най-щекотливъ тр^бза дз по
лучи и най-правилно разреше
ние, като ония,които желаять да 
даватъ своитЪ сили въ тЪхнитЬ 
инициативи менатъ да се отзо- 
ватъ и да сж членове изобщо 
на организацията (старешка) ка
то въ едно ржководно тЪло отъ 
дветЪ досегашни образувате 
комитет ь, както и женитк» от
делно млади и стари сжщось 
комитетъ при общото Друн е 
егво „ДобпуОжа“. И двегЬ тЬ- 
ла сж на Дружеството помощ
ни органи за провеждан -е про
светната и увеселителната ча
сти. Те се подпомагатъ финан
сово за реализиране некои за
дачи отьД-вото. но те нематъ 
никакви права на финансови 
отчеги, вестници и др. освен ь 
тия отдели на общия весг- 
никь. който приема дописки 
само чрезь посоченото оть 
сготвеното тело — лице.

По-гол кмиге въпроси сжщо 
се налага ликвидиране съ ми
налото. Те требва да бждать 
обекгь на комитета при даденъ 
случай и на лице, което макгръ 
и да не произхожда огь него
вия сьставь, но ако се ангз-

цноналъ, вгори интернацио- 
налъ и националъ — като взе- 
мешъ пькъ некое измежду 
имъ и ги почукашъ по главата 
все на зелено хлопа,

Въ тази война—чия да бжде 
Добруджа се намесиха и на
шите политически партии. — 
Всека бърза да изпраща свои 
хора. По тази причина въ на
шето движение оть известно 
време нахлуха хора — които 
нищо нематъ съ Добруджата, 
ама идвагь да бъркагь гла
вите на баювците. Такава бо- 
лесгь изяде главата на Бълга
рия — тя 
Добруджата. При освобожде
нието на България, — следъ 
гего па дори до големата зой- 
на—българския народъ го бе
ха раздвоили на русофили, 
германофили, австрофили, ан- 
глофили и туркофили. Като се 
събираха двама българи на 
чаша ракия — кефа си разва
ляха, за да спорятъ съ кого е 
България или „какво иска Ру
сия" — „какво иска Явстрия“. 
Едни отиваха вь Цариградъ 
да даватъ махзаръ до султана 
—други улавяха княза и вър- 
зань го изпращаха въ Русия — 
та въ тая разпра стигаха до 
счупване на глави, арести, 
убичетва — до като счупиха 
главата на България.

Сега и у нашето движение 
тия работи — ама 

които

му г ципи рашплгшп
Гледа човекъ и недоумява, 
«колко души отъ една стра- 

рекли да сж противъ хо
ла на комитета; неколко
ши, коию по едно недоуме- 
|? сж въ комитета, 
йна срещу другитЬ 
Тези неколко души огь ко
лета

водятъ

иматъ свои приятели, 
15зи противъ комитета и те— 
ои п —та по този нароятели
нь войната се води за при- 
-Л--ТВО — оть старо дертлий- 
ю и така нататъкъ. Тъй за- 
чнаха междуособиците вь 
шето движение. Кой каквото

ще изяде тая на

да казва, ама така си е — 
ичко друго е от ь лукаваго. 
Жеже за всички ни — и за 
ю оть село, и за господина
другаря отъ града е ясно, че 
■пата кавга е 
некои

оть лукаваго 
други се мжчатъ да 

осмислюватъ.—Взеха да ду- 
1ТЬ каква да бждела Добру- 

българска ли, руска ли. 
мжнека ли — на целия свет ь 
: (федеративна) и др. — по- 
:«<е й гърсятъ сайбията въ 
ички събрания — хеле у Со- 

дето сж най-окумушите— 
5 се заловятъ за гуша се 
•тернационалисти: 
рнационалъ,

■.а : жира огь името на комитета, 
то той е длъженъ да му на
чертае една определена .хинин 
на повеоение. Сь пропагандата 
на западъ, длъженъ е да даде 
отчеть и последния да .стане 
достояние на организационно 
събрание.

Една още задача като пред
поставка е и тая за контрола- 
та вь организацията, която се 
схващала на приятелски и ком- 
шийски начала, за да се при- 
мълчатъ нЬкои грехове, или 
да се покрие нкжое престжпле 
ние по давносгь. По тоя въп
роси, когаго се касае за отго
ворности въ нашите редова 
отговорностите на тая комисия

зеленъ ин- 
трети интерна-

го вьзседне и
1И се заловила да спасява 
»лгария по въпроса за репе- 
Циите.
До като

заг.очзатъ
бгзъ разлика. Много има,

интифа отъ добру-не взематъ 
джанското население, ама оть 

че това не е лжжа,

тукъ чакахме да 
димъ, че нещо се е казало за 
,0РУДЖа,

тогава и до

другаде, 
четете в. Добруджа и Свооодна 
Добруджа. В. Добруджа обви- 

' Свободна Добруджа, че 
вземалъ интифа оть Москва, 
Св. Добруджа обвинява в. До
бруджа, че ззаматъ интифа оть 
официална България. — Едни 
били фашисти, другигЬ — бол
шевик и, трети социалъ-фаши
сти и т. н. Едни вззмали пари 
отъ Русия, другите отъ касите 
на България. Едни били вь

четемъ въ пресата 
добруджанския делегатъ го- 

Рилъ за реперациите. Раз- 
Ра се, че мнетото недоумеха 
^ото, задачата на делегата 

не да говори за репера- 
Ит “ ами за Добруджа, за- 
3го таково му бЬше назна- 
иието. Съ 
1н<_е да се 
и5Уна, оть 
говори за нашето дело е 

гУоена.

нява
исканата но

ва не се прозява, защото нЬм.п 
нищо ново за провеждане.

Улови ли веднажъ вестника 
и касата въ ржка, разполага и 
ругае както му кефъ доде.

Така не бива. Требва опом
няме.

положителность 
каже че вече една

ГОДИШЕНЪ ЯБОНЯМЕНГЪ: 
За България 100 лв.

За странство 2^0 „

коя го можеше да
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вия — България не може 
мечтае.

Ето защо бждащета бод 
на тритЪ фактора нЬма лз 
насочи чрезъ силата и ор 
жието, а чрезъ културни е 
соби — чрезъ пропаганда 
силата на Националния ген* 
Надмощието културно сг, 
щение на дветЪ нации—мра 
наука, изкуство и еконс.ч^ 
ски подьомь и др.

Този въпросъ е вече рз^ 
шенъ отъ Германия. Я 
Германия и Полша днес' 
води една гояЬма борба. - 
всЬка една се мжчи да ;л * 
своето малцинство огь ао*ч 
лирание, не чрезъ сила:а ■ 
оржжието, а чрезъ пропаг^ 
на своята култура и гени; | 
дветЪ държави съ помовд 
на радиото държат ь вь тече 
своитЪ сънародци за вс.; 
което става у гЪхь и по 
начинъ се стремят ь да запазч 
културното равнов!. Ме- 
малцинството и майката на 

Т. Г

добруджанскиярешение на 
въпросъ? Ето въпроса, големия 
въпросъ, 
тригЪ най-важни фактори, сж- 
ществующи днесъ за днесъ ин
тересуващи се живо: Ромжния. 
България и Добруджанската 
организация Явно е, че Ромж
ния и България се намирать 
въ една скрита борба за До
бруджа. До като Ромжния иска 
да я запази за себе си — Бъл
гария чака удобния день, за 
да си я вземе обратно.

СЖ1КТ19И И Д06Р91ЮНСКИ ПЩ1Юе най-висша и като така и пра
вата й следва да сж върховни 
не зависящи отъ ежегоднитФ 
ни конгреси.

На тая комисия ще требва 
да се възложи изобщо адми- 
министративната и финансова, 
както и моралната чистота на 
организацията, като й се да- 
датъ правата да преценяватъ 
провиненията, а наложените на
казания се докладватъ вь кон
греса.

Само при такива положения 
една организация —сь такъвъ 
свЪтълъ идеали би могла да си 
направи качественно оная ра
вносметка, за която е призва
на да падпомогке и огвъдъ 
границата поробеното населе
ние. Да направлява съобраз
но нейната мощь и действията 
си за моменти, които тепърва 
почватъ да изискватъ все по
вече и повече дисциплина, са- 
мопожертвувателность и всич
ки ония добродетели необхо
дими за свободата.

Наверно, още може да има 
между нась хора, кои го мис- 
лягь себе си далече огь една 
действителность, която още не- 
могатъ да схванатъ, че по тоя 
пжть на фракционни и лични 
схващания сж спечелили мно
го за организацията. Яко тЪ 
не сж начело поне и на едно 
малко крилце отъ нейното рж- 
козодство считатъ своя стои- 
зьмъ по-високо отъ всичко дру 
го. Естествено е, че при такива 
случаи и процеса за събиране
то на добруджанските сили ще 
е много по-труденъ и резулта- 
титЬ не ще сж други, освенъ 
повторение на миналитЬ до
садни за всички ни безплодни 
дни.

който си задаватърешението на подобни въпро
си.— Историята помни рЪдки 
случаи — когато такива въпро
си сж се разрешавали направо 
отъ заинтересованите страни.

Колкото обаче да съзнаваме 
международния характеръ на 
Добруджа, съ оглед ь на него
вото разрешение-не можемь 
да отречемъ и неговия лока- 
ленъ характеръ. Като така. не 
можемъ да отречемъ значе
нието на най-важния факторъ 
въ случая — желанието, на
строението на местното насе
ление. Единъ големъ делъ вь 
разрешението на добруджан
ския въпросъ ще има и мест
ното население.

Верно е, че 
много малко 
да кажемъ никакъ, не се отда
вало значение на желанието и 
волята на населението при раз
решаване на подобни въпро
си — каквото е казвалъ по. 
силния—победителя това е ста
вало. За въ бждеще обаче — 
поне тъй както се очертава 
днесъ за днесъ междуна
родната политика — големъ 
делъ ще има още и фактора- 
населението, което до сега бе
ше на заденъ планъ.

Пс добруджанския въпросъ, 
първите и отъ значение фак
тори ще бждатъ: м естното на
селение, България, Ромжния и 
най-после Великите сили.

На й-г о л Я ма роля 
зз разрешение на Д. В. следо
вателно ще изиграе местното 
население. Неговото съзнание, 
енергия и устойчивость въ бор
бата за провеждане на своето 
въжделение—ще бжденай-цен
ния елементи Като така, то ще 
бжде и прецелната точка на 
останалнтЪ фактори.

Местното население първо 
ще трФбва да каже своята ду
ма. Какво е неговото желание— 
автономно ли, оставено подъ 
Ромжния, присъединяване къмъ 
България или най-после чаеть 
отъ Федеративните Балкани.

Съзнато веднажъ отъ какво 
значение е назначението на 
местното население въ борбата 
за разрешение проблема на 
Добруджа, всички останали 
фактори, ще трЬбва да изра- 
ботятъ определена политика 
къмъ това население и да на- 
чертаятъ пжтищата за нейно
то провеждание.

Какво е, и ще бжде жела 
ниего и настроението на до- 
бружданското население за раз-

Въпреки, че Ромжния чрезъ 
свои професори и учени да се 
мжче да доказва предъ външ
ния светъ, че за нея добруд
жански въпросъ не сжщгству- 
ва — той не само теоретиче
ски, но и фиктически е поста- 
венъ на разрешение.

Първа го постави самата Ро
мжния въ време на берлинския 
конгресъ,когато стана обмяна
та между Бесарабия и До
бруджа.

Оттогава и до днесъ, подъ 
разни форми, добруджанския 
въпросъ е занимавалъ и зани
мава не само неофициални 
конгреси и конференции, но и 
официални такива: Букурещ
кия миръ отъ 1913 год., този 
огь Ньой отъ 1918 год. както

Добруджанската организация 
обаче, до днесъ. смело можем ъ 
да кажемъ, нЪма една опреде
лена политика 
разрешила за себе си въпроса. 
Тукъ таме се чертая тъ нЪ- 
кои разбирания, но това оше не 
значи, че има нЪщо конкретно. 
Тъй като ней й липсва опре
делена политика — огсжтству- 
ва й и тактика 
действие.

Въ Ромжния огь гледна точка 
на политика — въпроса е раз
решени Нема политическа 
партия, която да не е разре
шила въпроса, че Добруджа 
требва да бжде ромжнска. 
Двете най-големи политически 
партии — Либералната и На- 
ционалъ Цараинската по въ
проса за принадлежностьта на 
Добруджа немагь различия—те 
се различавагъ само по начина 
на запазване днешното поло
жение. До като либералите 
сметать, че местното населе
ние е иридентистично и като 
съзнаватъ гол Ямата роля на 
Д. В. се мжчатъ съ всички 
средства да го пропждягь, като 
го заместятъ съ колонии. На 
цианаль Царанистите, водачи- 
тЯ на които иматъ по-голЯма 
опигность по въпроса бидей
ки фактори при разрешаване 
Трансилванския въпросъ—счи
тат ь, че Добруджа ще бжде 
запазена по-сигурно, ако мест
ното население може дз се 
асимилира чрезъ способи по-мо
дерни, като се накара да обик
не Ромжния. Следователно, 
те казвать, не пропжждането 
— а задържането и усигуря- 
ването на добър ь живот ь на 
местното население може да 
ни гарантира владението ма 
Добруджа. Този метоцъ е най- 
опасния за България, защото 
веднъжъ Ромжния сполучи 
да спечели сьрдцата на мЯст- 
ното начеление 
чрезъ референдумъ да се по
иска повръщане на Добруджа, 
а за война при днешните услс-

!
тя още не е

вь миналото 
:мело можемъ

и Бристъ-Литовския.
Колкото Ромжния да се мж- 

чи да туря вь забвение до
толкова

начини на

бруджанския въпросъ 
той става по-остъръ и като та
къвъ търси своето разрешение.

Съ факта, че северна До
бруджа и южна сж дадени и 
взети отъ Ромжния — въпреки 
волята на България и тая на 
местното население—иде да до-

Не е нуждно да познае: 
вЯкъ отъ близо история!з 
добруджанския въпросъ, Вг* 
говите подробности, за д.з:: 
бере, че е дошло време 
едно ново ориентираме на 
жението съ огледъ ме сам: 
новата мирова политики, к 
съ тоя на България и Ром • 

Нашето движение греба;: 
прегрупира своите сили, > у 
по едно недоразумение * ;' 
налото се е разиденило.

Днесъ нашето движен;1 
е разделило на неколко фр« 
ции, които всека една -! 
ствующа отделно не сам. 
не те да помогне за пра* 
Пия ходъ на движението, 
му пакости.

Не е тайна за никого, ч- 
движението ни сжществуи 
групи, които сж безь всЬк.ч 
връзка по между си и к:” 
взаимно си прогиводейству. ’ 

Знайно е, какъ се създз м 
тези групи. ТЯ сж плод-' 
минали борби, които се в-; 
ха безь всЯкаква принцип:^ 

Благодарение на минал - 
пълнителни комитети, коигс: 
своето бездействие се 
дискредитирали предъ добг* 
жанското общ. мнение и е 
даде В. Д. Р. О.

Борбата сь изпълни:е • 
комитегъ
Д. Р. О.

Днесъ добруджанското

каже съ положителность, че 
така поставения огь нась въ-
прось сжществува.

Съ настоящата статия низ не 
ще се мжчимъ да доказваме 
нЯшо, което е доказано и не- 
успоримо отъ никого—освенъ 
огь заинтересована Ромжния. 
Ние гака поставяме въпроса, 
за да додемъ до другъ единъ 
вьпросъ, който днесъ занима
ва почти всички политически
кабинети а евентуално и само
то О. Н. Той Какъ да се 
разреши Доб/уд. въпросъ ?

Така вече поставен ь въпро
са— вь неговата последовател
ности—ни води къмъ единъ 

Е ЛI добруд-

ДНа *)иПа.

Софийската община
н ДоОрдошш 1ЩТШ
Вече е септемврий, скох> 

есенните льждове ше започ- 
натъ и големите калове въ 
добруджанския квартали ще 

направягь непроходими 
Дьлгъ се налага на общината 
да направи нЯщо за подобре 
нието па този квартали На 
първо ирЯме, преди да започне 
кишата, ще е необходимо да 
се постелять пжтеки отъ зго-

другь въпросъ 
жанския въпросъ единъ .юка- 
лепъ въпроа> или междунаро- 
денъ? Сь правилния отговорь
на така поставения въпросъ, 
вече ще трЯбва да потърсимь 
факторите, които ще го разре- 
шаватъ.

го

Добруджанския вьпросъ — 
макаръ и до днесъ да не пред
ставлява голЯма важность за 
международния миръ, следо
вателно огь важно междуна
родно значение, все гаки той е 
международен ь - за неговото 
разрешение ще трЯбва да се 
дьржи смЯткз и зз междуна
родните фактори, които вина
ги сж имали думата при раз

рия по продължение на ули
ците, за да се избегнатъ до 
нЯкжде голЯмитЯ незгоди ма 
бЯжанцитЯ отъ квартала. На- 
дЯваме се, че общината ще 
направи това своевременно. 
Ще чакаме.

трудно е

и В. Д. Р. О.

Добруджанси,ъ

добивката е голЯма ; но обяс 
тЯзи селяни, настанени 

вЬкоаЯ върху тази земя. сж н
1т шлт за Штт\ ишшеш въ Пзбрулжа българско или турско, има дъл

бока българска привързаность и 
като тача съ връщането н» бъл- 
гаритЯ
гари повЯрваха. че ефимерното 
владичество на ромжнцитЯ е из
чезнало за винаги. За това не е 
зз очудване, че голЯмь брой отъ 
Добруджанското население е дало 
презъ врЯмето отъ 1917—1919 г., 
на България всичкитЯ доказател
ства на .лоялность. нЯщо ксето ги 
е направило суспектни спрЯмо ро- 
мжнскитЯ власти—следъ като тЯзи 
лоследнитЯ отночо запладЯха този 
край. ТЯзи именно суспектни, кои
то не се чувствуваха запазени 
подъ ромжнеки режимъ - съставяй- 
ватъ първата категория бЬжанци“.

.Друга една категория съставля- 
ватъ дезертьоритЯ изъ рочънската 
армия, които се оплакватъ, че сж 
били толкава много измжчвани въ 
ромъискитЯ казарми, че сж предпо
чели изгнанието предъ оставането 
имъ въ тЯхното заробено отечество. 
Единъ отъ тия бЯжанци даже ми 
поднесе една рецепта на полковия 
лЯкарь, съ кояго му 
мехлемь за мазане на сининитЯ, 
образувани отъ ударитЯ на при
клади отъ пушка. Трудно е да се 
очаква, че ромънскитЯ власти до
броволно ще приематъ завръщането 
нз дезертьоритЯ и непокорнитЯ.

Възможно е, и нЯкои бЯжанци 
да сж имали известни лични труд
ности по ромънскитЯ еждилища за 
иЯчои ппестжпления отъ общъ ха

рактеръ. ПонЯкога имахъ такива 
впечатления, но бЯше трудно да се 
сдобия съ точности

Като изключимъ тЯзи категории, 
голЯмия брой 6Я-

е.
оть професор:. Т. РюПсень главена. секрстлрь на международния 

сьмзт» на д-ната да О. Н.
тази точка.

по-чувствителни кзмъ изземва-;1917 г. местнигЯ бъл-
макаръ на чаеть огь тЪхния 
отколкото нЯкаква

изг лежда, 
жанци сж напуснали своята родина 
противъ своето желание, и то за
щото .живота имъ станалъ непо- 
носимъ*. спорсдъ думитЯ, които

Господинъ Рюисенъ преви ввЯ 
години 6Я натоваренъ, 
на Международния съюзъ за О. Н. 
въ своето заседание въ гр. Лозана, 
да направи едно проучване на 
цинстоата въ югоисточн Европа.

По юзи поводъ, той идва въ 
България, за да изучи 
пЯсто въпроса за машитЯ бЯжанци 
и специално Добруд жанския въ
проси По поведъ на последното, 
Господинъ Рюисенъ обиколи цЯлата 
наша севезна граница отъ Дунава 
до морето, следъ което отиде въ 
Ромжния за проверка на тооа що 
виаЯ и чу. Тукъ ще изнессмъ до
словно само оная чаеть отъ него-

„Не можахъ да се сдобия съ 
една глобална цифра за общия

юридь-;Г*
Съвета гаранция, която имъ дава

брой на бежанцитЯ за този край, 
но азъ имамь предъ себе си ста- 
тистикитЯ

режимъ.
Отъ друга страна, пристжпи 

къмъ провЯрка на документи* 
собственость, нЯщо, което е иос 
вило населението въ едно ист*-с

близкитЯ до грани често чувахъ.
Четире сж оплаквания.* на 6Я- 

жанцитЯ и казани съ такава на- 
стойчивосгь, че не мога да допусна, 
че не сж вЯрни.

1. Поземелния въпросъ. Тукъ не 
става въпросъ за подялбата на го- 
лЯмата собственость, който повдигна 
между голЯмитЯ собственици въ 
Трансилвания известнитЯ вече всЯ- 
киму вълнение; тукъ се отнася за 
местнитЯ мЯрки насочени срещу 
имоти отъ незначително значение.

Първо, */3 отъ земята надвиша
ваща 5 хектара се изземва за въ 
полза на държавата. Но селянитЯ, 
които запитвлхъ, твърдеха, че еоно 
семейство, з т де живЯе му е необ
ходимо най-малко 10 хектара. На 
това, оть ромжнска страна отгова- 
рятъ, че подъ турския режимъ, соб- 
ственостьта е била временна —тъй 
като султанътъ е билъ пълния 
господарь на земята. За напредъ, 
ще бжде обратното, добруджан- 
скиятъ селянинъ жертвайки една 
чаеть отъ своята земя ще стане 
пъленъ господарь на своя имотъ. 
Тъй погледнато на въпроса съ си- 
гурность може да се каже, че при*

пата околии, които естествено сж 
ония къмъ които бЯжанцитЯ сж сс
насочвали въ най-голЯмъ броГ 
Балбунаръ, околия съ шесть о( 
щипи, съ 550 кжщи, гдЯто сж с 
заселили единъ голЯмъ брой 6Я 
жанпи отъ 263 семейства презъ 
1925 г. и следъ това. Въ Раз рад 
ска околия, състояща се отъ 3 
общини, сж били заселени 500 се 
мейства. По-голЯмата чаеть отъ 
тЯзи бежанци сж дошли отъ южна 
Добруджа, а най-главно отъ Ту 
траканско и Силистренско“.

„Защо тия хора бЪгатъ ? за да 
се отговори на 
е едно грижливо разграничение.

Първо трЯбва да напомнимъ, че 
южна Добруджа е принадлежала 
на България отъ освобождението 
й (1878) до Букурещкия договоръ 
(1913), когато е била 
пирана отъ българскитЯ

отчаяние. Често писменни доку* 
за Щ

самото
ти липсваха, за което, 
докаже собственостьта, ста?*й
нужда да се прибЯгне кьмъ 
дълга и пъ."ма съ разноски г:?0-

Ор*за това, че се едура. и
ла на ромжнеки езикъ, за 
заинтересувания трЯбваше да 
бЬгме къмъ преводчикъ и т° 

Тази обща и*-свои разноски, 
може да се оправдае по прин 
Въ частности полезно бЯше • 
провЯрка на документа Ь, тьй* 

безре;' &

вия писменъ доклалъ, която се 
нася за Добруджа (стр. 5—8) 

Господинъ Рюисенъ като говори
за малцинствата въ Ромжния първо 
мЯсто дава на българитЯ въ До
бруджа, което споредъ неге 
лизатъ на 250,000 души.

Въ своя чокладъ той започна така;

въпросъ нуждно то нЯкои използувайки 
тЯ на войната, туриха р*** 
земи, чиито собственици 6Я»* 
чезнали. Обаче при прилагане •

явии

въз-

предписваше
тЯзи закони се създхдоха 
доволства, както и нЯкои м

„Както казахъ и по-горЯ, азъ не 
можахъ да посетя Добруджа, но 

Българин, София, Русе,
йнаново оку- 

военни и
търкания. Изглежда, че злоуп» 
ление е имало, защото, тъ«и° 
гото бЯхъ въ Букурещъ, рои*' 
то правителство нареди да с( 
ложи прилагането на закона, 
спечели предразлоложе ;иет° 
селението за изборитЯ ■

срещнахъ 
въ много села покрай собруджан- 
ската граница, въ Разградъ и 
Варна толкова много бЯжанци отъ 

малцинство, че вЯрвамъ, г.а

граждански власти презъ времето 
отъ 1917—1919 год., дата въ която 
Добруджа отново е била дадена 
на Ромжния. Повечетооа

съмъ въ 
констатирани отъ менъ факти“.

отъ ясно е, 
прочее, че тази область. чието на
селение въ своето болшинство е

състояние да дамъ нЯкои а
(Сяй1*
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см*ръ или золодъ жа — но това настроение 
се вижда е неосъществимо, не 
само отъ економическа. 
отъ международна гледна точ
ка. Отъ економическа 
точка Добруджанската

ми страсть противь сьседнигЬ дьр- лиша. НЬмаш ? село вь готи 
жави. като даже поражението край да нЬма основно учили- 

но и не усп!» да

песепчча1ге*) «1 < ьшвинго и 
сдържането на 6ългаргкитЯ 

успокои т!»зи те. а вь го-голЯмит!» и про- училища 
г имназия.

При такова училищно дЯло 
Ром«ния завари южна Добруд
жа вь 1913 г. Ромжнски* ь влз-

-(резъ настоящата статия ду- 
ца ни не е нито за съветска 
сия, нито за западната демо- 
заия. Ние тукъ искаме да 
згледаме въпроса — какви 
;бва да сж отношенията на

з
страсти.

Напрогивь. ржководителитЯ 
на противоромжнскигЬ. проти- 

провинция не ще може да «и- восржбскитЯ, противогрьцкигЯ 
въе. а международното т. е., движения не помислиха да се 
при нейното разрешение оть успокоять и да осветягь поли- 
великитЯ сили тя винаги ще тик ата на мира и на сьтрудни- 

чество сь съседитЯ на своята 
страна. Така оть 1919 год т1. 
туриха въ движение

подъ ударитЬ на по-силния средства сь които разполагаха.
за да огслабягь авторитета на 
романското, срьбското и фЬЦ- 
кото правителства вь провин- 

н„ циитЯ дадени имь по силата 
на мириитЯ договори. Дру
жеска. повече или по-малко 
тайни, бидоха създадени вь

За голЬмо съжаление само 
Ромжния и Сърбия не сж се 
подчинили на т!**и «адътжи 
телми разпоредби на догово 
ритЯ и то само по отношение 
иа бьл^арскитЬ малцинства. 
Това полож *ние обаче не мо 
же да остане така. Обучението 
на майчинт. език», на малцин
ствата е едно оть най-влжмит!» 
придобивки отбелязани вь до- 
говори гЯ. чието изпълнение е 
гарантирано оть О Н Една 
оть задачигЯ на сьвета ма О. 
Н е да сьблюдлвл тЯхмото иг 
пълнение. и при неизпьлнение 
да се намеси и иска приложе 
нието им».. Това право има 
още — Бьлгария 
члень на О Н Искаме изпъл
нението на договоритЯ имагь 
право още и самитЯ малцинства 
Кой отъ гЯти фактори ще при- 
стжпи най-после, да поиска да 
се отворят», българскигЯ учи
лища въ Добруджа и то вь 
селата ">

гледна
малка

сти оставаха изненадвани, като 
гледаха вь всько село да се 
издига хубаво школо. Спом
ням ь си думитЯ на единь 
висшь ромжискн офицерь, кой- 

всички то сь своя полкь бЯше миналъ 
вь 1913 год. вь Добруджа: .В». 
Бьлгария не видЯхь друго ос 
вейь училища и казарми“.

Оть 1913 годннл до днесь 
всички бьлтарски училища вь 
селата сж за трити, като само 
вь градонетЯ сж останали та
кива. Всички училища днесь 
сж ромьнски и по ромжнски 
се преподава вь тЯхь, като 

на справедливостта и мира бьлгарски езикь е забранени 
осжществено вь Ньойи. ДЯй- Отъ 1913 година до днесь н* 
ностьта ма тЯти дружества или само вь Добруджанския край 
.Комитети" се про,ви по след- ] рамотностьг» е нямал кл.]. ио 
ния начин ь, начиная оть 1915 г.

бруджанския въпросъ къмъ 
чжния и Сърбия. Какво по-
зение. какво становище трЯб- бжде дадена на правоимещия 
да иматъ ржководителитЯ било отъ гледна точка на исто- 
движението къмъ дветв дьр- рическата справедливость, била 

ави, за постигане на крайна- 
цель — свободата на До- 

)уджа. При така поставения 
лрось — трЯбва ли ние до- 
)уджанцитЯ да се абстрахи- 
!ме отъ политиката на офи- 
1ална България спрЯмо сж- 
итЯ държави, или неминуемо 
дбата на Добруджа е тЯсно 
ързана съ тази на Бьлгария

сжперникъ.

Съ огледъ даже на бждеши- 
тЯ федеративни Балкани, пакъ 
мислимь. че ако Ромжния
влезе въ нея. то уговоркзтц 
за федерацията ще включи 
Добруджа въ границитЯ си, но ,
като часть отъ Бьлгария. за българската територия, имащи 
щото товз ше бжде едно отъ 33 иел,‘ да а>°о™Р<”Ь дЬлого 
условията на последната за да 
влезе вь Балканската федера
ция. Отъ икономична, политич-

коя*о е
като така дали политиката 
! ржководителитЯ на Д. В. 
>Ябва да върви въ унисонъ 
> тази нг България. 
Добруджа, нито исторически. 
1то географически, нито етни- 

НЙвски нЯкога е била нЯщо от- 
' Шпно огь Бьлгария. Дко въ 
к фналото тази провинция за 
|в>агко време е съставлявала 

1мостоятелно отдЯлно владЯ- 
— то е бивало както ка

на и международна гледна 
точка явно е, че Добруджа ще 
трЯбва да следи политиката на 
България.

веч ? едно поколение не знае
да чете и пише иа бългирски. 
Днесь ще срещмет.* вь До 
оруджа младежи на 20—23 го
дишна вьзрасть. които мишагь 
сь лагингка азбука — зашото 
забравиха кирилицата и нЯма 
кой да ги запознае сь нея. 
Всички българчета взети вой 
ници

1. Чрезьедна умишлена про 
паганда вь Гьрция. Сьрбия и 
Ромжния противь новия създа
ден ь редъ съ помощьта на съ
чинение. брошури, вестници, ка 
лендари и др. печатни произ
ведения (вижъ притуркигЯ 1. 
2. 3 и 4)

Надеждата нь сьвета на О. 
Н. то само орбсе да 
изпълнението на тЯзи 
оть договора е малка почти 
изключена. 'Знайно 
та поема инициагива. само ако 
той бжае поканень за това и

(Следва) Туркино
иска

точкиДдзШ1ш|||1алн1тг111|1 
II РИМИ III. I)хме временно и е ставало 

ь дни когато България е би- 
ала слаба. Такива случаи има- 
1е при завоеването й отъ рус
ия князъ Светослава 968 год., 
тъ куманитЯ къмъ първата 
оловина на XIV вЯкь, — отъ 
рхонта Балика, оть брата му 
(обротича 1371 г.,отъ сина му 
1ванко; отъ влашкия воевода 
1ирчо I (1386—1418), но вина- 
и владЯтелитЯ й сж я счита- 
и като откъсната часть отъ

е. че сьве-
въ ромжнскзга армия 

пишать своигЬ писма до роди 
телитЯ си сь латинската азбу то огъ °Ргани- които по про- 
ка макарь ма бьлгарска рЯчь исдурата имат»,

2. Чрезь една тенденциозна 
пропаганда вь западната пре
са, както и прель Съюза за 
О. Н. сь която се твърди, че 
Добруджа Тракия и Македо
ния сж български провинции 
несел *нм, ако не исключително, 
то в», болшинството имь сь 
Българи, които сж бивали мал
третиралия по начинь нечугь 
оть администрациитЯ на Ро
мжния. Сърбия и Гьрция.

3. Чрезь кървави действия 
на комигаджийски чети. имащи 
за задача да махлувагь вь 
близкитЯ до границата тери
тории, за да 01 рабвагь, кра
дат ь опожарявать и убиват».;

Ромжиското съ ДРУГИ Думи. да всеять те 
роръ въ средата на ромжн- 
ското. сръб-ото гръцкото и 
турското население, да заплаш
ват», мЯсгнагз администрация, 
както и да подготвят», пжтя на 
бунтове и дЬнствия оть голЬмь 
мащабь

ГЯзи разни прояви на дей‘

Тукь даваме мЯсто на офи
циалния отгозорь на Ромжния 
до О. Н. по поводь искаиитб 
обяснения на сьвбга на О. Н. 
за извьршенитЬ кървави из- 
тжпления на ромжнскитЬ вла
сти въ селата Кочина, Кази- 
миръ, Шабла и др. — станали 
на 2 ноемврий 1929 г.

Този отговоръ е вржченъ на 
30 януари 1928 г. оть г-нь 
Комнень, ромжнски пьлном. 
министьръ вь Швейцария и 
постоянния делегатъ при О. Н., 
изорань за депутать вь ро- 
мжнската камара оть българ
ското население.

това право.
че това право го има

Това положение на училищ- българската льржава. 
мото дЯло нь Добруджа про
тиворечи на чл. 10 оть дого
вора за покровителството на 
малцинствата, подписанъ оть 
Ромжния. който гласи следното.
.Относно материята за народ
ното образование, правител
ството ще даде вь |радоветЯ 
и областта, вь които населе» 
нието вь голбмата си час.»» 
говори на другь ешкьогь тоя 
на официална Ромжния (нумб- 
ното улеснение за да осигу
ри щото вь основнитЬ учи
лища обучението на децата да 
стана на тЯхень собствеиь 
езикь. Тази разпоредба не ще 
пречи на ромжиското прави 
телство да направи ззд»,лжи- 
телно преподаването и на ро
мжнски езикь вь сжшигЬ тЬ- 
зи училища“.

ала дали 
на б»,лгарского правителство— 
при положението, което заема 
днесь Бьлгария 
огь други съображения, а още 
по-вече. като се знае.

може би и

че при
подобни случаи О Н. гледа да 
препраща страмитЯ първомь 
на лично разбирателство и са
мо вь краенъ случай сьвета 
да се намесва — ще да е удоб
но вь този случай едни лични 
преговори между днетЯ прави
телства ?

>ългария, а последната винаги
ледала да си я присъедини.
1ри такова историческо мина- 
о на Добруджа — като се 
нае, че както официялна Бъл- 
ария, така и цЯлия български 
ародъ я счита за първоисточ-

на българската държава— Отговоръ на 
се можели добруджанско- 

о население и неговигЯ рж- 
юводители да пренебрегватъ 
'частието на България 
•ешение на сждбата

За това най удобно ще да е 
щото българскигЬ малцинства 
да се възпблзувать оть права
та дадени имь отЯ чл. 10 на 
договора и да искат», изпълне
нието му. БьлгаритЯ отъ До
бруджа практично биха по- 
стжпили. ако преди да се обър
нат ь направо кьмъ О Н по- 
искагь 
скитЬ

ита правителство

Вери*»,, 30 янулри 1924
при раз- 
й? При

ова положение ние мислигъ. 
ге добруджанския въпросъ въ 
«еговото разрешение 
де бжде подъ влиянието на 
България. Вьнъ огъ сантимен- 
алнитЯ чувства на България, та- 
!и последнята отъ чисти страте- 
ически съображения ще гледа 
*а си присвои Добруджа, за- 
цото отъ историята е доказа
ло, че всички нахлувания вь 
балканския полуостровъ съ из
ключение на турцитЯ е става- 
ю презъ Добруджа.

При тази '

ХЦ%ГГГшавГ;“ИИТс° Историческите трудове, кои- 
Фуджанс Ра3реШаВГ Д° то имагь безпорна научна стои- 
е взема Г ВЪдР°СЪ “Ь Яа ности като тия на професори 
тио^алттге*и^политктчески тетк* Иорга. Ксенополт, Парвант, 
<ения на България Тафрали и на други прочути

Въ р учени, доказаха окончателно
нас™ ДВИжаНИе ИМа историческите инастроение — за авто- к ,

<омна и самостоятелна Добруд- пРача на 1 и---------------- ----- миируд бруджа както и вьрху Кодри-
*ение фактически се ржково- латера.
“ °т° комитета. В. Д. Р. О и 
й- р- О. Тази 
зикому не 
гостна,
5орба 
едно

Като се отнасямь къмъ пие 
мото ми отъ 10 декемврий 
1928 г. честь имамь да пре- 
дамь на Ваше превъзходител
ство допълнителния отговорь 
на моето правителство по по
водь положението на бьлгар- 
скитЯ, турскитЯ и гагаузкитЬ 
малцинства 
окржзи Дуросгоръ и Калиакра.

винаги

Като се знае. ч - южна До- 
ржководени бруджа вь своята компактна 

маса и то вь цЯлата область 
е населена от», българи и тур
ни — Ромжния бЯше длъжна 
по силата на чл. 10 огь дого-

ствие сж както по горе казахме- 
ор анизирани и откриване на б».лгар- 

училища направо огъ 
ромжиското правителство и то 
като съблюдавать всичкитЯ 
формалности искани оть ро- 
мжнекит!» закони.

оть разни дружества, имащи 
своето седалище в», българска 
територия. За нещастие, из
глежда. че бьлгарскитЯ власти 
сж бивали безсилни да спрдгъ 

ро-ромжнекия инцидент», до- Тг,зи опасни похвати, в»,преки, български училища тамь гдЯ- 
несенъ предъ О. Н. н .«обходи- многократните постжпки на то населението 
мо е да се проучап» причи- сжседнитЯ правителства. 
нигЯ, които сж дълбоки и от

ромжнскитЬвь

Зз ясна представа зз бьлга' вора да улесни създаването на
При отказь тогава съ голЬ-

мо основание и сь надежди ма 
пьлень успЯх». нека се обър
нат», кьмъ Съчета на О. Н. Това 
свое право БългаритЯ оть До
бруджа трЯбва 
ТЯ и само тЯ

пропорционал
но въ своето болшинство е 

Относно противоромжнеката българско- Ромжния е длъжна 
дейност», -тя е организирана 
специално оть д-во .Добруджа" с_ьлз. да не пречи чрезь разни 
чиято организация и дЯйствие административни мЯрки откри* 
е уместно да поебчимъ тукъ:

оостановка на въ- давнашни. не само да улеснява, вь сми
ла упражнят»* 

ше могагь чрезь 
упорито, но справ тдливо на
стояване да спечелчть най-свЯ- 
тото за тЯхъ ла учат», дЯцата 
си на б»,лгарски — 
езнкъ.

на български училища, 
но тя има още и задължение
то съгл. чл. 10 оть договора, 
материално да подпомогне тЯ-

БългооскитЯ училища въ ,и училищт То,и "л 10 ласи
Добруджа

ването

(Стелва др>ги г*р й)
маичиния

! политически 
Ромжния надь До-

гдмо
Некаучилищни комитети образу

вани на самото мЯсто оть бъл- нЯколко села —- нека ромжи- 
гарскитЯ общини, ще усигуря- ската администрация имъ от- 

признати В ь Бьлгария огь освобожде- в а гь. подъ наблюдението на каже. неьа инициаторитЯ имь 
1 взи права о . Р . нието насам». най-голЯмо вни- държавата, пропорционалното б^дать арестувани или да по- 

^Лъълимъ'Т979 г БуГрещч ««ни= « ойпьщаше иа учи- рипреалени* н» ч»стьта огъ пусномъ яттжт „ проп^ои“. 
защото тази тройна г « Нъойи 1919гУК лищното дЬло. Почти въ всич- публичнитЯ фондове. опредЯле- тогава-тогававечесьосмона-

«°же да даде мЯсто на ки градове и села се издигна- ни на бъл арскитЯ училища, ние ше могать да се намЯ-
четвърто течение и т. н. България въ продължение ха хубави училища, подготви счгласно чл. 10. както и орга- сятъ. безь всЯко колебание и 

Време е прочее Изп ком. на половинъ вЬкъ изпълни се достойно учителство и огь низирането и управлението на °ння фактори, чието
° Д- Р. 0., Д. р. о’ и всички първия, прие и ратифицира 5') години насамъ днесъ може тЯзи училища“. ведньжь формулирани прелъО.
Дейци вь движението да на- последнитЬ два. Вьпрекн това. да се каже. че вь Бьлгария И така съгласно чл. 10 огь Н- нека знаягъ добруджамци, 
пУснагъ тЯзи стари, изтъркани безъ да намесвамъ въ това неграмотни нЯма. Гази бЯше договора п од п и с а нь между че тЯхнитЯ училища ще бж-
и никому ненуждни стари прЯко Българското «правител- нашата гордосгь и съ това се Ромжния и главнитЯ съюзи и датъ открити.
8Ражди, да си подадагъ ржка ство. невъзможно ми е да не гордЯемь предь нашит!» съ- сдружени сили на 9 дек. 1919
,а обща работа, като се тури отбЯлежа, че отъ дълги години седи. г. както и чл 10 оть дотовора
качало на една нова ориенти- вз» България се организира Нашето селячество тъй бЯше подписанъ оть сжщитЯ сили и 
>°ака не само политическа, но едно противоромжнеко движе- жадно зз наука, че цЯли депу- Полша, който договоръ 
1 тактическа на движението. ние, движение, което е било тации се явяваха било въ пар- ки останали текстове е приетъ

бремето лети, ежбитията се причината за нежелателни ин- ламента или въ министерството отъ всички останали сили. кои-
'Ижатъ, нови хоризонти се от- циценти, които не веднажъ сж на просветата да ходатайегву- то сж подъ режима на договора
‘Риватъ за поробенитЯ Ще туряли зъ опасности желания „атъ не само да имъ се откри-
'спЯягь тЯзи, които първи ще «иръ. вать въ селата основни учили-
,е Наредатъ подъ новитЯ зна- ВрЯменния успЯхъ 

ча на новото 'време. тралнитЯ сили доведе презъ
°Реме е.' Опомнете се. От- 1916. 1917 и 1918 години до цЯла Дооруджа - села и гра-

0воРноститгь сж голгъми. едно удвоение българската дове—бЯше покрита съ учи-

пьрвомь се опитатъ

разпокжсаность 
е нужцна—тя е па-

искане

Грифочь Трифонов*

Добруднонецо 1въ всич-

Чети в. .Добруджан

ска дума-.мисли за него.за защита малцинствата. Сле- 
ледователно Ромжния е задъл
жена по договора не само да разпростраНЯВ8Й ГО 1 М-
улеснява (а оссог8ег 8е5 росъ
ЬШ(ех) но и да дава .необходи- писвай абонати!
мигЯ средства" (<1е$ тоуепз ■ - — — —

ща. но и прогимназии.
При такова желание почти

на цен-
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знаемъдали всички добруджан- 
ци около Свободна Добруджа 
еж на неговия акъл-ь—не вяр
ваме - ама нека се знай, че 
този който прьвъ обяви война 
на обединението ще си счупи 
главата.

Много е подозрителень ав
тора. Не обвинявай хората въ 
това ще тебе винетъ.

Нима „нашитк“ ако списвагь 
в. Св. Добруджа -го списвагь 
за това, щото тк и други да 
холятъ въ странство

Има нккои на неговия акъли 
които като него еждять — ама 
вкрзами че той не е сьгла- 
сенъ съ гЬхъ.

Нека знае автора ако „на
шитк" сж симпатични още до
лу, то е не за теориитк им ь, 
но за щото тамъ мислягь, че 
тк сж за обединението, че ть 
сж онеправданить. пъденитк. 
Ала щомь баю узнае, че „на- 
шитк“ сж козитк въ движе
нието. че тк сж за отиеплението. 
че тк сж за борбитк — знайте 
че ще загубите всички симпатии.

Отъ :рупапа

която министерска капия ■ 
иде не му давагъ работ. 
щото него познаватъ. 
изъ неговия край нкма 
тать или вилно нккое .г- 
за да му изходатай' , 
служба.

Само въ София — днес» 
дуватъ и ходятъ безъ р 
съ десятки добруджанци. Н - 
малък ь броя имъ ще да е . 
провинцията. Разликата • 
нашия добруджанецъ — • 
домена или тракиеца е -д 
че последнитк две групи • 
ха щастието да си продз:» 
имота и да додатъ въ Б - 
рия съ пари, а 
босъ и голъ и такъвъ и 
остане зз винаги. При тон 
кедонци и тракийци зав .: 
въ България една вече с :: 
на организирана емиграц-.** • 
свои влиятелни хора. съ -« 
банки, които веднага им1 • 
могнаха. Тркбва да се пя— 
ви нкщо за нашитк до* - 
жанци.

Калимакъ.
Тутракан ь! — крепость на 

Добруджа кьрвава епопея за 
устрема на поробения.

Наближаваме. Правимъ по
следния завой зз спиране на 
понгона. Параходитк давагь 
сигнали

Бркгътъ потъмнклъ огь на- 
родь море. Улицигк край брк- 
га украсенъ съ български и ро- 
мънски трикольори. — Арка 
съ надписъ: .Випе аб тепИ*. 
Кордон ь отъ граничари.

Посрещани: официални пред
ставители на града и гражда
ни. Не се вижда селско насе
ление. Дклникъ е — работно 
време, или страхъгь, че утре 
следъ като си отидать гоститк 
.ще бждатъ разкарвани^ по 
постове, секции и сигуранци ти 
е възпрклъ да дойдагъ и по- 
срещнатъ свои братя и сестри.

Произнасятъ се обичайни 
официални слова и огь дветк 
страни.

Кмета на гр. Тутраканъ, ме
дик ьтъ управителя на митни
цата. единъ учитель и нккои 
тутраканци, общинския съвеп. 
и адвокати — водиха обикно
вени разговори съ нккои тьх 
ни познати за плодородието и 
др. и изказаха пожелания за 
по-яки и приятелски връзки 
между двата съседни народи, 
— по-чести посещения и за
бравяне миналото, като нищо 
не се спомена за печалното на-

Н. Шишковъ.

Два дни въ поробения край
(Пжтни бележки)

Научихме отъ пресата*че на 
11, 12, 13 и 14 юли т. г. ще се 
състои екскурзия устроена огъ 
Русенския морски сговор ь до 
Силистра и Тутракаки

Екскурзия — до Силистра и 
Тутраканъ! Кое добруджанско 
сърдце би останало глухо ? въ 
кой добруджанецъ не би се 
пробудило желание да види 
още веднъжь поне земята, коя
то го е откърмила, дето е пре 
карал ;, най-хубавитк години на 
своето детинство, юношество и 
младини? Земята дето .златно 
жито зрке и векло стадо блке“. 
Па тогава да умре, макаръ и 
да лечи отъ тоя „земенърай".

Ще види ме може би за по- 
следенъ пжть просторната земя. 
която огь 15 год. стана ткена 
за трудолюбивия добруджан
ски народъ — тормозени го- 
ненъ нубиванъ огь пимдскигЬ 
разбойници.

Решено — сторено.
Вь Русе оживление. — По 

хотелитк нкма свободни стаи. 
Всичко заето огъ „гости'—ек
скурзианти — за Добруджа. 
Морскиягь сговори въ лицето 
на негоьия председател», проя
вява трескава „дейность", по 
разпродажбата на пжтни биле
ти на „гоститк“ за Силистра и 
Тутракани хубави гешефть съ 
неволята на единъ поробен ь 
народи! хубава едклка — съ 
потьта и сълзиткна ония. кои
то три войни гниха въ окопи- 
тк, за да се върнатъ отъ там ь 
роби; а днесъ като .гости“ да 
ги водят ь по собстванитк имъ 
домове, при бащи, майки, бра
тя и сестри!

Водять „гости" — изразь на 
приятелско и добросъседски 
отношения между .двата“ на
рода! — Кои два народа ? Ба
щи и синаве ? — два народа!

Каква ирония!
На 11 въ 6 часа сутримьта 

ще потегляме сь пристанищни 
параходчета за Силистра — 
Тутраканъ.

Рано сутримьта пристанище
то е задръстено огь народъ — 
Заминаващи и изпращачи. На
родъ — игла да хвърлишъ. нк
ма на земя да падне. Блъска
ници. писъци, врква — безре
дие. — Ьилетитк сж продаде
ни. паригк прибрани, елклка
та сключена, где ще се побере 
тоя наронъ не е важно.

Огъ 6—в ч. „стоката“ биде

депо парче земя, за да изкара 
коравия си залъкъ 
като е оставилъ въ чужди рж- 
це житни нивя. лозя и ливади 
— кжде си е построила колиб
ка да приюти дребна челядь, 
която ще запомни само немо
тията и приказки отъ бащи или 
маики, разправяни зз неемкт- 
нитк богатства презъ миналото 
вь Добруджа: За овцетк, кра- 
витк и стадата, харманигк. бо- 
станигк, хората, за чешмитк. 
кладемцитк, сбороветк и седкн- 
китк, за хамбаритк пълни съ 
жито, за полухамбаритк, които 
пръщатъ отъ гълъби, за сап- 
лъцитк отъ слама вь двора, 
китнитк градини и за прото- 
цитк кервани на обора.

Ще спомнятъ и тк — децата 
за вьлшебнитк хубости на тат
ковия и маминъ край. дето 
всичко е било хубаво, дето е 
нкмало икмотия, дето всккм 
бкше богатъ, дето вскки бкше 
доволен»..

По натагъкь група, се раз' 
хлажда съ Шуменска бира — 
и пке тихъ бклъ Дунавъ се 
вълнува.

Горе на палубата оркестъръ 
огъ едни музиканти съ хармо
ника и барабанъ свири за рж- 
ченица, а стария комита дкдо 
Чалъкъ скача като нккое 15 
годишно момче и се провиква 
природо-о-о. природо-о-о . . . 
Добруджо, Добруджо!

Сгаръ поборникъ отъ Шип
ка, иапомиящъ съ своитк ме
дали и веселъ характеръ за 
славната борба въ миналото, 
за голкмия поривъ тогава на- 
помня и сега на младитк: не 
унивайте; тогава ний се борих 
ме съ кримка и черешови топ
чета за свободата на рабитк, 
Днесъ вий се борите сь перо, 
съ слово и всичко което ви 
дава културата, разбира се. не 
се дробете, подайте си ржка 
всички поробени братя, защо- 
то. ако шепата опълченци на 
Шипка записа съ златни бук
ви подвиг ь ненадминати — Сво
бодата на малка България, вие 
обединени ще запишете сво
бодата на всички ни.

Скача дкдо Чалъкъ та си 
глава къса 
по-младитк дами да го придру
жат ь вь играта — защото си 
е ерген ь — Бръшляни

Вдовец ь - енротата. 
малко и вь нзекчения върба
лак ъ ще се мкрмагь фатални- 
тк гранични стълбове* които 
пр *зь 1913 и 1918 год. сложи
ха началото на новото робст- 
егво, — на нови тегла нетапом- 
и:ни въ миналото, позор», за 
XX нккъ — огкжемаха оаща 
огь сини майка огь дъщеря, 
братъ огь брата.

Ето. минаваме граничната ли
ния. У гихвлть веселия, обвие -

следъ

нашия

За 12П2ШШТ1 И 1Ш№
тишЕ1й1(НП. 1а иИпшкпта

1ПЛП111
Една голкма група тр : 

ваци работели по пресуша- 
нето на беленскитк и ги ? 
ски. блата съ кредити отпус •* 
огь бкжянския заемъ. С-с 
свършвание на това прес _• 
вание, на свободнитк мкет. _ 
бжяать оземлени и гражда- -1 
земледклци. Това обаче 
стане на пролкти когато 
ботигк бждатъ

Отъ 1913 година насам» огь 
Добруджа въ България еми
грираха около 40,000 души 
българи. Тази емиграция се

стоя ще.
Една закуска з официални 

тк лица, докато елкзатъ гости
тк на Тутраканъ. — Пакъ по
желания.

Тръгваме за Силистра.
Следъ приема, който, макаръ 

че само официалносп.та нала
гаше да му се даде видъ на 
задушевени

състои главно огь селяни, ин
телектуални и еснафи.

Благодарение на комисията 
за настаняване на бкжанцитк. 
можемъ да кажем ъ. че отъ из
вестно време насам»., положе
нието на селянитк бкжанци е 
уредено. Голкма часть огъ ткхъ 
сж вече настанени. Дадена имь 
е земя и инвентари за да мо- 
гагъ да зяживкятъ единъ по- 
сносенъ животи който разби
ра се далеч ь не е онзи, който 
бкше въ Добр' джата.

Има обаче, единъ въпроси 
който остава открити този на 
еснафа добруджанецъ и този 
на интелектуалитк.

Зъ сравнение, еснафа ми
нали вь България не е така 
голкмиНо колкото и да е. не
говото положение вь сравне
ние сь това на селянитк е мно
го по-лошо. Лишен», отъ кзк- 
вато и ла е подкрепа, без», 
всккакви връзки и познанства 
въ Бьлгария. Той е лишени 
оть възможността да започне 
каквато и да е работа.

За да започне еснафа каква 
годе работа нему е нуж^нъ ка
питал ъ. Такъвъ той тука въ 
България, не може да намкри. 
защото нкма кой да му го 
даде.

За него каситк на коми- 
сията за настаняване на 6е- 
жанцитк сж затворени. Нему 
се отказватъ всккакви помощи 
и кредити, поне за туряне на
чало на своята професия.

Закона за настаняване на 
българскигк бкжанци е мно
го несправедлив ь или най- 
малкото ткзи, които го при
лагат». му давать едно криво 
тълкуване.

Ако главната задача на от- 
пусматитк на България кре
дити е за настаняване на бк
жанцитк, то гой тркбваше ед
накво да засегне ткзи две съ
словия, защото еднитк и дру
ги" к имать нужда за своята 
професия отъ помощенъ кре
дити И дветк ткзи съсловия 
сж производителни, както се* 
ленина би имал», възможност».

окончат-
привършени.

Дирекцията на бкжанци :
започнала оп. сега да пр: 
заявленията на нуждающи 
да може до пролкть да у 
всички формалности по н 

Нуждающит I
Настана едно

успокоение вь тия, които про 
дължина пжтуването за Си
листра.

няваниятз. 
тркбва да се об».рнатъ к 1 
дирекцията зз да имьседагг 
нужднитк спжгванчя.(Следва)

Витпнйте! Библиография
Сь такова заглавие в. Сво

бодна Добруджа вь броя си 
оть 26 авгусгь т. г. посрещна 
нашия викъ за обединението 
и излизането на в. Добруджа»» 
ска дума.

Нккои приятели — споредь 
думитк на автора сж го запи
тали: .по повод», получаване 
на наши писма—дали нашата 
групичка е оть на:ишпп>“ т. е. 
огь ткхнитк.

Хубаво направи автора, че 
имь отговаря чрезъ в. Св. До
бруджа. че не сме отъ „наши- 
тгь
правяше, че сме отъ „нашитъ“

Книги и списания

цйе$Но бе 1е$ т ■' • ' 
Масюпа1з* — огъ нашия. 
приягель-каталанския пж 
I. Е$1е1ггск - - гр. Вари ;лс

..Без МтоШез ГБлюп» 
Еигоре е» !а Оиегте МогчГг. ‘ 
Парижъоть Тк. Киу*$--*л 
въ университета въ Борлг

„С1ие Сг!$е бе 1а 5. Г- N. 
Парижъ отъ преф по 
народното прави Оеог«деч 5се. •

„$1аа1еп и »б 
тетхсНа!1еп* 
р1ег -Мюнх-мь-

„Право ме«ъи»инс:в с
В. Вчшнякь - Париж ь

„Бз

и все подканя

ме-Оше
натаварена на петь различни 
катери, моторни лодки и гемия. 
Потегляме, параходитк давать 
прощални сигнали: запквать 
„гоститк“ О. Добруджански 
край, ехото еква мощно огь 
бркга, отнасяно отъ утриния 
вктрецъ далечъ къмъ самата 
златна Добруджа.

Хиляди сърдил фьпнатъог». 
радост»., че ще видять пак», 
родни пол», бащи. майки,свои 
близки.

Хиляди очи се

защото по юошетата раз- “Ндбс ' »1е Се-
к - :• •'1*».

и сь нашето име спекулираше. 
Не стигаше, че той и други 
отъ „нашитп>ш спекулираха ама 
белята си бкхме взели оть про- 
тивницитк на .нашитгъ“. Тк
макар», да знзяха че не сме 
отъ „нашипин" ходеха вь по
лицията и г~' 
оть „нашита

„Ба Р?о1ес1юп 
бе Яасе- бе 1апцие е! 
Ла^иех оть 
Парижъ 1922 год.

Списание „01а5и! п 
1от“ редактирано оть 
тег бакоЬр!у. — гр. 
Ромжния.

ген- 
Роиапв$ •разправяха. че сме

Накрая пвгора разправя, че 
да пържим ь

вать глави — проезжлзяват». се 
очинасьлзявагъ. 

пращатъ милъ поздравъ на 
псробенигк,

Ето държавната болница, га
рата. тракцията. злх фабрика, 
Срьбчето. Нижат»,се една следъ 
друга познати картини. Споме
ни от», робството насамъ.

Минат - е Табани Ряхово — 
дето още сгърчат», сь корема 
нагоре понтони 
остатки от», десанта презъ 1916 
г. напомня..до ужаситк на вой- 
иата, пожарищата и човкшка- 
та касапи ща вь Бабово и Бо-

затуппагь страхотно мие сме искали 
емиграцията за машата кола— 
която била и тази на изпьлни-

Есьрдца. всички си спомнятъ 
прегрешенията кьмъ нотара, 
шефа или понуара.

Добруджа — свидна «емя! 
Вижла се

телния комитети.
Хубаво направи автора, че 

и този въпросъ повдигна.
Ние заявяваме че никога 

не сме били противъ инсти
тута изи. комитети 
так»,н».. Ние държимь шото 
движението да се ржководи 
отъ И. К. и само отъ Изп. 
К. „нашитк' отъ какьвь орган», 
искат ь ла се управлява движе
нието? Отъ „Федеративенъ съ
вет».“ ли или отъ Д. Р О.?

Автора много прибърза съ 
г поето „Вамсчтисаипи", Не

Списание „ДобруД'- 
Знаме“, редактира ком- ‘

новозастроено се
ло на колонисти край Тюркь- 
емнли Тамъ дето едно време 
оть цклия Балкански полуос
трови се стичаше търговския 
евкть на прочутия Смил», па
наири — Сега се бклеягь са
мо ламлрнненитк покривки на 
новопостроени тк кжши на но-

като
Вкстникъ „Добруджа" 

гань на аобрудж. органи»3шлепове

Вкстрикь „Свободна -• 
джа“ отъ д-ръ П. Вичев»-

ви епохи.
Горе е Дайдьрь 

г робница на храберци на бе- 
заветна любовь за свободата 
на поробения.

Долу Старо село — касапни
ца презъ 1916 г. на невинно и 
трудолюбиво население — от- 
мжщенис за набкзитк на ше
па алчни безумци.

рисовз
Въ п>рл»оца кой

да изплати дадения му кре
дити така и еснафа — занаят
чия може да стори това.

Най-трудно, обаче е поло
жението на интелигентния до- 
бруджанеци

Дошелъ изъ Добруджа, безъ 
всккакви вр»>зки, безъ 
помощи той скита 
цитк почти

величава Вкстникъ „Единство* и 
въ гр. Добричъ, Добрудж ’както мо

гдлъ се е приютил», и с надаль 
„удобс иа' га „приятно пмту 
пане“. Всккн среща близки, 
познати и свои. Никнатъ Вкстникъ „Нашъ глас' 

лиза вь гр. Силостра 
бруджз.

Добруджанци абони
райте се на в. „Добруд
жанска дума“.

СПО-
ИГМИ за миналото едни след», 
други Водять се оживени раи 
говори. Рлзлитвагъсе кей кжде 

. е» е настанили кжде му е ла-

НИЧИЯ
изъ ули- 

полугладенъ На №211112 „11И1ЦШ М*


