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ШЛШМСТВАТА ПРЕДЪ ЖЕНЕВА И НОСКВД
ГолЬмата война вь 1914 г.
■бухна, за да разреши, мем} многото други въпроси н
лШозм да освобождението на тетории и народи, конто вь
налого съставляваха било
/мостоятелни л*р* авн, било
.заети принадлежащи истснчески към* дадени слщеаг.ъущи вече държави.
Предь време на гойната и
ри сключването на мнрнитЬ
сговори се бЬше юявапъ и
г.ожшаъ на разглеждане сь
о.чката острота — тъй нипения 9националенъ въпросъ
\ярнитЬ договори се помлчиха
а разрешат& тези п.ъй трънявь въпроса, ола допустнаха
Iног? голЬмм гркшки, тъй ка:о сгздателитЬ имъ не взеха
то ссне5а етническото бол.инетбо жнвуще компактно на
ш)ена територия, а се облег
ате ма историческото минало
л дадена ой. мети и теритонп — макарь при : одпнСшнс
а договориш Ь пи за области
ц бЬха населени ьъ по-гслЬмипа сн часть от* етнически
лементъ — чуждъ на нациитЬ,
нто го присъединихи
Извънъ та ,н основна грЬшка
•а прндпочитане историческочз минало ча земята предь
р-к 1 нчсското бо шинство на
{г.ничсскна елем.итъ /асслягсщъ я, тсорцнп 4 на договоритЬ умишлено игнорнрохаспрЬмо нЬкпп държави и дпапа принципа — тоя на истори
ческото махало на естлпеннть
територии и тоя на етничес
кия елементъ, конто вь болшин
ството населяваше тЬзн терн
тория.
Поради п/Ълп грЪшки днесъ
човЬчсството е свнсетель на
солЬмил спрЪ. който сс по лига
между държавнтЬ и ;ки-ущит4
сь пргдйлитЬ и етнически гру
пи. До като нйкои сьржапл
яредявяв ть свантЬ т три на
ГР бо-собствчно ть, ма земята.
— черпещи своето право отъ
•'■'торнчсс\ото минал\ чужди
ят» по айкь, вЬ; а м раса
тЬмъ етнически елемеип ь —
*зхождащъ оть принципа на
С!обод.тч, заявят и оспорва
иаченмето на тЬзн титри
пргдъ факта, че тйл« ас ми се
Населява ъ отъ хора, чиято
е >ля, желание, чува■ во е пссруго от» то а ни сфици пнаъа държава.
ТЬ заявяват6, че на мъртвото минало протшвопаставять
(соята жива воля.
При тази остро ва на спора,
*'ято съ нищо не се отличава
стъ тоя отпреди голЬмата
в йна. въпрооьть за нзционалЧ'С'ТнтЬ н и така наречениятъ
'въпрос* за малцинствата" заГ-очЕа отново да стсва застра
шителен* за мир/, тъй като
Ъзан споръ не е ограниченъ
С2 *о между държавата и неижлЬ малцинства, а е споръ,
\°*;то прескача граннцитЬ и
Г'У*( сьчувств* еп, на ония дьр*а*", които претендиратъ на
•тничесхо единства съ откъс•ДтнтЬ Н2 сила отъ тйхъ
С1 атл.

Тези иедоволень миморнт.;рень елементъ представлява
вече оть себе см единъ фак
торь за блдащег о спокойствие
на свйто. И като така къчь
него з почвать да обръщал ь
п г едитЬ сн дя,тЬ най-важни
днесь на с*йт 1 груп ровки
Съветит4 и Английската им
перия. Анг-ая и Съветска Пу
сия сл вь п рескаво приг шопление за постигане на свонп.Ь
програми. ТЬ подготвят* и моб лизмрвать своитЬ сили за по
сти. ане на .свЬто ния чиръ’.
До кап-о пьгвата го иска по
плтя на свЬпоената стаби
лчзацгя, втората го
диря
по тоя на свЬтосната рев люция. До като Англия въ своята
програма е постави з л и въп
роса за малцинствата и търси
начините за негово о мирна
разрешение, Сь стчтЬ не псмалка намира ъ въ гицето н!
недоволчнтЬ малцинства един»
гоелнъ за революция езементь.
Е’0 защо ние днесъ виждам .
какъ тЬзя две сили насочватъ
сгонтЬ поггв 0 ( къмъ ч .лци стват... Англия не бе смуще
ние чувства, че малцинс • в т .
като всеки иедоволень елс
мсить, започва ъ да обръщат»
погледа си кьмъ Съветска Ру
сия, която считатъ като пред
ставителка на нсдоиолмнтЬ,
угнетенитв и зарабени ■ Ь.
По въпроса за малцинстг а па
нне виждаме пораждане о н:
явното съперничество меж .у
О. 11. и ПГ ннгернщионзп международннт в янстру мечти
за влияние върху свЬпл — е■
линия в* по гза на Англия, а
другия рь тая н 1 Сьъе ск >
Русия. Поради тази б чрба ста
ва явно. защо О. //.. ду скоро
консервитияно по въпроса за
м 1 щннетвата, прави вече е 1ин»
чувствителен* запой гъ нег ва
П, г.Т •.а. До като .преди нЬкг *о
голини настроението н: О. //•.
изразено чрезь Ме :с-Франк \
Чемберлсчъ и Гзснсшъ, бЬи.<
против» гсЬ о п г.:нг1Ъ' нл
въпроси за м злцинств :та. като
се искаше р . зрешението му
да блде иззето изобщо отъ
програмзта на (). Н. кат
предостаг4ха лзн въпросъ л»
блае рпрешень лично опъ 31интереСояанитЬ сържави и оч екваха неговата лнквяд ция
чре ь асимилация на малцин
ствата, днес-, ние вече сме егиле е ля, какъ този въпросъ ста
ва п -акткеленъ заО■ II. и ‘.ск»
рряянъ вече открито заявява,
че въпросъть да ма цннетвот 1
не с веч: чуждъ за О. //• и чс
топ подлежи на разглеждане,
поради негов та сериозност» и
справедливост».
При това отношение на О. Н.
н П1 интернаци уналъ къмъ
малцинствата, после Д нит Ь
трЬбса да опредЬлятъ своето
становище не само теорети
чески, но и практически спрЬмо
двата центра и то сь оглед*
не само на своитЬ превг, но и
на географското положение яз
странишЬ, въ които ть живЬятъ и оть конто сж откъснати.
Ако елдимъ по числото на
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държавктй, Английската по
литика разполага сь болшин
ство. като се взене п внима
ние, че Германия сь пакта Ло
карнп се присъединя к а«гя бри
танската система и съ това
се н:несе най-гол4м та победа
над» СъветитЬ.
като взечатъ подь внимание
географ^ческото положение на
Евгопа, м / -,цинс- ват.а. вь своя
избор*, неминуемо ще предночитатъ Трнтано-американскшя
б тк* и неговата свЪтониа по
литика предь тая на Сшгетск I
Русия, к 'ято и безъ тов 1
загуби вь борбата дг револю
ционизира Е роп \
При топа поюжение ясна
става, чс малцинствапа трЬб.
Са за следята политиката на
0. П.—инструмента ма Англия
и нз антнсъветския бг>кь,
вм4 то тоя на П1 н> терн :•
циочатъ. Обаче тЬм* тгйбвз
да бжде да чека гатнцията.
че О. 11. нЬма да остави мал
цинствата вя положението, вь
коепгг сл, а ще вземе всички
мЬрки и то въ най-ечоро вре
че, за реа тнзпрането н I логоворитН, сь ьонто сл нмь га
рантирани чшнмумь прана и
покровителстчо и нг конто е
п вЬрсно я* , жцетЬ на О. //.
Нейко закъсней» е и оттгаче
разр» щението проблем ата нг
ма чцинств :то. може д / поста
ви пог -геднит Ь въ е :ну некушечие предь а»бора, кл:е до нссочтъ свзнтЬ симпатии и оть
кл’.е да чакат*, почощнта.
Т.н. Трифоиопъ
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Ча.ьаковъ

Добре е, до се разберем*
Появата ма ч. . Добр. <1ума'
не се посрещна добре оть в.
„Тобруджа*. Вь бр. 96 отъ 27
м м. ма последния, весгникъе
помI,стена уводна статия оть
г. А. Айдемерски и един», фейлитонъ огъ г Брути подъ над
слов г, .0.04,1 ' Осана
И две
т4, тит работи сж посветени на
ч. .Добр- дума". Прави впе
чатление резкиягъ и невьзльржань езикь ча авторите. На
истина. както г. Айдемирски,
тача и г-нь Бругь сж хора
темперамент *и, но точ»ю вь
обществените дела не бива да
се вписа нас-роение. Всички
ония обществени движения,в»,
които се намира по-малка или
по-гол ема лоза отъ нает рее
ния. не сж на прав», пжть: »е
или се корегирвати или пък ь
умират»».: -*н»*здържането и нз
два мат а автори расте и от»,
обстоятелството, че още с».
появата на първия брой на в.
„Добр. дума“. тЬ се нахвърлят»,
върху личностьта на г. Тр. Три
фонови когото есенесъ в»,
единъ и сжщъ брой сжщите
двама автори—вториятъ не съ
псевдоними а съ сжщинското
си име — сжщо така се на
хвърлиха върху му. Зашо? —
Защсто и двамата сж въ не
приязнени отношения съ г-къ
Трифоновъ и. кзк1.вто и да е
последниятъ, той е деягель отъ
първа величина въ добруджам-

ското движение и най-малко
скроиность щеше да бжде <тгь
заинтересуваните двама авто
ри, ако се въздържаха и отстжпкха на други да преценяватъ появата на в. „Добруд.
дума“.
Г-нъ Айд. сочи на г. Триф.
резолюцията на XII добр. кон
греси Така и г. Вичевъ сочи
решенията на добр. народеиъ
съборъ на г. Айдем. и на нккои негови другари. Съ соче
ния, заплашвания или изобли
чения нищо не се прави. Има
нкщо, което не е точно така,
та другите правятъ онова, кое
то ние не правимъ. Нали? —
Нали това тркбва да ни кара
да се замислимъ, за да съгле
даме дефектитк на нашето
движение? — А това не пра
вимъ ние. За тия дефекти ноеимъ отговорност!»: и азъ —
нека се туря на първо место—
и г. Трифоновт., и г. Айдемпр
еки, и г. Бор. Петров»., и г-нъ
Вичевъ, и г. Мил. Марковъ, и
г-да братя Дудови, и г. Ас. Го
сподинови и г. П. Господи
нови и г. Ив. х. Иванов ъ и г.
Ив. Марнополсяи, и г. Секеларовъ и др.
Апелите, които прави г. Ай
дем. въ предметната статия сж
безъ значение, защото никой
не ги чува. Необходимо е*една
корекция на нашето движение.
Време е, и то повелително
време, не само да престане да
се разправя за В. Д. Р. О. и
за Д. Р. О., но и спомена за
ткхъ да бжде заличен», ва па
метите ни. Този срамъ. произходящъ огъ недозрелость, оть
глупости и оть маниячество,
още се появява по лицето ни,
н _• зашото г. Вичеви и хората
му постоянно разправятъ за
Д. Михаиловъ и Д. Р. О. но и
зашото
сж ща та пксень на
други гласи се пке и ви дру
гия лагер».. Ако г. Вичевъ но
си гркховетЬ, че в». Добр. дви
жение защищава съветски ин
тереси. не носят», ли х.
Ива
новци, и др. отговорност!, за
впрягане движението днесьвъ
сговористката, вчера въ лружбашката колесница,
Има нкщо гнило — или да
се изразява по-м1ко—има не
що недостатъчно вь добрудж.
ни движение. И т.рвиягь ни
недостатъкь е афоричен», — не
можем», да видим», недосгат»,цитк си. И щомъ е така. нека
да разберем»., защо голема
част», огъ ДобруджанцитЬ стоять въиъот». организацията и
защо е необходимо появата на
другь добр. вестникъ— „Добр.
дума“ напр., които не бива да
полемизира сь официалния ор
ган ь на организацията или да
поставя чърг* на колесницата
нл изпт^тн. комитегъ.
Не мислите ли. г-да огъ раз
ните лагери, че е необходимо
едно уясиявлне и разбиране.а
не заплашван
ст, сухи формули и резолюции'3 Ето този
въпросъ Ви го поставямь атъ.

тДобруджанска дума" е взе
ла упорит: то решение да не
се подлвва на раз-^итк преди
звикателства. хули и интриги,
на които тя ще бжде често
пжти полпатана отъ заингере
совани хора.
Тя ще отбягва каквато и да
ожде полемика и стъ геето и
дв идва, ако съ нея се цели
не идей гага страна нз аклото,
а само лик
"-’язги.
Тя. още отъ гзмото началс —
въ споя увод >—е съзчапа, че
ше се ярягъ оси. които ще се
помжчатъ д» я ужилятъ.
Но. какт*. се случва вь жи
вота на пчелите, ще поде есеньта. когаго благородиитк пчели
ще прогонят» неплодоноснитк
сси изъ коте а, за да измратъ
въ самотаЩе доде де> ъ, когато исто'
рията ше отеждя вскк му за
служеното.
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Следъ голкмата войне, създателитЬ на нова Европв се
помжчиха да разрешагь наци
оналния въпроси ала тк из
вършиха нови гркшки, които
го осложниха още повече.
Днесъ националния въпросъ
представлява сжщата трудности,
каквато бкше преди войната.
И той ще бжде до тогава опа
сени, до тогава ще занимава
човечеството, до кога нацио
налното съзнание у маситк не
бжде претжпено. Ето защо
всички държави, които имагъ
чужди националности вь сво
ята територия се мжчагъ да
претжпятъ у гЪхъ национал
ното имъ съзнание. Въ тази
именно борба между предоминурующата нация и малцин
ството
най-важен ь фактори
годенъ за отстояване на нацио
налния
идеали и съзнание
представлява
интелектуалния
елитъ.
МлситЬ, даже и въ демокра
цията се нуждаягъогъ водачи.
Туй „национално съзнание",
.народеиъ духъ" у маситЬ сж
една абстракция, съ която често
се злоупотребява.
Народитк
иматъ тази способносгь да за
бравят», много скоро. Огъ опититЬ правени в», Франция, Гер
мания, както и в», други стра
ни иадъ новобранци свършили
само основното образование,
се доказа до каква беднота,
до каква противоречивост», сж
достигали, когато е ставало въпрос». за споменитк изъ на
родната история. Това което
се е запазвало е бивало не
толкова събития, кол .ото и1,кои символи За французите—
Жана д' Аркь и Бастилия, за
гермянцитЬ — боятъ при Йена,
Седаиъ, Тетобургъ за гърбите
Косовскн бой; за Швейцар
ците— Вилхелмт. Телъ, Винкелрайдъ. за нашите поколения боевете при Шипка,Сливница,
Гутраканъ. Члталджя. БунаръХисаръ и др.
До като тези спомени у ма
сите оставлтъ безз. вс^ко съображение. без», всека критич
на мисъль, у интелектуалните
те сж образно живи сь съдър
жание
и мисъль.
1 ова се
дължи нл обстоятелстлото. че
интелегент ьтъ
има воя кулгурл. жив1.е в», една особена
среда, има на рмка разни с».чинения. вестници, а най-важ
ното—има навика да рлзежжаана и критично да се отна
ся КЪМ!. СЗ>6иТг1И1&.
Тези голема роля н . нацио
нални будители сж я играли
ингелегемтите.
винаги
вущи между миноритарнитЬ
маси. както вь миналото, така
преди и презъ време на голе
мя та война.
Пионерите ма тези нацио
нални движения много нередно
сж бивали из», средата ма
работниците, а о:це по-малко
изь гази на селяните.
Невежиять селянинъ не виж
да по-далеко от», обикновения
свой хоризонти а полуинтели
гентният ь работник ь е увстви
теленъ само къчь идеала за
мировото освобожцение нл ра
боти ич *сгиото. отколкото к ьм ь
изискванията на науките, които
изи кванията сж разни, а често
толкова противоречиви, чс тон
не е вь състояние да ги раз
бере.
Водачите вь националните
движения сж вь повечето слу
чаи хора на политиката, пуб
лицисти. които познавагъ до
бре историята на своята страна,
професори, учени-теоретипи на
националната мисъль. Съ друг и
думи, това е буржуари ята, която представлява най-благопри
ятната почва за създаване на
национални герои.
Това сж буржуазиите мал
цинства, които се зчемагъ ла
будятъ или съживяватъ, да по-
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държагь или въоржжаватъ при
нужда въжделенията на масит*
къмъ политически акции. Защото само тя може да пре
цизира, да предаде въ живи
цв*тове народнит*
спомени
и по този начинъ да даде на
масит* сили на действие. Пре
създавайки и прецизирайки миналото историцит* сполучвагь
д* даватъ новие, образъ на
бждащето.
.
Нека си спомнимъ за Лесингь, а следъ него за герман
ските романтици Шлегелъ, Ни' буръ, братята Гримъ, които се
мжчеха да отклонятъ своигЬ
съпатриоти отъ влиянието на
френската литература съживяваха разни мистични образи
изъ германското минало, като
Нибелунгите, фолклора изъ старит* народни песни. Защо
требва да отиваме толкова далеко, нека се спремъ и върху
нашите поети, романтисти, писатели, поети и национални герои. Не те ли сь своите романи, песни сж възкръсвали у
българина живиятъ образъ на
нашето национално минало.
Не Ботевъ ли, Раковски, Левски, Караджата и други чрезъ
проповеди и мисълъ, сж вдигали националното съзнание
на българските маси и сж ги
подтиквали къмъ акции за политическата имъ свобода.

Пейте прит* хора
п ишепето
Ьдинъ надъгъ бичува наша*
та страна — недъгътъ, недостатъч. о да ценимъ и уважаваме нашит* първ» хора. Въ
нашижтъ общественъ животъ,
аъ който и да е неговъ отрвсълъ се чувствува една елабость, една недсгледность, която се отразява дссга зле не
сомо върху масит*, но и въг*
*У самочувствието на и така р*дкигЬ наши общественици.
Този недъгъ прави оше посилни своите поражения въ
ония организации, които сж си
поставили за задача да работягь
область, като нашата.
Нашите първи хора, които
** сж е®нв случайности. а сж
плодъ на дълги опити и рзбота* аь своята дейность сж лринудени да водятъ една двойна 6°Рб* — борба за лично
съществувание и борба за изаоюаене, не лично положение,
а това на яелото.
Нашето дело може дз бжде
симпатично, но то ще бжпе
още по-симпатичнз « още посигно* ехо хората, които го
предстааляватъ и ржкеводятъ,
се ползУватъ не само съ уваорганизирани!*
жс”иетз на
дебрупжанци, но и това на

Само тЪзи народи могагь да
6ъ"ГарСК°10 о6ш'сг,°изцържагъ борбата и да отЗнайно е, колко трудъ. колблъсватъ опитите на предомик0 *Реме е нУждн0 за единь
рующето национално болшинна'годъ да о*гл*да свои предство за асимилирането имъ,
стааители, свои водачи. Знайе
които сж сполучили да създано е сжщ0, *°лко малко
датъедна здрава интелектуална
нУждно. шото т*зи първи хора
и културна буржоазия въ се7" дв ^жд:тъ онищожени, осолата и градовете. Защото тя
рен0 ПРИ обстановка като наединствено — благодарение на
ш
своята култура и възможность
Първите хора
елша на
е въ състояние да може да слеединъ народъ
иматъ голе
ли културния напредъкъ на намо назначечие вь неговия жицията майка и тя единствено
ВОтъ и въ националното му
да я предава долу между насж^е*,ауа9Ниеродните маси. Народъ беденъ
Зчаиио е отъ историята, че
културно и безъ достойни и
СВМО ония наРоди м°жа*а дз
образовани водачи винаги е
Се запазять отъ унищожение
свършвалъ чрезъ поетопянанр нли асимилираме, к ито съум*о^щ^културни^е нгтоди
ха га запазятъ
своята аристсотъ по-културнитъ народи.
крация.
На колко трудности, на колко мжки, на колко случайности
Бсбкои победитель и завопъкъ отъ своя страна се натъкюватель на чужла земя, първа тази интелигенция, за да мовомъ е гледалъ ла обезглави,
же дв групира разпръснатите
и онищожи, па пропжде ие
народни маси, за да ги под- «мо кръвната, ио и духовната
тикне къмъ действия.
аристокрация на победения. ЗаЕто защо тяхната задача е
шото тя ббше епинстрената,
трудна и зависи отъ много
можеше съ достойнство
условие.Но най-важното е едно. и приежщата и гордость да се
тя да бжде почитана и подпо- противи на притопяването и
магана поне отъ гЬзи, които »а »Р*"и духа на простата
могатъ да я разбиратъ.
"•«■
_______
а Да
ЗПЪРЖИ

Е|В0 ПИСМО НЗЪ София
Тукъ предаваме това писмо
отправено до нашия редакторъ
съ молба да бжде то помете
но въ в. Д. Дума.
.Господинъ Трифоновъ, прочетохъ последния брой на в.
„Добруджа“ нашия официаленъ органъ. Прочетохъ уводната статия и тази подписана
отъ нЪкой си Брутъ. Ув*рявамъ Ви, че съдържанието имъ
ме възмутиха и скърбя, че
съмъ членъ въ едно движение,
което има за задача не друга,
а само да ругае нашит* хора.
Азъ сега разбирамъ, защо много отъ нашит* добруджанци
странятъ отъ движението и
защо много наши общественици ни наричатъ конекрадци
и гледатъ съ насм*шка на сериозностьта иа движението.
Нима Вие и други не можете да обуздаете разюздалит*
се н*кои долни хора, които
само пакостятъ на д*лото и
които друго не ги занимава, а
само долни инстинкти.
Приемете моит* уважения
Вашия Г. С.
-------—
■
■

Четете

8. .Мпшаз

Бр. |

ДОБРЯДЖПНСКЯ ДУМЯ

щото бкше сполучила да униЩОЖИ цЬла.абългарска
аристокрация. Ц15ЛИ 5 в%ка бълг.рскит^ маси ббха ссганали
безъ водачи и чакъ «огвто въ
продължение на в*-:овег* ИЗЪ
нероднит* прссги маси сполучихз да се създадатъ чорбаджиит* и духовния елитъ —
ние виждаме отново да се сь-и
живЬва духътъ на наци налмото съзнание. Явстрия, з> да
можеше да покори
напълно
Италия, б*ше си поставила за
задача да повдигне италиянскит* меси ср*щу свсята арисгокрация. Явстрийцит* си слу
жеха съ всички възможни и
невъзможни средств! — за
да онищожатъ, да компромитиратъ италиянската ар„стокраиия, която още силно пазяше традициит* и устсит* на
италиянския националенъ гений. Яастрийцит* много добре
зна*жа, че аеднвжъ компромитирана италиянската аристокрация, т* лесно биха се спра
вили съ касит*.
Ями днесъ не е ли сжщото
и въ Добруджа. Ромънскит*
власти не насочват ь ли своя
у д О Р Т,
срещу най-събудения елементъ б*ло въ селата или грвоовет*. Не наричатъ
ли т* българина дебелоглавъ,

безъ възпитание простъ. Не
вършатъ ли това т* съ еднич
кото нам*рание ла накарагь
българина да се срамува, че е
българинъ и да гледа по-скоро
да
асимилира — да мине въ
редозегЬ на цивилизован-ч*
ромжни.
Тоеа т* по-трудно ще по
стни ат ь, ако нашата маса има
свои представители, ако не повисоко, то поне равностоящи
съ т*хнит* учени и високопо
ставени хора.
Сжщото н*що е и отсамъ. И
тукъ, окто и въ Ромъния, кол
ието по-вече н ши хо а се издигатъ въ живота, толкова и
нашиятъ гласъ ще бжде по-вече
чузанъ, толкова нашата орга
низация ще бжде по-автори
тетна.
И тукъ, и отвъдь има много
наши чапкъчп, които не си дзватъ см*тка за това, които не
съзчаватъ колко зло правятъ
на движението, които по сгжгди
и мегдани хулятънаши!* пър
ви х;ра.

г. с.

Вьпросъ НО ВЪПРЗСЧТ*
Не отъ лнесь. не оть вчера
въ чашего пвижение гостоянно
се говори, че въ него сж на
хлули разни хора съ разни
партийни принадлежности.
УпрБквагъ се н*чои оть гЬзи хо!'а, че пгеди да влБзатъ
въ нашето движение, тв не
сж си оставили партизанските
папуци въ предверието на Д-бруджанския храмь. а напротивъ съ пълно съзн ние на
огговорность т*зи хора газятъ
нашия храмъсън цапанит* отъ
партизанщина папуци.
Ние твърдимъ, че въ нашето
движение могатъ давлмзатъ и
отчаяни партизани, нз своит*
партийни нрави да остав^тъ
въ свсит* текста, като веднажъ вл*зли въ движението—
т*хъ ги чака едно, не да се
борятъ съ своит* дгугари съ
огледъ дали т* сж или не отъ
сжщата партия, а дали макаръ
и огь различни партии могатъ
да нам1>рятъ н-Ьщо общо за
доброто на аЕлою.
Сжщо се забелязва че въ
н,Шето движение има хора
„0И10 сж съ различно савапв„е „ разбиране по въпрос.
чисто организацио ни Междт)
сжшит-Ь тим хора ще вилите.’
че започва една безогледна
оооба, която
отъ иг.ейното
сли’а’ д о
калното
Ние
мислимъ, че между тия нтши
хор. ще требва една по гол*ма в-кротърпимосгь и т*хнит*

Да бждемъ разбрани
Вестникъ .Добруджа* излезе въ две страници поради
.технически и други причини*,
Ние ечърбимъ и съжелявама,
че съюзния органъ е оставенъ
отъ добруджанцит* до такова
материално положение, че той
не само че не може редовно
да излизв, но и последното му
из изане може яа срами не
него, а самит* добруджанци.
Ние апелираме къмъ всички
добруджанци и организации да
се пострестнатъ и изпъчнягъ
дълга си къмъ в. Добруджа.
Макаръ и въ две страници,
той не може дз не обърне вни
манието на читателя съ своит*
две статии озаглавени: .Наша
та воля“ и „Добруджанското
единство“. Отъ уводната стзтия се чувствува, че волята на
този или т*зи, които сж я на
писали, е тази, даобяснятъ, че
емиграцията се е организирала
.за решителна борба срещу
агресивната политика на Ромънил и ромънизча“, като право
то за ззпазрз е свободата на
добрудж немия народъ отъ по
сегателствата на р мьнстата
олигархи. е остзве-*а въ ожцет*
на водачит* народни, които си
останаха между самия народъ —
като легални дейци въоржжен 1 съ преимуществата и закри
лата, които имъ даватъ ромжн кит* закони. Съ втората
статия озаглавена „Добруджан
ско единство“ в. Добруджа,
ьазва една истина, която никзй не оспорва, че .конгресътъ е колективната съвесть
на в-*ка организация, че той
единствено има правото да
чертае политиката и тактиката
на съюза“.
В. Добруджанска дума на
пълно спод*ля гледището из
разено въ увоанага статия „Нашзта воля“ — то е напълно
уставно. В. Добрулжа катоофицналенъ органъ, не може и не
бива по вече да пише отъ то
ва. което е нзппсалъ. Защото
една крачка по-вече щеше да
бжпе обвиненъ въ размишле
ния. които кемпромигиратъ съ
юз-з предъ очи I* не само на
Ромъния, но и предъ т*зи на
официална България, па акт
щете и предъ О. Н., гдето рсмьнцигЬ и безъ това сбвшяватъ съюза, че това. що е писано въ устава, е само бльфъ,
а истината била, щото той да
преви резолющи въ Добруд
жа и да подготвя обществено-

|П

Русе или пъкъ вь лег
въ Софиа и съобщава »
което нецензурно се е |
въ конгреса. Бедата не е?
но видишъ, ча Ромъния ]
е изпратила н*кой док-ац
О. Н. за това# че въ ко»
сее говорило за ирезечти*
и за оше, кой з <ае ^
опасни работи—кси го К01|
риратъ
мира
тъй ^
пазечъ отъ неа ?!

к

А

Поради ВСИЧКИ 1И«
жгчия, ние мислимъ. че •!
гол еж* полза и за' комищ!
за конгреса, и за нашата У
ния, както м за тим отъ вя!
да чуятъ и знаятъ н*щоI
вече отъ това. що повъв
устава и отъ това, шо кок!
пише официалният* органъ]
Да чуатъ и знаят», че ||
хора, които искатъ ;а приет
динятъ Добруджа к-жъ Бь]
гария, че има и тапия, «ош
проповедватъ свободна, *
висина и автономна Добруа
че има и такива, които иск
освен-ь това последнсто,
още—д*. станела като чл
въ федеративния Батчач:.
Е. именно върху в:и«ки:4
въпроси официалния о;г!-л
може да пише, па и конгреси
не бива да дига шум*, "-з:
зи въпроси пъкъ. ксито :*
се чувегвувагъ или аеч*и
прспов*пватъ въ тЬсми кур
ци или се изнася вь нЪ
отъ нашит* несфициялни
бр/джа-1ски вестници, ше
ва да се заговори г-уоличнй
публичиостьта може св. без
да са изнася# не ч езъ о?
на съюза или чрезъ конгре
решения, а чрезь свсбс
вестници, които нвмзтъ н*
ва връзка съ офидим*
власть, която е обкованв
веригит* па устава, па
щете и оть интервенции
кои наши съседни дьо>нанИ»
пъкъ отъ н*коя велика с»
За никого не е лъж*.
Добруджа н*ма за вииаГИ
остане такава, канвато я
даме Д' есъ. Ще трЬбва ■
именот
бжде друга- Каква
Бъ)
ли присъединена къмъ
г
рих, дали отделна и семе
телнв, иал.| «ви '?осле
федерат
ви часть отъ
бждеше
Белка.-и. За това
се не пише оше
може да
АЖПЖ1ив

о
не м-

сега*За това 0Ж *е само
да не се Г°*°РИ бпуджзне*
емигрантскитБ
наСеление:

то мнение въ Бългерия и чужмвСи> н0 ПИЙ
То ГР^
бина за присъединява (ето на
вжтре въ Д°»Р> '!1е отъ с(
Добруджа къмъ България.
р® дв се пр^г0'В'тИЛ рвзбир*
Сжщото н*що е и за конга с-ь едно от* е 1илтпйв"
ши^Ь
""" “Р'ЗЬ Ив'
^ ^ в^тници, та по този нагресигЬ.Т* действително иматъ
ни* и когато Д
нТвнС цех»
правото да чертаятъ политике- день, за да бжде 3 •
да
„ЧРе:‘“ чесгната и «Ри”
"котпь яа можемъ да се
та и тактиката на съюза, но
е неговото жела ' ’
и ПР!
ртзбира се тактика и политика
дв го :'®же СЪЗН^,агьссв^ :Г
! "!Я\СИИ’т"0Н,° Не
мислятъ като г^хъ. 1ази вик.;
на о ия уставни положения,
вилно, а не
ожемъ да я отправимъ почти
конто ни сочи чл. 2 въ точкигледище гр*шни.
КЪ"Ъ ВСички ит* му а, б. в. т. е. какъ да се
коя сила, коя вЛ5ст
дйв
Сжшо се заоелязаа, което е
просвЬщаватъ емигрансскит* да възпрг^тази °лаГ“^е -&
най*Унизитег.но,че
въ нашето
мас-, какъ да бжде организидача! Кой ще пое
на тов»»"11
движение има хора, които безъ ранъ поминъкътъ им ъ въ Бълпротивопостави
ла сж отъ категорията нз горгария и най-после, какви полижелание?
нит*. зап чватъ своята борба
тически постжпки да прави за
Лчо н*кой може де 1
и то на л;.чщ почва срещу
възстановяване и изаоюзане на
в. Добруджв, илк съ‘с3в-.^
ония, които макаръ и да сж пълни конституц онни гаранпъкъ конгреса дз, пише -,
отлични дейци, м.каръ да сж
ции
на личнссть, чов*шки,
или най после па г°в0Р •
едчи отъ първит* наши хора,
граждански и политически пратова. насъ, хората наре>4
но ей тъп за лич.ю удовол аа и свободи на перобенит*
годъ знамето на а.
- г
ствие, или че сж орждие н*вжтре въ Добруджа. Повече
женска дума, никой
кому, или пъкъ че съ това
да ни възпре — нито ром3»1“
отъ това разбира се и въ конискатъ да угодятъ никому, или
нито българската власть. ^
гре :ит* не бива да се говори,
че срещу цената на това пс- защото и тамъ, ако н*кой си
какаато и да е чужда 11
лучав.атъ н*коя парична обла позаоли повече да каже, вижъ,
венция. Чов*шката миСЪ‘.|
га, като заемъ и др. Та?и касвободна, никой не може
че
„н * к о й,
който иска
възпре когото тя е благорс
тегоРия хора сж най-опасни и
да искористи движението за
и* ком 'тета. ако той се чув лични облаги или за чужда
и гони цели като т*зи. я
ствува ье твхечъ робъ, се наизнася и ще изнася в. ДсСР
пропаганда“ е отишелъ било
лага да ги Улоаи за ушит* и
въ ромънехоте консулство въ
жанска дума.
ги натири вънъ отъ движението.

*:•

Я1Ьа ^иI^а
Добруджанци

абопа-

"
те с* на
-Добруджанска дума“.

ЦИМЕНТЪ ГРАНИТОИДЪ

СТ. КИРОВЪ
складъ улица Ломска .N2 23.
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Крепостни актове

че сж били побЬдени, спередъ
Ние не само че трЪбва да тог*вашнитЬ обичаи. трЬбчаше
да
бждагъ обезглавени. Ме жду
обичаме нашит-Ь родители, да
тия се намираше Метелус*,
ги уважаваме и да имъ засиикоито
бЬше станалъ бележитъ
гателствуваме призив гелность.
съ своя куражъ дч с: бие и
но ние тр-Ьбва още да имъ ге
желанието му да комзндува.
юдчиняваме, щомъ гЬ ни заНеговата блед сть, нег.-.вия поювЬдватъ, да жертваме, ако е
сърналъ вид ь, издач-ше о т четуждно, нашето здраве и жиянието
му, бЬше готови да за
ютъ, за
да ги направнмъ
гине безъ да може ца се бод
цаетливи.
ни. Неговиятъ СИНЬ,
КОЙТО
Метелусъ
служеше въ редзветТ, на побелителитЬ, го позна. Той прий
(Разказь оть Лалан.ть)
бЬгна къмъ него, прегърна
го, покри лицето си съ сълзи,
БорбигЬ, които бЬха започ
и като се обърна къмъОкгава
нали между Омтавъ и Лнтоанъ
му каза: „Моятъ баща се сра
предизвикаха голЬми жестожава срещу Васъ, той заслу
сости. Братъ срещу брата б^жава смъртъ, Азъ се сражавахъ
ше вдчгналъ оржжие, синъ
за
Васъ, заслужавамъ награда.
срещу бощата- ЦЬлата приЕдничкото което Ви искамъ е
)Да изглеждаше помрачена.
това:
дв ме заместите съ моя
Гия двама тирани се бЬха били
ри Акциумъ. Октавъ, воденъ баща“. Октавъ, трогнатъ отъ
молбата на този младъ човЬкъ
>тъ съяетигЬ на храбрия Агриму отговори:
а, бЪше сполучилъ, така да
•Защо да лиша твоя баща
каже, да стане господари на
гЬлия саЪтъ. Неговата победа отъ синъ тьй неженъ, какъвто
>де видъ, като че ли него- си ? Живейте двамина, за да
ме възлюбите!"
■тЪ действия бЬха справедпиаи, а гЬзи що б-Ьха вдиг
Драги добруджанчета,
нали оржжието срещу него —
запитайте вашигЬ
родители
престжпници. Събрани б"Ьха или учители, кои и какви сж
всички пленници, за да ги
тЬзи Антоанъ, Октавъ и Агриубимтъ: нещастнитЬ, за това,
па. ТЬ ще ви кажатъ.

Всички п редовете

на оргаинзацнята
Апелъгь който прави в. „Дсбруджанска дума", е, щото
всички добруджанци па се наредатъ подъ знамето на До
бруджанската организация.
За голЪмо съжаление, тукъ
въ София, па и изъ провинци
ята се забелязватъ наши хора,
които стоятъ дале<о отъ дви
жението. Н-Ькои отъ капризъ,
други отъ
индеферентность,
трети отъ саои смЬтки.
Жжои турягъ за мотивъ, че
не могли да рабогятъ, защото
на чело не движението т. е.
въ комитета сж се залостили
хора. които не имъ били сим
патични. Този мотивъ е неоснователенъ и погрЪшенъ. Не
сж виновни нито тия. които сж
въ комитета, нито тия, които
сж ги избрали. Известно е за
всички, че тия, които
рабогятъ въ комитета, съ из
ключение на некои и други,
които сж платени или получаватъ представителни—следова
телно, които сж функционери,
останалите губятъ време и
нерви за дЬлзто и то безвъзмездне. Не е сснователенъ и
мотивътъа че тези, които сж
въ комитета, сж се възгордели
и сж се забравили; че те,
вместо да гледатъ да привличатъ втехно съдействие пър.
вите хора, гледатъ да ги отстранятъ и да ги резилятъ.
*ова сж мотиви и съображе
ния, които ползуватъ само таннвато отъ комитета, които не
«илеятъ за делото, а такива
»гЬма.
Бай-престжпни сж обаче за
насъ тия, които като мстивъ
Давагь, че имали имоти въ Добрудж а, та като така, не могли
Да бждвтъ членове на органи
зацията. Този мотивъ е доленъ,
низъкъ и недостоенъ.
Такивато хора действуватъ
или отъ агоизъмъ, или отъ
хитростъ. Ко. ато бжде да сж
членове на организацията— гЬ
бъгатъ, за да не ги узнава ромжнеката власть, че рабогятъ
зж дйлото, а когато бжде за
лична изгода — гледатъ да използуаагь движението, въпрЪ*и че съ гкхмит-Ь действия —
оставатъ скрити отъ ромънскитЪ власти. Явно е, че намеренията имъ сж други. Или
че имъ се свиди да плащатъ
нвкой и другъ гологанъ за дЪлото, или пъкъ се боятъ да
иматъ неприятности. Ако е
първия тъ мотивъ» той е унизи-

теленъ, ако пъкъ е вториятъ,
той е недостоенъ.
Има и единъ другъ сортъ
дсб{ уджанци, които на лЬво и
д-Ьсно псуватъ организацията,
ругаятъ я публично тамъ, гдею
трЬбва и не тр-Ьбва. Не признаватъ комитети и дружества.
Но като б ж д е
нещо
за препоржка или пъкъ да изходатайствуватъ нещичко изъ
вишаго, всички сж около коми
тета. Тези господа да оставятъ
тези си навици, защото нс е
красиво.’
Нека всич
бждемъ проник
нати отъ с - знанието, че за
Добруджа ще 1рЬбва да жерт
ваме и спокойствие, па ако е
нуждно и неколкото хектара
земя. която ни е останала пъ
Добруджа.
Всички въ редовете на срганизацията I

||глнйскнятъ в. Дейвн Хсралвъ
за Добруджа
Ретини ограби селянин
Несправедливость
предизвикана отъ национализъмъ
Южна Добруджа на Черноморския брегъ между Дунава
и Стара-планина бЬше отнета
отъ България следъ балкан
ската война на 1913 г.
хлпппле насе^енав съ около
4Ш.ЦШ душибългари и малко
турци.
Ромънсчотоправителство за сега се е заело съ
ромънизирането на то:и край
и то пссредствомъ методи, които сж твърде съкрушителни
за селяните.
За да се постигне това ромънизиране чрезъ конфискаиия се практикува обикновено
лроверката неправото на собстввиость за земите. Посредствомъ тази проверка се конфискуватъ на едро селските
имоти.
Тъй като само ромжнеките
поданици иматъ право да сж
собственици на земи, за това
се правятъ всички възможни
пр-Ьчки на българите селяни,
които искатъ да станатъ ромънски поданици. Ако не сполучатъ чрезъ подкупване на
съответния чиновникъ па стече
ромънски поданикъ тЬ, онватъ
обявени за чужденци, а земята
имъ конфискувана отъвластьта, ако ли пъкъ гЬ сж достатъчно щастливи да станатъ
ромънски
поданяци,
тогава
пъкъ имъ се иска да предете-

■ятъ

—нЬщо, което много малко се
ляни имагъ и М'гать да предстазатъ.Ако ли г;ькъ не могатъ
да предстачатъ пълни
доказателства за
правосоОсгвеност!., то тЬи
земи ги сбявявагъ за мерие и
се задьпжа*атъ ла отст*пягъ
една трета отъ имотигЬ имъ
пъ по за на д*.ржавага. Само
пригежлелигЬ на
пг-мвлко
отъ 5» д. ара земя се ссво
божчаеать отъ тоаз изземавме.
Конфискуваните, вени г. рвндавать на романски
кове
нисти

Стр. 3
сж толкова доброджанци. колкото му е нуждно да си прави
каоиера за лични облаги".
• Ние. селянигЬ, както ни
наричате неаежитЬ, само мълчиче. но дз не мислите, че
нче не Доржимз смЬтка, ние
ще Ви гледаме до кжте ще
стигнете съ ваше коне. които
ги яхате и като най-песле ни.е си каче п,,е*ал т

„Универсулъ" изъ статията на
Трифонъ Трифоновъ напечатаиа въ ». Мигь отъ 23 августъ
1928 г.)

„Значи, въ България и подъ
покровителството на българ
ското правителство, се подбуж
га единъ Добруджански въп
роси и то чъ рамкигЬ на Славянечата идея.
*е нь думат,а ■
„Те това едно схващане е фан" ” с/е 1 ,е хората, които
псср^-м-мга, „иго весгч,- ТВ' тично".
"а- 8и
е "» състоани- лз
.П..ШО. Лобруч * анскцнт» въттчвннк Д Р.О. япосъ нс сметта, ^чвруйжи
| В.Д.Р.О.. зд цо:о тоя вьп- е ромънски.
Историческите

Българските училища и цър- ,,р°:ь- кои.,° "исл“"
Д] го Права “ чсжОучаричвипиъ Ло
кви с* затворени, а учителите
ур“‘,т'- гои сь слп“° ™
осношиш нц пралото и
и свещениците прогонени, зв
уреждв“*• « изглвли спртсошттьта, признаха схла се неправи несто не роньичр“ъ д1ии- » 3" лЬл"' сж
тестената пранломжность
ските. Нв селяните св прааягь
г1'*'лни оплстоли' •
яъ “ ЛобрмОжа, конто принаОижчнотннизлв сетретиретъ
Софи“ ги и*ма «постолиг*. е .гежность никои: и нищо нс
отъ тайната полита коручт0" “ьпрось
може в“
1'0ит0 “ ол“'
пипаното чиновничжтео, което
г,7° 10р*га иа ™* два ,еч*- та
“сторачакшпп, събития
зестевляве селячеството дв ре- нн" се 07каждт' » служетъ сж на лице - ще понесе пое6о,и внгериа и да плаща еъ
нл чужди и лични интереси, е леОспишята.
натура.
кажатъ. че •-не ще служиме
.Ако, с.гедователно. отъ г.геОу ’
на родината — Добруджа, са*
на точка на пралото не акКато неизбЪженъ резултатъ
мо тогава ще стане обединеществува Добруджански въпна асичко това е. че българнИето, а докато еднитЬ сж хра- росъ —тогава официалните и
скит-Ь селяни или е трЬбаело неници на болшевизма, а дру- неофшщалните подстрекотели
да забЬгнатъ въ България, где- гитЬ на фалшивата демокра- по Добруотанския въпросъ нс
то вече има около 40,000 тация и нЪма кой да ги спира, сл друго освень опитвани ни
кива, или пъкъ сж се образутака ще си върви".
не приятелство и атентатори
вали на чети, за да се борятъ
„Близко е времетоние отъ
върху спокойствието на дьрза саоето право н животъ.
границата да си кажемъ думажавитъ и на мира.
та и да Ви докажемъ, че ние
.Първо спокойствие и редь
и безъ Вази можиме. и ако ни
на Бананите. Уважение и изтр-Ъбаа докторъ. ще го нямЬ- пълнение на договорите. Непрериме, но не билъ башъ отъ минаване на границите и честСофия, то н-Ьма да ни прЪчк. ното изпълнение на междунаПриемете наще братски пзз- родните договори■
Намираме за много умЪстно
драни.
да дадемъ мЪсто еъ нашия ве9. XI. 1929 г.
стникъ, на нЬкои
по-важни
Ето и съдържанието нв ста
пасажи отъ писмото, което по С . .
тията напечатана въ в. .Лупта*
лучи нашия редактор ь г-нъ
(подписана отъ г. Еужениу ЗамТрифонъ Триф 'новг.отъ единъ
фир'Олу — бившъ директоръ
нашъ добрулжанецъ — бЬжана Добруджа — бившъ депунецъ, селенинт, който живЬе
В. „ Добруджанска дума“ реши
татъ):
въ едно отъ покрайграничда предаде въ своите колони,
нит-Ь села. Считайки, че това
двете статии напечатани вь в.
Славянството и Добруджан
писмо е отпоавено лично до
.Луита" бр. 2039 и въ в. .Униския въпросъ
г-нъ Тр. Трифоновъ, намираме
версулъ“ брой 201. съ едии :за разумно
да премълчилъ
ката задача дв посочи на об.Подъ това чудновато заглаимето на евтора и селото му.
шеството. до какви нецоразувие в- -Миръ" отъ (^офия, се
Решихме да изнесемъ некои
мения стигатъ ромънитЬ, кога
мжчи да установи една вЪра.
други по-важни пасажи, за да
искатъ да оспзрвлгъ българска«оято впрочемъ и други публипочажемь на нашитЬ добруд- та принадлежность на Дсбруцисти отъ дясната страна на
жакци, а особено на ония, джа.
Дунава сж а преследвали съ
които стоятъ по върховетЪ на
д0 като н „Универсулъ" пре- една улоритость, която разбидвижението, колко пакостно се
клвмирва Добруджа за ромънраме и я оправдаваме: че въ
е отразило долу въ масите
ска, в. „Лупти“ я изкарва за Добруджа сжществува, требва
борбите въ движението и ка турска.
па сжществува (!) единъ сла
кво лошо възпитание се дава
вянски въпросъ, който да на
Ето текстуалния пР зодъ на
чрезъ тези борби въ средата
кара Ромъния да се позамисли,
двете статии:
на масите.
Подъ заплавиеСш8а1етс Ьи!а може би и нЪщо по-вече —
Като пишемъ тия редлве недага (българска чудноватось) иа накара да се замислагъ и
можемъ да отминемъ и полу* в, „Универсулъ“ пише:
гЬзи, подъ чието главно покроченото писмо отъ единъ виПреведени се на ромънски
вителство днесъ е поставено
разрешението въпроса не мал
пенъ нашъ добруджаненъ. койотъ българския в. Миръ изпицинствата.
въ Добруд кв, а сега въ защъ вь София — прввител„Естествено, че така поставенъ
България заема една завидна ственъ вестннкъ — една сгаобществена служба. Неговото тия, озаглавена „Славянството
въпросътъ, не може да засегне
татинската провинция на Ста
писмо е характерно съ това. и Добруджанския въпросъ".
че той сл-дъ дълги опити не
„Статията е подписана отъ ра Добруджа (к. авт.), не само
само въ нашето движение, но
Трифонъ Трифоновъ.
отъ гледна точка на историче
ските изучаания, но и отъ тоизобшо въ обществените ра„Чудно ни се вижда, че разе „амирвлъ, че „вражду- биранията на г-нъ Трифсновъ,
в®. чв тази провинция е била
ването по вьрховетп, е единъ намериха место въ единъ праи е населена отъ единъ подаопасенъ взривъ, който прави
влющъ брой автзктонни ровителственъ вестник *.
страшни поражения долу ме нс»
мънци. Азъ желая да докажа
„Разбиранията ма автора могН’ маситгъ. Пъ скромната си
и
то до толкова, до колкото ми
гатъ да бждатъ най-свободн I
дейность — особено въ српАие позволено отъ малкото ме
— те сж негеви лични, но на
тъ на емиграцията — винаги
сто,
което се дава за една
печатваното
имъ въ
единъ
съмъ подьр* а.гл мисъльта да
статия, че даже Нова Добру
листъ. който сочи поведение
не обезакриваме маситгъ. за
джа не би могла да породи тато иа правителството, показва
щото тп> г-к стихии унищожакъвъ въпросъ и его защо ще
едно положение, върху което
ваща всичV’ по неизвестния си
изнеса нЬкои изяснения взети
не би могло да се мине съ
п-ктъ. Това е една истина възлекото и което предизвиква случайно.
приета отъ мскь като принедна серия отъ проучвания и
„ Тази провинция никога не с
ципъ въ живота мит.
уяснения.
била славянска (к. авт.); тя е
Каква истина исказва нашия
Въ статията, която ни занибила чисто турска прилепена
мава се казва:
много уважаванъ другаръ и
къмъ съседното
българско
качъ неговите думи намирчтъ
„Конкретно добрупжанскиятъ
кралство следъ Берлинския мипотвър + ден ето си въ самтта
въпросъ ще трЬбва да се дви ренъ г.оговоръ отъ 1878 г. и
действителмость.
жи по двЬ посоки: първ ятъ и
предадена на Ромъния съ Бу
Впрочемъ ето извадки изъ най-важниятъ е пжтя на слакурещкия миренъ договоръ отъ
писмото на нашия поб-улжа- вянското разбирателство вжтнецъ изъ село х.
ре и вънъ огь Ромъния и вто.Само съ единъ погледъ, хвъррия — търсене на допирни точ
ленъ върху коя да е карта на
.Господичъ Трифоновъ.
ки съ оетаналигЬ малцинства
така наречения четверожгълАпелътъ Ви получихъ и бла и заинтересувани държави".
никъ (Русе—Шуменъ —Варна),
Следъ това:
годаря за вниманието Ви*.
показва, че топономията
на
.Добруджанския
.Но за съжаление, че тамъ
въпросъ,
всички местности е турска за
ксто славански, не може да се
въ, София, които живейте сте
разлика отъ българската топопс-голЪми патриоти и за това движи отделно отъ Бесарабския
номия, която започва едва оти отъ тая на славянитЬ живусге я подкарали . .
въдъ тази демаркационна ли
„знамъ. че които сте наета- ши аъ Ромъния". (б. н. гкзи
ния. Не е за никого тайна, че
нени въ София и др. градове
редове сж копирани отъ в.
най-сигурния и необорииъ кри*

[ЩО НИЩИШ I нщннтнш
висшо

РИМШ 1ДОЛ1НВН11.

терий, по който може да се
сжди за етническите права на
даденъ народъ е маимемованието на местностите, аъ кои
то той си е прекаралъ живота,
безразлично отъ политическо
то стопанисване на ония. които
сж ги владели въ продължение
иа по-дълго или по-късо време.
.И така отъ общия брой (год.
1920) иа 261 села въ Добришкия окржгъ 218 имагъ турски
наименование, 39 български.
4 роиънски. Българските наиианоааиия, оабче, на некои
села сж дадени следъ 1878 г.
и то предизвикани отъ изме
стването иа турското население
и иа местото имъ създадени
нови български сала. аъ които
са докарваха колонии изъ Рокъния и изъ настояща Бъл

гария.
.Дожа доскорошни* Добричъ
(днесъ Бязардяткъ) иа беша
освенъ стария ХаджиЮглу-Пязерджикъ, вь к-йго единъ голЪмъ брой отъ българското
население беша отъ малкото
градче Котелъ — разпояожеиъ
отвъдъ днешната граница.
•Въ Силистра мекия окржгъ.
който въ 1920 година броеше
128 сала ииетъ 108 села тур-

ска топоиомия, бъягряскя 13,
ромъиска 9.
.Какао да кажаиъ за кайме
помни ата иа блатата, реките.
беиригЬ, долинагк, горитЬ и
дрц които иешночително сж отъ
турски произходъ.
•Кой иа а остааалъ изненад
ва нъ, пжтуоайкм изъ Ноаа-Доб
руджа, отъ необятните следи
иа турскитФ гробища, разхаърлеми по всички пое зки живи
свидатели, ча турска а била
земята, за коаго днесъ се мжчвтъ да създааатъ единъ елавянски въпросъ? Колиото и

леко да погледнемъ на въпро
са, лдкъ ие бихме могли да
разберемъ, какъ, по какао чу
до чъртавцимт турца се пре
върнаха вь с.ювяни.
Да чакаме, следователно, ед
но второ възкресение, за да
можомъ чакъ тогава да повдигнемъ въпроса за с.швизма и
Добруджа/
по
.Прмлиствайки ..
история озаглавена: Ба Ви1дап <1|Ьег е( с!е <1ето1п (Днешна
и утришма България) отъ Д.
да Лоией, Парижъ 1912 г. виждамъ, че авторъгь, говорейки
за оная частъ иа Ново-Добруд
жа наречена Дели Орманъ и
границата
звдъ не*
казва:
.Турското население ще прео
бладава въ цФли области и
даже още по-делеко къмъ Шумеиъ. Турсииаъ телемзнтъсе за
бе ля зае и то благодарение на
ориекталекмгк носии.. носени

отъ хора съ бЪли бради, при
личащи на библейските пасти
ри, са кръстосвахж съ коли
пълни съ жени облечени въ
черно и забрадени съ бело ка
то калугерките (стр- 146-148)*.
Пс-нататъкъ авторътъЗамфироолу разправя, че фпеиецътъ Ло*
ней. обикаляйки не е вижцалъ.
освенъ турски села. като до
бавя. че той не е чулъ нигде
да се говори български еликъ.
Най-после г-нъ Лоней попада
аъ село Алфатаръ и за негово
очудаане среща адио русо чуд
новато на 3-4 години момичен
це и нейния баша съ фиини
черги, съ ясни очи. съ бЬль
калпакъ — не черенъ. както
по обикиовеному — който за
явилъ, ча билъ влахъ*.
.Нека запоммииъ. че аъ 1912
год. Добруджа Нова не ии при
надлежеше. а ааторътъ ие пра
веше политика, а история.
•Слаавнскиятъ въпросъ за До
бруджа, бивша турска, е въоб
ражение. ако не елна безмислица. Никога славянска, която
ям омайва мечтателите*.

КшкиП «нисш »
ИИни
Германската агенция .Уо1к$4еи(сЬег 01епь1“ излизащъ въ
Берлинъ, който се занимава
специално съ въпроса за мал
цинствата, напогледъкъ публикуоа една кореспонденция из
пратена отъ Виена съ следно
то съдържание :
• Наде
итЪ на българското
малцинство въ Добруджа, кое
то брои надъ 250,000 луши, за
едно основно подобрение на
неговото положение — при уп
равлението на Маниу. не се
осжщесгвиха напълно. Докато
българското население, което
е най-напредничавия елемент ь
аъ културно и економично от
ношение, презъ вр.-ме на ли
берали Нз се е насилвало ед
накво, както отъ органигЬ на
властьта. така и отъ куцовласитФ, днесъ последните сж
единствените, които упражняватъ единъ непр-къснагъ тероръ надъ техъ. Противъ този
тероръ представителите на пра
вителството не предприематъ
почти, никакви действия, макаръ и да не го подържатъ
явно както преди.
Програмата на Маниу отъ
Алба-Ю <ия е позната. Тя е
била и си остава за мнзгобройнитк мглцинства на тази
страна, които предегавлявтть
36 на сто отъ целото населе
ние. само единъ светълъ лжчъ.
Маниу не можеше нищо да
предприеме, защото подържа-

цш ншп и 1Ш1КШ1 М1ЦНСП1 п Двбрцжа.
Огъ мроф. Т.

Бр. 2

ДОБРУДЖАНСКА ДУМА

Стр. 4

Рюменъ. глзвенъ сгъретаръ иа иеждунлродннв сьювь
иа Д-аото за О. Н.

2. ,АнгаричтаЛ — тази дума
заета отъ речника иа турцит*,
бългаскигЪ .бФжамци говорятъ
за иаа съ такива подробности
и тока настойчиво, че е трудно
да са допустие, какво това оп
лакване ие отгоаара иа исти
ната. БФжанцитФ ие се отчайватъ отъ това. че се прииуждаоагъ да извършат ъ нФкоя
обществена рвбота. която нс
била друго освенъ една поаииностъ, впрочемъ практикувана
и аъ други страни, а за това,
че т* се вършвтъ за лична
полза на разни малки чинов
ници, комисари, жандарми, мит
ничари и др.. за да имъ доставятъ дъреа за горене, сечене
и превозване, кекто и да имъ
работятъ ииеитк или градинитЪ и ар.
3. Преселването на куцовласат/ъ. Между житслитЪ на
оиее частъ иа Мвкедониа. коато е дадена на Гърция, се на
мира единъ даденъ брой куцовласм, които напустнаха този
край подъ давлемието иа гръц-

кит-Ь бкжанци изъ Мала-Азия.
Знайно е. че това население,
което се среша на по-малки
или пс-голфми групи въ цкла
Македония сж огъ ромънски
произходъ
говорещи
единъ
диалектъ близъкъ до ромьнсчия. Естествено бЪше, че т^зи
емигранти се напжгиха къмъ
Ромъния. УвЬ^яаагъ, обаче, че
ромьнското прааигелстоо е по
ощрявала това преселване, ка
то даже е турило на разполо
жение не куцо-еласитЬ пара
ходи за пренасянето имъ отъ
Солунъ за Кюстенджа. -По-голЪмята частъ отъ тия пришел
ци сж бига настанени въ Доб
руджа и то между българитФ,
за ксего тЬзи последните се
оллекватъ и то поста сериоз
но, че сж бивали принуждаеаи да дЬлятъ свзигЬ жили
ща съ елемеитъ. който етни
чески е съаършенно чуждъ.
ТЬ казватъ оше, че куцовласигЧ сж единъ овчарски на
родъ, съ харектеръ доста не
зависим ъ и при това нетърпи-

ното отъ войската движение
за ромънизиране на малцин
ствата, биха му отсекли ржката. Все пакъ, гриятно е да се
види, какь отношенията между
власти
и българското население се подосряватъ и какъ началството си
дава всичкия трудъ за изкоре
няване корупцията, която въ
Добруджз презъ време на ли
бералите бЬше достигнала до
неимоверни размЬри. До ско
ро още. можеше па се каже.
че 90 на сто отъ ромънскигЬ
чиновници се крепяха изклю
чително огъ незаконни и в^ети
по приьудителенъ начинъ берии отъ българите, които требв )ше д:1 заплащат ь скжпо и
прескжпо всека администра
тивна услуга. Като мотивъ. за
разграбване на населението— и
то на едре — служеше мними
те комитски нападения, като
сж бивали окупирвани цели
села, чиито българско населе
ние е требвало ла бжде осво
бодено чретъ откупъ отъ стра»а на техните сънародници
отъ другите селе.
За ромънизирзлнето >а До
бруджа. която отъ столетия се
знг*. че е люлкчта на българ
щината. сж бивал-» примамван т
куцеагаеи изъ Гьрция за да
бжпатъ настанявани между
българите. За улеснеше еми
грирането на куцпБлгсите обе
щаваха имъ се чрезъ агенти,
подържани отъ гръцкото пра
вителство. че ще имъ се подаряватъ земи, безъ да е била
ромънската държала сигурна,
че ще може да изпълни обе
щанията си. Добруджа е гжето
населена и рационално стопанисанагза единъ насилнически
приръстъ нЪма мЬсто. Б тлисж
принудени да иземватъ имоти
на българите или да настанявагъ куцоалиики семейства вь
български жилища. Огъ тукъ
произхождатъ и мнлгобройиитФ кървави стълкновения меж
ду кзгечяцигЪ бьлгари и куцовлашкигЬ колонисти,
при
което последни»Ъ винаги сж мо
гли да разсчигатъ на помощьта
на рзмъ'СКитЬ власти. Бъл
гаринът* е епинъ трудолюбивъ земледфлецъ; иапротивъ
куцоаласътъ е ецинъ нелостояненъ, неспокоенъ духъ, който
не държи на тежката работа.
По ледниятъ оставя българите
да работятъ и съ насилие имъ
взиматъ реколтата. По-рано ромжнскитЪ власти сж тикали
работата къмъ
такива кон
фликти, ла да еьхчутять бъл
гарите и ги подтикнато къ чь
и.келване. Като следствие стъ
тоиа днесъ Добруджа е сбладана отъ опас !ата тенденция

къмъ комунизъмъ, който още
вепнажъ може яз създаде на
ромънската държава не малки
трудности, още позече,
че Добруджа покрай стопанското й значение е и въ стра
тегическо отношение отъ голЪмо всжнзоь — за Ромъния
вь случай на война съ РусияДнесъ сж настанени въ До
бруджа около 8000 куцовлашки семейства, които сж фак
тическите господари на стра
ната. За да имъ се даде земя.
е тркбвапо българите да отстжпвз-ъ V, огъ своигЬ земиЧесто отчуждението е бивало
протакано до тогава, докато
земите сж бивали засЬти отъ
българите и реколтата е вече
узряла. Тогава земята е бива
ла обещавана на куцовласа.
който я взималъ заедно съ
засетите отъ българите хра
ни. Тази практика, французкиятъ профессръ на Сорбонага, Блонделъ, който е обхо
дил ъ Добруджа преди недълго
време, я насекълъ по-лошо
отъ варварства.
Тази практика е сега отме
нена ОТЬ НОВИЯТ* МИНИ'Т'1 ръ
на
зем •'едепието Михалаке,
който самъ се е уверилъ. че
такива мЬрки непременно во
лягъ до стълкновения и при*
готвзтъ най-а^бре почната з»
болшевишката пропаганда.
ВъпрЪки това съоместниятъ
животъ между българи и куцзр.-аси не се е подобрил ь и
ежедневно стааатъ нови къовзви стълкновения между тия
два неес/накви елемента. Чисгокръвниятъ български селянинъ
е винаги противно настр-е<ъ
спремо куаовлаха. тъй като
той го презира като мелезъ.
тъй като не е нито чистъ ромънецъ, нито макелонецъ, ми
то албанецъ. Куцовл»хътъ. кой
то е инжектиранъ отъ ромън
ската пропаганда съ едно не
познато му досега национално
чувство, счита отъ своя стра
на българина като ецинъ не
законенъ притежа-ель на румьнска земя и затова го тре
тира по сьогветенъ начинъ.
Ежеяневно се напестяаатъ
на българската граница еми
грантски семейств». които, не
можейки да понасягъ живота
подъ чуждо робство, дирятъ
убежище въ и 6с.5ъ това обеднела България.
Правата на малцинствата по
отношение на езика и култу
рна сжщо не се зачитатъ как
то трЬбва. За четвьргь милйонъ бьлгари има 4 учили
ща и то само вь градовете.
По селата българск- те деца
безъ изключение требва да
посещазатъ ромънскитЪ учи-

лищз. въпреки, че техните ро
д и т е л и живЪятъ навреди
въ самостоятелни Селища съ
български болшинства. Затова
новото българско поколение
не знае вече да пиша на бъл
гарски, а следъ две
поколе
ния и българския езикъ и'»
бжде напълно изхвърленъ.

МИ побойници, които иматъ
навици съвсемь различни отъ
ткхнигЪ: винаги въоржжени и
като така единъ съвмЬстенъ
животъ е изключенъ. Азъ не
зная доколко тФзи оплаквания
сж основателни. Мнсго достой
ни за вковане ромънци, обаче,
признаха при мене че щеше
да бжде л:-разумно, ако куцовласитк бкха
настанени аъ
области, гдето тяхното прис
пособление можеше да създаде по-малко трупности.
4. Училища и църкви. Едино
душното оплакване на д~6ружанскит-Ь бЪжанци е. че всич
ките български училища въ
Добруджа сж били закрити,
съ изключение на гЪзи въ гра
довете, които се излържагъ
отъ българските малцинства.
Всички основни училища сж
ромънски и вь техъ се преда
ва само на рсмьнски езикъ.
Тоаа спакваче основателно ли
е? и ключечо е всЬкз съмне
ние. Действително, ние намираме изричното признание въ
официалния мемоаръ .Истори
ческите и етнографическите
права върху Добруджа*, написена въ 1925 г. въ отговора на
мемоара предстааенъ отъ Обе-

диненитк българс*:и дружества
не комисията за малцинствата
на нашия съюзъ. Ние четемъ.
въ лействителчость, на стр. 11
нт този
мемоаръ следното:
.Д>ржачнит-Ь училища, които
сж били подъ българския режимъ. минааатъ подъ режима
на румънската държава отъ
деня нз присъединяването на До
бруажа къмъ Ромьния. Ромънското правителства не можеше
да зопази бъпгарскигЬ училища
за едно население, което се със
тои отъ раз зи народности: то
ва правителство се ограничи
да запази тЬзи само училища,
кои го сж би ли учредени отъ
средствата на българското на
селение. Н"Ьщо повече, единъ
ром ьнски ученъ, специалистъ
по въпроса за малцинствата,
комуто азъ признахъ моето
очудване, за преобръщането не
българските училища въ ро
мънски. ми призна това об
стоятелство, като ми даде след
ното обяснение: .бидейки Доб
руджа дадена на Ромъния въ
1913 год. то тази последната
не е свързана спрямо българ
ското малцинство чрезъ дого
вора за покровителството на
малцинствата отъ декемврий

1919 г.* Значи върху този въп
росъ за училищата кЬмз пр°
тиворечие, което се вижда отъ
признанието на двегк страни.
Можемъ дз кажемъ ежиг.
че н^ма противоречие между
признанията на двет% страни
по въпроса за църивигЪ. Азъ
не чухъ отъ бЪжанцитФ па
казвазъ, че въ’всичкитФ църкги
въ Добруджа служатъ саис
рзмънски свещеници, даже нЪ
кои ми признаха, че въ тфхни
т-Ь села има български св:*
щениии, които свободно слу
жатъ на своя езикъ. Отъ св°®
страна, впрочемъ. ромънскиять
мемоаръ,
по горе цитиран ь.
признава, че 12 български цъ^
кви отъ юж-<а Добруджа, с*
били заети отъ ромънски све
щеници, за това, че е нямано
кандидати българи свещеници
Вънъ отъ гЬзи 12 мйста, оше
ще има вакантни м-Ьста, пс
сжщитк съображения за 46
църкви. Азь впрочемъ ие оста
нахъ съ впечатлението, че бъл
гарскитъ
бежанци държатъ
много за църковния въпр°сЪ'
тъй като гкхнИтЪ декларации
върху тази точка не бЪха осо
бено настойчиви.

Къмъ добруджанската
емиграция
Вест икъ Добруджанска « .ма ечтта зз свой дьлгъ
озърне вниманието на всичк.1
добруджаици, безразлично де то
и да се намиратъ те, не само
да бждатъ единни, но и съ
всички свои сили и средства
да подкрепятъ комитета, кой
то единственъ има задачата и
назначението да го ржководи
и управлява. Тези негови пра
ва сж свети и не може да си
ги присвоява никой,защото темъ
сж дадени отъ конгреса. Все
ко друго действие е ересь и
води къмъ неповинение, което
е неоправдано отъ нашия ус
тввъ.
Комитет ^тъ отъ саоч страна,
съзнаващъ своят:: голъмз откон!реса,
говорносгь г.редъ
чиито делегати сж представи
телите на емиграцията, е длъженъ да се ржководи, отъ реше
нията му, които решения сж
тия, които му повеля устава
Устааътъ въ своя чл. 2 опре*
деля целмге и задачигЬ не
съюза:
а) Ла работи и съзцавз усло
вия за духовно, културно и
нравствено повдигане на добруджанци ;
б) да р боти и спомага за
настаняваме и обезпечаване по
минъка на живущите въ Бъл
гария добруджански бЬжанци :
в) чрезъ културна и общес
твена дейнзеть и по реда на
политическата интервенция дв
работи за възствновяването и
извоюването на пълни консти
туционни гаранции за личните
човешки, граждански и поли
тически права и свободи не
поробеното на еление въ Доб
руджа.
Отъ тези точки на чл. 2 огъ
устава ясно личи, че комитета,
като ржководно тело на съю
за ни има две задачи: 1) да
се грижи за културното и ма
териалното издигане на бежан
ците и 2) една по голема за
дача, която надхвърля обсега
ограничен ь само до бежанци
те. а именно да се грижи и
за поробеното население въ
Добруджа и то само откоси•
тел но до възстановяването и
и \воюването на'пълни констз
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това врЕме не може ла се игно
рира и гЪхната мощь, както и
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Бьлга-

въ своигЬ деистоия ца
нйрегип, нито чувството
бьлгврекия народъ, пито потишта на ржководнитк сили,
иго го представляватъ. Знание,добруджанцит'„,тр1,бва

Р
Р
р
^<м«нь тамахг, - МноврЬ'*™°-п$Ьълпрт Д"-.гь осве.п. Добруджанския вьпросъ.
съществува още македонския
и тракийския. Вьрху общественото мнение на България съ
=Д»=«ва сила. може да се каже
тежать твзри въпроса. И
тРига «т-Р*
своето разрешение и дьржагь смПтка не
само за настроението на бълтаРСкия наролъ. но и за политиката на правителствата. Следоветелно, като ось, около коя
то се въртятъ тЪзи три въпроса,
съ
своя
се явява България
народъ, съ своята сила и съ
своята външна и вжтрешна по
литика. За добруджанеца, ма
кедонеца и тракиеца е отъ го
лямо значение не само да държап» високо националното чув
ство на българския народъ, но
и да сьздавагь и издиган» потенциялната мощь на неговата
държава, като се стремягъ да
я засилягь вътрешно, и я запазятъ отъ фатални грешки вт»
нейната външна политика.
Съзнато веднажъ горното —
какво България се явява осьта
— центъра, около който се
вт.ртягъ нашиять и другигЬ два
въпроса — ние не можемъ да
не се спреме върху отношения
та на Ромъния,
Сърбия
и
най-послЬ Гьрция спрЬмо Бъл
гария, сь огледъ на тЬхнитЬ
национални стремления. Сърбия
иска да задържи Македония
въ тази й форма, въ която се
намира днесъ съ проекти да
настжпва на югь къмь Солунь.
Тя има всичкия интересъ да
спечели приятелството на Бъл
гария. обаче, Сезъ всякакви
жертви огь нейна страна.. Ромъния, нямайки никакви переспективи на северъ и западъ
тя естествено ше се стреми и
се стреми на югъ—къмъ Бъл
гария. За нея България се явява
нзй-слабих пжть на сьпротиаление и естествения пжть за
разширение на черноморското
си крайбрежие н настжпване
къмъ Билото море — за да се
освободи
отъ ДарданелитЬ.
Гърция, която желае да въз
обнови византийската империя
има насоченъ своя погледъ
къмъ Цариградъ и малоазиягскигЬбрЬгове. БждащитЬ есте
ствени конфликти и стълкно
вения следователно ще се явятъ
по следния редъ. Сърбия съ
Гърция; Гърция съ Турция и
Ромъния сь България. По редъ
съображения
Ромъния
има
всичкия интересъ да побъркаа
враждата между Сърбия и
Бл>лгария, първо за да отстра
нява погледа й отъ Добруджа
и второ да я омаломоши Ро
мъния е най-голЪмиятъ врагъ
на едно разбирателство между
България и Сърбия. Тя никога
не е гледала съ добро око и
винаги ще прЪчи и е прЬчила
за разрешението на македон
ския въпрось. Тя знае, че вед
нажъ разрешенъ македонския
въпросъ въ една или друга
форма, България ще се осво
боди отъ сръбския кошмаръ
и ше насочи своигЕ сили къмъ
Добруджа. Тази ябълка на раздора между двата славянски
народи,
каквато е Македония, ползува и ше ползува
само Ромъния.
(следва)

близо да следимъ на шит Ь

литически партии и го съ
педъ на нашата заветна цЬль
свободата на Добруджа.
ва ни най-малко не ни води
мъ заключението, че добруанското движение ще бжде
1артизанено, защото да слешъ политическия животъ въ
>аната или да насочвашъ
дени официални български
шоводни фактори, по пжтя
разумното съ едничката зача, да се лостигналъ целите
постиженията на нашето дви
жение, още не значи, че доруджанското движение, като
>ридическа фикция, требва да
рипадлежи къмътая или оная
вртия. То може.
обаче,
за
вденъ момеигь, при дадена
бстановка да подкрепи това
ли онова правителство, чиято
олитика по добруджанския
ъпрось отговаря на тая на
вижението.
При тази, обаче постановка
а въпроса, ние не можемъ да
е се спремъ и разгледаме поожението, което днесъ заема
ългария не само на БалкаигЪ, но и международно
и
) съ оглелъ на националното
ремление на българския маодъ зо неговото историческо
остижение.
България вт. миналото и днесъ
намира предъ три фронта:
северл», за па д ъ и югъ. Тя
0» своята държавна политика
е може да не държи смЪтка
» трите съседа, които дър:ать голЕма часть огь нейна* територия и население. Вл.
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хуционни гаранции за личничовгъшки,
граждански и
Митически
права и свободи
а о • тека, комитетът* не може
а провежда други задачи и
ели, нито пъчъ официалниягь
>ганъ на съюза, в. .Дсбруда*. може да си поставя друз задачи. Комитетът* и в
Iг
Добруджа“ не могагъ и н^|атъ правото, съгласно устава,
д повдигагь въпроси, като
йя: чия да бмде Добруджа,
вква да бжде Добруджа, автоОмнали, федеративна ли идр.
Ние, б^жанцил-Е, не можемъ
нЪмаме правото да искаме
гъ комитета и отъ в. .Добуджа", като официални ор1ни на дай :сение, да пледи>тъ последните каузи, защото
ротивното би значело да ги
юпоставяме.
В . Добруджанска дума'. сънаващъ напълно горното, вирги щ« подкрепя комитета до
Ьлкоаа, докелкото той се двии въ рвмкигЬ ив устава и на
>нгресиигЬ решения.
Л- Д. ж««з още едно отъ
•митетв. да вземе зарево въ
киегк си официалния с рганъ,
•Добруджа*, да го не оставъ ржцетФ иа хзрз, които
1 само че тгЬматъ никаква от•орна служба въ движение» но нЪкои отъ които се
в»т*. че сж съ падналъ мо
лъ и търсатъ да изкористъ и-Ькои случайности, зв
1 си изказватъ дертьзвет^,
‘*то нЪматъ нишо общо съ
'вгоредната звлача иа движе*то. Нека комитетът* запази
'•смока на а. .Добруджа",
*• той бжда звеното, около
,Г°Т0 СЪ любоаь да се при1Пятъ лсички добруджанци.

Туркино
Който обича

Добруд-

жа, трЪбп
да чете в«
.Добруджанска дуна“

^-г„„к,. Добруджа <сь;|
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*пьога Надяваме се, че, ако нс шит.
„
^
„ри|. „«па, „,г1.
К1,„г„
служа...... а I. да
,ка„,киго
:а
,а Л_.^ч|, яаг, „га*,,ичь .......
„с^ниги. парадокса |ш , „ .
дсПстш,г^ииго.
Неуснорво лвкшно е, че шие
ГДСТ1) 11!в общежитие, учредено :а
какшго цсль „ ш
ж „ а
с1|0ргь е необтолюю единството,
устеиомю „ неподлежащо па
с „ фзкп.гь, че гаиь гдето
тз а6ш,миж т люде

же ,1а има идейни различия. Но
«факть е, че тзмъ, гдето 1гЬма един
ство, нЯма и общежитие, а да за
пазване 113 СЛШ1СТВОТО
елементъ
толкова важен* 31 общежитието —
с необходимо да има еднаквост* вь
разбиранията на идейното г. е. нелитЬ за съществуване на това об
щежитие, както и единството въ
способигЬ за осжщсствяваие на
идейното и прилагането иу в-ь практи шия миръ.
До калното познаваме Добруд
жанското движение, до кплкотосме
следели кошреситЬ му, както и не
говата преса, съ ун+.рс-ч <ть анонс
ни .. ьжи пачеп.та
можемъ да
пгьрдимь, че не си спомняме, щото
открито ■ явно да сс е заговорил*.
:и идейни расличия вь палиткката
на Добру.гжанското движеше.
Огц)бим<-. че тукъ поради мзлк«>то мкго. съ което разполагаме, не
сме въ състояние ла направимъ
едннъ «ХЗстоенъ прегледа» на исто
рията на Добруджанското движение
огь рождението му до днес ь, за ла
убедиш, уважапаемня анторъ, че бор-^
бигЬ сж се водели не за идеи
протнвт» тТХ1ШТ+. носители, а окало
отдЬлнн личности и го ОП. М*'ГННН
малко вултарви.
Безт. ла искаме ла убиждаме, си
п гзваляваме да кажеи-ь, че укажаемиягьавторъна сгагияга .Единство“
поместена въ н. Св. Д. >ии е новт.
въ движението, ши е нЬмало, кой
искренио да му разкаже пери 1етиигЬ, ггрезъ които е мннъть животъгь
на Добр-дЬ-ло.
ВсФко «бщество, пс1жа групи
ровка има собстпсиъ животъ, има
свой идеал*, и идеолози. До колкото знаем ь идеала бЪше и е елинъ—
свободата на Добруджа. ИлеолозигЬ
на движението презъ вс!пк *тп; вре
ме огл. 1913 гол. До днесъ бЬха
носители на то;.| илеа.ть и него
проповядваха •* въ името само на
този идеал ь се създаде организира
ното движение. Ме отричаме обаче,
че с имало малко гьрканне и го
много огь скоро, относно тактиката
I! стратегията за постижение на жсл. ината свобода, ала които търка
ния се свършваха съ даден* опортушш.мъ отъ всички страни. На
Е;ки-Дкумлйския конгрес*, и нзйгатЯмит+. националисти и върлите
иитертционалиетн — сч. оглелъ на
прлктлчнот}—бЯтд прие.!» една рсзолюцкя, съ к • * • ) не се отхвърляше евентуалната гюмощь из съве*ска Р>-сия. Не отдавна, един* голЯмъ интерна:1ио:лдисгь — днесъ
живущ* п* Ангора, вд. разбнрателство сь едшгь вт.р.ть нанионалисп.
и нстовитЯ хора, конто днесъ се
ругаятъ, бЯха сключили пакть и
б Я х а пратили интернационалиста
отъ страх* .и
негде.
нс преминем* границата на тайната
ние не ще да упоменеш, ще мшг >
други «факти, които явно говорят*,
чс й идеята — свободата на Добруджз и патриота, и шовениста, и
интернационалиста и каци налмста
сж постигали единство ю» своигТ.

действия.
Уважаемия авторъ вь края на
втората к лона на своята статия
.Единство“ намира, .че все пак*
имало различия“, а ;'товл сж били:
.Огь една страна «фалшиво патрнотарств-з и дива. шовешгтьзп.: чет-

ьнски нар Д!. :*а рябей............ Л^л*.; ^
м оп. ед-и стршя, а отъ друга,
,:а,„а„еп,.как4рпЛ.т™отоаа Лог.,„
„а аалопигелнит!.
сгрече*,! на чежлуаар.тлапя и Ям-

кчнек «я нч!1ералн л.мь, включнтел1Ю
к Л,„варения; че аовпуджа «км.

просъ не е чисто български, а пре
димно добру дж !нски; че анекси* )•
низма може да донесе нови и поголЯми страдания ма добруджанско
то население; че Добруджа не бива
да бжде повече разменна монета
за уреждане смЪткитЯ на разнитЯ
нмпериалистн; *е да делегираш ь
правата на една трета сила, било
тя и България, значи да се отка
жеш!. отъ своя самостоенъ хзрактсръ; че, да търсипгъ покровител
ство огь О. Н., значи да искани» по
мощь огь своя палачъ; че свобода
та на Добруджа може да дойде не
чрез-!, четнически тбЯги и отлЯлии
геройства, а чрезъ организираната
борба па целокупното добруджаиско население без* разлика из вЯра и народност!. въ съюзъ на милиоитк потиснати малцинства въ
Роиьиия, вт. съюзъ съ самия Потжпкаиъ трудов!, ромънски народъ,
вт. съюзъ е-,*, вси 1К-! потжпкали нациоиа.ъю м економически пароли па
{•алклннгГ. и въ Европа; св*)бодата
на Д<У>руджа може да се реализира
само като, свободна и независима вл.
рамккгЬ на («алкавската <(> мерапия“.
Ами каго прочете човЪкъ всички
тия постулатн, съ и:»к.люченне на нЬк*и1, питаме, кой добруджаиецъ, па
ако щете. кой чесгекь чов^кь не
ще се съгласи съ гЬхл. ? Ами гЬ не
сж само негови констатации, т+дъ
ги нижлагь и отричатъ всички. Като е така гЬ не бива и не могат ь да
бж.датъ едни оп. сериозните причини на рл.ъличия идейни па ако щете и тактични. На тази почна, която не с пито вата, ниго наша, а

обща всички бихме си п дали ржка.
Има различие — поне до толкова
до колкого ги изн «ся автора и гЬ
сж именно слелиигЬ:
1) Да тл»рсимъ или не подкрепата
на О. Н.?
2) Анексмонизма може ли .ла до.
нсоа нови и по-тол+.ми страдания ка
добруджанско то население.
3) Дали сь делегиране на нашето
право да речемл. на България, зна
чело би да се от* лжемь оп. своя
самостоен* характер!.? Защото не
знаем ь дали праната надъ Добрусамо на добруджанци или
пъкъ сж на нЯлня български народ«..
4) Дали свободата на Добруджа
ще може ла се реализира само, ако
ги бжде свободна и не:шисича и
то въ рамкитЬ на Балканската «фе
дерации.
Добре, признаваме, чс по тЪзи
*|егире точки има действително различие вь срЯдзтл на добруджанци.
Но това оше не значи, че и но гЯзи четири точки не би могло да се
постигне едно разбира!елегво. Не
знасмъ, ако при хлалнокръвн > и об
ет Пие разглеждане на тЯзи вьпроси, кой кого ще убеди нъ против
ното. И ако действително това е
така к1кто твърди автора, нс нЯрвлмь нЯкой разумен* н д.збъръ до
бру джансть ла «и: противи и-ти обрат
ното, ако се докаже, че гЯзн ткьрления сж ! «дословни, не почиващи
на реалностьта, а още по-вече, че
гЯ сж само едни предположения,
конто «фактически не ше ни дове
дат* до желаното, пакь сжщо не
вЯрвамс, че тЯхнигЯ идеадози нс
биха се отказали отъ тЯхъ и не
биха приета против итЯ сжщо пред
положения. Тямъ гдето ще опери
раме само съ сжжления черпейки
сиоигЯ основания изь миналот >, нзъ
ист -рнята или 1шп щс теортзнраме върху настоящето и бжлещето,
ние ше гоЬбпа да бжлемъ гю-внимате-тни, по търпеливи, защото често
пжти кзнеюдитЯ сж голЯми при

положение даже, че предпоставките
— идейни сж верни.
Тука. е въпросъ на сметк« и точ
но математическо изчисление, за ла
можеш, съ положителност!» да Iиз
държаме това или онова становище.
Ние съ абсолютна точносгь въ тази
область поне въ този момеигь нс
можемъ ла говпримъ, защото «факто
рите, които влияят ь диссъ върху
човечеството и международните отнщения насилите несж една абсо
лютна е нишка, а се мЯнатъ много
често.
Съ какя I положителност* може
да с ■ твърди, че третият ь нптернашмнлъ ще вземе надмощие илль
О. Н. поне лА както днесъ сс
слагать обстоятелствата.
Защо —поне по добруджанския
въпрось—се предполага, че ако
отречем ь О. Н., а прегърнеш. ис«
ключителио третия интериациоиалъ
ние ще бжлем-ь по пралия пжть.
Ние тукч. не можемд. да говоримъ
е», абсолютна точност!., можеш,
смо да преягюлагаме. И тъй като
и дпете страни не сж въ ангтоянис да говорятъ съ абсолютна по
ложи телность—то мислимъ, че би
било разумно ла не се «факатизир,
ваме, а да намЯримъ и по тЯхъ логшрнн точки, за да рботимъ заели**’
Нека не забравяме, че да.1СЧ!Юг*)
бждаще интересува човечеството, а
нась добруджамиите нънъ отъ об
щото човечество ьи интересува
близкото разрешение на лобруджанския въпросъ. Ако търпението —
далечното бждаще и времето въ
много случаи помагатъ, то поне иъ
и шия случай сж вредил, защото
исЬка загубена година, значи загуб
ване окончателно Добруджа.
Ако ние ще чакаме да разрешимь освобождението иа Дсбруджвчакл. тогава когато убедимъ и сьюзимъ—спореаъ искането на автора
-милиони 1% малцинства на Ромъпич сь пешки потъпкани нацио
нално и економически (к. н.) нар ми на балканитЪ и кь Европа
(к- **•) то нека ми бжде позполс1Ю
Д* «зжл. че то би значило да чакамс много години докато човечеството вл. Европа се възпита вт.
такьвл, хубавъ идвализъмъ. Но иска
уверя автора, че докато човека
станс такънъ, какъвто гой го идеализира, много крл.вь ще пусне човЬчеството. Защог не е той, който
да не «нае, че пр» ште за такова
едно хубаво ст* аане не лежал,
вл» благоложеланис, а се оспорван.
он. много противоречиви условия.

Бароютрътъ
Преди излизането не в. .Д
Дума* се обади в. .Свободна
Добруджа", на който отгово
рихме аъ пъраиа брой на на
шия вестник*.
Слеоъ излизането на вД. Д."
се обади въ в. -.Добруджа"
аь два броя. Първата уводна
статия бЕше до негде идейна,
на която ние отговаряме аъ
този брой на аД- Д.*. Въ по
следния брой № 96 сжщия
вестник* се обади ежидо съ
една уводна статия подписана
отъ н^кей си А- Айдемирски.
Тъй като автора й е лице без*
значение въ движението и ни
кому неизвестен*, а статията
му е дертлийска, намираме за
ненуждно да отговорим*.

[«гякатги

приема да об• завежаалрезъ
свободното си време счетовод
ство въ малки предприятие изъ
всЬкакви стопански
отрасли
сг ещу ск ром но възнаграждение.
Рсференц-и отлични.
Найчо
Страшимировъ — запитаание
писменни ул. Пиротска № 60
тел. 52-92.

Добруджанци!
В. .Добруджанска дуна- може да живЪе С8И0
ОТЪ

Вашата

вателиость

ПОЖОрТВу*

Бр. г

ДОБРУДЖАНСКИ ДУМЯ

Сгр. б
Н. Шишновъ

Два дни въ поробения край
(Пжтни бележки)
II
Окуражени вече отъ приема на става и официалното, и обичайно
тутраканското пристанище, пжтнн- приветствие.
Пожелавал и всички най-хубави
цигЬ за Силистра, веднага, още
следъ отделянето на параходите отъ неща за две съседни държави, за
два
добросъседски народа.
порта, започнаха пакъ да се весе
Излизаме постепенно.
лял., само че, националните бъл
Народъ е задръстилъ алеята, за
гарски песни не се чуваха вече.
По течението надолу, пжтуването градена отъ въжета и граничари.
отъ Тутракаиь до Силистра не Едва можемъ да се придвижваме
на предъ. Всеки дири да види свои
трае много време.
Нижатъ се, като нафнлжь, хуба близки, всккиму и отъ всекжде
вите крайдунавски, на десния брегь, казвал .добре дешелъ*.
40—50 крачки ол понтона арка
села Бълг. Косуй, Сланчавъ. Плъз
съ български и р.мъжки
нали жътвари, събиратъ плода на обкнче
трнкольори.
свои трудъ.
Пакъ
приветствия,
пакъ пожелания.
Гарванъ, хубаво, голямо и Сега го
Офицерското тело, начело съ
село, де то напоследъкъ станаха та
кива гобоиша и зверски издевател музиката повежда шедстннето.
Минаваме отъ приета ището до
ства, че и най-жестокия тиранинъ
центъра на града между шпалиръ
би се ужасилъ.
ол
хиляденъ пъстъръ народъ—
Поиш а, кЬкога, есенно товарище
на зърнени храни, особенко бебъ граждани, военни, селяни и турци.
Настроенаето
и вида на града сж
отъ всички окглни села.
Неколко селяни—рибари се виж празд ичнн.
Следъ
официалната
часть на по
даха край брега—мжчейки се съ
мрежата да изкарал, прехраната си, срещането, всеки бърза да се призащото те и мнозина край гЪхъ бере да .гостува* у лома си, да
вече сж достигнали до просешката се види съ баща, майка, братя и
сестри, защото у дома си ще бжле
тояга,
Ветренъ, богато некста съ овце само ..два дни.
(Следва)
село—и.тамъ сжщото. Защото съ
стадата си се простиха отдавна.
Минаваме Ветренските могили,
Вктренския баиръ.
Близко въ десно сз вижда КараБурунъ, до него Сребърненското
II
блато, въ тръстиката на което
Въ 1918 год., д-во „Добру
презъ войната 1916 г. успЬ да се
спаси, голяма часть отъ населението джа“, въ момента, когато бъл
гарски войски окупиращи До
на с. Сребърна
Ето Татарица—баиръ, по склоно бруджа беха принудени да ответе му казашкото — липованско стжпятъ. известенъ брой ро
село Татарица. Църквата му, която мънци, отъ български произ
некога, съ ярко-зелената си беи, ходъ, б%ха забегнели въ бълотдадечъ привличаше погледа на гария. Тези бивши ромънски
всеки минувачъ по Дунава сега по- граждани, забегнели въ Бълтъмнела и едва-едва се забелнзв.ше. гария, беха въ пс-големия си
Поради сушата, Айдеммрското брой жители на нова Добруджа (Кадрилатера) и като таблато е почти сухо.
киве, презъ време на войната
Айдемиръ.
Забелязватъ се вече и силистрен действуваха заедно съ врага
ските лозя съ накацали изъ техъ на Ромъния или пъкъ беха
извършили престжпления отъ
новопостроени вили.
Още малко н ще се покаже Си* общъ х рактеръ.
Въ 1919 год., така наречелтетрз.—Всеки бърза съ прибиране
ните бежанци, образуваха дру
на багажа си.
жество, наречено .Добруджа“,
Излизаме отъ задъ острова.— чийто иредентистиченъ харакСилистра, като въ картината на ху теръ не възбужда никаь во съм
дожника Ат. Миховъ.—Отдалечъ се нение.
забелязвал, моторни лодки, ко:.то
На видъ задача на д-во .До
илатъ на среща ни.
бруджа“ беше тази да помага
Въ крайните квартали—Чаиръ- и то съ съдействието на бъл
махле—народъ струпат, край брега. гарското правителство на бе
Кадъни размахвагь ншмаци. И те жанците отъ добруджански
не сж забравили хуоавите дни ка произходъ. Обаче, въ действиминалото.
телнсС1 ь, дейностьта и прояНаближаваме дунавската градина. вленията на това дружество
Брегьтъ просто те се събори отъ сж насочвани въ друго напосрещани.
правление: да се насажда теЕто и пристанището. Вси>1ко се роръ и анархия вьрху тази
е юрнало на тамъ, кат» че ли ще ромънска провинция, да се изслезе царя. Всеки иска да го види. ползуватъ всички възможни
Изравняваме се съ митницата. Огь случаи, за да се предизвика репристанището, три ромънски пара вслюция и се подготви почвата
хода даватъ последователно поз. зз пр-. съединяването на Додравь .за среща*. Отговарял, и бруджа къмъ България.
нашите катери.
За постижение на това, всичМузиката иа 36 п. полкъ свири ки средства се считаха за дспоследователно .Шуми Марица“ и бри: покрай пропагандата, трЪб„Тгаеазса Реде1е\
ва да туримъ на първо место
Чувструнашъ, като че ли наистина терористичните акции на бее забравено всичко минало и е на- жанците—организирани въ костж1шло побратимяване между на митаджийски чети. Въпросното
родите.
дружестао имъ даваше назнаТържесгвенъ моментъ — м ментъ чение специално: да атакуветъ
за молитва н благословия.
селата намиращи се въ нова
Последен ь завой за приет й.
Дсбруджа (Кадрилатере) и то
Постепенно вошкн катери ако съ двойното намерение: да се
стирал на понтоиа, наредени единъ разклати авторитета на ромъндо друл.
ската държава и да се всажда
На понтона сж официалните по въ душите на добруджанското
срещани—цивилен и военни. Тамъ население мнението, че днешното положение не Добруджа
Молиме читателите да ни про- е временно.
стятъ за многото грешки допуснати
За да може да даде единъ
не по маща вина въ „пжтните ни пс-големъ успФхъ на своята
бележки“ печатани въ миналия брой двойна политика и на двете
на вестника. Верваме, че добрупоставени свои цели, едната
джанци добре си спомнягь датите официална, а другата прикрита,
иа старосел. клане, та сами се до- д*ео .Добруджа* се управлява
сещатъ, какъ да изправятъ и дру.
отъ единъ върховенъ изпългите грешки.
нитег.ень комитетъ съ седели*
И. Ш.
ще въ Ссфия, съ две секции:

№Н)|№1 ($11131111ЯТПМРЪ

и Рокът ю 0. N.

•) есна официална секция
сь седалище гр. София, съ три
поддЬлениа сжщо официални
въ градовегЪ Шуменъ, Варна
и Търново;
6) е на тайна секция (теро
ристична) съ седалище сжщо
аъ София, къмъ която сж пре
дадени следнигЬ терористични
центрове:
1. Русе, съ пол центрове:
Кютюклий, Нает радинъ, Зеброво
и Балбунаръ.
2) Шуи нъ, съ подцентрове;
Кеманларъ, Дмкивелъ, къмъ ко
ито се отнасятъ и подцентровегЬ безъ голямо значение,
като: Гол%иа-аде, Заветъ, Дойранъ и Суфуларъ;
3. Варна, съ подцентрове:
Иени-махле, Семетъ и Дервентъ.
Официалната секция отъ своя
страна преследва две задачи:
едната официална, което се
признава, да помага чрезъ вол
ни пожертвувания или чрезъ
помощите давани отъ българ
ското правителство—бежанци
те изъ Добруджа, а другата—
прикритата е следната:
I. Да заинтересова чу жденцит* чрезъ една най-широка
пропаганда съ .каузата на
Добруджа“.
II. Да се бори най-енергично
претивъ келонизирането на До
бруджа съ ромънци.
III. Да работи съ всички свои
сили за .освобождението на
Добруджа* и присъединението
й къмъ Бългория.
IV. Да стои неутрална къмъ
вътрешните политически борби
на България, като действува
заедно съ неи подобните д-ва
въ България(ирединтистичните
д-ва .Македония“, .Тракия“,
• Царибродъ*, .Тро*).
' V. Да образува отделни младежки групи отъ живущите
въ Добруджа младежи възттитавани и обучавани подъ наблюдението на Върховния изпълнителенъ комитетъ, за да
бждатъ използувани въ пред
приетата за дружеството борба
съ едничкате цель за пости
гане на по-гореказаните проекти.
VI. Да организира въ чети
единъ по-големъ брой стъ тия»
които било че сж бежанци
или не, но сж отъ добруджан
ски преизходъ.
(Следва)
Б. Р. Вестникъ .Д. Д.“ си е
поставит.ъ за залача да изнесе
предъ добруджанското общество, този официаленъ дскладъ на ромжнеката държава
до О. Н. съ едничкото намерение да посочи нему и на
българското общество съ какви
лъжи и неверности си служи
официална Ромжния, за да компрометира д во .Добруджа“,
което има благородната за*
дача, не да готви комити, а да
просвещава, да подпомага чрезъ
блеготворителнссть ония не
щастни българи-бежанци, ком
то сж избягали въ България,
не за това, че сж взели участие, заедно съ българските
войски, при освобождението й
отъ Ромъния, нито за това, че
сж били вулгарни пресгжпници, а за тове, че те сж бивали обвинявани умишлено за
такива и прогонвани отъ своите родни огнища съ намерение да бжде ромънизиранъ
този български край. За това
ли сж затворени всички български училища въ селата?
За това ли сж иземватъ имотитЬ на селянина, на училищата и цтркаитЬ? Може ли
да ни каже г-нъ Комнечъ, каква
е задачата на д-во , Дакорумъ“,
съ седалище въ Букурещъ, въ
което влизатъ разни ромънски
професори, генераж владици и
други. Това д-во шДакорумъя не
си ли поставя за задача да
върши пропаганда въ Тимош
ката долина съ обектъ — Ви

Блогоустройстюто на бе
жанския кварталъ
На 27.1Х. и. г. Соф. учил. на
стоятелство устрои освещаване
основите на строящето се учи
лище въ Добруджанския бе
жански кварталъ. Между по-’
канените официални лица бе
ха и столичния кметъ, г. Вазоаъ
и двамата му помощници. Пра
веше впечатление, че управата
на кварталното училище не
беше взело никаква инициати
ва за проагитирване на праздненствоте между кварталците,
защото последните беха въ
много малък ь брой около учи
лището.
Но въпреки всичко, известенъ брой добруджанци, слу
чайно научили, приежтетвуваха.
Между другото набързо се
организира депугация отъ до
бруджанци, която да изложи
исканията на кварталците по
благоустройството на квартала
предъ г. кмета. Г-нъ кметътъ
беше доста любезенъ и нареди
неговия помощникъ, г. Русчуклиевъ, да си вземе бележка за
това. Следъ освещаването, бе
ше сложена трапеза, на която
бидоха поканени и добруджан
ци отъ квартала. Тукъ се от
даде възможностъ на добруджанците да конфериратъ съ
г. кмета по жизнения за техъ
въпросъ, особенно сега предъ
настжпваидата зима съ своите
страхотни за кварталци студове
и каль, благоустройството на
квартала.
Обясни се, че общината е
предприела павирането и по
правянето на улици отъ цен
търа на града и се движи
къмъ периферията. Намекна
се, че това стига не до перифе
рията може да стане чакъ
следъ 30 години! Съ усмивка
кметътъ забеляза, че и това мо
же да стане, но, допълни по
мощника му г. Русчуклиевъ,
вие требва да се интересувате
отъ въпроса и постоянно да
искате удовлетворяването поне
на минимални искания! Обеща
ни се, разбира се, следъ дъл
ги увещавания, да се поставятъ поне бурдьори и сгурия
още тая есень, въ по-главните
улици — артерии, свързани съ
движението на населението до
трамвая.
Действително това искане е
минимално и не представлява
даже 1/,ооо часть сгь нуждите,
належащи за квартала на жер
твите на националните ката
строфи. Преди изборите и
около техъ ни се дадоха го
леми и пищни обещания въ
това направление, но изпълни
ли се поне едно отъ тия обе
щания следъ свършване на
изборите!
За лишенъ пжть се убеж
даваме, че безъ борба и найважно организиране на кварталцитЬ, благоустройство не
може да се очаква даже и
следъ 30 години.
Сме ли годни за организа
ция и имаме ли личности, ко
ито да водятъ борбг. га въ
името на известни искания?
Следва да се отговори поло
жително и на двата въпроса,
само че требва да се излезе
отъ апатията, въ която дремемъ, и в место махаленските
клюки, разнасяни и скроява
ни за нещастие не само отъ
бабичките, а и отъ такива,
които се биятъ въ гърдите, че
сж големи .дейци“ и носители
на идеи, да заработимъ, като
организирано поведемъ борба.
На първо време требва да
се поискатъ да се сложатъ
динския край и сръбско съ за
дача да си я присвоятъ, както
присвоиха Добруджа?

бърдюри и сгурия, следьтса
да се прокопаятъ канафки
оттичане на водата, която 3
лива и безъ това полуед
нитб кжщурки на бъжгкс*.
Да поискаме поне по щ
нигЬ улични артерии да 5»
прокарана канализация. На
после за срамъ на XX в**
да минаватъ кола, хем
да
вдигатъ
б о к луН]
за което главния санитари
общински л^карь вдал
рапортъ, че сметьта редозн
се прибира отъ общински ц
ла. Това е нагла официалн
лъжа и ние сме въ състоят
да докажемъ това. (Вследстш
тоя докладъ ни се събирагъ
такси за сметъ!) Я между тс
ние бихме могли да разм!:’Н.‘
мисли и по взаимопомощ*
защото въ нашите среди
хора, които въ своята бедна
сж стигнали даже до поло
нието на пауперизмъ. Н»
после ние ще докажемъ.
ако вследствие тия нез-о
се появи некоя епидемия
нашата среда, на нея б
друго ще станатъ жертва
тия отъ .центъра“, за ко,
обикновенно има извънре.
грижи!

«

Нека се възползуваме ^
народната мждрость: „помог|
си самъ, за да ти помогн
Господь“. . .

«

Кавалог

На провокаторите
Всстникъ .Добруджа* не
на своята висота, нито
спазва своето назначение.
Официялниятъ органъ е д.
женъ да пази високо приети>
на вегъкой добруджанеир, а о
по-вече тоя на нашите, >щ
хора, какъвто е Трифоне, Т/
фоновъ въ нашето движение.
Ние считаме и държимь л
говорни комитета за :еин
нелепости, които се дочул
въ в. Добруджа, тъй кепе
Добруджа се контролира
него, а не отъ хора, кост)
безъ вс/ька отговорност ь и &
значение въ движението.
Нека това знаятъ хора
отъ комитета и нека не 1
бяде криво, ако и ние ле:
лимъ въ в. Д. Дума да а
шатъ статии противъ 0
отъ рода на тгьзи. които
позволява в. Добруджа.
Това е нашето последно
дупрсжденис.

Пашата въ търговския й
Тя се причини отъ мяч"°
положение, въ коьго изпея
40 годишната фирма »а
Бъклови.
Всички банки въ София
засегнати, освенъ нЪкои дру
между които Софийска бен
и Българска банка.
Има. обаче, заинтересова
хора, които изключително
занимаватъ да КСМГ.РО"'»"!
бани
ввтъ тази или онази
както и да внасятъ смуть
обществото.

Добруджашо!
Чети в.

„ДобруД*а
ска дума“,мисли за и*1
разпространявай го,
писвай абонати!

Ч(тп(1|93ШПМ1и:№!

„Добруджанска^
1111Т1Ш ЛМЦ№“ 1
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1ИНСТВО И СПЛОТЕНОСТЬ
олемата война и ре во
ните не разрешиха изателно националния
>осъ. Те само го трансмираха отъ въпросъза
юналното обединение
ъпросъ за национални
щинства.
Човече отъ 40 милиона
ни ак само националпе малцинства въ Евга.
Войните и революцииобаче, ликвидираха
ерпателно и теорията
практиката на нацио%ното обединение, на
дени още отъ френска
революция. На место на насилието и завоснепю требваше да се
ига принципа на Обтво/чо на народите.
НП1Н
ИII <>>>!?:
въпросъ
па амо интернационо разрешимъ.
ракпшчески обаче съ
алот> още не е ликвипп.П бедителишеотъ
шта не искатъ да изатъ изъ ржцете си свопридобивки, та то(>а търсятъ възмезотъ Обществото на
ч)ите. Въ много слуп а, отказватъ приежттането на малцинст
во собствената имъ
ищория. Насилието на
'"пателите надъ за'шните продължава да
вири въ своята над
морска форма.
)тъ друга страна, рускомунизъмъ тръгна по
щя пжть. За него наси
та е необходимость за
)а съ насилието на подниците. Срещу подтичеството отгоре се пре
жна бунта отдолу. Едга крайность роди друПрщи се опитъ да се
■реси миналото.
Повторението обаче виI е било фарсъ. Отъ
ки борби само едно оса истина. И за еднаи другата страна въътъ за националните
цинства остана поли'ски въпросъ. И едната
угата страна дейватъ само съ полигпиI средства,
иъ известно време ме"пе на Обществото на
дите започватъ да
ватъ реална стойПоследното макарь

и съставено отъ подтисна
ти и подтисквачи, не може
да вземе страна нито на
една отъ странитгъ на на
силието. Родено за да слу
жи на демокрацията, то
не може да не държи сметка, че националното само
определение по начало е
единъ демократиченъ принципъ и постижимо само
съ методите на демокра
цията.
Модерниятъ демократизъмъ отрича изцело лич
ното или колективно на
силие. При него решаващо
значение има единството
и колективната воля. Це
локупниятъ животъ днесъ
е отношение между колек
тивни тела и организа
ции. Това се съзнава отъ
всички и всички се стремятъ да го достигнато.
Всички се стремятъ да бждатъ силни за момента,
когато въпроса за малцин
ствата определено ще се
сложи на разглеждане.
Българските малцин
ства и особено добруджан
ските, иматъ ли тая спло-.
теность и организованость? Готови ли сж да
използуватъ най - много
облаги когато въпросътъ
з а малцинствата с е
сложи на разглеждане?
Дребните сметки не ги
ли разяждатъ и разлагатъ, а заедно съ това
обезсилватъ за онзи моментъ, когато ще се ре
шава еждбата не само на
малцинствата, но и на
целия народъ? И кой ще
носи отговорностьта, ако
пакъ се явимъ по подобие
на библейските деви за
къснели?
Ето тежките въпроси,
които требва да получатъ отговоръ отъ всеки
съзнателенъ гражданино.
Най-добре действува, оба
че, онзи, който улеснява
организирането и сплотеностъта на малцинства
та, за да могатъ те ко
лективно да действуватъ
въ всички случаи, докато
техното дело се увенчае
съ успехъ.
Дим. Николовъ
Който обича Добруд
жа, требва да чете в.
„Добруджанска дума“.

10 Ноемврий 1929 г.

Телеф. 776

Политическата криза
Тжмни облаци сж надвесени
надъ политическите хоризонти
въ Европа. Съ току завърше
ната Хагска конференция се
мислеше, че е настанала нова
ера на отношения между на
родите — на мирно и прия
телско международно сътруд
ничество. Непосредствено следъ
нея се започна конференцията
въ Парижъ за уреждането на
тъй наречените източни репараций. Говореше се, какво тия
въпроси ще бждатъ разрешени
въ 10-тина дни. Но напразно.
По всичко личи, че тоя, нагледъ
лекъ въпросъ, не така леко ще
се разреши, А което е найвероятното, ще остане недоразрешенъ, за да предизвиква
нови и нови спорове и борби
по него.
Точно по това време биде
предизвикана и големата кабинетна криза въ Франция. ГолЪмиятъ „миротвореиъ“ Бриянъ
падна, въпреки успехите, които
6Ьше пожъналъ въ областьта
на външната политика. Етс вече 10 дена се изминаха, а кри
зата не е премахната. Натоварватъ се ту тоя, ту !он я политически водачъ, за да съста
ви кабинета въ Франция, но
още никой не е успелъ. Бждащето ще ни покаже, какъ и
при какви условия ще се раз
реши тя.
Въ Австрия положението не
е по-добро. И тамъ народътъ
се е разделилъ на две. Национализмътъ и интернационализмътъ сж се заловили за коси.
Положението и въ редъ други
държави е нестабилно — по
литическата
криза раздрусва
изъ основи нагледъ стабилни
кабинети.
Обновительтъ Маниу, който
въ опозиция и презъ избо
рите беше така шедъръ въ
обещанията си къмъ малцин
ствата, забрави всички тия пищни фрази, като остави всичко
да си тече по старому, а се запретна да задържи властьта,
тъй като привидно единната
царанистка партия, подъ влия
нието на центробежни сили, за
почна да му изменя чрезъ свои
те представители въ кабинета.
Нс е чудно следователно, ако,
подъ влиянието на това, и регентството и той си отидатъ тъй
трагично, както и дойдоха на
власть.
Въ България политическото
положение е още по шаткаво,
политическото разцробление е
въ своя бесенъ ходъ, нема
партия, въ която да нема рое
не — политическото безсилие е
на лице. Ние иувствуваме всич
ко това, защото живеемъ въ
него, защото кой по-вече, кой
по-малко е жертва на него.
А всичко това се отразява и
въ емигрантските национални
организации. Типиченъ примеръ за това е македонската
организаци която
разделена
на два враждебни лагера, съ
парабелни аргументи онищожава день изъ день плеадата
свои борци.

%1
;ч-Н1 XIII редовенъ добру
джонски конгресъ

малка криза е
Въ не
Добруджа
ата. организации.
гЦчвски^ ■веян^Р и
Всички ги
далат-ь-сражения
течения с
вжтре въ нея. При това като
се прибави, че въ нейната срЪда се движать елементи, на
които липсва и най-елементарното политическо възпитание,
краските въ картината и безъ
това тъй нерадостни, ставатъ
още
по-ярки съ атмосфера
още по-задушлива и 1вжка. Целостьта на тая тъй скжпа за
насъ организация — създадена
и подържана съ толкова жерт
ви, требва да бжде спасена!
Повикътъ за просвета и здраво
политическо възпитание на добружанската емиграция требва
да бжде подетъ отъ всичко чест
но и здравомислящо. На всич
ки, които на гърба и за сметка
на организацията сж дошли да
правятъ кариера и мародерствуватъ,требва високо да имъсе
извика: вънъ! Само така бихме
могли да издигнемъ организа
цията и я направимъ боеспособна, а емиграцията да я спасимъ отъ разложение.
Нека не се забравя лозунгакойто въ толкова конгреси е
издиганъ: „всеки, който влиза
въ организацията, требва да си
закачи вънъ политическите одежди, а въ нея да влезе като
искренъ добруджанецъ, защото
вжтре въ нея се само свешенодействува.“

Ради Ганчевъ

Бждете мждри!
На васъ конгресисти „Добружанска дума“ има да каже
само едно — бедете мждри\
Васъ, целата добружанска еми
грация ви изпраща като свои
представители въ конгресите,
за да кажете онова що тя чув
ствува. Безъ страхъ и безъ
увлечение вие сте длъжни, съ
чиста съвесть, да кажете исти
ната. Да кажете и покажете
на тия що сж ржководили дви
жението, дали сж изпълнили
своето назначение, кои и ка
кви сж техните грешки, кои и
какви сж техните добри дела.
На тия, които ще изберете за
бждаща управа, да имъ внушите, да имъ кажете, кои сж
били миналите грешки, ако е
имало такива и какви требва
да бждатъ техните бждащи
действия.
Конгреси, въ които безхарактерностьта се шири, въ които
делегатите не изпълнятъ до
стойно своето назначение, наричатъ ураджийски, такивато
конгреси нематъ правото да
искатъ огь тия, които се поставятъ начело на движението,
да бждатъ мждри и да се ржководятъ отъ повеленията на
конгресните решения.
Конгресътъ, това е най-върдоеното тело, което създава,
твори и упжтва движението,
Комитета, това е голото, което
туря въ изпълнение всичко онова, което твърдата ржка и мждростьта на конгреса му го
поднася.
Нека не се забравя, че никога добруджанското движение не се е
намирало въ
такава криза, каквато то днесъ
преживява. Причините затева
сж много. Може би за многото,
които стоятъ отстрани, тези
колебания въ нашето дело да
не сж отъ значение, но за те
зи, които отъ близо го следятъ
и които критически се огнасятъ къмъ него, чувствуватъ,
че деньтъ не е далечекъ, ко
гато ние ще бждемъ свидетели
на неща, които гибелно и пакостно ще се отразятъ не само
въ редовете на емиграцията,
но и вжтре въ Добруджа.
„Добруджанска Дума“ е длъжна да каже тази горчива истина, и то не на тия, които случайностьта ги е довела въ движението, но ка тия, които съ
пълно съзнание на отговор-

Ето, на 8, 9 и 10 ноемврий
е свиканъ да заседава въ гр.
Разградь XIII редовенъ добруджанскн конгресъ. Тамъ ще се
събератъ, както се предполага,
най-умните хора на нашето движение. Тамъ ще се срещнатъ
мждреците на нашето дело, за
да обсждятъ многото въпроси,
които чакатъ своето разрешение.
Въ Разградъ ще отидатъ та
кива ^делегати които съ своя
тактъ, познания и умъ ще удивятъ не само разградските граж
дани, но и любопитните гости
добруджанци.
Отъ години насам ь въ наши
те конгреси повечето време се
е губело въ спорове около лич
ности, отколкото за сериозната
работа. Данс тази година да
чуемъ нещо по-умно и по-до
стойно. На българското обще
ство вече се е втръснало да
слуша злоезичие и непристой
ни нападки. Нашето общество
вече не се увлича отъ дема
гогията и дрязгите. Минаха оне
зи времена, когато демагозите
си правеха и правеха впечат
ление на масите.
Днесъ ние сме въ една нова
епоха, епохата на творчеството
и сериозната мисъль. Днесъ
човечеството уморено, отъ го
лемите несгоди, не само за
своя животъ, но и на минали
те приьоми, търси начини, но
ви способи, нови разбирания,
нови методи, по-съвършени, за
да поправи онова, що минало
то ни остави.
Намъ голЬмата война и старитЬ способи на действие и
мишление ни дадоха една До
бруджа въ днешния й образъ.
Откжсната отъ България, уни
зена, малтретирана, съ едно
население оголено и ежеднев
но малтретирано. Новото вре
ме ни донесе едно О. Н., едно
ново настроение въ душите на
хората и нови способи за борба.
Човечеството се раздвои.
Едни останаха такива, каквито
си бЬха, а други тръгнаха на
предъ, търсящи нови формули
не само за спасение на човечеството отъ кървавата война,
но и за отстранение чрезь но
ви методи на онези въпроси,
които беха първопричината й.
XIII Добруджански конгресъ
ще требва да обсжди съ вси
чката сериозность тези въпро
си. Вънъ отъ техъ, на конгре
са предстои да се справи съ
економическото и духовното
състояние на нашата бежания.
Да определи ясно и точно
поведението, което ще требва
да има нашиятъ съюзъ по въпроса за Добруджа и нейното
население. Да даде ясни и точни директиви
на бждещия
Върковенъ комитетъ за провеждане въ света своята бжлеща дейность.
Да съумее, съ всичкото хладнокръвие, да намери необходимите допирни точки между
новото и овехтелото, между
младото и старото. Не съуми
ли да
стори XIII конгресъ
това, ще бждемъ свидете/Ти
на старата пиеса при нови <ригури.
ность сж решили да работятъ
въ движението.
„Добруджанска Дума“ която
съ любовь и себеотрицание се
залови и реши да следи дело
то до крайния му възходъ Ви
моли драги делегати, да бждете осторожни и се пазите отъ
авантюристи, които умишлено
могатъ да закаратъ делото
тамъ, че никой да не бжде въ
състояние вече да го списи.
„Добруджанска Дума“
Ви
пожелава мждрость и разумъ
въ нашето дело.

Л. Лули

/>
ДОБРУДЖАНСКА ДУМА

Стр. 2
Ат. Г. Чолаковъ

Постановка на Юбруджанскня въпросъ
въпросъ
Добружанскиятъ
е"станалъ актуеленъ отъ под
писването
на
Букурещкия
миръ (1913 год.) т. е.
отъ
когатс тъй наречената .Юж
на Добруджа“, по силата на
този миренъ договоръ, се откжсна огь телото на България
и се предаде на Ромъния. Ис
торически. географически и по
литически причини делятъ Добружанския въпросъ на две:
1) на въпросъ за Южна До
бруджа и 2) на въпросъ за цела Добруджа (Северна и Юж
на Добруджа). Подписването
на Ньойския договоръ не из
мени политическото положе
ние на Добруджа. Но съ потвърдяването на териториална
та принадлежность на Добруд
жа, този последенъ договоръ,
съ засегане материята за мал
цинствата, тласна Добружанския въпросъ напредъ.
Какво собствено требва да
разбираме подъ Добруджански
въпросъ? — На първо место,
като отговоръ, требва да се
разбира изправлението неправ
дата на Букурещкия и Ньой
ския договори т. е. повръщане
Южна Добруджа на България.
Но покрай туй изпъква и въ
проса: не бива ли, заедно съ
това да се изправи и неправ
дата на Берлинския договоръ,
като се предаде и Северна До
бруджа на България?
Но по кой пжть требва да
стане това? Дали по пжтя на
една агресивна политика отъ
страна на България, дали по
пжтя на една революционна
дейность, било отъ страна на
населението тамъ, било отъ
страна на нейната емиграция,
било на населението тамъ съвмесгно съ емиграцията й и найпосле по пжтя на дипломацията?
Заедно съ тия въпроси сжществува и другъ въпросъ: До
бружанскиятъ въпросъ дали е
общобългарски въпросъ или е
само въпросъ на добружанцитЬ — населението тамъ и еми
грацията? Ако този въпросъ е
само на добружанцигЪ, уместно
ли е той да се възвежда до
степеньта на общобългарски и
по тоя начинъ, евентуално, да
се затруднява политическото
положение на Бьлгария? И въ
последния случай, какво требва
да се прави, за да не се приписвать на България отъ вра
говете й греховет-Ь, че тя се
меси въ вжтрешните работи
на съседите си, респ. Ромъния.
Въ кржга на тези вьпроси
сжществуватъ и други два под
въпроса :
1. — Ако се възприеме ре
волюционния методь, дали, въ
случая, четничеството, ако то
въ действителности сжществувз, може да бжде едно сред
ство на революционната бор
ба, или, не е ли то средство на
изроденога партизанщина да
да си служи съ добруджанския
въпросъ за партийни цели, каквото.
напр. революционната
дейность на некои, да се биятъ
съ българската полиция и вой
ска така, както преди години
ИЗЪ българските планини и гори имаше много чети комплек
тувани съвсемъ не отъ добруд
жанци, а отъ други, или пъкъ
четничеството изобщо не е ли
средство на властвующи партии
да упражмявагь изборенъ теРоръ на мФстата край Добруд
жанската граница?
2. Подържането на идеята за
революция не е ли вмешател
ство на чужда държава въ до
бруджанските работи, каквото
Съветска Русия съ своята идея
за подготовка на всесвФтска ревзлюция намира и въ една
добруджанска
революционна
дейность
една опорна
точка За своя
грандиозенъ
плаиъ?

Всички тия

въпроси

създа-

ватъ сторонници на всички схва
щания, но, заедно съ техъ, има
сторонници и на други схваща
ния, които се абстрахирватъ
отъ въпроса за териториалната
принадлежность на Добруджа,
а да се работи за културното
издигане и подпомагане на до
бруджанското население и емиграцията, като се извоювагъ
културни придобивки, било въ
очертаните рамки на Ньой
ския договоръ, било на една
по-разширена база.
Но не достатъчна ли е база
та на Ньойския договоръ, та
е необходимо една по-широка
такава? Уместно ли е една та
кава културна дейность да се
абстрахирва отъ териториялната принадлежность на Добру
джа? Такава една културна ра
бота дали требва да има за
обектъ само населението
вжтре въ Добруджа, или тя
требва да засега и бежанците-добруджанци, или —- и ед
ните, и другите? Най-сетне как
ва требва да бжде културната
дейность, дали такава, каквато
водятъ културните д-ва .Доб
руджа" или пъкъ една по-друга дейность? А въпросътъ за
културната дейность изключва
ли въпросите за териториал
ната принадлежность на Доб
руджа и методите за разре
шението му — революционенъ
и дипломатически?
И така на каква постановка
требва да легне добруджан
ския въпросъ?
Аргументи рго е! соп1га за
всички въпроси, поставени отъ
насъ по-горе, има. Но уяснени
ли сж те отъ добруджанските
деятели и отъ добруджанската
интелигенция?
До сега, да не кажемъ нищо
не е направено, но толкова
малко е стореното и то е почти нищо. Не ще съмнение уяснението требва да предшедствува действието. Иначе, безпжтицата, въ която, за жалость, е
сега добруджанското движение,
ще се работи безъ да се знае,
какво ще се цели и резултата
ще бждатъ екцесни явления,
каквито напоследъкъ много че
сто наблюдаваме всредъ до
бруджанската емиграция.
Не е ли настанало време за
добруджанската интелигенция,
покрай работата въ и за дру
жествата .Добруджа", съ спо
койствие, обективносгь, безъ
предвзетость, планомерно и об
стойно да проучва гореказани
те въпроси, за да изпълни своя
синовенъ дългъ къмъ Добру
джа, като постави Добруджанкия въпросъ на висотата му и
то главно въ рху една правил
на постановка:

отъ идейната подготовка на
народите до практичното из
пълнение и приложение има
една сжщественна разлика При
положението даже, че Балкан
ските народи сж вече назрели
идейно за едно техно федеририране, то за образуването <1е
^аС|ит
на федерацията ще
се срещнатъ много реални
пречки, които трудно биха
могли да се отстранятъ.
Първите пречки, на които
ще се натъкнатъ факторите
действующи за федерацията
отъ локална гледна точка сж:
а) националния въпросъ, който
е единъ отъ най-щекотливите
въпроси. Още на Балканите
се водятъ спорове за нацио
налната принадлежность. Не
знаемъ дали некога балкан
ските народи ще бждатъ ща
стливи да казватъ „азъ съмъ
балканецъ“, както швейцареца
казва азъ съмъ швейцарецъ.
б) Общиятъ интересь отъ економическа.а още повече полити
ческа гледна точка, балкан
ските държави не се намиратъ предъ такива опасности,
за да почувствуватъ големата
нужда отъ федерацията. Обще
ството на Народите, ние мислимъ, ще спомага не за федериране, а напротивъ за съхра
няването на индивидуалитета
на държавите. До тогава до
като О. Н. има за задача да
стабилизира економически от
делната държава и да я за
пазва политически, ние чув
ствуваме, че най-важните усло
вия, които сж били толкова
необходими при федериране
на швейцарските кантони или
конфедериране на германските
държави се отстраняватъ.
в) Династиите въ оьржавит/ь. Династията е играла
една голеца роля въ историята
на народите. Не така лесно
отделните народи сж се отказвали отъ своите династии
Мислите
династии.
ли, че така лесно ще
се откаже Сърбия отъ своята
династия, както Албания, а още
повече ние. Даже държавите,
кои го по силата на събитията
загубиха своите династии, ние
виждаме, какъ народътъ имъ се
намира въ едно политическо
раздвоение
и въ вжтрешни
.
борои. Да оставимъ пресните
примери на Гърция, Русия,
Германия и Турция, нека погледнемъ на просветена Фран
ция. И тамъ, макаръ много
отдавна да е вече република,
все пакъ роялистите сж една
сила въ нея.

Вънъ отъ тия чисто локални
причини, не по-малко отъ зна
чение сж и външните.
При желание даже отъ бал
канските народи да се федериратъ, все пакъ ще се намерятъ външни фактори, които
ще попречатъ на това. Една
— Крайно време е вече за
Балканска федерация не така
това. Да изпълнимъ, прочее,
лесно ще бжде допусната, отъ
дълга си.
______________ _______________ н-Ькои държави стоящи извънъ
~----------------------- БалканитЪ. Ние знаемъ. че

Балканска фшоания една Италия ™яг°ииа ™лМи

. 1» ЧМ.МЧШЦПЛ
Идеята за Балканска федерация не е нова. Тя се поставя
на сцената, щомъ като по
хоризонта на международния
миръ се
появятъ
облаци,
които предвещаватъ неговото
нарушение. Балканската федерация прилича на ония свети
мощи, които се изнасятъ тържественно предъ тълпите, за
да ги успокоятъ или да имъ
внушатъ верата, че
сушата
или пъкъ г
наводнението ще
требва да спре и то чрезъ
омилостивяване на Всевишния
Идеята за Балканска феде^
рация не е лота и изнасянето

интереси на Балкани^, както
и Родния, която владее часть
отъ Балканите, не така лесно —
даже съ оржжие въ ржка ще
възпротивятъ на подобно
федериране. А знайно е, че
Италия и Ромжния не сж сами,
че заДъ техъ има и други заинтересувани сили, които подъ
предлогъ да спратъ войната
ще попречатъ ще искатъ да
отстранятъ нейната причина.
Въ нашите среди сжщо се
повдига въпроса за една Балканска федерация
тл,..
Изъ наш|^ьНГЪьПЛаШИ н^кои
"аШет* срЪди и го таксу-

й чрезъ проповеди предъ Бал
канскигЬ народи е уместно
Може би, чрезъ честото произнасяне на словото федерапия. да се достигне до психологическо въздействие, което
е толкова необходимо за подготаяне а.рата въ нега Об.чДе

^“ни/03^ На ком>™
с Твърдии ь’ че тазн
„е е патен^"“3 федеРация
стигк » 40 на КО"У"иблагоразумен^“'''1’ ъ'* к1л<ой
преди н1копЛ
"V Ето
б?ха поепД
дни “ъ СоФия
ко^ГиГ^и» ^

Бр.

Еца Клапипк пнш
ницшн
Думата ни е за изборите,
които станаха въ софийската
организация за избиране на
делегати за XIII конгресъ на
цобружанските организации.
Тези избори не станаха при
една спокойна атмосфера.Както
въ първото събрание, което бе
разтурено, така и въ второто,
което по нашему бе сжщо
разтурено, нашите добружанци
не беха на своято висота. Те
не можаха да покажатъ онова
самообладание, което е необ
ходимо въ подобни случаи. При
подобни избори, когато ще
требва да се избиратъ деле
гати за конгреси, едничкото
внимание на избирателите не
требва да бжде насочено къмъ
това дали лицата, които ще се
избиратъ сж отъ нашите, дали е
симпатиченъ или не, а дали
избраниците ще могатъ до
стойно да изпълнять назначението, за което сж избрани.
Тукъ въ София не бе така.
Първата искра на нетактичнось, ще я кажемъ съ всич
ката обективносгь, бе подхвър
лена отъ управата на местното
Софийско дружество. И защо
то тази нетактичность излиза
отъ самата управа, ние мислимъ, че нейната отговорности
е по-голема отъ тая на оста
налите членове на дружеството.
Фактъ е, че досегашната уп
рава, справедливо или не, не
се ползува съ доверието на
по-големото болшинство членове. Предъ страхътъ да не би
тя да бжде бламирана въ из
борите за бждаща управа, си
послужи съ една диверсия, а
именно-вместо да насрочи първомъ изборите за изборъ на
местното настоятелство, както
повелява устава и каквато бе
ше до сега практиката, избра
кривия пжть, като се помжчи
при нейното управление да из
бере първомъ делегатите. Тази
безтактичтносгь създади едно
незадоволство въ средата на
целата софийска емиграция. За
да може пъкъ от„ друга стра
на, да си осигури едно бол
шинство, сега управляващето
настоятелство попадна въ още
една по-голема грешка, която
създаде още по големо раз
дразнение. Настоятелството за
постигане на горното, умиш
лено отказа да събира член
ските вноски на добруджанците, които то считаше, че нема да му дадатъ вота на дове
рие, а тайному се постара да
туре въ редъ ония. които счи
таше за свои приятели. Та
ка, че въ деня на избора при
едно приежтевие огь около 250
членове се указа, че само 105
сж редовни предъ касата. За,
че това оеше нарочно стькмено
така, се установява и отъ факта,
че много добруджанци, които
винаги сж били едни отъ най
редовните, не само предъ
г
касата на Дружеството,, но и въ
събранията му, между които
личаха и доста почтени госпо
да, поискаха въ надвечерието
на избора да си внесътъ членския вносъ, но имъ бе отказа
но, защото се съмняваха въ
техния бюлетинъ. Тази постжпка на настоятелството не може
да бжде оправдана съ мотива,
че членовете на дружеството
сж длъжни те сами да идатъ
при касата на дружеството и то
ме въ надвечерието на избора,
а много по рано. Това съобра
жение е неоправдателно, за
щото отъ като дружеството сжществува винаги касиера на
дружеството или нарочно изпратенъ инкасаторъ е събиралъ членските вноски на чле
новете. Това е ставало не само
една
Балканска
федерация,
Нека и по този
въпросъ не се
спекулира.

въ нашето Д-во, но става н
д-ва. Това се
а*
кува вредъ, защото се *
че днесъ хората сж тол*а
заняти съ работите си. Че*
имъ остава време, макар*
да иматъ най добро жел^
да плащатъ, да отиват .
въ дружеството да плащ*,
Вънъ отъ това, много д '-уо:
'
вестни членове, като знаа
старата не, но и до пм
последното изборно сь ?ан
практика, че въ дена на
бора всекой членъ, кой с
лаеше да гласува се яняза:
предъ касиера, който
ое;
предъ вратата на помен <ие
гдето ставаше събранието
тевтера и каитанционаг кн*
ка, и му се издължавай:?,
си беха уредили отъ гора
сметките, като чакаха тези:
следен ь денъ. Неспазва
о
този редъ, показва явно,
управата пожела умишлено
изиграе членовете не» н
добни.
Вънъ отъ това, пакъ е(
щата целъ, беха изпратен
кани за избора не на ног
добРУДжанци, а само нах ;?
на които верваха, че ще
суватъ 33 листата посоченг Щ
техъ.
Всички тези
некорек •
сти съ3ДаД°ха едно негодув и*а
едно възбуждение на духо »Я1
не сам° между противнико
на настоятелството, но и ;:а
ду многото членове, коитс Я|
ха решили да подкоепять ;.и*
тата на настоятели вото.
^
Питаме, при такава н=И»
ректность, при такива з^*Ч
лисни игри, вършени не Р1
други, а отъ главата — оть и
равата на дружествотото, н ^
политическо възпитание и к н'
гражданска доблесть мож •?
иска сжшата тази управа *
обикновените членове на
жеството? Въ името на
председателя на тази упрл
можеше да апелира къмъ ч
новеге
на
дружествоъ
честь, за достойнство и за :
койствие? Въ името на що
жеше да бжде обуздана т.
тълпа, както нЬкои си
з
лиха да нарекатъ събрал,
се членове?
Когато главата на ед
мейство не е на своята
когато тя не съумява дко.
гира себе си въ живот.: ес
ствено, че неговото семейа
ще бжде нередовно и
слушно. Естествено, че въ
мейството ще има вина: а
дали и улични отношения.
Хората и обществото вь
кива случаи казватъ: 'ЗК
родитель такива депа ^тх|
ва. Вината винаги пада
ху децата, а върху ро:иЯ
защото се предполага ге
дителя съ своя пример.,
зява. Когато родителя е и
керъ, измамникъ и безлар
терен ь, и всички гЪзм л.жй
сж ясни за децата, то &
ловно е, че такивато р
СЗ
ставатъ не само гавра
тЬ деца, но ги и поош;,<й
къмъ сжщите паде»
Нека не се забран
'е
въ партизанските и
наха вече времената нз
пето на свещи и ра н‘чивзие
урни.
Нека не се забраня, ч»
националните движ< ■
иията, макаръ и оть
характеръ, сж строго
Питаме, при толкова о
ченъ изборъ, въ който се
казаха да гласуватъ
■>
бирателите, съ какъвъ аз’-Я|
тетъ ще се явятъ въ кон Р^Вс
избраните делегати и то
друго Д-во, а на Софийо^!
Една безтактичность из н|
стоятелството донесе много!
ши последствия:
всички

а

.
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Отъ где ще дойде свободата но Добруджа
Всеки народъ, който се е боилъ за своето политическо
:вобождение е ималъ предъ
щъ винаги националното обе(нение въ рамките на земин които му принадлежатъ,
1кто етнически, така и истори|ски. Само политическата свовда на народите ги насочва
>авилно къмь прогресъ и кулгра. Никоя политическа док»ина не изключва национал
но обединение. Само полити
ки о обединените народи сж
)й- одни да проявятъ своя ус>емъ къмъ култура и цивилмцня.
Сгремлението на българския
|родъ да се обедини наци|злно е една отъ главните
</ задачи. Само така обецине>. неговите духовни прояви
е дадатъ мощния изразъ на
: овите вжтрешни качества,
иго се таятъ въ недрата на
родната му душа.
Борбите, които българскиятъ
родь води отъ своето възждане до сега, сж изразъ за
|а обединение и го подъ обия скиптъръ на една полити(ска свобода, която ще озари
1зпокжсаното племе, изнемогще подъ чуждо непоносимо
>бство. Тази свобода не може
I бжде друга, освенъ отгова|ща на съвременните поняя — въ духа и стремежи' на другите културни нароI, които сж придобили тази
рбода съ вековни борби. Тех
но духовно надмощие се дльл на свободата и национал
но имъ обединение.
Обединените народи сами
е налучкагь своята форма на
рбо : -нъ животъ, макар ь съ
гЬм- борби и изнемогвания.
»а : може да се каже за по■ичс о разпокжсанитЬ нароБс бите въ заробени» Ь обгги с състоятъ главно въ наоналмо отстояване и стрежъ
•>мъ свобода. Духовнии политически стремежи на
лгарг:Ь отъ всички покрайни се взаимно привличагъ и
-Очвс.
въ една обща поли(лска -..фмония, вь основата
която е свободата и обединеето. Как го Добруджанският»,
тросъ, I жа гракийскиягъ. мапнскиять и тоя на западнитЬ
<;>айнини сж преди всичко
г арски въпроси.
Техното
‘Решение не може да се по
не мимо или извън ъ общо
т арския въпроси.
Както освобождението на
лша не би било пълно без»,
'нанъ и Галиция, така сжшо
Решението на Българския
>росъ не може да се достинапълно безь свободата
Добруджа, Македония, ТраI и Западните покрайнини.
Войните носятъ понЬкога
бода на поробените нароно често и робство на друсвооодни народи. Свеговнагвойна донесе страшно робво на българския народъ. Досе робство и на други нароI, които имаха нещастието да
цать ржководени отъ слаби
непрозорливи хора. замотани
понесени отъ стихията на
ината.
Но народите, които продикраха мира, туриха основата
уредна небивала вь историята
равда, неправда, която об
ида почти целия светъ, койизнемогва и пъшка подъ
пия гнетъ. Принципите, коивекове се бориха да проснатъ отъ далечното и тъмминало и които носеха на
га човещина и утешение,
ово се катурнаха въ проьта на забвението и ужаса,
арството, лъжата и демо
ните сили на тъмното средЬковие наново възтърже|аха съ небивала бруталь и цинизъми
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ДОБРУДЖАНСКА ДУМА

Свктътъ се кжпи въединъхаосъ на самоизмама и прокля
тие, което носи кървава мъст»,
на нашите поколения. Прав
дата се люшка безсилна и загасвающа, като слаба искрица
всредъ безкрайния океанъ на
непрогледната и тъмна злоба.
Турена е основата на нова
война, която ще покоси живо
та на други милиони човешки
сжщества, наши братя и сино
ве. Човешката съвесть е обезкрилена и залутана, обезнадеждена и сломена като издъхва
ща душа.
Добруджа и другитЬ заробе
ни крайша сж обърнати на чо
вешки касапници. Изтребва се
целъ народъ, воплитЬ му не
смущаватъ никого! Надъ бъл
гарското население вилнее бесъть на подлия тирань предъ
очите на целия светъ!.. некога едно клане надъ поробенъ
народъ разв».лнуваше
света. Всички морални сили из
дигаха мощенъ гласъ на протесть и »1егодуваиие. Импера
тори проливаха сълзи, войни
се обявяваха противъ тирани
те, хиляди и милиони трептеха
въ ужасъ и негодувание.
Днесъ съвесп.та на Европа
е убита огъ вистрелйте на вой
ната и отъ коварните догово
ри. Никога светъгъ не е преживеваль такава блуд»., която
да разяжда душата му като
червоядина.
Само мощната борба за сво
бода и човещина ще спаси
света, огъ понятия на развилнелото мракобесие. Самостоятелниятъ отпоръ и дълбокото
съзнание ще прекоси гръбнака
на остървеиата хидра, която ду
ши българския народъ отъ вси
чки страни.
Стжпките на историята сж
променливи, като щастието, кое
то така омайва нашите подтисници.
Победителиге могатъ
да бждатъ утре победени и да
нзпитатъ, това що днесъ не про-

умевагъ.
Народъ. който има въ своя
та история имена като Тутраканъ, Одринъ. Криволакъ, Дойрань и още други десятки, кои
то се създадоха при борбата
му за неговото обединение, не
ще бжде одушенъ. Духътъ му
трепти надъ родните полета и
шепне прекрасните легенди на
синове и внуци, окрилени съ
в ерата и блЬсъка на свободата.
БлизкитЬ минали дни ни до
несоха изненади, които никой
лаже не смееше да помисли.
Прсломьтъ на човешките по
нятия беше така жестоки че
вкоченяваше съзнанието и мисьльта. защото беше донесенъ
огъ бурята на войната. Идниятъ
ден».
носи нова изненада
опияняваща като мечтата, слад
ка като радостьта, защото ще
бжде плодъ на нашата воля и
дълбока вера, на нашата бор
ба и стремление къмъ свобод«|та. Защоф подъ общия на
пори на нацията ще възтър
жествува българската правда.

Кърджалиите въ Бабукъ
Ние не можемъ инакъ да
окачествиме постжпките на ромьнските власти надъ мирно
то население въ Бабукъ, ос
венъ като такова на некогашнигЬ кърджалии. Въ времето
на тъмния турски режимъ, въ
бъл'арските села чауши, бинбашии и каймаками, вършеха
това, що стана въ с. Бабукъ.
Миналъ бунтовникъ презъ некое село, яхналъ билъ бтлгаринъ конь презъ село, всичко
това даваше поводъ на чаушина или на бинбашията да
изпрати потеря отъ кърджалии

или делибашии въ селото съ
заповЬдь на всека цена да заловять нахалния гяуринъ, а ако
него го нЪма, да заловягь ята

„На служба за Добруджа" Киша па пи п 1тш

Особено тжжно впечатление
направи скандала въ София по
избора
на делегатите за конт ре
ците му.
са в 1. Разгради ДветЬ крила се
Боже, боже, какъвь ужаси
сгремягь да наложат», свои де
какъвъ трепетъ обхващаше то
легати. като се позовават», на
гава нещастното село. Облаци
устава, но той се прилага и
те огъ прах ь издигащи се следъ
т».лкува според ь случая. Насто
насгжпващите заптии туряха
ятелството настоява, съгласно
нь угроза цЬлото село. Ни мол
устава, да гласуват», само из
би, ни пари, ни сълзи не мо
правните към», дружествената
жеше да ги укроти. Те искаха
каса членове, като забравя че
харамията или нахалника, кой
сжщия този устанъ постановя
то е посмЪлъ да мине през»,
ва, че член», който не посети
село яхнал», на конь.
три дружествени събрания под
Всички викать: нЬмл хара лежи на изключване Какъ вь
мия. не видехме конника. Но
случая ще се установи кои е
чаушъгъ не вЬрна. Тогава запо изправен», и кой не?
чва страшната сЬчь, нечувани
Настоятелството сметайки се
побоища. позорни зрелища. Же бе си за властно, докара поли
ни. дена, старци вързани съ
ция, съ която въ края си по
вериги, биваха позорно влаче служи.
ни до окржжния гради. Тази
Всички тези факти взети по
бЬше педагогична^а мРрка на
отделно говорят»,, че въ живо
чаушигТ. изт. кърджалиискитТ.
та на нашата организация »»ма
епохи.
много гнило, което требва да
се премахне.
Днесъ просаЬтена Ромъния
Както въ миналото, така и
— Белгия на изток ь
съ
в», настоящето, на добружаннищо не отстжмва на нЬкогашската
организация се е гледа
ната Турция. Днешна Ромъния
ло, като на арена, кждето модава на българина сжщитК
гагъ да се издигать чужди,
ония отвратителни
зрелища,
каквито ги даваха кърджалии партийни и лични интереси,
като интересите на емиграция
те на Османската империя.
К ьрджалийскиягъ чаушъ отъ та сж се забравяли.
Неужели нашите събрания
миналото съ нищо не се отлича
постоянно ще наподобяват», ме
ва огъ днешния ромънски конажерия?
Нима добружанската
лонелъ.
емиграция нЬма толкова изъ
За това, че въ с. Бабукъ билъ
своята среда честни и автори
миналь нЬкой харамия или.
тетни хора, които бияв могли
както казвагь, полставенъ отъ
да- застанатъ на чело на това
куцовласигЪ нЪкакьвт. си ро
движение, за
да обединягь
мънски дезертьоръром ьнскиягъ
всички сили? Тези въпроси ис
просв^тенъ колонелъ решилъ
катъ правилни отговори.
да даде примкръ не само на
Светлите идеи. които сж лег
с Бабукъ, но и на всички се
нали като основни начала на
ла отъ Бабукъ до Силистра,
нашата програма, налагатъ покакъ гой се отнася и ще се
големо благородство, повече
отнася кьмь ония. които бун
култура и човещина.
туват ь родната им ь Добруджа.
Фалтфебелските и джзндарИ навързани съ тежки вери
ските приьоми отживТха своеги за вратовете и краката бъл
ето време.
гарски синове, жени и дъще
Силен», е този. който е прав»,.
ри, се прекарватъ подъ строга
А който седи начело на едно
охрана поср4дъ най-многолюддвижение трЬбва да бжде мжнигЬ улици на града Силистра.
дър»>, а за да бжде полезен»,
Такова зрелище, такъвъ позорь
на това движение не требва
силистренци не сж виждали —
да изпада в», дребнавост»..
разправять стари хора—даже
Настоятелството декларира,
по времената на тъмното тур
че то има болшинството на
ско робство.
своя страна. Ако то не искаше
Представете си, измежду тия
да изложи още веднажъ пре
жертви на клеветата, сж били
стижа на целата добруж. еми
и стари български гренадиери,
грация, щеше да подложи въ
които не веднажъ сж влизали
проса на гласуване. Ако то дей
вь най-люти сражения, за да
ствително има довЬрието на
бранягь честьта и свободата на
болшинството отъ наси защо
заробения македонски народи
се бои да го провери публично?
Отъ где знаем ь, дали измежду
По този начинъ то би изба
.!»чъ не сж били и такива, кои
вило нашите събрания веднажъ
то съ мощното свое ура не сж
за винаги отъ тази печална атмо
гонили този страхливъ коло сфера и щеше да отнеме найнелъ изъ Добруджанските, по силния козь на левицата. Затова
лета или изъ равнините на
обаче се иска да имашь ку
Ромъния.
раж», въ себе си. да си честень
Неволно всЬкой добруджаи най-главното да щадиш ь са
нецъ не се ли е питали при
мо интересите на организаци
ята.
тази картина, какъ искатъ тия
власи отъ насъ да бждемъ до
Не твебва да се за -равя, че
вь нашата организация влибри и лоялни граждани на Ро
мъния. Какъ да не чакаме съ
загь хора съ различни партий
ни убеждения и като се знае
отворени обятия отново бъл
гарския войникъ, за да ни отър
великата истина, ‘»2 идеите не
ве оп. този позоръ и непоно се връзвать въ чувал», и на
сими животи
щикъ не се набождагь.
не
можемь да искаме на всЬкок
Не е този пжтя, по който ще
дошель вь нашата организа
могатъ ромьнцитЪ да накарагь
ция, да окачи своиН. разбира
българина да възлюби второто
ния по I обруОж. вьпросъ на
си отечество. Не чрезъ такива
гвоздея. Не е цел», на нашата
д Ьла Ромъния ще спечели прия
ор1анизация да третира своите
телството на България.
членове, конто иматъ по-други
Всичко това води къмъбунтъ
схващате, като врагове и са
и революции.
мо въ това да изтошява свои
те сили. Напротив»ъ требва да
се създаде атмосфера поспокойна, та въ щракането на идеи
те да се получи правилния
пжть за освобождението на на
В. .Добруджанска ду шата родина — .Добруджа“.
Нема нужда отъ ментори,
ма“ може да живЪе само демагогията е вредна, насилие
то е опасно. Тактичность и че
отъ Вашата пожертву* стна служба за Добружа повеляватъ днешните времена.
вателнос! ъ
Светлите принципи за сво
бода и право ще издигнатъ

Добруджанки!

Тази година, по запоиЬд». на
централния комитет». на дру
жествата за мирг., за м 1.сто »»л
конгреса бЬ избран», градътъ
Агина.
Този балкански гради се и »бра. защото г-нь Вемизелосъ и
гръцкото правителство изказа
ха своята готовност», на гостоприемство и второ, защото цен
тралния комчтетъ имаше впе
чатленне че Балканите сж наймеслокоината точка ..-а Европа.
Огъ дългите речи и резолю
ции на радетели» Ь за мира, макаръ голема часть от» тех».
да не бЬха
квалифицирани
представители на политиката
на своите държави, се разбра,
че всички единодушно начело
съ гр».цките министри Паг»анастасиу и Венизелосъ желаять
миръть.
Сжщо. по заповед», на цен
тралния комитеги делегатите
требваше да посетят ь столи
ците на Балканските държави
и вь редь публични сказки да
изнесагь тезата на общия мири
Инициатива добра и похвал
на. Човечеството изморено отъ
безумната Европейска война
търси начини и способи да се
отърве отъ нея.
Не знаем», какъ бЬше вь
Атина, но въ София поне От»,
изнесените речи на благород
ните носители на мира нищо
не се каза за несправедливите
договори, за разрешението на
въпроса за малцинствата. Треб
ва ли, какъ и кога ще се пристжпи кьмь ревизия на дого
ворите. Какъ, кога и по какъвь начин», ще бжде разре
шен ь въпроса за малцинствата,
Съгласни ли сж съ теорииН»,
които се развиват». в>. О. Н.
по въпроса за малцинствата.
Тези сж болните въпроси,
които занимаватъ душите на
българския нородь и на техъ
атинските делегати требваше
да се спратъ най-много.
Почти всички делегати, вь
своите речи държани било в».
Воения клубъ, или по разните
банкети, се спрека върху това
да покажат и какво е злото огъ
войната и какви сж нейните
последици. За, че войната е не»цо лошо, че последиците и сж
катастрофални за човечеството,
това всички знаем ь. Но ние не
знаемь и сме вь безпжтица
по въпросите.- какво да се пра
ви и как ъ да се поправят ь злините, които ни донесе на паси
бъпгаритЬ, преминалата
вече
война? Дали О. Н. ще има ку
ража да иска една коренна ре
визия на мирнитЬ договори?
Дали при ревизия на мирните
договори на България ще бждаг». повърнати всички ония
области, които несправедливо
и съ силата ма пушкало» о сж
взети? Дали О. Н. ще наложи
тото поробените на сила на
роди, да могатъ преди да бждать асимилирани,
свободно
чрезъ плебесцигь да определятъ своето желание за тери
ториална и национална при
надлежности? Дали най после
едни на роди ще требва да бждагь роби на други, да рабо
тят». за тЬх», вь прод»,лжение
на десятки години, за да плащатъ некачви репарации?
Ето болните м Кста на бъл.
[арския народ»». За жалость,
пито един», отъ мастититЬ ора
тори не налучка раната и не
можа да сложи своя пр»,сгь
в», нея. За това те си отидоха
така чужди за насъ. както и
додоха. Те не ни оставиха сил
ни впечатления и незабравими
спомени.
престижа на нашата организа
ция и като факелъ ше озаряватъ пжтя на освобождението
на нашата родина .Добруджа“.
Да се зак»лнеме. че на .До
бруджа“ само ше служиме!

Геор:и Славовь

ДОБРУДЖАНСКА ДУМА

Стр. 4
Н. Шишкоп

Два дни въ поробения край
(Пжтни бележки)
III

Брой :

дерация, Ромжния по силата на
своигЬ интереси не ще да по
желае да влезе въ нея. Неесте
ствено се явява щото. Ромжния, която нЪма нищо общо
съ Балканите, освенъ единъ
насила заграбенъ български
край — Добруджа, не Сс.мо да
пожелае, но и да бжде прие
та въ мечтаната Балканска фе
дерация.
Ако въ миналото Ромжния
отричаше да бжде Балканска
държава, тя днесъ още по-мал
ко подържа това. Следъ като
придоби Трансилвания, Буковина и Бесарабия, естествено,
че тя още по-вече се отдалечи
огь Балканите и като така съ
още по-малко основание мо-

жемъ да я наречемъ Балканска държава.
При това положение всички
балкански държави, ако още
дьржагь на девиза тъй силно
прокламиранъ огь сърбите съ
едничката задача, да се противять на италиянската поли
тика .Балканите за балканскитгь народи*, то този девизъ
съ сжщото основание ще тркбва да се отправи и на Ромжния, като й се напомни отъ
останалите Балкански държа
ви, че '.я държи незаконно ед
на Балканска провинция, която

Да оставиме на страна офи
не се наказа, но и похвали за
циалните гости и гостенки, кои
усърдна дейность.
Селени, приятели и роднини,
то нематъ нищо общо съ До
дошли нарочно да ни видятъ,
бруджа.
Всеки „гостъ“ бърза да се
а такива имаше много, ни се
почисти, премени и излезе изъ оплакваха, че сж достигнали
града: кой да срещне близки- до просешка тояга, защото плои познати, кой да свърши не- да на техния трудъ, се задикоя работа презъ краткото врега още отъ хармана или хамме, което има на разположение,
бара отъ надошлите пришълНе можешъ наприви по улици, като на това отгоре имъ
ще требва да я повърне на
цата мито десеть крачки, безъ се нанася порядъчно оки бой
правоимеющата държава, коя
да те спре некой познагь, роди имъ се казва: хайде вървете
то вь случая е България.
нина или приятель. Всеки ти
си въ България, тукъ е Макестиска ржце. всеки те кани на
допия. И това става предь очичаша или кафе — силистрен- те на властьта, която не само
ски обичай.
нехае, но ги и насърдчава.
Днесъ на мода е щото огь следъ като постигнаха своите
Любезно отказвашъ и се изХарактеренъ случай за при
всички поробени народи, да се
желания чрезъ войната, ще
винявашъ, че току-що си пилъ
видното безсилие на властьта
иска да бжпатъ добри граж- могатъ останалите неосвобосъ бай Иванъ или, че много ни разправи единь интелигендани
и
напълно
лоялни
спрЬмо
дени,
или на ново заробените
бързашъ, но че непременно
тенъ и доблестемъ куцовлахъ:
държавата, която съ силата на да се освободятъ подъ знака
следъ малко ще минешъ и ще
„Беше, това. казва той, още
оржжието
ги
е
поробила.
Отъ
на
мира?
Или пъкъ, следъ
се отбмешъ не само да се по
въ началото на нашето коловсички страни, учени, публикато гЬ постигнаха
своята
черпите, но и да си поприказ низиране.
цисти,
политици,
общественици
мечьта, гледатъ съ негодува
вате. Всекиму все тия обеща
Много агенти бЬхг разпра*
биятъ съ усиленъ темпъ тжние
на
ония,
които
искатъ
да
ния.
тени по Гърция, да увещавагъ
пана на лоялностьта и на бепродължатъ гЬхния пжть. Или,
Нйма що, краткото време ти
простите наши хора, свикнали
зусловната
подчиненост»,
на
най-после,
отъ
дългите
борби
налага и да послъжешъ малко.
на волния чобански, и пон^комирнигЬ договори, които не
изморените търсятъ нови спо
Нека тия добри и мили ста- га> обирнически, по планинигЬ
въдвориха вечния миръ, а под соби, нови открития въ Лабори и млади приятели бждагь и ЧукарИХь На южна Македоготвиха почвата за нови войни. раториитЪ на О. Н. и на д-вото
гьй добри и ни простягъ, че
ния^ ЖИВОГЬ| че
ще бждагь
Всички: френци, които до за миръ?
не можахме за всъкиго да от- оземлени съ ливади и снабдевчера изъ улиците на Парижъ
Новите идеи, които днесъ
дЪлиме по 5—10 минути и изнисъовцевъТрансилвания, дето
пееха п\сеньта на Елзасъ и се поднасятъ на човечеството,
слушаме натежалата на душа живота за техъ ще бжде все
Лотарингия; италиянцнте, на- какво за въ бжджще грани
та имъ болка. Достатъчно бе така волемъ и безгриженъ.
чело съ Д‘Анунцио развяваха ците. националностите не ще
ше срещата съ техь, макаръ
СмЬтката. беше много добре нредентистичното знаме; ромж- да играели никакво сждбоносно
и само така — колкото да си
размемиме поздрава, за да ги
направена. Касаеше се до на- ните които искаха Трансипва- значение въ историята на наразбереме, да видиме по техгрупването, за сметка на тия ния, Букувина, Банатъ, Беса- родите, като догми сж добри
ните лица онова, което искаха
хорица, неколко милиона огь рабия; сърбите, които убиха и възприемливи. Тези догми
да ни кажатъ. А ние разбрахония големи патриоти, които австрийския
престолонаслед- не сж оп. днесъ. За техъ и въ
ме много! . .
милЬеха за .раСма глита" и никъ, за да взематъ Босна и техно име се е работило отъ
Ония малцина, съ които разза нещастниците.които увещаХерцеговина. Хърватско и Сло- доста дълго време. На техъ
говаряме
малко
повечко. *а
си напуснатъ огнищата
венско; гърците които измре- сж свидетели и на времето сж
изказаха болката на всички. вь Македония (Гърция).
ха масово въ Анадола. за да
ти оспорвали единъ големъ
А тия малцина не беха само
^-ъ специални параходи на- взематъ обратно своето; пол*- брой отт» тия. които днесъ,
между бтлгарите. Между ткхъ
шит^ хора пристигнаха вь Кю- цкгЬ, които атентираха срещу поради благоприятното полоимаше и турци, имаше. . . и...
стенджа. Още сь пристигането Русия Германия—Австрия; че- жение. което заемать. гледат»,
куцовласи. Да. за наше найвь Кюстенджа, по „санитарни хитЬ, които водеха вековни Да поставят», вь омагьосания
голямо очудване. и куцовласи.
причини тия хорица беха под- борби срещу своите I потисникржгь ония народи, които ие
Болката на бьлгарина е една. ложени на .карантина*, до катели австрийци
и немци —
постигнаха ония резултати на
Гя е известна всекиму. Това
*о патриоти отъ рода на Хинвсички до голНмата война
които те се радвагь.
цеску,
Папахаджн,
Пучеря
и
бГха ирецентисти. Всичк*.. ка
Как ь можемъ да вярваме,
сж: за гражданина—черковната
ред», други отъ Букурешь. мо то започнете отъ селяка и
че ще доде леит.п., когато
и училищна свобода, а за се
жаха. по желания огь гЬхъ
всички народи ще се откастигнете до професора, нескри
лянина. бьлгаринъ и турчимъ
-още и ангарето. обезимотявакурсъ. да заменятъ златото и
жагь огь своите законни с»%
то заявяваха, че те сж ирепенмето, честьта на семейството, драхмите на милитъ имь сьтисти, че те не могътъ да бж»
нори. когато още и днесь вь
грабежиге. боя и убийствата,
народници.
О.
Н. се пелържатъ теории
дагъ лоялни граждани на ония,
които подъ своя ботушъ имъ
като тия за суверенитета на
Като гости, свободата ни бе
Това. обаче, ие имь стигаше.
ше гарантирана. Но. за съжа Те обешаха безплатно земя.
душать свободата и правото
държавата, когато още днесъ
ление. още първата вечер»»,
се водятъ люти спорове вь
на самостоятелно политическо
кжщи и добитъкъ на ограбе
шефа на с. Гарванъ си е пои национално сжшествуване.
Парижъ не за синора а за па
сънародници
с в о и
ните
рата.
зволилъ. посредъ нощь да бло
»а
грабеж»».
И Бриянъ — Бонкуръ
Жупакъ съ цель
кира кжшата на стария дасПуснаха ги свободно изъ До
венелъ; и Падаревски—ПилАко още днесь представи
каль Руси Русевъ и дири си- бруджа да оплячкосать местно- судски; и Маниу—Братияну; и
телите на победителите, не
»гътъ му Ив. Русевъ. председаТо население, като въ сжщото Д- Анунцио — Мусулини; и Пажелаягъ да се откажагъ оп»
теля иа студентското Добрунреме изпратиха делегация въ
шичъ—Спахо: и Венезелосъ—
своите
репарационни права,
джанско Д во нъ София, който.
Букурещъ, да ходатайс.вува
Пангалосъ и Бенешъ . . . .
водятъ спорове — да получагь
за го/те мо щастие, не отидела
щото нашите хора да бждать ••• пееха песеньта на преден- 8 или десеть милиона златни
се види съ родители и сестри
настанени въ Добруджа. Полтизмл беть исеко стеснение
франка, то не знаемъ какъ те
въ село. а остана въ града.
зата: I. че ще се осигури гра- изъ улиците на Вашингтонъ, доброволно биха се съгласили
Да отидешъ като гостъ и да
ннцата съ колонизирания роПарижъ. Лондонь. Рим ь и др.
на една ревизия на мирните
ги се устройвать и то отъ ор
мънски елемент», и II. че бълНемаше вестникь. списание.
договори, гдето въпроса нЬма
ганите на официалната власт»,
гарите ще бждатъ принудени ученотрете. реферать вь нЬвече да се слага за пари. а
подобни скандали е повече
масово да се изселягь като кои европейски университети,
за територии.
отъ мерзко. Това не става ниоставягъ земята си. която ще ла не пишеше, или
Най-после какво
се говопротивото въ Пагагонич' Но става въ
бжде използувана като безсто- реше за освобождаване на поречие може да има между ми.к ултурна* Ро ъиия маре!?
ланствена при оземляването на
робенитк Тогава всичко бе
рътъ и иредентизма ? ИреденТребва много да се съжале колонистите.
ше на мода. Всичко требваше
тиститЬ и те могатъ да бжва. че виновника не само че
(следва)
да бжде така. Всички му стис- латъ и сж за мира. но за миръ
каха ржката щомъ той казкойто ще повърне на всички
ваше. че е борецъ за свобозаробени тяхната свобода, а
дата на роба. че е певецъ за
иа ограбенитЬ държави техния
законенъ и естествен ь
Ромжния опредкля своето
Спрямо ромжнеката полити националната пробуда на подтиснатите народи.
синоръ.
место вь Европа споредь то ка на завоеване насочена вь
ка, какь се
Днесъ всичко е
обратно.
Добруджанските българи сж
представляват», Балканите ще требел както
Днесь Бриянъ—Бонкуръ—Жуиредентисти — Добруджа е иренейните интереси въ междумаБългария, така и останалите
веналь Падаревски — Пилсуд- дентистична. Ще си
та политика.
остане
балкански държави да се в»,зски
-Маниу -Братиану-}Д‘Ануннредентистична до тогава до
Тя. ту се отрича оп» да бж
противягь
цио—Мусолини
—
Спахо—Вене
де наричана Балканска дър
когато
не
получи
своите
ес
Ако австрийската опасност».
жава. ту. от», време на време
тествени права на свобода и
за днесь е отстранена, то оста зелосъ- Пашалосъ—Бенешъ—
Магдоналдъ и др. и др. се
се провикна да е такава.
повръщане на стария синоръ,
на нейната наследница Ромж
плашатъ отъ
Ако Ромжния действително
думата преденкойто е Дунав»,ть.
Г. Т.
ния. Тя още не е забравила
гизъмъ и с», проклятие на уста
———— _
е балканска държава, не наставленията на Австрийската
обвинява тъ всички ония. които
що което подържа ме и ние.
империя,
която
я
напжтискап. онова що те искаха и
то дьржакета от», нея Добруд ствуваше ла върви н»,Добруд
пееха преди 10 години. До
жа ме е нищо друго освен».
Не така отъ лекота вземаме
жа. за аа забрави Трансилвапреди десеть години всички
*»дно насила завоюваме.
ния.
писалката, за да напишем ь та
те зове»а народите подъ зна зи статия.
Принципъгъ повдигнат ь маОпасностьта за Балканите не
г»оследъкъ
мето на войната за свободата
.Балканитгъ на иде само отъ Италия, -.я е ед
У насъ, добруджанцитЬ, какбалканските народи\ идва да
ня поробените — днес I • сжнакво
то и у бесарабците, било емизастрашител»!.» и отъ
шите зоватъ народите подъ
у спори прввозо на Ромжния да
страна »»а Ромжния.
грирали изъ своите огнища,
знамето на |мира за сжщата
държи ед»»а балканска грювннбило, че сж останали по своиЕто защо, даже и при оежсвобода. Защо тази промена? те места, още
ция каквато е Добруджа
ществяване на Балканска фене е назрелъ
За това ли. че те разбраха, че* въпроса
за една обща акция.

Добруджа я1г1веа1а,‘

Балканите за балканските народа

Добрудю и Бесарабия

Въ България Добруджа»
и бесарабската емиграи
се организирали въ от.
организации съ отделни
вителни т%ла. Вскна едн
т^хъ предприема акцж
вършенно отделни, като
двете организации гонят
Дачи съвършено отдЪлн»
По нашето схващане
бруджанския въпросъ по
го причини и съображе
тЪсна връзка сь Бесара*
По силата на събитията
то добруджанските ба
така и бесарабските пр
вляватъ едно етническо
цинство въ кралство Ро?-Те по раса, в ера и езн
еднакви- Техниятъ про;
е единъ и сжщъ—бълга
Отъ гледна тсчка на да
рите за покровителство,
малцинствата, както бес
ците, така и Добруджа*
българи иматъ ла отстоя
еднакви искания да Йо
позволи да има гь бьлга
училища; ла иматъ бълга
църкви; да се служи вь
на славянски и
• бъл
свещеницн. Да с
тлзу
отъ своя—българи
* език
въ всички офт.и
уч
ления; да имат». - : ар*
дии и да имъ се отпушат»,
ходимите средства отъ :
ската държава за
на своите училища
При тази обета нов- :
проса — при тази
на интересите, поне
область, би требва.*
емиграцията, но и са:
гаРи живущи въ тези
ла гм п°ДаДать ржка.
Рит^ вь Добруд жа и *
Бесарабия требва
вървягь вь всички с»
които предприеман, н
ниятребва да *
едно разбиране по ну ,
политическа акция
деляниего си кат
»;
принадлежност»», . ,
за народни представи'
акции вь парламент
при
д е й с
и
пРгдь всички учрежд
мо. по такъвь начинъ '
гЬ в». Добруджа »1 в»
бия ше представляват
бе си една по внуши
ла и на техните иска*
се дава по-големо зна
ГЗънъ отъ това. на
ската интелегенция и
бруджа се налага да т ■
само сътрудничеството
сарабската
ингелеге*
горните цели. но ней и
стои още една голТ.ма
а тя е да пренася бълга;
култура, чрезъ преса, спи
съчинения изкуство и
средата на бълга рит), из
сарабия. Ако Добруджан
б»»лгари сж пред», опасиг
да бждагь асимилирвани
Ромъния, какво остава п
сарабския болгаринъ. кс-1
много далеко огь Бътзр!
отдавна години откжс
нея. Ако на добру.
българинъ му се отл
нреме на време да
?
България, да следи
литература, да посепзз:
ните театри, да следи н'
искуство. то на бе- •
българинъ това е нее
Може би, чрезь
действие на добрул*бесарабския българи*
умните и интелегеш*
действия да се повлционалното съзнание
ците хиляди българи —
нати отдавна годи и
рото и новото крале гв
мъния.
Българския народ»- въН
своята държавна полити*
требва да обърне /е
внимание и на оная с*;
въпроса, която днесь
Германия, Полша и • именно националната
ка на българската н
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