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I 10БРУДЖАНСКА
ДОБРУДЖА

пр«да всичко I

МЛАДЕЖЬ

СВОБОДА БЕЗ>
ЙРЪвЬ НЕ СЕ ДОБИВА !

РГАНЪ НА СЪЮЗА НА Д05РУДЖ. МЛАД. КУЛТ. ПРСКбЪТ. И ВЗАИМНОСПОМАГАТ. ДРУЖЕСТВА
Ржкописи и др. намдъ не се връщетъ

Всичко относяще се до тАйГника се изпраща до

||ЦЦШП >|дтн| в (ма МШц Ф Ьпп' Ь И.

ЗОВЪ КЪМЪ БОРБЯ!

Огъ тази б:>р6* обаче, найгол е.чата, най- тежката и отго
ворил работа се въ!Л*га нг
:дно кърваво д4ло се вър- сия, че създаденият ъ отъ дого нашата младгжь. Ние трЬбза
днесъ огъ сърби, гърци и воригъ международенъ хаосъ да оправдает» доверието и на
чънци, спр%мо намиращит-Ь щз продължава да тормози дЬждит4, коиго ни се възлаподъ гЬхНо управление мно- угнетени и угнетители. Догово ' гатъ на всЬка цена.
Е по защ», въ вслки градъ,
>ройни „цалшнст^а“.
риг4 зз мирь с* нзйтолемлта;
«^Македония, Де б* гарзмц <я за настоящи и бжда «» в.ъчо село, гомпо има макарь
а само 8 или 10 души млади
цк.
Тракия сж лишени отъ щи размирни.
Непосилното вече икономиче- добруджлнщи% тртбеа да се ос
(•елементарните си права:
говорятъ на свой езикъ, да ско и пили1ич=\.ко
оъ нове ллаоежко дружество. поето
»ть свой училища и църкви, което договорите поставихло да влиза в» нашил < ъю :ъ За по
се ползуватъ съ пълни по- леми и мзлки народи, требв.. ли ике*о, като пръседапеп на
«Мпа, апелирайки «».» сина тел
гически права и свобода на да рухне,
иестауаание.
Съ цбщи усилия угнетените •истьта и идвилилма на всички
делото на варварската дена- народи ще гтрошзтъ веригите * шаи добруажи-цч, призовава*ь
снализация 01Ъ „културтре- на робството, к ?ею културните:ги **•** обща овеоОодателча рч>ит4" на балканите продъл- тирани и взрат,1“ вь Европа' ,оПи'
ишвпо ка одщодобруоимъ оковахя. Не е ддлечъ де- - "санскитш интереси, аз* апелима I
!ледъ подписването на по- ньтъ, когато слънцето на сво Рашь **** *сшчн* клади сьчарод>ните за културна Европа болата ще огре; и насъ доб чини. ой осноелтъ м менени 0-ви
ирни“ договори, включващи руожанци. До този день обзчз. 4,1
* ** отдаден* нсебе см и клаузата за .по-, ние требва трескаво и смело Уп
о**0*0"** отй остъ
овителство“ на .малцинства-; да работикъ, да калимъ борче*
Мичзежкия *.в|люз*
. оформи се лигата на цвро-|ския си дуяъ и се готаимъ, за *•
-На 9.тур.“
Р'
пГХ ко„о ийй-гол-ЬмиА | щзто раз трия га аъ «мпериа •^^ <«<,
ран^ц .яоцтродаратъ- иапъл- лилическит* държа.и сж доо *1Л"**?Й*‘
,
н^ет, на клдуаигК аа иалцин- риягь прВдаВсгнлкЪ за скоро' “р яиз
^0Тоео“-'Н*ДПГР.д“ ГрГдоаят,
ДА*— и - ието.
н
ААУмм, аа\имю
к*
и ние вото появяване движението се
ЗЪ не е приложена ПИТО ед-, борците! «I ВЗ-МЛЪ и ,
1и, мя,пяваи «.силва ьозжпеббуква
добруджзнци, нашиятъ де..ъ 'Ю,.мллдява и з.силва, ьрзжд.олгл ^ап.тлпи! па■! "«та атмосфера се омекотнвз и

Обявления и реклами по 2 лева на кв. с м.

т4 и до днесъ. Какво сте на*
правили за сеое си та да раз
сеете поюзрени*та въ които
са заключавлъ вашите кавги?
Звщо далите мегаанъ? Нима
частнигЬ сметки, ако всичко
това ви интересуввтъ повече
огъ самото свято д4ло?
Ьазъ огледь на туй, дали
ще им се отговори или не
която и4ль не гонимъ, ние се
срамимъ огъ обстоятелството,
не мамъ се пада този небла
го таренъ апел-ъ, да иапомнииъ
на всички стари ратници, че
делото ни зове доеоичъкъмь
плотяваие и единодушна иолззтворна дЬй-чхть, което един
ство да послужи и намъ .раз*
ц.рници'4, иеблагонадежнит4
и млади|й‘ за примЬръ.
Не раздухвайте страстите
ги1 Не раздухвайте и безъ това
разлухаиъ прахътъ на добруд
жанската архива! Нека тихи
слънчеви дни уталожва миаз
мите, ъоито ьомриватъ а4ж
дигЬ ии и сами по себе си да
се затри* <ъ. за да лдецъвти
освободителната красота, единсйена
оше на насъ прокудените тукъ.
• 1о тоя начинъ само можемъ
Д) итбършимъ сълзите на на
мвшитЪ бащи и майки — близ
ки о>татъкъ.
А. П-въ

Т* сж само една цанична по- отъ оощатл
^. загасаа и създава се почва за
травка съ тежката участь на 6о”- -“**рабзта, бааъ шумъ и дрЬзг.,.
робенитВ н->рзди.
но до раио сь «аш тЪ оратя и
стат!
'
Многото досегашни кснфе-, п . учась, св^ “‘,ПГЪ^^
ТрЬбза да се знае, че МлаГТОбАХИТеТО" ИВ
ВОоции подчертаха само една,безнаказано тъпканата Р°“ка д.„ки>гь съю,ъ е факелътъ „(.1НЦПМ1С1И
ПИ
|Н1
гина слВдъ индгого разногда-1 рем*
който ще осветлява пжтя на
I освободителното добруджанско
дзижение.
Колко повече, опиянените
отъ подарената имъ победа
ромънски държавни'»и се само>. Андрееви
I Който сплва дейностьта облащаватъ, че ромжнеката
на ндейнктЬ и псЛджнни .а дз>?*ааа * стабилна и силна,
дЬлото добрудшанци, тей е по*'че °1Ъ
<Ч>Угь пжть,
врагъ на самата Добруджа! толкова по вече вжгленигЬ се
инициативата
да
съз-'
мото
слънце
да
огр*е
сърдието
разгарятъ
подъ
основите
н^
Ззели
=
Поробените народи и насет-Смъ. иноидейно освобод - и душата на роба I
пно

ижнеша държава

Що нп пр4дстоп.

а-лЗтакггй^=?г”

«»шш «якгглгг

I

ГКазаиажисяъ.

Тутраканъ
Приветъ печаленъ липоаъ лЪсъ!
Тебъ багри къреавъ лиегъ на
есемьта . . .
Знамъ. пейшъ за храбрите —
онезъ —
Прегърнали за тебъ и смъртьта..
И вий замътени води,
Осезн съ черни барни

край

И вамъ ли робството гиеТм
Та тъй унили сенки сте сега?м
О. славенъ помеиъ -Тутракаиъ-*
И тези тамъ скали покрити съ
здрачъ.
Борба — не стихналъ ураганъ
Сте вий за насъ — ие стихналъ
още плачъ!
Приветъ тебъ родеиъ крой,
приветъ
До сетна капка кръвь ще шета
иечъ,
Че ти ни свързвашъ съ оня

светъ.

и* мим* г-евЧ-чв. ии * тмлйг* (Й|Мк1

!

За заонн
Пр.т централното управление
на Мл. Съюзъ, по инициативата иа председателя на пос/Адннягь основл се: оощоЛов
руджамски комиттъ за между
народна пропаганда. Съ съзцашвнето на този културекъ иквти*
тутъ, чиято главна задача е да
зап <знавз чуждия светъ съ ис*
торията, жизота, страданията,
правата и исканията и пр. на
Д йЗруджа. запълни се една го'Ама лразднина аъ нашето лайжени;. Цялата тази д^иностъ
на Мл. Дтбруд. Съкзтъ. която

идежки Дружества -основа аъ скжлата ни н мила Добрулзтронол.свансто на тиранина, н годно за работа и ще оеуеМладежкия Добоуджански жа. ФогографическиА сниики - Никога Добруджа ското д*
Ро.чжнск .те селяни се гот тява всеки опигь за нови раз
.юзъ
и
оь „зшите архиви: на заклани ло не е имало такьвъ тласъкъ аятъ за новъ бунтъ противъ цапленив. заслужава най-голеЬезспооно е ч» всечо нача- като говеда неаинни добруд- къмъ самостоятелна борба, и чокойскиягь хищничесни строй мата подкрепа на всички сжз- тоудно Особено тоудно жанцт; спомените за жиеоиз- свратмо, ниьога то не е било
Обградениятъ огъ сво..А мателни и предвнни на делото
че е нашето ко-то ош* въ горените н.шн другартета въ така изоставено отъ собстве- саободолюбнен и неподатливи | добрудженци.
РВНЯ мом-нтъ се зблъска съ седските училища: хвърлените ииге му не.югвшни зидари, роби тиранннъ. скоро ще по-, Ето защо, ние призоваваме
рзки итнинлии
И гненадн живи да гори А въ кижща отколкото днесъ.
чуетвуаа стабилитета на прим- аенчкн наши сънародници, епонеопоавдани сънишо гред- варь и най-гасле безобразно
Нина е нуждно да се раз ка.а, която самъ си постави (собни да взематъ участие аъ
,а. ч -**"
“7 “
ч . обезчесте шА и обезобразени казва тъй жалната история на 1 на шията въ своята безгранич ■■ този общодобруджански комию безгранично интоигаистао наши другарки. - достатъчно добрушанското движение?
на лакомия . . .
тетъ; па си лопадътъ р тка е-щнъ
престжпно любопитство КОН- . ни вдъхватъ сила и жажда за
Д-есъ когато то жнАе съ
Интересно е да се знае. дали на другь и въ името на добруобкпжжи «
тагтвнлха на мъсть зала на позволимъ по-1 собствени средства, събирани поменъ ще остане отъ.с тлата" джзнскиА и ттереси, да се спло
тя М« П . * ЛТ.« се- вече на тирана безнавазно да I отъ залькв нз оежзнеца,
на сфзхливеца и подлеца—ти- тягъ н заработимъ рамо до раПотрицан^Гдобоуджански ден- гьпне родината ни и Амейна вен .ки адвокати, генерали, учи-, ранннъ, когато неговиА роби мо, подъ гордо веящзто се и
I р цание добруджански р
|
_
тели, хора по интелетентни — отъ всички страни вкупомъ на- високо иа тигнзтого чисто знаме
па се- ”^аинсвл^ рЖКяг,
Ний си спомн»ме оше, каяъ|млади и стари, които могатъ Летя!Ъ върху му? . . .
на здружената наша младежъ,
Беп, !герКв П?ЪДЪ н
пдмьнците се 'отплатиха 31 у-' да бждатъ тъй полезни за д^
Близъкъ е деньтъ въ който на ко^то е написано: Свобода
да ни стръскатъ ка ■ Р
имъ ГОсюприемств> лото, — дезертиратъ подъ пре романската тирания ще рухне « еашоузравлечие на Добруджа I
^г!в-к!ГаНл""НвКЪИИлП{гзАл огъ сюжа нл добруджанците- тексъ. че почва за работа т-ьй лесно, бързо и ненадейно.
и
гъ2^“ 1 ОЩа^ иУ се
мюсулманн и като награда на днесъ »а сжществуаала, че „.кто лесно и бързо нахлуха
0л> Общ0до6Р' «омитеА.
пата да просвещаваме и да на конто поАгнаха дори на ре- нямало разбоани и добро ромънцнА аъ Добру :жз, имаъишвме
соб-лиогиознигЬ ииъсаятиобряд 1... съвестни добрудженци, осве-гь
„асреща си жени и д4ца
Четете в. .Добруджанска
ц31еТО на
ет
Впоочемъ вр4ме е вече, рз- «екои други хулигани, злостор и спечелиха своята слава на
Младеж ь\
и
мо до°рамо всички онеправдни ници, съ които никаква работа победители! . . .
и непросветени и малопро- мо]ао рамо'^ул-! не могло да се върши. Та и
ьтени наши братя. Преди да добрудж
•
злПочнемъ: така да е, но позволете да заДобруджанската кауза е
*не ™ранията и бжде раз- и**”}?
сиК’Гоешу общия н« питаме, кои сж нашите учи дело иа всички добруджанки,
Четете редовно органа иа
ъснатъ иракъгъ на робство оороа
свс<ьдатз и самоу-|тели и гь какви делови съот- бвзъ разлика на вера и иа- македонската младежь в-къ
•Устрем»*.
»,Р“«Ла ц.гТлпТ-^г"- ! праллението на Добруджа I
Iношенн, с* били и сж самнА родно лромвхотмдонн..

Стр. г

Брой 1.

ДОБРУДЖАНСКА МЛДДЕЖЬ

въ десятки години да мре за; за членъ, да пише въ писмото си!
И)вл№ш отъ «гад свободата
на поробеното си до съюза: точния си адресъ, възи съ още по-гол^ма расть, заиаятие и отъ кое место |
но Съю» но доорудж., отечество
енергия се залавя за своята, е роденъ.
илодежь
заветна мечта — .свободата на
I За гр. Русе. Централното уп I ЗЯ КРЕДИТЪ И ПзРГОВИЯ
Македония*,

ТРБФОНЪ ТРИФОНОВЪ

I
1

ИЛИЯ ИОРДАНОВЪ

1

• # ЯКиИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
I
ЦЕНТРАЛА — СОФИЯ - Тслсфонъ №1186.
Чл. 2. Цельта на Съюза е:
Каленъ вече да мре,—маке- равление )пжлножи <ава г да Борнсъ
Шоропловъ
и
Димитръ
Ил
§. Да буди нацоналниягь до- донеца е съ неслоиимъ духъ.
бруджански духъ у своите чле-' Него не сплашватъ и най-же- ковь да^рганизиратъ русенското
нове и да защищава беззашит- стоките за действие начини на младежко д во .Добруджа", на
нигЬ добруджанци и добруд- своите нови заробители, за- стоятелството на което ще се
състои отъ 5 члена: II ред еда
жанки.
щото. . . неговото минало е
ЯДВОКЛТЪ
§ 3. Да дава осветления за свързано съ Чанзкъ-Кале, Бе- тель, Подпреаседатель, Секретарь.
улица Мария Луиза — канторснъ дворъ .Виктория"
по-аажнигЬ събития ьъ Добруд- язъ-Куле, Еди-Куле, Мурзукъ Касиеръ и Библиотека, ъ, койго
ще
замества
отсътстующите
свои
до самия яотелъ .Виктория"
жа на пресата и да пропаган- фе3анъ, Диарь Бекиръ, Солундира чрезъ печатни произведе- СКИте затвори, хилядите бе- колеги.
СОФИЯ
ния, манифистации и пр.
силки и плеядата самоотаерЗа гр. Варна. Цен.ралното удобруджанската кауза между жени борци пренесени въ своя правление упжлномощава г-да Печуждестранните общественици идеаленъ видъ, жертва предъ търь Господиновъ (журиалисть) п
и младежки дружества.
отечествения олтаръ.
Георги Белевъ да оргамизиратъ
§ 4. Да защищава нжй-рев.Най после, оковите нп роб- варненското млад. Д во .Добруд- Л
КОМИСИОНЕРЪ—ЕКСПЕДИТОРЪ
ностно интересите на цело ството биватъ разкъсани и“... 'жа*. което ще се управлява отъ
|
РУСЕ
купния добруджански народъ
.Но съ това не се разкъс- петточленно настоятелство,
а да действува енергично за ватъ оковите и на другите поро-'
Единствената
реномирана комисионерскаподобрение положението на бени народи, защото, хилядите! За гр. Шумеиъ. Централното ■
експедиторска кжша.
народа въ Добруджа (и емиг примери, които даде македо- управление упжлномощава г-на
рантите) и признаване право неца на своите братя по участь Димитръ Мазаджиевъ, да органи
то му на самоуправление и — поробени народи се посре- зиРа шуменското млад. Д-во
самоопределение.
щаха и прилагаха въ извра .Добруджа . Настоятелството ще ■
§ 5. Действа за бързото ос тенъ видъ: чувството на лю- състои отъ три члена: ПрЪдсъдавобождение на незаконно за бовь за свобода е ставало раз- тель, Секретарь и Касиеръ.
държаните и непровинени въ менна монета и съ това чув
АДВОКАТИ
За знание на Айдемирчани,;
нищо добруджанци, кждето ство се е постжпвало по найсе установиха за едно на ул , 5 ноември- № 2 въ галериите на
съобщаваме, че техния съселги да се намиратъ и строгото търговски начинъ*.
,Ю нионъ 11алась.\ — За щищавагь ае.та предъ всички сждилища
нинъ Руси Узуновъ, известенъ |
ьъ България.
^
наказани: на посегателите.
На края, историка нема да
§6. Настанява на подходяща забрави, да спомени и след подъ името Исромонахъ Сера- н
работа безработните, болните ното: . Че залога на един» по фимъ е починалъ на 6 И. 922! ™
ПУШЕТЕ
въ болници, саноториуми, бани робенг народъ, който желае сво г., койго е оставилъ въ по за
и пр.; сираците въ сиропитали ята свобода, — се крие въ него на брата си завещание, застр -,
САМО :: ::
ща и пансиони, действува за вата сплотеносп.ь; стоическа хсвки и др. които се съхраня
отпущаното стипендия на бед преда нностъ към» своята родини-, вай въ Рилския монастиръ.
Ц-ГАШТ15
„С
О
К О ЛЪ“
ните ученици и ученички — непоколебима ьОля и борчески
Илия Иордановъ известенъ
добруджански младежи и на духъ-.
комисионеръ-експедиторъ и диотъ соф. ф-ка на
станяването имъ въ разни кулКакво може да каже за регентъ на Добруджанския пърсънародника ни
турио-просветителни институти. добруджянеца ?!..
востепененъ хоръ иъ Русе е;
§ 7. При случай на брлесть,
встжпилъ въ бракъ съ сънароТодоръ
В.
смърть или др. нещастие на
дницата ни г-ца Цв. Калчкшнекой съюзенъ членъ, съюкова.
зъгь чрезъ респективното дсб.
Нашите най-сърдечни привет
мл. д во веднага се притича
ствия и благопожелания на сим
на помощь, споредъ паричните
патичната дьайка 1 По този слу •

I

I

1

1

ЗАРУКЯНЪ

ГРАПИ
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мой, редна ме се, че младежкия!

§ 9. На намиращите се въ
На тази дата, въ Бабадагъ ни съюзъ ще се здобие съ но-'
нужда съюзни членове — де се (ъося ммпъ зиргелеьи членове и членки, Добруд
ца на умрели или живи, но диняването на цела Добруджа
жа съ още единъ защитникъ
бедни родители, съюзътъ от къмъ България.
пене, а хорътъ съ нови песни
пуща парични безвъзвратни по
Пул*» това оргьме, нашинтъ и новъ Дт.регежъ.
мощи отъ съюзната каса отъ отличенъ прияте.>» Данаил» Ка
сумите постъпили съ предназ нев» Ьур1ни, бп ше казал» на еон-ъ
При налично:тьта на едно
начение за взаимносломагане. отъ болгарскитг» главни военни- свръхчоьешко търпение и найЧл. 4 Съюзътъ се състои отъ началници въ Добруджа:
голема робска покорность отъ
младежките добруджански дру
Дайтгъ оржжието си на доб страна на добруджанското на
жества въ България, които по руджанския тъ ниродъ и го оста селение, въпреки всички гаври
едно само въ градъ или село вете самъ оа пази Добруджа и съ него, ние получаваме сведе
могатъ да съществуватъ, но са ргъши ежебита си/
ния за нови постоянни I рзбежи,:
мо ако сж признати отъ пред
арести, изтезания, отвличания,
седателя на съюза.
I безчинства на ромънски чинов
Чл. 5. Членове на съюзътъ
ници надъ невинни добруджан
могатъ да бждатъ всички доб
ци въ селата. До кога?
руджански младежи на възрасть отъ 5 до 35 год. и отъ
За знание съобщаваме на всич
двата пола, безъ разлика на
Една многострадална и отзивчива
вера, народно произхождение, ки дружества и лица, на които
изчезна като обруленъ листъ
се изпраща в. . Добруджанска душа
образование и занаятие.
въ ранна есенъ . . .
Чл. 10. Дружестаата се упра- Младежъ“, съ молба да го раз
Единъ деятеленъ члегъ изгуби
влявагь отъ своите настоятел пространяватъ, въ случай, че Соф Младежко Д-во «Добруджа* и
ства въ съставъ: Председате ь ме желаятъ да стгрчтъ това Младежкия съюзъ, а Добруджа —
единъ преданд и безгранично любящъ
и Секретаръ-Касиеръ. Предсе да повърнат» обратно влетниса синъ въ лицею на
дателя на съюза може да уве още на втория денъ отъ получа
Борисъ Маноловъ
личи състава на настоятелство ването му.
Стойностьта на разлростране- който прокудеиъ отъ родния си край
то. щомъ като дружеството
брзи по-вече отъ 100 члена и нигЪ екземпляри заедно съ непро намираI своя гробъ дале-чЪ отъ бащино
членки.
дадените екземпляри въ едносед- огнище
СлЪдвалъ и завършилъ гимназия
Чл. 19. Членовете на настоя .....
срокъ най късно да се при
отлич^нъ усггЕхъ и кргайна мизетелствата не могатъ дабждатъ изпратятъ на централното управ рия, той склони очи съв.емь рано и
ление на съюза.
по-млади отъ 16 години.
ненадейно, оше като аудентъ, пре^и
Този брой тргъбва да проник родителите му да му се ьера ДВ31Ъ
и прели поробгниять ни край да ви
не и въ Добруджа.

сжщински, отъ фабриката РУДЪ-САКЪ

САПОПЗДЧКЙ
ТРИОРИ

и всички доуги

Р Г

М Р
я| V

на складъ при гяа»ния предстаьитель
Акционерно Дружество, София, ул. Алабимска 35
V 2-ри ет. жъ, дЪсенъ входъ.

ГУМЕНИТЪ
ц

отъ прочутата всесвЪтска фабрика

пН • ,Б Е Р С О Н. Ъ“

к

%

У сж по-трайни. по-хигиенични и по-ефтини
отъ колчето ония оть гьонъ. поради което и I
оеднитъ и богати I е и 6 >лните и зараните и женигЬ и мжжегЬ и децата ги прЪдпочитатъ.

Г1ц

Пазете се отъ имитации!
БРАТЯ ЗАКАРЯНЪ — Русе. П

Продажба на едро и дребно.

Коя дама,
не си е запазвала

Г\

СВЯЖЕСТЬТН И

крнсот.атп,

ди и въ неговото лице единъ само-

само благодарение на

зашитникъ.
Централното управление не отверженъ
Защо е силенъ маке Младежкиятъ
Вечна му памя!ъ1
съюзъ свиква съ
лични специални покани членовете
донеца?
на софийското млад. Д Во .Доб

Не е добруджанецъ онзи,
който предпочита да слугува
на тиранина съ съвестьта си
и предателствува отъ алчност
за скаерно богатство!
Историята ни учи, че ранс
или късно всеки предатель го
очаква мжченическа и позорна
смърть; а такъвъ позоръ виси
като проклятие върху поколе
нията на предателя.

помпи

ЗЕМЛЕДЪЛСКИ МАШИНИ

I»

руджа" на извънредно важно ор
ганизационно събрание за 25 того
следъ обедъ за избиране членове
на настоятелството и разни. Непоканени и въобще никакви гости
не ще се допускатъ. Желающите
да се запншатъ за членове на
Софийското млад. д-во да се отне.атъ писменно до канцеларията

ШМЗОРШЧНИ

Дърводелски машини
Л.ашини за цггли *

Хроника.

Въ утрешния день, когато
историка ще пише за Македо
ния: за войните що обвиха
света въ трауръ; за антаго
низма на балканските държави
и за новото робство — почерно и непоносимо отъ онова
подъ турското иго що изпадна
Македония — ще спомени и
Следното:

*

^ 5ЕСКЕТ

оеВЕЛШЕ
ГООМЕ и.. ,ть.шг „

л

единствениятъ въ цЪпия св^тъ

известенъ

и прЪдпочитанъ кремъ

ИВ«Е ю». Ми- .1 .ММ, Г,

МВ1Ш

ХиГиЕпМ

дг

ЕРМАНД р е;

