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СТР. 2. ДОБРУДЖЛНСКЛ МЛЯДЕЖЬ Брой 3
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брагскмгк намъ организации 

припкгст вува 
всички добруджански • 

и незавнсимосгьга на 
тркбни ла бжде р/лковолено 
И зфт

на вси.сила, 
конто идва една С». )(с (жиге.чност). можем.»

е първа-

р,
орг.
И1СТиията. зашото вместо сплотеност ь.

страшно и по катастрофално разцепление.
Слава Богу, че ние сме далеч., нретрана и, тази

тргин-

сс- появява вь 
страната и> освобождението 
па Бълва ли по

ГЕ
ПО

МПС.
делегата 
Добру пж 

Феперг 
сноб»

раздвоеносгь, оть тези раздухани ■ мас/и 
ностьна Мапу,

това фра1л заслуж 
ла се подчертае:

.Насилственото денациона
лизиране на едина н 
е нан-голЬтата . 
безполезното уся <

За сътрудника
мокра'. Сговорь" въпросната 
фраза съставлява интереса 

сана напълно докачана

I.и къмъ цел 
катва:

ьто—реч 
.Една не- 

ава осозеио

‘■Ъ ро- 
бждать

ромжнеки, за ромжни|Ъ, гяе- 
то и да б*дать. Да има на
ционални 
насаждат ь 
и говя не е 
станало муж)

2. Държан 
чко за
вето“ вьвремето 
господство; да сс 
сдяа силна армия.

3. Д>ржлаата да запреш 
систематичною и па-ово 
сепваме на 
въ Ромжпия, 
тамъ и кз.юимзара

училища 
мжн:кн области да

— ' .парни ь. съюзаь и лични амбиции. 
Кол

г. Николова скота младежь ВиЦ
гарската I чма литература и 
е епимь б . рь м трудопитЪ 
бибпМОТОП'

Въ еднм ъ

лозунга: 
лнизании за 

руажа. Движение-: 
само огъ уравновесе-,

оринчни хора.
Прсдссддтсль Андреевь. секрстарь Мзадсновъ 
Плснспъ

Добруджански конгресъ. Най-с 
вктегвия и благопожелания

кото и да с гежъкъ намичи. »иио..). къмъръсп
го носимъ бодро и съ най-гол к о ус~ . ше. 

Съюзената добруджанска
по въздържана и преценили вя.«•> 
жпвке Съюза 

който всква не раздор 
жанци и ратува за ткх

Младежи агитирайте за сплотяване на всички п-ва 
въ еяинъ обшопобруджански сжюзъ! •

пия орг
Д<тб|училища, които ла 

патриотнзъмъ. Но 
йостатъч -о. 

да 01ъ:
ата да с

м.|аае>> •. се показаародк е 
1 и най- трезва.

Да
среин 
I »«с."

много ясна фор- 
поз шев чит л СЛЯ

Добруджанска 
помирение режду лобрул- 

хното единение’

млалежь
в. .Це- тори вся- 

„загубе- 
чуждото
подържа

ъ. а ор*
да навакса съ

а- н 
К.

нЬколко !>« 
Такз как 

ра шределене 
та нп ■ М.1К>

:1;.

ърдечнн прь» 
|тк отъ орате пределеиа делегатиистина.

Ние обаче намира 
фраза на г-ма Ману с.хно при
таи е за вършената отъ ро- 
м.книтЬ насилствена денацно- 
налпзацин надк голкчитЬ.мал
цинства" о» набързо скарпената 
с • гнили конци сегашна I 
ска държава, ва конт1 ,

скат намъ орг. 
Дано VIII Д

не чъ тази
•<<|<|.'саиз и 

лично, книга- 
мслуж/ш<1

■ рлжлвннн ь
оорупж конгресъ донесе желаното Ф» 

дернране на всички дгюруджамски организации е- 
елна мошна Добруджанска фенера

Сипа напраздно пилеене на сили и средства 
лттелираме м обшо отрезвдение и ви зовемъ кь«-.щш% даат: х::1;"’ '■ ^ ».„р*,.™,;

др. кинфе 1 оШ като прел- -“'У-
стави)ель иа! Ь. гтрив н е На дружеството Иарь Мспару -

да проучи Председатепъ Ромаиъ За.хариквъ

Сскретарь Г. Госиодииоаъ.

Предстояшит^ задачичужди елек
да сс нрябератъ 

1ТЪ всички 
рзмжии. пръснати въ разнитЪ 
краища на евкти.

А. Ла

ПИЯ.Да ОЖДе 
че)ена 
сте по-вече»

Предвилъ и 'шия агнтацио- грТбва 
иечно да наетвям-.Шт—

»'.ька цена постс-
ириолъ, коню ше траеромхн-

ттшм ртвуяатепность
или Оощо- 

уд. комитет ъ за между- 
лив п;>01Ш1аидв всички

■гвъ новвтЪ
5. Но за автономия.

иЬкои прешидиратъ, 
става и дума.

- сжждава и компло-

работа 
она

лндна згра 
нали да строим ь
нощна 13Гр«

на и со- 
иоч- 

прели

ность съставлява нищожното 
малцинство.

Гази насилственна ле наци
онализация се върши 
голкма 
жанско

П. тая причина речъта 
г Мсиу б.пи вь иасъ извън- 
,• /но голг-мъ интересъ, за- 
ЩОТО тя най-дборе и иед 
смисле 1но рисува политик, 

ромжнеки

добр
наоо

XI,колосал
•:оЖ1 .иман ъ 

добрекввто
може

Так
наши замояни сьнаро пици е

/V
дСо^ ТЪНКО.III ювою че-две години време.

Особено мре1ь п-цитк 
и юли, век 
тркбва 
мост

виять ноиь лжлп
к два съюзни 

;и при1иш1еж.а1 ь на Сь- 
Гк еждва месеци на уси- 
рабо-о н задължения

ревность надъ 
то и бесарабско

руд- разс 
ам.ънС! ага

конопи) елово.

0<ъ I .чапИЯ 
С| ат истина)а Г- 
Поповъ има П|

) айт

•9ИИ МтЖКИ Пипни МщмИ| 1ашп 
И ПЯН И ЯЙШ11И1П ||ЦШ.

итацношитром: 
се ф

Кир. г"1
епинъ от ъ 

се таене най-рев- 
съ разъро^транеимею 

съюзната кннжиича и пре
ди всичко съюзиьи орга 
.Добруджанска Млааежь“: за- 

: абонати за послея
Съюза. 

Коми- 
хъ-

къмъ съюза и еиинс1Веною 
това време е

о иг 
Мону.ш

ЮПН
едннъ 
съюзъ

която за>в 04

кду пру-
преаь клокочещия подъ кра
ката и вулканъ и наовнсиалъ 
надъ 
лава се 
»ана

к-инат.-, 
юю. т. Попов» I

.11 МГ
•штнини 
м |-/)||.| •аконоОите. 
очтмичееъпя 
оцОно тъста 
настоящата 
килии/-.

Обявление N91ата и урага 
всецкло иабксии 

лии, безчинства и т раб 
а живке свободна 
има Добругжа!

Пор. Анореечь

Право пре

ним ь дългиъ си 
това !1В1Жение.

данъ, от-ау-
ата

писваме
и нови членове на 
Обшо Добруджански 
гетъ, Д-вото .Цтръ Яспару> 
и всички провинциални д 

ь.юзеии съ иась.
може въ б*даше 
игк

НОИС1 и
и ра

на ВСИЧКИ
»и И • ЗСИ-ЧИ

-жав- 
исти- 

1жн:кипар- 
ава една и

дър
рач» ъир ,, С 1.об"|;ц*а сс за скедсппе ма интересг-

'ние ”’Гни '*111111 ^ 101 >тъ * ^°бруджа добруджански
дс-жп. желающм да следватъ въ намиращи- 

Уш«нпшТ°Ж г|; сс |;ъ Ка1’на ' '<~оии заведении, че ат* 
такта кнм*тр К|Ч1ВаЦ1-Ю ИЗ Пансиона, КОНГО ще 6 16

• » ..................... бразцово при специална - >•
шьр.-оиичто, л/к-миш. I рз.МЗ II Ог0|'.‘1М1. НЖТаВММЧеСКИ

' г ю !-
нарочната органи аца . /КеЛЛОШИ г|,
ой- накратко и шории

иетона рооотчячс. ,, ',1* СС ОI: ••са ■ |,
стечи надви -ш д() централи» ,,,

Буден. Богет.
Ус.ювмяга ;.м 

• е разг шогп, едипь

и незв-
талниятк зостъ 
ностьа, съе.нняващъ 
мощенъ обцодобруг 
всички добр/дж. организации 
тр/чЧш да блис доизграден/-, 
презъ 
отъ иасъ.

Да пазнкь съюзнит к г 
отъ раздорнщи и бетс 
ници, 
лютно нео

;к(; ;>а ..рали зом 
и. коч "0 си оста

че
М.^-

ск.ца.

3. У»
чктураицнж съзир) отъ 
иите луиф «те за ловъ, само 
и сам». ^5 Па имъ измжк- 

ть
13 ссспревьр

ч-г. -иго ч- у . V тизацин.

-’ ее ' е смеягь мито
ни .. пито вьчаст- 

•> тй> и «ю у дома си 
I .' |и :л.| върху поло- 

.-.-н ле.* --; - тр I та огьстрахь 
• ие б .- ги С1едгъ .ония*. 

1Ъпо:’> члеелечие е въ вечно 
• "ек й I и./ 1Г кжение подъ 

' сб. .ь н: из |удв)ния, 
••йчтва И иай-

тарнитк 
вървеж ъ условия за правип'<ия 

|.а учебнитк занятия 
това сж огнищата 

нещастната кут 
още ло-исшас?|

Учителитъ ромънци, въ по- 
кмага си часть сж младе- 

първоначално образо
вание. миянств ватъ но цклъ 
де н. аъ механитк и вършатъ 
дклото 
домосъ 
зина 
ходять 
тоя пачи 

к на 
зояаниа 

въ б

какво право
V-'. С.ччебн,

I кла
една още по- 

блкскаиа дейность тркбва 
обезателно ла бжпагь подпо
могнати оть всички съюзни 
членове, защото дклото е об- 

и общи усилия 
легат ъ.

до рамо 
плещи) к

дш агитац. месецираи» 
да >изпеем ь

редс

до сега е абсо- 
: по-вече 
жеииею

таялтура 
ча земя. !П 1 

6/011 лерсом .31:на ш имооще 
и» Дви! иъ авгусгъ. 

постжшпъ въ пане а-
се иа- отсега нагоен 

тркбва да бжд 
предъ. нор)е 

Прочее на

де шаснато 
и начллъ.сплотени и

една скала 
ще щнесе 

си онази бо

на работа неу 
• приятелки!

а рамо
:мъ

рба. ко 
/а фрон- 

протнвъ тира- 
еството на на- 

За

морна СЯСДОНГф Л1ИСМ» I 
е ирзилсчйие на . ьн а

София.
постъпването и пр 

- месец ь следъ п\« -I 
к\в.'|||1*т1' нз наг-1ояшето.

м -лката Пргти.1ьтцц I, нз иаисиом.т съ утвьр
чит. '1С,1П он* I*"<Iи 1земо|Ч) Мипнсгерство и- 

рабе пзродното 11росвеик-|г •
рапотникъ книга, >- , 1 1 "

многь • БсДПИ I I.

киноЧзтс. г 
па ис щ Чучарн 'найИ V . 
цнч на труЧа.

/ая книга е трп-тш .
ългау 
1 яви

нашата рач

сектата,

ицията.
чрезъ 

11 ммо-
ири

Ш1азимь и зананредь 
иасъ Ипускать децата яго ни предстои сплотеносг.г.1 

неоГ- 
съюзнит

жду
|иша*. потия .учи; 

ь ‘ , оть
да водим ь: 

нпзма и 
шлтв 
борба, I. 
лосалии

I ДИС1 
сдове,

сх/ществимь още по-скот о на-

подлежа 
обр 
ткх

|ремеии- 
. невеж и" сьсъ 

1гъ?!

невеж
гъ> 1ШП задължително 

взели отъ
сънар,
обаче

1
въпроса и• ъ уб шит к /ацачи. 

Дерзайте!съ каквиго
дни ко

■ • 1“*т -стративна и-«- 
ан-п.я, н се».,ич жлпдар 

Ъ -.1вСП1ИКЪ. 
еак

«дни дни сре.
ро

дства,
|1иолагаме. обаче

ми ура

Ини го/н що я нр -.шрм-, 
При I 

(само -Ю 
обх«

ь е 
Той

Тод. Младенов/..... ще се ч 
инч власт 

н от шачива кактч къмъ

икони:!, ко- 
страна.

•рвя

де.) Иа
приходни

ХРОНИКА. ‘■ О *
“ЛЕ
•тилво)», ч 
: зрои-.н--- таг.

•* бхлгоритс, ■
- • по.1< ке-мето 
, аон, каю немедлено изпъл
нява гъ и най

се с-реми да
:дейн ни усилия,

| р-спекгъ къмъ 
игс при закона!, 

ииства, най- 
* пост 
на безгласни

ОДима за векпосочените едучаи, 
безброи бел 

ято се вършатъ въ
Тя изпроти 

ю б

се пол.чувзтт, бе.тнлзтно ог 
К11.1|1П||1||. -\,|.|па. сб.-11-кло и пособия, 

•-"фии, _'8 ний |Щ-| |-
Отъ управлението

преПОр.т •
читателиВремето отъ 1 юни по 

I авусгь т. г. е обявено за 
агитаиионенъ иериопъ на 
Съюза отъ Це- )тралното 
Управление иа Съюза. 

Пре
чки тркбва

доорулжапски л ва. въз
приемайки всеикло и без
резервно съюзната плат- 
фор
добружамскит Ь лр-на вь 
една облолобрупжанска 
организашя.

Изъ Соф.
рухъ." По тоянпото приемI- 
ствие на Сзфийската Добру
джански Б -аюти. и Културно 
Просв к ти теша Организация 

Гари Дсиьрухъ* се е 
ституирало така: Пре 

Ром/

общес 
изключа-

До/:юня 
стно/о -Хемус..,

етзакоини изд, 
>. Тпзояаи,

ставать вь успов 
»/Щи чай т .яката вьзмож- 
мссть
ГЛ1СОПО)

\'1 Уп 
е въ п.чьнь 
К.ШК1 
мроч

ори
ия.

р
съюзяването

непростеамге 
властници! к. 

страна е 
тическа и

овЪ
политически разбира- 

той не може прямо и Оз- 
иретятствеио па се прояви. 
к 10 кУпт/ренъ и просв кг и- 
телеиъ д-ець.

VI Ми/ерзчта 
тезите ц„.

ф А л .*. а лприщенки 
Г ражда! 
И1ГубИЯЪ ВСЯ! 
културна физ 
може свободно 
своите

самостоятелиость
даването.
'■авдението на пощиппь 

рамилчядата 
'оОни прагове. То 

частната 
коре 
тГ. и

това време
М■ • 11 а I;

манифе- Тирполи 
иономия: ДНИ ее открива въ

4 НД СТОЛИЦАТА
гелетва вь

стираме явно пашата спло 
теность и сжзнание.

Д .Царъ АсН.1- и- 1ЦЕНТЪР
с ъ п ре д етани

г!уска рев 
ешна и 
ценния. Бьл 

опозтционни вест 
разп| остраняват ь от» органи- 
тЬ и/. Независимо о.ь това, 
ВЪ М-ср 
разбойн! 
лети, 
книжа
разкриха вь - 
вь Трибунала).

VII

ъюзниягь ни органь 
„Добрулжанска Млалежь“ 
тркбва 
всккжле и 
нява масово.

Вскки съюзеиь чяенъ 
и вскки съюзенъ крия* 
тель, тркбва да си внесе 
абонамента поне 
броя 50 лв.. за 
вестника да излиза редов
но и често.

Общс-Добружаискни 
Кочнтсп. иа междуна
родни
има вь 
ставъ изш-нрелмо важно 
заселание на 23 юни. 5 
часа слея1ъ обклъ.

и Г. Г. Членове
имагь това

Я; ;•
сио-ц

външно
п ро ви нциятая- *гарск

ници н ЧУЖБИНА
ии*орм&дрскпт"

проникне на- 
разпростра-

.1 Н :
Гпо г! *просееш- 

ститвтц въ тая Оджикс 
Пет ков ь, 
шноиь и чл. 
Райна 11с-

Пв.1 г! Г-корупцията и 
и югтното стават ъ 

записи и дори ценни 
(както напоследькъ се 

единъ чропесь

м редеел.! тель 
Касиер ь Пик 
кретирь Г. Госпог 
съвет никь 
с торова.

Сс-
юше ни тая управа.

Положението нз бья 
частни училища 
»ся«о възпитателно и културио- 
про.ветено значение иа ткх- 
мото с*гщсегвуваче. Споредь 
наложена,, официална тфо,- 
рамо цклато учебна матефия

пази ята с* принуда ти.по спи 
революционе-1ь начинь да изу- 
чавз/ ь4 чужди е ика, научните 
дисциплини с* застжпенн 
никому мечнятния офи 
езикъ

Й и РЕКЛНМНДтъмното нро.нв-
Н:

АГЕНЦИЯ!25 й
Новини отъ всЬкжце 

зн всички вестници

може :!( офнкск I младежки дру 
жсстн • -та Сънна

;•Стопанското и икономи-
г!ческо положение отъ ,-д, Она 

танка на начини по които офн- 
цчалннт-ь бири чеитори му 
батн точъ, !- 1Н1 вее неро.юво. 
Грамаднияп» бюшкегь на дър
жавата (та |924/2Ь бьзлиза на 
24 милиарда лей '/, оть който 

шотомини .терсво - при 
банкнотно обращенис 

1Н миллрпа п-й) нти.чв! 
ХОДИИ мо юници, и 
-ятъ: стоп.тнитк 

«стио ограбвать на граи 
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