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. . ап1т.1цио„Иа лс,“,Носп. за засилването
....... „„ , п,>„I
1И1‘Т'Г и
'хв развиитъ наи-юлт.ма
редовегь
и спедегната
ерсде"»а1«» на Съюза и нзематъ наи-живо .участие в», всички предстоящи
т
Съюзни екскурзии и пр

г ^
ДОБРУДЖЛНСКЛ МЛЯДЕЖЬ

СТР. 2.
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из |удв)ния,
И иай-

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

..

Ъ -.1вСП1ИКЪ. Той
еак
приходни
.

‘■ О *

“ЛЕ

се с-реми да
:дейн
ни усилия,

| р-спекгъ къмъ
•тилво)», ч игс при закона!,
: зрои-.н--- таг. ииства, най-

•* бхлгоритс, ■

* пост
- • по.1< ке-мето на безгласни
, аон, каю немедлено изпъл
нява гъ и най
непростеамге
прищенки
властници! к.
Гражда! М■ • 11 а I;
страна е
И1ГубИЯЪ ВСЯ!
поли тическа и
културна физ иономия:
може свободно
овЪ
своите политически разбиратой не може прямо и Озиретятствеио

па

к 10 кУпт/ренъ
телеиъ д-ець.

се
и

прояви.

просв кг и-

има Добругжа!

Обшо

вървеж ъ

|.а учебнитк занятия

това

сж огнищата

тая
нещастната кутлтура
още ло-исшас?|ча земя.
Учителитъ ромънци, въ покмага си

часть

сж младе-

първоначално образо
вание. миянств ватъ но цклъ
де н. аъ механитк и вършатъ
дклото
сектата, чрезъ
ицията.

11 ммо-

пускать децата
тия .учи;|иша*.

въ б «дни

|ремеиидни
. невеж и" сьсъ
ще се ч •рвя1гъ?!

какво право
V-'. С.ччебн, инч власт
н от шачива кактч
посочените едучаи,

къмъ

безброи беликони:!, която се вършатъ въ
страна.
Тя изпроти

ю б етзакоини
пзояаи,

общес

ори

ставать вь успов ия.
»/Щи

чай

т .яката

изключавьзмож-

мссть

самостоятелиость
ГЛ1СОПО)даването.

\'1 Уп '■авдението на пощиппь
е въ п.чьнь
рамилчядата
К.ШК1
'оОни прагове. То
мроч уска рев
частната
ешна и
външно коре
сио-цценния.
Бьл гарск тГ.
и
опозтционни вест ници

VI Ми/ерзчта
просеештезите ц„.ститвтц въ тая
тъмното нро.нвюше ни тая управа.

лети,

Положението нз бья
частни
училища

книжа (както напоследькъ се
разкриха вь -единъ чропесь

тЬ и/. Независимо о.ь това,
ВЪ М-ср
корупцията и
разбойн!и югтното стават ъ
записи

»ся«о възпитателно и културио-

вь Трибунала).

про.ветено значение иа ткхмото с*гщсегвуваче. Споредь
наложена,, официална тфо,рамо цклато учебна матефия

ческо

VII

дисциплини с* застжпенн
никому мечнятния офи н Иалемъ
езикъ и^питомци,к учат..
ИЗуС1
тру .1

уро
Га^а пре'УРе
тк се възпитаааг ьвь Ду <а
естетика
* «ата
и умственото) ратитие
бивши ханища, слуне

шурни,
гамь исчатъ да
изгоня гъ
Л ее шитк бе1СЧОкойства оть сгря
власп.та
създавать иепон
ре
ботата атмосвера
Не.
тоАа ие сж училиша,
това сх лудници!
СЬООЯ 1ИЯТ-Т
нагюд>1итк
учили/ца вь
а (по колкого
с«х класиче:«а р!д
Д • к -1 ь ойа 01Ь 10

.'Тк

тк 1 1Д ТО 1110 101110
•усруте!
шефов;.
о*‘ и Д| .- неизмамни и
иеи .чистени, сьсъ- прозупени
—
Про.0,4114. ч-сто бетъ врати.
ени. оезъ най елемеи-

и

дори

ценни

Стопанското и икономиположение

отъ

,-д, Она

танка на начини по които офнцчалннт-ь бири чеитори му
батн точъ,

революционе-1ь начинь да изучавз/ ь4 чужди е ика, научните

Коми-

Добруджански

гетъ, Д-вото .Цтръ Яспару>хъ-

разп| остраняват ь от» органи-

пази ята с* принуда ти.по спи

разъро^транеимею

а живке свободна и незв-

ходять
по
тоя пачи ь ‘ , оть подлежа
1ШП к на задължително обр
зояаниа
взели отъ ткх

.ь н:

съ

!- 1Н1 вее

неро.юво.

Грамаднияп» бюшкегь на дър
жавата (та |924/2Ь бьзлиза на
24 милиарда лей
'/, оть който
за вое. шотомини .терсво - при
едно
банкнотно обращенис
1Н миллрпа п-й) нти.чв!
II рия
ХОДИИ мо юници, и
дир-ятъ: стоп.тнитк

г*е«I«стио

ограбвать на граи

. Яко държавата та I логе
«тема 30 лей ЛЛН.-КЬ
схиция посой
иа
границата
ма 1000 лей (28 лири стерваго-1). ЙСЬс
кулата се ть
че търговець. който
| ьрви
гайдата

оГ?

м.з

Т/1в изплаша от ь Iмето
РУпиачо съ дв-«ьци.
бани
ь «1е1нрпй ;,уШ|
рмо
морвдио пес елемисю
сгр.-м «.е е отзовало

:?о

-ени--, • е
МДС I I
ИЬПЬ ТИ ТИЯ сп-емгжь
• Други ниво

6Т

къмъ

роосо-о по |Ире
е нам кри пос-.е
снима

Р Ак

е

своя ГД неволя,
НСГ0.КЯ спаситепечъ
РошвъПочки

и всички

3.

постс-

Шт—
■г
виять ноиь

.Добруджанска Млааежь“: за-

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

• ъ уб ••йчтва

мост

»'.ька цена

или Оощодобруд. комитет ъ за междунаоо лив
п;>01Ш1аидв
всички
наши замояни сьнаро пици е

/V

Особено мре1ь п-цитк

писваме: абонати за послея
Съюза.
и нови членове
на

и урага нъ,

домосъ
зина

' сб.

прели

две години време.

от-

ата

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

гъ>

соиоч-

»аналии, безчинства и т раб

надъ

грТбва

иечно да наетвям-.

ртвуяатепность

13Гр«

колосал на и

она

лндна згра
нали да строим ь

лава се всецкло иабксии

тарнитк условия за правип'<ия

на ш

агнтацио-

ириолъ, коню ше трае

съюзната кннжиича и пре
ди всичко съюзиьи орга

Пор. Анореечь
отъ

Предвилъ и 'шия

и юли, век
епинъ от ъ
тркбва
се таене най-рев-

04
наовнсиалъ

оста
ава една и

иите луиф «те за ловъ, само
и сам».
^5 Па имъ измжк-

Предстояшит^ задачи
т

клокочещия подъ кра

ката и вулканъ и

ск.ца.

чктураицнж съзир)

на добруджанскитЬ д-ви „Добруджа -.
Много надежди и много поглеш
'•1 уп
къмъ Плквень.
Въпроса .11 сплогеностьта на ц-Ьл-т а добру
чека
емиграция въ България; пешо по вече на ъ< и <м- лоо
руджански организации вълнуваше всички. Ние щит
нахме лозунга за създаването
мЪ И
едииъ
единствен!» сьюзъ
всички детбруджански осианизайки, който съюзъ гарантирайки ' сплонт^.тьга
между съюзенитк организации и авт
на
вскка една оп» т Ьхъ поотделно, ла импу п. •>, ) и пр1члича
въ обновеното така движение ВСИЧКИ ЧеСГНИ И СИО
собн и лобрулжании.
VIII конгресъ. не оправда цоьерието на емиграиията. зашото вместо сплотеност ь. •ой създаде ново.
ПО страшно и по катастрофално разцепление.
Слава Богу, че ние сме далеч., нретрана и, тази
раздвоеносгь, оть тези раздухани ■ мас/и
тргинностьь и лични амбиции.
Кол кото и да с гежъкъ намичи. ръсп
го носимъ бодро и съ най-гол к о ус~ . ше.
Съюзената добруджанска м.|аае>> •. се показа
трез ва. по въздържана и преценили вя.«•>
Добруджанска
Да жпвке Съюза
млалежь
който всква не раздор ъ. а помирение режду лобрулжанци и ратува за ткххното единение’
Младежи агитирайте за сплотяване на всички п-ва
въ еяинъ обшопобруджански сжюзъ! •

нощна работа

5. Но за автономия.
кввто иЬкои прешидиратъ,
може
става и дума.
Так разс
- сжждава и комплором:
ам.ънС! ага
която

речъта

иасъ

интересъ,

Предъ и следъ VIII конгресъ

запреш

систематичною и па-ово
сепваме на
чужди елек

се ф
П.
г
,•

1

провинциални

д

съюзни

;и при1иш1еж.а1 ь на СьГк еждва месеци на усирабо-о
н
задължения
къмъ съюза и еиинс1Веною
Право пре

това време е

да

о иг
НОИС1 и

Мону.ш

това !1В1Жение.
талниятк

ЮПН

зостъ

ностьа, съе.нняващъ
мощенъ
обцодобруг
добр/дж.

едннъ
съюзъ

организации

може въ б*даше У»
игк
I кла
раи»
една още
пода >изпеем ь
блкскаиа
дейность
тркбва

тр/чЧш

обезателно ла бжпагь подпо
могнати оть всички
съюзни

отъ

членове, защото дклото е об-

лютно нео 6/011 имооще: по-вече
отсега нагоени» Дви!жеииею

и общи усилия

се иа-

сплотени и
една скала
а рамо
до рамо
ще щнесе:мъ
плещи) к си онази бо рба. ко
яго ни предстои
/а фронда водим ь: протнвъ тиранпзма и

невеж еството

шлтв
сънар,
борба, I.обаче

1

лосалии сре.дства,

на на-

За
дни

ко

съ каквиго

ро|1иолагаме.

обаче

|ргааи»рн груда

Ком И1СТ
та за Международна пропаганда

сс- появява вь

Пленен?,
Добруджанския конгресъ [Замъ делегата
брагскмгк намъ организации съюза
Добрупж
г. Николова скота младежь Ви припкгствува
лозунга: Феперг
»иио..). къмъ
пия
всички добруджански орг
• лнизании за сноб»
гарската I чма литература и
и незавнсимосгьга на Д<тб|руажа. Движение-:
е епимь б . рь м трудопитЪ
тркбни ла бжде р/лковолено само огъ уравновесе-,
бибпМОТОП'
И зфт оринчни хора.
Въ еднм ъ
страната и> освобождението
па Бълва ли по
— ' .парни ь.

ГЕЦ

ор*
съ
а- н
К.

много ясна форпоз шев чит л СЛЯ

е

Прсдссддтсль Андреевь. секрстарь Мзадсновъ

Плснспъ
Добруджански конгресъ. Най-с ърдечнн прь»
вктегвия и благопожелания
делегати|тк отъ орат
скат намъ орг.
Дано VIII Доорупж конгресъ донесе желаното Ф»
дернране на всички дгюруджамски организации еелна мошна Добруджанска фенера ПИЯ.
Сипа напраздно пилеене на сили и средства
лттелираме м обшо отрезвдение и ви зовемъ кь«-.

пределеиа

нЬколко !>«
•<<|<|.'саиз

Такз
как
ра шределене

лично,

та нп ■
М.1К>
Да ОЖДе
че)ена

:1;.

и

книга-

мслуж/ш<1
■ рлжлвннн ь

сте по-вече»

щш% даат: х::1;"’ '■ ^

др. кинфе 1 оШ
стави)ель
иман ъ
добре

като

прел-

На дружеството Иарь Мспару
XI,
Председатепъ Ромаиъ За.хариквъ
Сскретарь Г. Госиодииоаъ.

ТЪНКО.III

ювою че-

конопи) елово.
0<ъ I .чапИЯ
С| ат истина)а
Г-

Кир.

Поповъ
к-инат.-,

кду пру-

има П|
) айт

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

г"1

юю. т. Попов» I

Обявление N91

•штнини
м |-/)||.| •аконоОите.
ъир
очтмичееъпя
оцОно тъста
настоящата 'ние
килии/-.

,,

и ра

С 1.об"|;ц*а сс за скедсппе ма интересг'*111111 ^ 101 >тъ * ^°бруджа добруджански М.^дс-жп. желающм да следватъ въ намиращи-

”’Гни

Уш«нпшТ°Ж
такта кнм*тр

дш агитац. месеци

г|; сс |;ъ Ка1’на ' '<~оии заведении, че ат*
К|Ч1ВаЦ1-Ю ИЗ Пансиона, КОНГО ще 6 16

Да пазнкь съюзнит к гредс
раздорнщи

ници,

».„р*,.™,;

-“'У-

иа! Ь. гтрив
н е
•:оЖ1 .
да проучи

да блис доизграден/-,

презъ
отъ иасъ.

!П

до
1

• » ..................... бразцово при специална - >•
I рз.МЗ II Ог0|'.‘1М1. НЖТаВММЧеСКИ
лерсом .31:
' г
ю !иъ авгусгъ.
.
/КеЛЛОШИ г|,
постжшпъ въ пане а-

и бетс
сега

е абсо-

тркбва да бждде шаснато
предъ. нор)е и начллъ.

легат ъ.

№1111111111

.11 МГ
ним ь дългиъ си

всички

ь.юзеии съ иась.

лжлп

итацношит к два

Брой 3
Пленен?»
Добруджански коигрсс-ь. Обшолобрулжанг,,.,,
комигетъ за международна пропаганда нкма да цпълни достойно задачигЬ, които има ла реели
ако не се присъедини къмъ обшия повикъ
'•Ь>
(Изгорим, устройство, ре
кушчга лсюрулжанска емиграция: побрулжаноснот:
шения)
движение ла остане по край! чуждо на авантюпг
антюристи*
нопълзновения и сгранични влияния; бждащеп
Пор . ю|) юю
«аглавие
р.пн
ководно Нзло
ОрГсзнизаиияга па изхожда и*
атана и сс получи
ре:акцията ми 1ВЪрае
еркяага на най просв ктепитк добруджански дкятел
■> грудъ
известния)ь
и високо ла
пържи знамето за свободна и незав»
» чбшсстаеникъ
сима Добрулжа.
тру овото законодателство
Като привктетв ува г I пелегатитк съ тия 110)»»
и Д •
никоювь, Плчалтрулъ пания и каго цени дклото на което безавктно С* «
пик •■ II) с
името
мри М**.
1ъ}>110ВМЯЮ и препали ла служзгъ — позяравлява ги и пожеланГру Д.1.
ползотпорна акнносн,. Да живее федерацията на вси.
С». )(с (жиге.чност). можем.»
кт1 добруджански орг.знизаиии.
е първа-

Прочее на работа неу морна
ири
• приятелки!
Ш1азимь и зан анредь
сплотеносг.г.1
жду
неоГI ДИС1
съюзнит
сдове,

иасъ И

сх/ществимь още по-скот о нашит к /ацачи.
Дерзайте!

шьр.-оиичто, л/к-миш.
нарочната органи аца
ой- накратко и шории
иетона рооотчячс.
па

Времето отъ 1 юни по доорулжапски л ва. въз
I авусгь т. г. е обявено за приемайки всеикло и без
агитаиионенъ иериопъ на резервно съюзната платСъюза отъ Це- )тралното фор
съюзяването
Управление иа Съюза.
добружамскит Ь лр-на вь
една облолобрупжанска
Пре
това
време
чки тркбва
манифе- организашя.
стираме явно пашата спло
.Царъ АсН.1Изъ Соф. Д
рухъ." По тоянпото приемIтеность и сжзнание.
ъюзниягь ни органь ствие на Сзфийската Добру
джански Б -аюти. и Културно
„Добрулжанска Млалежь“ Просв к ти теша Организация
тркбва
проникне на- .1 Гари Дсиьрухъ* се е
всккжле и
разпростра- ституирало така: Пре
Гпо
Ром/
нява масово.
Пв.1
Оджикс
редеел.! тель
Вскки съюзеиь чяенъ мКасиер
Пет ков ь, Ссь Пик
и вскки съюзенъ крия* кретирь Г. Госпогшноиь и чл.
тель, тркбва да си внесе съвет никь
Райна
11сабонамента поне
25 с торова.
броя 50 лв.. за
може
( офнкск I младежки
дру
вестника да излиза редов жсстн • -та Сънна
I опитно с I, -раним
23
но и често.
сугргш.та, при дневен ъ
Общс-Добружаискни
Кочнтсп. иа междуна
I) Отче!?
а
дене1ати|к
родни Мр«1мпилцда ше ОТЬ съюзната конфер-нция и
има вь ц-Ь-лиятъ си ст»Избира те
ново
пастонставъ изш-нрелмо важно ТСЛС1ВО.
Д-изто Цяръ Аспарух
заселание на 23 юни. 5
има итвънрелно събран
часа слея1ъ обклъ.
8 юг
Всичк и Г. Г. Членове
11ен.1пги.1ит1) вноскитк
комитета
имагь това
съюз
предъ вит,
разпре- икма да ■Iленове,
имат ь право
акл ятъ работата така че
борь на дел
иа въпросната пата огъ ящвта кон'!'
5 ч. натагькъ си оокдъ
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