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Изъ завета на Караджата:
„Всички предъ свешенната мисия сме равни. F\
пъкъ големци ше бждатъ онези, които на бойното
поле съ оржжие въ ржка локажатъ, че еж големи
юнаци. . . .
„Думата ми е : достатъчно да сме съгласни по
лринципъ и на дело, и съ взаимно доверие, безъ за.висть, която е изворътъ на всички злини и убийца
на всички добри предприятия, — само така ше победимъ. Другояче всичко ше бжде изгубено и сигуръ
напраздно ше бжде не само ние. една шепа хора, но
даже всички войски по целия светъ ше заги.натъ,
като се ударятъ въ скалата на несъгласието. Зашото
•отъ несъгласието се рзжаатъ интригите, разедине
нието и най-после — сигурното загиване".
, _ -^ « д х Я ^ ~ф

Цена 5 лева.

На 7 августъ т. г. ще бжде-

ВЪРУЮ.
ВЪрвамъ въ Бога Всемоглици,
ВЪрвамъ въ Правдата му свята,
ВЪрвамъ, че н а д ъ братя-роби
Щ е изгрее свободата!
ВЪрвамъ Ньойски срамъ да рухне,
ГнЪвъ свещенъ щ о предизвика,
ВЪрвамъ в ъ свЪтли день Въскресенъ
На България Велика !
София.
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Люб. Бобевскн.

тържественно чествувана, изъ ц-вла
България, паметьта на Стефанъ Ка
раджа, отъ чиято геройска смърть
се навършватъ вече 64 години.
Изпълнителния комитетъ на С ъ ю 
за на д-вата „Добруджа" въ Бълга
рия, София и Секретарията на Доб
руджанските младежки организации
Стефанъ Караджа" въ България,
Варна, еж разпратили до организа
циите си специални о к р ж ж н и , съ
които имъ нареждатъ да бждать по
ложени всички възможни усилия за
бляскавото изнасяне на праздника.
Младежкитъ - организации, горди
съ името, което носятъ, правятъ
трескави приготовления за деньтъ,
въ който ще манифестиратъ своята
привързаность къмъ добруджанското
освободително д%ло и своята готовность да дадатъ всички жертви за
свободата на поробена Добруджа.

Деньтъ на Караджата въ
Варна ще се отпразднува
на 14 августъ т. г.

т
Млади синове на поробения
добруджански народть!
Въ дните на покруса и безверие, въ които живЪемъ, погледит-fe на всички загри
жени за сждбата на поробената Родина, еж обърнати къмъ нейните млади синове — жи
веещи въ робска неволя или едва сподавящи мжката на тежкия животъ далечъ отъ род
на стреха.
Днесъ когато съ благоговейна почить преклонимъ глава предъ святата паметь на
нашия безсмъртенъ вождъ — Караджата, въ съзнанието ни ще изпъкне величавия му образъ осенянъ отъ лжчите на ярко слънце, което въ идни дни ще озари съ благодатни
лжчи необятната ширь на свидна Добруджа.
Въ сърдцата ни ще прозвучи неговия зовъ къмъ героична брань за свободата на
родния край. Щ е затръби той съ огненъ рогъ и ехото на мощния му призивъ ще се по
несе по целата земя и ще откликне въ душите на всички, които носятъ въ себе си чув
ството на обичь хъмъ многострадалната му Родина и нейния измжченъ народъ.
И въ този моментъ напраздно ще се помжчимъ да потиснемъ повикъть на своето.
сърдце — напраздно, защото сме кръвь отъ кръвьта на добруджанските роби и защото
неволята имъ черна, като кървавъ призракъ ни гнети!
И въ тозъ свещенъ моментъ ний клетва ще дадемъ—съ всичките си сили, борба
за свободата на родната земя ще водимъ и за нея ще умремъ!
Секретариятъ на Добруджанските младежки организации
„Стефанъ Караджа" въ България.
Варна, августъ 1932 г о д .

Младежкото движение
НеизбежнитЬ пререкания за и
противъ младежкото движение Сж
вече история. НЬщо повече, самото
младежко движение си има вече
своя, макарь u скромна история.
Извикано на животъ вь единъ
моментъ, когато снлитЬ на старитЬ ратници за свободата на поро
бена Добруджа бЬха насочени въ
убийственни разпри u безплодни
взаимни борби, младежкото движе
ние дойде като обиадеждващъ лжчъ
да сгрее сърдцата на ВСИЧКИ, кои
то искренно и честно милЬятъ за
сждбата на добруджанското осво
бодително движение.
МладитЬ нмать скромната ам
биция да претъпятъ болезненитЬ
чувства н да направятъ подрастващитЬ добруджански дъщери и си
нове неподатливи на внушения чуж
ди на интереситЬ и въжделенията
на поробенитЬ добруджански бъл
гари.
Ако успЬятъ да прнвлекатъ, организиратъ u впрегнатъ въ борба и
работа цЬлата прокудена добруд
жанска младежь, като насочатъ
нейния идеализмъ, безкористие, чис
тота п неизчерпаема енергия: въ
.пжтя на всеотдайното служене на
•голЬмия ндеалъ за свободата на по
робена родна Добруджа, младптЬ
ще откриятъ нови, истински свЬтли страници въ историята на доб
руджанската освободителна борба,
която отъ тЬхнитЬ здрави мишци
и внхренъ полетъ на мисъль и воля
ще получи истинския си обликъ и
ще възвести зората на новъ денъ,
изпълненъ съ непоколебима вЬра въ
тържеството на свободата u прав
дата надъ родната земя!
За подобна борба, която ще бжде истинска подвигъ, на младитЬ
добруджанци не липсватъ нито во
ля, нито разбирания. Едно малко
усилие още, за разпръсване заседдалитЬ по-дълбоко у нЪкои преду
беждения, относно способностьта
на младитЬ да бждатъ добри дей
ци, при условие на самостоятелна
денность, и пжтя за вихренння по
летъ на Млада Добруджа ще бжде
очистенъ !
Съ тактъ, чувство за реална
възможность u жива денность, мла
дитЬ ще извоюватъ и последнята
си ПОЗИЦИЯ на фронта на неравна
та борба . между срамната тира
ния на ромънСкитЬ чокои и неумо
римия духъ на поробения добруд
жански народъ.
МладитЬ носятъ въ своитЬ сърд-

Дора Габе.

На Караджата,
Не се ли три пжти обърна въ гроба,
не викна ли и твоятъ викъ не се ли впи
чакъ въ земната утроба ?
Отъ срамъ, отъ ГН-БВЪ, не се ли цъттъ стопи?
Оржжието сложихме — казахме,
че днесъ еж други времената,
Сърдцата си затворихме за чужди сълзи,
ушите си запушихме предъ детски писъкъ,
ржцетъ си в ъ в ъ джебовегв свряхме
и свихме знамената.
Седимъ и чакаме да стане чудо,
а всеки день е — робски петдесеть години,
и вс^ки часъ е наша отлетЪла младость,
и ВСБКИ мигъ е черна напасть връхлегвла,
и цлзлото ни време
е валякъ, който иде,
и гърбовете сведени отъ бреме
премазва . . . .
Викай, събуди я
земята,
разтърси я,
да се разпука и да те изхвърли
отъ своето сърдце да те изригне,
да се родишъ повторно въ земенъ огънь,
в ъ челото ти да свети като месецъ,
в ъ очите ти да грее като слънце,
в ъ сърдцето ти да зрее като зърно . . .
Не се обръщай три пжти в ъ в ъ гроба си,
отъ срамъ и г н е в ъ недей се ти стопява.
Викни въ земята: че за тазъ неволя
единъ день Господь откупъ ще ни дава !
Истинска представа за пре
следването на българския е з и к ъ
отъ страна на официалната р о мънска власть може д а се д о 
бие отъ следното с р а в н е н и е :
Презъ 1 9 1 3 г. въ ю ж н а Доб
руджа, при население 4 0 0 , 0 0 0 ,
имаше 2 6 0 основни училища, 1 3
прогимназии и непълни учили
ща, 1 средно и 2 земл. училища
и нъколко забавачници с ъ 6 0 3
ца неизказаната мжка и неизпла- учители и 21617 учащи с е ; 112
кана печаль птъ жестоката еждба църкви съ 126 свещ-ци. Днесъ,
на поробенитЬ братя, но т,Ь ревни при население 3 5 0 , 0 0 0 , има са
во пазятъ u съкровенния копнежъ мо 4 училища съ 3 8 учители и
къмъ свободата.
140© учащи се. Останали е ж са
Борбата е велика — тя иска и мо 3 свещеници безъ ц ъ р к в и , а
сърдца велики! МладитЬ ще ги да- отъ 57 българ. читалища днеель
датъ, защото живота си еж на нъма нито едно !
Добруджа обрекли, тъй както Ка
Ромънитъ наистина добре еж с е
раджата — преди тЬхъ!
погрижили за разчистване пжтя «д
„Стефанъ Караджа".
ромъно-българското сближение!

Ромънската власть и нейните
жалки орждия цинцаритв, въ
своето заелвпение и дива живо
тинска стравь забравятъ, че подъ
слънцето нищо не е В-БЧНО !
Толкова по зле за т ъ х ъ ! Не
щ е б ж д а т ь добруджанци, които
единъ день ще съжеляватъ за
тази гжша слепота!
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Свободата н& Добруджа иде!
Въ вихъра на бушуващата въ све
та стопанска криза, като че ли по
литическите въпроси останаха на заденъ планъ. Дейностьта не само на
правителствата, но и на всички меж
дународни институции и на първо
место на Обществото на Народите,
като че ли се изчерпва въ дава
нето на съвети и вземанието на ре
шения само изъ стопанската и фи
нансова област ь. Проблемите за мал
цинствата, за ревизията на догово
рите, за премахването на страшните
неправди, които Парижката конфе
ренция създаде за победените на
роди, като че ли интересуватъ твър
д е слабо света.
Но това е само привидно така. Въ
действителность, неволята, която е
обхванала нашия континентъ далечъ
не се крие само въ стопанските мжчнотии, които преживяватъ европей
ските народи. Не, нещастието е мно
го по-дълбоко отъ стопанските проб
леми, които днесъ ангажиратъ вни
манието на всички. Безъ едно раз
решаване и на парливите политиче
ски въпроси е невъзможно да се по
държа реда и мира въ Европа. До
като малцинствата, повече отъ 40
милиона въ Европа, не получатъ сво
ята свобода, до като не се ревизиратъ поне най-несправедливите ре
шения на Парижкия ареопагъ отъ
1919 год., за миръ и спокойствие не
може да става и дума. При робство
и потисничество не може да се го
вори за редъ, за миръ и за благо
денствие. Това все повече започва
да се съзнава отъ много страни, макаръ че малцина еж още на Западъ
ония, които се решаватъ категорич
но да признаятъ истината и още помалко еж ония, които еж готови да
работятъ за нейното тържество.
Жестоката еждба, която Парижка
та конференция наложи на българ
ския народъ, не може да остане за
винаги безъ възмездие. Правдата,
по рано или по-късно ще възтърже
ствува. Поробените земи и населе
ния ще получатъ своята свобода.
Една отъ първите ще бжде нашата
мила и свидна Добруджа, люлката
на древня България, скжпа.а, откжсната коварно рожба на майка Бъл
гария 1
Добруджа празднува скжпата память на своя великъ синъ — Стефанъ
Караджа,'легендарния борецъ за сво
бодата на поробена България. Неговиятъ и на другарите му примеръ,

в. д. е. е.

На 14 августъ т. г. въ гр. Варна
ще заседава Висшия добруджански
съюзенъ съветъ.
ще остане за вечно назидание на
Въ връзка съ обявения му дневенъ
поколенията. Съ невиждано себеот редъ, организираната добруджан
рицание се хвърлиха т е въ неравна ска младежь има да направи една
та кървава борба съ вековния стра- нерадостна констатация. Тя е, че и
шенъ и мощенъ врагъ. Т Б бъха сра този пжть, както въ почти всички
зени, но надъ техните безкръстни предишни заседания на В. Д. С. С. и
гробове израстна свободата на го миналите конгреси, не е поставенъ
лямата часть отъ българското племе. за да бжде разискванъ съ всичката
Примърътъ на нашите дейци по сериозность, която налага, въпроса
възраждането и освобождението е за широкото, масово организиране
наистина забележигеленъ. Въ по- на младите добруджанци.
малко отъ петдесеть години т е въз
Не можемъ да не признаемъ некресиха отъ пепилишето на истори прията истина, че на младите и на
ята единъ народъ, който бъотреченъ техния стремежъ да създадатъ едно
и забравенъ отъ всички.
крепко младежко движение все още
Днесъ, въпреки тежките неволи, се гледа съ необяснимо предубеж
които сполетеха нашето племе, все дение и обидно високомерие.
пакъ има една свободна и независи
За мнозина отъ старите дейци, за
ма България, има единъ свободенъ които може да се каже само това,
и независимъ български народъ, кой че въ най-добрия случай, търпеливо
то не може да забрави и да се от еж подписвали, години наредъ, пис
каже отъ поробенит-fe свои братя, ма и протоколи и редовно еж си
нито да забрави тъхната горка участь. плащали членския вносъ, младите
Надъ политическите граници, които не еж дорасли да се занимаватъ с ъ
създадоха озлобените победители въ дейность оть ествество, каквото е
Букурещъ и Ньойнъ, стоятъ духов тая на организирата добруджанска
ните народни граници, които никоя емиграция въ България.
земна сила не е въ състояние да уМлада Добруджа съ нищо не е
нищожи.
заслужила подобно отнасяне. Ето
Българите въ свободна България защо тя заявява, че ако и въ бждаще,
и въ поробенит-fe краища съставля- въ стремежа си да обедини и при
ватъ и ще продължаватъ да състав- влече къмъ активенъ животъ своите.
ляватъ едно цъло, което никой не е сили, бжде спъвана и пренебрегва
въ състояние да разкжса.
на, тя ще съум-fee да изгради своята
Добруджа, остава, както винаги, организационна и идейна мощь, вънай-близко до сърдцето на българ . преки недружелюбието на едни и
ския народи и той никога нЯма да я противодействието на други.
забрави и остави. Кога да е майка
Въпреки изричния текстъ на чл.
Бългания пакъ ше я притисне до
сърдцето си и тя ще остане завина 10 отъ конвенцията за покровителги неразделна часть отъ ттзлото на ствуване на инородните малцинства,
българския народъ и политииески, който гласи ч е : „ромънската д ъ р 
както днесъ е недтзлима отъ него ж а в а щ е осигури въ г р а д о в е т е
и о к р ж з и т е , к ж д е т о ж и в е я т зна
въ духовно отношение.
За него день нека всички да се чително число ромънски г р а ж д а 
готвимъ. Деньтъ на великото осво ни отъ д р у г ъ п р о и з х о д ъ , о б у ч е 
бождение на поробените страждущи нието на д е ц а т а д а става на май
чиния имъ езикъ" и тоя на чл. 7
днесъ добруджанци.
отъ ромънския законъ за народ, про
София.
Проф. Г. П. Геновъ. свещение, който гласи ч е : „въ об
щ и н и т е , г д е т о има народностни
Поробениятъ
д о б р у д ж а н  малцинства, М-вото на просвета
ски н а р о д ъ понася у д а р и т е на та щ е о с н о в е първонач. училища
д в о й н о р о б с т в о : е д н о срамно, за с ъ п р е п о д а в а т е л е н ъ е з и к ъ , ези
в е к а въ който ж и в е е м ъ , полити ка на съответното малцинство",
ч е с к о безправие и е д н а страшна ромънската държава, не само не из
съ своята разрушителна сила, пълни тия си задължения, но посег
стопанска система, п р о в е ж д а н а на и на ония училища, църкви и чиотъ о ф и ц и а л н а т а ромънска талиши, които българското населе
власть и ц е л я щ а окончателното ние въ Добруджа си беше извою
обезимотяване и оголване на д о  вало още въ време на робството
подъ Турция!
бруджанци !
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ЗшЛтитЪ на Стефанъ
Преди шестдесеть и четири годи
ни,
когато четата на Стефанъ Ка
раджа премина въ поробена Бълга
рия, за да отпочне своята героична
борба за освобождението на българ
ския народъ, въ издадената отъ нея
прокламация между другото се каз
ваше: „Братя, времето е дошло и
ни вика да си диримъ нашите пра
ва. Н§ка го послушаме и се покажемъ предъ света народъ достоенъ
за свобода".
Този зовъ дълбоко се отекна въ
поробеното българско племе, — той
стана изходенъ пунктъ на подетото
революционно движение. Нека отбележимъ, че четата на Стефаръ Ка
раджа и Хаджи Димитръ 6i»uue пър
вата, която мина въ България съ
политическа цель. Затова и нейното
значение за националното осъзна
ване и за свободата на българския
народъ е извънредно голямо.
Лозунгите на борбата, които Караджата издигна, се съдържатъ въ
.думите: свобода, в-fepa, народность.
Въ името на гЬзи големи идеали
той и неговите съратници ра-звеха
препореца на бунта, пренебрегнаха
личното си блягополучие и съ себе
отрицанието на герои-мжченици под
палиха революционната борба, която
въ скоро време обхвана почти ц"вла
България.
Самочувствието на четата и ней
ната национална идеология б-fexa найдобре манифестирани въ следните
думи, които заемаме отъ манифеста
й : „Не се надевайте никому да дой
де и Ви освободи, селещецъ съ сгърнати рткце. Надеждата да Ви бжде
основана само и само въ Вашите
кмачни ржце, защото rfe еж истин
ни и верни Ви приятель и помощникъ, който ще Ви помогне и изба
ви"
Впечатлението отъ прокламацията требва да е било извънредно големо. Въ нея заслужава особено вни
мание обстоятелството, че делото на
националното освобождение е посо
чено като народно, разрешението на
което се поставя вь зависимость отъ
щастливата развръзка на отпочнатата борба между потиснати и поро
бители.
Въ геройския подвигъ на четата,
при организирането й, особено за
нейния ентусиазъмъ, най - големъ
= Д"влъ е ималъ Стефанъ Караджа.
Надъ всичко той е поставялъ незавиеймоетьта и чистотата на револю

ционното дело като единъ „дългъ
надъ дълговете". Паролата е била да
се умре „за свещените права на оте
чеството".
Въ това отношение речьта на име
нития покойникъ, казана предъ вьзстанниците следъ преминаването на
Дунава, съдържа извънредно ценни
указания. „Всички предъ свещената
мисия сме .равни. . . . Оть несъгла
сието се раждатъ интригите., разе
динението и най-после сигурното за
гиване".
Този е лайтмотива на неговата зна
менита речь, за която F\. Савичь ни
говори съ толкова много патосъ.
Заключението, което се налага отъ
едно по-внимателно вглеждане е
твърде характерно за личностьта на
Караджата, — усп^хътъ на борбата
той поставя въ зависимость отъ вза
имното доверие, единството и несъкрушимата воля на революционе
рите, призовани да дадатъ въ жертва
своя животъ предъ олтаря на националнате революция.
Караджата не само че говореше
за това, но и съ своя личенъ животъ
доказа, «е първата предпоставка за
тържеството на революционната бор
ба еж единението и единомислието.
Жизнения пжть и трагичната смърт
на Караджата направиха отъ него
вата личность култъ за поколени
ята. Днесъ духъть на апостола съ
ослкпителна красота живее въ ду
шите на всички българи, поробени
и свободни, защото той се бори за
националното освобождение и кул
турното единство на българското пле
ме, — единъ идеалъ, който чака апо
столи и борци, за да бжде оежщественъ въ бедеше.
Наистина, днешното време изключ
ва средствата за борба, които на
караха Караджата да презре смъртьта и „да умре сь сабя въ ржка"
за свободата на българския народь.
Но идеалъть, за който той се пре
несе въ жертва, който погълна плеаца великани на българската рево
люция, и д н е с ъ и д ь л г и още години
ще примамва поколени*та и ше ги
опиянява въ тЬхния възходъ къмъ
по-добри дни за изстрадала Бълга
рия. . .
Това сме длъжни да припомнимъ
особено днесъ, когато мирния Ньойски догозоръ отново хвърли въ роб
ство добруджанските българи и ро
дината на Караджата — поробена -и
йзмжчена Добруджа.

Силите победители обещаваха на
българския народъ, че нема да лишатъ неговите поробени покрайнини
отъ правото имъ да се чувствуватъ
българи, да говорятъ и да се молятъ
на своя майчинъ езикъ, да бждатъ
неразделна часть отъ общото бъл
гарско семейство. Уви, известните
14 точки на Уйлсонъ еж най-жесто
ко опровергани отъ горчивата действителность и отъ гаврата, на коя
то еж подложени всички поробени
българи, въ това число и Добруд
жа нци.
Ромънската олигархия, следъ като
обсеби северна Добруджа, закрепости въ нея единъ режимъ на нечу
вано културно, народностно и поли
тическо безправие. Нейните апетити
пораснаха и следъ поробването на
южна Добруджа, кждето се прояви
още по жестоко къмъ добруджан
ските българи. Кърджалийските вре
мена отново се вьзкресиха, несигурностьта за имота, честь+а и живота
станаха система, а наедно съ това—
постави се въ ходъ денационализацията, обезземлянето и поголовните
убийства.
Тази е равносметката, която треб
ва да направимъ, припомняйки рево
люционното двло на Караджата. Тя
е жестока, страшна, безчовечна. И
тжжното въ случая е, че тя б е в ъ з 
кресена въ века на хуманностьта и
демокрацията, когато народите чрезъ
ОН и посредегвомъ много миролю
биви, културни и други междуна
родни съюзи искатъ да установягь
въ света търпимосгь и национално
самоопределение.
Големите хора, великите покой
ници на една нация еж изворъ на
упование и надежда. Като неугасващи фарове т е осветляватъ истори
ческата мисия на своя н а р о д ъ , — т е
еж съкровищницата на неговите иде
али и национални домогвания, въ.
техъ еж скжтани живеца и верата
въ по-добро бждеще.
Между великаните на българска
та национална революция Караджа
та не е отъ най-малките. Затова не
говата память извиква чувство на
възторгъ и средъ свободните бъл
гари.
Окрилени отъ неговия героиченъ
подвигъ, днесъ, когато Добруджа е
поробена, неговите сьнародници, че
ствувайки пачетьта му, все повече
разгарятъ вь душата си надеждата,
че едно право дело рано или късно
ще победи, че никоя справедлива
кауза никога не е бивала затривана
отъ. историята.
Въ този смисълъ зовътъ въ про-

Ив. Ст. Поповъ
предредатель на д-во „Добруджа"—Варна.

Ромъно-българското сближение
Преди три месеца, на българска
общественна почва се роди новата
идея за сближение между българ
ския и ромънски народи. Привлекла
първоначално вниманието на българ
ската обществена мисълъ, възбуди
ла за кратко време разнообразни
коментарии въ печата на двата на
рода — тази инициатива на нЪколко
български общественици, въ едно
кжсо време се видя погребана, зах
върлена въ забвение като една ни
кому ненуждна, негрдна за практи
ческо употребление вещь.
Краткия животъ на идеята за сбли
жението, както и на шумътъ около
нея,
вече сведочатъ за неудачната
стжпка на група български полити
ци въ една область, кждето би треб
вало да се действува съ малко повече
национална съвесть. Суровата действителность и сгжстената отъ плачъ
и страдание атмосфера на синура на
това сближение, умъртвиха оЩе въ
зародишъ делото на тези „големи
политици" и отъ него остана въ слухътъ имъ само звънътъ отъ чашигв
съ шампанско, изпито при тържест
вените обеди и банкети по сближе
нието.
Не можеше да бжде и иначе, тъй
като първия въпросъ, който се на
лага на вниманието на просветения
наблюдатель ще бжде'— подготвено
ли беше политически, обществено и
психологически делото за сближе
ние между българския и ромънски
народи; не бтзше ли това една ин
цидентна, необмислена и ненавре
менна инициатива, единъ случаенъ
«политически капризъ" на нтзколко
души, които нематъ чувството да
мислятъ и действатъ въ унисонъ съ
пулсътъ на българския животъ. Пре
ди всичко инициативата произлезе
отъ българска страна — неочаквано
за всички и първоначално прозвуча
като една покана и молба отъ сла
бия къмъ силния за милость и при
ятелство, безъ да дава указания, че
почива на взаимното съгласие на
двете страни, предварително уговокламацията на Караджата ще пребжде въ годините като национална
реликва: „Братя, златогривия лъвъ
реве и ни вика 1 Нека всички се притечемъ подъ неговия пртзпорецъ и
съгласно съ едни уста да извикаме:
„Свобода или смърть"!
София,
/7. Господиновъ.

рено и установено въ рамките на
една широка програма за мероприя
тия въ всички области изъ живота
на двата народа. Сближението като
единъ двустраненъ договоръ пред
полага именно посоченит-fe елементи.
Въ случая, по правдоподобно би би
ло идеята да изхожда отъ ромънска страна и следъ като бжде мани
фестация на известни чувства и на
мерения — да утвърди готовностьта
за определени реални дела, които
ще се сложат$> на раглеждане и ре
шаване. Какъ може слабия, притис
натия, угнетения, ограбения да иска
приятелството на своя угнетитель —
преди да е настжпило каквото и да
е измЬнение въ първоначалните об
стоятелства на създадените отноше
ния и поведения ?
Тукъ тр-вбва да се отбележи големата лжжа и сервилнать сжщность
на речите на българските делегати
въ Букурещъ, които имаха безочливостьта да заявятъ, че въ България
сближението се желаяло отъ всеки
българинъ, отъ „Царя до падаря".
Яко това беше само една лицемер
на дипломатическа фраза, единъ актъ
на куртоазия къмъ гостоприемството
на ромънитЪ по банкети и срещи и
проява на доброто настроение следъ
яденето и пиенето — бихме го оста
вили за сметка на авторите Но взе
та сериозно — декларацията на тези
божемъ български общественици е
една провокация къмъ българския
народъ, една подигравка съ високо
то национално чувство и на най-по
следния българинъ и една гавра съ
памятьта на хилядите бойци, напои
ли съ кръвьта си плодородните до
бруджански полета.
Като сериозенъ аргументъ за уместностьта на сближението ни съ ромъните, въ противовесть на поста
новката на сжщия въпросъ по отно
шение другите съседни народи, бе
ше и тоя, че ромънска*а официална
власть признавала българското мал
цинство въ Добруджа. Не е ли това
ирония — да се признава н-вкакво
„малцинство" въ чисто българска
область, населена компактно съ чи
сти българи. И какво фактическо из
менение внася това ромънско приз
нание въ положението на българите
въ Добруджа ? Те, въпреки всичко,
биватъ гонени, ограбвани,, избивани
— даже и тогава, когато български
т е делегати, прибиваващи въ Буку

рещъ, пееха *ввнцехваления. на прия
телството между двата народа.
Каква реална полза отъ гледище
то на българите въ Добруджа и на
гарантиране правата на малцинства
та би имало това сближение? Пре
ди всичко — официалната ромънска
власть провежда неуклонно една по
литика коренно различна отъ мисли
т е и чувствата на неколко ромън
ски политици, заангажирани въ „сбли
жението". Последните по този въп
росъ не могатъ да иматъ никакво
влияние върху курсътъ на ромънската политика по отношение бъл
гарските малцинства. И на вгоро м е 
сто — делото на българигтз-сближители съдържа въ себе си едно отричание отъ Добруджа, отъ добруд
жанските българи, отъ онези мини
мални права, гарантирани отъ дого
ворите за малцинствата. Факта, че
при разменените приветствия и речи
шефътъ на нашата делегация не си
позволи да спомене една дума за До
бруджа сведочи вече за първичната
основа на проектираното сближение,
което видно е, ще се гради върху
едно отказване и едно мълчание за.
Добруджа и нейните страдания. Д
ясно и установено е за всеки бъл
гаринъ, че за сближение'съ ромънската нация може да се говори само
на базата на добруджанския проб
лем ъ.
Преди това сближение и между
двата народа стои поваления издъхващъ трупъ на една българска об
ласть, за която преди всичко трвбваше да мислятъ херолдите на ромъно-българското приятелство.
Въ сърдцата и душите на истин
ските българи болезнено се отеква
въпроса, кому б е нуждно създаде
ното дружество за ромъно-българско сближение и кому е потребно
това сближение при днешния редъ
на нещата въ Добруджа. Като че
живеемъ въ идиличните времена
преди балканската война когато при
мирени съ участьта на северна До
бруджа, завладяна отъ ромънската
власть можехме да си позволимъ
лукса да си спомняме романтичното
минало преди освобождението и про
словутите големи „услуги" указани
отъ ромънската държава на българ
ската нация, за които най-настойчи
во се е говорило отъ почитаемиттз
ромънски политици и дейци по сбли
жението.
Днесъ, когато цела Добруджа из
немогва подъ робския яремъ на ед
на незапомнена ромънска олигархия;
когато ВСЕКИ минутно падатъ подъ
ножа на една бесна денационализаторска политика свидни български

ч а д а ; когато северните краища на
.държавата ни еж" населени съ много
хилядна емиграция и всеки новъ день
на групи пристигатъ бежанци глад
ни, боси, голи, прогонени отъ офи
циалната ромънска власть изъ род
ните си о г н и щ а ; когато въ паника
и трепетъ еж поставени съществу
ванията на триста хиляди българи
по полята на робска Добруджа —
ние ще си позволимъ да запитаме
тия видни политици и общественици
б ъ л г а р с к и : Какво правите ? Къде
тласкате националните въжделения
на българския народъ? Защо про
давате за автина слава кървавите
сълзи и отруденит-fe въздишки на три
ста хиляди ваши братя, обърнали погледъ къмъ васъ за да видятъ мощна
българска десница, пипнала здраво
техната защита, а несервилно протег
ната за н-вкакво илюзорно сближение.
За свободата на Добруджа двадесеть хиляди дадоха живота си. Ц-влъ
народъ понася съ неизмерима мъка
похищението на най хубавия край
отъ своето отечество. R н-вкъде изъ
банкети и осветени салони неколко
т ъ п и къмъ болките на народа си съвести, се сближаватъ съ интелектуал
ните сатрапи на свеите родни братя.
Никакви съображения отъ какъв
то и да е характеръ нито политиче
ски, нито стопански не могатъ да
оправдаятъ тази сервилна стъпка за
сближение съ ромънския народъ,до
като на заробените Добруджански
българи не се даде свобода да говорятъ, да пеятъ и да се смеятъ на
родна българска речь.
Свободата на Добруджа и естест
вената граница на величавия Дунавъ
— ще изградятъ и зетвърдятъ ромъно-българското приятелство.

КАРАДЖАТА.
Той бъше юнака съ горещата кръвь,
Караджата храбри, въвъ битките пръвъ,
Мждрецъ въ съвета, орелъ въ планината,
На четата гордость, слава въ борбата,
На Хаджи Димитра съратникъ и братъ.
Като него храбъръ, като него младъ.
Ив. Вазовъ.
Историята на българските пред- протестира противъ беззаконията и
освободителни борби е отбелязала произволите на турската власть, той
къмъ средата на миналото столетие, смело се хвърля въ огъня на рево
имената на не малко героични си люционните борби.
Той е въ легията на Раковски въ
нове на поробения български народъ,
които работиха и загинаха .по бал Белградъ.
Той е между хъшовете въ Б у к у кански чукари" и „горски усои" на
родната земя, водени отъ големия рещъ, където неуморно работи за
идеалъ за нейната свобода и неза- повдигане духътъ и волята имъ за
борба 1
висимость!
Насърдчава. и ентусиазира едни,
Между г в х ъ блести съ ослепител
на светлина образътъ на Караджата, кори и жестоко бичува други, които,
положилъ мъченически, многостра въ пиянство и леность, еж забрави
далния си животъ, предъ свещенния ли дългътъ къмъ поробената Р о 
дина.
олтаръ на Родината 1
Той кръстосва балканските дебри,
Караджата беше единъ отъ мал
цината, които съчетаха делата съ съ отборъ другари-хайдути, за да
думите си. За него може да се го мъсти за поругана народна честь!
Годината 1868, последнята отъ ж и 
вори само съ чувство на благогове
вота му, увенча неговото дело с ъ
ние и възторгъ !
Неговиятъ неспокоенъ, борчески ореола на неуведаема слава!
Ведно съ Хаджи Димитъръ, наче
духъ и вродениятъ му стремежъ
къмъ свободата, с ъ му отредили още ло на 128 бунтовници, той премина
отъ юношеските години, неравния тихия белъ Дунавъ и встъпи въ к ъ р 
пжть на неуморимъ борецъ за на вава брань, съ втзковния тиранинъ,
на свещенната родна земя, призова
родни правцини.
Гордъ съ българското си съзна вайки на бунтъ поробените си братя!
Една кървава диря отъ дунавския
ние, СМ^БЛЪ и непоколебимъ въ бор
бата си съ малки и големи потисни брътъ до Балкана, бележи неговиятъ
ци народни, Караджата израства въ пъть къмъ безсмъртието 1
Чутовниятъ муподвигъ — . д а умре
съзнанието на поробените си съна
родници, като неустрашимъ защит- съ сабля въ р ъ к а за свещенните
никъ на онеправданите и вечно г о  права на отечеството" — заслужено
вдъхновява и ентусиазира прокуде
нените.
Самъ преследванъ, затварянъ и ната добруджанска младежь и й
изтезаванъ заради дързостьта му да вдъхва вера и упование въ собствен-

„Градъ Д о б р и ч ъ з а п а д а " *)
Добричъ — фарътъ на златна Д о 
бруджа угасва ; по право казано, г и 
не търговското съсловие, а знае се,
че градъ безъ еснафъ е гвло безъ
сърдце.
Невгашния добришки панаиръ.невгашното икономическо оживление,
шумътъ произвежданъ отъ безконеч
ната върволица каруци и пр. пр., кои
то съ чувство описва Иорданъ Иовковъ, откриватъ завесата на богато
минало предъ което днесъ блуждае
окото.
*) За да иматъ всички, интересуващи
се отъ положението въ Добруджа, истин
ска представа за отчаяното стопанско по
ложение на добруджанци, предаваме, по
местената въ бр. 146 отъ ваприлъ т. г. на
добричекия в-къ „Ново Единство", статия
върху бушуващата, въ нъкога цветущия
гр. Добричъ, страшна стопанска криза.

Новата 1932 гоц. бе посрещната
съ затварянето за винаги на стоти
ци магазини, дневно се затварятъ
нови, а предъ зинала протасть съ
почти всички.
Доверчивъ по природа, нашия ес
нафъ пласира по-гол"Ьма часть отъ
капитала си било срещу продълго
вати хартийки, които ще пожелтеятъ
въ разстояние на 30 години, било
срещу така наречените „ordonante",
които днесъ могатъ да послужатъ
„за да се накъди човекъ" (както се
е изразило едно видно лице) или
просто срещу дума. Сполучилъ да
се прояви срещу доставчиците си
като честенъ чоаекъ, той получи ш и рокъ кредитъ. Тежкото икономиче
ско бреме го завари точно въ мо
мента когато изпита жалките после

дици на доверието.
Той се бори смело, старае да се
изтръгне изъ ноктите му, но явяватъ се доуги фактори, които го пращатъ въ дъното на океана, п р и н у ж даватъ го да дръпне зевинаги облавите. Това с ъ данъците. Не знаемъ
дали министерството на финансиигЬ
е разпоредило повишението имъ, п о 
неже бюджета е значително намаленъ, но смеемъ да верваме, че и з 
пълнителните органи при облагане
то си позволяватъ много своеволия;
повишаватъ по най-безбоженъ начинъ (даже и двойно), а при с ь п р о тивита на търговеца се изтърсватъ
редъ вулгарни думи.
Това положение не може да не от
чая нашия еснафъ, това ще рече да
работишъ, да се трудишь за ч у ж д и
облаги, а не за улесняването на твоя
животъ. . .

Е. Багряна.

На

постъ,

Калиакра. — То сънь ли детински, или приказка некаква беше,
или споменъ, случайно избликналъ, и незнайно когашень и гдешенъ?
Не, азъ виждамъ: пълзя по скалите—обгоренъ, гологлавъ, босоногъ,—
и предъ мене е само морето, а надъ мене — небето и Б о г ъ .
СрЪдъ вълните, безгрижно игриви, стадо черни делфини се метатъ.
Нажежена отъ жаркото слънце, като огънь ме пази земята.—
За последенъ пжть седнахъ тогава до безкръстно самотния гробъ,
за последенъ пжть, смъртно разкжсанъ, да реша: бежанецъ или робъ?
И
и
и
и

азъ тръгнахъ. — Далече остана - и гористата стара могила,
до нея, селцето ми родно, като въ майчина лазва се свило,
бедняшките гробища бели, дето всички обичани спятъ,
въ полето, къмъ Добруджа равна, лжкатушно извилия пжть . . .

Калиакра, — отъ седемь години т у к ъ на поста стоя'- и те гледамъ:
тъй позната, и близка, и родна — и миражно далечна и бледа. И когато край поста отъ северъ параходъ приближи — като весть —
като въ съне
азъ знамето вдигамъ, и за тебе — отдавамъ му честь!

Северна , 1,ооруджа

За нея почти не се говори. Д к о 
гато стане случайно дума, чувству
ваме я н-вкакси далечна, забравена.
Нейното име не се произнася, като
че ли отъ страхъ, да не се събудятъ
стари, мжчителни спомени. Или мо
ж е би, защото въ съзнанието си от
давна сме се помирили съ мисъльта,
че е безполезно да се мисли и го
вори за Н-БЩО безвъзвратно загубено.
Беше време, обаче, когато север
на Добруджа не представляваше въ
народностно отношение, това което
е сега. Тя беше огнището на българ
ската просвета, въ годините преди
и непосредствено следъ освобожде
нието, а северо - добруджанци беха
носители на високо народностно съз
нание и крепъкъ български духъ.
Упоритата имъ борба, за извою
ване на училищни и църковни правдини, техната трогателна пожертвувателность за великото дело на ду
ховното и политическо възмогване на
поробения български народъ, достой
но красятъ страниците на българ
ската история.
В ъ днешното време, време на грубъ
човешки егоизмъ и безприм-врно безните й сили, въ борбата съ заробителите на отрудения и онеправданъ
добруджански народъ.
Добруджанската младежь еверенъ
стражъ на светлия идеалъ на слав
ния Караджа и днесъ съ удивително
себеотрицание работи за тържест
вото на близкия день на свободата
на златна Добруджа 1

Ив. Ц. Ханджиевъ, Варна.

различие, примерътъ на северо-добруджанци требва да накара да се
замислятъ за своя човешки дългъ
и историческа отговорность, всички
ония които могатъ и трЪбва да
жертватъ, било фвдства, било зна
ния и сили, за великото освободи
телно дело.
Историята на борбите на северодобруджанци може да поучи въ мно
го отношения всички ни, а особено
нась младите. Старите си отиватъ и
отнасятъ съ себе си своите и з ж и в е лици и спомени, а ний тъй малко
познаваме трагичната сждба на ония
наши сънародници, които б+зха пър
ви между първите въ неравната бор
ба за свобода и независимость.
За да дадемъ възможность на на
шите млади сънародници да се запознаятъ, макаръ и много на кратко
съ историята на северна Добруджа,
за времето отъ Берлинския конгресъ
1878 год. до къмъ края на миналия
в е к ъ , когато именно се извърши
онова жестоко обезбългаряване и
денационализиране на северна Д о 
бруджа, ксето я доведе до положе
нието на неузнаваямость, ний поме
стваме извадки отъ великолепния
трудъ на уважаемия г. С. Чилинги-

ровъ — „ Д о б р у д ж а и нашето
възраждане".
* *
Това решение на Берлинския кон
гресъ 1878 г. не харесва и на двете
народности. Ромъни и българи протестиратъ и негодуватъ срещу него.
Първите, че имъ се отнема съ чл.

45 Бесарабия,^кс»ято ромънците с м е татъ за своя земя, и се дава на Ру
сия, отъ която пъкъ б-вше отнета
презъ 1856 г., следствие на париж
кия д о г о в о р ъ ; а вторите, че се лишаватъ отъ свобода, като се подхвърлятъ подъ ново владичество, не
само нежелано, но й непредполагано..
Въ ромънския парламентъ ставагь.
бурни дебати по поводъ на тази не
правда. Противъ нея протестира ка
марата още на 26 януарий 1878 г.,
когато се научава за тази размъна.
отъ предварителните преговори въ.
Санъ-Стефано, съ следнята деклара
ция : „Събранието и сенатътъ обявяватъ, че еж решили да запазятъ
целостьтй^на страната и да не приематъ, каквото и да е отчуждаване на
земята й, подъ каквото и да било
наименование и срещу каквато и да
било компенсация или обезщетение".
Петь седмици следъ това 46 депу
тати взематъ решение, предназначе
но да бжде гласувано въ заседание
то на камарата отъ 28 юний 1878 г.,
което г л а с и : „Като взема въ съоб
ражение, че каквото и да било при
съединяване на територия оттатъкъ
Дунава не е въ интереса на Ромъния и, че то ще стане причина на
усложнения и бждещи вълнения, не
приема анексията на Добруджа къмъ
Ромъния по никакъвъ начинъ и на
никакво основание". Неприязнено се
държи и целото обществено мнение,
което, обаче, скоро се разделя на
две. Едното застава противъ Доб
руджа, а другото за нея. Аргумен
тите на първото течение се криятъ
въ- етнограФическата отчужденость.
на тази страна отъ ромънското к н я 
жество, защото е населена съ бъл
гари и, като т ъ й , никога не ще бж
де здраво^въ ромънски ржце. То да
же допуща, че единь день Ромъния
ще има да се разправя съ български
възстания тамъ, които ще затрудняватъ, както вжтрешното й спокойст
вие, така и нейното международно
положение. Освенъ това, съ тази не
правда се хвърля бацила на враж
дата между двете съседки
Ромъ
ния и България, които по географически и стопански, па и по истори
чески съображения требва винаги да
бждатъ близки и коректни. Европей
ските сили — проповедватъ високо
привържениците на това течение,
водено отъ Димитръ Стурдза и Петръ Карпъ — или не желаятъ добро
то на Ромъния, или не разбиратъ,
какво зло й вършатъ, като й даватъ
да владее чисто български земи. Но
ако Европа е коварна и слепа, ако
тя не разбира историческите истини,
нека поне ромънците не бждатъ та-

кива, нека те се покажатъ по дал
новидни, като заявятъ : не искаме
Добруджа ! Добруджа не е за насъ.
Нека рсмънскиятъ народъ не забра
вя, че неговото щастие е въ отказа
му отъ нея. Чрезъ този отказъ само
ще си осигури той за винаги прия
телството на българитъ, толкова не
обходимо за доброто бждеше на Ромъния. Добриятъ съседъ е винаги
по-цененъ и отъ най-добрата териториялна придобивка.
Второто течение проповъдва про
тивното. Споредъ него, Добруджа
щ% требва да се приеме, не защото
принадлежи исторически, етнографически и географически на Ромъния,
а защото такова е било желанието
на конгреса и на Европа. Да се противятъ ромънцигв на него, би зна
чело да си дирятъ съ свещь белата
и да навлтзкатъ върху себе си ненавистьта на е в р о п е й с к и т т з сили.
Колкото за населението, макаръ инородно, не бива да се мисли. Бълга
рите, казвать водителит-fe на това
течение, сигурно ще бждатъ прину
дени да въведатъ въ княжеството
си единъ строгъ и изключителенъ
режимъ, додето поставятъ политиче
ското му развитие на здрави основи,
а ромънцитв — по-културни и поопитни въ държавно отношение' ще въведатъ въ новопридобижтв
земи режимъ мекъ : съ мъстно само
управление, местна милиция, свобода
на печата и пр. И този режимъ не
само ще задържи българитв въ Д о 
бруджа подъ ромънска власть, но
дори ще привл+зче и тия отъ Бълга
рия, които ще предпочетатъ закон
ния режимъ на Ромъния предъ т и раническия на отечеството си.
Но българите малко марятъ за тия
переспективи, защото съседството
имъ съ Ромъния добре ги е научи
ло, на какъвъ правовъ редъ е спо
собна ромьнската държава. Па освенъ туй, Т Б еж мечтали отхвърля
нето на турската власть, не за да я
замБнятъ съ друга, а съ своя собст
вена, която ще ги направи господа
ри на исконни български земи, за
вещани темъ отъ Д Б Д И и прадвди.
За г в х ь не е важно, по-добре, ли
ще бжд.1ть подъ ромьнско управле
ние, а ще могатъ ли тъ сами да разпореждатъ съ еждбинитв си. И въпр-вки изричните постановления на
берлинския договоръ, Т Б правятъ на
първо време всички легални опити
и на всички страни, за да осуетятъ
неговото приложение. Б ъ л г а р и т е
твърдо верватъ още, „че протоколитв и на най-великитв правител
ства не еж въ сила да промънятъ
естественний редъ на работитв". Во

дени отъ това схващане, добруджан
ските българи пояаватъ още презъ
февруарий 1878 г. петиция до рус
кия импараторъ, въ която молятъ да
се застжпи за твхъ. ft кога дочуватъ слуха, че самъ Каролъ се отказалъ да вземе Добруджа подъ
своя княжески скиптъръ, т е бързатъ
да го поздравятъ за този жесть и
да му изкажатъ своята благодар
ности
Но когато българитв се убеждаватъ, че тия слухове не почиватъ на
нищо и, че Каролъ е готовъ да прие
ме не само Добруджа, но и всека
друга земя, съ каквато народность и
да е населена тя,г стига да затвърди
положението си като владетель, те
почватъ да дирятъ други средства за
въздействие надъ ромънитв. И още
сжшата година една телеграма отъ
Букуреидъ съобщава на N. W. Tagblatt, че една чета българи подъ всдителството на Млександъръ Петровъ се сблъскала съ ромънската
войска и убила двама войника, а единъ ранила, ft за подобенъ отпоръ
отъ страна на българите дава поводъ, както подхвърлянето имъ подъ
ново робство, така и зачестилитв
неистовства отъ страна на окупаци
онните власти, крито съ делата си
най-ясно показватъ, че за твхъ Доб
руджа е не освободена, а завоювана
страна. И едничката имъ ц-вль е да
прокудятъ по възможность по-скоро
българското й население или така
да го омаломощатъ магериялно и ду
ховно, че никога да не е въ състоя
ние то ла какъвто и да било отпоръ.
Обаче, на първо време това не имъ
се удава леко, което страшно ги сър
ди. И каква е била техната изнена
да, когато осъмватъ единъ день съ
разлепена по улицитв на Тулча прокламация съ низа отъ ромънски не
истовства и съ протестъ срещу твхъ,
добре се разбира отъ вестникътъ
имъ „Romania Libera", който, като
пише покрай другото, че „упорство
то на българитъ е безпримврно",
пита, „защо правителството мълчи,
или ако говори защо говори повърхно. Какво зло е сторено на ТулчанСКИТБ българи, които залъпили прокламация срещу ромънското прави
телство ?
Правителството, обаче, не е още
въ състояние дч даде веднага задоволитепенъ отговорь на ромьнските
шовинисти. То още само не е добре
ориентирано, какъ трвбва да постжпи съ Добруджа и съ нейното ко
ренно българско население. Но ко
гато начертава окончателно своята
линия на поведение,то бьрза чрезъ
устата на Когалничано да каже на

българската депутация, отишла при
него, когато тоЗ е посетилъ Тулча,
че българитъ трвбва да оставятъ
вевка надежда за Добруджа. Т Б мо
гатъ да я иматъ единъ день само съ
кръвь, както съ кръвь еж я вземали
ромънцитв. ft комуто не харесва
това, да отиде въ България или въ
Русия. На другия день повиква ико
нома на българскиттз черкви въ Тул
ча, който е билъ въ депутацията,
повтаря му сжщото и му обещава
само училищна свобода, но не и чер
ковна.
И, действително, първиятъ пристжпъ за поробването на добруд
жанското население ромънитв поч
ватъ съ отнемането на черковната
свобода. За да облекатъ, обаче, т о 
ва си мъролриятие въ законна фор
ма, Т Б повдигватъ въпросъ за собственностьта на черквите, като поискватъ отъ народностите, които г и
притежаватъ, издадените на г в х н о
име фермани. Когато направятъ това
българите, ромънскитБ власти отхвърлятъ часть отъ тия фермани.
защото НОСЕЛИ не името „ б ъ л г а р и " .
а „урумъ милети" или „християни",
макаръ да еж издавани по българ
ско ходатайство, съ български и ж дивения и за българи, макаръ rfe и
да еж ги строили, само на неколко
мвста подпомогнати отъ власи и г ъ р 
ци. ft за тия черкви, ферманит-Б на
които НОСЕЛИ изричното означение,
че еж български, почватъ да събиратъ подписи отъ мвстното населе
ние — лесно е да се разбере по к а 
къвъ начинъ — че еж ромънски. Н е 
зависимо отъ това изхвърлятъ вед
нага всички славянски богослужебни
книги и ги заместят ь съ ромънски.
Тамъ ДБТО еж срещали отпоръ, не
еж подбирали много средствата. Та
ка въ с. Черна изхвърлятъ попа отъ
черквата, защото не имъ далъ чер
ковните ключове, а въ Бабадагъ затварятъ учителя, следъ като еж му
ударили 25 тояги. Тъй се е постжп
вало и съ всички други будни граж
дани и учители въ Добруджа, щомъ
не еж се съгласявали да предадатъ
въ чужди ржце плода на българска
та народна дейность. По този начинъ
българските черкви почватъ една по
едни да преминаватъ въ ромънски
ржце.
Сжщо така постжпватъ ромънцит в
и съ училищата. Още съ дохождането си, т в турять ржка на у-шлищнит-в помещения, както и на училищ
ните имоти подъ предлогъ, че принадлежатъ на общината, ft тамъ, де
то това не имъ се удало на първо
време или не имъ се е удало никакъ, не допущатъ българско обу-
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чение. По тази причина тулчанското
училище стои затворено няколко
месеца презъ зимата на 1879 г.; отъ
двегв български училища въ Бабадагъ едното бива обърнато на воен
на болница, като изгонватъ децата
с р е д ъ зимата, макаръ да не е имало
нужда отъ такава, поради обстоятел
ството, че войната е била отдавна
свършена, а другото ведно съ черковата даватъ на ромънската общи
на, к а ю нейно. Мачинското пъкъ,
казва допистникътъ на в. „Българ
ски гласъ", „още се гордее съ кофаря на вратата си, когото му еж
накичили власите". Въ Кюстенджа
дори евнката на училището не е ос
танала. Учителите въ селата еж на
клеветени като бунтовници и пр. Спасяватъ се отъ затворъ или прокуда
само ГБЗИ, които могатъ да дадатъ
рушветъ. Тамо пъкъ, дето не номиратъ пригодни училищни сгради, построяватъ такива съ средства на об
щините и съ принудителна ангария,
като взематъ владението имъ, въп
реки всеко право, въ ржцет-fe си.
Сжщевременно съ глоби и насилия
принуждаватъ населението да си пра
ща децата въ техъ, като запрещаватъ с ь законъ уславянето на чиракъ
или на слуга, щомъ той не е свършилъ четири отделения на ромънска
примара. Частнит"Б училища, каквито
българското население иска да си

—

отвори, еж строго запретени. ft .-кждето по милость допушатъ такива, и
то въ две-три села до 1834 г., изпращатъ и свой ромънски учитель. Въ
тия училипга, обаче, не може да се
предава българска история, геогра
фия и граматика, освенъ следъ 4 ча
са подиръ пладне, когато не препо
дава ромънскиятъ учитель. Освенъ
това, откриватъ вредомъ по селата
забавачници, за да усвоятъ децата
отъ малки ромънския езикъ.
Най-тежко еж почувствували българигв ромънския режимъ, а ведно
съ техъ и жителиттз отъ другите на
родности, следъ като започва про
верката на документиттз за право на
собственость. На първо време ромънитъ почватъ да събиратъ докумен
титъ за имоти, преминали отъ едни
ржцтз въ други следъ 11 априлъ 1877
г., отъ когаго съ законъ, издаценъ
близо две години по-късно, гбявяватъ добруджанекитъ жители за свои
поданици. Но въ сжщность искатъ и
издадените по-рано документи. Цельта имъ, както се узнава по-после,
била не да провтзрятьправоспособностьта на вевки добруджански гражданинъ, а да го обезимотятъ. Защо
то, когато почватъ да връщатъ об
ратно документитъ на притежателите
имъ, указва се, ч&повечето отъ техъ
оставатъ безъ имотъ. Никакви про
тести, никакви молби, никакви позо

Я. К.

П одъ
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Нъкжде изъ белитъ снежни ши
рини на добруджанските равнини се
зададе орлякъ врани, запъркаха кри
ле надъ селото и изчезнаха въ близ
ката горичка. ТБХНОТО тракане некакъ зловещо отекна надъ ехлупените кжщурки, завиха псета и отно
во зацари мъртва тишина. Нощьта
бавно припадаше и леденъ мразъ
сковаваше земята.
По твърдиятъ енъгъ се чу конски
тропотъ, заплюще камшикъ, заскърца вратникътъ и въ двора влЪзе
шейна. Следъ малко свътна единиятъ прозорецъ, отвори се вратата и
долетеха весели гласове.
Пристигна Бойко — на отпускъ.
Децата го заобиколиха, задърпаха
го за шинела, милваха примрьзналите му пръсти. Бойко б е порасналъ,
възмжжалъ — почти непознаваемъ.
Въ военната униформа, която плът
но сгБгаше снагата му, той изглеж
даше много по-високъ и плещесть.
Отъ него вееше сила и бодрость...
Предаваме, поместения въ бр. 133 отъ
тази година на в. „Ново Единство", Добричъ, разказъ „Подъ едно небе" отъ Я. К.
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Огъньтъ догаряше въ тенекиената
печка. Слабата свътлина на лампата
некакъ странно падаше по лицата
на заспалите деца, натъркаляли се
около печката и имъ придаваше
мъртвешки видъ. Вънъ ветърътъ се
усилваше и навтзваше остри сне
жинки по стъклата на прозорците..
Бойко разправяшене, прекженато раз
правяше за Трансилвания — за хубавиятъ градець — кждето той служе
ше. Разправяше за тамкашнитъ оби
чаи, нрави, за селянитъ, за живота,
за порядкиттз и редътъ, за всичко
всичко... ft тамъ животътъ б е кра
сив ь, лекъ, животътъ б е веселие...
Слушаха го, унесено го слушаха
майка му и сестра му. Децата дъл
боко спеха, а баща му ? . .
Печката истина. Сестра му стана
да приготви постелката. Майка му
закърши ржце и заохка :
— Тукъ не е така.
Тя се радваше на сина.си, но ней
ната радость б е радость на мжка и
страдание, радость на разкървавено
сърдце, което проплака горчилкигтз

вавания върху отоманските закони
не помагатъ. Като че ли Добруджа
преди ромънската окупация се е уп
равлявала не отъ отомански, а отъ
ромънски закони, чиито предписания
добруджанци не еж изпълнили при
своитъ имотни отношения и сделки!
Но, впрочемъ ето кратка характе
ристика на истинското положение въ
Добруджа и за много по-късни го
дини, споредъ ромънския вестникъ
„Дрептатя" (Правда).
„ТБМЪ, дето се искаше най-голема
кротость, най-точно прилагане на за
коните, най-честно управление, за да
бжде Ромъния възхвалявана и оби
чана, тамъ се извършиха ужасни без
закония, нечувани злоупотребления,
като се' изпратиха за управители на
страната люде разрушители.
„Не е чудно, като е тъй, гдето
българите почнаха да обръщатъ очите си къмъ България, татаригв и
турцит-fe да бъгатъ, а пъкъ мвстнитъ ромъни да въздигатъ бившето тур
ско управление като по-търпнмо и
по-справедливо.
И въпръки туй, заключава ежициятъ вестникъ, българигв въ Добруд
жа напредватъ, защото еж единъ
способенъ, трезвъ и работливъ народъ,,.
Печатница „СвЪтлина" — Варна
ул. „Царь Симеонъ", № 8.
на живота, на злата орисница, на
еждбата мащеха.
— Тукъ не е така, синко ! - И тя
зареди, заразпразя съ болка на ду
шата за другъ животъ — за ГБХНИЯ
въ село и въ селата, за онова, кое
то не е така, кждето е билъ Бойко.
Сега Бойко слушаше, а старата
жена разправяше, но тъй, както само
една изстрадала и измжчена майка
може да разправя — отъ сърдце,
презъ сълзи. . .
— Ето, два дни откакто баща ти
и други селяни заминаха за дърва...
за общината. ft времето отъ лошо
по-лошо. Преди седмица пакъ беха
заминали. Оттогава лежи Станко.
Простудилъ се. . .
Бойко слушаше. Той знаеше всич
ко това. Но времето отъ две години
нъкакъ бъ потиснало тоя кошмаръ
на действителностьта и сега въ не
говото въображение сблъскаха се съ
страшна сила два живота и той каточе ги чувствуваше, че се нами
ра ертздъ некой старинна развалина,
откженатъ отъ света, далечъ отъ
хората. . . ft старата жена редеше,
редеше приказката на гнетящата'действителность, на живота, на самия
Бойковъ животъ. . .

ДРУГИТЪ
за ромъно - българското сближение.
Лансираната напоследъкъ идея
за него, справедливо u основателно
предизвика жнвъ интересъ въ чуж
дата преса, която разгледа въпро
са за ромъно-бьлгарското приятел
ство, клде съ прямота и обективнасть, кжде съ млечно прпкриваема
разположеность къмъ ромьн. теза.
Предаваме нЬколко извадки отъ
чужди вестници, третиращи въ колонитЬ си този въпросъ.
Англия и сближението
между Ромъния и
България

жението между България и Ромъния.
Политически лица размениха визити
между София и Букурещъ. Размене
ни еж били речи, приеми и банкети.
Това е добре. Но ето какво би
било още по-добре: пълното и ин
тегрално прилагане на договора за
покровителството на малцинствата
по отношение на българите въ Доб
руджа отъ страна на ромън. власти"!

Какво ромънитъ искатъ
отъ насъ въ името
на сближението

Въ в. „Лупта" (19. V), бившиятъ
„Ниръ Истъ" (5. V.), въ кореспон сенаторъ Ромулусъ Джорочану пише
денция отъ София, говорейки за опи следното за ромъно-българскиттз от
тите да се постигне уреждане на ношения :
гръцко-българскитв спорове, пише
-Знае се, че националъ царанистмежду другото и за ромъно-българ- ската партия и г. К. Днгелеску еж би
ското сближение :
ли твърде остро нападнати по въп
„Това сближение, което е станало роса за гласувания отъ миналия парвъпреки деликатната работа за сек ламентъ законъ за Нова Добруджа.
вестъра на българските имоти въ Въпреки, че тоя законъ е билъ обяРомъния, който е вдигнатъ по Хаг венъ отъ самия г. Иорга за непатската спогодба съ цената на запла риотиченъ, не го е нито ОТМБНИЛЪ,
щането отъ България едно обезще нито измЪнилъ. Политиканите, кои
тение на Ромъния отъ ПО милиона то наричатъ себе си хора на новото
лей, изглежда че може да се развие. течение, днесъ се разцелувагъ отъ
Ромънитъ' се страхуватъ отъ една лицемерие съ българите.
бьлгарска ориентация къмъ Турция,
Ние палечъ не сме българофили,
която може да докара въ края тай обаче см-втаме, че требва да се по
но съглашение между Русия и Бъл стави край на неприязненото състо
гария по необходимость съ противо- яние на духовете срЪпъ-добруджан
ромънска тенденция, както и отъ ските жители и на преследванията
българската ориентация къмъ Юго на политическите водители отъ бъл
славия, вжтрешното развитие на ко гарски произходъ. Требва да бжято може да направи все повече и демъ справедливи, въ рамките на
повече възможно едно югославянско- законите, спрямо всички жители на
бьлгарско съглашение, което некои Четирижгълника.
хора въ Б+злградъ би искали да разОтъ българските гости требва да
виятъ въ една интегрална Югосла поискаме, въ името на каузата, на
вия", простръна отъ Адриатическо която служатъ, да продължаватъ да
до Черно море и отъ Дунава до Бе~ пропагандирате
средъ народните
ло море. Затова като че ли отъ ре маси идеята за ромъно-българското
акция срещу такива тенденции, ро- сближение и да заработятъ за пре
МЪНИГБ изглежда да еж се съгла махването на анархистичните напа
сили внезапно на едно приятелство дения, които създаватъ нови чув
съ България, съ която т е еж нама ства на ненависть*.
ли никакъвъ конфликтъ отъ веко
вете до 1913 год.
Въ Добруджа ромъните е ж ус
Една ромъно-българска ориента
тановили
една система на адми
ция неизбежно би станала подъ пол
нистриране, която е безъ прецеско вдъхновение, — едно икономи
дентъ. Изключителни з а к о н и ,
ческо споразумение между Полша,
безправие и безнаказани свое
Ромъния, България и Гърция".

Кое спжва щастливото
уреждане на „ в и с я щ и т е "
въпроси
Въ „Пресъ Асосие" (31. V) Ж о р ж ъ
Десбонъ пише :
„Всички, които желаятъ запазва
нето на мира, се радватъ на сбли

волия на малки и големи „власт
ници" — това е ж явления отъ
най-обикновенно естество! Като
се прибави и чудовищната по
характеръ и размери корумпираность на представителите на
ромънската вла^ть въ Добруджа,
картината щ е б ж а е пълна !

Б ъ ж а н с к й неволи.
По голямата часть отъ добруд
жанските емигранти въ България
еж селски стопани. Когато презъ
1926 г. българската държава склю
чи бежанския заемъ и съ него и з 
върши оземляването и селско-стопанското настаняване на бежанците
отъ поробените български покрай
нини, тя изпълни единъ дългъ къмъ
ония, които бъха жертва на българскиятъ си произходъ и съзнание и
сжщевреиенно обезпечи собственното си спокойствие и сигурность.
Добруджанските бежанци-селяни,
съ изключение на ония, които дой
доха въ България следъ определе
ния отъ специалния законъ за озем
ляването срокъ, получиха земя и
инвентаръ и започнаха съ черенъ
труда да препечелватъ коравиятъ
залъкъ на семействата си.
Миналата година, поради лоша
реколта, вследствие на "която много
добруджански семейства еж били
изправени предъ страшния призракъ
на глада и мизерията, н е к о и озем
лени по селата бежанци еж се прину
дили да дойдатъ презъ зимата въ гра
да и търсятъ работа за къшей хлебъ.
Главната дирекция по настаняване
бежанците е счела това временно
отлъчване на некои бежанци о т ъ
селата, к ж д е ю еж оземлени, за доб
роволно напущане на земята си и е
привързала да ги отземли!
Това действие на дирекцията е
актъ н а т о л е м а несправедливость—
то е, бихме казали, жестокость !
Добруджанци не еж напуснали зе
мите си поради нежелание да ги обработватъ. Незаслужена обида ще
имъ нанесе оня, който даже самодопустне, че т е бегатъ отъ тежкия,
но благословенъ трудъ на българ
ския селски стопанинъ. Т в , които
като трудолюбиви пчели обработва
ха благословенната добруджанска
земя, и тукъ служатъ за образецъ
на трудолюбие, упорство и културно
стопанисване. Какво еж обаче 30-40
декара земя, отъ която въ некои
случаи едната трета неизкоренени
стърнища ?
Колцина знаятъ, че това значи л и 
шения, мизерия и гладна смърть 1
Ний издигаме своя гласъ на протестъ и искаме неправдата и безчовечието, извършени спремо н е к о и
добруджански бежанци, да бждатъ
поправени I
Ако има случаи на оземлени неземледелци, които еж изоставили
земята с и , това не дава никому ос
нование, да бжде несправедливъ къмъ
ония, които обичатъ земята и не се
плашатъ отъ черните й угари 1

Подсекретарството
за малцинствата
въ Ромъния.
Една отъ първитЪ стъпки на проф.
Иорга, когато презъ май 1931 г. пое
властьта, б-feuje създаването на подсекретарство за малцинства, на че
ло на което постави г-н ь Рудолфъ
Брандшъ, огъ нтзмското малцинство
въ Ромьния.
Въпросътъ си има предистория.
Когато преди 3 - 4 години националъ-царанистите бъха на чело на
управлението, бвха ооешали да създацатъ специаленъ статугъ за мал
цинствата. За проучване разреше
нието на малцинствения въпросъ вь
другите страни, биде изпратен ь дър
жавния подсекретарь Гица Попъ,
който — казвать — биль направиль
своя докладъ и оставало да се из
работи самия статутъ, тъй тържественно и щацро обещаванъ на мал
цинствата, особенно на българското
— най-безправното въ границитв на
ромънската държава.
Въ това, че правителството на Маниу никога не е имало искренно номърение да уреди положението на
малцинствата, скоро се убедиха и
най-голЪмитъ- оптимисти. Дсклада
на Гица Попъ не биде направенъ
общественно достояние. Той намъри
своето место върху прашнитъ- ла
вици на ромънскигв държавни ар
хиви, за да послужи единъ день,
като доказателство за „добритъ на
мерения" и „бащински грижи", на
ромънскитЪ управници, къмь мал
цинствата въ Ромъния.
Яко наистина имаше искренно же
лание и добра воля, не бвха необ
ходими командировки, доклади и
статути. Достатъчно щтзше да бжде
да се приложеха съответните поста
новления на конвенцията за покро-вителствуване на малцинствата и цЪлостното премахмане на срамния за-

конъ за органицията на Нова Доб
руджа, който поставя дибружанци
въ едно изключително политическо,
културно и стопанско положение.
Погнусата и огорчението у мал
цинствата, отъ безчестието на „найдемократичните и толерантн i 'пред
ставители на ромънския парламен
таризмът бвха толкова големи, че
когато проф. Иорга пусна въ ходъ
своята маневра с ь създаването на
подсекретарството за малцинствата,
добруджанци я посрещнаха с ь убеж
дението, ч е т о з а е нова „залъгалка*
за ония, които еж търсени само за
данъци, ангария и гласове по време
на избори, но които нвмать право
да искатъ зачитането HJ най-еле^ентарнлтв си човвшки права.
Равносметката отъ двегодишното
нещастно подсекретарствуьане на г.
Брандшъ е много печална. Въпро
сътъ За откриването на български
училища въ' добруджанскиr-fe села,
за допущане до цьрковна служба
бьлгаркитв свещенничи, възвръща
нето на незаконно отнетитв и при
своени отъ румънската държава учи
лищни и цьрковни имоти, е тамъ
кждето бвше и преди създадането
на подсекретарството. Преценявайки
добре действителното положение на
добруджанци, ний не можемъ да не
се сьгласимъ с ь депутата Хендрихъ,
оть групата на нтзмското малцинст
во въ румънския парламентъ, че
Брандшъ е поставенъ .за да мие

Организационенъ животъ.
м. с.
На 3 юлий т. г. младежкия секретарь др. Ив. Ц. Ханджиевъ е посетилъ
с. Вълчи-доль, кждето е разговарялъ
съ членове на н-вото на мастната
М. О. и това на МЕСТНОТО д-во „Доб
руджа", върху въпроса за бждащата
по-усилена и жива дейность на М.О.
въ селото.
Младитв ни приятели отъ Вълчидолъ, следъ като еж получили изве
стни разяснения относно нвкои ус
тавни повеления, еж заяви-ли непо
колебимото си желание да работять
съ всички сили, за да издигнатъ органисацията си, въ първите редове
на младежкото движение.
*

м. о.

Варна. Въ деньтъ на Караджата
14 август ь т. г. варненската младеж
ка организация „Стефанъ Караджа"
ще освети знамето си.
Организираната добрудж. младежь
въ Варна, която напълно заслужено
заема първото мвего въ младежкото
дзижение, вь този день ще манифес
тира своята организационна мощь и
своята готовность да бжде на пър
вата линия въ добруджанската осво
бодителна борба.
Светинята, сь която се сдобива
варненската организация ще послу
жи за новъ им тулсъ, въ и тъй за
видната й дейность
ОНИТБ на малцинствата"!
Началото, което варненци постаНо добруджанци нвма защо да се
тревожат ь
ромьнската власть е вятъ и кое го сочи високиятъ имъ
открила въ всвко село . . . ромьн- духъ и неизчерпаема енергия, треб
ско училище, а бзжественната служ ва да послужатъ на другигв м. о за
ба вь църквигв се извършва на .. . добърь примвръ i
Пожелавайки на варненскитв си
влашки 1
другари, постоянство, мжжествени себеотрицание въ техната
Добруджанци, въ деньтъ ность,
дейность и ввра въ святата добруд
на Караджата, всички подъ жанска освободителна борба, ний
извикваме : хвала на варненци 1
знамето на Добруджа!

Ц*

При реномираната фабрика
на разни спиртни питиета и други на

в и н а г и щ е н а м е р и т е отлични винени стари к о н я ц и марка екстра и
д у б ъ л ъ - е к с т р а , разни видове ликьори, стари вина въ
бутилки като м о с к а т ъ и др.
Специална хиоска — даска мастика. Стомашно и прочуто дузико.
о
О о
Ц Е Н И
К О Н К У Р Е Т Н И !
о о
о

СЛАДКАРНИЦА и Б О З А Д Ж И Й Н И и А

I

„ДЕБЪРЪ"

^^1

НА

ЦВЪТКО А Н Г Е Л О В Ъ
Винаги прЪсни, гтървокачественни пасти, б о н б о н и , б и с к 
вити, ш о к о л а д и и др. сладки.

(^^

Ш'*!

«4

ЛЕДЕНА БОЗА.
Точи се ненадминатата
по вкусъ., ледена Цв+ътк о в а б о з а , к о я т о в ъ л"ьтнить г о щ и н и о с в е ж а в а
и ободрява.

ЦВьТКОВШ БОЗА ПОДМЛАДЯВА!
Бръснаро-фризьорски Салонъ
„ДОБРУДЖА"
i-ул. Царь Борисъ № 19

jVlar азинъ .„Теменуга"
на С Т О Я Н Ъ

ДАСКАЛОВЪ

В А РН.А
ул. Преславска 22

-g.

Телефонъ № 5

Разполага съ гол-Ьмъ изборъ отъ

КОПРИНЕНИ ПЛАТОВЕ
като:
папийони, крепъ. монголи,
крепъ» ж о р ж е т и , крепъ. отомани, крепъ» с а т е н и и
д р у г и копринени платове. .
Сжщо — съ голЪмъ изборъ отъ
финни вълнени и памучни платова.

ШЖЗ £ Ш Я MEGKj \
А:

ИЪГЪРДЙЧЪ КДРДОВЛНЕЗОВЪ
Гости на Варна н Вариенцн,
Само въ салонъ „Добруджа"
ше се накъдрите съ най-усъвършенствуванигв до сега
апарати CARLSBAD, апарати
REALISTIC WERK MAYER,
който къдри косите отъ края
къмъ корена. „Добруджа" е
Салона който се разнася отъ
уста на уста изъ дамския и
мжжки св-Ьтъ, съ хубавите
къдрави коси на дамите, ко
ито биятъ рекордъ, А най-хубавото за дамите е
това, че т е сами могатъ да си правятъ различни
фризури. Въ салона „Добруджа е и известния как
то на Варненци, тъй на провинцията, първиятъ въ
Варна по фризьорското изкуство

Димитъръ Хр. Марковъ,
който съ своята вещина задоволява и най-изтънче
ния вкусъ, както на дамитъ\ тъй на господата.
Въ салона се извършватъ: къдрене съ Ю-мес. гарантирана
трайность, водна ондулация, фризиране Марселъ, манекюръ,
миене на глава, бръснене, стрижене, електр. масажи съ ултра виолетови лжчи, и ржчни. Въ салона „Добруджа" се работятъ перуки постиши и др. искуствени коси. Едно посеще
ние само, ще ви увъри въ истинностьта на гореказаното.

ш

ЗЗВЕ:

МАНИФАКТУРЕНЪ
99

матзинъ

ДИМО

ТЪРГОВСКО ДКЦ. ДРУЖЕСТВО

„ДОВЕРИЕ"

а

ВАРНА.

на

ДИМО БЪЧВАРОВЪ

.

П р о д а в а :

ул. Преславска — Варна.
Съобщава на почитаемата си криентела въ Варна и гости въ града, че
за летния сезонъ магазина е асортиранъ съ гол+змъ изборъ отъ

дървенъ строителенъ материалъ — Български и Румън
ски греди, дъски, летви
и др.
ВИНАГИ НА СКЛАДГЪ
първокачествени д дъбови
издънкови дърва и дърве
ни въглища.

копринени платове: папйони, крепъ- дешини, крепъроменъ, крепъ - жоржети,
соа-екрю, шантунгъ копри
нени, воалажи, мусулини.
Епонжи. Вълнени платове
и пр.
Цени много намалени.

ЦЕНИ КОНКУРЕНТНИ.

СКЛАДЪ

до юнашкия сллонъ
нае

ЦДЙШИ спшросшшки

ПЪРВОКЛАСНИЯТЪ
ресторантъ -бирария

СТЪКЛА 33 ОЧИЛД

„Новъ Преславъ"

благодарение на които д а ж е
и тоя, който клони к ъ м ъ ослъпяване иде прогледне, се
намиратъ на складъ
при оптическия магазинъ на
АЛБЕРТЪ Я. МОСАЧО
Варна, ул. Преславска 22.

Н'

Телефонъ 470

Иванъ Стояновъ

ПОДЪ ХОТбЛЪ п Новъ

съобщава на многобройните
си клиенти и на всички гости
на Варна, че продължава да
продава всички ястия по
НАМАЛЕНИ НАРОДНИ ЦЕНИ
по низки съ 50 до 80 на сто
отъ нормиранить цени отъ • 1
комисарството по прехраната
Супи отъ 4—6 лв., Готвени 6—12 лв.,
Печени 10—12 лв., Аламинутъ 12—14 л в /
Риби на скара и пражени отъ 8—10 лв.
Салати отъ 4 — 6 лв.
Всичко приготвено отъ прЪсни продикти и чисто масло.
Н а п и т к и : Ч а ш а Б И Р А 4 лв.,
ш и ш е н ц е натур. В И Н О 4 лв.

Обущарски магазанъ „ЕВРОПА"
:-: В А Р Н А : • :
ул. „Царь Борисъ" № 8.

Голъмъ и з б о р ъ на готови
о б у щ а , дамски сандали, еле
гантни о б у щ а .
Поржлки се изпълняватъ веднага.

Плеславъ"

Всеки може да се нахрани добре съ малко пари
при приятна обстановка: СВЪТЪЛЪ И ЧИСТЪ

III
Ш

салонъ, тиха прохладна градина, бър
II
за и вежлива прислуга.

UX
ШЖ
р^й&^^ЬЙе^Шз^^йййй^Й^й

НАТЕЙ НЕДКООЪ & №

БЕЗЪ РЕКЛАМА.

ФАБРИКА ЗА ЧИСТЕНЕ И
БОЯДИСВАНЕ НА ДРЕХИ
съ представителства
въ градоветЪ на
Источна България.

ФИННО, АРОМАТИЧНО,
НЕНАДМИНАТО ПО ВКУСЪ
И СЪДЪРЖАНИЕ. * *

КНИЖАРНИЦА
99

МЕРКУРИЙ

Пийте само отъ него.

it

ВАРНА
ул. Ц. Б о р и с ъ 19

Представитель:
Кооперация „Съединение"
i

тъ
:р©РЕ1НЩ ©тъ i № M <

Манифактурния Магазинъ
„ М А Р К И З А " н а Г. Ч Е Р Н Е В Ъ

•ридя
финиш жартш За шшйщш,
Щвш шршщ,%штпт<

8

притежава дъбъръ изборъ отъ солидни манифакт.
сюки. Хасета обикновени и нарочно за чаршафи,
разни качества, всички широчини, поплини и зефири зе ризи, панами, перикали, крепони, американи,
оксфорти, сатени, атлазети и атлази за юргани,
дюшеклици, хавлии и пишкири. Модерни памучни
платове за спортни костюми. ^Вълнени поплини и
шевиоти за ученичениски униформи. Я за летния
сезонъ получи голЪмъ изборъ фолъ вуали, маркизети, джоржети, фулдри, мусулинки, седелини, тобралко, соа лаваблъ всички цветове, соа екрю и
всички други видове манифактурни стоки.
=
Ц е н и у м е р е н и.
=

т

Ш'С к л а д ъ н а вълнени платове
:-: В А Р Н А . :-:
Разполагатъ винаги съ най-добъръ
ИЗборЪ

ОТЪ ПЛаТОВе З а Mr¥i)-HKO И

д а м с к о облекло.
Единствени депозитьори за Варна на
прочутите платове отъ фабрика
„Беровъ & Хоринекъ"—София.

Нариацария
и бирария
Ненадмината по вкуенитЪ си закуски,
гозби и фннни ледени напитки.

Известна не само на почитаемото вар
ненско гражданство, но и на всички
гости на Варна отъ провинцията и
отъ чужбина, г л а в н о с ъ о б щ о 
достъпните с и цени!

Ш'

Индустр. А к ц и о н е р н о Д-во

ФАБРИКА З А МЕДНИ, АЛгОМИНИЕВИ
И ЛЪЯРСКИ ИЗДЪЛИЯ

ВАРНА.
Телефонъ № 339.

Тел. адресъ: ЗЯНТОПУЛОВЪ.

Ш И'
Народната бирария

•jpijp._iifi_iiiiini

Мл"ькарницата
на

„Приятна почивка"
е единственното М-БСТО, кждето народа се
чувствува като въ домътъ си!
При отлично обзаведена кухня и крайно веж
лива прислуга, се поднасятъ финни, натурални,
добре изстудени напитки.

За ледената бира специална ненадмината снара.
Редовни концерти отъ оркестъра „Български
лъвъ", подъ диригентството на любимеца на
софиянци и варненци г. Семерджиевъ.
Богатъ репертуаръ отъ българска, класическа,
модерна и ориенталска музика.
Модерни български и италиански шлагери
изпълнявани отъ г-жа Д ж а з ъ А н е т а ,
съ приятния като полъхъ на утриненъ
зефиръ гласъ!
Съдържателя Б а й П е н ю
посреща гостите си винаги усмихнатъ и
вежливъ.

Цени истински народни!

оста Наудеовъ
при монастира „ С в . К о н с т а н т и н ъ "
на пжтя за плажа, Ви предлага винаги

е к с т р а баница, п ъ р в о к а ч е с т в е н н о п р я с н о и к и с е л о млеько,
яйца и ароматиченъ медъ. Сервиратъ се
сладоледъ, ледена сода и лимонада.
0-

ВЯРНЕНСКИ ГРЯЖДЯНИ и
ГОСТИ НЯ ГРЯДЪ ВЯРНЯ !
Искате ли да се разхладите и пиете

истинска натурална боза

и разни натурални сиропи
МАЛИНОВИ, ЯГОДОВИ, ВИШ-

нови и пресни пасти
приготвени отъ специалистъ майсторъ?

Щ>

Такива ше намерите винаги при
1 МОДЕРНА и ДИПЛОМИРАНА
МОДЕРНО КРОЯЧЕСКО АТЕЛИЕ

ВОЩЖИЙИНЩ И Сладкарница

«ПЧЕЛА"

ДИИИТЪРЪ СЛДВЧЕВЪ (МИТКО)
ул. Царь Симеонъ № 7.

на плошадъ „Мусалла"

ИЗРАБОТВА ЕЛЕГАНТНИ
МгтпЖКИ К О С Т Ю М И , ПАРД Е С Ю Т А , Б А Л Т О Н И И др.

до книжарницата Б. Блъсковъ
и клонъ:

бул. Фердинандъ и Сливница
до ресторантъ „Лилия".

Заповедайте и ше се уверите!
0

'Щ

мув

