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За членове 60 лв.
За нечленлве 100 яв.
За чужбина 200 лв.
За Америка i долара
Брой 2 лева
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елки на поста си!

Гроб

на П е т ъ р ъ Габе

и кой го иска. Цинцаринъгь смуголевияъ
., Да не се забравя, че Съюзътъ на
нвщо, обаче киетътъ не искалъ да подпросватио-благотоорителнитгь два
•ише, докато не му се обясни цельте.
^Добруджа' има за главна задача
Вмъсто това, обаче, сквчатъ върху му
§а подпомага активно дгълото на
секретарьтъ и колонистигв Георги Пело,
културното, стопанско и политичеДимо Дима и д р , повалят* кмета на зе
то равенство и самоопребтьление на
мята: градушка огь удари — юмруци,
поробения добруджански наробъ.
ритници съ крака — смазали го отъ бой.
А бабаитъгь Георги Пала съ 5—6 удара
За тая цель, между другитп, и
строшилъ ржката на жертвата.
Като най главно срлоство, уставътъ
Пострадалият* е м рекламирал* факта
на съюза сочи пропагандата на на
а* паркета.
шата кауза пред* всички фактори
• Н-Ьмотъ ли край тия зверства?
л сили, които иматъ или могатъ
да иматъ отношение къмъ проблеяата ни.
Държава въ държава
Мартенската сесия на Съвета на
Село Гарввнъ, силистренско, днес*
О. N. — въпрлки концентрирания
представлява
еано малко царство, чийта
натискъ на заинтереаванитгь дър
абсолютни господари с* неограничени
жава — не сне въпроса за гаранправа еж цинцаригв Хадживретовци.
циитл за защита на малцинствата
Ежедневният* лик* на селото пред
,
Преди
две
години
софийскитЬ
дълбанъ
единъ
самотенъ
йивтеиъ
отъ, дневния си редъ. Напротивъ —
ставлява една непрекжената верига отъ
тъкмо сега този въпросъ се поставя. гробища приютиха тблото на единъ >• класъ. надвесилъ с е надъ името
убийства, вобоиша, скандали, разпри.
.Известно е, че Сиетътъ избра една достоенъ за вбчна слава синъ на -на покойника. Разбираме смисъла
безчестие и вартоломееви нощи.
Добруджа.
Преди
две
години
си
взе
'•
на
този
символъ.
Подъ
името
м
у
тричленна . комисия, която да до
Населението пищи.
кладва, еледъ като вземе мнението сбогомъ завинаги ; 70<годишниятъ ^е написана съ златни букви думаСело Гарван* е държава на спомена
Петъръ
Габе,
който
остави
върху
|
т
а
-ДобрудЯса".
Думата,
която
е
ма всички заинтересовани по въпроса
тите
цинцари, кждето гв вгршатъ рабо
българската
земя
ща.
насъ
богати
# давала смисълъ на пЬлата деяза процедурата,
ти, които чов-вшкиягь мозъкъ едва мо
завещания
отъ
велика
любовь
къмъ
|телность
на
Петъръ
Габе,
думата,
Четемъ въ пресата, че Ромъния,
же да побере. Това село каточели е раз
Югославия, Гърция, Полша и Чехо- Добрудака и отъ изключителни |която е запълвала цЬлото м у зем- положено на самия кратер* на единъ
примери
за
най-вЬрно
и
предано
JHO
сжществувание.
Думата,
която
славия се готвятг усърдно и съ общъ
вулкан*, който ежедневно изригва, безъ
натискъ да снематъ въпроса отъ слуаЬене на дебрудйсанското дЬло. убЬ на устнитЬ м у въ последната окончателно да погуби селото, а да го
.
Петъръ
Габе
бЬ^тихъ
и
гордъ.
!'мннута1 . . •
фсрумана международното mptmiiподдържа под* непрекженати, бавни, но
Да наведемъ смирено глава систематични ижки и страдания.
ране и решаване, като се обяви той Тиха и горда бЬ неговата деятел- >i
ность.
И
точно
затова
тя
ше
осл*предъ паметьта на дЪдо Петъръ,
за въпросъ на вътрешната политика
' Ето единъ нов* случачай.
пи скоро с ъ б л ъ с ъ к а с н ония, кои« ЦГабе.Аа коленичимъ предъ гроба
на всгька държава.
На 26 м. м. колонисти, кввртиранги
|'Му, посипанъ съ добрудаканска
Като се знае състоянието на ~то я продиктуваха.
на жителя на селото Неко Кудин* НеЬърху надгробния камъкъ е из. Упръсть и с ъ добрудйсански пвЬтя,
междудържавните отне тения —
ковъ искали от* стопанина слама. Сто
тая офанзива на държавните са ' •.*».*»»-»»...«..<к ...«<«.•<<.....»а..*о-о.*.......тини...»*.....«..»
панинът* отказатъ дв даде. Колонистигв
телити възбужда основателни страсчупват* куфари, врати и задигат* сла
Ловел,че вгпррсътъ.№Мщцщанамад. • -V. ••ii.'iii'' '*к».'хч4#"®"
мата.. Но не,се. задоволяват* е ь , това и
цинствата може да блое изостасъ една хайка отъ 5—6 души колонисти
вень ad calendas grecas.
подгонват* стопанина. Но той излвзаяъ
Това толкова по-впроятно ще Побоищата но спорвт-ъ. — Нови подстрекателства срешу по-бързъ въ краката.
6-ьлгарит-Ь. — Населението се ограбва. — Колонизирането
стане, ако заинтересованите въ заКолонистигв зам-внятъ жертвата: връ
продължава.
щитста на малцинствата държави
щат* се въ кжщи, нвеилватъ вратата и
и обществени , сили се покажатъ
Сега неговиятъ редъ
Жуна", ние питаме: не бЪше ли до- намиратъ майката . на Неко — 60-70 го
слаби, нерешителни, отстъпчиви
статъчна една .Якциун» Ромъняска" та дишна жена — и я набили най зв-вреки
яли, което е по-лошо, — незаинтеКоварнит-fe убийци отъ с. Гьоре, следъ тр-вбва да се основава нова ?
съ тояги. Но не се задоволяват* само
реа вани.
като съ безподобенъ садизъмъ предъ
съ това. Излочупили стъклата на всички
Или
се
готвятъ
нови
вакханалии?
.' Срещу офанзивата на междуна очит-fa на властит-в убиха Георги Ив. Бъчпрозорци на жилището.
родната реакция требва да се орга- ввровъ, сега, чрезъ своиггенти, еж от
ГероитЪ на тоя подвиг* се казват*
Побоища,
побоища,
побоища.
зиратъ, мобилизиратъ и поставятъ правили заплашване къмъ кафеджията, въ
Георги и Коста Пачура.
на кракъ всички сили и фактори, чието заведение извършиха убийството,
Цинцарската фамилия Кръченко отъ
Синътъ на Г. М. Гайдаря — битъ за
ратуващи за правата на национал- дв изчезне завинаги отъ лицето на селото, три години жив-ве въ дома на жителя на сжщото. Георги Еневъ — сжщо.
нитгь малцинства.
ако не йена. . . и него да го сполети с. Сврсънлвръ, Силистренско, Диинтъръ
Никола T. Хадживрета, защото нему
Като носитель на тая задача, — сжщата участь!
Рачевъ. Три стаи, ивса, столъ, иреватъ дали едни ритли за кола — чупил* джащо се отнася до добруджанския надори и чувена за правене на мамвлиг. , мове, врати и пр.
редъ, — нашиятъ съюзъ тоже има
-, и др. мебели еж на разположение на коЕдна не стигаше
Една отъ жертвигв на Хадживретовци
дълга да вземе мястото си въ тоя
лонистигв. Дърварника, гължбушииата, е Димитъръ Кудиновъ, човъкъ който е
Кюстендженскиятъ в, «Добруджа Жу- дори и алофо, който стопанинътъ е запа- оставилъ стопанство и търговия и изваженъ моментъ,
Изпълнителниятъ комитетъ е на" покЬства статия подъ надсловъ .Нова зилъ за добитъка —• гостигв употр%бяватъ б-вгал* въ града, само и само да види
вече изготвилъ своето изложение до Лициуня Ромъняска", въ която пише, че за топливф Но и.хембврътъ на стошнина спокойствие отъ честитЪ нападения на тия
комитета на тримата и скоро ще сжществувало гол-виа опасность o n . ri6- не е пощаденъ, той е често тършуванъ. хора—зв-врове.
в-Ьряввнето ржководството на всички ро- Задигнали 7 крини ржжь, за^да си святъ
го отправи.
На 25 м. м. Кудиновъ отишелъ въ
Цгълата емиграция требва да мънски интереси въ ржцет-в на водите- ниаит%.
село. Но тртбвало чоа^кътъ да се върне
лчт-в
—
български
политикани
или
бълг
обедини силитгь и средствата си въ
И всичко^товв се плаща съ постоянни по-скоро, защото вестил* се тукъ-таме и
лицето и подъ знамето на Съюза гаризирани ромънци.
псувни, .заплашвания,... да напуетнатъ и бил* посрещнат* съ псувни, оскърбле
Затова ромъниитв отъ Дуросторъ ре изиразднять кжщата.' СмЪтатъ, че земята
„Добруджа", за да отстоимъ съ
ния и заплашвания.
всичка енергия и до стойнство инте шили образуването на едно патриотическо е на гвхни прадеди, и rt, като ТБХНИ
Не е пощадено и с. Ветрен*. Бълга
ресите на нашите поробени братя 1 дружество, въ което могатъ да участву- наследници, требва да заема», това, що
ватъ всички, които чувствувай, по ро» , е твхно.
ринът* Иванъ Н. Ивановъ бил* жестоко
Всгьки на поста си\
иънски. Дружеството подъ фирмата «Лига
Друго. На сжщитв колонисти еж да 'набитъ отъ колониста Кост» Никола, а
Ромъняска" се конституирало въ два коми дени 7 декара г-> отъ нивитв на свекъра брата на Ивановъ — от* жената на коло
« • , . . » . » > . • • • • • • • •»<«»«»»• . ^ . • . . » * « » » » • »
тета: единъ културно-пропагандаторски и на бития.
ниста, защото не имъ дали да горят* отъ
другь национално-изпълнителенъ.'
На 26 т. г. отива Рачевъ да имъ по собственигв си дърва, плъва и гължбу
Като оставимъ настрана мнимата опас сочи кжде е нивата, ала тамъ намиратъ, ' шина.
ность,
която се манифестирала съ пов-Ь- че едно дърво било отевчено. Реклама
Бв ромънскиа печатъ се говори,
Рушветите не слизатъ отъ
че правителството възнамерявало ряването .ржководството на всички ро- ции, следствие — кой отевкълъ дървото.
сцената
да отпусне нЬколко стотинъ ми- мънски интереси" въ ржцет* на българи, Рачевъ заявява, че не е той авторъгь,
лиона лей за купуване кжгди, до- което е една гоя-вма лъжа, зашото, оче ала колониститЬ см^тагь, че е случай да
Секретарьтъ на общината въ с. Осулбитъкъ и инвентар* на цинпаритЬ видно, такаеа опасность сжществувв само прибавятъ къмо досегашнитв терзания нв
кьой, Аккадънларско, заедно съ единъ новъ
главит-fe
на
редакторит-в
на
.Добруджа
ц*ло
семейство,
което
отъ
3
години
тър
— колонисти, та да се прекратили
пи гнета имъ — още нЪщо: да му сце- вонастанен* кмет* турчин*, който, очевид
„търканията" и „недоволствата" съ
пятъ
главата. И нешастникътъ, пребитъ, но, се е самозабравил*, я ударали на неМЬстното население.
скриваиъ плячкаджилъкъ.
това — н е могатъ, защото н Ь м а намира спасение въ бвгетвото.
Не нЬколко стотинъ, а да и м ъ
За вевко вънчално удостоверение по
н а кого: всичко с е върши п р е д ъ
Заведено
е
по
случая
дЪло,
но
резул
отворятъ всичкитЬ си каси, пинпавишили
твксигв отъ 75 лей (?) на 500,
очитЬ н а властьта.
татът* му отсега вевки го знае . . .
ритЬ по-добри нЬма да станатъ.
обаче безъ да издават* нужднигв квитан
А а к о посмЬять д а с е възпроКакво и м ъ липсва? •
ции — това не било по обичаите имъ..
тивятъ — цинцаритЬ з н а я т ъ и другта
И кметовете не щадягь
Залепатъ се като: пиявици изъ д а б и я т ъ и д а у б и в а т ъ .
На Иванъ Ганчевъ му било необхо
ЬжщитЪ на българитЬ, окупиратъ
димо
удостоверение, за да бжде облек
Преди
н*колко
дни
секретарь
бирниНали з а това casi д о ш л и в ъ До.
разработените полета, взематъ начен*
при
военната си повинность.
кътъна
сУзунджаорманъ,
Георги
Барба,
' "
сила всичко отъ българитЬ. отъ Срудйса?
поднесал*
на
кмета
на
селото
Симеонъ
Когато
го поискал*, отговорили му:
Най-добриятъ кредитъ з а пинцакаквото иматъ иузкда — з а щ о . и м ъ
ритЬ е д а с и вървятъ, отгдето е ж Станевъ нЪкакъвъ списъкъ за подпис*. .Това ще струва 20,000 лей".
е Ьредитъ?
Станевъ попиталъ какъвъВе тоя списъкъ
Като се натъква човЪкъ на тия факти.
д о ш л и •— п р и Пиндъ планина.
Да се оплачатъ българитЬ отъ
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иорданъ йовковъ
^wimfw^mw^^^^f.

Единъ отъпървихЬ съвременни
писатели въ България е нашйятъ
сънародникъ Йорд&нъ Йовковъ.ЧЗри
българската дейетвителность, въ
коато ал25.чно се признаватъ до
стойнстватана човЬка, на Йовкова е
отст25.пено драговолно и с ъ възхи»
щение едно мЬсто отъ най«високъ
рангъ я&еаЬду призванитЗв писатели.
Йовковъ е писалъ предимно
повести и разкази. М х ч н о моа&емъ
да посочили» сдинь написанъ отъ
него редъ, изъ който да не се
райкда образътъ на Добрудзка с ъ
пЪлата си сжщина. Когато четемъ
Йовкова, не могкемъ да разберемъ
какво става с ъ насъ: — нЪкакво
чувство на м ж к а к ъ м ъ земята ни,
Ьъмъ обитателитЪ й, къмъ всЬка
прашинка въ нея сграбчва сърдцата ни и ги измжчва непоносимо.
Каква мж.ка, наистина! Сякашъ въ
Добрудзка е ж зкивЪли най-добритЬ
хора на свЪта и сега изеднъ&ъ
ние, тЬхнитЪ синове и дъщери, ги
г у б и м ъ завинаги и с м е безпо
мощни да и м ъ помогнемъ1
Новиятъ Народенъ театъръ въ
София постави на своята спена
още с ъ откриването , си първата
написана о т ъ Йовкова драма «Ал«
бена", която се играе непрекж.Ьнато
съ г о л * м ъ успЬхъ.
Нейниятъ сга:кетъ с и з ъ зкивота на добруджанското село. За

СВЕТОТАТСТВО

Оземляването

Оземляването на бежанците въ ц-Ьла
България не можа да се привърши презъ
1928 г. и затова то ще продължи тая го
дина отъ главната дирекция за С. С. Н Б.
съ сжщия импупсъ, както преди, с-ь вЪрата, че до края на годината ще бжде
непременно ликвидирано съ тоя боленъ
вълросъ.
Една група отъ административни инспек
тори по оземляването е заминала вече по
свонтЪ райони.- Лредстояще е заминава
нето и на останалите инспектори по райо
ните имъ, на конто първата работа ще
бжде да раздадагъ всички свободни пар
цели и да бжштъ измерени всички земи,
определени за раздаване.
Привлича се вниманието на всички б е 
жанци, заинтересовани по оземляването,
да се отнасятъ направо до административ
ните инспектори, отъ които най-добре ще
получатъ осветление и нужднитв иапжтствиа по въпроситв.
Само по ония въпроси, които не мо
га тъ да получатъ ра «решение отъ инспек
На 2 мартъ веч^рьта срещу 3' торите, да се обръщатъ чрезъ мьстнитЬ
злодейска ржка, притегната отъ престжт- \ д-аа до ИК, който ще направи нуждното
ната мафия на цинцарит-fe, подпалва све ходатайство предъ Дирекцията на бежан
щената сграда и въ мигь отъ четири- [ ците.
Ttxb страни буйни пламъци обхващатъ "
Относно постройката на жилища за
зданието.
,' бежанците, има вече разрешение такива
Притичвагь се граждани, но поради'. дч се строятъ чрезъ търгъ и по сто
силния вЪтъръ е било невъзможно да панст
начинъ. П следниятъ начинъ е
се направи н-Ьщо за спасението. Пристиг много изгоденъ за бежанците, защото имъ
нала и пожарната команда. Очевидци ни да.* възможност!, да вложатъ при постро
разправятъ, че водоносните бъчви, следъ яването своя трудъ и непосредствено да
като еж били напълвани отъ чешмит-e и наблюцаватъ строежа.
v
потегляли за местото на пожара, еж били
отпушзени отъ самите пожарникари, ,и'<
докато .стигн-Ьли до пожара, те се из
празвали.
' .jl
На следния яень ромънскит-fe власти
. ехидно се подсмивали и ликували, а наймного ромънскит-fe учители, които него
П о ц ъ т з в а заглавие единъ добруд
день имали нЪкаква конференция въ града.
жански вестникъ между другото пише:
Въ първите дни на м. маргь изгорЪ
българското училище въ Балчикъ. По този
случай в. „Куриеръ* въ Добричъ писа, ,
че злодейска ржка е подпалила българ
ската светиня.
Отъ пристигнали пжтници се науча
ваме какъ е билъ предизвиканъ пожарътъ и какви еж били „*силия.ам на ромънската власть да спасятъ горящето
училище.
Зданието на българското учи пи ще
бвше завещано отъ единъ благодетель,
балчишкия гражцанинъ Коста А. Ю чорман- :
ски, който миналата година се помина
въ София.
Притежавайки вече собствено здание,
българското общество прибрало всички
учебни пособия, библиотека, чинове и др..-'(
въ ремонтираното здание. На 3 III. щЪло
да стане едно скромно тържество въ честь
на п жойния даритель по случай годиш- ,
нината отъ смъртьта му и щЬлъ да се
постави портретътъ му въ една отъ {
залите.
I

Be напущайте родните
огнища!

Потокътъ не спира

.Точно тогава, когато въ О. Н. се
разглежда въпросътъ за малцинствата, въ
Добруджанци! Месецъ априлъ №Щ*стна Добруджа терорътъ надъ рабо
е агитационниятъ месецъ на ва тливите и мирни бълггри взема застрашата организация I Отзовете cfc шетелни размъри. Конфискуването на зе
масово на пунктовите сбирки! L мите, завземането на кжщи, училища,
черкви, библиотеки, читални и т. н. блед••' Нали отъ вашето село всичк^ н-Ьягъ, предъ новата тактика на пиндските
добруджанци ще посетятъ сбир чеда:- съ' десетици селяни отъ добруд
жанските села еж прогонени отъ родните
ката въ близкия пунктъ ?
, си огнища съ изричното повеление, че,
ако се завърнатъ • обратно въ село, ще
бжцатъ пребити отъ бой; фактъ, който е
. А л б е н а " се казватъ нЪколко д у м и де ктвителность, за нещастие. ГЬимЪръ?
въ днешния подлистникъ.
— Варварския побой надь жителя отъ с.
Името на йорданъ Йсвковъ е Гьоре — Георги Бъчваровъ — който
гордость 'за всВки добрудзЬанецъ. остави 7 малолетни сираци.

Съобщаватъ, че въ Кюстенцжа еж
пристигнали нови н -в к о л к о стотинъ
цинцарски семейства.
<
ВСБКЙ може да си представи поло
жението на ония нещастни българи, въ
чиито села ще бжцагь настанени. Н ви
ангарии. нови побоища, ново прилелаане
къмъ имотите на селянитЬ като кърлежи.
НЬма ли край това чудовищно колонизиране съ търтеи и дерибеи ?

НеговитЬ у с п * х и ни радватъ и
Властите еж неми свидетели на извъзгоздяватъ, защото е ж свързани . вършените вандалщини отъ родени прес ъ образа на Добрудзка.
стжпници. Ние се за'итваме — дали неПо
случай представянето на маме право на самозащита въ рамките
„Албена" въ Народния театъръ, на законите, когато ни ограбватъ и про*
Добрудзканци поздравляватъ отъ гонватъ отъ домовете ни ?
Нито единъ добруджанецъ да не на
душа и сърдце нейния авторъ,
стискатъ м у братски рждетЬ и м у пуща родното си село, даже и съ цеина
погкелаватъ нови успЬхи въ завид. на своя ж-)вотъ".
ното негово поприще.

неминуемо се запитва: наистина, въ кой
В-БКЪ жив-вемъ ?

одлис
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Албена"

Мелницата на Нягула не привлича тази водгница. та да не е билъ омагьо*
толкозъ много небетнии само затова, санъ йгъ хубз-тьта на Лтбвна? Не еж
че м а й с т о р ъ
Нясулъ вади ху ли омагьосани, сж<шь, и мьртвите пред
баво брашно, или лъкъ защзто Куцаръ мети? Не е ли въргяго по-бьр»ке кабезропотно и тихо товари и разто^ар^а MbHirb н« воденицата, нетракатъ ли почовалите, та спори на работата Май че ве-:елз каишигв, кзгато виаягъ Албана ?
небетчиите се трупагъ повече затова, че Еаинъ самJ Гуню, мз«г би, е слеп» за
тжцява е и кжщзта на Албена, коятз всичко/ нз той се е родилъ глутазь, дучесто идва до мелницата да донесе ядене шеа-io бздень. Четири т и чака той редъ
да си смели шзпа жит), все го прережна мжж-» си, Куцарл, и да стисне скоитомъ ржката на чорбаджията MV—Нягула. цатъ и изо/гвагъ, чуди се, че хорага еж
Воденицата не спира ни деня, ни но- като 31Мзяг1И, хчьртя упреци нз цЬтия
щя. Не спиратъ да се въртятъ около нея езетъ зазацъ туй безредие *ъ мелчицна,
и вси->ки ония, които еж ударени въ в не мзже аа разбере, че тукъ е виновна
главата отъ хубдетьта на Я 1бена Вече само А 1бена I
Нягула оставете — той отъ младини още.
Окзло гакчаа хубааа жена не може
обича Албена. Ами я вижте чорбаджий
ския синъ Газрилъ — хоцч-опи, все око да не стана нещастие. И го стла». Нягуль
ло мелницата и есе се вдига на прьсти убчва скрит > м«жз на А (бена, безъ тя
да е съгласна за това. Нз вината хвър
~да погледне къмъ прозореца на Албена,
ля гь аьрху нея. Тя я приема сьгорю:ть
Вижге 'го Сенебирлията—б гаташк» синъ
и не -и»а.а»а Нягула, когзто обича, Apjc— влиянчиль се е просто огъ мжча. Ко
туаагъ я Цалото село става на крачь и
га види Албена, целия саЪтъ забрава,
се 1РЗТИЗИ на стражата да я отаеде въ
Готовь е всшките си чифлици да й хариграда. И tea Нягулъ, лри]>ива вината си
шч Амх кметътъ? Каква работа 'има кмета
предь всички. Тогава сел >ror oща повече
около воденицата? Хайде, -тия еж все
се противи н« стражата зат/й, защото
: «местни'хора- Ами оня ябанджия, който
ще затусгее селото 6:ib AtSe-i». . .
юлкозъ дни 'вецсизпущв реда >си ? Че
Това -е драмата на Йо>данъ Йзвкоаъ.
гой се е мерналъ въ това село и около

. Каквото е налисалъ досега Йовковъ,
„н.1исалъ го е така, че кара читателя да
се задъха отъ нвкакво възхищение къмъ
Добруажа, отъ нЬкакъгь възторгъ къмъ
тая зечя, която, каючели, не е като
другите земи. Всичките живи и мъртви
твари въ тази земя ти еж тъй близки,
. каточели съ техь си ималь тики раз.гозори въ лунна н<щь задъ купата отъ
ензпи при хармана. Каточели, ето исега, ти си тамь въ слънчевата, ароматна
цветна земя, при телеграфните стълбове,
при Антимочския ханъ, или край водени»
цата на Нягула, камъните на която побгрже се въртятъ, и каишите по-весело
, тракатъ, когато се зададе Албена.
.-.', За оногоаа, който не елиja въ Народ
ния театърь съ предумишлената цель да
. си-бележи въ театерчето сам' недостатъ.ците на една нова драма, пиесата на Йзвкова е една съвършена национална пиеса.
Едча картина изъ живота на добруд
жанския българинъ е пректавана съ гол е м з умение и съ .поаадиви багри и .оня,
• който е посетилъ театъра съ непревзети
чувстча, мърда презъ целото време на
.стола си отъ възхищение и отъ сладки
,-праживявания.
За космополитите ,не л о ж е да има
„българска драма, защото те въобще се
срамятъ огъ всижо българсио. Но за ония,
,които испагь,да лндлть .Българи- сама
да н.дмо не нещастията си.сама ла.,стжпи
на краката си, .безъ ,да .обръща ^гмиленъ

Паршанствуватъ и съ неща
стието на другнтг
Политическите партии въ Ромъния
въ котермините си кавги и разпра
вии не подбиратъ среаства. И найдребната случка се използува като
стрела срещу противника. Ноособено забележително е, че твърде
много се партизанствува и съ поло
жението йа нашата нещастна поро
бена родина.
Така, органътъ на падналата ли
берална партия в. „Влиторулъ" отъ
1. Ill 929 г. въ статията си .Вълне
нията на българите въ Южна Добруд
жа" разправя най-фантастични неби
валици, съ цель да дискредитира
властвуващата партия й за партййнополитически домогвания.
Статията прави кратъкъ прегледъ
на събитията отъ 1913 г, когато бе
окупирана Южна Добруджа „бъзъ
основа на ис1орическите.права*(1)
По-нагатъкъ се казва, че следъ
мирните договори «убеждавайки се,
казва, че исторически»е права н& Ро
мъния върху Южна Добруджа еж
окончателно признати', българигп
променили тактиката си за" придо
биването на Добруджа. Tfc основали
иредентично д-во .Добруджа* й некаква си Вжтрешна добруджанска
революц. организация, чиято -цель
била да поддържа будно съзнанието
на населението вжтре въ Добруджа,
да събира средства, да рекрутира
чети отъ дезертьори, крадци, убий
ци и престжпници и т. н.
Сюменава, се за на набеги на тия
чети, за техното залавяне и аресту
ване на членовете имъ, отъ който и
днесъ още се намирали по затво
рите 150 души.
ч
-••;••,••-•''.;.
И н а к р а й : тия . к о м и т а д ж и и " били
. . \ членове на нац. селската пар
тия! И благодарение на това, тия
вкомитаджии" днесъ били членове
на тричлените общински комисии.
Даже и българскиятъ депутатъ се
изкарва иредентистъ и едвалй не
комитаджия. ;"
Диверсия а е ясна. Въ партийното
си заслепение падн лит* сатрапи
забравятъ довчерашните -си злодея
ния надъ българите въ Добруджа,
забравятъ побоищата, убийствата, ангариите и зслумитб, които вършеха,
забравиха противоконституционните
•закони, които създадоха за отнема
нето на земитв.. Освенъ това, изтък
натото въ с.атията отначало докрай
не отговаря на историческата истина,
изтъкано е отъ лъжи и говори за
невежеството на автора й..,'-: .,-:
Жалки хора и мизерна история!
Добруджанци! Какъ ви свар
ва агитационниятъ месецъ? За
писахте ли нови абонати за в.
„Добруджа", издължено ли е
дружеството ви къмъ ИК и къмъ
редакцията?
./•'»..-•.•.•
погпедъ къмъ ония, които еж я напра
вили нещастна— за техъ има българска
драма и .Албена" е една отъ най-хубавите.
А<о би да немахме национална "пиеса,
азъ не виждамъ съ какво друго ща си
припомняме за ония българи, които оста
вихме въ робство и за сждбата но които
вече не искаме да знаемъ.
Идете и вижте „Албена". Ако бвлото
село, проснатите до хоризонта зелени
ниви, спретнатите селяни, богатството,
което се чувствува въ всеки кжтъ, шумътъ
на вечната работа въ равнината, героите
Албена, Куцаръ, Няг.улъ, Гуняо, ако всич
ко добруджанско въ тази пиеса ие ви
накара да се развълнувате, простете ми,
но езъ ще ви кажа тогава, ч-t за васъ е
безразлично чия е днесъ Дзбруцжа иоще—
че вие сте изъ числото на виновниците
за злата й унасть.
Ние, добзуджанци, сме особено тблагодарни на г. Йовкова Той знае, нали, че
сърдцата на всички добруджанци не
спирно мелятъ съ камъни зърното на лю*
бовьта къмъ, Добруджа и приготвятъ белото брашно за пр->сфората ? . . Ч е всички
сме омаяни отъ единст'еката хубавица аь
света — прекрасивата Добруджа? '
Тогава г. Йзвковъ ще знае защо ние
го обичаме!
. v
j
"
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Областнит-fc сбирки на съюза
По решение на ИК, ссЬретарьюрганизаторъ-гь на съюза П. Госпо"
дшнов-ь излЬзе ьть обиколка изъ друйсествата. На пентралнитЬ пунктове,
Ьждето ще с е състоагь сбиркитЬ е своевременно съобщено. Уведомени
ся. и всички друйсества. •
Редътъ на сбиркит* е следниягь: на 31 глартъ — гр. Ески-Д&у
^ая, на 2 априлъ — Шуменъ, на 3 с« м.« -—Провадия' ша 3 « с м , —
рарна, на 7 — Ьълчи долъ, на 9 с. Доленъ чифликъ. на 11 — Нови*
оазар-ь, на 14 — Разградъ, « а 16 — Кеманларъ, на 17 — Ишикларъ, на
jg — Балбунаръ и на 21 априлъ — Русе-,
Добруджанца а добруджанкщ Посетете масово вашитгь областна
хб'ркщ кя^ето ще намгьрите отговоръ на всичкп вълнуващи ви въпроси,
Съ това eve ще манифестирате своето високо съзнание за изпълненъ
дългъ къмъ вашата организация и къмъ вашитгь брапя и сестри. ,
Всички до единъ на сбиркитпЛ

Стр 3

Да блъ:не истината
'

Кой въпросъ раздЪля Бъл
гария и Ромъния
редчкторе, м1лимъ да да

,(Писмо отъ границата)

Господинъ
Чехска преценка
дете на настоящето ни опровержение место
Ческиятъ в. .Народниновини" (орв* любимия ни вестникъ „Добруджа".
•ганъ на народ, демркр. партия) пише:
Въ бр. 53 и 54 на вестника на отлжТия две държави ги разделя Доб
чилиге се отъ целокупната емиграция'до руджа — житницата ,на България,
бруджанци, единъ проаадналъ типъ, който .която ромъните отнеха. Четвъртъ миза позоръ на всички ни носи името до- лионъ българи еж .културно напълно
бруджанецъ, не безпричинно именуванъ откженати отъ своята родина. Отъ
отъ всички „Лошъ Минчо", жйвущъ « ъ войната насамъ българските прави
с. Кзркутъ, Варненско, въ чиято черна телства еж правили много пжти подуша еж е ъ б р а н и всички пороци, стжпки въ Букурещъ, за «а ,<;е дахвърля обвинения, че ние, Пнгелъ Яневъ датъ нрава на • тия българи. .Отъ Бу
и Господинъ Иаановъ, сме били стари курещъ винаги ,сж обещавади, ,че:ще
орждия на изяерга и предателя Ля. Раше- задоволятъ справедливите български
ноаъ и К^лонелъ Уйка и редъ още га- лскания, но останаха .самр съ .обеща
дости, които само една продажна и по нията си. Следъ идване, на правител
кварена съвесть, като тая на ,Лошъ Мин ствотоМаниу, гсжщеежвена променя
чо", може да стори.
за българския елеменЧъ не г.е; наста
На всичките му гадости ние отгова нала, само администрацията .е .малко
ш
В-къ шАдевъруль
(28 III,) подъ ЗаВ-къ .Диминяца"
(25. Щ -подъ за ряме: действително, бехме орждия на Ра- .поомекнала. Ето -защо българите о
•главие „Какъ създадоха либералит* нен
главие
.Закона
за
организирането
на Но шеновъ, Hi дотогава, докато тий въ Бъл право щ е с^е о б Ъ : Р д ; а т ъ .-3*
доволегва въ Южа ДоЗруджа", между
гария
водеше
добруджанското
движение,
с
ъ
д
е
й
с
т
в
и
е
..къмъ
...-Q.
Н„ ,кава Добруджа ще.бжде измененъ* пише:
другото, пише:
„По Случай напразната отъ в. .Дими- на което като добри българи въ Добруд •то п о д а д а т . ъ м е м о р.а н д у м ъ .
„Дългъ е иа прааитепетаото да съблю няца" анкета въ Нова Добруджа. Въ връз жа искахме да бжаемъ въ услуга.
,Следъ ,промената.;на правителството
дава законигв въ Южна Добруджа — ка съ недоволствате, предизвикани отъ
Но следъ преаателската акция на Ра- ,въ Ромъния самия ромънски печатъ
закони обосновани на правото и•спрввед- лошото положение тамъ, имахме случай да ш^новъ мие требваше да се нам%римъ въ изнесе потрестни факти за преслед
-ивостьта, защото това, което е насле- посочимъ, че оставането на настоящия ре- "България, изоставили въ Добруджа деца, ването и ограбването на българите
.дило правителството тамъ, е една фикция •жимъ на поземелната собственость само жена и имоти. Дотолкова сме били орж ,въ ромънска Добруджа. ;Едно задово
"на законность, узаконяване иа една си- ще го поддържа, а<о не и увеличи. Не дия на предателя Рашеновъ. На^ротивъ, лително разрешение на добруажан•стема отъ злоупотребления и несправед доволството въ Но*а Добруджа почва вед и следъ като извърши предателството Ра .ския въпросъ ,ще се отрази добре и
ливости, прилагана вследствие съвършено нага следъ гласуването на закона за ор ш е н о в ъ , въпросниятъ Лошъ ' Мин о върху еждбата на българските лалпогрешното разбиране на принципа за ганизирането на Нова Добруджа отъ 1924 г., продължаваше да не е чуждъ на преда динства.въ Гърция и Сърбия. Преди
национализирането.
който постанови иззем.нето на .третината" теля <и ' ведно съ неговите шлйки, единъ .да се уреди положението на малцин
Съ документи и факсикилета дока отъ собствениците на зечн, соб-тненость, отъ които е Раци Желевъ, вършеше свои ствата, не можела се говори.сериоззахме въ а. „Дичиняца, че абсолютно •считана гкато .мирие", т е ембатикарно те хайдутлуци около границата,-като окра- .но.за оежществяване девиза ,Балказа балканските народи". •; . .
всички недоволства въ Четирижгълника владение и.мюлкъ",т.е .пълна собственость. доха въ околията^ конете и овците на ,на
»*«
" »
t
мнозина честни и трудолюбиви българи. •>»*»»» . — _ . ••*
•се основаватъ на прилагането съ злоупо
Р
е
з
о
л
ю
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и
я
Изтъкнахме, че острата форма на неЩ
>
се
отнася
до
мгчъ,
Г.
Ичановъ,
че
требления на зяюна за Нова Добруджа
довопска'а се е.проявила вследствие.не съмъ бнлъ рочънски кавалеристъ, това е
На сбирката на добруджанци
— дело на либератната партия. Вьпрочуваните . административни злоупотребле вернб; на ромъчека служба еж-били много .отъ Нрвопазарско, съатояла се на 24
сътъ за владението мирие въ Четириж
ния, извършени въ време на управлени българи изъ'Добруджа.-Но не изминели мартъ т. г. въ гр. Нови-пазаръ. ,
гълника и начинътъ, по който се е взе
ето на окржжчия управитель Ташку П у неюлко дни отъ почването ноенните-дейКакто съобщихме, на 24 м. м. се
мала третината — това еж двете причини,
•черя въ Силистренския окрляъ, „ГЬчереа- ствия на добруджанския фронтъ, азъ се състоя сбирка въ гр. Нови пазаръ,
нпито вълнуватъ целото население и те ската епоха", както се нарича въ областьпреаадохъ съ целата си амуниция, за зла посетена много добре отъ бежан
еж последствия на закона за Нова До та. Веднага съ идването на власть на но
участь, на германци и требваше цела го ците въ околните села и града.
бруджа по отношение на собегвеностьта. вото правителство, а особено следъ като дина ця пона'«мъ лишения и тепзания въ Следъ като се е говорило обстойно
Изтъкнахме, че само изменението на за намеренията му беха ра»брачи успокое пленнически лагери въ Германия, докато по всички въпроси, вълнуващи еми
(
кона за Нова Д|брудж« ще може да нието настжпи въ Кадрилатера, спръха като българинъ успехъ да се завърна, да грацията, накрая се е взела след
премахне недоволствата въ -Четирижгъл недоволствата на селското население и ос поетжая въ българската армия и до края ната резолюция:
ника, факгь, кзйто предизвиква протести танаха само похожденията на бандитите, на-войната да бжца-на македонския фронтъ
^Конференцията на,просветно-блате на либералите. Когато известно е, не минали презъ границата — похождения, въ първите боеви редове.
,. - готворителните Д-ва .Добруджа"
платформата на изборната имъ борба въ между впрочемъ, много редки.
-Твърае добре -всички добруджанци край \охь Нови-пазаръ и околията, следъ
таам..провинция презъ 1922 г. бЬше: пъл
Известно беше въ Кадрилатера, че границата познаватъ кой е .Лошъ Минчо ; като изслуша всички -делегати ,по
ното отменяаане на закона за Ноаа
-повдигнати»е въпроси,, единодушно
:национално-селск >то правителство ше из
.Добруджа, а земите да останатъ на тия, мени настоящия режимъ на селската соб и кои еж Янгелъ Ячевъ и Господин* Ива- лкламира
нуждата ,'отъ еиединство,
новъ. Ние предоставяме всеки да си даде
чиито еж били по законъ още преди ственость въ Нова Добруджа по такъвъ
заключението, кой на какво е способен*. .прокламирано: и ютъ Х!1 редовенъ
1913 година.
начинъ, че нито делото на истинското ко- Но престжлно е да пона-яме провокациите •конгресъ и като заявява, че безре
Единствената вина за това, .което л< низиоане да бжде • възпр.п.тегвувано, и продажничеството на юдинските синове зервно одобря а целите и задачите
-стана, става и би ставало въ тази про нито пъкъ поземелните собственици да въ нашето движение, което ни е тъй -за съюза, въплотени въ .устава на
съюза и провеждани отъ И. К. дава
винция, ако правителството на вземе необ- .бждатъ онеправдани съ прилаганзто на скжпо.
•на
последния своята -i активна .под
ходичите мерки, носи бившето прави единъ из><лЮ4ителенъ режимъ, съвсемъ
Ангелъ Яневъ — с. Вълчи-долъ
телство и администрацията му въ Четири .различенъ отъ тоя, който се прилага въ
Господинъ Иванозъ — с. Коркутъ крепа.
Добруджанските ,д-?ва требва да
жгълника. Либералите .обещаваха въ 1922 останалата часть на кралството.
сжществуаатъ !въ името на посоча
, "рчачр-а aa^F чгчг —г^•—a -F
то а. отменението на закона за Нова До • . Мислимъ, че сме добре осведомени,
. н и т е ц е л и и задачи, които конфебруджа, но не го изпълни". Презъ ат?ил> твърдейки, че веднага следъ Вепикдень
per-цията ..счита ,за .единствено ,ре1922 г. въ Камарата тримата представи правителството ше - внесе въ парламента
.зултатни.
тели либерали на Четирижгълника, >Н. закона за изменение на настоящия ре
Конференцията призовава всички
Петреску Комненъ, Я. П-жета и.,В. Ковата жимъ на поземелнчта собственость въ
Ромънскиятъ министъръ на вън .добруджанци за верна служба на
Кадрилатера.
Режим
ътъ.
който
ще
се
уста
изтъкнаха въ речите си, че.отменението
шните работи Титулеску е държалъ
на зако<а за.гЪаа Добруджа тъ 1921 г. нови, ще се състои въ унищожението на сказка въ Пзрижъ за О. Н. и мал поробена. . . Добруджа.
.»...«•«...>.»•......
"»«....»
изземването
на
третината
отъ
.селските
4койго признаваше собственостьта ча зецинствата.
Той
започналъ
сказката
си
*|ите напълн). бе«ъ отстжпването на тре собственици и прилагането на зккона за съ констатацията, че около въпроса
тината) е едно национални престжпление, експроприирането на .поземелната собстве за малцинствата еж се натрупали маса
— Учителското т.-Ъло .при българското
-но, въпреки тоаа, л*беЕ>алски«тъ парла- ность отъ старото кралство и въ Нова фалшиви впечатления.
чаано училище въ гр. Кюстенцжа, под.
ненгь отъ .солидарность къмъ министра Добруджа.. Сжщо ще се ревизирал» и
Ораторътъ по нататъкъ се впус- помогнато ;от,ъ граждани - любители, е
на държавните имоти гласува законо , всички оземлявания на. държавните чи- налъ въ дълго и широко теоритизи- представило на ГО мартъ т. г. пиесата на
проекта м/. Петреску-Комненъ, между .новници-земледелии.
ране, безъ, обаче, да засегне въпроса г. Рачо Стояновъ „Майстори" подъ.режипругото, каза: ,М>га да ви .представя
Фзрмулата, която ще се прилага, ще въ негозага сжщина, безъ дори да сьорството на г. д-ръ Ив, Огняновъ.
Изпълнението било отлично и публи
документи, съ които се доказва, че .въ бжде: земледелието да се упражнява не- спомене за режима, подъ* който се
България не сжществува мирие. Лзъ при -посредствено о№ земледЪлиитЪ, и те да намйратъ малцинствата въ Ромъния ката о:танала много доволна.
— Излязла е на български въ Добв:е това, призчавалъ, че сжществува още се възползуеатъ .отъ, плода на труда си. и въ частность; -т българите въ Доб
ричъ книгата „Смъхьтъ на Добруджа*
С1оръ, но не можемъ да и»граждаме една
С* тези изменения Кадрилв»езътъ руджа и пр
отъ Я. Калиакренски. ,Тая книжка—казва
ЦЬла юридическа система върху единъ ще .престане да бжде подъ .изключител
Накрай той завършилъ:
ния режимъ на поземелната собственость,
«поръ.
,Днесъ йашттъ дълъь е да из се въ единъ отзивъ за нея f— възбужда
тъй
какт
>
съ
вдигането
на
военното
по
пълняваме с вгьстно задълженията повече сълзи, отколкото' см^хъ; тя заслу
Ячо този въпрось требва да бжде
отъ договоритгъ и да установимъ, че жава да бжде прочетена не. само отъ
разиск«нъ, налага се да прааимъ това ложение и чя ц^нкратч*.
надъ договорите е моралътъ, КОЙТО е ВСЕКИ интелигентъ, но и отъ ВСЕКИ ПО
така че никому правата да не бждатъ.на
Нзви ( о р ц и
единъ'
за всички и който иска хора грамогенъ селянинъ".
кърнени и да не се помисли нито за моГр: Шкоъолъ. Група добруджанци,
— Дамската секция при Българското
ментъ, че въ Р-мъния те могатъ да бж" вземайки примеръ отъ своите брагя, та да бждатъ равни кждето и да се общество въ Силистра е дала преди
намйратъ".
пръснати изъ цврегвото, на 16 мартъ
датъ незачитани".
н%колко дни литературно музикална вече
Hi еж се натрупали фалшиви
Пипета и Ковата поддържагь, че въ т. г., следъ размена на мисли еж ре
ринка при добре урепена програма и тан«
впечатления
по
въпроса
за
малцин
България сжществува само абсолютна соб- шили да се организиратъ ида повеци. Представена била комедията .Скжпа
ствата — въ това никой не се съм
ств-ность върху всички земи, в що се от дагъ наредъ съ всички добруджанци
ц-Ьлувка*.
нява.
Въпрось\ъ
е
кой
създава
тия
нася до владението мирие, то не сжще борбата, която тв водятъ. При общъ
— Мелничарите и хл-Ъбарите въ Htфалшиви впечатления й въ О. Н., и
ствува. Това. което искате да извършите, ентусиазъмъ основите на дружество
кои градове на Добруджа еж предявили
въ
конференциите
на
д
вото
за
миръ,
е една политическа грешка, едно наци то еж били положени. Къмъ него се
искания предъ съответните фактори да
и въ печата, и въ разни сказки и пр.
бжде повишена цената на хяеба, защото
онално престжпление. Не възпроизвежда числятъ и .добруджанцит-ь, живущи
А !закдючителната. часть отъ сказвъ селата Ерменци и Черковица, Нии .хранигв били повишени.
ме юридическите съображения на г. Пе
-катана Титулеску е тънка демаго
— Вследствие жиленото топене на
треску-Комненъ, Пинета и Ковата, които <ко прлско.
Въ ежидото събрание >е избрано гия, св0йст,аеча.;само на ромънските снеговете и неприемливостьта на вамръз*ж ги заставили да гоаорягь така. Доста
дипломати.
налата .почва повече вода, селата "Кара
тъчно е да изгькнемъ, че отъ това -за дастоятелегво въ съсгавъ:. председ.:
.»
>.>..^....««М>.1».»..«*.«ММ*
Омуръ и Сребърна били наводнени. "Заблуждение на либералечия парламент* и Сгоянъ П. Христо.аъ, подаредсеааотъ необходимостьта да се -подкрепи за- т;ель: Илия Иа. Ненкинъ. сек^касиеръ:
Значението на дрганизацион- губит-Ь въ постройки, храни и пр. вили
-онопроектътъ на единъ миниегьръ яро- Цеко Иа. Бакалски, член»: Пешо н я т е д о б р у д ж а н с к и сбирки е грамадни.
Где.му е тръгнало на добруджанско.
излизагь всичките несиокойствия въ Чети- Глогоаъ. ,.Прдве?ителенъ !съветъ: „огроммо. Дабруаич.анци, ие прото население
•рижгълника .и се запитване: кой други, Дтанаеъ Фата«еаъ, К,остадинъ Пи- л у с и а й т в . д а ги посетите!
,оериваъ и .Маринъ РаАковъ.
•осаенъ либералите еж причината ав тоа-г

Изъ ромънения печатъ
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Депаагогкувя

Новини отъ Дооруджа

Антифяшшскиятъ нонгпесъ и „д-ръ" Вичевъ
Фашизмътъ, както е известно, е едно
обществено течение, което се характериризчра най-главно съ отрицателното си
отношение къмъ демократическата система
на управление, Което отрича тая система
съ нейните парламентарни институции и
въздига въ върховно и ржководнс начало
диктатурата на малцинството, на .силната"
личность и призваните вождове.
Като методъ и система, фашизмътъ се
явява подражание и копие на болшевизма.
Последниятъ дори има първенство по
време: преди фашизмътъ да б е позна»,
изобщо, това беше болшевизмът*, който
му разчисти идейните и тактически пжтища. Първи болшеяикигв създадоха м
формулираха теорията за диктатурата,
като—възползувани отъ слабостите на де
иократическата система, чиито недостатъци,
строго погледнато, не се криятъ въ
самата система, а въ слабата обществена
-и политическа култура на народните маси
— побъззаха да обявять демокрацията,
сиречъ народоупра^лението, за фалирала,
да я осмиватъ и окарикатуряватъ и, въ
замвна на нея, да превъзнасят* диктату
рата като разковниче и пюлЮлъ-пинкъ
срещу всички злини на света.
И ето. Въ некой страни тая проповгЬоь успе. Това еж предимно страните съ
малка обществена и политическа култура
на народните маси, като Италия, Испания,
Унгария, Русия, Сърбия и въ прикрита
форма, въ другите балкански страни. Въ
страни съ висока култура, много понятно,
проповедите за диктатура и силните лич
ности не успеватъ, защото народите цемять правата и 'свободите си и умеятъ
да си служатъ съ демократическите ин
ститути.
За забелязване е, че фашизмътъ днесъ
е силенъ тамъ, гдето болшевизмътъ е
щъфгелъ вчера. Клинътъ клинъ избива.
Това се обяснява съ единството и сход
ството на методите и средствата на тиа
две болезнени обществени явления.
Разликата е въ целите, но не това
е сжщественото. Защо диктатурата и на
силственото подчинение да бждатъ позво
лени за едни, а забранена за други?
Който одобрява и проповедва диктатура
та, изобщо, н-ьма морално право да възстава срещу нея, щомъ тя се упражнява
отъ противниците му. Явно е, прочее,
че истински, честеиъ и искренъ противникъ срещу фашизма, както и срещу
болшевизма, може да бжде само демократътъ, с. р. оня гражданинъ и ония
обществени групи и парти •, които отричатъ насилието и диктатурата, стоятъ на
почвата на народовластието и призневатъ
свободите на всички граждани.
И обратно, н-вма по-големо лицеме
рие и тартюфщина отъ тая — да бждешъ
партизанинъ на диктатурата като управи
телна система, да я теоритизнрашъ и гдето
можешъ да я лрактикувашъ, като притискашъ и дори физически унишожавашъ
всеки, който не мисли точно като тебе,
— а въ еж щото време да се боришъ

Изъ живота на дружествата
Добруджанскиятъ проблемъ
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ИК въ трудната му борба по ямвеждане решенията на XII ред.<вень
конгресъ и псвелеьията на устава,
Споредъ наши положителни све
дения около 30 семейства досегашни
каракачани изъ Рила планина тия дни
съ всичката си покжщнина заминаватъ презъ Русе за Добруджа. Това
преселение се дължи на ромънската
пропаганда у насъ.
Y..
Възъ основа о к р ж ж н о т »
№ I9.5J4 отъ 4.XII. 1928 г. на Минист..
на В. P. H. 3. и протоколното реше
ние на комисията за настаняване на
бежанците подъ № 529 отъ 6 мартъ
т. г, уведомявать се бежанците до
бруджанци, че тия отъ техъ, които
еж получили дворни места, тргьбва
София. HaQ 30 мартъ т. г. под- да ги застроятъ най-късно до 25
прецеедательтъ на Софийското д-во юний т. г. Въ противенъ случай ще
.Добруджа" г. Б. Петровъ чете ре- имъ се отнематъ местата и възвърферагь отъ името на Младежката натъ на общината.
rp/па при д вото „Стефанъ Караджа",
Сжщото се отнася и за тия, коя
на тема: .История на добруджанско то еж получили дървенъ строителенъ
то движение отъ 1914 г. до 1924 г." матерна лъ.
Съ вещина и разбиране на въ
Тези отъ техъ, които не еж по
проса референчикътъ проследи поя дали заявления съ скици за оценка
вата и развоя на добруджанското на местата си, да сторягь това въ
движение презъ поменатото време най-скоро време.
Началото на движението се слага
Р. X. Маркъмъ, известенъ иупрезъ м. септемврий 1913 г. въ ка. блицистъ и кореспондентъ на аме
фенето на ДБДО Ч лъковъ въ Со рикански вестници въ Букурещъ,
фия. На 19. И. 1914 г. се изработва предприелъ анкета върху общото по
уставътъ на организацията съ цели: ложение въ Добруджа.
за .духовно единение и национална
Споредъ наши сведения, г. Мар
солидарность на българите въ До къмъ е билъ възпрепятствуват, да
бруджа и свободна България", за изпълни свободно мисията си.
запазване духовните и културни ин
Съгласно заповедьта на Мини
ститути и вероизповедната общи стерството на вжтрешнигв работи и
на и пр.
народното здраве, отделение за со
Първите организирани места еж циални грижи, преди неколко дни.
Русе, Варна, Гюмюрджина и др. Ор властьта е описала и иззела целата
ганизацията печели симпатии средъ архива и всички други имущества но
обществото. На 25. III. се е състоялъ разтурената младежка група on»
първиятъ учредителенъ конгресъ, кой „Д. М. С."
то приелъ устава. Въ избраното вър
„Добруджански и а р ш ъ " —
ховно тело еж влизали д-ръ Тончевъ, хорово изпълнение ще намеритед-ръ Тодоровъ, Ник. Аганасовъ, Ми- само въ грамофонните плочи ,Одеон*'~
ланъ Марковъ и др. Обявява се об
щоевропейската война и почти презъ
целото време, докато трае, движе
нието замира, Къмъ крля .на войната
се състоялъ Бабадагския съборъ, Тукъ Нр-Ьс-ьк-ьт-ь ма нунушичетата«
се издава в. „Добруджа". Начело сто
ятъ Д-ръ Ив. Огняновъ, Д-ръ МарПривикнали Сж хората да носятъ яйгинъ и др. Презъ 1918 год. следъ . цата си и да ги люпять въ чуждо гне» до
катасрефата, рсмъните наново ску- та страшно сж се разкрекали 'сега, когатопирветъ Добруджа Фактически дей- топлия!ъ имъ пологъ е нстиналъ н-ешо.
ностьта се съсредоточава въ три
Мустакатит-в младежи около „д- ръ" Ви
пункта:. София, Варна и Русе. На 12. чева, както се знае, си присвои«а правотоVII. 1919 г. се състоялъ четвърти по да чертаятъ политиката на добруджанското'
редъ конгресъ, г^ето се ликвидира движение, независимо, самостоятелно и безъсъ всички комитети въ Добруджа и да се съобразяват, съ Съюзните цели и
се очертава течение за автономна задачи.
Добруджа. По-късно се състоялъ ВеЗа тая цель вестници израватъ, кон
ликиятъ съберъ въ Ссфия. Дейци: греси правятъ, псуватъ, ругаягь, чернят*Др. Пвчовъ, Анг. Стояновъ, Вичевъ и когото и както искатъ.
др. Презъ 1922 год. се състоялъ VI
И всичко това те правятъ като мла
Шуменски конгресъ.
дежка секция при Съюза „Добруджа", си
Презъ сжщата година се създава речъ подъ прикритиею и крилото на на
законътъ за настаняването на бе шия съюзъ, отъ името на който винаги;
жанците и това до гелтма степень се явяватъ предъ властит-в, предъ публи
се отразява върху движението. За» ката и предъ света външно, догдето с е
говерва се за младежко движение. прркарвтъ, а после вече вършатъ извест
Очертаватъ се неколко течения — ното свое дело на болшевишки мекерета*
Въ т-ехния уставъ изрично стои, че сж
леви, десни, умерени. Идве. VII ескиджумайкКи конгресъ. — По-активни секции и действуватъ отъ името и * в*
лица: Трифонъ ТгЗифоновъ, Бор. полза на Съюза „Добруджа".
Следъ пром-вната на устава на Съюза,.
Андреевъ, Бор. Петровъ, Атаьасъ
секрет! риятътъ на ИК депозира въ отде
Да и евъ и pp.
Постепенно движението се кана ление Социални грижи при М. В. работи
лизира и взема почти сжщите на гласуваните отъ конгреса изменения на
устава, за да бждатъ тв утвърдени, катосоки, които следва до днесъ.
Малкото мъсто съ което разпола сжщевременно съобщи, че наричещия№гаме не ни позволява деже да/шри- себе си „Младежки Добруджански съюзъ"
хираме реферата, но той представ — ако въ устава му й да се чете, че е.
лява интересъ не само за добруд секция при Съюза „Добруджа* — не ежанци, а за всички, които се инте- никаква негова секция и съюзъть не от
ресуватъ отъ неционалъ-освободи- говаря за, неговата дейность.
Останали безъ топлия пологъ на съю
телните движения. Този рефератъ
особено може да послужи при под за, пилците изведнъжъ се видеха изложени
готвяне на подходящи реферати изъ на бури и в-втрове и пищятъ, та се кжсатъг
Нивикнали кукувичетата да се приютядружествата.
Добре би било да го видимъ из- ватъ въ чужди гн-вздв, не могатъ да раз'
беретъ че не имъ сж криви хората, заг
деденъ въ отделна брешур*.

се скрили въ черупките си и задъ
паравана на самоизлъгването »прочистете организацията и ние .ще
противъ диктатурата и насилието, когато дойдемъ", на техъ ние ще отговоримъ
други я практикуватъ противъ тебе.
съ примеръ. Потжналата въ буренъ и
Това правятъ комунистите по целия тръне нива не се прочиства съ ржце
саетъ. Гдето имъ падне власть — тероръ, облечени въ ржкавици, чистачите ще
насилие и диктатура противъ всички. ft влизатъ въ нея съ беси, крака защо
гдето други — добре научили и усвоили то инъкъ ще стъпчатъ и житото, ще
теорията имъ — упражняват* прехвале- изподраскатъ кожата си, но ще поната диктатура, тамъ викъ до Бога и поза чистятъ нивата. — Тъй правятъ добри
на борецъ срещу , . . насилието, реак те стопани.
цията, яъ защита на всички граждански
По желанието на референчика и
свободи — на сдружаванието, на печата, слушателите, рефератътъ се обърна
на събранията, пъкъ, ако щете, — я на въ беседа и придоби двояко з> ачеконспирацията . . . Свобода, с. р. демо ние:
поучително и възпитателно.
крация само за техъ, а диктатура и на
Cm. Симеоновъ

силие — за всички други.
Безподобна хипокризия!
Извикали на животъ фчшизма, на кой
то дадоха методите и средствата си —за да изпитатъ първи сладостьта му —
комунистите отъ целия св-етъ свикаха въ
началото на м. мартъ въ Берлинъ единъ
„световенъ антифашистки конгресъ" .за
борба срещу фашизма, с. р. срещу своята
собственна незаконородена рожба.
По обща оценка, тая инициатива се
счита за напълно пропаднала. Пропадна
ла, — не защото въ света нема антифашистски организирани сили, но защото
никоя демократична обществена органи
зация въ света не се хвана на болшевишкото хоро, тъй като истинските и
искрени борци срещу фашизма еж сжщевременно борци срещу болшевизма, би
дейки и двете отъ единъ долъ бодили.
Това е било едно болшевишко сбо
рище, въ което България е била пред
ставена отъ оеждените по закона за за
щита на държавата емигранти:, Йонко
Пановъ, Трайчо Костовъ и Добри Терпешевъ, а така сжщо — отъ Йорд. Милевъ,
секретарь на .Независимите" работнически
синдикати въ България.
Я сега — което интересува добруд
жанската емиграция. „Д-ръ* Вичевъ е
телеграфически поздрьвилъ „анп фашнетския" конгресъ на болшевиките. Председа
телството на конгреса му е отговорило
съ дълга телеграма, въ която го позаравлява него, „д-ръ" Вичева, борена сре
щу фашизма и потисничеството въ света...
Я въ последния брой на вестника му
четемъ, че започва да печати кореспон
денциите на специалния си кереспондентъ въ антифашистския конгресъ въ
Берлинъ.
Спомняме си, че по време на конфе
ренцията въ Прага на Съюза на друже
ствата за О. Н. „д-ръ" Вичевъ получи
отъ „специалния кореспонрентъ на „Св.
Добруджа" една телеграфическа кореспон
денция съ повече отъ 350 думи (струвеща
повече отъ 3000 лева), като да се касае
за некой вестникъ отъ. величината на англий кия „Таймсъ" и за некой краль на
вестниците, отъ рода на Нордклифъ. Спе
циални кореспонденти, телегрефни коресподенции, антифашистски конгреси, вза
имни поздравления.
Долу фашистската диктатура I Да жи
вее диктатурата на пролетариата 1 . . . ,
Молимъ плаща.

Втората и третата точки: идеалъ
(личенъ и общественъ), критика на
болшевизма, следъ като ги разви въ
общия имъ смисълъ, свързва ги съ
движението и релефно посочи до
брите имъ и лоши страни. Критиката,
казва той, .требва да служи на на
предъка, на развоя, но, за жалость,
доминира друга една критика — без
честна, безскруполна, която знае са
мо да убива, да унищожава, отъ нея
требва да се пазимъ, нея требва да
премахнемъ. Болшевизма той отрече
като течение, имещо место въ на
шето движение Той отрече издигна
тите отъ хора, служаши на интересите
на чужди държавни лозунги. «Неза
висима Добруджа", присъединена
къмъ .балканската федерация". Това
не еж начала, не еж цель, а само
средства и то крайно нечестни. Нека
агентите на тия разбирания не си за
тваряй. тъй дълго очите.
«

Поцъ горния надсловъ на 20 и 22
иартъ т. г. членътъ отъ настоятел
ството на д-во .Добруджа" въ Русе,
Драгомиръ • Божиновъ, изнесе рефератъ.
Рефератътъ бе изнесенъ съ вещи
ната на деецъ, познаващъ движени
ето и съ приежщия на референчика
ентусиазъмъ, който се впи ' въ слу
шателите и за дълго ще ги подкрепя.
Божиновъ раздели темата на че
тири части. 1. Исторически развой на
движението отъ заражданието му до
днесъ; 2. Идеалъ и критика; 3. Бол
шевизма въ националните движения;
4. Предпоставки за мощна и единна
организация.
Всека часть на темата представ
ляваше завършено цело, обаче ре
• • : • • •
у
;
ференчикътъ сполучливо е системаНакрай референчикътъ, следъ ка
тизиралъ материала и, обобщенъ, до
бре го изнесе, особено първата и по то не намери причините за неидваследна точки. Добруджанци се запоз нето на старите дейци като М. Марнаха съ историята на движението, ковъ и други въ редовете на движе
по-първите въ миналото дейии, по нието, апелира за работа, сплотесочиха имъ се и спънките, запознаха ность и жерти. Всеки е дълженъ да
с е и с ъ разколницитЬвъ движението отдели отъ себе си най-ценното и го
дело.
и техната акция. Посочи имъ се и на- даде въ услуга на свещеното
чинътъ за засилването и закрепване Повикътъ е единъ: Ма работа за
брата ребъ". Всички ония, които еж
то на организацията/

Злободневна

дето иматъ хаймана майка, която скита
като б-есна ц-влия светъ да оправя съ
клюките и интригите си, а децата си ос
тавила подъ чуждъ покривъ.
Първиттъ сведения, получени'отъ Ха сега, пиленца!. Да ви вИдимъ са
стаиалитгь сбирки на добруджанци, мостоятелно да живъете и подъ собствено
въ които ех взели участие севенъ знаме да работите. Кжде ще се отзовете
съюзниятъ организатсръ П. Госпо- и.какъ. ще се развъждате. Пъкъ ако ви
диновъ, много дейци изъ дружества докил-ее за старото гн-вздо и се отучите
та, гласьтъ, че тгъзи 1бьрки еж ми отъ лошия адеть — Да ходите по себе
нали при голгъмъ ентусиазъмъ и об си и да оцапвате всичко въ гнездото
що въодушевление.
ние пакъ можемъ да ви приберемъ.

Жровдша '

Навсшжде единедушно се е подТака да знаете!
чертала готовностьта на емиграци
ята да се поокрепятъ усилията на Печатница С. М. Стайковъ — Софи»

