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Българскиятъ вддникъ

Христо Ботйовъ

24 май, деньтъ на славянскиттъ
равноапостоли се. се. Кирилъ а
На 2 юний е денмъ на аягънкааовенз
Метода, е праздникъ на българската
«езсмъртния
творецт. на .Живъ е то«(
писменость, — единъ отъ най.свет-«въ е" . . . И тази година лобното
литгь културни праздници на бъл
мътто на поета ше събере поклояницн от»
гарското племе- fie вгьрваме да има
щ*ла България. Вси-ки съ загаенъ д и »
българинъ, чието сърдце да не тръп
и тази година ще прншевнемъ иието му.
не въ тоя день, спомняйки си епо
И легендата аа оогЬпитеяния гюдвигь не
халното дгъло на солунските бра
човека и поета и тази година ще стовян
тя, — онгьзи велики труженици, ко
жуиитъ ни.
ито първи пробиха пятя на светли
Да спомняме ли аа чародейката красот*
ната въ нашата културна история.
на поезията му? Една жива рана, коя»
Отъ дълги години българскиятъ
е сълзила кървави -tarn. Да врнзоваааме
народъ празднува тази свгьтла дата.
ли безсмъртната му съвка ? Саката на
Но днесъ, когато свидна части отъ
единъ исполинъ, великъ съ [великата ОЙ
неговото тгъло ся, отклсната, когато
саможертва.
името българинъ се слуша съ омраза
Христо Ботйовъ стана нионата на на
« съ ненависть въ поробенитп, бъл
шите дни. Едно евангелие, отъ мжхростьтв
гарски покрайнини, този день на
на което ще утоляватъ глада си всички
българската култура добива исто
молебсани огь еждбата като него „силно
рическо значение. Чрезъ него всички
да любятъ и мразятъ".
българи се чувствуватъ като едно
Хри:то Ботйовъ не е единствения, койт^
цело, обединени благодарение вели
н когато е умирааъ, съ отворени очи е
кото дгъло на братята Кирилъ и
ногледналъ еждбата: „Шжа огърть аа
Методи.
гдавата, която е готова да се .тд*ди о т ъ
Смисълътъ на тоя всенароденъпраз
плещите си въ името на свободата"... За
дникъ днесъ се разбира нсй-добре отъ
щото не само за него „смъртъта е инла
поробенптгь българи,—-отъ онгьзи, на
{усмивка, и гробътъ — сладка почивка"които е забранено да говорятъ своя
Защото неговия кръстъ и лобния Милен»
| каиъкъ — българската голгота н българ
роденъ езикъ, да пишатъ на родно
ското; възкресение — смущават*» поко»
писмо, да семолятъвъ родна черква.
и на други к.то него. Наистина, 'малцишг
Чувствуватъ и ценятъ истински праз.
|сж. Но .българската майка юиачка" е
дника на светитгь равноапосто.
раждала н ще ражда ВСБКОГО храбреци>
ли и хилядите добруджанци, наредъ
които, като него — въ името на сво»
съ своите поробени братя отъ Ма»
идеалъ —. ще презиратъ смърьта, ще *
кедония, Тракия и Западните по
желаягь: „На смърть, братко*)
крайнини, защото като техъ и тгь
i И други, осенени отъ буреиостнмя ,«х
еж откъснати отъ живото тело
дугь, биха могли да кажать аа. себе , в е на общата Родина.
' говитЪ думи: „Живея съвършено бедно..
Въ свободна България деньтИ^на
Дрипите, конто имагъ,. *е rrapaxaj ш
българската култура се отпразднуменъ
ме срамъ да излизат, деня по
ва официално, почти безцвгьтно, съ,
традиционния шаблонъ на всгъко тър < •,-:••;• По традиция'и тази г о д и н а к а ' 2 юний с е състоя поклонение на удицитв".
. Ето какво пише самъ поета на бъл
жество. Българитгь отъ свободнотоВола, лобното м1зсто на Христо Ботйовъ. Участвуваха около 7 0 0 сту
лJ
гарската
революция 8а Дякона: „Прияотечество не съумехада дадатъ на денти, гости, отделение войска. •••;"•' }•"*;
тельтъ
ми
Левски, съ когото жнгЬемъ, е
праздника общонароденъ характеръ, '•••И Всички поклонници б*ха радушно посрещнати н а гарата о г ь вра*
нечутъ
характеръ
. . . Студъ -—- аърво
може би, защото не ся. угнетени, чанското гражданство, начело с ъ кмета, официални лица, м-встнитъ родо
,и камъкъ се пука — гладни огь два-три*
защото се радватъ на свобоба, за любиви, просветни и др. организации. "
V .
'
деня, а той пее и все е веселъ".
щото никой не имъ пречи, никой не
< Следъ приветствената речъ* на врачанския кмет», образува се импо
Велика е неговата ненапиезна трагедия:
имъ забранява да пишатъ и четатъ зантно шедствие, в ъ което взеха; участие и членове на добуджанското„Самоволната сиромашия уби н таланта, ik
на роденъ езикю!
/
студентско д-во »Роденъ край«, начело с ъ председателя м у г. Ив. Русевъ.'
живота ми. А каква полза вренесохъ не
;
- , На другия день, предъ паметника на Хр. Ботйовъ, представи! елит*. отечеството си? Наистина,
Всички поробени българи по-добре
найголпразбраха и по-съкровено чествуваха на разнитв родолюбиви и др. организации държаха подходящи речи. Тукъ мата добродетель въ салта ш лю
праздника на светитгь братя -— ма- говори о г ь името на добруджанската емиграция, като представитель на бовъта къмъ отечеството. Но каква
каръ да го отпразднувака безъ па ИК при ВДСС, г . П . Госпобиновъ. Речьта му, изслушана с ъ особено вни- да правишъ, когато еж малцина ония
рада—защото робството, инквизи- \ мнние, б*ше сърдечно аплодирана о т ъ многохилядното множество.
хора, крито биха моглш да разбфцията, постоянните шикании на
ратъ, че тя е основал, а на друга—
властьта ги накараха да се углжна любовъта къмъ ближния Iбятъ въ дълбокия смисълъ на вели-'
Малцина еж н ботйовците. А ' той е
кото дгъло, която се. се. Кирилъ и '
. Отъ известно време пребивава въ Бъл Вие сте въ нашата ср-Ьда, ние искаме да единственъ. Равенъ на него нема. Сигурно
Метода извършиха за националното гария едииъ големъ неинъ п рия тел ь, фран- Ви помолим». само едно •— да ратувате нъма и да се роди. Ввковет* еж много
и културно осъзнаване на българщи цузинътъ ЛвОНЪ ЛамуШЪ. Макаръ за и за възвръщането на отнетите права на строги — пращатъ ни презъ столетията
ната. На тгьхъ бгь забранено, даже много кратко' време да е бил» въ До българите въ Добруджа".
само по единъ Месия, по единъ паднал-*
ль деня на бглгарската писменость,-1бруджа, той я познава много добре и я
Г-нъ Ламушъ въ отговора си каза ме ангелъ, който ние пращаме на заколение,
да се почувствуватъ българи, да вку- смета за чисто българска провинция, от* жду другото: »Съ отнеманието на Южна а понекога — аа разнообразие! — из
сятъ отъ плодовете на великото шкенвта отъ България безъ всекакво осно Добруджа отъ България се извърши една. дигаме му бесилки или го оставаме да
дгъло на солунските просветители. вание.'
' .:, г .•
. ).'нова, този пжть много по-голема, неправ избере най-жестоката смърть.
Но нека не забравяме-. 500 го
Стжпките на Ботйова ожидатъ охотНа 25 т. м. Дамският» добруджански да. Такава неправда 6V- извършена само
дини България тъна въ безпросвет комитетъ въ София даде закуска въ честь презъ буреката война, когато Англия зае ници. Нека ги създадемъ. Да гм иогьрния мракъ на турцизма и гърци- на г. Леонъ Ламушъ въ салоните на Трансвалъ и Оранжъ отъ бурите въ Южна симъ! Сомоотверженит* хора еж като
зма.' И при все '•> ова, тя оцеле. г-жа Теодора Паприкова, председателка на Африка. Но вие имате единъ хубавъ въз-. сольта — безъ твгь живота е безвкусен-»»
Днесъ българскиятъ народъ — него-' този комитетъ. Присжтствуваха, членките гласъ, имаме го • и ние, французите: — Безъ ТБХЪ организациите еж керван»
еата по голгьма часть — се радва на Дамския комитетъ, членовете на ИК и „Сжществува вечна правде!" Яко ние, безъ водачъ.
на свобода.
французите, чакахме цели 45 години идва-..
Христо Ботйовъ ни зове на подвиг».
некои поканени добруджанци.
Доще този великъ день и за оста
Ггжа Дора Габе отъ името на Дамския нето на онази правда, вие, добруджанци, Ако не можемъ да ярегьрнемъ разпятието
налите поробени български покрай комитетъ приветствува госта съ добре нема да чакате толкоз» много!* (Касае му, нека поне го последваме. И Христос»
нини. Тогава въ свободна Добруджа дошелъ сред» добруджанци и му напомни се за възвръщането на френските про имаше 12 апостоли. Всъко дт.ло си иска
винции Елзасъ и Лотарингия, които Гер апостолите.
Ветаминъ
добруджанци ще енаятъ какъ да че- за „една малка земя сь голяма.: мжка",
мания беше заела презъ 1871 год.) :
ствуватъ великото дело на велики въ която цари неправда и ноято е по
. Г-нъ Ламуш» пи наздравица за До
те равноапостоли.
крита съ човешки страдания, като помо
Кое е BIPHOTO?
бруджа.
Ник Панчевъ ли благородния гост» да остане, и заиаРомънскиятъ
вестникъ „Кувънтут,Следъ това, при интимно разположение,
предъ добъръ приятель на. тази земя. Тя
отъ 8 май пише, че българското
всички можеха да квжатъ нещо на госта правителство, пооъ най-разнообразни
напи чаша вино за негово здраве.
Г-нъ Хар. Стефановъ, огь името на за Добруджа;. '
предлози, спирало куцовласите да
По тоя въпросъ усилено се раз ИК, стисна ржката на добруджанския при
Г-ца Зоя Паприкова изсвири съ май емигриратъ въ Ромъния.
исквана и у насъ, и въ Ромъния, и ятель като Му каза между другото: „Вие сторско разбиране неколко пиеси на пия
На следния день пъкъ в. ,Унивъ други съседни страни, поради сте единъ ратникъ за възцаряване правда ното, а г-ца Р. Мутафзва изпе много вереулъ" пише, че България била из
големите изгоди отъ търговско-сто- между хората. Сигурно и Вие като насъ български песни при една виртуозность, гонила * 250 куцоплашки семейства
панско и икономическо гледище, кое смитате, че, ако има хора, които днесъ която >чуди всички и сь влагане на едно отъ своя територия и, по старъ на
то представлява постройката на единъ най-много да страдатъ, това еж българи топло чувство, което уясни смисъла на вик», пролива горчиви сълзи за тия
такъвъ мость.
_,
- те въ Добруджа. Ние требва да Ви ка-. народната п-всень и затвърди любовьта чеда на Пиндъ планина.
Ние не влизаме въ подробнхтитъ жем», че скърбимъ дълбоко, задето на къмъ нея.
Кои отъ двете съобшения на тия
вестници е верно, ние не знаемъ. Но>
иа въпроса, но сметаме че наистина българското население въ Добруджа не
Накрая
всички
приежтетвуевщи
изпеха
е много уместно да се 'построи та се дават» ония права, които му еж га сь възторгь «Добруджански край", следъ ние исквме едно: тека или иначе
къвъ единъ мостъ, за да могатъ рантирани отъ мирните договори противъ което гостътъ се сбогува н си отиде ви проникнат» въ Ромъния, тия кърлежи
нематъ работа въ Добруджа.
лъжливите обещания на ромънските жестоките клаузи на които и вие рату димо имстливъ.
вате
сь
такава
аагриженость.
Сега,
когато
правителства да пристигатъ до ве
рующите...

и Добруджа
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ДОБРУДЖА

аице с

Едно величаво дЪпо

Ти ли си. м.але, тъй зЬално пгВла,
ти ли си мспс три годиаъ клела,
та скитникъ ходя злочсстенъ ази
и срВщадиъ това, що душа мрази?
Бащино ли съм.ъ пропилъ имане,
тебе ли покрихъ съ дълбоки рани,
та м.оВта длладость, мале, зелена
съхне и вехне като язвена?
Беселъ ме гледагь мили другари,
че съ тЬхъ наедно и азъ се ембя,
но тЬ не знаягь, че азъ вечъ тлЬя,
че мойта младость слана попари!
Отде да знаятъ? Приятелъ нЬмамъ
да м у разкрия що въ душа тая;
кого азъ любя и въ какво вЬрвамъ мечти и мисли — отъ що страдан.
Освенъ тебъ, мале, никого н Ь м а м ъ !
Ти си за мене лгабовь и вВра;
но тука вече не се надявамъ
тебе да любя: сърдце догаря (
.Много азъ, мале. много мечтаехъ,
щастие, слава да видимъ двама;
сила усЬщахъ — що не зЬелаехъ,
но за вси зЬалби приготвихъ я м а !
Една салъ клета, една остана:
въ пригръдки твои, мила. да падна;
хуй сьрдпе младо, тазъ душа страдна
да се оплачагъ тебе, горкана, . .
Баща и сестра и брата мили
азъ да прегърна, искахъ, безъ злоба,
нъкъ тогазъ нека измръзнатъ з&или,
пъкъ тогазъ нека изгния въ гроба»
Хр.

Ботйо$ъ

ИКОНОМИЧЕСКОТО РОБСТВО
НА ДОБРУДЖА
Единъ добруджански вестникъ се за* деяеца, защото вижда какъ постепенно
нимааа съ икономическото положение на съ изсъхването, на корените му въ селата
българското малцинство въ Добруджа и изсъхвате и неговите клоне.
изтъква, че въ Стара Добруджа, ако бъл
Политиката на заробване и днесъ се
гарското население не е стигнало до пъ- продължава спрямо това население отъ
ленъ икономически упвдъкъ, това се дъл новото правителство, както въ икономи
жи на обстоятелството, че въобще бъл ческо, така и въ културно и духовно от
гарина е трудолюбивъ и съ голвмата си ношение, въпреки че при идването си v
спестовность и много трудъ е успвлъ да новото правителство разтржби установя
запази по нещо и да съхрани своето сто ването на единъ новъ режимъ и спрямо
панство; държавата е имала една нащеи- малцинствата. Фактите, обаче, опровер
Oia политика спрямо него, като не му е гаха обещанията на правителството: въп
оказала никаква помощь, както въ сто роса за земите на нашите селяни въ
панско, така и въ културно отношение, Кадрилатерв, по проверката на докумен
аблагодетелствувайки само ромънското на тите, по ограбване на „третините" му,
селение.
по задигане на храните му отъ чинов
ници и колонисти, по събиране на разни
Положението на българското населе данъци за отнетите земи, за насилстве
ние въ Нова Добруджа е оше по харак ното прогонване отъ кжщитв имъ и на
терно и очебиещо. Тукъ не е вече сайо станяването на колониститв въ твхъ, поедна мащенска политика, но такава на боищата, изнудваният, ицвете да подпълно икономическо заробване; тя не е чертаятъ печалното положение, въ което
случайна, нито нова, защото отдавна е пъшка нашето харно и мирно население
начертана и систематически се прилага по тамъ, за което, нвма справецливость, нвма
всички пжтища и съ всички средства, зечонъ, управа и иищо въобще спасително.
законни и незаконни. Тя . цели икономи Всичко това се продължава така, както
ческото разслабване и съсипване на бъл досега се е вършило, и това се знае
гарското население, защото това е днесъ отъ днешното правителство, зашото не
най-доброто средство въ една борба. Едно говите заповеди се изпълняватъ. Нека,
западнало икономически население и за- обаче, се знае, че това робство, което
баднвло, както е днесъ българското зем- позори и правителство, н страната, не мо
ледЪпско население въ Кадрилатерв, фа же да се продължава,' защото ще докара
тално запада културно и духовно и става само гибель, която никой разуменъ и
неспособно за никаква работа, преобър съвестенъ човекъ не може да желае.
нато въ едно чисто робско население на
черния трудъ; такова население губи вся
каква надежда въ себе си, и забравя поскоро народностьта си, езика си и вератв
си и всичко, което го отличава като на
Въ Ромъния окайватъ еждбата на
роде въ една държава. Тази горчива ис
«нещастните"
куцовласи. При пре
тина, за съжеление, не е била схваната
навремето си, нито отъ населението, нхто минаването на нъкои отъ твхъ гра
отъ ржковолхтелите му, станали провод ницата при Р у с е , отъ Гюргево
ници на авторите за прилагането на тая с ъ о б щ а в а т ъ вь Букурещъ,
че тия бегълци еж били зле посрещ
политика на икономическо заробване.
нати, че еж оставени почти на пжтя,
Лишена отъ своите училища, църкви че даже единъ прецегавитель на рои всички просветни институти, съ които мънските власти ги бичувалъ съ ду
по-рано можеше да се гордее, голвмата мите: „Кой ви извика да дойдете?
маса на това население неуморни работ Можехте да си останете тамъ, кжници на черната земя, трудолюбивите и дето бехте!" Ако тези думи били
богати нвкога наши земледелци, днесъ изречени, казва единъ ромънски вест
изнемогвате и еж въ пълно отчаяние, до. никъ, чоаекътъ, който ги е кгзалъ,
което ги доведе систематичната политика, немалъ ромънско сърдце. Куцовлаводена за неговото икономическо зароб- сите, храбра раса, биил едно винаги
внне. Голема часть отъ него ще загуби будно национално съзнание, и винаги
и цЪлого си стопан:тво, заложено въ рк- добре дошли въ рокьнската държа
цетв на безбожни лихвари, на които ипа- ва, която била и техна. Ромънската
щатъ по сто и 200% лихви. Това е ио- душа ги викала. Само душманската
ложението и то не може да не се из ги пждила.
несе и остави безъ внимание.
Ние разбираме защо еж се застжГрадското население, къмъ което тази пили въ Ромъния толкова за куцополитика на заробване се прилагаше съ власите, но не можемъ да разбепо-гопема осторожность, днесъ иде да ремъ защо не ги приберагь въ Бу
пожене плодовете на престжпното си па курещъ или не ги пратятъ изъ некои
сивно държание и то се сепва отъ пе ромънски села да грабятъ и безчинчалния фактъ на заробването на земяе- ствуаатъ.

На чуждъ гръбъ

Малцина еж. добруджанцитЪ, които
се з а м и с л я т ъ за създаването на
културни придобивки, свързани съ народ
ния битъ на Добруджа, за изграждане
великия идеалъ — свободата - на Доб
руджа и завещаване паметници за исто
рията на нашата изстрадала Родина.
Има ли по-трайно нещо въ свЬта отъ
паметника? Не е ли той, който ще за
вещае на бждещето поколение духа и
стремежа на неговите дъди?
Добруджанецътъ си има своя култура,
свой духовенъ животъ. Той е допранесълъ много и за българското възраждане. .
Затова - твърде естественъ се явява
днесъ стремежътъ на варненските добруджанци да издигнатъ единъ Добруд
жански домъ-паметникъ въ Варна.
Инициативата на това величаво дъло
за Добруджа е взета още преди една
година отъ група добруджанци, силно лю
бещи своята Родина и ратници въ доб
руджанското ДЕЛО. Съ своето засгжпничесгво предъ общинския съвегъ, който
достатъчно прецени значението на това
депо за града Варна, толкова свързанъ
съ Добруджа, че днесъ най-добре изпитва
скжпата загуба на, тая житна земя, — по
хвалните дейци успъха да издейегвуватъ
едно мъсто въ най хубавата часть на града.
Планътъ на тоя домъ е величественъ.
Разпределението е практично. Щлъ етажъ
еотдвленъ за пансионъ на бедни добруд
жански деца, които ще бждатъ издържани
да следвагъ българските училища. Въ другъ
етажъ е предвидена зала за народенъ до
бруджански университетъ, за сказки и бе
седи върху Добруджа и нейното освободи
телно д^ло, на фасадата, на лично мътго,
върху мряморна плоча, щебжде изрЪзанъ
релефътъ на най-заслужилия синъ на До
бруджа, който олицетворява безспирния
стремежъ на добруджанеца за свобода,
творчество, култура и напредъкъ.
Има предвидена и зала за музей на до
бруджанската етнография и всички истори
чески паметници, свързани съ Добруджа..
Не липсва и отделение за библиотека.
За постройката на тая сграда днесъ
има избранъ строителенъ комитетъ отъ
почтени представители на емиграцията,
който се занимава съ набавяне средства
^резъ благотворигелность-за изграждането
му. За сжщага цель строигелниятъ коми
тетъ еустроилъ и парична лотария, която
ще се разиграе презъ м. августъ тая го.
дина. Цената на вс-Ьки билетъ е по 10 л.
Така всЪки ще има възможность да участ
вува въ това свещено за Добруджа начинание. .
Нашиятъ апелъ не може да бжде другъ,
освенъ всеки да се проникне отъ съзна
нието за значението на тоя домъ-паметникъ
и подкрепи това начинание.
Нека тоя домъ да стане добруджан
ския пантеонъ и огнището за пръскане на
освободителната искра!
Др. СавовЪ
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Протеста на Шуменци
Новите цинцарски золуми въ До
бруджа еж накарали добруджанците
въ Шуменъ да се занимаятъ съ съз
даденото напоследъкъ положение въ
Добруджа.
-Следъ станалите по този случай
дебати, събранието на д-во .Добруд
жа" на 29 май т. г. е гласувало след
ната
РЕЗОЛЮЦИЯ-ПРОТЕСТЬ
на просагьтно - благотворителното
дружество „Добруджа" гр. Шуменъ
Днесъ, 19 май 1929 г.-,' общото
събрание на дружество „Добруд
жа", следъ като се занима съ по
следните тжжни известия отъ Южна
Добруджа, гдето положението отдень
надень става все по-непоносимо, въпргъки надеждатгь за човгьщина,
миръ и търпеливость, отъ страна на
новото ромънско правителство, и като
констатира:
1) Че всЬкидневно пристигатъ ко
лонисти, които заграбватъ земите на
българското население и принуждаватъ последното да напуща родните
си огнища и въ просешкото състоя
ние да се явяватъ за милость по
границата и приемане въ България;
2) Че въ последно време еж пристиг
нали нови 385 семейства отъ окржга
Мехидинци (Калафатъ) и щели да
бждатъ настанени въ Силистренски и
Добричски окржзи; 3) Че политиката
на новото ромънско правителство
остава все сжшата, а именно: обезбългаряване на Южна Добруджа и
4) Че нашето правителство не иска
да приема и настанява повече наши
те нещастни бежанци,
Реши:
I. Да протестираме предъ отго
ворните фактори въ България за
пасивностьта по отношение неявното
обезбългаряване на Добруджа и за
незаинтересованостьта имъ къмъ ежд
бата на новопристигналите бежанци.
II. Изпълнителниятъ комитетъ на
добруджанската емиграция въ София
да действува по-енергично, гдето треб
ва, защото границите на търпимость
та все повече се стеснявать и духъть
на добруджанската емиграция все
повече се възбужда и скоро може да
се стигне до нежелателни за всички
ни прояви.

„Страшна експлозия"

Молбата — закана, отправена отъ име
то на тридесеть и шесть хиляди (!) семей
ства колонисти-македонци, редактирана въ
събранието на сжщитв отъ 14 м. м. въ
„Честитъ и блаженъ е Силистра и , публикувана съ обстойни ко
онзи народъ, който умее ментарии отъ в. „Ординя", не може да
да тачи своите заслу се пррнебрегне отъ накърнената съвесть
жили синове; който пази на добруджанци.
Тукъ пакъ се призоваватъ духовете
свято спомените за твхъ
и поддържа култа къмъ на страшните комити, които тормоздгь
техните велики дела!" колониститв македонци. Изхвърлятъ се
;
Съ това мото намираме една ста вънъ отъ служба всички ромънски чинов
тия подъ горното заглавие, поместена ници по заповъдь на българи! Не били
въ в. „Русенска поща", отъ г. Др. достатъчни ежедневните кървави атентати
Божиновъ, добруджански деецъ въ противъ колониститъ, но и правителството
давало съдействие, закршгЬло българския
Русе.
ч
• Идеята за издигане единъ памет- иреденгизъмъ, чийто „активенъ" членъ
никъ на Ст. Караджа не е нова. Сега билъ народниягь представитель г. Пенковъ
тя наново се повдига и, вЪрза се, съ и още километъръ други уйдурмасиони на
помощьта на целокупната емиграция подтикнатите отъ страна на изгубилите
въ Русе и русенското гражданство, си мекит* гешефтарски места, продажни
патриоти.
ще се реализира.
Авторътъ апелира къмъ всички,
Събранието на делегатите на колоникоито се чувегвуватъ българи, да ститъ македонци, очевидно, насърдчено и
подкрепятъ високата инициатива на поддържано отъ хиенугв на бившия ре
добруджанци.
жимъ, буквално заплашватъ управници и
Статията завършва:
мирното население.
«Нека тия акции на добруджан
Неотдавна група колонисти македонци
ската емиграция ни напомнятъ за еж парадирали въ Букурещъ.и манифе
оная земя свещена, за която Карад- стирали скръбьта си, че имъ отнели оржжата умре! Нека по-често ни спом- жието. И въ това събрание проте:тирагь
нятъ за житницата, за люлката на защо безпрепятствено да не навлизатъ,
българската държава и всичко бъл ограбватъ и изнагилватъ местното населе
гарско — Добруджа!
ние! Защо властьта да ги спира? Не еж
Паметникътъ на Караджзта ще ли т* носителите на ромънизма съ оржокриля националния ни духъ, високо жие въ ржка?
ще се издига и праща поздравъ и
Ето това е цБлата техна истинска
надежди отъ свободния синъ къмъ „скръбь и тжга",тоЕа е тъхното желание.
майката — робиня!
Въ прЬгивенъ случай ГБ предричагъ „стра
Паметникътъ на Караджата ще шна експлозия", която скжпо щвла Да
напомня вечния заветъ на Караджата коствува на всички и, за да се предотвра-1
и дълга да се боримъ до край за ги, правителството требвало да даде „сво
премахване веригите на робията и бода и ержжие".
оежществяване на националните ни
— Това се казва цинцарщина!
бленове!"

Паметник» на караджата

Бой 8 9 - 9 0
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ДОБРУДЖА

Ма л ц мнс т в а т в
Подъ това заглавие мвродавниятъ ан
глийски вестникъ „Таймеь" помвства ста-тия, която е твърде характерна по своята
откровеность и ясно поставяне на въпроситв.
Понеже всички заинтересовани трвбва
да знаятъ действителното положение по
въпрJCB за малцинствата и ОН, ние я пре
даваме изцяло. Въ статията се казва:
„Комитетътъ, назначенъ отъ Съвета
на О.Н. ла малцинствата, който заседаваше
въ Лондонъ, е привършилъ своята работа,
но резултатитв не могатъ да се знаятъ,
догдето самиятъ Съветъ не получи доклада
въ своята сесия, която ще се състои въ
Мадридъ презъ юний. Комитетътъ на Съ
вета е разгледалъ единъ много споренъ
въпросъ, но неговит-в заключения не еж
задължителни, докато не бждатъ приети
като цЬло. Сжщо тъй не може да става
въпросъ за приемане на заключенията
безъ публично обсжждане. Докладътъ на
комитета въ неговвт окончателна форма
ще бжде представенъ най-напредъ въ Съ
вета на О.Н. заседаващъ като комйтетъ
— т. е. въ частното заседание — и по
сле въ пълния Съветъ. Тогава цвлиятъ
въпросъ ще бжде несъмнено подхвърлен*
на ново разискване.
Заинтересованите държави еж имали
вече случай да направятъ известни своитв
мнения устно, въ другите с^сии на Съ
вета, или писмено чрезъ меморандумъ,
или и по двата начина. Близко двайсеть
меморандума, споредъ както се съобщава,
еж били представени на комитета и много
отъ твхъ по нвкакъвъ таинственъ начинъ
еж се отзовали въ колонитв на разни
вестници въ Европа. Нвма нужда отъ голвмо въображение, за да се схване, че
нвкои отъ твхъ поне еж съставени отъ
твхнитв официални автори не съ нвкаква
особена надежда да се подобри проце
дурата на Обществото досежно малцин
ствените оплаквания, но по-скоро отъ
едно твърдо решение да не се загуби
никвкъвъ случай за пропаганда на нацио
налните гледища.
Членовете на комитета еж разгледали
още веднъжъ — въпроситв еж разглеж
дани много пжти по- рано — дали О. Н.
трвбва да учреди една постоянна коми
сия, която да се занимава съ малцин
ствата', дали заинтересованите държави
трвбва да взематъ участие въ анкетира
нето на оплакванията; дали Съветътъ,
като цвло, трвбва да разглежда петици
ите, вмвсто единъ по дкомитетъ отъ трима
и дали при ф*зата на анкетата, или
следъ като е направилъ докладъ, или и
въ двата периода, трвбва да има по-голвма публичность, отколкото досега.
1МШШ.
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Винаги бв възможно да се защити
добре мисъльта за учредяване на поето
янна комисия за малцинствата; но мжчнотията е, че не може да се намври оправ
дание за такава комисия въ никой членъ
на устава на О. Н. и почти несъмнено е,
че ще бжде невъзможно да се добие еди
нодушие въ Съвета за нейното учредяване.
Досежно избирането членове на Съвета,
както еж национално заинтересовани въ
разглежданите • оплаквания, може да се
каже само, че досега О. Н. е предста
вяло споровете на подкомитети, съставениотъ членове, чиити национални интереси
не еж засегнати; и че тази процедура е
дала благоприятни резултати. Можемъ да
се надвваме, че подкомитета (въ Лондонъ)
ще е намврилъ за възможно да препоржча по-голвма публичность въ известни
фази поне на анкетата, която стгва при
вевки случай на съобщено нарушение на
правата, дадени на малпинственитв насе
ления отъ договора. При едно по-раншно
обежждане на въпроса, съръ Остинъ Чембърлейнъ изрази гледището, че може да
се направи по-нататъшна стжпка въ тази
посека, а сжщо и че трвбва да се направи
нвщо, което да ускори процедурата.
Засега много петиции отъ малцинствата
се отхвърлятъ преди да достигна гь Съ
вета и причинитв не се правятъ общо
достояние. Извънъ тримата членове на
комитета, който е натова, енъ съ предва
рителното разследване, никой, освенъ се*
кретариятътъ нвма звщо да знае непремвнно, че е подадена петиция; и ония,
които изпращатъ делегацията въ Женева,
може да оставатъ съ впечатлението, че
не е обърнато никакво внимание на твх
нитв постжпки. Яко подкомитетътъ наи
стина ги е обеждилъ, струва ни се нвма
никаква причина да не се съобщи този
фактъ и да се каже основанието, защо
вевки стдвленъ случай е изпратенъ или
не е изпратенъ въ пълния Съветъ.

Положението въ Добруджа

Положението въ Кадрилатера
представлява особенъ интересъ за
проучване отъ страна на управници
те, особено отъ времето, когато се
започна масовото и безразборно колонизиране въ селата и градовете.
Ръководителите на колонизацията
широко използуваха изключителния
режимъ и умело прибегнаха за об
себване земята на местното населе
нието, благодарение анархията по
поземления въпросъ.
До днесъ управляващите нито за
моменгь не помислиха за това край
но натегнато положение въ Кадри
латера. На безбройните оплаквания
и инциденти те не обърнаха никакво
внимание, сметайки ги за нищожни,
въпрвки че тия инциденти усложняватъ положението отъ день на день,
и то добива характеръ на непоносимость отъ страна на местните жители.
Скрититъ — задъ калнитв завеси
на некои отъ ромънските провокаторски листове — патриоти, дарижиратъ чрезъ своите съмишленици въ
селата всичките ограбвания и безза
кония, които довеждатъ до отчаяние
търпеливото население.
Тия патриоти парадиратъ съ сопи
въ ржка и проповедвать своите па
триотични чувства по гърбовете на
нещастните селяни, които отъ никжде нематъ подкрепа.

Има в р е я я е . . .
Както либералското правителство
навремето си, така и настоящето
много недвусмислено обеща, че ще
подобри положението на народност
ните малцинства въ Ромъния. За
тази цель както и либералското и
настоящето правителство е назначило
една специална комисия, която да
проучи въпроса за малцинствата и
да приготви законопроекта, който,
споредъ думите на министър-предсеОбществото на народите, разбира се, дателя, най-късно до есень ще бжде
е въ деликатно положение въ тази ра внесенъ въ Народното събрание.
ботата, защото е необходимо да се изНо има вече една малка дезилюзия.
бвгва вевкакъвъ актъ, който би преди- Думата беше до 10 май т. г., когато
звикалъ авторитета на държавата, въ ко се отпразцнува големиятъ имъ нациято живве малцинството, или който би оналенъ праздникъ на съединението
зяпали иъ страстите, които то желае да на всичките ромънски покрайнини,
успокои. За съжаление, има малцинства да се гласува законътъ за малцин
— и особено водители на малцинства ствата, а сега се отлага за наесень.
— които еж въ състояние да експлоати
— Нали се отнася до подобрение
рай. и злоупотрвбяввтъ съ вниманието, режима на малцинствата — защо ще
което може да бжде възбудено отъ единъ се бърза? Може разглеждането на
апелъ до обществото. Съ достатъчни га въпроса да се отложи за разглеж
ранции срещу по-умвстни апели, обаче, дане и презъ есеньта на 1930 г.
ще бжде възможно да се увеличи стеИма време...
пеньта на допустимата публичность".
А който бърза — правъ му пжть!
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Амнистия
Букурещкиятъ вестникъ „Курен
тулъ" пише:
„Височайшето регентство е под
писало представения отъ правител
ството указъ за амнистията, а така
сжщо и тоя за намаление на нака
занията на оеждените вече. Лмнистиратъ се всички политически престжпления, предвидени отъ наказа
телните или специални закони, из
вършени отъ ромънски граждани до
1 декемврий 1928 г., било че още
не еж открити деянията, било че се
намиратъ още въ разследване или
еждъ. Амнистиратъ се и съучастни
ците и укривателите имъ. Не се ползуватъ отъ амнистията деянията
придружени съ убийства, измъчва
ния, осакатявания, грабежи, опожа
рявания, експлозии и др.'
— Ако ромъните съблюдаватъ
строго законите си и еж последова
телни, требва незабавно не само да
не амнистиратъ, ами да изпратятъ
изъ затворите трите четвърти отъ
куцовласите изъ Добруджа.

Секвестрите
Единъ отъ най-болезнените въ
проси между България и Ромъния,
който повече отъ 12 години чака
своето практическо разрешение, е
тоя за секвестираните имоти на бъл
гарските подданици въ Ромъния. Отъ
1916 год. ромънското правителство
обяви секвестирането на тия имоти
и ги използува за сметка на държав
ното съкровище. За по-доброто имъ
администриране беха предадени на
специални секвестръ-администратори,
които разполагаха съ техъ по свое
усмотрение и, слабо контролирани,
те злоупотребиха и опропастиха ма
са образцови стопанства.
Българската държава, виждайки
че интересите на българските под
даници еж напълно накърнени за
нейни задължения, прави на неколко
пжти постжпки за споразумение съ
Ромъния, но безъ да дойдатъ до
окончателно разрешение на въпроса.
Отъ секвестираните имоти на бъл
гарските подданици въ Ромъния наймного пострадаха добруджанци, след
ствие на особените формалности за
добиването на ромънско подданство
маса добруджанци останаха българ
ски подданници, а имотите имъ се
конфискуваха.
Преговорите еж нескончаеми, а
мизерията на добруджанци. ги е умач
ломощила.

I

подлистнинъ
Писмо о т ъ Габрово
Когато софийскиягъ влакъ ме отнася Плаче едно ранено сърдце. Янтра е при
ше за Габрово, въ ушите ми прозвуча дошла, лудее, бушува...
приказката, която отдавна бЬхъ чулъ,
Гледамъ презъ оцапанитъ стъкла на
която, може би, съмъ разказвалъ.
кафенето неспирния потокъ на реката,
вслушвамъ се въ пввучия й ромонъ и си
— Сезамъ, отвори се!
мисля:
[.Сезамъ не се помръднала.
И той се загубилъ въ мълчанието на
— Габрово! Преди 6 години идвахъ
нощьта. „Не очаквамъ никого, защото въ него. Колко много се е променило.
никого нъмамъ",— прозвучала арфата му. Тогава се губъхъ изъ кривите му улици,
— .Моята гордость и днесъ ме накара радвахъ се на порутените старовремски
да се усмихвамъ"...
кжщурки, които, като тжжна приказка,
— Всъка нова екскурзия е нова при нежно ми нашепваха за единъ животъ,
ятна изненада. Една надежда, че те очак- уви, днесъ завинаги отлегвлъ.
ватъ приятели, съ които ще се запознаете,
Романтиката на Габрово е потъмнила.
които, може би, ще разгорятъ въ душата Янтра не отразява вече плахи и мжждвеви нови надежди.
щи прозорци. А некога, колко много му
Влакъгь, сякашъ стоглаво чудовище, зика имаше въ тихите вечери, когато ръ
съ тръсъкъ се измъкваше отъ тунелите. ката бъблеше. Градътъ се приютяваше въ
Около мене доволни и радостни хора. пригръдкигв на тази упоителна мелодия,
Търговци, които спорятъ за неудобните която днесъ- фабричните сирени еж про
гонили завинаги.
порядки въ живота.
Призори слънцето ме поздрави при
Върху руините на стария градъ же
Червенъ брегъ, току-що излЪзло отъ стоката ржка на живота — на новия жи
своите дворци. Гледамъ: млада, раззелене- вотъ ! — неуморно изгражда всеки день
на гора, буйно изкласили ниви. Живогътъ новия градъ, обликьтъ на българския
препуска,, веселъ и щастливъ. Мирише на Манчесгеръ.
пролет СинуритЬ ех разцъвтели.
.. Габрово г- една старина. Една гроб
ница.
Габрово — единъ модеренъ градъ,
Очите ми се притварягъ отъ умора.
А въ паметьга ми еж оживели черните въ истинския смисълъ на думата.
Чуйте! Фабричните сирени пакъ пт>ятъ.
угари на златна Добруджа, буйно врате"
Улиците
отново еж наводнени отъ гладни
нилит* ниви на хлеб^родните й поля,
скитникътъ-ветъръ, който отъ векове ги хора. Фабричните сирени погребватъ едно
преброжда, за да нашепва на чернозем минало.
ните имъ стопани тъжната легенда за май
Въ «Старата мечка*, свърталището на
ката земя.
добруджанци въ Габрово, на уговорения
*
часъ (23 май) се състоя добре посетено
Тези скръбни редове пиша въ едно организационно събрание. Присжтсгвуватъ
полусрутено габровско кафене. Надвесено почти всички добруджанки и добружанци,
надъ Янтра, то прилича на напуснато млади и стари.
Председательгь е радостенъ и дово
гнездо, което времето скоро ще помете
•ъ пропаст-та. Навалява. Капчуците ггкягъ. лен*. Въ кратката си ентусиазирана речь

той дебело подчертава този фактъ. «Чрезъ
съюза за Добруджа!" — 6txa последни
те му думи.
Слушамъ всичко това, гледамъ събра
лото се.множество и невервамъ очите си.
Въ града на пословичния български егоизъмъ, добруджанци еж все сжщите: го
стоприемни, мълчаливи, милосърдни, съ
открити чела, които емигрантскиятъ животъ
е прошарилъ съ дебели бръздолици.
— ТрЬбва да се обичаме, -- казахъ
въ речьта си, —да живъомъ като братя.
Една и сжща еждба е люлеела житейската
ни люлка, едни и сжщи страдания еж опо
жарявали душите ни. Разпиляхме се като
пилци. любовьта къмъ нашата изстрадала
Родина днесъ ни обединява за борба. Мно
го страдания има по света, но и нашите
не еж малко. Добруджа — страната,
кждето се създаде българската държава
— винаги е била арена на завоевания и
на войни. Така нашит* прадеди минаха
презъ огънь и страдания. Затова и ние
стоически носимъ своя мжченически кръсгь
на бежанци и емигранти. Това е рвдъкъ
героизъмъ, предъ който мнозина ще требва
да коленичатъ.
*
На 2i май посрещнахме Добруджан
ския смътенъ хоръ отъ Русе. Гледката
беше покъртителна: 67 души, начело съ
-своя незамънимъ диригентъ, симпатичния
Илия Йордановъ, радостно пееха „Доб
руджански край".
Между навалицата мнозина гледатъсъ
просълзени очи. „Днесъ е добруджански
праздникъ", — казва единъ габровецъ и
мълкомъ се присламчва къмъ строената,
макаръ и импровизирана, манифестация.
Съ песни се отправихме до училището
„Априловъ-Палаузовъ". Тукъ габровц и се
6txa събрали да чествуватъ историческото
дело на Солунските първоучители. Скоро
училищниятъ дворъ се огласи отъ „Добруд
жански край". Събралото се мнозинство
ни приветствува. Добруджа буди въ сърд.
дата Но всички любовь и възторгъ.

Дълго ехото на красивите габровски
хълмове, сякашъ нарочно овенчани по
случай праздника, радостно ни здрависваше. Въ ушите ми още звучатъ песни.
Чували ли сте вие какъ възторжено* пее
Добруджанскиягь хоръ.
Напредъ, напредъ въ борба велика^ напредъ, ти добруджанецо; емвлъ, славенъ.
*
Надвечерь.
Отъ Баждаръ градътъ се вижда като
на длань. Щурците радостно прииБватъ.
Предъ менъ хиляди огньове. Защо небето
се усмихва безразлично и смешно?
Много,'много кумини. Угаснали свещи.
Призраци, които еж разпрострели своите
широки сенки. Ето и фабриките: прозор
ците имъ еж кухи, зловещи.
•-,.. .
Градътъ се е спотаилъ, уморенъ отъ
грохота на фабричните станове, притихналъ,
сякашъ заслушанъ въ бавната и монотона
песень на Синкьовецъ. Вслушвамъ се и
азъ въ тихия й разговоръ съ нощьта, която
разпилява черните си коси, и си мисля.
За какво ли пъкъ? Ще ми се да тръгна
по месечина и да вървя, да вървя.
Моятъ двойникъ се обажда:
- — Въ днешния векъ на техниката,
егоизмътъ е въведенъ въ религия, Въ
душите на хората тлеягь благородните
помисли, купнежътъ за нравствено възвисяване. И наистина, чудно, че ние, добруджанцигв, все още сме опазили душите
си отъ съвременната духовна пустота!
— Това е така. . .
— И може би затова ние се боримъ
не за съсловно и класово благополучие.
Нашиятъ идеалъ е по съкровенъ, по-великъ,
много по-човеченъ — ние искаме сво
бода I
— Каква велика дума!
И предъ замаенигЬ ми очи се разтва
ря книгата на живота, гдето прочитамъ:
.Само ЧОВБШКИЯТЪД ухъне познава препят
ствия. Като локомотивъ, той тържествено
шедствува — спира само на сганциитв,
които живота му е отреднлъ, ва да из-
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Изложение на Омоза до комитета на тримата при О. Н.
(Продължение отъ бр. 88)
Тържествени обещания ех дадени отъ всека гледна точка не само за миноритар.
страна на днешното правителство отъ не ното население, но то упражнява и едно
говите най-влиятелни представители, че неблагоприятно влияние върху връзките
населението ще бжде задоволено въ свои- между Ромъния и България, както и вър
те най-важни и необходими права, именно ху вжтрешния живогь на тЬзи 2 страни.
тези, които се отнасял. до селската соб- «Лесно се подразбира —пишеше българ
ственость и културните права, права, съ ската делегация въ своите бележки, пред
гласни напълно съ основните закони на ставени при проекта за мирния договоръ
страната, зачитането на които е гаранти отъ 1919 — че непрекженатиятъ притокъ
рано не само отъ договора отъ 9. IX. отъ бежанци е съставялъ винаги единъ
1919, но сжщо и отъ ромънската кон тежъкъ товаръ за България. Tb образу.
ституция отъ 1923. Населението, очаква ватъ едно колебливо население, което спи
съ нетърпение ;>ези обещания да се pea. ра икономическия чшвотъ на страната и
лизиратъ, което още не е постигнато.' което представлява отъ политична гледна
При това, като се прегледатъ горе точка единъ нервенъ елементъ, безпокоизброените искания на населението, чо- енъ, много чувствителенъ спрямо отзвуци
вЪкъ ще се съгласи, че те не съдържатъ те на живота въ присъединените области.
абсолютно нищо, което може да превиши Отъ само себе си следва, че тЬ поддърпризнатите чрезъ договора отъ 9. IX. жатъ едно състояние на безпокойство въ
1919 права на миноритарното население, българското обществено мнение и понЪнито правата, признати на всички жители кога особено много усложнявал» и спъи подданици на страната чрезъ конститу ватъ действията на правителството. Ако
цията, нито дори каквото и да било, още се засилва недоволството на бежан
което може да повреди на суверенитета ците, като имъ се отнематъ имотите и
или на висшите интереси на ромънската ги лишаватъ окончателно отъ надеждата
държава. Не се касае за н-Ькакво приви за възвръщане по домовет*, нема нужда
легировано отнасяне, но до единъ спра- да се посочва до каква степень броже
нието ще нарастне въ техната среда, и
ведливъ режимъ, съобразно законите.
елемента на безпокойство, който той ще
НБКОИ отъ исканията на българското внесе въ обществения животъ, ще бжде
малцинство въ Южна Добруджа ех от една постоянна спънка за умиротворяване
давна дадени на други народностни мал- на духовете".
цинства дори въ самата Ромъния, и въ
този случай българското малцинство е
Това твърдение не е загубило нищо
поставено въ едно много лошо и неспра отъ своята верность и социалните вълне
ведливо положение.
ния, презъ които България е минала, идатъ
Българското миноритарно население само да го потвърдятъ. То е било забе
нима никакво намерение да иска създа лязано сжщо и при анкетите, извършени
ването на нови задължения въ тежесть на въ България отъ пратениците на Между
ромънската държава вънь отъ тЬзи, които народното бюро на труда, които едино
произтичал. отъ договорите. Ако гв 6txa душно признаха, че разрешението на. про?
искрено и напълно изпълнявани отъ ромън- блемата за бежанците е сжщественого
ското правителство, те б.ха били доста» условие за успокоение на духовете и за
тъчни да осигурягъ на миноритарното на закрепване мира на Балканите. Следова
селение въ Южна Добруджа единъ ено- телно, проблемата за . бежанците е една
сенъ животъ и биха позволили на това на nptKa последица отъ режима за малцин
селение да се развива свободно въ грани ствата въ балканските страни, включая
ците ла една държава и да се помири Южна Добруджа.: Върху едно население
лоялно и искрено съ новото положение отъ около 400,000 души жители се на-<
брояватъ повече .отъ 40,000 бежанци въ
на нещата.
•.:..,Пълното, удовлетворение на,горефор. България, произходящи отъ тази область.
мулираните искания ще постави минори Отзвуците отъ режима за малцинствата въ
тарното население въ Ю. Д. върху една Южна Добруджа еж отбелязани и отъ дру.
основа, на равенство съ другите ромънски ги безпристрастни и меродавни наблюдатели.
граждани и ще |се оежществи едно дело
Ето, наприм-връ, какво четемъ въ едно
на помирение и справедливость, полезно изложение, отправено отъ Българското
и необходимо за закрепваниего на днеш сдружение за миръ и О. Н. до Между
ното положение и за укрепване мира меж- народния съюзъ на. сдруженията за О. H.
ду ромънския и българския народи.
по случай годишното му събрание въ Пра
. Днешното положение е вредно отъ га (окгомврий, 1928): „Местното населе
рече чрезъ. устата на некой безумецъ:
„Нвма власгь за главата, която не си при
надлежи". После комедията се повтаря. И
така презъ всички времена*.
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Габровци отпразднуваха деня на бра
тята' Кирилъ и Методи, както навеЬкжде
въ свободна България, официално, съ парадъ, при „живото" участие на учшцигв
се, войската и гражданството.
Това бе по скоро една гавра съ дело
то на великите идеалисти, които ни за
вещаха „четмо и писмо", които ни напра
виха••културни люде.
На този день и българите; въ Добруд
жа ще чествуватъ праздника- на просве
тата. Сигурно много, много по-скромно.
Кой знае, може би и речь нема да има...
Една дълга колона. — деца, жени,
старци, мжже — мълчаливо ще прекоси
улиците на града, онемелъ, стаилъ дъхъ,
кагоче да не назове грандиозното дело
на славянските равноапостоли съ.неговото
истинско име.
Кой знае . . .-Може би и манифеста
ция нема да има. Но «камбаните ще гър
мял. тържествено. Въ техната песенъ
ще има и плачъ и надежда.
Истина е, стара истина е: който не е
билъ никога подъ робство, който не знае
какво значи да бждешъ. преследванъ, за
щото си шгородецъ • — той не може да
оцени красотата на майчината речь, све
тата българска речь!
*
Хората на сметките живеятъ само съ
благоутробието си. Техниятъ идеалъ е удобното легло, печеното прасенце, зрелищата, парите, многото пари и най-приятните... забави.
Ние, добружанците, както всички бе
жанци, сме склонни да гледаме на ежд
бата философски. Обичаме живота, защото
случаягь ни е помрачилъ лицата. Жа
дуваме за праздници, за радость.
Другарували сме много и съ страданията.

Сждбата винаги е била къмъ насъ жесто
ка. Затова сме борци.
• • '•
Колко нравственъ куражъ е необходимъ,
за да се изрекатъ тези неколко думи! А
ние не само, че понасяме стоически(горченините, но сме станали и мждреци: нау
чили сме се да живеемъкато рицари, ко
ито знаятъ да се усмихватъ, за да могатъ
да понасял, живота.
Ето: добруджанците отъ Русе първи
разбраха, че всеки човекъ е и борецъ —
възгорженъ и фанатизаранъ апостолъна
поруганата правда. (Споредъ менъ, само
хората, които гледагъ на живота съ пое
тически очила, могатъ да се -смеягъ и да
ГГБЯГЪ, макаръ презъ сълзи). ТБНИ дадоха
и примеръ за това: създадоха добруджан
ски хоръ, който н*ма равенъ на себе си.
Те отидоха -много далечъ: .тръгнаха между
насъ да разнасягь мжката ни, страдания
та на поробена Добруджа, одухотворени
чрезъ, песеньта, — волята на добруджан
ската емиграция, въпреки всичко да се:бори.
Требвала познавате отблизо дейностьта
на Добруджанския хоръ — да видите съ
очите си техния стоицизъмъ, за да разбе
рете, колко величавъ е мълчаливиягъ имъ
подвигъ.
•'••••••..
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Салонътъ на читалището е [празднично
• осветенъ. Добруджанци ..устройван, вече
ринка. Те еж си дали дума да бждатъ
образецъ на изправность и редовносгь:
входътъ: ;на театъра е заетъ отъ ;млади
хора, окичени съ ленти,, въ салона прислужватъ госпожици, които приветливо пос
рещал, и настаняватъ гостите.
Започва литературно-муаикалнатачасть.
Всичко е подредено съ вкусъ. Спирал,
особено внимание живите картини:
Трофеи следъ ромънската окупа
ция — единъ п и я н ъ влашки войникъ,
окиченъ съ кокошки, които немилостиво
крякал. (и те протестирал.!), добруджан
ски бгъжанци — едно изтерзано семей
ство, отчаяно, търси подслонъ; цинцарс-

ние (въ Ю. Д.), съставено отъ малцинства,
бе подложено на единъ изключителенъ
режимъ и вЪкои огь неговите най-сжще.
ствени права 6txa непризнати. Това създава едно състояние на недоволство, вредно
за мирното развитие на страната, вредно
сжщо и за установяване на нормални и
приятелски връзки между ромънската и
българската държави и народи.
Учредяването на единъ естественъ ре
жимъ, такъвъ, какъвто ромънските закони
и, на първо место, ромънската конститу
ция гарантирагь на всички свои граждани,
режимъ, съгласно този, гарантиранъ на
малцинствата съ договора отъ 9. IX. 1919,
подписанъ отъ Ромъния; отменение на
всички изключителни закони и положения
въ сила днесъ въ тази область, както и
премахването на извъязаконнитв злоупо
требления на известни органи на властьта
и на некои особени групировки (именно
куцовлашките колонисти) ще привикнатъ
населението къмъ новия редъ на нещата,ще турятъ край на сжществуващето днесъ
недоволство, ще забранятъ достжпа на
всЬка гибелна пропаганда, вредна на мира,
и ще поставягъ първия етапъ къмъ въз
становяване отношенията за искрено при
ятелство и добро съседство между ромънската и българската държави и народи."
Ние сме готови да признаемъ, че за
крилата на малцинствата, която работи при
О. Н„ е дала добри резултати за малцинствата въ известни държави.
Но нашъ дългь е да отбележимъ, кол
кото съ сигурность, толкова и съ съжа
ление, че благотворните резултати отъ по
ложените усилия на органите на О. Н. не
еж могли, да бждатъ почувствувани отъ
българското малцинство въ Ю. Д.
Липсата на всекакъвъ положителенъ
резултатъ относно еждбата на миноритар
ното население (българско и турско) въ
Ю. Д. не можеше да не остави въ него
едно чувство на горчевина и впечатление,
че е. оставено на еждбата си, „жертва на
бездействие или на безразличие отъ страна
на О. Н. Понеже положителни резултати
не еж били забелязани, особено по глав
ния въпросъ — законодателството относно
земите—, то въ тази область, както и въ
България, се. шири неприятната мисъль, че
нищо не може да се получи отъ О. Н. за
подобрение положението на българските
малцинства.
..*""'..
Едно прдобно настроение се използува
напълно отъ известни елементи, които правятъ всичко, за да компрометиратъ пре
стижа на О. Н. и идеята за едно възста
новяване на Югоизточна Европа чрезъ
мирното сътрудничество на народите и
държавите. Една силна пропаганда между
бежанците въ България проповедва, че
О. Н. е само органъ за защита делото на
страните победителки и че малцинствата и
кипаь жестокости — група диваци,
озверени хишници, терзаягь до смърть
неколцина беззащитни добруджанци.
Това е истински адъ. На сцената нео
чаквано потъмнява. Такава черна нощь
днесъ тежи й^върху. Добруджа. Публиката
нетърпеливо очаква края,;;
Светлина!
1
Приятна, радостна светлина. Една мла
да, красива девойка, препасана съ трикольоръ, овенчана, целата въ сияние, гордо
се надига. Лицето й се усмихва. На очите
й'блестял, радостни сълзи.
'"•— България!... — вика некой.
— Това е свободата,—пояснява другъ.
Залата се оглушава отъ възторжени
ржкогогБСкания. Сънь ли е всичко това?—
Не, чувамъ гласъ. Съ още поголема
стръвь публиката поздравлява бждещето
на Добруджа.
'• Всеки народъ има свои хранилища, съ
кровища на националния му духъ. ГОсеньта е най богатото и най красивото отъ
всичко, което познава човешката масъль,
Тамъ е скжтана племенната свесть, творческиятъ гений на всека нация.
Затова дълбоко националната гЛсень
е най мощниягь факторъ следъ ' езика
за националното самосъхранение и народ
ното самоопределение на всеки народъ.
Това добруджанците отъ Русе еж научили
посредствомъ „Селянка" — „Музикалната
академия" на Добруджа. Те знаятъ още,
че музиката е най великото изкуство, кое
то майсторски пресъздава и осмисля .чо'-*
вешката душа.
Домогнали се повече по интитивенъ
пжть до това върховно вачало, чрезъ До
бруджанския хоръ, нашите сънародници отъ
Русе, съ песните, които изпълнявал, уме
ло, ни разкриватъ душата на добруджанеца, трагедията на поробена Добруджа.
Требва да чуете хора на добруджан
ската емиграция (другъ като него немаме
още!), да се углжбите въ дивната мело
дия на песните, които той пее, за да раз-
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flu е само Яне...
Колонистътъ-македонецъ Яне Чиора отъ две години живее безплатно
въ кладата на жителя Петъръ Велевъ отъ село Гьоре. Градината на
последния отъ 15 декара, ето вече
две години не се обработвала по
причина, че колонистъть не позволявалъ. Оплакванията на стопанина
до респективните власти, оставали
досега безрезултатни.

По ромънски...
Неотдавна на Русенското приста
нище се е разиграла една историика, която ясно характеризира приьомитв, прилагани на вська стдшка въ
кралство велика Ромъния.
Двама цинцари — Ничо Тимовъ
и синьтъ му Щерю отъ Горна Джумая намерили за благоразумно да
увеличатъ числото на своит* съна
родници — готовановци въ Добруджа,
кждето, безспорно, живогьтъ за
твхъ би билъ благодать. Ирсшавагь
да отидатъ въ Силистра, презъ Русе.
T t били български подданици,
но не се снабдили сь паспоргъ, и
решили да минать . .-. контрабанда.
Опиталъ се синьтъ да мине незабеляяанъ между тълпата въ параходчето, обаче това не му се уда
ло. Тогава бащата, който наблюдавалъ огь бр-fera »опита« на сина
си, решилъ да пусне въ хоръ патентованото ромънско ср*дство: да
подкупи паспортния чнновникъ Петко
Стояновъ.
Последниятъ, разбира се, отказалъ.
Но предъ безочливостьта и нахалната настойчивость на цинцарина,
той привидно се съгласилъ.
Опредвлилъ место и време, кл,дето да му блдать дадени паригЬ,
но веднага уведомилъ прокурора, понареждането на когото били опре
делени лица, които да уловятъ мо
шеника на м-встопрестж.плението.
Историята се свършва с ъ това,
че бащата и синьтъ, вм-Ьсто въ
Силистра, се намерили, въ Русен
ския затворь.
Б. P..Какво ли еж."'си мислили
цинцарит*: ние ще дадемъ 2000 л.
подкупъ тукъ, ама да му мислятъ
българит*, като отидемъ тамъ.
победените народи требва да съгласуватъ
усилията си съ враговете на днешния социаленъ строй. По този начинъ сеподготвятъ нови сътресения или, най-малко, извър.
шва се "едно дело, вредно на споразуме
нието, успокоението и умиротворениег0<
(Следва).
берете^ колко кРасота има.въ душата на
добруджанеца, колко велико е делото,
което Добруджанскиятъ хоръ върши.
Слушали ли сте „Песеньта на камба
ната", този дивенъ апотеозъ на труда,
на благодатния и творчески трудъ, който
за насъ е, както добре подчертава това
писательтъ Йорданъ Йовковъ — култъ,
религия?! А песениге на П. П. Бояджиевъ?
Колко много радость се излжчва отътехъ,
колко скръбь, голема като света, велика
като нашите изгнанически страдания 1 . . .
— Камбаната звъни.
;
— Време е вечъ. .
Перонътъ на Габровската.гара е задрьстенъ отъ изпращачи. До мене двама
младежи се.разговарятъ: ,Въ Габрово има
25 добруджанци. Всичко, което направиха
за насъ, е истински подвигъ". Азъ съмъ
още пиянъ отъ виденото и преживеното
„Големъ делъ за всичко това има Георги
п. Стефановъ, — се обажда другъ. --•
Отличенъ председатель!" •,
Очите ми падатъ върху габровските
добруджанци: въ ржцете си държагъ цве
тя, очите имъ еж замрежени отъ сълзи. И
безъ да ща, азъ се намесвамъ въ-разго
вора: .Всички габровски добруджанци еж
незаменими хора. Те еж въплошение на
преданностьта; и енергията, Гледайте ка
сиера имъ Сим. .Халкинъ, спомнете си за
секретаря на дружеството Стоилъ Николовъ и не питайте за другиг*"...
Камбаната звъни.
Речите на ораторите се заглушавал,
отъ бурните и пламенни ржкошгеекания.
Перонътъ прокънтява отъ „Добруджан.
ски край".
Нови ржкошгЬсканияг. Послепайъ .До
бруджански 5край", докато най-после влакътъ. ни понесе за Горна-Ореховица.
— Сбогомъ, скжпи приятели!...

П. Господинов*
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Стр. 5

ВЪ ДОБРУДЖА ПАКЪ ПОЖАРЪ
Нито декларациитгь на новото
случай на зввреки побой върху дете. И единъ младежь; те се притекли на по*
правителство, нито тържествените тукъ историята се повтаря.
СКРЪБНА ВЕСТЬ
мощь на съселянина си, но горчиво си
обещания за човгьщина, нито безро
Трифонъ
Павловъ
на
15
год.
и
братизпатили.
потното подчиняване на добруджан.
Съ съкрушена отъ скръбь душа съоб
скито население на законнитгь на- чето му Христо — 14 год. въ Дденя на
Колонистите отиватъ въ е. Ястъкчирежданиян незаконни посегател обира еж били съ козите си въ урвата, ларъ; тамъ повикали на разпитъ четири* щаваме на роднини, приятели и познати,
ства, нито досегашните кървали на кждето става обирътъ. Тия две деца били мата селяни, които еж били най-зв%рски че обичния ни съпругъ, баща, вуйчо и чичо
бези, които потресоха издъно цгьлъ прибрани и арестувани, и те еж изпитали бити и измжчвани до кръвь, а следъ
свгътъ, — нищо не е въ състояние да каишите на тия, които имали за мисия три дневно задържане въ токчиларския
жандармерийския постъ еж изпратени при
прегради пжтя на страшните вак- да откриятъ разбойниците.
(66 год. възрасть)
Не ще опишемъ поотделно, кой еждебния следователь тукъ за ново «разханалии, които и днесъ продължаСледъ кратко боледуване предаде Богу
яатъ въ нашата изстрадала Родина. презъ какви .операции" е миналъ. Ще след ане", докато побойниците еж оста
опишемъ типичното. Избираме селянина нали свободни и необезпокоявани оть духъ днесъ, въ 6 часа сутриньтв, 18 априлъ
Вь Добруджа е пламналъ новъ Данчо Янковъ, 60 годишгнъ старикъ. Жан
никого.
и ни остави въ дълбока печаль.
ложаръ.
дармите еж искали за всека цена да изСпи спокойно, милий съпруже и татко!
Стократно надаваме тоя викъ: тръгнатъ отъ него признанието, че той - Своеволията на колонистите
нематъ ли край варварствата на е взелъ участие въ обира. Операцията:
нематъ край
Нека Богъ ти даде тихо и светло
самозабравилите се цинцари? Нема вмъкватъ го аъ участъка, повалятъ го на
кжтче!— Въ с. Караачъ, Добричко, колонистите
ли кой да ги вразуми? Нгъма ли земята, запушватъ му устата съ калпакъ,
ОПЕЧЯЛЕНИ s
обществена съвп>сть въ Ромъния? и почватъ: единъ на главата, други на заключили една опразнена кжща на местенъЦстопанинъ. Той, нЪмайки какво да
Съпругъ Ерефели, снаха Денка,
краката, а други двама „ангели" почватъ прави, слага втори куфаръ. Обаче на
Ето фактите:
синъ Василъ. Племенници: Коста.
побоя, ударъ следъ ударъ, като на нако- другия день колонистите счупввтъ куфара
Никола, Тинка, Павелъ. Семейства:
Обири по шосето Силистра —
далня, било съ сопа, поясокъ, боксъ — и влизатъ въ кжщата. Освенъ това, те
Попови, Кирчеви, Партеневи, Ми*
Добричъ
докато побойниците се уморятъ. Дигатъ изорали градината на сжщия, безъ да
швйкови, Филипови, Младенови.
жертвата и настояватъ:
взематъ
съгласието
на
стопанина.
Нека
На 28 а при лъ отъ Силистра потегля
— Призна , че си разбойникъ!
не е чудно следъ товл, че, не обръщайки
лвтомобилъ за Добричъ съ пжтници:
Силистра, 18. IV 929 год.
Смазаниятъ
отъ
бой
старикъ
е
готовъ
внимание на тия произволи, те стазагь
Со.иръ Радовановъ, трима арменци и г-жв
причина за по-нататъшни кървави инци
Лападаки отъ Добричъ. Близо до кант;на да умре за честьта си и отказва.
Довежаатъ малолетните козари, кои денти.
при с. Гюлеркьой машината се поврежда.
Започва да ръми. Шофьорътъ прави уси то отъ по-рано еж били добре тимарени
лия да поправи мокра. Некои отъ пжт- предупредени, че при разпитването на
ницитЪ слизатъ отъ автомобила, а други, всеки селянинъ, ако не потвърдятъ как
вото се иска отъ техъ, ще бждатъ убити.
заедно съ дамата, оставатъ въ него.
И нещастните тия козврчета еж били по
Преговорите
рите откриха една идея, която въл
Въ това време неусетно се прибли ставени вь положение да изаов-Ьдатъ и
Ромънския официозъ „Насионъ ру- нува. Твхното символистично бегане
жава до автомобила човЪкъ, съ насочена подтвърдятъ, да прикачатъ собствения
менъ"
на уводно место пише по съ факлите е толкова щастливо, че
къмъ пжтниците карабина и извиква:
си баща и майка на вжжето.
• >;
тоя въпросъ: «Дипломатическите откриването на тази идея е по-скоро
— Siis m a i n e l e ! (Горе ржцете!)
•Поставятъ д*до Данчо предъ тия сви-j преговори за окончателното ликви резултатъ на случайно вдъхновение,
Въ сжщия моментъ изкачатъ изъ го
детели и ги зааитаатъ ;
диране на висещите отъ войната на единъ > моментъ, извираще отъ
рата още 3 въоржжени лица. ПжтницитЬ
— Тоя не беше ли съ бандитите ?i насамъ въпроси продължаватъ въ едно върховно: въодушевление. Бъл
били заставени да легнатъ по очите си
Нещастните деца киматъ утвърдително; едва атмосфера на разбирателство и гарския народъ има изобщо една
и били ограбени до стотинка. Само отъ
. ; . • • , - . .1 добра воля. Тази атмосфера не се е сериозна мрачна меланхоличность въ
Радовановъ били задигнати 14,000 лей. глава.
И
новъ
побой
върху
дедоДанчо,* променила' следъ разговорите между, всичките си прояви,, въ целия си
-Следъ сполучливата .операция" разбой
ниците се отеглятъ съ насочени къмъ даже докато излЪзе отъ двора на сек г. Буровъ и нашия делегатъ въ Же животъ. Той не играе и не се ше
цията.
• -'; •••. . • • . . . . • • • • •
нева, които имаха като последствие гува. Изглежда непрекженато завлаобраните граждани пушки.
Сжщата сцена се повтаря и на след-. подновяването на преговорите при денъ отъ една с мисъл ь; по хоризон
Едва следъ V» часъ машината потегля ниттв два—три дена.
по-активенъ ритъмъ и живо желание та му се проектиратъ непрекженати
и на първия жандармерийски постъ въ
Баба Рада Данчовица, 60 годишна,' да се постигне щастливо привършва усилия за постижения. И по всека
• с. Гюлеркьой пжтницитЪ долагатъ за ста идва въ секцията па донесе хлЪбъ — но
въроятность отъ тая душевна атмос
налото произшедствие, давать показанията* и тя влиза въ ногтитЪ на жандармите и. не. Г. Буровъ използува на много фера е произлезло преплитането на
пжти
случая
да
заяви:
българско
пра
си и отъ тукъ продължаватъ пжтя си за си получава своя де лъ, споделя и. тя
вителство има твърдото и откровено обстоятелствата, които еж довели до
Добричъ.
участьта на своя съпругъ.
"'• Н желание да ликвидира всичките спо-' това ново бегане съ факлите".
Не следъ дълго време по сжщото
, Жената на Неделчо Р/севъ. лихусни-^г
Ромънските праздненства
шосе търговецъ отъ с. Карааптула сжщо ца, е имала участьта на мжжа си, както рове, които оказвагь неблагоприятно
давление върху отношенията между
бива обранъ.
и.жената на Стефанъ Грънчара.
двата съседни-народа и пречатъ за
> Букурещкиятъ печатъ констатира
Сжщия денъ, преди залЪзъ на слън
Най-зле, зверски еж бити: Петъръ' установяването на нормални иконо съ задоволство участието на малцин
цето, по пжтя на аккадънларското шосе Колевъ, Деньо Димитровъ, Двчо Янковъ,
мически отношения. Той показа же ствата въ праздненствата, станали
—на 30 клм.—бива сирена машината, въ Стефанъ Гръччарина и др.
лание
да употреби всички усилия за въ Алба Юлия. Независимо отъ офи
която пжтувалъ аккадънларскиятъ преторъ,
На 4. V. , свършва жанцармекиятъ ецна спогодба, която би могла да ' циалните представители, на унгарскаотъ разбойници.
„разпитъ" и подъ силна стража еж за-* ни удовлетвори, като,се държи смет та-партия, приежтетвували и офици
Но това е само интродукцията на карани въ Силистра и предадени на влас ка за реалната възможность на Бъл алните делегации на всички герман
трагедията.
тите. На 6. V. отъ докараните 9 душИ' гария да я понесе. Известно е, че г. ски, еврейски, t- български•<и турски
5-ма
еж освободени и изпратени на 5—6 , Поменовъ,'българския пълномощенъ организации на малцинствата отъ
Обсадата на с. Царь Лсенъ
клм. подъ стража, да' не би нЪкой отъ министъръ, следъ последното си за всички области на страната- Много
На втория день следъ това произ техъ да шавне изъ. града при некой. връщане отъ София, вржчи на ро- бройни представители на унгарското
шедствие мобилизирватъ се всички ше докторът. ,.•••'
-.,,- мънското правителство българските население участвували въ шедствието.
:фове отъ околните постове, заедно съ
предложения, които подробно еж И зраилтянското население било пред.
„Бандити" и.въ другите села
стражата, и се концентриратъ въ с. Царъ
разгледани, съ най-добро желание и ставено отъ делегатите на еврей
Лсенъ, което отстои на югоизтокъ отъ
Тръгнали по пжтя на «въдворяване " широкъ духъ на помирителность. Ро ската национална организация. Придвата пункта, кждето ставатъ обирите. реда", не еж оставени на спокойствие и . мъния ще отговори ТБЗИ дни, и ние ежтетвувала и една делегация на
Въ селото подъ командата на жандарме други села —• Ялфатаръ, Бабукъ и др. верваме, че можемъ да кажемъ, как еврейските студенти.
рийски майоръ и аккадънларския преторъ
Б. Р. И нека пакъ да се твърди,
Въ' Бабукъ станалъ жертва Станю i во Ромъния винаги е давала дока
почватъ подъ списъкъ да прибиратъ въ Николчевъ. Билъ на нивата да сее. На- зателство на най-либерални разполо че малцинствата не еж лоялни.
двора на поста селяните:
мира го стражата — секаестирватъ го жения по този въпросъ, въ жела
Христо Павловъ, Пенко Димитровъ, като „бандить", закарали го въ секцията нието си да улесни реализирането
Трифонъ Пааловъ, Неделчо Недвлчевъ, кждето го прибели отъ бой. Околните на едно ликвидиране, което требва
Петъръ. Вълковъ, Дончо Янковъ, Стоянъ съседи еж имали грижата да прибератъ ше отдавна да стане, и днесъ повече
Н. В . Ц а р я е благоволилъ да на
Ивановъ, Димитръ Стефановъ, Петъръ Н. сечивата и добитъка, които докарали въ отъ всякога тя се вдъхновява само гради председателката на Добруджанския
отъ официално манифестираното въ дамски комитетъ, г-жа Теодора генералъ
Калчевъ, Георги Денковъ, Иванъ Колю селото, безъ стопанина.
Кировъ, Слави Савовъ, Коста Рачевъ, ДаМежду избраните жертви на жандар София желание за разбирателство". Паприкова, съ орденъ първа степень "за
мянъ Нтанасовъ, Иванъ Чолаковъ, Тончо мите е и селянинътъ Петъръ X. Колевъ
По сжщия въпросъ в. „Кувънтулъ" гражданска заслуга и проявявана дълго
Василевъ, Калю Георгиевъ, Колю Геневъ, най-богатиятъ въ селото, човекъ съ по-' пише: „На 8. V, Гафенко, главниятъ годишна благотворителность.
Вълчо Славевъ, Йовчо Вълчевъ, Павелъ четенъ имотъ, съ 3—4 сюрии овце. И секретарь на министерството на вън
О т ъ и м е т о на Добруджанския
Стояновъ, Мустафа Язисъ, Юсеинъ Ха- върху него спрело подозрението, че е шните работи, е ималъ една продъл дамски комитетъ r-жа Елена Панчева
литъ, Йорданъ Д. Пенковъ и още три „бандитъ" и той вкусалъ отъ милувките жителна беседа съ г. Поменовъ, поднесе на известния руски поетъ К. Д .
жени.
на блюстителите на реда. Инъкъ не мо българския пълномощенъ министъръ. Бальмонтъ шздравителенъ адресъ, по слу
жеше, най-богатите се избиратъ за жер Въ т а з и беседа се е разисквалъ чай пребиваването му въ България. Ще
Какъ се вършатъ „разпити"
тви, за евентуални случаи. Бейпунар- въпросътъ за форфетерната спогодба го печатаме допжти.
В ъ р е д а к ц и я т а се получиха све
Събраните селяни въ продължение на ската афера, Кайнарджанската не позла за погасяването на ромъно-българ4—5 дена биватъ подложени на разпитъ тиха ли цела тайфа обирачи? И въ слу ските спорове, търсейки да се по дения за живото участие на добруджан
стигне съгласуването между послед ската емиграция въ състоялите се Си
по единично, 4-—5 пжти. на день биватъ чая не е избегнато и това условие.
докарани въ поста и чакащите тамъ па Другъ „подвигь" въ с. Топчиларъ ното българско предложение и кон- меонови тържества,' особено въ Варна и
тра-предложение на ромънското пра въ Русе, кждето добруджанци еж мани
зители на реда и спокойствието емгкватъ
фестирали въ стройни редици. Емигра
жертвата на земята, затъкватъ въ устата
Къмъ средата на м. май еж извър вителство-"
цията е участвувала организирано и въ
й калпакь и единъ отъ «ангелите*, въз- шени други жестоки побои отъ цинцариЗа свещения огънь
деня на .Св. Св. Кирилъ й Методи".
седналъ на краката, други — на главата, те въ с. Топчиларъ, Добричко. Селя
П о ч и н а л а е въ гр. Силистра г-жа
По
поводъ
на
големите
всена
немилостиво удрятъ съ поясоци, боксъ и нинътъ Петъръ Янгеловъ оралъ нивата си|
Керекица
Дянко Коджабашева, съпруга
родни
тържества
у
насъ,
само
единъ
юмруци. ЗадушливитЪ писъци и охкания на която дълото още не било разгледано
на видния силистренски гражданинъ,
не омилостивяватъ палачите. Тая опера и не е взета отъ агронома. Следъ обЪдъ вестникъ отъ целата ромънска преса бившъ депутатъ и общественикъ г. Дянко
ция трае докато се уморятъ и докато се се завръщали отъ Добричъ колонисти, на даде отзивъ за техъ, докато целата Коджабашевъ.-Покойната бе добра бъл
убедять, че жертвата е умаломощена отъ брой десетина каруци. Понеже имъ била европейска преса помества обширни гарка и отлична майка.
ударите имъ и следъ тоя «подвигъ" п о - | обещана тая нива, те слизатъ отъ кару статии и съобщения по тоя българ
Миръ на праха й1
чватъ разпита или по-скоро констатирване ците и заобикалятъ селянина, почвайки ски праздникъ.
ИК
при ВДСС въ края на месеца въз
Вестникъ
.Кувънтулъ",
коментирай
дали битиятъ може да понася втора и да го биятъ. Слугата на последния, който
намерява да открие петна почивна стан
ки
пренасянето
на
свещения
огънь
,
се
притекълъ
на
помощь
на
господаря
трета и т. н. операции. И. откажатъ ли
ция въ Варна за добруджанската мла
да призная гь обвиненията — почватъ се си, сжщо бива немилостиво бигь, обе отъ Преславъ въ София по тоя слу дежь, организирана подъ знамето на
чай, между другото, пише: .Въпро
зобразили
лицето
му.тъй
като
побойниците
наново.
въ яда си се помжчили да му изквратъ сътъ, който се поставя, е количест Младежкия секретариятъ при ИК.
В с и ч к и суми до ИК или до в.
вото на народно въодушевление, кое ;
Не се щ а д я т ъ и децата
съ пръсти очите.
«Добруджа" да се адресиратъ така!
то
се
влага
въ
тоя
актъ,
и
това,
Свидетели на тоя жестокъ побой би
Палачите въ своя б4съ не щадятъ
което се излжчва отъ него. Бълга ул. «Сердика" 3, София.
даже и децата. Недавна изнесохме единъ ли Стоянъ Димитровъ 70 годишенъ и

Павелъ Цозаровъ
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.ДОБРУДЖА*

Бр.

Следъ малко отъ горния етажъ, по лъс
кавите каменни стълби, слизаше Елена Пе
трова, съ походка на една стройна и
горда жена, навлезла въ втората полови
на на своя животъ.
Минаваше се направо къмъ сжщината
на работата. И чудно! Предъ тази жена
човекъ не можеше да скрие нищо. Треб
ваше да бжде откровенъ и прямъ дори
и въ грешките, направени въ трънливия
пжть къмъ поставената цель, отъ които
грешки тя веднага правеше полезни изво
ди и даваше надлежните съвети. Уверенъ съмъ, че не е имало човекъ, кейто
да не се е съобразявалъ съ изказаните
отъ нея мисли по добруджанското дело,
защото тЪ биваха казвани съ топлотата на
едно чувствително и преданно сърдце и
съ сериозностьта на единъ редко нвдаренъ отъ природата умъ. Този вестибюлъ,
както и приемната стая, еж свидетели на
редица конферанси и заседания, въ които
съ една академична загриженость се е
разисквало върху добруджанската про
блема. И винаги авторитетната дума на
Елена Петрова биваше .първа и последна.

йШ1Ш1А11(\ 1\С1)К1ШШШ\
t Елена Петрова

Добруджанката
Трябва да отбележимъ съ ра.
дость факта, че
добруджанката
презъ последно време почна живо
да се интересува за сждбата на
Добруджа. Тя не само че навлезе
въ редоветгъ на организираното доб
руджанско движение, но започна и
да се проявява, за което ние не можемъ да не я поздравимъ.
Като резултатъ на този повишенъ интересъ сргьдъ добруджанкитп> ся. образуваните вече на много
места женски добруджански групи,
Макаръ и помощни органи на обща.
та цель, която вълнува
целокупна
та емаграция, презъ годината тгь
зарегистрираха и своя отдгьлна дейность, особено въ областьта на благотворителностьта.
Отчетитп, които сме печатали
досега за проявленията на органи
зираните добруджанки, еж красно
речиво доказателство,
че тгь се
вьодушевяватъ оть желание да бждатъ въ помощь на съюзното дгьло,
на разнообразните и широка заоачи, които емиграцията има даосжществява.
Всичко това води' началото си
отъ изменението на устава, които
XII редовенъ конгресъ направи. Той
очерта задачите на женското до
бруджанско движение така: Жени
те добруджанки, ако надвишаватъ
числото 10, могатъ да се организиратъ въ женски групи при д-вата
Технсто назначение е
яДобоуджа".
да подпомагатъ съюзното дело, не
говата културно-просветна
и бла
готворителна дейности Въ своите
проявления те се ржководятъ и провеждатъ целите и задачите на об
щото съюзно дело тъй, както те
еж очертани отъ устава и отъ
конгресите.
Требва да подчертаемъ, че никжде жените добруджанки не еж
проявили желание да излезатъ въиъ
отъ тези начертани форми. Нека
прибавимъ още-; съ своето активно
участие въ освободителното
добру
джанско движение те еж спомогнали
досега не малко за добрия ходъ на
съюзните работи.
Много признаци показватъ, че
добруджанките ме гатъ въ това от
ношение да бждатъ извънредно много
полезни на делото.
Крайно време е всички да се убедимъ, че и добруджанката има да
оежществява важни задачи, които
еж нейна поддаденя, че привличането
й въ редовете на дружествата е
нашъ повелителенъ дългъ, а органи
зирането U въ женски групи <— вър
ховна нужда, която вь името на
Добруджа не бива да пренебрегваме.

Други ще напишатъ повече за вели
ката покойница. Сега,, по случай набли
жаването на годишнината отъ нейната
смърть, требва всички [да си спомнимъ
за Елена Петрова, която, както казватъ
тия, що еж били до смъртното й ложе,
въ последната минута на живота си е по
менувала само името на Добруджа, из
казвайки верата си, че честити дни ско
ро щели да настхпятъ въ оплакваната
земя.
Елена Петрова не остави местото си
праздно. Тя откърми две дъщери и единъ
синъ, на които предаде въ заветъ да я
Елена Д-ръ Лсенъ Петрова бе "ро" заместятъ въ делото, на което се тя бе
дена въ Тулча презъ 1874 год. Баща й, посветила. И т* я заместятъ съ достойн
Григоръ Радевъ, висококултуренъ човекъ, ство. Двете дъщери носятъ съ похвално
строитель на шосейни и железни пжти- усърдие своя големъ делъ отъ общата
ща въ Добруджа, й даде едно образова работа, а синътъ, който следва висшите
ние, каквото друга българка немаше — си науки въ Парижъ, гдето ги бе свър
тя свърши университетъ въ Парижъ н е ' шила и неговата майка, съ една редка
единствената българка, дипломирана отъ енергия и любов- популяризира нашата
знаменитото „Ecole normale superieure". кауза средъ чужденците въ най-култур
Въ София тя б-в председателка на ния центъръ на света, седейки на чело на
толкозъ много културни д-ва, че човекъ живущите въ този градъ студенти-добру*
може да се учуди на енергията на, тази джанци.
скжпа жена.
/
Въ самия Дамски комитетъ, който е
Насъ ни интересува повече това, че
тя бЪ основателка на Дамския добруджан билъ винаги и ще бжде единъ отъ неза
ски комитетъ въ София и негова пред- ' менимите й най-деятелни помощници на
седателка отъ основаването му до крал Изпълнителния комитетъ, пскойната при
влече \ подготви цела редица добруд
на живота си (1915—1926).
жански деятелни, които съ гордость и
увлечение
продължавате нейното д£ло,'
Лзъ често требваше да отнвамъ при
Елена Петрова. И когато идвахъ до брес- , не изпущайки изъ очи нейния примеръ.
товата врата и протегахъ ржка да натис
на звънеца, сърдцето ми забиваше едновре ';-. . При спомена за тази велика добруд
менно и радостно, и тревожно. Радостно жанка нека да забравимъ за мелко еже
затова, защото следъ малко щехъ да мо часните си неволи и теглила, нека да
га да разговарямъ съ една отъ най-ком издигнемъ нагоре главата си и да се по
петентните по нашия въпросъ личности, а чувствуваме горди предъ себе си, защото
тревожно затова, защото имаше винаги сме имали еана истински духовна велида й нося все нерадостни вести около
, канка средъ нази си.
нашите работи 1 Че по ония години, ко
. Вечна паметь на Елена Петрова!
гато въ Добруджа бе адъ, а тукъ бежан
Вечна слава на нейното човешко дело!
ците беха въ крайна неволя, каква ра
Поклонъ, поклонъ!
Когато
заинтересуваме
добру достна весть можеше да се занесе на
Л.
джанката за свободата на Добру това тъй чувствително сърдце, което, при
джа, ние ще я подготвимъ и за го- все това, би било щастливо да вземе
лемата възпитателна работа, коя. върху себе си всички мжки на чадата на
то тя требва да прояви, като под Добруджа? \
готви подрастващето добруджанско
По широките стълби се отиваше въ
поколение за великата цель.
Въ една телеграма отъ Букурещъ чеединъ обкржженъ [съ- палми вестибюлъ.
теиъ: „Държавният ь подсекретврь г-нъ
Мирто се завърна отъ Добруджа, гдето
Ораторътъ поставя и добруджанския бе заминалъ съ г. м*ръ Ммхалаки да се
въпросъ наредъ съ разрешението на го» анкегиратъ оплакванията на българското
На 27 т. м., по инициатива на До лемия междунвроденъ въпросъ за мал население и цинцарите колонисти.
Предъ двамата министри били напра
бруджанското студентско д-во „Роденъ цинствата.
Днесъ и Ромъния, по отношение бъл вени енергични постжпки да се прекрати
край" бе изнесена отъ г. Пик. Сакагарските малцинства въ Добруджа, не колонизацията на цинцарите въ Добру
ровъ сказка на горната тема.
Съ една отлична аргументация той спазва договорите- за малцинствата, пред- джа. Тоя въпросъ ще бжде докладване
успв да развие гледището на европей шедствуввни отъ толкова много прокла въ министерския съветъ отъ г. м-ръ Ми
ската дипломация по отношение въпроса за мираните навремето 14 Уилсонови точки. халаки.
В-къ .Виторуяъ", въ броя си отъ 29
малцинствата. На частните интереси на
Ето защо, — заключи ораторътъ сказ
големите държави тей съпостави интере ката си, — миноритарниятъ въпросъ е май, въ връзка съ министерската анкета
сите на малпинствата, за които още почти всецепо въ ржцете на поробените мал пише, че положението въ Добруджа било
много тежко, че роиъните въ областьта
нишо не е направено.
цинства.
бивали систематически нвеилвани отъ
българите, — нещо, върху което треб
Сиаяеоновит~Ь -тържества въ С О Ф И Я
вало да се позамисляте всички.
Всеки день ставали инциденти. Коло*
писти уреждали една голема демонстра
ция) отъ около 4—5000 души въ Буку
рещъ, за да покажатъ .нетърпимото по
ложение, което имъ било създадено"?!..
Освенъ това, ромънитЪ бивали прово
кирани съ назначавннето на българи за
•метове н свещеници (?) дори въ общи
ните, гдето немало българи иля гдето би
ли въ малцинство.
Лзъ обичамъ да минавамъ по ул. „Стефанъ Караджа". Предъ № 17 винаги се
спирамъ и снемамъ шапка. Презъ широ
ката бр-Ьстова врата софийскигв добруцжанци, облени въ сълзи, на 17 юний
1926 г. изнесоха тленните останки на Еле
на Петрова, великата добруджанка, както
я нарече епископъ Паисий, и ги отнесоха
на гробищата, гдето ги оставиха да отпочинатъ огъ неуморната де-телнесть, проявявана безъ отдихъ за делото на Доб
руджа ПОЧТИ преЗЪ ЦВЛИЯ ЖИВОТЪ.
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г Анкета въ Добруджа

Малцинствата н Добруджа

Колоната и знамето на добруджанци

. Срамни ромънегш диверсии, отъ които
«амо безчестниците, които ги съчинителствуватъ, не могатъ да се заервмятъ I . .
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ВмЪсто злободневна
Писмо д о приятеля
Много радостно текатъ дните тукъ.
въ големия градъ, старий мой приятелю!
Не би ли се раземвлъ съ цЪло гърло"
ако ти предамъ радостите, които прежиГ
вяваме само презъ единъ день въ малката.
оная стая, боядисана златожелто, съ ле
нените пердета, съ портрета на Караджа-та надъ мекия столъ и съ онази картина
въ ДБСНО, на която вражески войници
разстрелвал, бунтовниците?
Тази сутринь ми 6 t гостъ г. Сребърниковъ, който неотдавна е напусналъ на
шия добруджански градъ, опропастенъ
окончателено, лишенъ.отъ здраве, съ из
целено сърдце. Седемтехъ му деца, на
пуснали родината си преди него, ех серазпръснали така по света, че той не ги.
знае кхде ех. Следъ като погребалъ жена
си и като взелъ съ себе си само семейната
икона, напусналъ дома си и дошелъ тукъ
да дири децата си. И когато ме пита не
зная ли кхде еж, той тъй спокойно за~
даде въпроса, наточели отдавна се е
примирилъ съ мисъльта за техната загуба.
Слава Богу, азъ анаехъ кхде съ четиркогъ децата му. Те ех толкозъ далечъ
едно отъ друго, че едвали самите гЬ.
помежду си се анаятъ кхде ех.
Г-нъ Сребърниковъми отговори само:
„ — Колко ех се разпръснали! — н.
си изл%зе, като забрави да си изпие ка
фето. Дали отъ радость, че научи нещо
за децата си, или отъ скръбь предъ же.
стоката действителность, че неговите деца
— децата на Добруджа — е х тъй без.
помощно разпръснати далечъ-далечъ от*.
своята родина? :
Следъ него влезе единъ мхжъ отъ.
квартала и поднесе обичайния листъ за
събиране помощи Нощесъ се е поминалъ
бай Димитъръ Бзгдановъ отъ Тулча. Ти
го знаешъ — единъ ултрабеднякъ, кожарь.
по занаятие, краен ъ добрякъ и честенъ
човекъ. Оставя жена, четири деца и една
кжща, въ която единъ членъ отъ семейст
вото наистина е билъ излишенъ. Кжщата
му се състои отъ една стаичка, която
може да побере само двама души.
И не е чудно, щ о г о въ скоро>
време още нъкой да си излезе отъ тая
кжща — толкозъ тесна и сиромашка е тя..
Бедниятъ бай Димитъръ! Отъ тъмно дотъмно работеше за децата си и мислеше
за Добруджа, дето той беше нъкога господарьи дето гласеше децата си да на
прави господари.
Подписахме се на листа и изпратихме.
доброволеца съ много поздрави на бай
Димитра, който въ тази стаичка схщо е
забравялъ некога да си изпие кафето отъ
много радость. . . •'"'
Ето иде една стара жена, потънала въ
трауръ. И започва:
— Азъ бехъ въ Перникъ. Отидохъ
да погреба дъщеря си, която тамъ се са
моуби. Требва да сте се научипи — тя.
уби мхжа си, единъ инженеръ, после уби
и себе си. Досега не знаягь кхде е
Перникъ, нито съмъ сметала, че некога
ще отида тамъ. Кхде е Добруджа, кхде
е Перникъ! Кой е мислилъ, че ще зарови
женско чедо не въ нашата равнина, а тукъ„
въ балкана! Друго едно момиче имамъ —
и то избъта отъ Добруджа. Синсве имамъ —
и тф! Че каква стана тя, я кажете? Мо
мичето ми много е патило. И като се.
влюбило въ инженера, заловило се е здра
во за него! Че не е лесно да си безъ ро
дина, безъ домъ и безъ любимъ човекъ.
Но родителите на мхжа искали да ги разделятъ, защото тя била огъ сиромашко
потекло. И момичето ми най-после ще е
дошло до отчаяние и решило честьта се
да запази. Боже, Боже1 Заради тази честь
нашите момичета и момчета бегатъ огъ.
Добруджа, защото тамъ честьта се по
газва и мърси1 Охъ, бедното ми дете!
Охъ,
бедните добруджанци! Разпръснаха
се по света. Ами сега азъ де ше ида?Ето, старий ми приятелю, нашите ра
дости тукъ въ изгнание.
И всеки день все така.
Тъй минава времето въ малката она.
зи стаичка, златожелто боядисана, въ коя
то и ти си пилъ кафе, което ти се е сто
рило, сигурно, много горчиво . . .
Но тамъ, огъ местото си надъ мекия столъ, Караджата привлича погледа навсеки гостъ и му внушава надежда иутеха.
Колко радости, колко радости, старийприятелю!
Засивй се, ако можешъ, но не презъсълзи!
Странджата

Уредете снгЬткигЬ си къмъ>
ИК! Издължете се за Добруджа*:

