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СВОБОДАТА НА ДОБРУДЖА

и ромгтпно-българснит^ отношения
Едаа мъртва костьМного еж спорните въпроси меж всички български училища въ До
ду България и Ромжния И ако т е вруджа, завзеха и черквитъ ии,
до сега не еж бивали предметъ градени съ изждивяванията на до
на едио приятелско обежждане, има бруджанските българи. Те не раз
за това причини, крито не еж поз решиха нито едно българско учи
лище въ селата. Преобърнаха До
волявали.
Ромжния знае това добре. И по бруджа на колония, която и днесъ
бърза да се осигури границите за още управляватъ съ изключителни
всека евентуалность. Тя сключи от закони. А интересите на българите
бранителни договори съ Полша, съ въ Бесарабия?
Дензционализаторската политика
Чехословашко и съ Югославия, Но
гузните съвести на нейните дипло на Ромжния има две остриета: еъ
мати се още не се чувстватъ спо едното се цели на всека цена да
бжде асимилирано „българското
койни.
Започнати бъха преговори и съ малцинство", съ другото — да се
България за . . .уреждане на вися прогони, и по този начинъ нашето
щите въпроси. Цели петь години отечество да загуби своя национате продължаватъ, разстакватъ се, ленъ и български обликъ.
Посредствомъ средновековните
започватъ, прекъсватъ се. Златна
инквизиторски
машинации, жесто
среда не можа да се намери. Или
по добре:—не можа да се измисли. ките полицейщини и хунските звер
Справедливостьта ни задължава ства на цинцарщината — Ромжния
да признаемъ, че българското пра стистематически се стреми да обезвителство не се показа достатъчно българи Добруджа. Но тя не е
мъжествено въ тези преговори. единствения й трънъ. Има и други,
Колкото това и да е неприятно, сжщо така несмилаемн, и може би
ние сме длъжни да го признаемъ. по-корави и по-непреклени.
Но често и това не помага. То
И още: — че то не успе да каже
на официална Ромжния какво бъл гава, чрезъ системата на убийства
гарския народъ желае отъ нея и та, терора, преследванията, еконокакво ни дели. Казано още по от мическия гнетъ и асимилацията,
кровено: — какво прави ромжно- хвърляйки широките народни маси
българското споразумение невъз въ мизерия и мракъ, тя прави
всичко само за да задуши живъцътъ
можно и неосъществимо.
Ние — това Ромжния требва да на българската национална свъхть.
Въ помощь на тези „цивилизаго има като обица на ухото си —
ие можемъ да забравимъ и да не торскн" похвати на ромжнекия шозащитаване енергично.и смело ин виннзъмъ и българофобство съ сертересите на българщината подъ ро- вилна готовность я се притече цинцарското котило „Акц. Ромжняска*.
мжнеко владичество.
Ромжвцит* обсебиха зданията ма Провокациите и преследванията на

куцовлашките банди противъ до
бруджанските българи още повече
облекчиха и подпомогнаха дензционализаторския курсъ на Ромжния.
Плодовете на тази политика се
знаятъ. Последствията сжщо. Же
стокостите й "еж всенародно до
стояние. Края? Ще видимъ.
За сега достатъчно е да изтъкнемъ — нито единъ отъ висящите
спорни въпроси между двата „брат
ски" народи не е разрешенъ. Законътъ за собс^венностьта — законътъ за ограбването земите на
българите въ Добруджа — вече
се прилага съ всичката му чудо
вищна жестокость. Имуществата на
българските поданици още се намиратъ подъ секвестъръ.
А ромжно-българското приятел
ство — Господъ да го поживи! —
героично крачи рачешки къмъ . . .
заздравяване и окрепване . . .
Ние ще бждемъ искрени: отноше
нията между България и Ромжния,
въпреки .искренностьта" на двете
съседни правителства и „друже
ските приятелски чувства" на двата
. . . братски народа, днесъ, фигу
ративно казано, представляватъ една
мъртва кость. Една бездна. Всека
измииатъ день тя се дълбае. И се
по-ясно става, че отъ двете страни
на Дунава дръмятъ вързани разя
рени лъвове. Изненадите еж на ли
це. И отъ горе надъ всичко: —
официална Ромжния си затваря очи
т е за всичко това. Словословн
приятелството и мнра, въоржжавв
с е . . . противъ СССР, охранва гра
ниците сн и нембравя сжщевремено
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Обезбългаряването на Д о б р у д ж а
Едннъ варварски законъ
ГТрезъ 1914 г. се обнародва Закона за организирането на Нова Добруджа,
собственостьта и недвижимите имоти. Той предвиждаше: всички жители отъ
Четириъгълника, които претендиратъ за право на собственость да си депозиратъ въ срокъ отъ една година документите, които притежават ъ, въ околий
ските комисии, а после тЪ щтзха да се изпратятъ въ централните комисии за
проверка.
Презъ 1924 год., подъ режима на Закона за землед-кпската реформа, по
неже работата по експроприирането1 на Четириъгълника не б е свършена, изме
ниха се нЪкои членове отъ закона въ смисъль — работите по проверката и
експроприяцията да се извършатъ едновременно отъ комисиите, предвидени въ
чл. 37 на земледелския законъ въ старото кралство и да се съставятъ коми
сии за проверка и експроприация по околии въ окржзитЪ Калиакра и Дуросторъ, съ право на обтжжване до окржжните комисии и Върховния касационенъ
сждъ. '
,
Следователно, отъ обнародването на този измененъ законъ отъ 1924 г.
всички жители подадоха въ срока декларации до околийските сждилища, въ
които заявяваха недвижмите селски имоти, които притежаватъ. На ония, които
дадоха тези декларации на време, земите имъ беха взети направо отъ роман
ската държава.
За тази цель презъ месецъ августъ 1924 г. комисиите почнаха да функциониратъ при сждилищата и се основа по- една окржжна апелативна комисия
въ Добричъ и Силистра.
Презъ есеньта на 1926 год. правителството виде, че работите по про
верката и експроприацията вървятъ много трудно. Ролята на околийските ко
мисии беше да бдятъ и проверяватъ актовете за собственость на българи
и турци.
Сега отъ Букурещъ съобщаватъ, че въ тоя варварски законъ ще бждатъ
направени некои изменения. Какви? Не се съобщава.
да върши и пъкленото - дело на
денационализацията и асимилацията.
До кога ?
Събитията зреятъ въ тъмнината
на днит%, които беха и които ще
дойдатъ. Когато най не ги очаквашъ, често т% изригватъ. Като вул
каните. С%ятъ ужасъ и смърть. По
сле си отхождатъ, отъ дето еж
дошле.
Ако така искрено се сочаха опасностите и ако така дружески
можеше да се говори на зелената
маса — Ромжния сигурно отдавна
би се отказала отъ „стратегиче
ските" възжделения на Таке Ионеску. И сигурно не само би проумела,
но и съ радость би възприела па
триотичното и миролюбиво стано
вище на Добруджзну Геря:—„Южна
Добруджа е чужда на Ромж.нияв...
Това, обаче, сравнително малко
засяга насъ, добруджанци. Ние из
хождаме отъ свое национално гле
дище и на ромжно-българскнте от-
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и в. „Куриеръ"
Коментирайки изявленията на г.
Бнлчуреску за вдигане секвеаъра
върху имотите на българските по
даници, в. „Куриеръ" (Добричъ)
изтъква, че те ще зарадватъ мно
го добруджанци.
„При по-вече благоразумие, пи
ше по-нататъкъ вестника, биха се
постигнали и др. необходими спо
годби, напримеръ, като тая между
Югославия и Ромжния за училищата
на малцинствата".
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ношения гледаме презъ очилата на
освободителната идея:—Свобода на
Добруджа до устието на Дунава
Дипломатите требва да вършатъ
своята работа, а ; ние — нашата.
Защото казано е: Божието Богу,
Кесерьовбто Кесерю. *

ВАРНА. — Младежката група на
22 м. т. има организационно съ
брание, на което г. г. Ат, Костовъ
и П. Господиновъ говориха за идеа-.
лите на добруджанската младежь.
Понеже двама отъ членовете на
н-вото отежтетвуватъ отъ дълго
време, по предложение на г. Ат.
Костовъ, председатель .на групата,
събранието реши да се произведе
новъ изборъ за настоятелство. Из
браха се съ голямо болшиист во: пред
седатель Ив. Ст Поповъ, подпред
седатели: Галя Котарова и Никола
Ивановъ, секретарь П. Господиновъ,
касиеръ Спасъ Русевъ, библиотекарь Господинъ Николовъ и членъ
Дим. Стояновъ. Изборътъ бе посрещнатъ съ ржкоплескания. Пред
ложената резолюция за сп. „Сте<ранъ Караджа" се прие единодушно
и съ акламации. На събранието
приежтетвуваха около стотина мла
дежи.
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оооки и цели
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колонизацията
Съ колонизирането на Добруджа
цельта на ромжните е ясна — да
.се прогонятъ българите оть нея,
било посредствомъ специални за
кони, . каквито се създадоха или
чрезъ насилничества, катосеупражняватъ съ невиждана жестокость.
Опитъ за колонизирането на До
бруджа ромжните направиха още
презъ 1922/923 год., като за цельта
доведоха прочутит-fe свои „plugari"
отъ чойска Молдова, които въ Ромжния минаватъ за най-вещи земледелци. По този случай г. Сарри,
редакторъ на в. „Добруджа жуна",
бе посветилъ. статия въ вестника
си, която завършваше съ следните
слова: „Българите отъ Южна До
бруджа чакъ сега ще се научатъ
да обработватъ и използватъ зе
мите си".
Горчиво се изглъгаха, обаче,
„благодетелите" на българска До
бруджа —'прехвалените „plugari"
престояха само едно лето въ ново
то си отечество и презъ есеньта,
отъ никого незабелезвани, напус
наха бордеи, сечива, и заминаха въ
„хубавата" си Молдова, проклинай
ки ония, които еж ги подмамили да
дойдатъ и дивеятъ въ Добруджа.
Ромжнското правителство се бе
озадачило доста, неможейки да
схване причините, които караха колонизираните да се връщатъ.
Ясно беше, обаче, за всички,
защо мързеливите ромжнеки „plu
gari", живели отъ люлката до гроба
подъ оловените удари на чокойския
бичъ, напуснаха тази тъй хубава и
богата земя.

дипломация
Общо историческо правило е
победателя да отмжщава и тормо
зи победения и по такъвъ начинъ
— да създава условия за ново отмжщение и нови войни.
За насъ, българите, това пра
вило е най-добре познато. Петь
века подъ ярема на турци, който
е оставилъ отпечатъкътъ си по
вратовете на двди И бащи и кой
то още не може да ее заличи и
по нашите.
Но не стига това, следъ ката
строфалните за насъ войни, отъ
живото гвло на майка България се
откженаха: Македония, Тракия и

еъ
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Добруджа

Защото се уплдшихаотъ невиж
даното трудолюбие и умение, съ
които българинътъ-добруджанецъ
обработва своята, а не чокойска,
земя. Защото се увериха, че българинътъ умее милионъ пжти подобре да използва и земята си- и
трудътъ си.
Слепцигв отъ Букурещъ, обаче,
отдаваха връщането на , plugari-те"
на простата причина, че ги било
„страхъ" отъ българите, които би
ли болшинство.
Вториятъ имъ опитъ за,колонизиране на Добруджа, обаче, се увен
ча съ успехъ. Колонизираха се то
зи пжть „по-вещи" отъ молдовскитв земледелци — цинцаритв, найварварското, мръсно и мързеливо
племе, не видело нито плугъ, нито
сърпъ, нито земя.
Каква зла участь те сполети, о
хубава и щедра, майко Добруджо!
Мазни цинцарски въшки газятъ
по златното ти тело. И крадатъ
златното ти жито, каквото ти раждашъ прекалено много.
Но . . . цельта е съвсемъ друга.
Да се прогонятъ българиттз. Следъ
това и въ Добруджа ще заплющи
чокойскиятъ бичъ, както въ Молдо
ва. Защото ромжнекиятъ народъ не
познава нищо друго, освенъ големиятъ кръсть, който стърчи на чер
ковния покривъ. Той не знае що е
собственость, училище и култура.
Той знае, смазанъ и добитъ да подсмърча съ наведена глава предъ
чокойската врата за парче мамалига.
Ив. Златевъ

и SesHoemxuB
Добруджа и нашите братя нз ново
се подвъргняха на нечувано до сега
„културно робство".
Всички терзания, всички мжчения днесъ се оправдзватъ отъ подтисниците и културните дипломати
на западъ съ факта; че това е
необходимо за общия миръ на
Европа.
Има ли по големо безчовечие
отъ това — да подтискашъ единъ
народъ, да се гавришъ съ негова
та честь и народность, да се мжчишъ да отнемашъ езикъ и вера
и следъ това да говоришъ че са
мо при туй положение може да

има траенъ миръ. Миръ нтзма да
има при това положение! Напротивъ то създава обедняване, недо
волство, възстания.
Малцинствата се взеха подъ пок
ровителството на Обществото на
народите. Създадоха се Парижки
те договори, въ които има клаузи
и за малцинствата. Но кжде се
прилагатъ те? Нещо повече: Вместо
да се дадатъ права на малцинст
вата" техните училища и църкви
се затварятъ, и най-после ги каратъ да се откажатъ отъ своя бащинъ езикъ.
,
Но историята ни учи, че по тоя
начинъ се създава само съпро
тива и се по-вече се усилва враж
дата между подтисници и подтис
нати.
И следватъ вече безчовечията и
кръвопролитията.
Подтисйатиятъ'
влачи хомота на робството. А не-.
ма никой да се застжпи и облек
чи неговите болки.
Днесъ въ Добруджа ромжкеки
. жайдарми се ширятъ и вилнеятъ.
Плодътъ отъ непосилния трудъ на
брата робъ влиза въ бездънните
хамбари на префекти и жандарми.
Тамъ има само» ангарии.
Отвъдъ въ златна Добруджа на
братята роби имъ е невъзможно
да издигнатъ гласъ на протестъ.
Кой требва да стори това, ако не
ние, прокудените чада на Добруд
жа, намерил?^, подслонъ въ- Бъл
гария.
Нека събуду.мъ заспалата ежвесть
на европейскитъ дипломати и кажемъ: — Дайте на нашите братя,
бащи и майки човешки животъ въ
родината ни! За това не е добруджанецъ този, който не е въ на
шите редове, който не се е, наредилъ подъ черното знаме на поро
бена Добруджа Само така ще успеемъ да облегчимъ теглата на
брата робъ.
д р . Савовъ
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Г-ца НЕДЪЛКА ИВ. РИБАРОВА
и
Г-нъ ИВАНЪ. х. ИВАНОВЪ
адвокатъ
се сгодина въ Русе на 26 т. м.
Нашит* дружески честитки • благмгожиппа.
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(Втворени писма

свттлината на науката
* ^Сия е Добруджа?
Продължение отъ бр. 1

Когато по-късно къмъ 10 векъ,
вследствие дългите и изтощителни
войни, България отслабва и се раз
деля, почватъ да нахлуватъ презъ
Добруджа войските на руския киев
ски князъ Светославъ. Театъръ на
светославовите войни стааа пакъ
Добруджа и първия ударъ понася
градъ ПрЪслава (некжде около с.
Неколицелъ). Тогавашния царь Петъръ разбитъ се отегля. И се за
тваря въ Силистра, кждето не следъ
дълго време умира. Светославъ
става господарь на цела Добруджа,
прочута като богата и плодородна
земя.
Разбита и унизена, България е
требвало да потърси помощьта на
своя естественъ врагъ отъ ю г ъ —
Византия, за да прогони русите, но
съ това се поробва и България, въ
пределите на която презъ първото
българско царство еж влизали всич
ки дунавски скито-тракийски земи
отъ двата бръта на Дунава, двете
влашки воеводства, които по-рано
съставлявали Ромжния, Седмоградско, Банатъ и цела Панония.
Следъ сполучливия изходъ на
една революция, подигната отъ два
мата братя отъ овчарско потекло,
Асенъ и Петъръ, къмъ 1185 г., съ
помощьта на организирани военни
сили, докарани отъ влашките вое
водства, те възстановяватъ българ
ското царство въ пределите на пър
вото такова, като АсЬнъ се възца
рява за царь въ Търново и осно
вава династията на Асъневци, които
заематъ титлата „Царь на България
и Влахия", която въ писмата на
Йнокентия IV до царь Калоянъ е
преведена „Rex Buigarorum et Blaccorum".
И сега, въ пределите на второ
то българско царство, Добруджа
пакъ влизала въ границите на Бъл
гария, още повече че днешна Ро
мжния тогава е сжществувала като
българска провинция, подъ позна
тото въ това време славянско име
Влахия, безъ ромжнекия елементъ
да е играелъ роля въ нея, чийто
земи тогазъ, и много по късно, еж
били български земи, съ българско
управление, съ български воевод
ства и боляри, съ българска кул
тура, съ българска черква и писменость и съ господствующъ българ
ски езикъ.

Къмъ края на второто българ
ско царство ние се учимъ, какъ нашествующите татарски и черкезки
орди опожарява.тъ и разграбватъ
Добруджа, и въ времето на Константинъ Тихъ, нареченъ Константинъ Асенъ, който билъ жененъ за
гъркиня, която е тъкмела своя синъ
за царь на Източното българско
царство — изъ средата на добру
джанските овчари излиза Ивайло,
който ги обединява около себе си,
разпръсва татарскитъ орди и се
опълчва срещу Търново.
Въ времето на Ивана Александра
(1330—1373 г.), подъ влиянието на
жена му Сара-Деодора, българското
царство било поделено между три
мата имъ сина: Иоанъ, Страшимиръ
и Иванъ Шишманъ. Въ владение
на Добруджа влиза Иоанъ-Асень.
Следъ неговата смърть (вероятно
убитъ отъ турци или византийци),
въ 1346 год. ние виждаме Добру
джа подъ управлението на воеводата Баликъ, боляринъ отъ царско
потекло, вероятно Асеневъ военоначалникъ, който го е наследилъ,
като самостоятеленъ владетель на
Добруджа, съ столица градъ Кар
бона, нареченъ отпосле съ неговото
име — Балчикъ.
Следъ смъртьта му, неговия братъ
Добротица, разширилъ владенията
си, влезалъ въ връзки съ Генуезци,
Дубровичани и създалъ първата
българска флота, и далъ сегашното
име на Добруджа, съ столица Калацерка — Калиакра.
Значи, по такъвъ начинъ, имаме
вече въ Иванъ Александровото вре
ме три области (царства): примор
ско деспотство Добруджа, Търнов
ско и Видинско царства.
И въ времето на Иванку, синъ
на Добротица, Добруджа постига
общата еждба на България и бива
покорена отъ турците презъ 1389—
1390 г., когато и самъ Иванку пада
убитъ въ боя при Силистра, поради
изм-вната на влашкия воевода —
българинътъ Мирча, който не поч
ва борба противъ турците, а противъ Иванку.
Следъ поробването на второто
българско царство въ Добруджа
почватъ да се заселватъ кримски
татари и черкези, които еж били
изгонвани отъ Русия. Раята е била

ГЗжтемъ
Ние търсимъ богове и намираме
хора. Ние сме палачи на собственното си щастие. Човешкиятъ духъ
е въ непрестано движение по рел-СИГБ на живота.
Тези мисли отдавна еж засед
нали въ душата ми. Чрезъ техъ
азъ прозирамъ въ трагедията на
света, усмихвамъ се и вървя по
орисания си пжть.
Преди години, когато се срещнахъ съ живота, на слабите ми
плещи бе увисналъ вече кръсть.
Усмихнахъ се. И си казахъ:
— Не прощавай на хората, за
щото те знаятъ какво вършатъ.
(Чухъ гласъ: — Този, който не се
е себепокорилъ, не е достоенъ за
саможертва!)
Азъ прибавихъ:
— Не може и не бива да упра
влява и себеподобните си. Защото
всеки човекъ самъ си плете трънения венецъ. Защото безъ воля за
борба, щастието е измама.
Какво е моя животъ предъ не
щастието на многото? Сълзите ми
—предъ големата скръбь и сизифовските мжки на хилядите и ми
лионите?
Борбата — ето здравия смисъль.
Красотата — ето живота. Но истинскиятъ животъ е въ подвига. „И
певци песни за него пеятъ". За
подвига. Щастливи еж, които живеятъ въ неговата сенка.
Защото:
— ЦБЛИЯТЪ човешки животъ не
е ли низъ отъ самопожертвувания.
А мировата история — не е ли са
мопожертвувания предъ олтаря на
фетиши и идеали?
Живота си следва своите неу
молими закони. И безъ да щемъ,
ние му плащаме данъкътъ си. Че
сто — и въ петоренъ размеръ.
Природата винаги наказва. Излеземъ ли отъ нейните прерогативи
— идватъ нещастията. А когато на
родите изнасилватъ законите й —
пирамиди отъ глупости и отъ чо
вешки кости оставатъ презъ веко
вете да спомнятъ на поколенията
за великата й мждрость.
Розмаренъ

подложена на изтребление и черенъ
трудъ. И все пакъ Добруджа си е
останала всецело българска земя.
Следва.
Ат. Костовъ
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Голгота
Прикованъ, обруганъ и сломенъ,
о народъ, о великъ мжченикъ —
твоя мечъ надалечъ кървавъ день
потръби, съ огнеликъ боенъ викъ: —
На борба! На борба!
Съ много стръвь склпа кръвь ти проля,
но се гордъ ощъ тръбнишъ и вестишъ
пролътьта, радоотьта по поля,
по стъгди. И мъстишъ, и гърмишъ:,—
Свобода! Свобода!
S

Винъ
Отъ Бога отритнатъ, наказанъ,
молебсанъ обронихъ чело —
ч
тежи ми жестоката казанъ
на чемерно черно тегло.
Помръкна повъхнала младость,
живота ме смъртно срази.
О свътла посърнала радость,
о кротки, о склпи сълзи!

Молитва
На робския ти кръсть разпънатъ,
о тжженъ бащинъ край —
духътъ ми нека гордъ, възмогнатъ
за подвигъ всеотдаенъ да узръй.
Катъ майка плакала, смирена,
стопли ме въ своя Скутъ,
нощьта, когато просълзена,
-цълува скръбнить ти равнини.
И нека пъятъ въ тишината
кавали и звъзди,
и нека шъпнатъ надъ полята
-легендата за робскить ти дни.
П. Цаневъ

-с$йсвини отъ Фс&руд,
жа
Бирникътъ въ с Касаплий за
ллашвалъ селяните да му намърятъ
една кола дърва, защото инакъ ще
ли да си изпатятъ много.
Е. Неновъ отъ с Меше-махле,
заловилъ цинцарина Петре Панду,
когато к^адвлъ дърва отъ гората
«у. Последниятъ причакалъ на дру
гия день горския на Неновъ, на
едно съ група свои съотечествени

ци, билъ го и му взелъ пушката.
Селскиятъ пазачъ, цинцаринътъ
Назифъ Яя, на нЪколко пжти се
помжчилъ да застави братята П. и
С. Желъзкови да му дадатъ кола
та си, за да отиде въ с. Бузарджикъ и докара нЪкакви музиканти,
по случай именния день на сина си.
Те се противили. Не можейки да
имъ напакости съ нищо, той издеб-

налъ бащата, 75 год. старецъ, билъ
го съ приклада си> после стрелелъ
подире му. Беловласиятъ Железко
починалъ отъ раните си.
Шефътъ на с.?Вели-Факж преди
неколко дена е вдигналъ на кракъ
ц%лото село, за да провърялъ всич
ки селяни дали били въ село.
Които закъснели да се явятъ до
1 ч. презъ нощьта, били жестоко
бити. Имало и арестувани, които
щелъ да ги сжди Кюстендженския
воеяенъ сждъ.
Въ с. Сарж-неби нъкакъвъ си
учитель, въ съдружие съ делегатътъ на селото, събрали на семей
ство по 100—200 лей данъкъ за
. . . декларации, които те подали
отъ гвхно име въ окржжкия сждъ.
Образувано било следствие.
Ето едно .предизвикателство на
пияна цинцарска шайка и въ Ка
варна: На 21 м. м, група пияни цин
цари еж нападнали и жестоко еж
били българите въ кръчмата на
Лефтеръ Янакевъ. Произлезла сва-*
да. Бити еж много варварски Вангелъ Ефтимовъ, Л. Янакевъ и др.
Следъ като си удовлетворили мъстьта
пеейки цинични песни, цинцарите
храбро се отдалечили отъ . . . поле
сражението.
Бирникътъ отъ с. Фъшкадънъ,
називаемъ „Циганушъ", се ползвалъ съ славата на „добъръ" ромжнецъ и българомразецъ: биелъ,
стрелялъ и псувалъ всеки българинъ, който не му ставалъ на крака.
Селяните отъ с. Енидже-хзйдаръ,
цела неделя пренасяли ангаря дър
ва за града отъ гората на С. Атанасовъ. И въ с. Кадиево ангарята
се практикувала презъ день групово.
Кметътъ на Азапларъ билъ же
стоко селянина Мехмедъ Омеръ.
Сжщиять, наедно съ секр.-бирника
Ионъ Барбулеску, събирали неза
конни такси отъ селяните. За това
били дадени въ сждъ. Подобна
далавера се е вършела и въ с.
Стъна-кадъна. Селяните отказвали
да плащатъ незаконните такси. Би
ли заплашвани и бити съ думите:
„Тукъ не е България".
Кърваво сблъскване е произлъзло
между П. Ивановъ отъ с. Средночамурлии и група цинцарн. Подроб
ности още липсватъ.

добруджански архивъ
нъкогл!
Помнишъ ли, Славке, помнишъ ли,
ний като бехме мънички, —
верна си дума казахме,
в-Ьрна си клетва дадохме:
ний като станемъ големи,
големи за оженени,
двамата да се вземеме.
Минаха, Славке, години,
ти стана мома голема,
голема за женени
и се за други ожени.
Пустите наши две думи,
надъ вода ли ги думахме,
та ги водата отнесе! . . .
Б. Р. Пвтеньта е слушана въ Новопазарско, дето е много популярна. FTte се
въ цЪла Добруджа. Има чудно хубава ме
лодия.

ДНЕСЪ
Слушайте, братя българи,
и вие още българки
за наш'те братя нещастни,
дет' ги ромжнци избиха
въ гарата холамъ добришка
презъ шеснайста година.
Ромжнци Добричъ отстжпватъ
и пакъ назадъ се повръщатъ.
Тогазъ барабана заби
v народътъ се извести:
всеки свободенъ да ходи,
дюкяни да си отвори.
Единъ си други думаха:
дали е на зле, на добре?
Ромжнци въ Добричъ влезоха,
когото, пето заловятъ,
отзадъ р*це му привързватъ
и въ гарата ги откарватъ.
Тамъ еж ми холамъ изклали
до шейсеть осемь българи
съсъ Савко шейсеть и деветь.
Савко имъ дума продума:
слушате братя българи,
нийде нема да ходимъ,
всички заедно ще умрЪмъ.
Тъкмо си Савко продума,

ромжнци гара обсаждатъ,
Савко навънка изкарватъ,
отзадъ ржце му превръзватъ.
Почнали холамъ да стрелятъ,
най-напредъ холамъ раниха
Сжби ми Сжби Игнатовъ.
Сжби си палто късаше,
раните да си изпуши,
но кръвьта по-силно тече —
не можа да му спомогне.
Следъ него още раниха
Лпостолъ Дончевъ и Иванъ,
двамата родни ми братя.
гЛпостолъ Иванъ думаше:
братко ле, бати Иване,
ази съмъ братко ергенйнъ,
а ти си братко вечъ жененъ:
кой ще ти гледа децата,
децата още жената.
Заплака Кънчо Ивановъ:
умирамъ, братя, отивамъ —
кой ще ми гледа децата,
децата холамъ дребните,
шестехъ ми малки дечица,
съсъ майката холамъ седемь;
кой ще имъ порти отвори,
кой ще имъ дума продума,
кой ще имъ хлебецъ подаде?
Тогава Савко заплака:
проклета да си майчице,
дето ме мене не пусна,
въвъ България да ида.
Доръ три ми пжти цървули
стягахъ, пристягвахъ, майко ле,
а ти ме всевга спираше,
ромжнци да ме убиятъ.
Богъ да ги прости кажете
нашите братя българи,
дет' ги ромжнеки джандарми
безъ вина холамъ избиха
въ гарата пуста добришка
на четвъртий септември
презъ шеснайстата година.
Б. Р. Горната пЪсень е вариантъ на
печатаната ьъ миналия брой на списа
нието ни. Много признаци показвать, че
тя требва да е самия първообразъ. Слу
шана е отъ бЪжанецътъ Дачо Георгиевъ,
родомъ отъ Добричъ, народенъ пЪвецъ.

сЖашата позиция
Идеймици безъ идеи
„Добруджанско знаме" отъ из
вестно време се пълни съ . . . би
сери на мйсъльта и на идейностьта
отъ рода на следните: „шантажисти", „шантанерки", «политиче
ски евнуси", „чапкъни", „търга
ши", „момчаги" и пр. Това, раз-

бира се, не пречи на редакторите
му да се удрятъ въ гърдите, като
фарисеи и да ни обвиняватъ, че не
сме били . . . идейници.
Ние никога не сме се възхища
вали отъ „ идейностьта", която
„парцаливото знаме" на г. Д-ръ П.

Вичевъ, съ завидна ревность, на
сажда средъ емиграцията. И по
неже, въ битностьта си т словесенъ акробатъ, негова милость от
давна си е създалъ име на знаменитъ .идейникъ", вместо да н»
отговори на статията „Какъвъ М.
Д. С желаемъ", херкулесовски нк
съкрушава въ безсилието си съжелезните аргументи на . . . псув
ните.
„Редакторите" на „Вичевото зна
ме" пишатъ, че сме доносничелк
предъ Прокурора за псуваческите
имъ статии. Кога? Кой? Това „Пар
цаливото знаме" не казва. Енигма.
Специалитетъ на г. Д-ръ П. Вичевъ.
Излишно беше всичко това г.
докторе! Целъ светъ знае, че
лжжата и шантажа еж. ваша втора
природа.
,
Вие, може би, сте . . . з*абравили.
Помжчете да си спомните. Словомъ
преди единъ брой вашето вестниче
направи ценни доноси не предъ
български прокуроръ, а на добру
джанските джелати и похитители.
Д М. С , казвате вие, се роди
въ Варна. Да приемемъ, че това е
така. Но Варна днесъ, както и въ
миналото на мартенската младежка
конференция каза какъвъ Д. М С.
желае. Защо ни. ругаете за това?
Ние сме били всекога за сжществувзнето на единъ Добруджански
младежки съюзъ. Но никога не сме
удобрявали, още по-малко днесъ—
позициите, които вие сте заели.
Ние не щемъ да бждемъ орждия на.
пропаднали дейци и храненици на
разни фондове.
Още малко куражъ г д а знаме
носци и вие ще кажете . . . исти
ната: Д. М. С. не сжществува днесъ,
защото не е билъ образуванъ. Или
по-точно: — защото обединява . . .
несжществуващи младежки дру
жества.
За това „Добруджанско знаме"•.
споредъ насъ, е личенъ, котериенъ,.
раздорнически
и провокаторски
листъ.
Начело на тази глупава топурдия
стои единъ басносновенъ, герой, подобенъ на Георги Кракра Пернишки.
Печ. яВойниковъ" — Варна.

7

@во5одна трибуна

Училищата въ Добруджа

Щ е с е о т к р и я т ъ ли т ъ р г о в с к и
консулства?
>
Ромжнските вестници се учатъ,
че непосредствено следъ подписва
Ъолу маскитпз!
нето на спогодбата за секвестъра,
Добруджанското движение, днесъ чертая, че борбата, която се води България щела да повдигне въпросъ
повече отъ всекога, има нужда отъ отъ тЬхъ е борба пакостна, която и за приложението на ония клаузи
обединените усилия на добруджан всеки день все повече и повече по мирния договоръ, които гаранни отдалечава отъ предначертаната
ската емиграция.
тиратъ на българските малцинства
Днесъ, когато нашигЬ бащи, цель.
църкви и училища.
братя и сестри пъшкатъ пояъ яре
Предъ менъ е последния брой
ма на ромжнската олигархия; днесъ, на органа на тия младежи, които
На първо време тя щела да иска
когато всичко по будно и интели обичатъ често да го представятъ на възвръщането на всички отнети отъ
гентно се прогонва отъ Добруджа читающата публика за органъ на ромжните въ Добруджа църкви и
най-безпричинно; днесъ, когато имо- нъкакъвъ съюзъ. Ако човъкъ про
• тите на българското население се чете внимателно този листъ, наисти училища, следъ това и разрешение
отнематъ по е д и н ъ бруталенъ на би се чудилъ много на дебело- за откриване на консулства въ Д о 
начинъ, въпреки сжществующите очието и смелостьта на тези го бруджа.
международни договори за покро спода: т е обвиняватъ законно из
Характерна въ това отношение е
вителствуваме малцинствата; днесъ, браните ржководители на добру статията на цинцаричътъ Н Бацакогато на хоризонта на нашата Ро джанската емиграция въ предател
рия въ Букурещкия в. „Диминяца"
дина се е надвесилъ страшния ура- ство и кариеризъмъ!
за ромжно българските отношения,
ганъ на цинцарското зло и найТа
не
сте
ли
вие
софийски
„мла'
които той верва, че могатъ да б ж после, въ единъ моментъ, когато
очите н а и з м ж ч е н а Добруджа еж дежи'% които въ предпоследния датъ отлични. Даже,предлага меж
обърнати къмъ насъ и протяга рж- брой на органа си извършихте най- ду двете държави да се сключи
ка за помощь, ние тукъ водимъ отвратителното престжпление, което договоръ за взаимно покровител
борба, нечиста и престжпна за го- се наказва най-строго по законите
лемство и за задоволяване личните на която и да било страна—шпио ство на малцинствата, по подобие
нажа? Та нали вие предупредихте на сключения неотдавна между Юго
дертове на отдълни .кариеристи.
Престжпление преди всичко e n p t - ромжнекитъ власти за некаква гот- славия и Ромжния.
мо Родината и следъ това спрямо вяща се мнима четническа акция?
самите интереси на емиграцията Ето това се нарича доносъ, преда шшш^шнниинишгаштшпшипдитнппшшаошнтш
тукъ е, да се делимъ на фронтове телство!
БУРГАЗЪ. — На 4 м. м , при
и да се самоизяждаме, разбира се,
Но ние бихме попитали още:
не поради принципни различия, а кои сте вие и отъ името на кого и единъ борчески ентусиазъмъ, бур
само за това, че е било накърнено за чия сметка правите предупре*ж- гаската добруджанска младежь обра
честолюбието- на единици измежду дението, поместено • въ последната зува младежка група „Стефанъ Канашата среда.
страница на предпоследния брой
раджа" при просв, благ. д-во „До
Доколкото имамъ възможность на ваши>з пасквилъ.
бруджа".
Новото настоятелство на
да следя нашите борби и отъ всич
Нека види добруджанската.мла групата се конституира както след
ко писано и изнесено до сега, дойдежь съ какво се занимава неговия
дохъ до заключението, че борбата,
„съюзъ" и какви цели преследва. ва: председатель Николай П. Некоято се води отъ недоволната стра
девъ, подпредседатель Клементина
Борбата, която се води отъ изна, не може да се обясни съ нищо
Маслинкова,
секр.-касиеръ Д р а г о друго, освенъ съ явното намърение гоненит-fe отъ движението кариери
мйръ
Т.
Драгановъ
и съветници:
на неколцина авантюристи да се сти, требва да престане
Дончо
Стоевъ,
Иванъ
Юрдановъ и
докопатъ отново до кормилото на
Ако т-fe наистина милеятъ за д е 
движението.
лото, нека потърсятъ други пжтища Стефанка Петрова.
Азъ оставямъ на страна разните за борба.
версии, че групата недоволници въ
ШУМЕНЪ. — Имаме условия за
Не сторятъ ли това, требва часъ
София служели на чужди каузи.
по
скоро
да
се
заставятъ
да
свалятъ
образуването
на младежка група,
Азъ не в е р в а м ь и на твърдението,
маските
си
и
кажатъ
открито:
какво
което
сигурно
ще сторимъ наскоро.
че тия младежи, попаднали подъ
влиянието на съмнителни личности, искатъ и кому служатъ!
Списанието се харесва.
Дерзайте!
F. Бълевъ
съзнателно преследватъ интереси,
чужди на добруджанската освобо
ПРОВАДИЯ-— За сега идването
дителна борба.
»
на
театралната трупичка » хора при
Азъ не обичамъ да в е р в а м ъ на
Варнен.
млад. добр. група е невъз
чуждите мълви. Но ако това на
истина е така, не други, а т е ще
можно по много причини. Държимъ
носятъ отговорностьта единъ день
на обезщетението си. При случай
за своите д е л а и за злините, който
ще ви съобщимъ кога да ни по>
еж нанесли на добруджанското дви
сетите.
••• *
жение. Азъ съмъ длъженъ, като
страниченъ наблюдатель, да под

Чше и разпропрашаЛте
зто младежко списание
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m m илодежь т своето
спиш
и
„Стефан
За да отговоря на клевет
ниците си й за да манифести
ра своята сплотеность — мла
дежката група „Стефанъ Ка
раджа" при просв. благ. д-во
„Добруджа", въ общото си ор
ганизационно събрание на 22
януари 1928 год, следъ като
изслуша докладите на г. г. Ат.
Костовъ и П. Господиновъ, еди
нодушно гласува следнята ре
золюция:
1. Удобрява издаването на
сп. „Стефанъ Караджа", пози
циите на което единодушно
акламира, намирайки ги въ ду
ха на добруджанските конгреси.
2. Борбата му срещу само
званците въ София, както и
инициативата за образуването
на Д. М. С, намира за навре
менни.

рвдпшъ

3. Констатира съ задовол
ство, че позициите, които спи
санието е очертало, особено
по отношение Д. М. С, напълно
се схождатъ съ тежненията на
добруджанската емиграция. •
4. Високо и сърдечно поздравлява добруджанската младежь и братски й подава ржка
за борба, въ името на девиза:
„Свобода за поробеното ни
отечество!"
Настоящата резолюция да се
изпрати на И. К. въ София.
Моли сжщия да. нареди за от
печатването й въ в. „Добру
джа-.
Председатель: Ат. Костовъ
Секретарь: Ник. Ивановъ

За да изпълни една въпиюща>
нужда и за да даде духовна храна
варненската емиграция къмъ д-во
„Добруджа" се образува „Народенъ добруджански университетъ"^.
сь управлението на който се нато
вариха г. г. П. Господиновъ, Ив,
Ст. Поповъ и Ив. Стойновъ.
Въ най-скоро време университетъ ще бжде откритъ съ подобавкща тържественность: ще се из
пълни отъ хора при младежката'
група „Добруджански край", встжпителни думи по случая ' ще каже
г. Ц. Ханажиевъ, подпредседатель
на д-во „Добруджа", артиста отъ
Общинския театъръ г. Ив. Пуховски ще изпълни поемата „Караджа"
отъ Ив, Вазовъ, а г. Б. Сакжзовъ
ще реферира на тема: „Бждащето
и настоящето на „Добруджа".
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ВЕСТИ
Получиха се въ администра
цията следните суми:
София
240 лв.
Плевенъ
475 лв.
Русе
660 лв.
Милитеровъ
420 лв.
Нови Пазаръ
55 лв.
На всички нашите искренни
благодарности.
Редакционниятъ комитетъ на
сп. „Стефанъ Караджа" се състои
отъ г. г. Ат. Костовъ, П. Господи
новъ, Ив. Ст. Поповъ, Др. Савовъ,
*С. Колевъ, Ив. Стойновъ и др. За
сега неговъ секретарь и редакторъ
на списанието е П. Господиновъ.
Дружество „Добруджа" благо
дари на художникътъ Тукушевъ за
подарените отъ него два големи
художествено изработени портрети
на Стефанъ Караджа и Христо Вотйовъ.
i

Диригентътъ на хора при мла
дежката група е'композира лъ химнъ
подъ заглавието .Добруджанските
соколи"; ще бжде изпълненъ на го
дената вечеринка, която групата
урежда на 18 т. и. въ Юнашкия
«алонъ.

S8

if Частна Лечебница (Санаториумъ) ж
на

Хивургъ-Пдоекояшгъ-Икушеръ
Срещу Общ. театръ и Град. градина. Телефонъ № 67

За лечение на в и к а ш болни на легло и амбулаторно
Болницата разполага съ модерни: операционна, за
извършване на всйкакви хирургически операции, амбу
латорни, гинекологически, лаборатория за микроскопически изследвания, топли морски и всекакви бани съ
душове, тераси за слънчелечение. Инсталирани еж въ
лечебницата: рентгеновъ апаратъ за преглеждане, рентгеновъ апаратъ за рентгено-лечение, кварцова лампа
(планинско слънце), диатермия, електрически бани, арзонвализация, пантостатъ, за галванизация, фарадизация,
галвано-каустика (прегаряния), осветление на естестве
ните кухини и канали, вибраторни масажи и пр.
По желание на болни преглеждането и лечение може да
става и отъ други лекари.
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