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СЕДМИЧЕЯЪ ВЕСТНИКЪ ЗА НАЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

Противъ атинската
Подготовка на нова война
х По неофициална инициа
тива на бившия гръцки
и-ръ Папанастасиу, задъ
който се крие Венизелосъ,
|а 5 октомврий се свиква
1ъ Ятина конференция, отъ
Делегати на балканските
правителства, за „обсжжрне възможностите", за
създаванието на една Бал
канска Конфедерация.
? За ония, които не само
рзживъвать, но и за тия,
които следятъ отблизо жи
вота и тежките кризи на
балканските народи, нЪма
Никакво съмнение, че тези
кризи се явяватъ, като неяосредственъ и логически
|>езултатъ на установената
и подържана отъ всички
правителства политика на
империализма, политика на
национално, с о ц и а л ъ икономическо и полити
ческо
робство съ средствата на
тероръ, убийства, фашизмъ
и легализирано ограбвание
имота и труда на народите.
С жщ ите
правител
ства, които съ една жесто
кость прилагать тая систе
ма, за да крепятъ устано
вените около Версаилъ до
говори, взематъ инициати
вата подъ благословията
на О. Н., за да направятъ
нови диверсии, да сеятъ
нови заблуди надежди и да
хвърлятъ прахъ въ очите
на народите. Профаниратъ
сь идеята за Балканска Фе
дерация. ft явно е, че въ
последните години тая идея
се обърна въ грамадна въл
на, която залива нашироко
народните маси и съ една
жива сила проникна и въ
най-затънтените краиша на
Балканите, все повече се
надига и вече застрашава
да помете подържаната са
трапия надъ угнетените
национално и социалъ-икономически народи.
Опаснностьта за запад
ния и балканския империализмъ *
става голема. Отъ друга
страна националъ-революЦионните освободителни
идеи, все повече заразяватъ. Въ Македония, Хър
ватско и Добруджа масите
открито тръгнаха по рево
люционния пжть. Другъ изходъ нема. Самото О. Н.
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ОТКРИВА СЕ ПОДПИСКА ЗА ЗАПИСВАНЕ АБОНАТИ
нл
ПЪРВИ, ВТОРИ Й ТРЕТИ ТОМОВЕ
ня

и разните конференции и ние на паразитизма и ек
КАПИТАЛЪТЪ
конгреси около него, въ сплоатацията, чрезъ
отъ К. Марксъ. Преводъ подъ редакцията на Т. Д. Павловъ
продължение на десеть гонасилия,
тероръ,
фашигини дадоха доказателства,
цена и за трит* тома (около 2200 стра
за отрицателното си дър зъмъ и жестоки убийства, ници Абонаментната
1) е само 350 лева. Тия, които биха го купували поот
жание къмъ нациоиалъ- а другата чрезъ лозунгите делно, ще тр%бва да дадатъ 700 лева, Абонамента може да
освободителните д в и ж е  противъ паразитизма, *за бжде внесенъ и на три пжти: 150 лв- до излизането на I томъ,
ния. Те ежедневно засил- правото да използватъ бла 100 до II томъ и 100 — до III томъ.
Първия томъ (около 600 страници) ще бжде издаденъ въ
ватъ убеждението и въ ре- гата въ живота само ония
най-добрия
у насъ —• тоя на Димнтъръ Благоевъ, който
формистичните и фашизи- които ги творятъ т.. е. само е вече подъпреводъ
печатъ.
рани ржководства на на който работи, той има пра
За абонати се пада 100 лв.
ционалните движения, че во да яде; и противъ нациоЗа неабонати (единична цена) —- 200 лв.
Вториятъ томъ (около 400 страници) ще струва на або
сж създадени да крепятъ налното и политико-икононатите по 70 лв. За неабонати (единична цена) — 150 лв.
установения режимъ на по- мическото потисничество.
Третиятъ томъ (около 800 страници) на абонати ще струва
тисничеството, безъ даоб- Последните
проникнаха по 180 лв.. За неабонати (единична цена) — 350 лв.
Настоятели записали 10 абон. получаватъ 1 течение без
ръщатъ и най-малко вни в с р е д ъ народите
мание върху петициите по
За п р е д с т а в и т е- платно.
За странство абонамента е 500 лв.. Адресъ за всичко
откритите и фрапиращи лите на старата система въ (искане
покани, изпращане суми и пр.): Д-ръ П. Вичевъ, ул.
факти на грабежи, убийст- лицето на Англия и Фран- Ген. Паренсовъ 49 - София.
ва и потисничество, на аси- ция не остава друго сред
милаиия и денационали- ство освенъ унищожението
на виновника въ лицето на катообезпеченътилъ, за да ски империализъмъ.
зация.
Русия. Въпросътъ е тол може Ромъния по-спокойно
Специално добруджанТъкмо и тия събития на кова назрелъ, че за техъ и по сигурно да действува скиятъ
народъ, който сжложиха новата диверсия нема други изходъ освенъ срешу Русия.
що
изпитва
двойнотоа на
о к о л о - инициативата за войната. И въ тоя пжть въ
Къмъ такава една .,-.• ционално
и
пблитико-икоатинската конференция. Тя последните години те прасе наложи най-вече отъ вятъ много за нейната пси нова военна авантюра номическо робство, е тоже
интересите на английската хологическа и техническа българскиятъ народъ еот- отрицателенъ къмъ една
подобна инициатива на им
и френска политика, която подготовка.
рицателенъ. Годините отъ периалистическите комби
Конференциите на раз 1912 — 1913 г., когато се нации въ балканската и
търпи сътресения отъ
ните комисии въ О. Н., зароби Добруджа, и отъ световна война. Той се янадигащите се
частичните конференции 1916—1918 г., когато той
националъ - революционни на Малкото съглашение, на биде хвърленъ въ едно вява и противъ една нова
движения въ колониите о- военните ржководители въ непоносимо и равно на у- война било между импеколо Тихия океанъ а я Полша и Ромъния, или за нищожение положение, ко риалиститв, било на по
застраша ватъ и тия по Сре канализиране земледелско- гато Македодния и Тракия следните срещу Русия, ка
диземното море и на Бал то производство и неговите се хвърлиха въ много по- то насочи своите револю
сили срешу собстканите.
пазари въ Синая и въ Вар жестоко робство; когато ционни
си джелати, за
Влиянието на Русия въ шава м пр.,
чрезъ всевъзможни дого венните
извоюване
на своята пъл
тая область, съ своето ново
вори за доброволно изселреволюционно строителст ставапгъ все съ огледъ вание и въобще въ резул- на национална, политичес
во и заливанието на све
тать на целата устано ка и социалъ-икономичестовните пазари съ своето | ма разузнаване, и измерва- вена система на робство и ка свобода, подъ знамето
евтино производство глав ние на положителните сили жестокость, той прибра за на Свободна и Независима
но храни, съкрушително «потребни да бждатъ обе да запази живота на сто Добруджа, въ една истин
страшно действува върху динени, насочени и хвър тици хиляди емигранти и ска федерация, но не на
устоите на сжществуюша- лени въ предстоящата война бежанци, които понасятъ правителствата, а на на
та империалистическа о ь <;рещу Русия.
Като едно предвидено до една смъртоносна мизерия, пълно освободенитгь и обостема.
пълнение въ тоя пжть се —тоя български народъ от собени балкански народи.
Две системи еж изпра явява
и предстоящата кон хвърля всёка нова игра
вени днесъ предъ чове ференция
въ Лтина. Не съ неговата еждба, па би
чеството въ света — ор конфедерация,
къмъ каква ла тя, да се явява подъ
ганизацията на „рчгциона- то форма, интересите
Младвжьтае бж. дете
на прикритието на некаква
лизирания капитализм* на балканските правителства
то;
Организирана и про
Съединеният LHatmt и ра се намиратъ въ големо конфедерация.
светена,
тя е гаранцията,
Той е за федерация,
ционализирания държавен* противоречие инициаторите
че делото ще бжде до
строй въ Русия ", казва про се стремятъ. Не, но чрезъ
ала не федерация на
ведено до победния край.
фесора отъ Парижката Сор- нови заблуди те искатъда
правителства,
Добруджанския Младе
бона, Едуардъ Гюйо.
притжпятъ временно тия а на самите трудящи се жки Съюзъ е школата,
въ която младежите ще
Тези две организации се противоречия, за да създа- балкански народи, но на се научатъ да познаватъ
развиватъ и съпериичатъ датъ единъ новоскърпенъ пълно политико -иконми- приятелите и враговете
една друга, за да се из- балкански съюзъ, да във- чески освободени и обосо на свободата; ще се поместятъ въ света. Първата, лекатъ балканските наро бени, което не може нико дготвятъ за утрешните
типични представители, на дила привлекать и вържатъга да се явй, като дело велики борби.
.
която въ Европа C«J явя вънего и България, която е на злокачественни иници
ватъ Англия и ФранпиЕя, се единъ сжшественъ и ва- ативи отъ рода на ония на
Родители, пращайте си-|
правителство новете и дъщерите си
налага чрезъ потиснич.. яог. женъ факторъ за готвяша- /Атинското
чрезъ заблуждения и ттод- та се война, било като ак- при прикритото благослове въ младежките органи-"
лъгвания, чрезъ подъ|ржа- тивенъ деецъ въ нея, било ние на английския и френ зации на Д. М. С.
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Защитата на бЪжанекитЪ интереси
и нашит!) организации
Като първа задача на бежа
нските организеции стои за
дачата, да се защищавате всестраните бежански интереси и
улеснение настаняването и об
завеждането на върволиците
несретници.
Тази задача, обаче, е била
изоставяна винаги отъ патрио
тарските руководства на на
шите организации и заменена
съ празните фрази на единъ
злокачественъ и криворазбранъ
патриотизъмъ.
Тогазъ, когато бежанеца гла
дува, децата му тънатъ въ не
вежество и духовенъ мракъ, и
се израждатъ натрапените ржководства на организациите го
занимаватъ съ отвлечени фрази
за величието на .рода" за по
томството на Кубрага и пр.
Така беше вчера, така е и
днесъ. Когато бежанските кер
вани се точеха къмъ всички
краища на България, никой
сериозно не правеше нещо за
облекчения на тежката участь
на нещастниците.
Когато се сключаваха кон
венциите за .доброволното"
изселвана на македонците и
тракийците отъ Гърция, бежа
нските организации се задо
волиха съ сухи книжни про
тести и то, следъ като конвен
циите се подписаха и то за да
хвърлятъ прахъ въ очите на
пострадалите, а не организи
раха една съвместна акция на
всички бежански организации
противъ тая продажна кон
венция. Когато въ Ангора се
сключи договора за изселвание на тракийци, съ който фа
ктически се узакони единъ
грабежъ на имотите, бюракратите отъ бежанските органи
зации пакъ замълчаха. Така
беше и при бежанския заемъ,
така е най-после и днесъ, ко»
гето една шовинистически въл
на залива страната и подготвя
нови нещастия и като я прави
за народа,
патриотарските
ръководства на бежанските
организации се мжчвтъ да бждатъ въ^ първите редове на
тази война.
Днесъ мнозина въ насъ сметатъ, че бежанската проблема
е разрешена- Не еж чужди на
това разбиране и ръководства
та на нашите организации и
специялно И. К. на съюза До
бруджа. Затуй ние виждаме,
че отъ знамената на органи
зации се свалиха исканията
въ защита на бежанските ин
тереси, които пс-рано макаръ
и за демагогия, се издигаха
сегизъ-тогизъ.
Между това, обаче бежан

Брой 73

СВОБОДНА ДОБРУДЖА

ската проблема не е престана
ла дв бжде тъй остра и маса
бежански интереси да чакатъ
своето разрешение. Въ едно съ*
брание на селски бежанци,
следъ като целъ часъ гово
рихме aia Караджата, за вели
ките революционери на мина*
лото и сега, за големия дву
бой за националното и политико-икономическо освобожде
ние, първиятъ въпросъ, който
ни се зададе, следъ свършва
не на рочьта беше: .какво
ще стане съ оземляването и
настаняването на новодошли
те бежанци"?
Въ брой 71 на .Св. Добруд
жа", ние писахме, че този е
единъ болннъ въпросъ. Тукъ
му е местото да се повърнемъ
по него.
Когато се сключи „хумани
тарния" .бежански" зсемъ, на
ложи се по законодателенъ
редъ отъ неговите облаги, да
се изключете ония бежанци,
които еж пристигнали следъ
1926 год., а такива тогава беха мнозина, а днесъ еж хиля*
ди. Въ грамадната си часть
нашата добр, емиграция е сел
ска. Страшна е мизерията, ко
ято владее всредъ нея.
30—40-техъ декара земя, ко
ито и се даватъ далечъ не еж
въ. състояние нищо да заместятъ онова, което бежанците
изгубиха въ своите родни ог
нище, нито да изхранятъ мно
гобройните си семейства. Отъ
горе на всичко тоаа, настжпватъ и плащания, които бежа
неца требва да посреща при
тая страшна криза и безцени
ца на земледелски продукти.
Все пакъ, обаче, и при това
положение, една малка опора
чувствувате и тия, които следъ
като минаха презъ безброй
митарства, успеха да получать
по единъ парцелъ земя и из
караха въ последната година
съ непосиленъ трудъ поне за
хлеба си. Но положението на
новопристигналите и присти
гащите е окаяно.
Те еж изоставени на произ
вола на еждбата. Надъ техъ
както и надъ ония, които ма
каръ и по законъ да иматъ
право, чакатъ оземляване, се
вършатъ страшни произволи.
Партизанщината с и играе
съ техъ. Подбутватъ се турс
ки общински съвети да укриватъ земята, за да не позво
лять оземляване на бежанци
те, като местни жители, за да
се събиратъ после рушвети
отъ секр. бирници и да я
.наредять". Искать се декла
рации, че ще ствнатъ верни

партизани на властващата пар
тия, че ще се откажатъ дори
да симпатизира на националереволюционните идеи, разви
вани отъ .Св. Добруджа" и
хората около него и пр. и прНадъ всичко това, често но
вите бежанци се упрекватъ,
че не еж достатъчно .патрио
ти", защото еж напуснали ро
дината си, а по този начинъ
Добруджа оставала безъ бъл
гари.
Това разбиране се подържа
отъ И. К. и затуй е неговото
базгрижне къмъ тези новопристигащи бежанци.
То беше открито маннфестирано отъ В. Д Р. О., която
по случай екскурзията на силистренци до Русе издаде позивъ, въ който открито зап
лашваше: .не идвайте тукъ,
защото и ние ще ви преслед
ваме".
Добруджанското население
въ
Добруджа е
измжчвано, клано и ограбвано въ
полза на една кървава дена
ционализация. И тогазъ, кога
то непоносимия режимъ и
смъртната опасность доведе
некой до положението) че те
требва да емигрирате, за да
се спасятъ, тукъ ВДРО и властьта ще ги преследвате за
щото . . . не еж стояли да
бждатъ клани въ Добруджа.
Ние сме подържали и подържаме, че населението тре
бва да се задържи по места
та си, да се организира и бо
ри срещу кървавото национал
но и политико-икономическото
робство.
Въ това отношение надали
има некой да е направилъ не
що повече отъ насъ. Ние ис
каме амнистия за всички еми
гранти и бежанци и техното
възвръщане по домовете имъ
Но когато по силата на гос
подстващия кървавъ режимъ
добруджанци еж биле прину
дени да напуснатъ родни ог
нища, ние искаме тукъ да имъ
се даде възможность, да се
обзаведатъ, за да изкарвате
прехраната си.
Ние искаме спиране прито
ка на бежанците! но не като
се изоставяте тукъ на произ
вола на еждбата, а като имъ
се гарантирате правата и сво
бодите въ поробения край.
Да спратъ произволите надъ
бежанците, да ерпв партизан
щнината съ техните интереси!
Около тези искания днесъ
добруджанската е м и г р а ц и я
требва да се сплоти и заедно
съ своите братя отъ Македо
ния, Тракия и западните по
крайнини, поведе решителна
борба за оежществяването имъ
Днесъ на всички е ясно, че
противъ тия искания еж само

тане само раненъ, та после да
се излекува. За благодарность
опростения отива въ черква,
j
служи му се петохлебие и го
( Когато нелой умре отъ на отъ дедо владика и разпра показвате съ миро. Следъ туй
силствена смърть, казвате, че вяте, че на човекъ, на който вече разрешава му се, да оти
(той се вампирясвалъ и се явя- се яви вампиръ, той требва че- де ,съ дЪдо попъ въ кърчмата
'валъ четиридесеть нощи на- тиредесеть дена подъ редъ, и да се почерпятъ, но само то
' редъ на онзи, който го е убилъ сутрйнь и вечерь, да пали свещь, гава и никога по-рано(и на онзи, който е далъ акълъ да прави метане и да се
Гивикдията, както бёха го
|,или по друге начинъ е съдёй- кръсти по три пжти на всеко кръстили лоши езици, за раз
.ствувалъ да му се отнеме ду- метане предъ иконата на .Св. личие отъ еднородните му, е
|{шата. Три години вампирътъ е Георги" и то тъй, че като Божи човекъ, по три дебели
„ злизалъ и шеталъ изъ техните почне отъ три метане, да свър свещи поли въ черква и всеки
^кжщи и обикновено презъ ши до четиридесеть и да на день целува ржката на дедо
нощьта, когато спи Господе и малява до като стигне пакъ до владика. Като другите и той
когато съвестьта на човека е три. Требвало много да се вни бёше ходиле туй лето на раз
збкржжена съ тъмнина.
мава, да не би да прескочи не ходка, да си 'развлоче малко
Вампирътъ се явява подъ раз- кой сутрйнь или вечерь, я свещь душата.
Край Русе, граде голъмъ на
jinn форми — некога го виж- да не запали, я метане да не
'цатъ, като черна котка, или стори или реда да сбърка, за Дунава, некогашенъ и сега'!, хато черно куче, некога като че- щото въ такъвъ случай не се шенъ революционенъ центъръ,
въ едно здание еж прибрани
,, ренъ арапинъ съ ококерениочи, хваща и вампиря печели.
)цълги уши и голема опашка
Ако е спазилъ безпогрешно некой остатъци отъ войната,
\л..„ въобще зависи отъ съ целия редъ, тогава .Св. Георги" наречени сираци- Тукъ се по
вестьта на човека комуто се се явява, дава опрощение и мещава и щаба на революци
J явява. Старите бабички, които пробожда вампиря съ копието онния центърълэтъ ранна сутрйнь ходятъ по право въ сърдцето, за да
Гивиндията още е и любо
Церкви и гробища, запомнили умре изведнажъ. а не да ос знателен!» макаръ петдесеЧерната Свика

таласъмътъ

Все за малцинствата

Столичните * бежанци

И тая година добруджанци
Германия, подкрепена отъ
отъ
добруджанския кварталъ
Унгария, направи предложение
въ О Н. за формиране на една еж обречени да газятъ квлъ
специална комисия при съвета до колене. Миналата година
на О. Н., която да получава, съ големъ трудъ и хлопане
проучва, докладва и дава пу по врвтитв ни разни големци
бличность на оплакванията отъ едва беха отпуснати неколко
гальоти згурия, а съ скромни
малцинствата.
те средства на бежанията ед
Държавите отъ Малкото Съ ва може да се направи една
глашение по инициативата тоя пжтечка широка 50 см. Но по
пжть на Ромъния се обединиха неже нема бордюри по ули
съ Полша и Гърция и петехъ ците, тия пжтечки се затрупа
образуваха единенъ фронтъ ха съ калъ и сега улиците еж
срещу германското предложе станали още по-непроходими,
ние. Поанкаре *•— Войната, из отколкото преди. Наближавай»
лезе съ статии по тоя случай избори, щетръгнатъ пакъ раз
и безъ всекакви скрупули де ни големи и малки партизани
кларира, че требва, да се пре и големци да уверявате наро
махнете веднажъ за винаги да, да даде гласа си за техъ.
всекакви надежди за малцин Ще ги кандардисватъ, че ще
стватв и да се ликвидира за правятъ това, ще построятъ
всекога тоя малцинственъ въ онова, до като имъ вземагь
просъ,
гласа.
Отпочйнали господата отъ
Разбира се О- Н., като органъ на империализма и по- курортите сега пъкъ ще тръг
тисничеството и тоя пжть от нете да се състезаватъ по из
хвърли всеко свое вмешател борите на ловъ за гласове, за
ство по тоя въпросъ и все по мандати, е после ще ни на
вече дава доказателства предъ жать: немало средства, ще
съвестьта на заробените и ек ни отговорятъ, когато искаме
сплоатирани народи, че требва подобрение за кварталите си.
Ако е верно, че средства
да се наредятъ въ революциония масовъ фронтъ срещу кема, когото се касае, да се
империалистите и т е х н и я поставяте бордюри изъ ули
ците на периферията, отъ где
агентъ О. Н.
се намиратъ средства за раз
Само професионалните .ми- ни командировки, банкети, под
ротворци" продължавате дв държане на патриотарски орга
святе заблуди, защото това низации и безотговорни фак
за некой отъ техъ е станало тори съ милиони?
вече доходенъ занаятъ.
На 22 т. м. по случай кон
греса на градовете имаше раз
кошене банкетъ въ .Батен*
шепата чорбаджии, които тукъ бергъ". Съ тия пари напрйеж се настанили на топли ме меръ, на колко ли улици щеста и продавате евтинъ пат ха да се поставятъ бордюри и
риотизъмъ за сметка на хор и да се спасятъ стотици граж
ското нещастие.
дани и деца да не газятъ калДобруджанци, вашите инте тьта! То е пакъ добре, когато
реси еж изоставени на собст- обувките еж здрави, а то как
венните ви сили. Стегнете ор то му е реда, по края редко
ганизациите си на местна по ще намерите чонекъ съ здра
чва, поведете борба за защи ви обувки. А знайно е че се
та на тия интереси, защото настива най-лесно отъ крака
натрапените ви ржководства та, явяват ь се болести, епиде
на съюза Добруджа, вършатъ мии и т. н. Ако се съкрати
всичко друго, но не и полити една само командировка, съ
ка, която да изхожда отъ ва тия пари разумно изразходва
шите интереси и тия на поро ни, би се направило тоже мно
го нещо.
бена Добруджа.
Явно е, че .ако има поне
Сега когато ви викате на
.конгресъ", заявете имъ. въ малко желание би се направи
него и вънъ отъ него, долу ло твърде много, за да се об
ржцете отъ нашето дело, лекчи хала на нещастната бежания.
търгаши!
Вие г-нъ кмете, направете
Цела година вие не поло
жихте грижи за емиграцията, си трудъ и обиколете малко
защото сте чужди на нейните изъ крайните квартали, напр.
Добруджанския кварталъ при
болки!
Тя е далечъ отъ васъ и не трети гараже и ще се увери
ще ви позволи повече да тър те, че не е така, както е да
гувате съ нейните нещастия! речемъ предъ общината, а
не е зле да влезете и въ учи
Ив. Георгневъ. лището и направите прегледъ

техъ лазарника да го гонятъ.
Но понеже е и големъ па
триоте и добродетеленъ чо
векъ реши, да види както бед
ните останали безъ бащи и
майки сираци, а тъй сжщо да
се поклони и на революцион
ния центъръ.
Въведоха го въ залите. Ви
де сираците. Подари на бед
ните сирачета, неколко кгр.
пейнире шекеръ отъ фабри
ката на революционния цен
търъ, на момчетата неколко
калжпа за калпаци, да си пра
вятъ, когато имъ потребватъ и
една каца се сирене на госпо
дина директора, а господина
директора много обича сире
нето—целия гр. Русе знае това.
Най сетне го въведоха въ една
стая, която служеше за щабъ.
По стените висяха ками, ре
волвери, бомби, а на масата
беха сложени кръстосани кама
и револверъ. Смиренъ Гивиндията прекрачи! прага, сне
си шапката и се прекръсти
три пжти. Нали е Божи чо«

веке, той не забравя, да се
кръсти на всеко свето место
и да бъбри нещо между зжбй,
като че бае.
Пепчивото Соколче погледна
глухия Селимъ и му намигна— Но, Гивиндийке, прибли
жи, прекръсти се и целуни ка
мата и револвера!
Гивиндията се посмути мал
ко, но се сети, че той много
пжти се е крестилъ и е целувалъ иконата на .Св. Георги",
макаръ да е въоржженъ съ
копие и го е молилъ да го по
кровителствува, а на Георгьовъ
день даже и курбанъ му коли.
Прекръсти се още три пжти,
приближи и целуна револвера
и камата и така силно измлеска, че Пъпчивото Соколче въ
удивление извика:
— Браво бе, Гивиндийке,
кой да ти се надева, че отъ
некогашенъ банкеръ • и синО'
даленъ плъхъ ще .излезе човеке, който тъй смело да цЬ*
луне камата и да се посвети
на нашето свето дело!
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Баишсъ на А да въ Добруджа
Вь Добруджа цари единъ
непоносимъ режимъ на тероръ,
масови убийства, грабежи, из*
насилвания и пр. Фактите, кои
то излагаме илюстриратъ това
най добре.
На 22-и февруарий г. г. въ
надвечерието на общинските
избори въ Добричъ б-юса аре
стувани надъ 40 души предим
но младежи и жестоко бити,
защото искаха да упражнять
своето легитимно право на из
биратели и защитятъ своите
непосрЪдственни интереси.
Въ село Белица—Тутракан
ско, къмъ края на м. януарий
б-bxa арестувани петь души и
откарани въ Кюетендженския
загворъ, кждето още стоять,
обвинени, че еж давали храна
и подслонъ на .комитаджии".

Въ е. Чаталаръ—Добришко,
на П мартъ падна убитъ отъ
четири револверни вистрела
добруджанеца Димитъръ Тодоровъ и тежко ранени братя
та Георги и Ст. Вълкови. Убий
ствата иматъ политически ха
рактеръ. Убиеца е всеизвест
ния на добруджанци Рошу и
негови другари, агенти на либералския ражимъ. Убиецътъ
не е арестуванъ и днесъ про
дължава да кръстосва Добру
джа и да всева ужасъ въ ме
стното население.
Въ с. Богданове на 29 мартъ
се разигра една трагедия, коя
то по своя ужасъ и канибалщйна нема равна на себе си.
Двама младежи еж убити и седемь тежко ранени. Убийците
необезпокоявани отъ никого и
днесъ продължаватъ да вършатъ своите пъклени дела.
на нещастните бежански де
Вь с. Усулкьой — Силист
чица, п р е г л е д а й т е имъ ренско, на 4 юний, шефътъ на
лицата( краката, дрехите, по жандармерийския постъ изнапитайте ги дали еж закусвали силва Марийка Ив. Енчева. 19
1
или обЪдвапи, и ще се увери годишна девойка, като преди
те, че е необходимо да се от това арестува родителите й.
крие и една безплатна трапе Единъ часъ следъ този актъ
зария, за да се позасмЪятъ на гнусенъ н варварски садималко и тия дечица^ жертви на зъмъ, честната и честолюбива
империалистическата политика. Марийка се самообесва.
Настоятелството на Д - в о
Въ с. Гяуръ Суютчукъ, на 27
Добруджа и И. К. се занима юний, дедо Михалаки Захариватъ само съ интриги и дала довъ и бабичката му еж бити
верите си.
до умирание отъ цинцарнте—
Хората отъ ржководството колонист, живущи въ собстмислятъ само за себе си и за венната му кжща, защото е
измжченитЪ си отъ преяжда ималъ смелостьта да ги помо
не благоутробия, и какъ да ли да му опразднятъ едната
скроягъ н-Ькоя интрига про- стая заемана отъ техъ, която
тивъ некого, какъ да събе- и безъ това не имъ требва.
ратъ отъ селянина—добруджаА преди неколко дена еж
нецъ, шиници съ жито. Лжжи нападнати селата: Бабукъ, Али заблуди СБЯТЪ навевкжде. флатаръ, Кара Омуръ, КапакВЪрно е сжщо, че нищо не еж лий и Арабаджий отъ колонинаправили за народа. Нека кя' | стите по поводъ убийството
же некой, съ каква положи < на двете цинцарски деца. Се
телна работа еж се занимава; лата еж ограбени, населението
ли? Отговора е отрицателенъ. е малтретирано, а 15 души не
На заслужаватъ освенъ на винни селяни убити. Доказано
шето голЪмо презрение. И на е, че децата еж убити отъ
туй отгоре,за всичките имъ цинцарите.
заслуги изпратили инкасаторъ
Но само това ли ? Добру
да събира членски вноски. джанския селянинъ е постаКакао нахалство, какво безо венъ да живее при изключи
бразие!
телни закони. Земята и храна
Напълно заслужено всички та му продължаватъ да отнедобруджанци отъ квартала и мать по най-безчовеченъ награда лъдятъ
инкасатора, чинъ. Следъ като еж засе
защото не заслужаватъ наша ли и пожънали нивите си, аг
та подкрепа, а само, пакъ по- рономите я отнематъ заедно
втарамъ, нашето големо през съ пожънатата храна и разда
рение.
вать на колонистите.
Да господа, народа знае да
На собственика освенъ где
презира предателите.
то не му се заплаща нивата,
Такова с ж щ о презре но не му се плаща дори семе
ние отправяме и къмъ автора то, нито пъкъ труда, а отгоре
на интригите въ долния стажъ на това, като награда го и на
на в. .Добруджа" анонимния С. бивать.
Не смее да се подпише за
Това е само една частица
щото го е страхъ че ще му отъ дългата верига престжпдадеме фотографията.
ления вършени надъ добру
Т. Рафанловъ джанци.

да я освободиме. Решили сме
да ги очистиме.
— Съ благословията на де
до владика може, каза Гивин
дията, само че... моето име въ
тая работа нема да бъркате.
—Разбира се всичко ше бж
де въ строга тайна. Най напредъ ще очистиме Никола
Георгиевъ въ Кеманларъ. Мно
го инает* копиле е и много
ни пречи!
—Не зябравайте, че всичко
Какъ тъй не щатъ Екзархъ,
помисли Гивиндията когато моя да става съ благословията на
владика е кандидатъ да става дедо владика.
— Разбира се! Сиедъ това,
Екзархъ, ама се досети и рече:
Тр. Калчишковъ отъ Разградъ
— Съ благословията на дедо и още единъ, двама въ око
владика, приемамъ. Нали той лията. Отъ тамъ има въ Новоблагославя оржжието за война! Пазарско единъ Р. Токушевъ,
И тукъ ще ни благослови.
който тъй сжщо много ни пре
— Ха, тъй Гивиндийке! Бра чи, после въ Варна има единъ
во Гивиндийке! Кой те е зна- двама — много еж те, ама ще
елъ по-рано, че ще ни носишъ вървиме подъ редъ, по едйнъ
благословията и на деда вла по едииъ ще ги чукаме. Отдика! Сега на работа. Тука татъкъ, като не можиме, тука
има неколко комунисти —кон- сме поне на власть и както
спиратори, които ни пречагь казвашъ все съ благословията
— Отъ сега нататъкъ про
дължи Доймушларския герой,
ти ставашъ нашъ човекъ. Ние
те кръщаваме въ нашите ре
волюционни работи ; и ти си
длъженъ да пазишъ най-строго
тайните ни. Свободата не се
извоюва съ приказки, а съ
работа. Не Екзархъ, а Караджата ни требва.. Тебе те готвиме анджакъ за такъвъ. Каз
вай, приемашъ ли? • .

СВОБОДНА ДОБРУДЖА
Ня тоза положение, на тароръ, масови убийства и си
стематическо ограбваиие доб
руджанския народъ противопо
ставя своята сплотеность. Ма
совото и организираното изли
зане на добричкато граждан
ство на улицата на 22. II. да
защити своите права и инте
реси, колективните протести,
подписани отъ жителите на
цели села, каквито еж тия на
с. с М. Кайнарцжа, Гараанъ,
Гюлеркьой, Богданове Пчеларово и др., въ които се про
тестира противъ йзтъплекията
на цинцарските банди и без
разборното отнемание на ни
вите и храните;образуванието
на помощни комитети за под
помагане пострадалите въ Богдановските събития — всички
тези факти еж красноречиви
доказателства за организира
ната и масова борба на доб
руджанци противъ тиранията,
сатрапията и робството отъ
кждето и да идватъ те.
Голема роля за масовата
борба и правилното водене
борбите на добруджанци изи
гра безспорно и.излизащия въ
гр. Добричъ в-кь „Народна
Дума", който се яви като резултатъ на обективните усло
вия! при ,които е поставено да
живее и се бори добруджан
ското население,
Ромънската реакция въ ли
цето на своето фашистко пра
вителство, вбесено отъ това
масово проявление на добру
джанци, предприе разни ре
пресии и издевателства надъ
добруджанското н а с е л е н и е ,
конфискува на неколко пжти
подредъ в-къ „Народна Дума",
прави арести, обиски и побои
ща надъ добруджанци, за да
ги сплаши и отклони отъ бор
бите имъ. Арестуването напоследъкъ на Върбановъ—адвокатъ отъ Кюстенджа, Д. Ганевъ и Д. Калинкова — сту
денти отъ Добричъ, обвинени
въ „шпионажъ" е направено
съ цель, да се удари Добру
джанската Революционна Ор
ганизация (Д- Р. О.), която е
съ огромно влияние всредъ
добруджанските маси. Но же
стоко се излъгаха, мислейки,
че еж заловили водачите и че
съ това всичко се свърши Го
лема измама! На другия день
следъ арестуването имъ цела
Добруджа беше залЬна съ по
зиви отъ тази организация,
което показва, че добруджан
ския народъ смело и сигурно
крачи въ революционния пжть
за своето пълно политическо
освобождение.
П. Тютюнджаевъ.

Четете в-къ
»

«

не деда владика.

—Хубаво, но чакайте азъ да
се изтегля, че тогава и . . .
Гивиндията, малко подплашенъ
като неалаштисалъ още, бър
зо прикрачи да си върви, ка
то забрави дори и сбогомъ да
ей вземе.
Гивиндията лежеше вече на
плажа въ Варно, когато дой
де при него Топалъ Ганчо и
му пошепна нещо.
— Да знамъ, беше, само
отговора.
Вечерьта Гивиндията си
легна, ала не можа да заспи.
Една черна котка току се преметеше отъ прозереца на кре
вата, застане отъ горе на гар
дероба и го гледаше право въ
очите. По едно време черната
котка се изгуби, а Гивиндията
стана и бързо затвори про
зореца, да не би котката пакъ
да се върне. Легна си. Искаше
да заспи и си затвори очите,
ала не можа. Нещо му под
пираше клепачите. Погледна и
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Изъ страната на терора й убийствата
Предупреждение къмъ И. К.
(Специално писмо отъ Добруджа)
Жестокостите въ Добруджа
надъ мирното добруджанско
население продължаватъ. Националъ царанистното прави
телство поздравено и креди
тирано отъ И. К. на съюза
.Добруджа" въ България, все
повече се разкрива като край
но реакционно и фашистко
правителство. Действия изобил
но много има проявени въ това
направление, а не липсватъ и
декларации отъ отговорни фак
тори, като тия на М-ръ Миха
лаки. Тенденциите къмъ дик
татура все повече се очертаватъ. Агресивностьта на опо
зицията, специално на либера
лите, внасятъ една ожесточена
нервность, която се изпива найжестоко върху инородните на
ционалности, особено надъ бъл
гарите и турците.
Българите се указаха найустойчивия и'най коравия елементъ, който обединява около
себе си другите националности
въ Добруджа и води една ос
мислена масова революционна
борба за пълното политическо |
обособление за една Свободна |
и Независима Добруджа, въ ос- |
новата на която ще легнатъ
националните, културни и по

литически свободи на всички
безъ разлика на народность,
вера и езикъ.
Предъ тая борба ромънските
сатрапи треперятъ за утрешния
день И за това, еж тъй озлобени и ожесточени срещу бъл
гарите и турците въ Добруд
жа. За това все повече и по
вече режима на насилието,те
рора и убийствата се засилватъ
като се използватъ въ случаямалокултурните цинцари дошле
съ психиката на планинския озверенъ човекъ.
Ала и това не плаши до
бруджанци. Те все повече затёгатъ редовете на Д. Р, О.,
въ очаквание близкия день, въ
който освободителната револю
ционна вълна ще залёе цела
Ромъния и ще доведе свобо
дата.
* **. *

Страна на разбойничества е
Ромъния. Те сжществуватъ
отъ върховете до низините.
На 16 т. м. майоръ Патрашкану пжтувалъ по шосето До
бричъ — Балчикъ. Близо при
с Дуванъ Юзасж го нападате
Въ тъмнината той побегва до
селото и взема патраули съ
себе си. Залавятъ нападатели
те „комитаджии". Указали се
действителни
„комитаджии"
отъ рода на ония кокошкари!

конекрадци и разбойници or
В. Д. Р. о ~ единъ ромънсю,
войникъ и единъ жандармерий
ски капитанъ. Заслугата на В|
Д. Р. О. въ това отношение i
голема. Тя научи не само цин
царите, но и ромънските вой
ници да „освобождаватъ" ; Дог
бруджа, чрезъ обири и убий |
ства.
* ... *

i
I

Убитите две цинцарски р,Ьщ i
еж убити отъ цинцвринъ. При
чината на убийството е на
следството, което следъ пре I
махването на децата минаве'
на майката, а тя била държан
ка на цинцарйна — условие з«
да се ожени за нея.
За това пъкъ избиха 15 душе
българи и вееха трепет!
всредъ българи и турци' съ
безогледно и жестоко нанася
не побой.
* **
•

Фактически у насъ е обявенс
военно положение. Заповедано
е, че никой не може да излезе
отъ кжщата си следъ 8 ч. На
цинцарите е раздадено орж
жие- и
-- те
-*• еж
— назначени да
— па—
зять реда въ тоя край. Грабятъ и биятъ. Всичко е на
техно разположение.
„Добруджанския" Изп. Ко
митета въ България може да
поздрави кабинета Маниу, но
кажете му да знае, пъкъ нека
да знаятъ всички въ България;
че тоя комитеть не представ
лява никого оевгьнъ себе си u
ония чийто ормдне топ се явя
ва, но не може да говори н
действува от» името на До*
брудканская народъ.
i
Конгресътъ, който тоя самозваиъ „добруджански" коми
теть свиква не може да бжде
конгресъ на добруджанската
бежания, която е свързана по
еждба и дългъ съ насъ. Бежанията не може и не бива да
крепи престжпниците и убий
ците на нашия достоенъ водачъ Дочо.
Нека престане повече да1
спекулира съ добруджанския!
народъ и да не ни провокира'
повече, защото когато заговориме ние! ще скоземе устата
му. За сега толкова.
Горещи поздрави на всички;
честни и доблестни борци за
Свободна и Независима. Доб
руджа.
Добруджа, 20. IX. 930 г.
>
Делиорманлаевь.

виде всредъ стаята се изпра- грехътъ ти не е много големъ.
вилъ единъ младъ левентъ Не требваше да се сещашъ
момъкъ, съ червено, но опър за убийството. Сетилъ си се и
лено отъ полска работа ли за туй таласъмъ ти се явилъ.
це, съ черенъ на глава кал Сега ще се молишъ четирепакъ и го гледа право въ о- десеть дни подъ редъ и ще
чите. Стои младия левентъ, правишь метане предъ св. „Ге
гледа го, подвижи устните си, орги," да убце таласъма. Не
но гласъ не се чу. Гивиндията бой се, нищо нема да ти стане.
Колко такива примеждия ми
като че ли разбра:
еж минали презъ главата!
— „Защо ме убихте?"
И започна Гивиндийката че*
Стресна се и така силно се
тиредесеть
дена да пали свешь,
уплаши, че сърцето му удвои
биенето. Бързо отвори настол да се кръсти по три пжти и да
ната ламба, стана, коленичи прави метане предъ иконата
на кревата, обърнатъ къмъ из- на „св. Георги." До като ги
токъ, закръсти се и почна да
се моли. И при такъвъ случай, изкара, съвестьта му притжпе
той не забрави правилата за и той забрави таласъма.
молитва.
Старите казватъ, че ще виж
Цела нощь Гивиндията не да таласъмъ, до като е живъ
мигна. Сутриньта рано прибра и той ще му вземе най-после
багажа си и отпжтува. Отиде
право при дедо владика и му душата.
разправи всичко отъ игла до
—о —
конецъ.
— Сгрешилъ си синко, но
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СВОБОДНА ДОБРУДЖА

ПОКАНА
записване абонати на библиотека .Национално Освобождение"
Библиотека „Национално Освобождение" си поставя за
дача да даде въ преводъ най добрите работи отъ световната
1тература по националния въпросъ. За тая цель се пуска
1Стоящата покана за записване абонати за 1-ва серия:
1. Г. И, Бройдо „Националния и колониаленъ въпросъ",
печатана веч& и струва 20 лв-, а за абонати 10 лв2. К. Тулинь н др. „Националния въпросъ въ миналото и
га", която е подъ печатъЦена 80 лева, на абонати 40 лева.
3. Чипнковъ „Теория и практика по националния въпросъ".
Цена 20 лева, на абонати 10 лева.
„Национално Освобождение" ще даде книги, безъ които
той дЪецъ въ националните движения не може да мине. Тя
необходимо четиво за всеки, който иска поне отмалко-малко
i се запознае съ теорията и практиката по националния въп>съ, безъ което е невъзможно каквато и да било съзнателна
разумна деятелность въ кое да е отъ националните движе
1я. Враговете на национално потиснатите народи и мвлцинва винаги еж използвали за своите цели непросветеностьта
невежеството нв национално потиснатите народи, за да пре>рнатъ техните усилия и стремежи къмъ своята колесница,
i постигането на своите груби интереси. Ето защо на тех|те домогвания ние требва да противопоставимъ, покрай друто и ясно разбиране на въпросите и една широка просвета
> нац. въпросъ.
Единичната цена на книгите е 120 лв. За абонати книгиi ще струватъ само 60 лв.
Записвонията на абонати ще трае до 1 ноемврий 1930 г.
Абонаментната сума да се праща на адресъ: В къ „Сво>дна Добруджа" (библиотека Национално Освобождение) —
)фия.

Между чука и наковалнята
В, „Миръ" помества подъ
рното заглавие твърде интехна статия, която ни се ви
де много смела въ епохата
i систематичните заблуди,
ито се сеятъ у насъ за оно, което става въ Русия. КиЙските стени, съ . които се
ражда България, за да не
юникне лжчъ отъ светлина,
то ча ли не могатъ повече
4 издържотъ напора на ис-.
,ната и те почватъ отъ найабвта страна да се събарятъ.
, интересното е, че най-кон,рвативния в къ у насъ, вест
на на едрия банковъ капи.лъ. дава место на въпрос
ите статия, която гласи тек(уално:
• •Подъ такъвъ надсловъ, Еду^дъ Гюйо (Edouard Guyofc),
1чати една своя много интетсна статия (Volonte, 26 ав£стъ) Професоръ на Сорборш — тънъкъ наблюдатель
ji световните събития, той
^а куражътъ да каже това,
^ето другите още не искатъ
ц1 видятъ, или признаятъ. И
Зй се провиква: Русия е на
^1ть да стане една огромна
^дустриална и земледелческа
Тя има на свое разполо
ила!
жение всички условия за това
нейните необятни простори
i първо место! А те еж не
,) малко отъ една пета на
штаваните на целото земно
илбо земи! Нима може да се
i даде нуждното значение на
)ва? После, Русия притежава
|ботните ржце — нещо по!че, тя умёе да ги дисциплиipa, no начинъ съвършеннО
шознатъ за нашия Западъ.
върху кея на Рига виждатъ
! влакове, препълнени съ жеоарки, работнички и америJHCKH камиони съ пашкули и
JKBO ли не още? — Всичко
•проява на безуморенъ трудъ
енергия и воля . . .
„Русия прогресира съ тиган,:ки крачки. Съветите правятъ
дно свръхчовешко усилие да
эганизиратъ и управляаатъ
зхните продукции- Те ся вържжени съ последната дума
'а техниката. За тази цель те
Цащатъ и не се шегуватъ. На
Ъженерите си, дошли нароч
э отъ звдъ граница, даватъ
[аойно възнаграждение отъ то'j, което те получаватъ въ
'зоето отечество. Освенъ то1 петь или десеть години еж
латвни предварително, като
онда се внася депозитъ въ

една посочена банка, на името
на получателя й.
„ G e o r g e s V a l o i s пише:
„Следъ военния периодъ, светътъ е позналъ само две ис
тински икономически органи
зации, а именно: рационализи
рания капиталйзъмъ на съе
динените Щати и рационали
зирания държавенъ строй въ
Русия. До сега само първата
бе ще взета подъ внимание. Но
ето, че отъ Истокъ се издига
една огромна сенка и съ си
гурни стъпки крачи къмъ Ев«
ропа. Съветите до сега 6txa
синонимъ на- безредие и разтление. Но отъ сега? Какъ
ще се. справи нашата бедна
Европа съ единъ такъвъ продуктивенъ великанъ, снабденъ
съ най новите методи на тех
ническа наука, съ неизчерпае
ми извори, държащъ сигурно
индустрията въ ржцете си? —
Не требва да забравяме, че
тази Русия, която като че ли
искаме да игнорираме, е дос«
тавчикъ на единъ огроменъ
народъ днесъ, а утре ще бжде може би, такъвъ и на
Азия?
„Тогава именно ще се раз
бере грешката на тези, кои
то решително затваряха очи
те си предъ гигантския подемъ на сегашна Русия — ка
то предпочитаха да я изолиратъ. Не само това. Като че
ли върху самата тази Русия
бе сложено „запрещение". Не
биваше даже да се говори за
нея.
„И Европа отказа всеко съ
действие въ организацията нв
нова Русия. Тя й отказа да я
интегрира даже въ Европа. Но
какво виждаме? Тази сжщата
Русия се организира самъ са
мичка, съ средства й форму»
ли, за насъ още не разбира
еми.
„Истина е, че Русия не е
преминала още първия стадий
на приспособление, къмъ мо
дерната техника. Но истина е
сжщо, че тя е вече минала пе
риода на лутанията, на търсе
нията — нейните капитали —
това еж нейните огромни земи.
„И въпреки революцията и
нейното влияние — рускиятъ
духъ остава непокжтнатъ —
да! — и той се губи въ гран
диозни мечти!
„Истината е, обаче, — че
между американската „Нако
валня" и руския „Чукъ", на
шата бедна Европа съ своите

Ни глупавия в. „Добруджа"
Позорни дЪяния, предателство и престъпление
Некой С. страхъ го е да се
подпише, но знае се кой еспособень на такива просташки
словослагателства, е поместилъ въ в. „Добруджа" по ад
ресъ на хората отъ левицата,
разни мизерии. Никога в. „Доб
руджа" не е билъ по уменъ.
Прввилно еж го кръстили,глу
павата „Добруджа* и за това
бежанците не го ичетатъ.
Биле сме „комунисти", но ни
било страхъ да си го кажеме.
Разбира се, какъ нема да ни
е страхъ! . . Но все пакъ да
бждешъ комунисть е по дос
тойно, отколкото да бждешъ
подлецъ, доносчикъ, провокаторъ, предатель кокошкаръ,
конекрадецъ, убиецъ и пр.
Антуражътъ ни билъ отъ най
долни хора: „дограмаджйи,"
„дюлгери," „мазачи," „писарушки," „слуги," „обущари"
„чирачета" и др.
Е да, разбира се, господине
чорбаджийско мекере, такъзъ
ни е антуража — все бедни
работни хора, каквито еж
всички бежанци, които вие и
подобни като васъ блюдолизци
предъ силните, доведохте до
това положение, днесъ да се
подигравате и гаврите съ техъ,
а сжщевременно да спекулирате съ прикритъ, звдъ доносничество, насилие, тероръ и
убийства „демократизмъ."
Кажете го поне единъ пжть
открито, за да убедите и по
следния колебливъ бежанецъ.
Вашето предателство е из
вестно. Въ самозабрава вие го
правите открито- Занимавате
се съ Д.Ганевъ,Д. Върбановъ,
които достойно се борятъ въ
Добруджа, всредъ заробения
народъ, като го учатъ и възпитеватъ по пжтя на националъ
освободителната
масова
борба, като ги обвинявате все
въ комунизмъ, като че това
е престжпление. А вие тукъ
подъ покровителството на една
злокачествена патриотарска по
литика ковете и улеснявате
разбирателствата за продажби
и засилване веригите на роб
ството въ Добруджа. Те били
предизвикали арести! Но тия
еж първи и единствени аре
стувани. Това е достойнство.
А вие отъ тука все я освобо
ждавате, като провокирахте
Кючукъ Акъ Бунарските, Старо-Селската сечь и пр., за да
марод«рствувате, за да бждатъ избити около сто млади
и жизнени добруджанци отъ
с. с. Шахилнаръ, Кючукъ Акъ
Бунаръ Айдемиръ, Попина
Сребърна, Старо село, Дайдъръ, Сеново и др После при
писахте тия свои престжпления съ нвй вулгарни подбуди,
на Дочо Михаиловъ и друга
рите му, злословихте предъ
властьта, изкарвате ги и днесъ
като конспиратори и пр. и пр.
Отсамъ пъкъ ограбвате
бежанците, тероризирате ги,
убивата ги, щомъ не се съгласяватъ съ васъ; търгувате съ
чужди жени, злоупотребявате
съ организационни парични
средства, вършите кокошарстао, конекрадство и пр.
Тия всички деяния на ваша
та В. Д. Р. О., която днесъ
вие възхвалявате, признахте
си най после, че сте органъ
но тая бандистка организаза
ция, съставена отъ вулгарни
катили, престжпници и убийци.
Презрени отъ добруджанцидоговори, готови вече да бждатъ разкъсани на четири! —
рискува въ едно най-близко
бждеще да бжде изненадана
й съвсемъ раздрусана!
Мария Хаканова".

кварталци въ София, вие въ
злоба злословите и по техенъ
адресъ. Те ви плащатъ съ
своите съжаления. Защото на
истина, че те еж бедни, но
стоятъ много по високо отъ
васъПоследователни сте въ пра*
стжпленията си. Твърдите, че
Никола Георгиевъ балъ убитъ
отъ падарина на лозята въ
Кеманларъ, защото кралъ гроз
де- Жалки хора! Бждете по
не правдоподобни въ фактите!
Известно е, че властьта ви
прощава всичко. Но тамъ кждето е извършено убийството»
първо нема лозя и второ гроз
де по това време нема. Курдисвайте си аферите по-умно.
Че А. Стояновъ ще е „сериозенъ" и „авторитетенъ" за
представителя на В. Д. Р. О.
нема никакво съмнение- Кжде
ще се намери по-добро орждие "отъ Ангелъ Стояновъ й
прикритие на престжпленията
на В. Д. Р. О!
Понеже става дума за престжпления и предателство, не
ка бждеме на чисто. Кои еж хо
рата около глупавата „Доб
руджа". .
Единъ отъ редакторите ама
скритъ, на глупавата „Добруд
жа", представитель на ВДРО,
обезчести едно момиче, което
излжгано, въ последствие умре
необяснимо какъ.
Сжщиятъ е баща на непол
но незаконородени деца. Сж
щиятъ е авторъ на позивите
по изборите презъ 1926 год.
въ Добруджа, които позиви
компромитираха преговорите
за участието на българското
малцинство въ изборите, а цинцарите и отрядите „Mobile"
извършиха убийствата надъ
25 души българи около съби
тията Кючукъ Акъ Бунаръ.
Другъ авторитетенъ редакторъ на глупавата „Добруджа"
е сжщия, онзи който заведе ромънската комисия въ .Народ
ната Библиотека" въ София, да
търсятъ ограбени книги отъ
разни ромънски библиотеки.
Когато директорътъ на библио
теката, старъ литераторъ, отго
варя, че подобни книги нема,
редакторътъ на глупавата „До
бруджа" отговаря:
— Има, Господине Директо
ре! Елате азъ ще ви ги по
кажа.
Тръгватъ подиръ редактора
и той ги завежда въ една та
ванска стая на Народната Би
блиотека и посочва на Госпо
дина Директора въ едно кюше
купъ книги й казва: ето гн1
Преглеждатъ ги и се оказва,
че действително сж ромънски
книги. Директорътъ останалъ
сконфузенъ, защото наистина
той не е знаелъ тоя печаленъ
фактъ.
А истината е, че редакто
рътъ на глупавия в. .Добруд
жа" самъ презъ войната е
кралъ книгите и носилъ една
часть за себе си, а друга за
библиотеката и затова гй зна
елъ.
Ще продължиме, за да се
разбере добре, кжде сж престжпниците и предателите. И
ако тия хора претендиратъ за
честь, нека я подирятъ предъ
ежд.а
(Следва).
Ибрикчилъкъ
Ангелъ Балтовъ отъ Разградъ некогашния караулъ на
И. К. побързалъ да подава
махзаръ на последния. Опро
вергава въ в. „Добруджа", но
какво?
Ние никога не сме писали,
| че Разгр. Окол. Началнникъ за-

Готвятъ се за воина
Въ цела Европа се привър.
шватъ военните маневри. Под.
лагатъ се на практическо при.
ложение всички нововъдения,
технически изобретения, заду.
шливи газове и борбата сре
щу техъ- Специални школи сж
създадени за гражданите да
водятъ борба срещу задушливите газове.
Танковете въ дивизий де.
монстриратъ въ походъ по
планинските височини, а ан
гличаните си направили малки
танкове, съ които демонстриратъ изъ градовете, за да
свиква съ техъ населението.
Въздушните ескадри, въоржжени съ картечници и бом
би, отъмалъкъ и големъ калибъръ, успешно тоже сж из
вършили своите практически
задачи въ маневрите.
Дори и малката и неутрал
на Швейцария и тя направи
своите маневри предъ очите
на О. Н. Както се вижда за
добъръ миръ се готвятъ импе»
риалистите.

какво струва 0. Н,
За 1931 год. финансовата
комисия е определила бюдже
та на О. Н. на 1,198,657 ан
глийски лири или 800 милио
на български левове, които
народите, като търпятъ мизе
рия, националенъ и политикеикономически гнетъ, се граби
коравия имъ залъкъ, за да
се подържа единъ институтъ,
който е враждебенъ на наро
дните свободи и права и подържатъ националното и социалъ-икономическо подтисни
чество надъ стотици милиони
народи.
Тежка и ужасна грабителска е системата на империа
лизма. И тия грешни народни
пари се хвърлятъ за издръж
ката на единъ вреденъ за чо
вечеството институтъ, който
сее заблуди и крепи* робство
то по земята.

Държава въ държава
Отъ Варна ни пишатъ, че
Изп. Комитетъ на съюза „Доб
руджа" билъ , изпратилъ нёколко бабаити да обикалятъ
селата и да събиратъ жито
отъ бежанците. Заплашвали
сж ония, които не давали жи
то, че щели да ги злопоставятъ и да се спрааятъ съ
техъ.
Що значи това? Бежанците
йзнемогватъ подъ угрозата на
задължения, данъци и всевъз
можни тежести, когато храни
те иматъ низки цени и не
могатъ да покриятъ разходите,
нуждите за изхранване нв се
мействата и добитъка си и пр.,
а нехранимайковци, известни
вече зпоупотребители, нала
гать отъ името на И. К. да
нъци въ натура.
Бежанците въ никой случай
не бива да плащатъ, каквито и
да е облагания отъ И. К., а за
такива случаи да донасятъ HI
властьта, телеграфически да св
оплакватъ въ М-вото на Вжтр.
Работи, като иэпратятъ копие
и до „Св. Добруджа".
Бежанците требва да се ор-,
ганизиратъ въ отделни акцио*
ни комитети и да водятъ бор
бата организирано по всички
въпроси и при всички случаи.
бранилъ празднуването на До
чо Михаиловъ, а сме писали зв
праздника на Караджата въ
Разградъ
Защо беше потребно на г.А- Балтвоъ да прави подобенъ ибрикчилъкъ предъ И. К?>
София Печатница .Съгласие"

