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София, 29 октомврий 1928 год.

Год. П.

свавоана
-

За България
За странство
За Америка

80 ла.
160 лв.
2 дол.
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Запчсвание на абона
ментите се придружа
ва съ сумата
•••

Редактира комитетъ

Адрегь „Св. Добруджа" — София

ОБЯВЛЕНИЯ:
2 лева кв. см.

•••

•••

Брой 2 лева

СЛЕДПРДЗДНИЧЕНЪ ВЕСТНИКЪ ЗД НАЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

РомънсннтЪ тържества за До

Конфликта между
голЪмит*

Балансътъ на • ромънскотр владичество: обири, затвори, грабежи, убийства и съчь. И Италия противъ англофренското съглашение.
Сигурно нищо нима да се
Големи тържества се праНищо н-вма да се помене за
Англо-френското тайно съ
спомене за
вятъ въ Ромъния по отпраздглашение на престава още да
нуването петдесеть годишни
изгонването на
занимава голямата европейска
объхеннгБ съ краката
ната отъ заграбването на Доб
преса. Меродавниягь френски
руджа. Участвува кралското 402 основни учители и учи
на горе и въ такова положе в. „Le Temps" се счита за засемейство, регентството, пра телки и на 126 свещеника.
вителството, народни предста
Сигурно нищо нъма да се ние горени презъ ноември 1927 дълженъ да отговаря на всъка
вители, войската, църквата, ака помене за заграбването па зда: година въ с Кочина, Силист статия на голЪмитъ вестница
въ Англия, Съединените Щати
>
демията, сждиитъ, учители, уче нията, инвентара, пособията и ренско.
ници и населението.
имотите на 239 училища, 112 Сигурно нито, дума н-вма,да и Италия.
черкви и 57 читалища, възли се каже за колонизацията на Диверсиите съ нотифициране
защи на около 609,169,950 лв.подивелите и озвърени цинца то на постигнатото морско съг
Всичко по заповедь.
Сигурно нищо нъма да се ри и каракачани, за настаня лашение между двете страни
Ще се освети новата гимназия помене за лишаването на ването имъ въ български и съвършено неуспокоява светов
турски имоти, за обирите, гра ното общ. мнение. Въпреки
въ Кюстенджа и основата на
бежите, за побоищата надъ всички опровержения, никой
единъ грамаденъ паметникъ
11,767 ученици и 9850
населението и 'за изнасилва отъ сериозните политически
за „освобождението" на Доб
руджа.
ученички или всичко 21,617 нето на стотици и хиляди среди на Европа не върва. Са
Отпечатана е и една моно учащи отъ правото, да се у- български момичета и, жени, мия фактъ около екстернира
графия съ документи по исто чатъ на родния си майчшъ за денационачизацията на До нето на американския кореспондентъ отъ Франция, който
бруджа.
,;;
рията на Добруджа, за ней езикъ.
изнесе тайното писмо на Брия.
ното минало и неимоверни ус . Положително нищо нъма да Сигурно : :',:
на, иде да засили още повече
пехи съ колонизацията й съ се помене за измененията
цинцари. В с и ч к о дефилира презъ 1914, 1920—1922 г. на нищо н-вма да, се спомене върата, че такова съглашение
сжществува.
закона за реорганизацията на
предъ кралското семейство.
за
дегенерираната,
декласираДобруджа,
и
измененията
въ
Разбира се, че
Итадиянското правителство
ромънската конституция, за на и разбойническа администра разглеждайки въпроса е от
създаванието на други изклю ция въ цъла Добруджа начело говорило, че то не може въ
се фалшифицира
чителни закони, за секвестра съ известния бъл:ароядецъ Пу-никой^ случай да се съгласи съ
пмтгттЪ.начужднтЪ черяи-пегоъп+ъ*\ЬтешгпХнн**
.лАплтл. «стерня,—геогрвфия._и вьрху
едно каквото и да ё ограниче
етнография, за да се докаже поданици, за ликвидацията на циеску, Перикли Папа Хаджи, ние въ строежа на морски еди
предъ света, че Добруджа е сжщитЬ за аграрна реформаМих. Маджару, Мих. Джога, ници. Споредъ Италия всеки
Георги Зука, Дим.\ Кьосе, Ни- тръбва да се остави свободенъ
ромънска провинция. Истори и пр.
ко Папа Каджи, Ал. Ноти и да строи колкото си ще и как
Сигурно
ческите документи отъ 1878 г.
пр., които грабятъ училищните, вито си ще параходи споредъ
— манифеста на ромънския
черковни и общински и,моти и нуждите си. Отъ това се вижда,
нищо нема се помене
парламентъ и сенатъ н изяв
гори, впрЪгатъ населението да че докато спора между Лонленията на видни ромънски
държавници отъ това време, за масовите арести' презъ де ги работи и да имъ изкарва донъ и Парижъ отъ една стра
съ което mi всички констатир-кември 1918 г. на около 400 на пазаръ съ десетки милиони на и Вашингтонъ отъ друга,
ваха, че Добруджа не е ромън- души българи и турци въ До- зърнени храни и дърва.
се о т н а с я ш е до тонажа
ска область, и че тЬ не ис бричко по скроената агентъ- Сигурно нито дума нъма да на новостроящите параходи,
кать да я приемать, защото провокаторска афера съ „ита- се помене
Италия пледира за пълната
не желаятъ да влизатъ въ кон- лиянския офицеръ и кореспон
свобода. „Le Temps" се мжчи
фликтъ съ новосъздаденото денти Графъ де Порчия.
да доказва че Италия има мор
за ангарията .
българско княжество, сигурно Сигурно нито дума нъма да
ски интереси само въ Среди
че тия документи нъма да на- се каже за прогонените повече на която е подложено цълото земно море, а Франция и -въ
мърятъ мъоо въ монография отъ 50,000 българи и 40,000 добруджанско население за Атлантическия и Тихия океанъ,
та по петдесеть годишнината турци, отъ Добруджа въ Бъл всевъзможни нужди и капризи "да бранела колониите си.
отъ „освобождението на тая гария и Анадола.
на големи и малки властници Тия спорове показватъ, че
скжпа ромънска область".
Нъма нищо да се помене за и цинцарски човъшки изчадия. големите сили еж безчестни и
Разбира се, че въ тая моно Малко-Кайнарджанската афе Да, убедени сме, че по всич помежду си, както спрямо мал
графия нЬма да се помене за ра презъ 1924 година, когато ко това нищо нъма, да се по ките
подтиснати народи. Това
закона за реорганизацията на заловиха, арестоваха, биха, мене на тия влашки тържества. показва
още едно, че и въ
Добруджа отъ 1884 година, съ сждиха и убиха повече отъ На тъхъ истината ще бжде своята алчность,
те се дебнатъ
който се ограби земята на 100 души начело съ стария фалшифицирана и забулена, една-друга по материците
за раз
добруджанското население. надъ 90 год. свещеникъ.
ще се застави населението да ширение на човешката робия.
Сжщо тъй сигурно нищо Сигурно нищо нЪма да се дефилира, което въ душата си
нъма да се помене за
ще проклина своите угнетитепомене за четирмата
ли и организатори на днешни
те фалшиви тържества, ще се
закриването на българския
живи погребани
устроятъ донанми, гуляи, ще
епископать въ Тулча, за за българи въ с. Дели Юсуфларъ, се произнесатъ речи и ще се
на О. Н.
хвърли заблуждение предъ
тварянето въ онова време на Тутраканско.
66 български училища, 60 бъл
Сигурно нищо нъма да се вънкашното о б щ е с т в е н о Въ заседанието на 26. IV на
гарски черкви, 8 читалища, помене за инсценираната сЪчь,мнение.
О. Н. докладчика на бюджет
които съществуваха до 1878 на 9, 10 и 11 май 1926 г. отъ
Ония, обаче, които обичатъ ната комисия, бълг. делегатъ
година.
джандармерийския капитанъ истината и които искатъ да я Моловъ е докладвалъ бюдже
Сигурно нищо нъма се по Попсеко въ с. с Кавурга Кю- разбератъ, ще требва въ ба та за издръжката на О. Н. Ин
мене за разбойническото нахлу чукъ Акъ Бунаръ и Шахинларъ ланса на изнесените отъ ро- дийския делегатъ контъ Ливане презъ 1913 год. въ Бъл на 25 души българи и за аре мънцитъ дани по тържествата тонъ е протестиралъ за последгария и заграбването на Сили стуваните и жестоко бити 80 за анексията на Добруджа
нитъ увеличения на бюджета,
стра, Добричъ, Тутраканъ, Бал- души отъ с. с. Потна, Гарванъ,
а Норвежкия делегатъ Хамбро
чикъ и Каварна.
заявилъ, че тъй както следДрймушларъ, ВЬтренъ, Сре
да поставятъ всички
ватъ увеличенията, въ десеть
Нищо нъма да се помене за бърна и Айдемиръ.
заграбването на 3 български Сигурно нито дума н-вма да горни факти, за да добиятъ години разходите ще се удвомжжки и девически, пълни и се помене за вартоломеевата действителна представа за го- ятъ.
непълни гимназии, на 15 мжжлемата .културна" роля на ро- Днешниятъ бюджетъ на О.
ки и девически прогимназии,
мънцитъ въ Добруджа въ 50 Н. възлиза на 27,026,280 швейц.
Старо-селска СБЧЬ
221 основни училища 57 чита
години и убедени сме, че тоя франка
равно на около 750
лища и 112 черкви.
на 4 юли 1926'год. на джан балансъ ще докаже, какво Доб милиона лв. Това е единъ гра
Нищо н-вма да се спомене дармерията. когато рЬзаха на руджа, както преди 50 год., маденъ и излишенъ бюджетъ
тоже за прогонването на 68 парчета живи тела, вадиха така и днесъ е чужда за Ро издържанъ отъ народите, за
прогимназиални учители и 38 очи и избиха 53 най-дЪеспо- мъния.
да се подържа подтисничест
собни млади българи.
учителки.
Д-ръ П. Вичевъ вото надъ техъ.

Грамадните разходи

Главенъ редакторъ
Д-ръ П. Вичевъ
Тел. 4575

Германските маневри
Участието на Съветски и
Унгарски офицери
Въ края на Септемврий, въ
Силезия се извършиха манев
ри на германските войски, въ
приежтетвието на председателя
Маршалъ Хинденбургъ.
Френската преса отбелязвай
ки факта, ревниво наблега, че
правело впечатление приежт
етвието на много унгарски и
съветски офицери. Главнокомандующиятъ унгарските, вой
ски генералъ Ианки и целия
му генераленъ щабъ офицери,
както и двама генерали отъ
съветската армия, имената, на
които не можаха да се откриятъ
еж взели важно участие въ
разискванията по случай ма
невр итегМаневрите еж се развивали
бързо до полската граница и
се движили по предположе
ние на действия по източни
те граници. На участието, осо
бено на съветските офицери
се отдава големо значение. Го
вори се, че единъ отъ тия рус
ки генерали ще бжде командующиятъ съветските войски
въ случай на война съ Полша.

Лоидъ джоржъ противъ
Франция
Английскиятъ в-къ Evening
Standard отъ 9. X помества
статия отъ Лоидъ Джоржъ въ
която се казва:
„Въ своите последни статии
писани за чуждата преса, Лоидъ
Джоржъ жестоко напада „Фореинъ Офиса" и главно Фран
ция, по случай англо-френското
морско съглашение. Въ действителность, той представлява
Франция, като едно страшили
ще за нашето (английското б. р.)
сжществувание. Той казва, да
се разреши на тая държава
(разбирай Франция б. р.), да
построи толкова подводници,
колкото обича, то значи да се
доведе една опасность за Ан
глия. Требва да се забележи,
че Франция и нейните съюз
ници Полша, Чехославия и Югославия могатъ да поставятъ на
кракъ В милиона души и въ неколко дена да ги въведатъ въ
война.
„Лойдъ Джорджъ поставя неколко въпроса между които
главните еж тези:
„Защо отстжпихме на Фран
ция що се отнася до нейните
воени резерви?
„Защо извършихме тая лудость, която ни постави въ ло
шо положение, не само спремо Съединените Щати но сж
що и спрямо Италия, Герма
ния и Русия, и като не ни остана
нито единъ приятель освенъ
само Франция, чийто състояние
въ случай на нужда е съмни
телно тъй както се установи
по работите въ Чанакъ и Ан
гора?"
Следъ тия тъй открити и важ
ни обвинения, съ които Лойдъ
Джорджъ излиза да манефестира
требва да се даде големъ кредитъ на разкритията и неспо
койствието въ Америка, Италия,
Германия, Русия и по целия
светъ.
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СВОБОДНА ДОБРУДЖА

исннта но Веншосъ

Около тайното
Мемопръ на унгарските Комплота въ Трансил Лнгло-френско
съглашение
вания
малцинства въ Чехославия
По поводъ тайното воено
до О. Н.

250 ду ши предъ ежда въКлужъ съглашение между Англия и
Франция, което и ние публи
Венизелосъ безцъно беше ственъ начинъ, въ лицето на ;Д-ръ Ладисласъ Олеоци де- РОМЪНЦИТБ сж последовател кувахме въ миналия брой, за
се провалилъ следъ неуспеха Югославия, Полша Чехосло- легатъ на унгарските малцин ни въ политиката за денацио интересованите страни излина воената експедиция въ Ма вия и Ромъния, и по силата на ства въ Чехославия е депози- нализацията на завладените затъ съ опровержения и обяла Азия и Кримъ презъ 1920 г. една железна необходимость за ралъ следния мемоаръ въ О. Н. чужди области. Т Б сж еднакви вяватъ тая новина, като напъл
„Въ качеството ми на пълно- въ Добруджа и Бесарабия, въ но фалшива.
И тогава той бЪше изпълни- всички тъхъ, ги сплоти около
Съветскитъ вестници „Изве
тель на английската империа себе си, да пази новия редъ мощенъ делегатъ на унгарски Буковина» и Ардялъ.
листическа политика. Големи въ Европа съ силата на орж- те малцинства въ Чехославия, Недавна започна въ Клужъ стия" и „красная звезда\ нанадежди се възлагаха на съ жието. Англия не може да пра позволявамъ си да привлека разглежданието на процеса стояватъ на вБркостьта на сво
хранената отъ участие въ об ви друго освенъ да крета по- вашето благосклонно внимание срещу 250 унгарци, мжже и же ята информация.
Английскиятъ в. „Данлн тещоевропейската война, гръцка диръ Франция, да следва ней върху ТБХНОТО тежко поло ни обвинени въ болшевизмъ.
леграфь" вземайки поводъ отъ
войска.
ния курсъ и въ името на една жение.
1. Унгарските малцинства еж Ахъ тоя болшевизмъ, колко опровержението на английско
Сметката обаче излезе крива. необходимость подхранвана отъ
откженати
отъ ТБХНОТО отече добре допада на всички под- то правителство пише:
Мустафа Кемалъ разгроми ма- империализма и шовинизма да
ство
и
присъединени
противъ тисници на народни права и
„Форейнъ Офисъ" съ едно
ло-азийската гръцка армия и подържа военния и агресисвободи, за да оправдаятъ най- комюнике опровергава разкри
тъхната
воля
къмъ
новосъзда
я натика въ Средиземното мо венъ духъ въ европейските на
отвратителните свои дъла и
ре, а болшевиките избиха це роди срещу духа на демо дената Чехословашка държава. жестокости. Излиза, че бол тията на дипломатическия реТози
актъ
безъ
съмнение
е
дакторъ на „Дайли Телеграфь",
ли две гръцки дивизии. Следъ крацията, срещу правата и сво
шевизмъ е всъка борба на по който взема на своя отгонай-ужасното
изнасилване
на
бодите
на
народите,
борбата
военния разгромъ, настжпи и
робените национакности срБщу ворность претенциозните раз
моралния. Венизелосъ фалира за които пъкъ се подхранва ,и правото на народитъ да раз- сатрапите.
полагатъ
сами
съ'
себе
си
и
крития на „Трибуна" върху
подържа
отъ
съветска
Русия.
по всички линии на своята по
разклаща аргументацията на
ДВБСТБ и петдесеть мжже и едно разширение на съглаше
литика, като проводникъ на
Огъ тукъ се очертава и оня
Лондонъ. Той се отегли въ от фронтъ, който се желае да се тия, които искатъ до вечность жени въ продължение на ме нието между Англия и Франция,
шелничество на островъ Критъ. открие отъ*Бъло море до Бал да продължаватъ въ своя пол сеци сж арестовани бити, и под засегайки численостьта и раз
Заредиха се гражданските тийското съ ржководящъ цен- за, тая несправедливость, про лагани на най ГОЛБМИ мжчения положението на техните сили
борби — сваляния и качвания търъ въ Парижъ и Лондонъ и кламирайки непрекженато не- отъ известната влашка „сигу не само морски, но и въздуш
на правителствата въ Атина. подцентрове въ Прага, Бъл^ нарушимостьта на парижките ранца". Тя ВСБКИ день разкри ни- „Трнбуна„ и „Цайли Теле
ва по единъ комплотъ на ире- графе претендиратъ, че възъ
Опитите на Лондонъ въ Римъ градъ, .Букурещъ, Варшава, а договори. ' '
2. Верно е, че сжществува дентисти. Въ Бесарабия, Тран основа на едно споразумение
да го направи проводникъ на може би Атина и София.
английските интереси въ Среди Съ смъртьта на Пашича и Сенъ-Жерменски договоръ под силвания, Буковина, Добруджа за англо-френското въздухо
земното море и близкия из- настжпилата криза въ Югосла писать отъ Чехословашката — на всБкжде тя вижда аген плаване, Франция може да кон
центрира своите въздушни си
токъ, раздразниха апетитите на вия, тя загуби много отъ свое държава на 10 септ. 1919 год., ти на Москва.
ли къмъ италианската граница.
Италия, и вместо инспирирана, то значение за Парижъ и Лон който требва да защищава
ПОДСЖДИМИТБ въ Конгреса сж
Италия почна да играе ролята донъ. Фалиралиятъ отдавна Ве протекцията на малцинствата, интелектуели, работници и се„Форейнъ Офисъ" отговаря,
на инспираторъ въ известни низелосъ стана пакъ необхо- обаче ТБЗИ нареждания у насъ лени. Важните между ТБХЪ СЖ че не сжществува никакво съ
събития и на първостепена димъ , за дооформяванието на въ Чехославия, не еж друго писатели. Единъ отъ ТБХЪ КОЙТО глашение, нито разбирателство
сипа имено въ ония морски и тоя фронтъ. Пжтуванието му освенъ мъртви букви. .
съ бившия м-ръ Вайда Войводъ по никой случай съ Франция законтинентални области, отъ кж- въ Римъ, Парижъ, Лондонъ и Унгарското малцинство е МБ е работилъ НБКОГЭ и сж основа сегащъ въздухоплавателни въ
дъто идеше и най-голъмия Б%лградъ имаше само това зна стно население, лишено отъ ли едно социологическо д-во, проси, които да не бждатъ пу?
страхъ за английската поли чение. Изявленията му, че ще всички ЧОВБШКИ права, отъ днесъ се обвинява, защото е бликувани и че всички про
тика.
посети и София, а може би и културна, икономична и адми четелъ книги издадени отъ Ма- тивни слухове сж фалшиви.
ликъ Верлагъ, и споредъ воеАнгора,
съ проекти да сключи нистративна гледна точка.
„Дипломатическиятъ редакЛондонъ за втори пжть вече
се стреска. Враговете му раз- договоръ за приятелство, ми Чехословашкото правителст ния прокуроръ това било дос торъ на „Дайли Телегрефъ"
теха. Отъ една страна Съвет навайки съ едно голъмо пре во се мжчи да постигне своята татъчно, за да се подържа об се мжчи, между това, днесъ да
ска Русия, която проникваше небрежение надъ ГОЛБМИГВ ви главна цель, т. е. денациона- винението срещу него и да бж подържа, въпреки тия катего
рични опровержения, че съм
съ влиянието си въ източните сящи и спорни въпроси, които лизацията и пълната асимила де оежденъ..
колониялни народи и застра стоятъ открити, говори въ пол ция на унгарското малцинство.1 Единъ другъ отъ ПОДСЖДИМИ нения въ известни страни вър
шаваше империалистическото за на тезата ни, да се подно Училищната ролитика, аграр ТБ, работника Мюлеръ защото ху едно съглашение за по-тесгосподство на Англия, отъ друга ви единъ новъ балкански блокъ, ната реформа„(колонизация на чателъ Роте Фане. — това би на англо френска отбрана, про— Американските капитали ши съ огледъ да се закржгли тоя чисто "'унгарска'' територия съ ло достатъчно, че под-ьржпль мш1жаво да съществуватъ и
роко проникваха въ тихоокеан фронтъ тъй потръбенъ на Па чехеки легионери), така сжщо връзки съ болшевиките и сле напомня, че споредъ единъ
и новата административна речуждъ дипломатъ, никакви сле
ские й владения, отъ трета рижъ и Лондонъ.
фврма
НБма освенъ една цель: дователно билъ иреденитистъ, ди не сж останали отъ англоИталия, която Лондонъ бъше
Отъ сега обаче требва да затриване, морално и матери за да бжде оежденъ.
приютила въ пазвата си,< аспи кажеме, че тЬя политика на
Западната преса мълчи по френските разговори отъ 1906г.
рира открито въ Сирия и бре повърхностно отнасяне и пре ално, на мъстнОто население. страданията на поробените. Тя съ огледъ на едно възможно
говете на Червеното море, отъ небрежение къмъ жизнените 3. Въ пресата, както и въ е бездушна и безсърдечна къмъ сътрудничество на двете дър
четвърта политическитъи воени интереси на балканските на официално издадените училищ оплакванията на изнасилените жави, ако Белгия бжде напад
формации на Франция въ Ев роди съ 'полумърки £и шарла ни книги се стжпкватъ въ кра жени, на битите, ограбените ната.
ропа, блокиране на силите Че- тани не ще успее. Излишни ката нашите национални чув
„Дайли Хералдъ" работни
и измжчени роби. НБЩО по ве чески
хословия, Югославия, Ромъ- еж и тия нови опити на хитрия ства.
органъ, хвърля съмнение
че
тия
хора
биватъ
оежждани
ния и Полша — всичко това критянинъ. Хитростьта е от УнгарскитБ паметници еж
върху
публикуваното опровер
подчерта пълната изолираность давнашна изтъркана монета и разрушени. УнгарскитБ вестни и гниятъ изъ затворите.
жение на Британския м-ръ на
А с и г у р а н ц и я т а , ко" външните работи.
на Англия и тя направи вне- добре позната на всички. Бал ци се цензуриратъ или конфизапенъ и силенъ завой.
Правителствениятъ органъ—
канскигв народи не желаятъ скуватъ; преследванията, обис ято подържа около 30000 аген
. Най-после, все повече демон война, нито пъкъ повече ще ките и ежедневните арести на ти и 30000 жандарми има сама щМаргингъ Постъ" опроверга
стриращата зависимость и вза пожелаятъ да ставатъ орждия стотици политически лица — една единствена ЦБЛЬ: да крои вайки всички тия слухове, от
имность между Русия и Герма на голБмитБ империалисти въ. ето чехословашката свобода. и разкрива»атентати и компло- дава ги на тенденциозната
ния по-голъмитъ междудържав Лондонъ и Парижъ. Миръ и 4. Чл. чл. 10—13 отъ дого ти въ заробените земи, да а- предизборна борба въ Англия.
ни въпроси, откри една дей братство е необходимо за тъхъ. вора сключенъ въ Сенъ Жер- рестова, бие, мжчи, ограбва и
„Таимсъ" пише, че мотивите
ствителна опасность за сжще- ТБСНО и непосредствено раз менъ, осигурява пълната авто убива поробенитБ, да ги заста на морското разбирателство
ствуванието на английската им бирателство между балкански номия на територията съ ру вя да бБгатъ задъ граница, да сж превъзходни, обаче такти
перия. Лоидъ Джорджъ откри гв народи въ името на Балкан тени. Споредъ съответните раз денационилизира завладенитБ ката била лоша. Ала Съеди
то прави тая констатация.
ската Федерация, ще обезпечи пореждания на Трианонския земи, а О. Н. и западнита им нените Щати пише .Таимсъ"
договоръ „населенията на ав
Бързо скроеното сближение спокойното и всестранно ТБХНО тономната провинция на pyfe- периалисти оаълчени и окър- не възприеха едно морско раз
между Лондонъ и Парижъ, тъй развитие. Всички противни НИТБ, ще иматъ възможностьта вавени съ кръвьта на милиони бирателство и ако не сж на
скоро разкрито и демаскирано усилия ще се разбиятъ въ ко публично да изявяватъ своите човъшки сжщества "потриватъ правени контра предложения,
отъ американците и проявена лективното и общо желание желания. И силите не ще от- ржцБ и насърдчаватъ изтреб комисията требва да иска обя
лението на народитБ.
снения отъ Вашингтонъ.
та нервность въ Лондонъ, не на народите.
казватъ да обръщатъ най-се
свойствено за англичани, говоКореспондентъть отъ Лон
риозно внимание на исканията
рятъ за голъмата изолация на
донъ
на „Ню Иоркъ Таймсъ
които тия населения ще фор- А г. Бриянъ квалифицира иска
Англия въ събитията отъ грасъобщава, че американското
молиратъ въ бждаще."
нията за справедливость и чо правителство требва, да си да
маденъ международенъ маЕто вече десеть години от- вБщина на всички тия нацио де сметка, какво не ще може
щабъ. Доказа се, че инициати
Японски колонии
какъ договорите еж подписани налности, гарантирани ужъ съ да убеди света, че Америка
вата и доминирующето поло
Въ
изложението въ Нагоя и ратифицирани и населенията! «мирните" договори, като кон има нужда отъ отбрана и то
жение въ Европа принадлежи
(Япония) Манджурия и Монго въ Рутения всекидневно на- спиративни акции срещу уста- отъ една флота тъй силна ка
на Франция.
лия
били наредени между япон праздно очакватъ автономията, новенитъ правителства и редъ то английската. Требватъ едни
При надигащата се национапъосвободителната война въ цъ ците колонии. По тоя поводъ ВЪПрБКИ ГБХНИТБ МНОГОбрОИНИ отъ О. Н.
други Хугесъ и Балфуръ от
лия свътъ, притисна още пове Китайския министъръ въ Токио, петиции отправени до О. Н. по
Не молби и петиции, не съл колкото нови адмирали.
че Лондонъ къмъ Парижъ. НБ- по инструкции отъ Нанкинъ е тоя въпросъ.
ма другъ на когото Англия да протестиралъ предъ японското Между това, НБма да имаа зи и излияния драги унгарци
, . . С т м у .WDU,
п о п а ма " " | И руТвНИ в ПОТрБбнО, Э ОрГвсе облегне. Една ограбена, уни правителство.
миръ
безъ
справедливость,
ни-, НИЗирание на всички подтисна
зена и тормозена Германия не
то за насъ, нито за НЭШИТБ
„Le Matin" съобщава:
може да бжде тамъ, кждъто е
съграждани, преди справедли- ти народи въ борба съ ЦБЛИЯ
За заместването на танко
тоя режимъ освБтенъ отъ мир- вете, чиято конструкция е за
Англия. Една съзремена Русия
востьта да възтържествува."
е органически най-страшния
Значи следъ НБМЦИГБ, следъ нить договори и О. Н., за да бранена, Германия понастояврагъ на империалитическа
въ Индия
македонцитъ, следъ добруд- ги съборимъ и изкоренимъ изъ щемъ употребява открити ав
Англия.
По поводъ установената ан жанцитъ, следъ бесарабцитБ, дъно. Всичко друго сж палиа- томобили, които по всичко приглийска анкета на събитията следъ трансилванци, следъ хър- зиви. Само тъй ще можеме да личатъ на танкове. Тези авто
Една Италия дебне конфлик въ Индия, ИНДИЙЦИТБ се гот- ватци и черногорци, следъ ук разчитаме на успБхъ въ спра мобили, твърде силни сж въотите, за да ги използва мак вятъ да я бойкотирагь. Аги раинци, следъ елзасъ-лоренци, ведливость, пр§ва и човБЩина. ржжени съ топове. Те иматъ
симално за смътка дори на Ан тира се, да се обяви обща ста и пр. и пр. и унгарцитБ и ручетири колелета свързани съ
глия. Една Франция, която из чка въ ц-вла Индия за 24 часа тенитъ въ Чехославия, констаединъ кордонъ. Благодарение
ползва най-добре резултатите на 12., X. когато се очаква ири- тиратъ единъ и сжщъ режимъ
на това изобретение, тия авто
отъ войната, създаде свои кре стигането на анкетната коми- на денационализация и асими
мобили могатъ . да преодоляватъ всекакви мжчнотии.
лация подържанъ отъ О. Н.
атури и ги уголъми по неесте- сия Симонъ.
Политиката на Лондонъ и Парижъ

Манджурия и Монголия

Автомобили Танкове

тишпш дивиш

Четете
„Свободна Добруджа"

СВОБОДНА ДОБРУДЖА

Брой 38

турци Благотворителност на
Игра съ малцинствата Добруджанските
въ Цариградъ
и обезоржженията
д-во Добруджа
Ромънска ж е с т о к о с т ь и н а д ъ
Около работите на О. Н. по
турците
Малко момче сираче родомъ
въпросите за малцинствата и
отъ с. Алмалий, Силистренско,
по обезоржжението, по-гол-feЦариградъ октомври 1928 около 15 годишно е избегало
мата часть отъ германската
Добруджанската емиграция отъ ромънците. Идва въ Со
лреса ги намира отрицателни. въ Анадола и Цариградъ не е
, В. .Форверцъ" органъ на со- малка. Разбира се болшинство фия. Адресира се за услуга
къмъ просветно Благотвори
циалъ-демократит-fe пише:
то е турска. Българите еж телното д-во „Добруджа" въ
„Нищо не се получи за мал малко. Турската емиграция въз София. Секретаря го изпъжда.
цинствата, нищо за обезорж лиза на около 40000 души отъ
Иматъ думата дамите отъ
жението. Англия, безъ ВСБКО която около 10000 еж само въ
противоречие е най-го лемата Стамбулъ. Всички еж избегали сжщото д-во съ големитъ бла
лречка въ О. Н. Подъ дирек поради непоносимия ромънски готворителни сърдца.
цията на Гжшендънъ, неговата режимъ въ Добруджа надъ
тактика на отлагания се мани безащитното добруджанско на
фестира повече отколкото при селение. Болшинството еж об
Чемберлена. Това не е О. Н., рани и прогонени. Влашката
което е отговорно за неуспеха администрация ги заставя да се
л о проекта за обезоржжения изселватъ, като посе^атъ вър Добруджа, Октомврий 1928 г.
та, но правителствата преди ху турските нрави — брутално
На 8 и 9 т . м. на силистрен
всичко и то най-главно на го влизатъ въ кжщите на турчи
лемите военни и морски дър на посегатъ на яшмацитё на ското пристанище пристигнаха
жави, на първо место консер кадъните и техната
честь. два шлепа колонисти. Очаква
вативното Британско правител Скаернятъ домашните и ги гра- се пристигането на нови, за
ство. Това еж народите, отъ бятъ както грабятъ и българи щото големи иземвания на хра
«оито зависи да се продължа те. Пждятъ ги да бегатъ въ ни отъ българите се вършатЪ;
ва тъ ли военните тежести и
Анадола. Откупватъ имъ имо правятъ се списъци на българ
заплашванията съ война.
тите и кжшлите на безценица, ските кжщи изъ селата, кжАнглийскиятъ народъ повече, за толкова, колкото едва имъ дето ще ги настаняватъ, нови
-отколкото всички други носи стига да си извадятъ паспортъ. описи на коли, които ще ги
отговорност
за
бждащето Всички еж въ големи лишения превозватъ.
Населението е подъ постоян
развитие на въпроса за въо- и мизерия. Правителството и
ржженията. Деньтъ наближава тукъ както и въ България не ния гнетъ на цинарските на
когато мжжегв и жените въ може да насмогне да се яви падения, тероръ и обири.
. Англия ще се явятъ предъ ур навреме за да задоволи голе
Въ е. Каджкьой цинцарите
ните. Отъ тяхната бюлетина мите имъ нужди. Настаяявание- обезчестила жената и дъщеря
ще зависи бждащето не само, то и тукъ върви мудно. Всички та на Из. Добруджановъ.
за ГБХНОТО отечество, но още съжаляватъ защо еж напусна-_
Отъ нападението на Цинца
за обезоржжението и за О. Н. ли. Настроението е много сил рите въ сжщото село, кждето
щГазетъ Женералъ де л'Але- но срещу царящата система на клали овце, кокошки, гжеки,
мат" пише:
пуйки, грабили храни, зяносвавсекжде на обезправяване.
ли лозята, и пр. з а г у б и т е
«Времето мина когато опти
Д. И. Илиева възлизатъ на около 200,000 лв.
мистите се над-feeaxa още за
една ефикасна акция на О, Н.
Въ с. е. Гарванъ и Попина ежпо обезоржжението. О. Н. мо
що. Залавяли селяни — мжже
же да преследва своите хума
' и жени. Отвеждали ги въ учи
нитарни работи, за да премах
лищата, кждето ги събличали
не търговията съ опиумъ. Гер ?
голи и така ги биели, а жените
Съ параходътъ, който вър и момичетата безчестили.
мания ще сътрудничи благо
склонно, но по въпросите отъ наха презъ л-втото гостите-руСпециална делегация отиде
големата политика. сл-Ьдъ не сенци отъ Силистра дошли еж въ Букурещъ да се оплаче, ала
и.
двете
деца
на
вдовицата
Пе
говото последно фиаско то, О.
трана Атанасова отъ Силистра^ правителството не обърнало
Н. загуби да играе роля".
Едното се казва Петра Ата внимание. Оплакали ежи предъ
пГазеть де ла Кроа* пише, насова 14—15 годишна, а дру прокурора въ Силистра и той
•че германските делегати въ гото Димитъръ Атанасовъ 1о не обърналъ внимание. Цинца
Женева не поставиха правилно —12 годишенъ.
рите продължаватъ да вилвъпросите. Не се касае за Гер
неятъ насърдчавани отъ сена
Отъ
децата
нема
никакво
из
мания, да постигне обезоржтора българоубиецъ Ташко Пу;жение на другите, но да по вестие. Майката се много тре черя и неговото орждие Ал.
вожи
за
техната
сждба.^Децалучи .розволение, да развие
Чоти.
своето въоржжение, щомъ ка та еж взети отъ некой си адЦинцарите на всека крачка
то не може, да се постигне вокатъ Димитровъ. Въ техъ е казватъ на българите, хайде
имало некакви ценни документи. махайте се отъ тука. Вървете
обезоржжение.
Който знае нещо за въпрос въ България, зере тука ще ви
„Газетъ де Франкфурте пи
ше: деветото събрание на О. ните деца и кжде се намиратъ изтепаме.
Н, съзнателно избегна отъ за да съобщи на адресъ Иванъ
Има цинцари дошле отъ Гор
дължението по въпроса за Василевъ, Захарна фабрика — на Джумая. Некой еж служили
обезоржженията и че тоя не- Русе.
и въ българската армия. И те
успехъ се дължи на разногла
еж нахални и брутални. Наши
сието между Англия и Съеди
българи имъ казватъ: вие поне
нените Щати.
проса за малцинствата за иду както сте живели въ България,
„Le Matin" пише; По пред щата сесия. Поставениятъ въ- не бивайте като другите.
— Не може. Паднало ни е
ложението на Адачи, съвета просъ е билъ въ връзка съ зана О. Н. реши на 26. IX да тварянието отъ Полша на учи сега ще го използваме, а пъкъ
вие идете на нашите места въ
отложи изучаванието на въ- лищата въ Горня Силезия.

Нови цинцарски колони

Загубени добружанчета

Сиври С и н е к о в ъ

[Сюргюнлнята печели
Дума, дума отваря казва при
казката, та сте- седнали да ми
разправяте за сливане на те
ченията.
Течения, . . . да, има много
видове течения:земни, подзем
ни, въздушни, водни, топли,
студени, идейни, човешки, кръв
ни, мжжки, женски и много
други още животински, чисти и
нечисти течения. Когато напримеръ една кучка се разбесува, подире й тръгватъ една
сюрия големи и малки песове.
И това е ецинъ видъ течение.
Та течение ли е то, не ми го
явалеге, много еж те, чисти, не
чисти, добри, лоши и прочие
и, ще ги сливате 1 Невъзможна
работа.
Вземи ти да речеме, Голщромското течение отъ Атлантиче
ския океанъ, че тръгни съ не
го презъ Европа и цела Азия,
-la иди чакъ въ Индийския

океанъ, да търсишъ Тайфуна,
защото и той е единъ видъ
течение, че да ги помирявашъ
баращисвашъ и да ги сливашъ!
Гдето нема влезе въ работа.Ще
гонишъ ветъра, дето се казва.
Мене ако питате, азъ по бихъ
прецпо.челъ да си взема Голщромското течение, и да си го
прекарамъ презъ Балкана. Че
каквото е мекичко тъй топличко,
да ни промени тука хавата, че
да нема вече мразъ, студъ,
зима, а да стане все на про
петь и лето. Да видишъ ти
тогава благатъ- животъ, зелено
на всекжде, невижданъ берекетъ, по четире реколти на го
дината ; да нема грижи за печ
ки, топливо, дебели дрехи и
прочие изкуствени работи, та
да видишъ ти, гдето казватъ,
щастливъ животъ въ тесни
гащи. Кажи-речи, че хората не
ма му мислятт. толкова много
за това и онова, че немало, а
доволни и предоволни ще тръгнатъ голи дори. Разбира се, че
не съвсемъ голи, защото то ще

бжде хептенъ грехота отъ Бо
га и срамота отъ хората.
Да, да, тъй да рачите всички
да го сториме! А пъкъ туй Тай
фуните, т е еж китайска — япон
ска работа. Нема какво да имъ
ги бъркаме, т е , англофренците
се каратъ за техъ. Нека си ги
взематъ и си ги курдисатъ въ
Лондонъ и Парижъ. Пъкъ да
дадатъ и на Бепградъ, Прага
и Букурещъ, нали еж техни и
хаиръ да видятъ отъ техъ.
Ако ще би все на циклони и
тайфуни да станатъ, да се
ометатъ отъ земята, та да не
остане коренъ и поменъ отъ
туй контове, сжрове, боери, чо
кои и темъ подобни редки чо
вешки сортове, та да миряса
и с в е т а . Туй му и при
лича — големи хора съ голе
ми работи се сливатъ, та ако
ще би и въ дъното на Тихия
океанъ да се курдисатъ. Нали
виждате натамъ имъ е окото.
Тъй, тъй, не имъ бъркайте
и недейте иска съ техъ да се
сливате. Ще объркате целия
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Адвокатътъ въ Разградъ

Юрданъ К. Трифоновъ
премести писалището си задъ голямата джамия, до
железарския магазинъ на Пенчо Т. Бобчевъ

„Стефанъ К^р^дж**"
питиепродавница
Ул. Царь Борись и Алабинска, съобщава на ДОБРУДЖАНЦИ и ПОЗНАТИ, че пустна въ продажба

собствени вина и ракии
Предлага винаги ПРЕСНИ ЗАКУСКИ НА СКАРА
Отъ съдържателя Игнатъ Игнатовъ.
България. Ние ще влеземе въ
вашите кжщи и толкова.
Така не могатъ да бждатъ
нахални, да биятъ и ограбватъ,
ако самата власть не ги подър
жа. Явна е силната тенденция
на една бърза} денационализа
ция. Убедихме се, че всички
наши оплаквания еж напразни.
Ще търсиме други начини да
пазйме живота и имота си.
Делнорманлиевъ

Колонисти отъ Ромъния
къмъ Добруджа
Ломъ 22. X. 1928 г.
Отъ тукъ минаватъ шлепове
пълни съ ромънци отъ стара
Ромъния, отправляваниза къмъ
Добруджа. До сега еж минали
4 шлепа съ повече отъ 150 се
мейства. Днесъ мина другъ
шлепъ. Ние сме работници, ха
мали по пристанището. Разтоваряме карбитъ. Видехме тия
нови колонисти по нашите род
ни места, които ще бждатъ на
станявани по нашите кжщи, ще
заграбватъ нашите имоти.
Запитахме ги кжде отиватъ.
Отговориха — въ Добруджа.
Тамъ ще ни даватъ кжщи
ниви и всичко необходимо.
— Но кой ви ^изпраща, пи
таме ние. Защо напускате ва
шите имоти?
— „Стату", отговарятъ те.
— Знаете ли, какво е насе
лението въ Добруджа?

П. П. Що се отнася до пис
мото ви, че сестрата на Израилъ П. Габе, Дора Габе, се е
мжчила да опровергае факта,
че той беше въ услуга на ро
мънската власть и специално на
полкови. Петреско, азъ твър
дя изнесените обстоятелства за
неговото свидетелство предъ
ежда въ Добричъ противъ бъл
гарите и че това беше презъ
1920 год. Пъкъ кога е умрелъ
това не ме интересува.
Колкото пъкъ до големите
заслуги на покойния П. Габе,
ще ви изпратя всички провере
ни данни за неговата дейность
въ Добричко, когато ги събе
ра и тогава ще видите - дали
ви заблуждава мъ.
— ЗнаеМе; Че Тя е населена
Сжщия
съ българи и турци.. Това еж
ни казали. Но какво да направиме, когато насила ни пращатъ. Казватъ ни, че всички
българи~сж преселени въ Бъл
Г-нъ Борисъ Петровъ ги мно гария, а имотите имъ еж оста
го харесва и въ в. «Добруджа" нали безъ стопани. Казваха ни
на дълго се занимава съ техъ. още, че българите въ Добруд
За това и сиизбралъ напълно жа не знеели да обработватъ
подходящъ псевдонимъ Брутъ, земята".
което по речника на X. ГенаВсички митнически и порто
диевъ значи: тъпакъ, дебелакъ,
щуракъ, а по тоя на Ла Русъ ви чиновници се възмущаватъ
значи още и скотъ. Тъй че той като виждатъ всичко това.
Така значи, българите не
нема да се сърди, ако вие се
знаели да обработватъ земята.
спрете на което и да е име.
Те еж избегали въ България и
Само пъкъ инициала „П." въ земята имъ останала безъ сто
в. „Добруджа", на Ангелъ Стоя- пани. Това показва, че отплановъ, понеже има влашки ко тата ще бжде по-жестока. Не
рень, и восъчна окраска, то ка добре да запомнятъ влаш
по говоримия речникъ значи ките чокои и сатрапи.
Пунгашъ. Тукъ вече место за
изборъ нема.
Г. Петковъ

За псевдонимите

светъ, та и Господь каилъ нема
да стане. Дипъ добре си е наредилъ той работите: на една
страна турилъ добрите тече
ния, на друга лошите, на една
— чистите, на друга — мръс
ните, на една — мжжките, на
друга женските, съ една дума
отделилъ тия, дето добро носятъ отъ ония, които сеятъ ка
тастрофи, пустошъ, смърть за
блуда и всичко лошо за хора
та. То и мжжките не еж твър
де за мирисане, ама като всеко правило и тукъ си има из
ключение.
Науката ни казва, че само
еднородните работи се сливатъ.
А какъ ща слеете доброто съ
лошото ? То не може да стане
и хичъ не си хабете напраздно
акъла. Видите ли тия дето си
приличатъ, какъ се сливатъ.
Кой може да побърка тъй напримеръ на сливането на Габиното течение съ туй на Двуличния Пунгашъ, на Брадатия
Плагиатъ и на Глупавия Малчуганъ ? Приличатъ си по всич

ко, хемъ еж естествнни, хемъ
еж и сродни. Всичките еж ед
нородни, гдето се казва, на
пълно прилични — нечисти —
едното природно нечисто, дру
гото, двулично — влашко пунгашко — събирано отъ много
лица, третото плагиатско кра
дено такова, а четвъртото, малчуганско, глупаво, гдето се
казва, на детски сюргюнъ при
лича. Кжде ще ходишъ да го
бъркашъ. Оставете тая работа
за пожарникаря. Той си го бър.
ка, той ще си го сърба.
Май длъжко ще му е името
и мжчничко ще го произнасяте
— Чифуго християнско; влашкопунгашко, брадато-плагиятско,
глупаво-сюргюнско течение. То
стана по дълго и отъ великден
ските пости, ама по-добре съ
едно име свикнете и го казвай
те Сюргюнлията течение, та
всеки да ви разбере и да му
е лесно. Е, съ сюргюнлия те
чение ли ще искате да се сли
вате? То вече хептенъ на ни
що нема да прилича.
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СВОБОДНА ДОБРУДЖА

Свещенна глупость! Добруд
жа биде хвърлена въ лапите
на румънската олигархия не че
сжщите тези империалисти не
знаеха кжде е Добруджа и
Демаскирането на Я. Стояновъ и А. Господиновъ
какво население има тя, както
На 7 октомври се състоя го- безъ да ни отнемашъ толкова иска-да ни увери и Господи
лемо събрание на д-во „До много отъ скжпото време.
новъ, ами защото така дикту
бруджа". Присътствуваха за
ваха техните политически ин
Взе думата
пръвъ пжть съвършено нови Ив. Георгиев*, който въ сбита тереси. Нима г. Буровъ не
хора, млади и стари жени, речь изтъкна единството въ знае кжде и каква е Добруд
ученици, ученички, нови канди- борбите на добруджанското жа, та публично се дезинтере
доти-студенти и пр. Личеше, население съ тия, които леви сира отъ нейната еждба? Яко
че не току тъй случайно не се цата въ организацията иска да едни или други заради полити
водятъ 'тия хора. Пролича, че наложи. Съ цитати отъ добру ческите си сметки могатъ да
това не е добруджанско съ джанската преса излизаща въ увековечаватъ робството Внадё
брание, а нещо друго.
Добруджа, той доказа, че на нашата родина или да се деПродължиха дебат ите по селението въ Добруджа съв- зинтересиратъ отъ нея, то до
отчета на настоятелството. Го семъ не мисли тъй както Яс. бруджанското население и еми
вори Я. Господиновъ. Изтъкна, Господиновци и Сие, нито води грация за нищо на света нема
че не бива да се отрича дей- борбите си по пжтищата, които да се откажатъ, да се борятъ
за нейната свобода и да търностьта на настоятелството. те му сочатъ.
Което требвало, то било на
„Напротивъ — каза той •— сятъ пжтища за отиването
правило. Ето каза той, и по отъ цитираното се вижда, че къмъ нея.
сочи четиретехъ брошури из тамъ не отделяте борбите на
Я пжтищата, които ние содадени отъ д-вото за О. Н., добруджанци отъ тия на дру чимъ и които вие таксувате ни
това еж дейностьта на .ко гите подтиснати народи, защо повече, ни по-малко като бол
митета.
то тамъ ясно се схваща, че шевишки, еж такива продикту
Единъ гласъ — това е шар най-големияте виновникъ за вани отъ самия животъ.)
латания. Тия брошури не еж днешното положение е импе
Найнапредъ добруджанския
на д-во Добруджа, нито на ко риализма, който потиска и гра въпросъ е преди всичко въ
митета, а на д-вото за О. Н. би чужди народи. Като цитира просъ на добруджанци безъ
Г-нъ Вичевъ, продължи г. пасажи отъ поменатата преса, разлика на вера и народность.
Господиновъ ни говори, че въ които се прави верна кон И само когато той се поеме
презъ негово време имало по- статация, какво О. Н. е такова отъ техните ржце (той вече е
голема дейность, по-големъ на победителите, че то е без поетъ) само тогава може да му
животъ. Тогава се чувствувало, силно да наложи на суверен се даде правилно разрешение.
че сжществува добруджанско ните държави, каквото и да е И добруджанския въпросъ може
движение. Това е верно, ала свое решение, той продължи: да се реши безъ остатъкъ само
тогава имаше фондове, пари. Яко всичко това се казва въ въ рамките на една балканска
Само азъ съмъ ходатайству- Добруджа, пита се кжде сме ние? федерация. Яс. Господиновъ
валъ да се отпустнатъ 140,000 Не еж ли чуждите интереси, идва въ ужасъ само при изголв. И за това е имало дой които ни диктувате другата варянёто на този терминъ. То#
ность.
политика, следвана отъ нашите било лозунге на политическа"
— Това е провокация отъ ржководства?
партия, но не можело да бжде
„Когато ние кажемъ всичко такъвъ на една национална
ваша страна, апострофира г-нъ
това, което се казва въ До организация. •
Вичевъ.
— И половината се изядоха бруджа, насъ ни обвиняватъ Я то не е само лозунгъ, а
въ „Ялказаръ" добавя предсе въ „опасенъ" болшевизъмъ, и реаленъ предуктъ отъ печал
и едва ли не се смета, че за ната история | на балканските
дателя Я. Стояновъ.
— Мълчи поне ти, защото плашваме устоите на българ народи, то е(насжщна необхо
всичхите суми минаваза презе ската държава.
димость днесъ и едничка база
„Всичко това е резултатъ на утре, върху която могатъ да
вашата Добруджанска Банка,
чийто членъ-делегатъ беше оная партизанска психология, добиятъ национална свобода
ти. Изложи другаря си на топа която се насажда отъ 1925 го поробените и да се изгради
на устата и отговорности, да дина насамъ.
бждашето техно благоденствие;
си продава нещата, а ти си
Въ заключение Ив. Геор само чрезъ едно такова спора
направи своя кжща.
гиевъ отправи апелъ, да се зумение балканските народи
— Язъ искахъ да кажа, че заработи по-интензивно за из ще пресекать вмешателствата
една часть се изядоха отъ де кореняване на тая партизанска на разните империалисти, ще
психология, да се просвещава престанатъ да бждатъ техни
легатите. . .
Чуватъ се гласове: „Я I.." младежьта въ духътъ на бор орждия и пушечно месо, {за
бата за свобода и се научи на каквото пакъ ги приготовлякорегиратъ се.
— Да избереме анкета. Из самопожертвувание за делото, ватъ, и ще добиятъ пълна еко
браха се Тр. Трифоновъ, Р. като завърши съ думите на номическа и политическа неза
знаменития унгарски поетъ Пе- висимость.
Ганчевъ и Ят. Янковъ.
И така продължава г. Госпо тьофи: „Любовь и свобода азъ Въ борбата си за свобода
диновъ, групата, която пред искамъ на земята, — за лю- добруджанци не еж самички.
ставлява Д-ръ Вичевъ иска бовьта ще дамъ живота си, Въ Ромъния пъшкатъ близо 7
а за свободата ще дамъ илю: милиона инородни „малцин
„Балканска Федерация".
— Иска я и Янко Сакжзовъ. бовьта".
ства". Въ единната борба на
— Да, Янко Сакжзовъ я иска
Взема думата Д. Ганевъ, тези малцинства и ве подкре
отъ името на една партия, а който отхвърли твърдението пата, която "ще намерятъ въ
Добруджа има хора съ разни на некой, какво задачите на лицето на самия 'ромънски
убеждения. Националистите ис- организацията биле само да народъ, пъшкащъ подъ боту
катъ обединение съ България. задоволявате непосредственни- ша на сжщата олигархия, е за
те нужди, на бежанците.
— Но и ти го искашъ.
лога за успеха на тази борба.
— Това не е верно.
Ние открито твърдимъ че
Наредъ съ добруджанския
— Чети резолюцията на кон пжтищата, по които се води въпросъ сжществуватъ и беса
греса, която самъ си писалъ, добруджанската емиграция отъ рабски и трансилвански. Нито
Ти не знаеше, какво бъбри шъ. официалното нейно, ржковод- Русия, нито Унгария еж се от
Или „Балканската Федерация" ство еж пжтища, които не ще казали отъ своите области.
доведатъ до разрешение до Разрешението на тези три въ
искате само за тонковците?
Парламенте на подтиснатите бруджанския въпросъ, напро проса е въ тесна връзка. Ние
народи, казва Господиновъ тивъ, те могатъ да му доне- требва като организация да
Разбирате ли на кжде ви води сатъ нови страдания. Схваща потърсимъ и установимъ тази
това — натамъ кждето водятъ нето, какво добруджанския въ връзка.
болшевишките искания. Ние просъ е такъвъ, между две Ето това еж те не новите,
не можеме да издаваме единъ заинтересовани правителства е а едничко правилните пжтища
безусловно погрешно. Илюзия по които требва да тръгне
вестнике. . .
— Защото ядете парите на та, че чрезъ една реваншна нашата организация, за да
политика отъ страна на Бъл стигне до крайната цель —
организацията.
— Я Вичевъ, продължава гария ще може да се даде Свободата на Добруджа. Яко
Господиновъ, издава два вест едно решение на националния Яс. Господиновъ и другарите
ника съ една тенденция. Раз въпросъ е крайно пакостна. му виждате въ тези пжтища
бирате това всичко нали, защо Миналите опити въ това отно „болшевизъмъ" и опасность за
шение, опити, които разпъ империализма, то поробените
и какъ става. Точка.
Събранието протестира, че наха на кръсть Македония, не само на Балканите, ами
Госпоциновъ се отвлича отъ обезлюдиха Тракия и хвърлиха изъ цвлъ светъ ги възприетемата, а поставя въпроси все въ черно робство Добруджа, матъ и смело крачатъ по техъ,
еж най-силния аргументе срещу защото само чрезъ техъ те
на лична почва.
— Но свършете, г. Госпо този начинъ на разрешение. ще строшатъ веригите на на
диновъ, прекжеве го предсе Вземайки поводъ отъ об ционалното робство, подержа
дателя.
стоятелството, какво добру но отъ империализма и него
Господиновъ нервиранъ от джанското население е едва вите агенти отъ рода на Яс.
говаря: да, издава два вестни 500 хиляди, че то не може Господиновъ за да стигнатъ
ка и то съ болшевишки пари да води успешна борба срещу върха на свободата".
една 15 милионна Румания, Яс. Думите на Ганеве беха из
и слиза отъ трибуната.
Единъ гласъ. Ха тъй де. Туй Госпоциновъ обръща очи къмъ пратени съ живи удобрения.
ли ти ё билъ зора. Можеше да западъ, къмъ империалистите
го кажешъ още въ началото и техното О'. Н.
Печатница „Гладстонъ*

щото редовно събрание

JgflBHfl ДИРЕКЦИЯ ЗН НЯСТЯНЯВЯНЕ ВЪНШицит^

ОБЯВЛЕНИЕ

№ IS

Главната дирекция за настаняване бежанците обявява
че на 3 ноемврий, т. г. до 10 часа преди пладне въ софи*
ското и бургаското окржжни данъчни управления ще се пр<
изведе търгъ съ тайна конкуренция за отдаване на предпр!
емачъ масово построяване въ отделни селища бежански кц
щи отъ тухли по форфетерна (кутурична) цена една кщ
както следва: Въ с. Папаросъ (анхиалско) 250 кжщи съ npv
близителна стойность 12,500,000 лв; въ с Домусъ-Орман
(айтоско) 100 кжщи — 5,000,000 лв.; въ е. Урумъ-Ени-Кьо
(айтоско) 29 кжщи — 2,000,000 лв.; въ гр. Янхиало 100 кжщ
— 5,000,000 лв.; въ гр. Месемврия 182 кжщи — 9,100,000 Л|
Василико 120 кжщи — 6,000,000 лв.; въ гр. Яхтополъ 12
кжщи — 6,000,000 лв.
Всички кжщи въ едно селище (градъ или село) състав
ляватъ предметъ на едно предприятие. Конкурента попълв|
и подава специално предложение, което получава отъ глав
ната дирекция за настаняване бежанците и бургаското ок]
ржжно инженерство. Въ него (предложението) конкурент^
требва непременно да предложи цени за всички 5 тип(
кжщи, а именно пълна редова, централа, редова, минималщ
и за тютюнобубарско стопанство. ';Понеже за строежа HI
бежанските кжщи може да се употреби дървенъ материшп
местно производство или дървенъ материалъ доставенъ оп
чужбина, то всеко предложение требва да съдържа за веем
типе кжща два вида цени: а) Цени съ дървенъ материал!
местно производство и б) Цени съ дървенъ материалъ до
ставенъ отъ чужбина. Доставения отъ чужбина дървенъ ма
териалъ нуженъ за строежа на бежанските кжщи се осво
бождава отъ заплащание на вносно мито и всекакви друг|
данъци, такси и берии. Залоге за правоучастие въ търга е ^
на сто отъ определената приблизителна стойность на пред«
приятието въ банково удостоверение, който залоге се до*
пълня съ 5 на сто при сключване на договораТържните книжа могатъ да се видятъ всеки приежг*
ствене день отъ 3 до 5 часа следъ обеде въ канцеларията
на главната дирекция за настаняване бежанците въ София;
бул. „Дундукове" № 21 въ зданието на д-вото „Български
Фениксе" V-тия етажъ въ стая ,№ 8 и въ бургаското.окржжно
инженерство.
София, 20 октомврий 1928 год.
Отъ главната дирекция.
ГЛАВНЯ ДИРЕКЦИЯ ЗЯ НЯСТЯНЯВЯНЕ БЪЖННЦИТЪ

ОБЯВЛЕНИЕ № 15,551
На 28 ноември 1928 год. въ 10 часа преди обедъ, в ъ
помещението, на Софийското Окржжно Данъчно Управление
ще се произведе търгъ съ тайна конкуренция за отдаване на
предприемачъ направата на камененъ и земленъ насипъ за
обреговяване на езеро „Вая" отъ къмъ гр. Бургазъ. При
близителната стойность на предприятието е 20,700,000 лева.
Залогъ за правоучастие въ /търга е 2% отъ приблизител
ната стойность на предприятието, който
при подписването
на договора ще се допълни до 5% ° т ъ добитата на търга
обща ц-Ьна. Всички разноски ino

сключване

и

обгербивоне

на договора, както и.обгербоването на тръжните и други
книжа, подлежащи на обгербоване еж за сметка на пред
приемача. Освенъ залога конкурентите требва да предста
вяте и изискуемите се по чл. чл. 125 и 127 оте Закона за
бюджета, отчетностьтв и предприятията документи. Лоемнитъ
условия и другите тържни книжа могатъ да се видятъ всеки
приежтетвенъ день и часъ въ отделението за водите при
Министерството на Земледелие™ и Държавните имоти
ул. „Клементина" № 18.
София, 25 октомврий 1928 год. Отъ Главната Дирекция
ГЛАВНЯ ДИРЕКЦИЯ ЗЯ НЯСТЯНЯВЯНЕ БъЖЯНЦИТЪ

ОБЯВЛЕНИЕ № 16
Главната Дирекция за настаняване бежанците обръща
вниманието на интересуващите се, че въ Държавенъ вест
никъ, брой 172 отъ 29 октомврий т. г. ще бжде публикувано
обявлението й № 16 отъ 25 октомврий т. г., съ което е
ооявенъ търга на 7 ноемврий т. г. до 10 часа предъ обедъ,
се тайна конкуренция ве Софийското, Бургаското, Варнен
ското, Видинското, Вратчанското, Мастанлийското, Плевен
ското, Петричкото, Русенското, Търновското, Шуменското,
Пловдивското и Хасковското окржжни данъчни управленияза
отдаване на предприемачи направата ка 2973 бежански>жщи.
Всички кжщи въ всеко едно селище Сеело или градъ) съставляватъ предметъ на едно предприятие, затова предлаганите
отъ конкурентите цени требва да се отнасяте до предприя
тия по села и градове. Конкурента попълва и подава спе
циално предложение, което получава отъ Главната Дирекция
за настаняване бежанците и съответните окржжни инженер
ства. Въ него (предложението) конкурента требва непре
менно да предложи цени за всички 5 типа кжщи, а именно.пълна редова, централна, редова, минимална и за тютюно
бубарско стопанство. Понеже за строежа на бежанските кжщи
може да се употреби дървенъ матерйялъ местно производ
ство или дървенъ матерйялъ доставенъ отъ чужбина, то всеко
предложение требва да съдържа за всеки типе кжща два ;
вида цени: а) цени се дървенъ материалъ местно производство и б) цени съ дървенъ матерйялъ доставенъ отъ чужбина.
Доставения отъ чужбина дървенъ матерйялъ нуженъ за строежъ
на бежанските кжщи се освобождава отъ заплащане на
вносно мито и всекакви други данъци, такси и берии. Залогътъ за правоучастие въ търга е 2 на сто отъ оферираната
стойность на предприятието въ банково удостоверение, койта
залоге се допълня до 5 на сто при сключване на договора.
Тържните книжа могатъ да се видятъ всеки приежтетвенъ
день отъ 3 до 5 часа следъ обедъ въ Главната дирекция за
настаняване бежанците въ София, бул. „Дондуковъ" № 2J
въ зданието на дружество „Български Фениксъ" V етажъ въ
стая № 8 и въ Бургаското, Варненското, Видинското, Врат
чанското, Мастанлийското, Плевенското, Петричкото, Русен
ското, Търновското, Шуменското, Пловдивското и Хасков
ското окржжни инженерства.
гр. София, 25 октомврий 1928 год.
Отъ Главната Дирекция

