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АЛЕКСАНДРОВА

Въпамять но fpiTi
МИЛАД ИНОВИ
„Защото в* «дкнъ в*къ, ва правдата гдухъ,
Разбуждаха оив» народния духъ
И на братя родни чревъ родното н ово
Хв готвиха битва и б&деще ново !.,"
Въ страниците си българската
културна история отбелязва мно
го светли епохи, имена. Една та
кава добра, свътложизнена епоха
представя българското духовно
Възраждание презъ миналия В-БКЪ,
КОЯТО създаде неумиращитъ име
на на Паисия, Берона, Априлова,
Бозвели. Бавно, мжчително изти
чатъ годините на турското без
просветно робство. Бавно, но си
гурно къмъ края на това робст
во се Открояватъ първите големи
проблесъци на националното съз
нание у българина, разгорели ее
буйно — ярко презъ XIXя векъ.
Създава се презъ 'това време тъй
наречената епоха на духовно и
национално българско Възражда J
не, гонещо въ Двоите крайни не
1

ТОтпг

V V l i T i

Найярките представители на
възраждащия се българизъмъ въ
Македония — «страната на ве
ковните стенания; майката на ве
лики имена" презъ тОва време
сж братя Миладинови — Дими
търъ и Константинъ.
Както имената на светите ма
кедонски братя Кирилъ и Мето
дий сж свързани навеки и сж
станали символъ на страдание и
безсмъртие, тъй и имената на тия
двама, македонски братя, родени
десеть века покъсно сж свър
зани съ неувехваща слава въ
паметьта на всички техни едино
родци — българи.
Братя Миладинови сж найвер
ните синове на Македония, ду
ховните водачи на македонското
племе презъ турското робство.
Найгорещите
бранители
на
родния ни езикъ, на родната мно
гострадална земя македонска.
Като Гоце Делчевъ не загина
ха те на некоя македонска чука
Съ Оржжие въ ржка, но изгниха
въ влажните цариградски тъмни
ци, платили тъй съ мжчителна
смърть любовьта Си къмъ родно
то племе, къмъ родния езикъ !
Изгниха въ тъмните зандани, ка
то мжченикътъ Неофитъ Бозве
ли, като герои 1
Въ красивиятъ македонски градъ
Струга, преаъ който протича
буйниятъ Дринъ — „влачещъ съ
струйните си пенливи води зла
тенъ песъкъ", както възпева ро
мантично родниятъ градъ на бра
тята поетътъ Райко Жинзифовъ,
братя Миладинови виждатъ бе
лия день. Димитъръ, пОгОлеми
ятъ, се ражда презъ 1810 год.,
а малкиятъ— Константинъ 20 го
дини покъсно. И двамата полу
чавате високо, редко за времето
образование. Димитъръ Милади
новъ учи въ просветния епирски
центъръ Янина. Изучва основно
гръцки, италиянски, сръбски и
френски езици и става найго
лемОтО светило на измжчената
земя.
Цели години учителствува въ

поголемите македонски градове:
Охридъ, Битоля, Прилепъ, Ку
кушъ, Струга —да кажа изъ це
ла Македония. Дори и отъ най
западната часть на Албания се
стичатъ при високо просветения
и дарОвитъ учитель ученици,
жадни да чуятъ непосредствено
словото що „като медъ се лее",
жадни да се ободрятъ при вида
на огъня, пламтящъ въ очите на
избрания ! Димитъръ Миладиновъ
става учитель не само на малки
те, но и на възрастните, за ко
ито отваря вечерни училища, из
дава учебни ржководства, обуча
ва поновите изисквания на ре
формираните учебни методи, оби
каля цела Македония и съ буд
ното си убедително слово насаж

Ш
ва найгорещъ
застжпникъ на
родната ни речь въ училището,
а проявява неуморность и въ
борбата ни по църкОвниятъ въ
просъ, като пише дописки за
„Цариградски вестникъ" органътъ
на българското будно еснафство
въ борбата му срещу фанарио
тите, събира македонски умотво
рения, заедно съ брата си и пр.
Изобщо, Димитъръ, Миладиновъ
развива широко просветителна
дейность всредъ македонското
население въ онова време, когато
е засилена борбата по църковния
ни въпросъ. Д. Миладиновъ е билъ
бодриятъ стражъ на измжчените
българи въ Македония и той е,
който си спечелва омразата на
гърка Мелетий, кандидатиранъ за
охридски митрополитъ презъ 60
те години. Д. Миладиновъ съби
ра усърдно подписите на недо
волните българи срещу Мелетия
— съ хиляди. Той е, който е и
малъ силата, смълостьта да каже:
„Мразиме хомота, пйзоренъ и
мръсенъ на фанариота"! и пакъ
той, разбира се, е арестуванъ и
хвърленъ въ цариградския поли
цейски затворъ презь 1861 год.,
обвиненъ като „царски врагь'1
Година пролежава въ затвора,
разболява се отъ тежка болесть,
която го и завлича въ гроба
презъ 1862 година.
Дълбоко трогателенъ споменъ
оставя тоя народенъ будитель въ
сърдцата на своите ученици; Гри
гбрий Пърличевъ — последова
тельтъ на тоя македонски деецъ
въ своята неоценима автобиогра
фия свидетелствува следното за
своятъ великъ учитель: „Въ очи
те му гореше свещенъ огънь.—
Те беха две светливи искри, ка
то сяйни лучи на две зарки звез
ди, а словото се лееше отъ ус
тата му като медъ... Огь 10те
учители, които се изредиха презъ
време на учителството ми въ
Охридъ, Митре Миладиновъ бе
ше мнОго полезенъ за насъ уче
ниците. Той ни запозна и съ и

(следва на 2ра стр)

— Урежда редащмоненъ комитетъ

ПРОТИВЪ
ПгрКОМЪРНИТЪ
ДАНЪЧНИ ОБЛАГЙНИЯ
Зеленчукопрздавачитв отъ
нашия градъ | ж решили на
направятъ едЖ' мотивирано
оплаквание до щреспескивното

министерство противъ преко
мерните д а н ъ ц и облагания,
които имъ се нЕ&гат* съвсемъ
несправедливащ
Известно е,ЩА
тоя родъ
търговия винаар', се облага съ
минимум ъ даЦ£къ, имайки се
• Ti*
оставалия не
предъ вид*
продаденъ зелзнчукъ увЪхва,
разваля ce Hf*ce изхвърля.
Нашите
фискална
органи,
обаче, д а в а т ъ Щруго разреше
щение на въпроса, изтъквайки
несправедливия^фактъ, ч^ „на
селе нйето,—ищ н * ма—прину
дсно е Да куо] а зеленчук*,
следователно
(ленчукопрода
вачигв накот ^не загубват*,
бидейки Н
стока отъ
Ясно е, че в ъ случая г в х 
ното облагание е несправедли
во, което изхожда отъ факта,
че фискалните органи далечъ
не познаватъ положението на
своите данъкоплатци.
————^—————

ИЗВЪНРЕДНОТО Ш Ш i i
лигатя^нпродитъ
Женева 26. — В ь главния
секретариятъ ня Л. Н. се раз
вива трескава дейность предъ
видъ свикването ка едно из
вънредно събрание на Обще
ството на народите, определе
но на 3 мартъ н. г.
Въ това събрание следва да
се създаде една специална по
литическа комисия, която да
пристжпи къмъ реалното раз
решение на кървавия кон
фликтъ в ъ Далечния Изтокъ.
Говори се, че пгвли да бж
датъ поканени
Съединените
Американски щати, Русия и
Турция, които не сж членки
на Обществото на народите.

Преди неколко дни, въ едно
— Гости има — рекалъ на ума
близко село се разиграва следна си—мръдна алъшъвериша!
та случка;.
Картината требва да е била...
Кметътъ и кръчмарина сключ трогателна, защото вместо любез
ватъ условие, споредъ което, кол но усмихнатия кметъ, той вижда
кото пжти тропне кмета по пода, намусеното и мрачно лице на гос
толкова бутилки ще занесе кръч подинъ инспектора, който вечно
марина. (Канцеларията на кмета недовйленъ и винаги строгъ, безъ
била надъ кръчмата, на втория да изслуша постигнатото усло
етажъ). При всеко тропане кръч вие" между кмета и кръчмарина,
маринътъ наострялъ уши и внима запраща*бутилките презъ вратата
телно преброявалъ на пръсти и го изблъсква навънъ. На вра»
тата сиаяниятъ кръчмаринъ среща
бутилките.
кмета, който го пита какво търси
Случва се, единъ мразовитъ горе и какво иска.
день, да пристигне нЬкакъвъ инс
— Азъ нищо не искамъ! Иди
пеекторъ, натоваренъ да контро ти и вижъ тОй какво иска!... И
лира дейностьта на кмета. Неза когато следъ малко той влиза въ
белязанъ отъ кръчмарина той се. кръчмата и горе трбпането про
качва на втория етажъ и примръ дължило, обръща се къмъ момче
зналъ нетърпеливо тропалъ по то и казва:
пода. Долу, кръчмаринътъ набро
— Слушай! Гледай си работата.
илъ до десеть, грабналъ бутилки Сега други тропатъ, а кметътъ
те и забързалъ.
си брои... дните.
я

ГолЪми трудности при
Столичната преса обстойно
се заним1ва по въпроса с ъ
данъчното бреме и изтъква
както трудното положение на
финансовата власть, така и то
ва на дангкоплатцитв. Данъч
ните постжпления сж крайно
слаби, въпреки взетите стро
ги м*рки. Всички разпореж
дания на финансовото мини
стерство в ъ това отношение сж
останали безрезултатни, тъй
като всички предвидени пера
въ бюджетите по събирания
та, не могли да се покриятъ.
Така, че данъчните събирания
отъ день на день ставатъ все

Парижъ 26—При разто
варването отъ парахода на
426 бъчви злато отъ Аме
рика за Франция, 6 бъчви
сж, п а д н а л и в ъ м о р е т о .

ределен* резултат*.

6 бъчви злато паднали
въ морето

Имайки предъ видъ това
положение, финансовото мини
стерство решило да вземе стро
ги мерки за събираннето на
данъците.

Изъ политическия животъ
Настоящата
парламентарна
сесия, може да се каже, че е
една отъ найбогатите съ съ
бития въ аналите на ромънския
парламентаренъ животъ. Раз
искванията по земеделските
задължения, съкращението на
бюджета, въпроса за захърьта,
убийствата в ъ Сорока и най
после боя в ъ Камарата  пред
ставляватъ важна страница въ
новата история на нашия пар
ламента ризъмъ. Като прибавимъ
още и идването на г. Титу
леску, ще видим*, че действи
телно политическият* ни жи
вотъ преминава презъ кипежа
на крайно изострени полити
чески страсти, които, възмож
но е, в ъ едно близко бждеще
да ни представят* единъ оп

Въ близките среди на О.
Н. се говори за настжпи
литв важни усложнения в ъ
Далечния Изтокъ, които н е 
разрешени отъ O. Н. ще и
матъ гибелни последствия за
световния миръ.

послаби.
Въ недавнашното събрание
на финансовите
инспектори,
се донесло до знанието на
министерството, че на много
места населението
отказвало
да плаща данъци, надавайки
се, че ще дойде единъ день,
когато и тия задължения щ е 
ли да бждатъ, ако не опросте
ни, то—насрочени.

Неочакваното посещение на
г. Титулеску, днес* за днес*,
е една загатка в * много поли
тически среди. Въпросът* съ
земеделските
задължения е
найкрупният*
понастоящем*,
който не токутака щ е мине
безъ ш у м * и бури.
Съкращенията в ъ бюджети
т е не оправдават* предвари
телните начертания. Ограниче
ните данъчни
постжпления
решително идват* да изме
нят* много работи. И всичко
това т е х н о е свързано с ъ об
щото ни политическо положе
ние, което вдъхва
особенна
загриженость н което [наложи
последните ауденции пра Су
верена.

Плати си абоганеита!
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ВЪПАМЯТЬНА БРАТЯ МИЛАДИНОИ

БОДЛИ

{Продължение отъ I ва страница)

ЯПОИЦИТЪ СЕ ОТТЕГЛЯТЪ, 2000 ДУШИ УБИТИ

БезПраваето цари... Лрейро
примЬръ, въ сърдцата иа Ърщ
четете нтолкокраШно про талиянски езикъ".
Тъй голема е бяла славата на Хуса, Галилея! А въ реда па Л
винциалните
вестници
и
ще
дадатъ въаможвосгь на сани
Съобщаватъ отъ Шангхай:—
се уверите. Въ всеки градъ тоя македонски будитель! Толко вянскитЪ мжченици — героав |
Безрезултатният* опитъ иа тарните войски да прибирвтъ или градче се вършать по ва доверие и обичь е будилъ съ се споменаватъ винаги ииенаяГ
ранените.
японци гв да завладвятъ село
малко или Повече неПравди идейностьта си и съ собствената братя МиладинОви!
всеки вестникъ се провиква, си личность!
И въ
н а.ш и я
край
то Кянгвай, близо до Шангхай,
Японското
правителство,
че шоза е върхътъ на неща
По иалкиятъ отъ братята — га да уиоменеиъ светлата Ш.щ >
решително обезкуражи япон
имайки предъ видъ постоян
стията, въ цгълата страна. Константинъ — поегь и възтор дишнина отъ смъртьта имъ
ците, които биха отбой. Япон
ното засилване на китайските
— Ако на' всекжде е така, женъ идеалистъ е известенъ сж дълбоко чувство на обичь и А)
ците продължаватъ своя бара
войски, решило да изпрати казва другъ вестникн, тежко jщо като брата Си съ своите дар знателность! Напраздио събте*
баненъ артилерийски огънь и
и горко на нашата държава. би и ученость. И те й просвеща ственикътъ ииъ Райко Жяв§
нови сили въ Шангхай.
очакватъ нови подкрепи, s a да
Събират се ненжде Подпи ва народа, но жадеиъ за много фовъ оплаква смъртьта инъ
Всички жители японци жи си за npoûlecmu , правяШъ се висока култура, напуска Атинския своята елегия:
вапочнатъ отново офанзива.
вущи въ Шангхай, получили митинги, събрания на недо университетъ, кждето следва кла
„Въ градъ презморскня, i
Всички гвхни нападения е х
сическа филология и Отива въ ' морския,
заповедъ отъ японския поела
волства
а
пр.
Пр.
отблъснати и СА дадени голе
Тукъ, въ Добричъ, слава Бо родната Русия презъ 1857 год., Оставиха снаги и коскя,
никъ да се пргготвятъ да
ми жертви. Въ последните
гу
: всички сме доволни}\ Има като преживЬва тамъ цели 4 го ! А гробъ имъ не знантъ! То
напусватъ страната на пжть
битки китайците сж оставили
,
ме
си всирко и никоП не рой дини. Въ Москва се записва въ ; сто
sa Япония. Тля мърка е про
тае. Не е, напримгъръ, какшо исторофилологически факултетъ. ! Премило, пресвето, предрапЩ
на бгйното поле 2000 убити.
диктувана отъ последно га по
другаде, лгьШно време "да не Движи се въ отбраната среда на защото секашъ пророчество
Числото на падналите япон
ражение на японците. Япон маме вода, зиме да замръз 'големигв пламенни славянофили : : чи въ завета на Д, МиладннА
ци още не "? известно. Прави
ватъ чешмите и да нема кой Денкоглу, Хамяковъ, Аксакови. 1АЗЪ Отивамъ на верна смъЖ
ската воена авиация продъл
впечатление енергичната съп
да ги размръзи и изкойае ле Сътрудничи въ списание „Брат j но народътъ, българският*, MI
жава да бомбардира.
да, електрическо осветле ски трудъ" (съ собствени н пре гото съмъ ратувалъ и аа кйШ
ротива на китайците, които
Съ големи жертви, храбро
Частичните китайски напа ние далъ Госйидъ, съ седмици водни поетически произведения) ще умра, нема да умре ваш
гражданите йравятъ освети — органъ на българските маке съ мене. Той ще остане и еЩ
отстояватъ противъ неприятеля. дения сж поразителни.
телни бани, фенерите По донски студенти, отразявашъ въ
Следъ едно
кръвопролитие
Понастоящемъ н ^дума не крайните квартали светятъ, себе си копнежите на възраж день ще възтържествува a««nf
Тогава ще оцени и
сражение, и двете воюващи става вя едно примирие, както хлебопекарите
си пекатъ дащиятъ се българизъмъ по сво ственъ!
та
кръвь"...
бода и просвета. Найголемата
Страни, се оттеглили, s a да бе въ началото на конфликта. хлеба, залесени сж околно
стите на града, улиците По заслуга на К. Мимднновъ се
правени, боклукчиите мина състои въ издаването на народни Гробът* на всички иачеяв|
ватъ по два йжЛи на день и те македонски песни събирани на човечеството ще требва
найПосле жените си дояшъ събратъ му въ специаленъ сбор се търси тамъ, отдето изгрЩ
никъ презъ 1861 г. въ Загребъ. доброто за това последното!
воловете^
помощь за това обнарод ио по такъвъ начинъ живец
Блаженъ градъ съ още по Голема
ване му оказва големия приятель смъртьта се примиряватъ в
блаженно население^..
на славяните епискОпъ Щросна имно оправдаватъ.
'
Тамамъ да е наистина ï
и ДВАТА БИСТРЕЛА НЕСПОЛУЧЛИВИ
теръ. Светъ виждатъ хубавите
4

(

1ШЪТЪ в и г. г. половин

Букурещ» 26. — Следъ
скандалътъ в ъ Камарата, кж
дето бившиятъ национал* ць
ранистки министеръ. г, Махай
Поповичъ наби цеписткия де
путатъ г. Марешъ — въпро
шенъ чрезъ дуедъ, преддо
жеиъ отъ последния.
Освенъ противниците а се
куадантите никой не е зна
ядъ аа местото и часа, кога
то ще се произведе дуела. За
оржжие избрали пистолета.
Завчера, в ъ 10 «аса преди
обедъ г. г. М. Поповичъ н
Марешъ придружени отъ сво
ите секундантн се срещнали
въ едно праздно место по
шосето, .Кнселевъ', кждето
следъ установения средновЬ
ковенъ церемония лъ,
пристж
пнлн къмъ цЬльтв. Отъ два
та дадени вистрела не билъ
ч

засегнатъ нито единия.
Противниците не се сдо
брили н г .бойното поле".

Напоследъкъ националното
движение на арабите чувстви
телно напредна.

люпене на пилета система
Висксуе, както и апаратъ
за отглеждането имъ сис
сема Standard.

Чети 6къ „${о6о
€динстбо"

С в р а : Дръ Б. Господ1новъ

НИКОЛА

Мина презъ село Добрево
агронома и поржча на дъдо
Никола да отиде в ъ града и
ако може да си отървава ни
вите, защото вече сж минати
като държавни; пролЬтесъ ще
ги раздава на колониститв.
Зима голяма; енътъ до ко
лене, каруца не може да мине
но пжтя; но д е д о Никола тре
бва да отходя въ града; всич
ко на всичко има две нивич
ки — „Стария джбъ" отъ 2
кила и „Малката" отъ кило и
половина. Кжщичката, нивкитв
и магаренцето, това му е цв
лото имущество; нито сантимь
скжтана пара.
Самъ самичекъ с н е ; двама
та му сина, два едри и снаж
ни сокола, загинаха въ Бал
канската война; в ъ ЛюлеБур
гасъ и Чаталджа цвкжде нмъ
се чернеятъ купчинките. Баба

ВАГОНА РОМЪНСКА ЦАРЕ
ВИЦА

_Л^ш«ЙЕО£авишс^
ки предъ видъ, че населението
АРАБИТЪ ПРОТИВЪ ИМПЕРИ
страда отъ липса ва храна, е
АЛИЗМА ИА ВЕЛИКИТЬ СИЛИ
премахвало вносните такси за
Съобщаватъ отъ Брусалимъ: вървените храни s a едно нео
— В ъ Мека е евнканъ единъ пределено време. Благодарение
новъ панъарабскн конгресъ, на тая вгврка Гърция е за
въ който следва да се органи купила 1200 вагона царевица
отъ Ромъния. Понастоящемъ
зира едно арабско Общество
Гърция
се нуждаел* още отъ
на народите за борба противъ
около
4000
вагона царевица.
империализма и ва освобожда
ването на арабските д ъ р ж а н
ПТИЦЕВЖДЦИ1
подъ контрола на великите
сили мандятарки.
Продава се машина за

НАШИ ПИСАТЕЛИ

ДЪЯО

ГЪРЦИЯ Ш У Б А 1200

та угасна о т ъ жаль по тЬхъ.
Самъ е, старъ е, но пуста
душа не се отделя.
Подбра магаренцето си и
понедЪлникъ рано сутриньта
потегли за града. СнЬгъ има
ше, но слънцето отъ горе r p t 
еше и можеше да се върви.
Въ града .отиде при Пана
йота, старъ тЬхенъ общински
секретаръ бирникъ. Разправя
му, че агронома ще взема ни
вите.
— Ще се нареди, каза Па
пайотъ; тръбва да видимъ пър
вемъ дали си подалъ деклара
ция; ще tfH требва 200 лей
пари.
Ами нали д%до Никола нfe
мз нито петаче въ джоба си !
Тръгва да продава магарен
цето; ср%дъ тази страшна зи
ма и немотия, кому е аатрвб
вало магаренце?

55

Хеле, единъ чобанинъ се ре
ши и му даде 250 лей.
Панайотъ ходи, търси, раз
питва и се ув^ри, че д е д о Ни
кола не е билъ давалъ декла
рация и следователно, нивите
му по право минаватъ в ъ дър
жавното имущество.
— Чудна работа, бърбори
д%до Никола; отъ 60 години
азъ ги работя, баща ми ги е ра
ботилъ и той 50, а д е д о е жи
в е л ъ . П О години и все си ги
е работил ьг никой до сега
зжбъ не е обелилъ за ниви
те, а сега изведнажъ да ми ги
взематъ.
— Ще ги взематъ дедо, има
законъ за тая работа, обесня
ва му Панайотъ; не само на
тебе взематъ; самъ си кривъ.
Плювна д е д о Никола и хлът
на в ъ кръчмата; 50 лева има
ше; като в ъ добрите стари
времена поржча шише ракия,
*че още едно, до като понапра
ви малко главата и изхарчи
парите. смрачаваше се; сега
на кжде? И нивите отидоха и

македонски песни, носящи въ се
бе си мжката на страдалската
земя.

?! В Н И М А Н И Е ! ?

Но какво? —Константинъ Ми
БЪРЗА ПРОДАЖБА»
ладиновъ се научава за арестува
нето на брата си и тръгва за
1] Една кжща съ400
Цариградъ. Намира гО. Но усър м. на два етажа, 8 4
и него, хвърлятъ и тоя „царски
врагъ" въ затворъ. Тъй Констан
тинъ МиладинОвъ, гОлемиятъ па
триот ь и високо интелигентенъ
българинъ съ вериги въ тъмнич
ните зидове дава данъкъ на сво
ето родолюбиво чувство. Тъй, и
двамата братя, верни служители
на дълга, за светото си дело по
лучаван» вериги, тъмница и пре
ждевременна мжчнтелна смърть.
„Нощьта беше студена, мрачна
и сурова!.." пее поетътъ за яну
арската нощь, 1862 год., която
поглъща предсмъртните стенания
на братята!..
Правдата е вечна! Такава вера
въ доброто, въ правдата се ра
зискря отъ векове въ душите на
всички македонски мжченици. Те,
всички страдалци на човечество
то, сж носили въ сърдцето си
вечноживиятъ,
вечнобудниятъ
духъ прометейски, горелъ, на

магаренцето отиде. Требва да
се прибира в ъ село, но пустъ
пжть, какъ се извървява.
Тръгва д е д о Никола; колко
то в ъ р в е ш е виелицата по се
усилваше; едри парцали го
шибаха въ очите; д ъ х ъ едва
поемаше; но старъ вълкъ б е 
ще д е д о Никола, не тъй лесно
се поддава.
Вървя що вървя, до като
съвсемъ премаля; о щ е малко
и нивката му, Стария д ж б ъ се
чернееше с р е д ъ безпределна
та бела ширъ.
О п р * се o Стария джбъ; сто
летенъ д ж б ъ , разперилъ широ
ко клоне, нехае подъ напора
на бесната фуртуна.
— Не бива тъй, каза си д е 
до Никола, ще требва да си
поотдъхна мъничко, инъкъ не
мога изтрая.
И поседна о т ъ къмъ завета;
и сЪкашъ му се стори баня ;
ву, ву, като гладни вълци ви
еше фъртуната, сЬкашъ иска
да помете земята.
Па замижи стареца;
тъй

удобни за живеене."
2) 4 магазин за хра#
каменна постройка, покрта
съ европейски керемиди.!
Всич o солидно поейщ
ено, продажба на ц е н а д | |
го износна.
Интересуващите £да
отнравятъ за справка
ул. .Григоре Александра
к у , 35 и ул. „ Раховей"
гдето сж. и сградите. "Щ

У

Ц

ВрбПОДШМЪ п о п р о ^ м а т }
на консерваторията.
КОСТА ТОДОРОВЪ

ул.

я

.Реж. Каролъ* 133 Щ

харно се чувстваше задъ сйг
рия д ъ б ъ ; по затвори очи и ощ
потопло му се стори; с л Ф
цето пекнало, бегъ огънъхлШ^
ще изпече; житото узрШ
желто като разпиляно злата
благоухае; д о б ъ р ъ берекегьа
далъ Господъ. Ще има д а ^
купи чифтъ млади воловце.. >
Д е д о Никола, ама не вей
д е д о , а младъ зеть, се е &
тегналъ подъ сенчестия ря^»'
лененъ д ж б ъ , и дреме; тъй«|
е приятно и хубаво.
— Николе, Никола бре, А
ка н е к ж д е булка Ншяст
вица, х л е б ъ ти нося; ceKaţşj
в ъ земята си потъяадъ. '
Хили се бай Никола; в Ш
да се види я; житото qoBinW
бой е пустнало; правъ Д1 *
пакъ нема да се види.'
Хубава му б е ш е и бу.
хубава като гжлъбиц», npflft
деветь села я е кралъ; при^Щ
на му. Че кой ще
дъщеря, отъ него полуд*;^
генъ немаше.
1

w

Дойде.булката, с ж щ | "

„НОВО ЕДИНСТВО'
Ж И В О Т А НА

Д  р ъ Н. Х Р И С Т О В Ъ

МАЛЦИНСТВАТА

НОВИ TOI Hi Г Ш О Ш Т А
х и м и ч г о к л ^ х х д у о т р и я

100 нгр. дървени СТЪРГОТИНИ, даватъ 50 кгр. зохоръ
ИДИ 75 ЛИТРИ абсолютен» спартъ

Отъ както въ Европа
сжществуватъ малцинст
вени национални
органи
зации, винаги и всекога
се е хвърляло на тия въ
очите, че сж иридентис
тични. Тукъ тамъ
даже
подготвиха
болшинсШва
та йо единъ капанъ и дъл
го време „големи* ириден
Шисти требваше да ле
жаШъ въ затвори, докато
имъ се разгледаШъ дела
та и бждатъ оправдани
въ поаедеШвие отъ сжди
лищата. Такива Примери
имаме достатъчно въ И
талия, Полша и ар.
Но не винаги
малцин
ствата биваха
обвинява
ни въ ириденШизъмъ. Има
страни даже, кждето ре
дактори на всеизвестни
вестници не могатъ, не
искатъ да направятъ раз
лика между ириденШисти
и комунисти и подвеж
даШъ всичко Подъ общъ
знаменатель съ едничка
целъ да всеватъ смуШъ въ
обществените
среди.
Точнр за техъ
секре
тари на Конгреса на мал
цинствата гнъ Дръ А
%

Новото

менде пише въ Последния
брой на списанието са, че
сж найголемите
винов*
ници, когато съвсемъ при
дребни случки обвиняваШъ
и се нахвърляШъ върху
чисто национални мал
цинстрена
организации,
като ги обвиняватъ въ
ириденШизъмъ.
По наШатъкъ качва гнъ
Аменде,, че е обходилъ вси
чки народностни малциН'
ства въ Европа и е кон
сШаШиралъ, че навсекжде,
кждето малцинствата сж
организирани
илинапжтъ
да бждаШъ организирани,
не сж, и не могатъ да
бждатъ иридентисШи.
Това с* чисто нацио
нални организации
Приз
нати отъ законите
на
страните и требва
да
се осШалятъ да сжщест
ву ваШъ, Шъй както сжще
ствуваШъ съ хиляди мно
зинствени
организации,
завършва г. Аменде. Ако
се отнеме и Шая възмож
ность на
малцинствата,
тогава подобре би било
да имъ посочимъ вратите
на
затворите.

fpessKO

прави Икономически проговори

телство

МЕЖДУ РОМЪНИЯ, УНГАРИЯ

Парижъ 26 — Новото
френско правителство подъ
председателството
на г.
Тардьо, се представи въ
парламента. Гнъ Тардьо
прочете
изявлението на
новото правителство. Следъ
направените
интерпелации
отъ страна на опозицията,
се гласува дневния редъ,
чрезъ който Камарата при
ема изявлението на прави
телството и гласува дове
рие отхвърляйки вевкакви
критики.

И ЮГОСЛАВИЯ

Съобщаватъ отъ Буда
пеща:Наскоро ще започнат»
преговори между
Ромъ
ния, Унгария и Югославия
за организиране продажба
та на земеделските произ
ведения на низки дени.
Първата среща ще се
състои j i b Белградъ,

акции на «Вапса

Вродиш Industria şi Comerţ
Dobrogean *—Добричъ.
Справка—редакцията.

Деньтъ в ъ който и тая про
блема ще намери своето пози
тивно разрешение ие е много
далечъ, въпреки това обаче,
още отъ сега с е подготвя про
цеса за едно трансформиране
на аграрното производство в ъ
Германия.

(Специална кореспонденция на вкъ „Н. Единство")
Берлинъ февруарий
Въ последно време, герман
ската химическа индустрия мо
жа да зарегистрира неочаквани
успехи, отъ капитално значе
ние за напредъка на човече
ството, който не е останалъ
безъ значение
върху тран
сформирането
на аграрното
производство върху едно сж
ществено подобрение и поев
тиняване живота на ш и р о к и т е
народни маси. Това, което отъ
преди стотици години мечтаеха
алхимиците, да добиватъ за
харь по химически начинъ, —
днесъ в ъ Германия е свършенъ
фактъ.
П р ъ в ъ професоръ Бергиусъ
разкри перикардията на мрака
н намери в ъ своята лабора
тория химическия афинитетъ ме
жду намиращите се в ъ свобод
но състояние и в ъ големо изо
билие елементи на обикновен
ната захарь, за което б е въз
награден* с ъ най големото от
личие, — Нобеловата премия.
Не требваше,' обаче,*да из
миват* само неколко месеца,
за да сеусъвьршенствува о щ е
повече неговото откритие и
отъ лабораторията да се пре
несе на полето на практиката,
новия методъ за добиване на
захарь, ло химически начинъ.
Единъ отъ главните пионе
ри в ъ тая областъ е герман
ския химик* Д  р ъ Шолеръ,
който напоследъкъ устрои в ъ
Торнешъ първата по рода си
в ъ света фабрика а а добиване
на захарь о т ъ дървени стър
готини, т а л а ш * и д р . подобни
отпадъци, които .понастояшемъ
не можеха да служатъ даже
като горивъ матерналъ. По
средствомъ специалния методъ
на Д  р ъ Шолеръ, тия почти
безценни отпадъци, само за
неколко часа се превръщат*
в ъ цененъ стопански продуктъ
—захърь, която на първо вре
ме може да служи предимно
като отлична храна на млечния
добитъкъ, а така сжщо и за
угояване на свине и пр. По
настояи емъ д  р ъ Шолеръ о т ъ
100 килограма дървени стърго
тини получава 50 клгр. захарь
или 75
литри
абсолютен*
спирт* и 30 (.лгр.брикитирани
дървени вжглища,
наречени
лигнинъ, конто развиватъ топ
лина до 6000 калории. Споредъ
неговите изчисления, Германия

ла, засияла като слънце; оста
ДОБРУДЖДНСНИ СЕЛА
ч
ОТКРОВЕНИЙ
ви полека яденето и г о целу
на по челото. Обичаше си го
тя него. И беднякъ да б е ш е ,
яо ю н а к * и веселъ ч о в е к ъ си е.
(Мисли и впечатления)
Нека си подремне, защо ще
(Продължение стъ 128 брои)
го буди.
А бай Никола и не се по При все това, калипетренци сж
нали старото село, а на връ
мръдва; дреме ли д р е м е и безъ здрави хора, защото, както
щане, като го намерили разо
да усети здравата заспа.
мжжете, тъй и жените, съ ид рено и опустошено, предпочели
И д е д о Никола заспа; и какъ ването и отиването з ъ града, да се заселятъ в ъ съседната
нема да заспи, тъй уютно и б е з ъ да и с к а т * принудени сж долина. Населението е чисто
топличко б е ш е задъ Стария да изминатъ пеша 10 к л м , българско, б е з ъ н и к а к ъ в ъ лри
джбъ.
минимумъ о т ъ онова
разсто мЬсъ.То се подразделя на две
Бурята о т ъ минута на мину яние, което и всеки другъ
групи Гребенци и Шиковци.
та повече беснееше; като пе единъ би тръбвало да измине Ж е н и т е на първата група но
рушина
отметеше селските дневно, за да разчита на до сели на главите си особено
кумини.
бро здраве.
украшение прилично на качул
ката на петела, която ние на
Селото
Калипетрово
датира
На сутривьта, когато в е г ь р а
ричаме
гребенъ. Тая носия би
отъ
много
старо
време.
По
утихна и слънцето
отново
ла в ъ употребление до 1873 г.
пръскаше весело игривите си ранр то се намирало малко
Гребенци сж старите жители
лжчи, селяни съзрЬха, че Ста понататъкъ, гдето и днесъ
на
селото и заематъ Северо
сж
се
запазили
останките
о
т
ъ
рия джбъ и з ъ коренъ е изкър
Источната часть а Шиковци сж
тен* и подъ него, притиснатъ срутени кжщи н керемиди,
и заровенъ у снега, д е д о Ни тухли и пр. Днешното Калипе дошли покъсно, отъ Прова
кола вкоченясалъ като камъкъ. трово е подновено преди 100 дия,' и заематъ'. Юго Западната
години, когато жителите му, му часть. Само отъ единъ родъ,
поради войните бедя яапуст на тази последната група сж
.Хр.
%питщхоВъ

КАЛИПЕТРОВО

?

произвежда годишно около 20
милиона тона талашъ, дървени
ОТИВАМЪ
НА
КАФЕНЕ
стърготини и пр. о т ъ които
неговата фабрика още тая го
дина ще преработи около чети
ри милиона тона.Огъ това к о  • Д о аптека Муцевъ обзаве
личество, т о й проектира по дено^на нсво о т ъ Г р ъ н ч а р а .
евтинъ и рационаленъ начинъ Прави чисто кафе сако Z лей
да произведе два милиона тона А пъкъ карти за игра, табли
захарь, каквото количество по и домини на разположение на
настоящемъ се произвежда в ъ всъкиго за игра, безъ никакви
ц^ла Германия о т ъ захарното такси (БЕЗПЛАТНО) с ъ кон
цвекло. В ъ случай, че на пър сумация.
Само едно ваше посещение
во време не може да се н а м е 
ри задоволителенъ пласментъ ще Ви увери, че е противъ
на произведената по метода на скжпотията.
55
д  р ъ Шолеръ захарь, тя щ е се
преработи в ъ спиртъ, при кое
то той предполага да се получи
около три милиона хектолитра
абсолютен* спиртъ, които п о 
леСно може да намери плас
ментъ в ъ индустрията или като
горивъ и двигателенъ матери
алъ. О т ъ направените изчисле
ния,при едно пълно приложение
плана на стопанския съветъ,
Германия още, презъ тая година
ще може да направи грамадни
икономии о т ъ вноса на фуражъ
за храна на добитъка, в ъ р а з 
м е р ъ на 250 милиона марки.

„СЛАДКА ДУМА"

За поощрение създаванието на
подобни предприятия о т ъ стра
на на държавата сеобещаватъ
всички възможни поощрения,
като евтини кредити, минимал с и г и о е н ь
ни данъци, митнически ограни
чения, за осигуряване пласмен
и Срипъ.
та на местното производсево
и пр. В ъ последното време се
очаква откриването о щ е на
неколко фабрики з а добиване
,-r, O l !
захарь по химически начинъ о т ъ
дървесни отпадъци, чрезъ пер
кулационно налегание и дейст
вие с ъ разредена киселина. З а
сега в ъ Германия сж зарегист
рирани неколко патенти за
добиване захарь отъ дървесна
целулоза, както и патента на
професоръ Шлубахъ о т ъ Хам
бурския университетъ, чрезъ
действие с ъ солна киселина при
което се получава захарна пуд
ра, която в ъ последствие се
превръща в ъ гроздова захарь.

лЬКъ трт%.

Вниманието на всички учени
химици технолози, по настоя
щемъ е съсредоточено в ъ до
f l O A b "
биването на единъ по съвър
ш е н * продуктъ, който да м о ж е T L P E D N A Z B A OMR N P да служи не само като х/>ана OCMYDA,YHJUUpMCA B A
на добитъка и за добиване на Vfl U N
AM A, H Е ВРАЛ1U U MT
спиртъ, нр и за храна на ч о 
века.
u PCBMAMURHUMT SOAKU:

се ржкоположили 12 свещени
ци последния отъ които Петъръ
П. Михаиловъ се помина на
22 юний 1903 г. Некои стари
хора и днесъ употребявзтъ
старобългарски думи
като
напр. вместо викъклйкъ, вме
сто сеганине. Вместо мене т е
казватъ мжне а личните "мес
тоимения вий и ти пронзна
сятъ ги на въй, тж и т. н.

рово. Това изселване продъл
жава и днесъ, само че не в ъ
селата, а в ъ града и при това
по съвършенно други причини.
Освенъ това, в ъ Молдова най
много о т ъ всички други и з 
мреха т е .

Земеделието и скотовъдст
вото е техното занятие. По
дворовете, кжде повече, к ж 
де помалко, ще забележите
овце, или другъ млекопита
Презъ 1897 г. селото е броя
ло 3000 жители (Българ. алма ющъ добитъкъ, да скубят*
храна
о т ъ покритите с ъ
нахъ за сжщата год.). Днесъ
числото на населението е спад снегъ купи о т ъ сено или г ж 
нало на 2804 жители.. Не за лъбушина. Въпреки войната,
когаГо досущъ б е ш е задиг
щото не се е размножавало, а
натъ
техния добитък*, т е
защото Калипетренци на гру
пи, отъ време на време, сж се пакъ се замогнаха и в ъ ико
номическо и стопанско отно
изселвали изъ разни места в ъ
окржга. И днесъ в ъ много се шение би стояли подобре ако
ла, като иапр. Пъндъклий, О  не би имъ се отнела часть
отъ земята. Ако скотовъдство
луклий, Гьолеръкьой, Кочина,
Голем. Атмажа и д р . основ то е слабо развито, то това
ния елементъ на населението се дължи изобщо на липсата
егетгвляватъ Калипетровци. А на достатъчно паша, сиречъ
онова на Балтажи — Еникьой, мера. О т ъ животинските про
почти делото е о т * Калипет дук ги, каквито сщптЬ и ш 

,ROBO ВДВНС1В0*
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СТОПАНСКА КОЛОНА

Суданското трева и

Въ Америка оуданвата е
докарана прееъ 1908 год.,
въ Руевя тя ое отглежда
отъ 1915 година. Редъ су
шави години обърнаха вни
мание нърху оуданвата и
въ Германия, и сега кул
турата и тамъ се еаоидва
отъ година на година. Кол
кото ее отнася до по-бдив
ната до насъ по своите
климатически условия, Ун
гария, тамъ оуданвата поч
ти напълно гамени посе
вите на мохара и на места
успешно конкурира съ лю
церната. Сжщо тава бърво
тя ое раипространява и въ
Румъния и въ Гърция. До
последните години sa побървото разпространение на
оуданката пречеше недостигътъ отъ семена на пазаря
(

Суданката раоте на В С И Ч 
КИ почви, отъ най-тежки
до съвсемъ леки, тя разви
ва големи нишки отъ ко
рени, конто отигатъ доста
дълбоко, и ватова ое иска
почвата ва нея да е по-дъл
боко иворана и то още презъ
есеньта. Посевътъ става
късно на продеть и, изобщо,
може да ое каже най-подхо
дящо време е тя да ое сее
5—10 дена по вжоно отъ
царевицата.
Не е ивкдючена възможаоотьта тя да ое
с е е
у насъ
и
като втора
култура, веднага одедъ пожънввнето на ранните кул
тури, като ечемикъ и др.
Въвможно е, че ва оеме
такъвъ посевъ ще бжде
късвнъ, и то нема да уврее,
обаче, единъ добивъ отъ
сено до 400 — 600 вгр. и
одедъ това една хубава
паша ва 2 — 3 месеца ож
почти гарантирани. Аво
посевътъ ое прави ва оеме,
требва да ое оеятъ 1.5 до
2 вгр. на декаръ, а ва сено
отъ 2.5 до 4 вгр. на декаръ.
Както в при всека култу
ра, количеството на семето

сятъ на пазаря за продажба,
може да се посочи главно на
млекото и яйцата. Всеки день,
особенно в ъ среда, петъкъ и
неделя, по глаината улица на
града с р е щ а т е селяни, най
много отъ Калипетрово, съ
дисаги на рамо или кошница
въ ржка, да бързатъ и първи
да заематъ место на пазаря.
Тия продукти, както и птици
те, наймного се консумиратъ
отъ гражданите, а за това и
калипетренци намиратъ подо
б ъ р ъ поминъкъ в ъ скотовъд
ството отколкото в ъ земеде
лието. При все ^това, нито в ъ
една кжща нема да намерите
модерно обзаведени дамища и
курници (кошари), нито п ъ к ъ
е въведеиъ некой особенъ на
чинъ в ъ производството, уси
лие което би дало преимуще
ство и на самите продукти.
Отъ земеделските произведе
ния наймного донасятъ: бобъ
царевица, плява, бобинка и
гжлъбушина за продоволствие

вависи и отъ плодородието
на почвата.
По добра е судавката да
ое сее оъ редооеалка, ващото въ началото тя се
развива доста бавно н вма
опаоность да я ваглушатъ
плевелите и тогава става
нужда да се плеви вед
нажъ и съвсемъ плитко да
ое прокопае. Следъ вато
наотжпятъ горещините, тя
вече не се страхува отъ
нищо и раоте много бърво.
При посевъ ва оеме прост
ранството между редовете
може да бжде до 20 санти
метра шнрово и понекога
до 25—30, когато посевите
ва сено не тр*ебватъ да
иматъ по-широки отъ 15
сантиметра редове, ва да не
стане сеното много грубо.
Косенето га сеното требза
да става, когато 70—80 на
сто отъ метличките иматъ
вече врело семе, обаче, и
вавъ снелата восидба не е
опасва, понеже семето ое
държи здраво въ люспите.
За сЬно восидбатя требва
да се иввършва когато бдиву една трета чаотъ отъ
метличките е изхвърлена.
По никой начинъ не треб
ва да ое аакъонева оъ тави
вооидбя, понеже съ това ее
изгубвать успехите отъ
втората восидба и ое вло
шава качеството на сеното.

FrenCeză

(conversaţie,
literatură, gramatică) predă
profesor liceul bulgar.
A se adresa: prof. B. Schae
fer, str. M . Eminescu 8
{ и ш
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Бълг. Културно Общество-Добрич'
Любителската Театрална Трупа прж
Б. К 0. н а 27 ф е в р у а р и ! 1931 год,
в

Сжбота 9
пр.

ЩЕ

обедъ

часа,

а въ неделя №

дневно

за учащитв

ч.
се

ПРЕДСТИВИ В Ъ ТЕАТЪРЪ

„СПЛЕНДЯДЪ"

Службогонци

Комедия въ Z действия
ОГЪ ИВАНЪ ВАЗОВЪ

p T

граматика] преподава учи
тель отъ Бълг. Гилназия.
Справка: Б. Шеферъ,
учитель, ул. М. Еминеску 8
5—5
— Огъ 1 мартъ н. г.
софийските вци ще се
продаватъ брОЯ 4 Ml 0 M
5 ЛЕЙ както беше до сега.

на градския добитъкъ. А отъ
градинските. овощия, чесънъ,
тъй наречения калипетренски
хайверъ
(червенъ пиперъ]
мармалати,
туршии и
др
Напоследькъ у твхъ се забе
лязва интересъ и къмъ бубар
ството.
Калипетренци сж трудолю
биви и прекомерно пестеливи
но некои и големи шмекери

Шмекерията не е друго H t
що, освенъ игра на думи, съ
ц"Бль да се заобиколи дейст
вителностьта, или дяволия, как
то я нарича други. Такива т *
се показватъ не когато сеста
раятъ да използуватъ небла
гоприятното време, особенно
презъ зимата, а когато качес
гвото на продуктите не е та
кова каквото ви го препо
ржчватъ н а п р , когато кайма
ка бива размъхенъ съ ешмикъ
или съ повече млвко. Истина
е, че между г в х ъ има и таки
ва които ще ви кажатъ: не е
за тебъ. Но защо това тъй

Чети в-къ „Ново Е д и н с т в о "
да бжде само за единъ, а не
и за всички? А при това има
хора, неопитни и несведущи,
които купуватъ на доверие.
Досущъ не е почтенно да се
изкарва насжщния х л е б ъ по
тоя начинъ.Тоя навикъ е про
тивенъ на ония добродетели,
въ които се наричатъ откро

— Тази вечерь, сжбота,
Любителската
Театрална
Трупа при Българското
Културно Общество, ще
веность и искреность и кои представи въ т е а т ъ р ъ
то еднакво требва да лъщятъ
„Сплендидъ"
комедията
и в ъ думите и въ далата, и
„Службогонци"
въ
две дей
въ кжщи и на пазаря. Като
ствия, отъ Ив. Вазовъ.
казвамъ това, вервамъ, че ще
взематъ актъ отъ тия думи и
мнозина други, които упорито
твърдятъ, че безъ шмекерия
не е възможно никаква про
дажба или покупка. Но и пре
комерната пестеливость на ка
липетренци неможе да се ха
ректеризира като добродетель.
(следва)

Ш П C I АБОНАМЕНТа

—Въ целия окржгъ продъл
жаватъ да бушуватъ сне
жни виелици, които затру
пватъ пжтищата. Влакътъ
отъ Букурещъ, който при
стига въ 11 часа преди
обедъ, до 4 часа следъ
обедъ още не б е ш е прис
тигналъ. По тая причина
столичните вестници не се
получиха.
На места изь окржха е

валелъ големъ снегъ. Ct]
дътъ е незапомненъ,
— Въ редакцията ки nçl
тжниха неколко запитващ
относно въпроса по зенв]
делските задължения. Bi
идущия брой ще излезем*
съ една обстойна статм|
въ която ще изтъкнем:
нашето становище по т(Щ
жизненъ въпросъ.
— Купувамъ а!щии
, Вапса Industria şi Сояе!
Dobrogean" — Добрич?
С п р а в к а  редакцията
_
— Притежаваме донесЩ
ния, че въ некои села
окржга, отговорни и неой
говорни власти се опитващ
да инсцениратъ редъй"
нения противъ noBj
селяни. Такъвъ е слу]
въ с. КараПелитъ съ
дръ Желю Димовъ.

