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Резулшо отъ р
Първата половина на м.
августъ е времето на най-усилената полска работа, презъ
което време селенинътъ вижда
плодътъ на своя едногодишенъ
безпиренъ трудъ.
На всички ни е известно
чувството на задоволство, ко
ето изпитваме когато известни
наши усилия се ув-внчеятъ съ
Р подходящия резултатъ.
CJ
Земеделското население на
цЪлата наша Нова Добруджа,
Ц днесъ е разделено н а д в е
до категории, а именно на задо
волени и недоволни о т ъ ре
колтата производители.
Причините, който доведоха
до компроментиране на голема
часть на тазигодишното про
изводство, не сж положително
определени, както и ако има
нътсаква виновность, за която
се вече мълви, не е установеI I . но върху кого пада. Едни аг
рономи твърдвха, че храните
сж пострадали отъ известната
болесть ржжда, което
отъ
други се успори, че не е с ъ 
ществувало. Проби си пжть
мнението, че повредата е при
чинена отъ изобилната влага,
която съдържаше земята в ъ
* дните на първите големи гоЩрищини изпаренията на които,
(3- сж причинили препламването
^ и преждевременно
безплодно
озреване. Силно буйнитЬ и
отъ рано повалени храни не
можаха да дадътъ другъ ре
зултатъ освенъ последния.
местната земеделска кама•ра, издаде едно официално
комунике и следъ като дава
^ и з в е с т н и сведения, заключава
че загубата отъ 8 0 — 9 0 н а сто
въ производството иматъ червенокласигЬ зимници.
IСледевателно тия земедъл[} ци, които сж засели своите
угари отъ тая храна
нематъ
Р и тая година реколта.
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ление хора с ъ големи претен
ции и специалисти по матери
ята и има като клиенти по
голъма часть отъ добруджан
ското население, на които е
морално задължена да отслу
жва най-съвестно, безъ ни най
-малка спекулативна следа, въ
просътъ е отъ сжществено зна
чение. Ние го слагаме на ра
зискване мислейки че е в ъ ин
тереса на тая банкова инсти
ту ция, шушуканията отъ ухо
на ухо да престанатъ или ако
има известна виновность д а
се потърсятъ отговорните и се
отсранятъ възможностите на
повторение.

Своеволията иа единъ шефъ

Н е в о л и т е на добруджан
ското населени, нема да иматъ край.
Р а з н и т е шефове и др.
т е м ъ подобни сж необуздаеми и ненаситни в ъ ж е 
ланията сн да пакостятъ и
пречатъ.
Единъ н о в ъ случай на
една развилнела се б е с ъ
на единъ ш е ф ъ , черпимъ
отъ заявлението на жите
л и т е отъ е. Влади мирово,
отправено д о управителя
иа Кзлиакренския о к р ж г ъ ,
в ъ което му донася тъ з а
знание терора на който с ж
подложени о т ъ страна на
шефа на Владимировския
постъ.
Въпросииятъ ш е ф ъ е
издалъ едни драконовски
заповеди, споредъ които
никой нема право да из
лаза о т ъ в ъ н ъ селото ве
черь по късно отъ 8 ч. в е 
черьта, а сутринъ до изгревъ на слънце. Сжщо не
се пускатъ говедата, овци
т е и в е в к а к ъ в ъ добитъкъ
на селяните.
Мнението на Земледълската
Селските кучета да имъ
Камара, както и на една госе
вържело по една сопа на
пЪма часть земдедвлци е че
гая зимница не подхожда на вратътъ, за да не гонятъ
до: аашия климатъ и не би тръ-з а й ц и т е по полето и др.
подобни известни на всич
glj >вало да се доставя за свме.
ки
ни оригинални с ъ о б 
Покрай другитъ климатичес
умъ
ки причини, големата беда, ко щения на творческия
ето ни сполетя, има и една на н а ш и т е прословути ше
фове.
и з р у г а причина произходяща
Всеки отъ насъ ще си
^ т ъ тия, които сж доставили
b - 'ая храна за свме, безъ д а даде сметка какво означа-,^
ватъ едни подобни разпо-.
юзнаватъ нейните качества.
редби в ъ най-усилената пол
Споредъ сведенията, които
ска
работа и когато ц е л о 
^ м а м е , тоя видъ семе се посо
то имане на селянина е
ва като сръбско, а не банатпръснато още по-полего.
или крайовско, доставено
Верваме че н е м а д а л и п »ъ по-говъмата си часть отъ
сватъ
и случаите, които сто
'№е банки въ града ни.
панина на цечоя нива н^вА Ако за една отъ тъхъ греш
ката би била извинителна и ма да намери нищо по нея,
г "ь одговорность, то за дру- ако и самъ да не е вдигналъ ни единъ е н г д ъ
ата, имаща въ своето управ-
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ТГОВОРЪ 1
Въ редакцията ни се получи едно прочувствено пис
мо отъ единъ нашъ отличенъ съгражданинъ, дооъръ и честенъ търговецъ, оплакващъ се отъ тежкото положение въ
което сж изпаднали търговското и занаятчийското съсловия
въ града ни и съ прискжрбие констатира липсата на каква
да е солидарность между консуматора, мъстенъ жителъ и
търговеца или занаятчията, съставляващи болшинството в ъ
нашия градъ. Вестникъ „Единство" е билъ винаги
ревностенъ защитникъ на разните съсловия и в ъ рамките на
законностьта и възможното се е борилъ за устояване на
техните съсловни интереси и граждански права.
Големата-економическа криза, която
преживеваме,
оказва своя разрушителенъ ефектъ, особено осезателно вър
ху нашия занаятчия, който лишенъ отъ една здрава про
фесионална организация и отъ необходимите кредитни сред
ства едва отстоява на усложненията въ економическия ж и 
вотъ в ъ страната.
Не по-розово
отдЬлъ, изнемогващъ
вия хаосъ и виждаме
вратите на търговски
на дейность.

е положението на търговскиятъ ни
беасиленъ, подъ ударите на финансо
отъ день на яень да се затварятъ
кжщи съ известность и дългогодиш

Епохата следъ войната създаде едни отъ особенно
разбирани въ отношенията на хората. Тая епоха
създаде
и особения търговски менталитетъ на крайната и безогле
дна спекулация, на която нашите местни търговци останаха
чужди. И тия които се създадоха въ последствие, останаха
верни на старата школа въ духътъ на която беха възпи
тани.
Това обстоятелство даде благоприятна
почва на
разните пришълци, които веднага туриха на приложение
новитъ приоми в ъ търговията, практикувани нашироко и
възприети отъ големитъ пияци на Цариградъ, Смирна, Солунъ и др. и стигнахме до положение да виждаме ежед
невно да се продава единъ обектъ вместо другъ, да се
размерва съ разни величини и се разтегля с ъ дяволски
теглилки.
Ежедневно сме свидетели на необикновени
явле
ния. Докато магазини на местни търговци съ доказана добросъвестность съ седмици наредъ затварятъ безъ продажба,
магазините на некой пришълци сж пълни в ъ невъзможность да обслужатъ многобройната си клиентела, съставена
изключително отъ местни жители. Но въ тоя хаосъ никой
не се пита какво купува и колко получава, понеже власть
та не се интересува отъ тая работа, а много сж случаите
когато интервенциите на паркета и полицията биха
били
наложителни.
Едно важно обстоятелство, което благоприятствува
за това състояние на нещата у насъ е общественото въз
питание на местното население.
Възпитани въ миналото, въ духътъ на една крайна
търпимость и безразличие, отиваща до престжпление къмъ
собствените наши интереси, | днесъ ставаме жертва на тая
незнайность.
Нашите селски или градски консуматори не сж сви
кнали да правятъ подборъ на своите доставчици.
Нашия селянинъ купува и продвва винаги безоглед
но по отношение на купувачите м. продавачите търговци.
Д а ж е и въ случай когато се изисква известно предпочита
ние, безъ ни най-малки материални жертви, той избегва да
го прави.
Причините на това равнодушие и безразличие сж
дълбоко въ миналото и изхождатъ отъ липсата на нуждното родово съзнание и възпитание, което би требвало да ни
се даде.
Въ настоящите времена, на най-сложни економичес
ки и политически международни'сплетни, налага ни се по
вече отъ всеки пжтъ да бждемъ съ издигнато съзнание и
така да направляваме отделните си интереси щото покрай
личната облага да допринасяме за въздигането засилването
на общата родствена връзка, която ни свързва, за което не
малко би допринесло едно тЬсно разумно, економическо съ

трудническо.

Една революция безъ кржвь
Седа азъ въ редакцията и
пуша. Пуша и мисля за дру
гия день. Неволно си ейомнямъ
ту за нал/ъгалиш/ъ македонциколонисти подъ дебелите с/ънки на селскитгь
дървета,
дълбоко замислени и mm на
кой селенинъ нивата да изкаратъ своя частна
собственость отъ памти вгька, ту пъкъ
за бабичката въ Сатълмъшъ
гдето си куйила
козичка за
беличка.
Отведнажъ се отвара вра
тата и влиза едииъ отъ ре
дакторите.
Б/ъгай казва той.
Защо? йитамъ азъ.
— Бгъгай ти казвамъ и ни
що повече. Бегай... и ме задърпа за иалтото.
— Абе какво се е случило,
шъщо се запали,
нгъкой внезайно умргь или...
— За Бога, върви Шука и
мълчи, гласъ не издавай... и
ме ръгна въ дупката на отво
рената маза.
Отъ уйлаха,
макаръ и не
знаехъ отъ всичката тая ко
медия нищо не
йродумнахъ
йовече.
Чувамъ йо стьлбитгъ
троЯжтъ и отъ любойиШство 3.0вдигнахъ кайака на дуйката
ошъ кждето видгъхъ
единъ
стражарски
мундиръ.
Ехъ, си йомислихъ,
сигурно
е открита кутията съ избух
ливите вещества или пъкъ
айелътъ за осемь
часовиятъ
работенъ день.
Ойлескахме я.
Чува се нервенъ
разговоръ.
Зайочвамъ да треперя ипочувствувакъ че съзнанието ми
ме найуща.
Разговорътъ свърши.
Едвамъ дочувамъ нгькакьвъ
тройотъ но вече йолумъртавъ
Отваря се капака.
Дяволското
кикотене на
редактора ме стресна и отворихъ очи.
Омгье се той съ гласъ и съл
зи, сочейки къмъ менъ.
Скачамъ азъ ошъ дуйката и
го запиШвамъ съ
сериозенъ,
тонъ да ми каже
най-после
каква е тая комедия съ игра
на
кришка—мишка.
— Това бгьше бирникътъ и
единъ стражаръ, за 900-Шгьхъ
лей които дължимъ на финанеовоШо уйравленае. Ти из
глежда, че си се йоизплашилъ
малко.
— Малко не а доста отговорихъ азъ йочесвайки се тамъ
гдето не ме сърби.
3. 3,—Д.

Преговори съ холандците
за постройка па силози
На 4 т. м. въ М-то на Т ъ р 
говията е заседавала коми
сията, която се занимала
съ разучванею въпроса за
построяването на нови си
лози. Ромънската делега
ция начело с ъ г-нъ Мад
жару е приела холандските
представители на финансо
вата груп? «"ъставена отъ
г-нъ

.^атиеръ

Кониенбургъ,

Кр., - ъ

И З Ъ НАУКАТА И ЖИВОТА.

ооктнвнягЬ
И8ВОРИ
Въ края на миналото столетие
се направиха редъ открития, които предизвикаха преломъ въ
схващанията ни за материята и
енергията — тухлите и цимента
на света. По това време се откри сжществуването на особени
вещества, които изпущатъ лжчи
и затова ги нарекоха радиоактивни, което преведено на български
ще рече, „лжчи действуващи".
До като въ началото се знаеше
за сжществуването само на едно
две такива вещества по-сетнешнитъ изучвания откриха ц1злъ
редъ радиоактивни гЬла и особеното въ тъхъ е, че Tt образуватъ нещо като поколения, следващи едно следъ друго.
Най-напредъ френецътъ Бекерелъ откри, чеелементътъ уранъ
и съединенията му , осветяват "
фотографическигЬ стъкла, макаръ
че последните сж били старателно покрити съ тъмна непропускваща светлината хартия. Около
тези вещества, въ въздуха ставатъ електрически промени, той
се йонизира. Следъ това трудовете на семейство К юри и въ
последствие на овдовялата мадамъ К юри, както и много други
усилия се увенчаха съ откриването на радиоактивните елементи
радий, полоний, актиний и др.
Всички радиоактивни вещества
излжчватъ, лжчи и това определяне на лжчи не става подъ влиянието на н^кой външна причина,
а самопроизволно. С ъ никакво
външно съдействие не може да
се запази или ускори излжчването, нито да му се измени характера. То не зависи сжщо и отъ
това дали телото ,е просто вещество или влиза въ некое химическо съединение.

преди безчислено много векове
въ техното създаване днесъ я
получаваме въ форма на радиеви
лжчи.
И както въ основата на рушащето се здание ще се струпатъ
падащите му части така и въ
всеко парче радиоактивно вещество се-съдържатъ купъ радиоактивни елементи.
Лжчитв, които получаваме Отъ
радия сж резултатъ отъ превръщане на атомите му въ две тела
които сж газове. Едното е елемента хемий, който не е радиоактивенъ, стабиленъ е и не се
руши, а другиятъ газъ е елементътъ радиева еманация. Това е
тежъкъ газъ, който е радиоактивенъ и се превръща при разпадането си въ друго твърдо радиоактивно вещество, последното
се разрушава пакъ и така се
създава целъ родъ радиоактивни
тела, които свършвал» най-после
съ последния си членъ, по свойствата си съвпадащъ съ обиективното, познато на всички олово.
Времето за разпадането на единъ радиоактивенъ елементъ е
определено и за различните тела
отъ този ррдъ то е най- различно. Обикновено се говори за
„животъ" на едикое си радиоактивно тело. Подъ тази дума
въ случая се разбира времето за
преполвяване на веществото. Така единъ грамъ радий ще стане
половинъ грамъ следъ 1730 год.,
а радиевата еманация, която се
„ражда" отъ него живе само 3.8
денонощия. Уранътъ, прародителътъ на радия, живее 5 милиарда години, а единъ неговите пра
внуци, радийце едно, само една
милионна отъ секунпата.
л

Следствието по атента
та върху К. Ангелеску

Фраго-Бмгарсга Мжжка Колежъ .Св. Ш/щ

Сждбениятъ следователъ е
превършилъ
следствието по
атентата Ангелеску по който
се обвинявал» 7 студенти ку
цовласи на чело съ Георги Бе
за. Окончателниятъ обвините
ленъ актъ, в ъ съгласие с ъ за
ключенията на паркета изпра
ща 7 тъхъ д у ш и обвиняеми,
бидейки задържани подъ аре
стъ, на с ж д ъ предъ
Окржж
ния С ж д ъ в ъ Б у к у р е щ ъ .
Обвиняемите сж, автора на
атентатата, Георги Беза и ус
тановените съучастници, Сте
ре Аикава,
Ионъ
Караника,
Антонъ Чумети, Константинъ
Папанча, Георге Гица, Григоре
Биху и Мамали Стамули, всич
ки по произходъ куцовласи.

Управлението на Франко Бъвгарския Мжжки Колежъ (4.
деления, 3 прогимназиални класове признати официално !
№ 16 732 о т ъ 22 юний 1928 г. 4 гимназиални и въ найcL
време 5 тия гимназиаленъ класъ) оповестяза на родит 2
желающи да снабдятъ децата си с ъ френско българско o f
зование и С О Л И Д Н О морално възпитание, че записва n J
ваканциите ученици: пансионери, полупансионери и
"'

Следствието установява ч е
престжплението на Беза е у
мишлено и подготвено систе
матически о т ъ него и съуча
стниците му и се подвежда
подъ отговорность за престж
пление с ъ предумисълъ.

В а р я » ,

АЯ

ЗАГУБЕНО.
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По дписната такса за пансионерите е о т ъ 20.000 платим»,
три срока: 8000 на 15 IX. 7000 на 15 XII. и 5000 „а 1
Таксата за записване е 100 леза.
Обучението
Зучениего става по Френски, но задължителни
з£
сж за
ки ученици езиците: български о т ъ 1о отделение до "s
немски о т ъ 1й прогимназиалеаъ класъ до 4 й гимна Мас,
класъ и латински отъ 1й гимназиаленъ класъ до к п а я
''
са за средното образувание,
typ
Управлението на сжщия, в ъ желанието си да позв
учениците свършели успешно прогимназиалния « v n ^ *
ю щ я да а сдобиятъ с ъ френскобългарско образован ^
крива презъ предсгоящ!та учебна 1930 | 1931 година
'
твителенъ курсъ, ржководенъ о т ъ специалистъ пpeпoдaв '' '
изключително за френски езикъ, в ъ края на който канлг
споредъ получения у с п е х ъ , ще може да бжде приетъ
редовенъ ученикъ в ъ 1й гимназияленъ класъ.
>
Приемните условия и ясни отговори се пращатъ пои
запитвания.
•
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николи т . николовъ
—ВАРНА—
ул. „М. Преславска* № 2 1
Изработва безуксризнено по последната дума !
на изкуството найелегантни и модерни мжжки,
и дамски костюми, пардюсета, манта, балтони'
и др.

ТолЪмъ складъ
На вълнени, английски, германска' И бъларски
фини плзтозе.
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МАШИНА ХАРМАНКА
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венО извира водата.
Само така ще се използвува
най-добре полезното действие на
дадената отъ земните дълбочини
вода,
П. П.

ИРОДА ВАМЪ

„ви:

Е

Положението на гнъ Анге
леску продължава д а бжде до
бро, раните сж на заздравЬ
ване и върва се че гнъ Ан
I елеску следъ нъколко
дена
ще напусне стаята.

Макаръ цената на радиоактивСЪ
ЛОКОМОБИЛЪ
1 2
ните
тела да е много висока,
Радиоактивните елементи приКОНСКИ
С
И
Л
И
в
ъ
отлично
запасите отъ техъ въ земята сж
надлежатъ къмъ най-тежките тесъстояние _ търси jnfeCTO з а
големи. Въ единъ кубически кила. Изпущането на лжчи отъ
лометъръ
земя,
количеството
на
вършидба. З а сведения при
твхъ направи голема изненвда
радия се изчислява на килограми
въ началото и затова, защото въ
СТЕФАНЪ НИКОЛОВЪ
Трудното получаване на тези ветелата съ които се работеше не
щества, които нематъ само научханъ — Б а л к а н ъ
се забелязваше промена въ тено значение, но и целебно, ги
544
3 3
лото имъ и изглеждаше, каточеправи тъй недостжпни по цени.
ли предъ насъ се открива едно
чудо, при което се получава е- Природата, обаче, въ своята лаборатория произвежда и дава
нергия въ неограниченъ размеръ,
източници отъ които ние изполбезъ затова да се прави разходъ
зуваме благотворното действие
Наследниците
на покойния
Отдавна, обаче, е известенъ закона радиоактивните тела. Това сж
Лука
Ангеловъ
съобщаватъ
нътъ на природата за запазване
минералните извори, които ноза общо знание, че припада
не енергията, сиоредъ който гор
сятъ въ своите води разтворени
щ и т е се 40 на с ю процента на
ното предположение е невъзможтела, губящи се дълбоко въ пукМилко П. Станчевъ отъ рекол
но. И усилията беха насочени
натините на земната кора. Те
тата на гнъ Ст. Николовъ ойг
именно къмъ установяване проносятъ съ себе си и разтворени
село Харманлъкъ получено о т ъ
мените, които ставатъ въ радиообработванието на земите на
активните тела. Мисъльта на хо- радиоактивни вещества.
Радиоактивностьта на минералпок. Лука А н г е л о в ъ е секве
рата беше насочена въ началото
ните води се дължи на множестстирана о т ъ наследниците на
за дирене на химични промени,
во членове отъ радиевия родъ.
тс%1 последния.
които сж изложени да съществуЕдни отъ най-силно активните е
ват ь, обаче скоро се разбра, че
BcfeKa една продажба на хзр
газътъ радиевата еманация. К огатукъ става нещо неизвестно доманки, локомобили и д р у г ъ
то водата излезе на земната потогава, нещо недопустимо, подинвентаръ б е з ъ подписа на нас
върхностъ
тогава по-големата
ронваще твъденията на миналиледниците е невалидна.
часть отъ него излита, залягането
те векове и то се състоеше въ
Предупреждаваме с ъ насто
подъ което се е намирала водата
самопроизволното
разрушаване
ящето за да не б ж д е
некой
въ дълбините се намалява. Остана атомите на радиоактивните
въведенъ в ь заблуждение.
ва
една
малка
часть
не
радитакелементи и превръщането имъ
тивния газъ разтворена въ водата
Отъ наследниците
отъ по-тежки въ по-леки. К огато
се строи една постройка се из- и тя се самодоволно разполвява
разходва много енергия отъ ра- за почти 4 денонощия.
ботниците. Една голема часть
собст
У България споредъ изчислеотъ нея се разпилява, обаче оснията на г. проф. П. Пенчевъ,
вената си кжща, находяща
татъкътъ остава вграденъ заедно
най-много радиоактивна е водата
се на улица „Василе Алгк
съ частите, които съставятъ пона Солудервснтъ, величината на
сандри'' № 5 (до Големия
стройката. Представете си, че нейната радиоактивность възлиза
веществото съ което сж споени
орвхъ) съ 6 хигиенични
на 5 60 емана, а газовете, които
тухлите и сж свързани градите
се отделятъ надъ извора иматъ
стаи и всички удобства.
съ течение на времето се изменя
6100 емана („еманъ" е единица
Споразумения и условия :
така, че не може вече да ги уза измерване на радиоактивностьдържи и граеивните материални
РАДКА СУНГАРСКА
та). Следъ Солудервентъ следватъ
почнатъ да падатъ единъ следъ
Нареченските бани — 253 емашивачка, горния адресъ
другъ. При всеко отделяне отъ
на. Стрелчанските, изворъ „Бошпостройката ка частите й ще се
ковъ бостанъ"— 222 емана, а въ
отделя и онази енергия, която е
банята 170, 157 емана, Хисарскииздигнала некога до местото,
те бани, момина — 114 емана,
което сж заемали. Енергията за
Женско конче, стригаче
следъ
това идатъ чепинските
извършването ще се отдели при
2
годишно, косъмъ: тъмно
извори, К остеиецъ, Долня баня и
разрушаването. Великиятъ зидарь
т. н. Употребата на водата за
червенъ. НойШо го видгълъ
•—Природата — създалъ некога,
пиене вь бутилки, като радиода съобщи на стопанина
неизвестно какъ, между многото
активна, требва да става скоро
вещества на света — негови пому Д. Атанасовъ, с. Нора
следъ наливането и. Самйто на
стройки — и такива, чиито съсбаларъ
срп>щу прилично
ливане е необходимо да бжде
тавни части се отделятъ непревъзнаграждение.
извършено
така,
че
да
нема
гокжснато отъ момента на създавалемо бълникане на водата и' то
нето имъ и енергията вградена
542
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отъ местото кждето непосредст

уж.

IMKIffi

f

НЕ ЗАБ РАВЯЙТЕ,

ЧЕ ВАШИЯ СЪГРАЖЦАНШ

Димитъръ Марковъ
Откри на ново БРЪСНАРОФРИЗЬОРСКИЯ Cl!
САЛОНЪ на ул. Царь Бзрисъ 46 срещу старая с
салонъ „Добруджа", кждето съ новия си усъвършев
сгауванъ апаратъ, съ' сухия си препаратъ, безъ е»
сиръ вгвка дама. ще има накждрена коса съ трайвоск
надъ 6 месеца. Въ сжщия салонъ се извършва стри
жене, бръснене, водна ондулация, миене на глава, ог
дулиране, марселъ съ жЬлезо, манекюръ и пр. и ц
52

521

и МП
Георги Т. Бешковъ
Съобщава на почитаемата си клиентела,
че спедъ едномесеченъ ремонтъ ЗАПОЧНИ 10

работи като на гольмата мелница мелисамо чиста зимница а на малката емвсъ-ржжъ
-зимница.
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ДРЪ ИВ. ЧНЙУРЛИНбЙ
Приема болни ВСБКО време по вжтрешни
детски и венирически болести.
_ .
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(срещу железарския магазинъ на Иа. Димит
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МИНОРИТАРНО ДВИЖЕНИЕ.

Мисли изъ съчинението
Въпросътъ за малцинствата", отъ
Баронъ losef Eôtvôs

излизащия въ Будапеща
„Зонтагсблатъ" печьта ьЪ
колко в.чсоко благодушни
и пророчески
ели на Ба
ронъ losef Edtôvôs отъ не
говото прочуто съчинение:
върху „въпроса за малциа
ствага", излеело за пръзъ
пжть въ 1865 год. Вь то
ва съчинение сж прокара
ни идеите, върху които е
построенъ многоиззестния
и на време го Ся не доста
тъчно оцеяеяъ унгарски за
конъ за малцинствата 1868
г, чийто създатели сж би
Ла именно losef EotVeos и
franz V. Dean. И ние nps
печзтваме тези мисли; за
щото ги споделяме, имайки
още сжщата тяжесть и
важность и за нашето мал
циьство и неговите отно
шения съ болшинството.
Споделяме сжщо напълно
предговора на „Зонтагс
блатъ" който казва: „Ве
ликолепните мисли, нацио
нални, но въ същото вре
ме и хуманни и европейски
въ пълната смисълъ на ду
мата, нека да служатъ за
поука на тия споредъ чие
то схващане патриотизма
се покрива съ шовинизма.
Що се отнася пъкъ до тия,
които за тези идеи се бо
рятъ, страдатъ и се мъ
чатъ, нека да имъ служатъ
зз утеха и окуражени е.

индивидъ самосъзяанието
на личностьта.
Това е толкова верно,
щ о т о чоае^ъ на въпроса,
що требва да поизнаемъ
като особаа народность, са
мо единствения отговоръ
могалъ да даде: Като особ
на народиjCTb требза да
признаемъ всека общность,
въ която е пробудено съз
нанието на нейзата личност.
Но понеже съзнанието за
тази особяа личность се
пробужда вследствие на
разни причини, то проти
воречията въ изявлението
на народностното чувство
не само въ различните на
роди, Но даже и въ единъ
и сжщъ народъ, даже и
въ една и сжща ЛИЧНОСТЬ,
лежатъ въ самото естество
на нещата. Човекъ требва
да се върне къмъ извора
отъ който чувствата въ от
делните случаи сж произ
лезли, за да се разбере при
чината. Ззщо немците отъ
Еязасъ или Унгария, които
за своята политическа на
родность сж въ състояние
на все какви жертви, въп
реки това обаче се чувст
ватъ отъ всичо засегнати
което засенчва името на
немската народность" (стр,
910)

Слагането на този въп
) Йд?;й, които Ееднтжъсж росъ между насъ не се
неправилното
стенала общï, не се осга дължи на
или
оеждителното
поведе
вагь да бждатъ потиснати,
ние
на
отделни
личности,
нито пжчъ техните пое
ледствия да бждатъ отстра а на наложителните пос
ледствия на нашето мина
нешг, и отделния народъ
ло и на настоящите обсто
вли отделната държава, кол
ятелства.
кото и силни да сж те, не
(Следва)
могатъ да се затворятъ за
подобни идеи.
„Единъ големъ ораторъ Резултата отъ изборите
еобщностьта на езика. Где
въ Арзкешъ
то това е случая, намира
Въ Неделя, 3 т. м. е
ме въ народи, които веко
кове наредъ сж живели въ извършенъ частиченъ из
отделни, понекога даже боръ на 2 депутатски места
неприятелски държави, ес ьъ окржга Аржешь. Из
тествено развито чувство брани били правителстве
на една обща народность. ните кандидати Арманъ
и инжинеръ
Да езиковото средство сжз Калинеску
Прибуйану,
съ
30.600 сре
дава подобни резултати и
шу
7900
на
опозицията.
| поражда въ германските,
римски и славянски народи,
До колкото тия езикород
Годишнината на №линденв
,| нн народи иматъ общи
ското въстание.
неприятели, чугетвото иа
тела. една известна
единость.
На 2 августъ т. r. се
[Willi Впрочсмъ и освенъ езико
ва вото и расово сродства, и изпълниха 27 години отъ
ф ; ма още други фактори и големото македонско въз
тание.
на националното чувство.
Дълбокъ мракъ покри
Би значило да отречемъ ва днесъ местата, които
опита на историята и на беха огнище на събития
настоящето, ако не бихме та отъ 1903 година. Как
| искали да признаемъ, че то всека година, култур
общите спомени на мина ните македонски братства
лото, както и общите ин въ цела България сж от
реси и надежди на нас празнували много търже
^р{Ц1 оящетопредизвикватъ меж ствено тоя паметенъ день.
ДУ разноговорящите граж
,
Дани на отделните държа
ПРОДАВАТЪ се 7 хект.
10 J
подобни* но
работна земя ниви въ зем
, I никога по силни чувства.
лището на с. Шабла. Сведе
.народностното чувство ния и споразуления БЮРО
!0 народите е сжщото не* БЪЛЯ БЪЛЧИКЪ
както при отделния |
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Хагсштх сждъ се е произнесели по църковните
z училищни имоти
Разговоръ съ главния бълг делегат о въ смъчеипта комисия
Агенцията „Хавасъ" отъ 31
юлий предава въ резюме съ
вещателното мнение на Хаг
ския постояненъ сждъ по въ
просите, които му беше поста
вила главната гръцкобългар
ска смесена комисия по спора
за ликвидацията на църковни
т е и училищни имоти. Вечер
ните вестници предадоха вче
ра изцЬло тази телеграма. Въ
преки нейния доста обширенъ
текстъ тя представлява една
съвършено кратка извадка отъ
дълго мотивирано мнение на
Хагския сждъ, което още не е
получено на надлежното мес
то. Всекакви тълкувания на
това мнение, преди да се по
лучи цЬлиятъ неговъ текстъ,
ще бждатъ преждевременни.
НАЙСЖЩЕСТВЕНОТО В Ъ
МНЕНИЕТО
на Хагския сждъ е, че той е
възприелъ какво
черковните и училищни об
щини иматъ характеръ изклю
чително малцинственъ и народ
ностенъ. Държавата, сродна по
народность с ъ тия малцинства
не добива възъ основа на та
зи сродность никакви права
върху движимите имоти или
върху стойностьта на недви
жимите имоти на разтурената
черковна или училищна общи
на, чиито членове сж се пръ
снали или отежтетвуватъ.
Както е известно, мнението
на Хагския сждъ Ще има зна
чение за главната смъсена ко
мисия; която е властна да му
даде тепърва едно или друго
тълкувание.
ИЗЯВЛЕНИЯ НА Г. Д Ж У 
ДЖЕВЪ
Въ връзка сь горното съоб
щение отъ Хага, обърнахме се
къмъ главния делегатъ на бъл
гарското правителство въ сме
сената комисия по гръцкобъд
гарското изселване г. Д ж у 
джевъ, който ни заяви:
„Сведенията отъ Хага сж
откжелечни и непълни. За се
га имаме една телеграма отъ
нашето консулство и една отъ
агенция „Хавасъ". Първата —
на нашето консулство — е по
кратка. Телеграмата на „Ха
васъ" дава некои подробности
отъ които, об че, решението
на ежда на става поясно.

ЗА Д А М О Ж Е М Ъ Д А
СЖДИМЪ
и се произнасяме върху ре
шението, требва да изкачаме
пълния му текстъ заедно с ъ
мотивите и съображенията на
ежда. Още отъ сега, обаче,
можемъ да заключимъ, че гръ
цката теза в ъ най важните й
и смели домогвания е отхвъ
рлена отъ ежда".
Запитанъ, какъ върви рабо
тата на комисиите по
ЛИКВИДАЦИЯТА НА Б Е Ж А 
Н С К И Т Е ИМОТИ

Търговския договоръ
между Англия и
Ромъния.
Лондонъ. 5. т.м. Съобщава
се че търговския договоръ
между Англия и Ромъния
ще бжде подписанъ на 6 т.
м. въ Вънкашното Мини
стерство.
Договорътъ предвижда
известни облаги за произ
ведения на англ. индустрия
ъ замена па некои улесне
ния,
които
получаватъ
ромънските
земеделски
произведения.
с

Голямо земетресе
ние въ Русия.
Лондонъ, 5. т.м. Споредъ,
получените сведения силно
земетресение е разрушила
областите около Каспийско
то море.
Местностите Уретикъ и
Шабаевъ сж били съвър
шенно разрушени. Около
500 души сж убити и 4000
ранени.

г. Д ж у д ж и е в ъ заяви:
—Работата е къмъ
своя
край. Ако не беше въпросътъ
за черковноучилищните иио
ти, можеше д о сега да лик
видираме съ мал ото дела, кои
то сж останали.
— Колко д е л а сж останали?
— О т ъ около 50,000 дела,
едва ли имаме още две хиля
ди и т е сж в ъ такава фаза,
че мога:ъ да се свършатъ в ъ
най скоро време;
—Кога ще ликвидиратъ ко
мисиите?
— Д о края на тази година.
—Коя държава ще излезе
длжжница?
—Както се развиватъ рабо
тите, днесъ ние можемъ с ъ
положителность да^говоримъ, че

Лондонъ, 5 Работнически
те синдикати въ Индия сж
решили да обявятъ 24
часова стачка въ знакъ на
протестъ за арестуването
на водителите на ^национа
листите. Властите сж взема
ли строги мерки за запаз
ване на реда въ Бомбай, и
Калкута.

ГЪРЦИЯ ЩЕ Б Ж Д Е ДЪР
ЖАВАТА Д Л Ъ Ж Н И Ц А

Пожаръ въ София

Движенията въ Индия.

Съобщаватъ отъ София,
и рвзликата следъ ликвидаци
ята на българските и гръцки че на 1 Августъ 7 часа
имоти ще бжде в ъ наша полза. следъ обедъ е избухналъ
Тази разлика ще бжде сигор единъ пожаръ въ помеще
но надъ единъ и половина ми ! нията на Финансовото Ми
изгорявайки
лиарда лева. За да намалятъ нистерство,
тая разлика, гърците се гот, некой безъ големо значе
вятъ да повдигнатъ въ пред ние документи.
Пожаратъ е билъ вед
стоящата сесия на O. Н. в ъ
Женева наново въпроса за н е  нага потушенъ.
какви нови тълкувания на спо
годбата Молловъ
Кафанда Недоволствата въ Русия.
рисъ, с ъ огледъ да взематъ т е
разликата между номиналната
Парижъ 5. Московския
и пазарна стойность на бежа кореспондентъ на в. Д а 
нските облигации. Това техно ймсъ* съобщава за една
домогване не почива на ника усилваща се криза, която
кво основание, — нито на кон понастоящемъ владее въ
венцията за изселванието нито Донецската индустриална
на спогодбата. Молловъ—Ка область.
фандарисъ Съ положителность
Вследствие липсата на
можемъ да еждимъ, че и тоя съестни продукти по вече
пжть техното искане ще бж отъ 20,000 мини работни
де отхвърлено отъ O. Н.
ци сж напуснали тая об
Г. П,
ласть.

БОИ БЕЗЪ ВИТРИОЛЪ

ТърСЯ
бена

Ж Е Л А Е Т Е Л И Д А УПОТРЕБЯВАТЕ МИНИ
МУМЪ
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купуване употре
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Справка въ редакцията

ГОРИВО П Р И БОЯДИСВАНЕТО ?

ИСКАТЕ Л И Д А И З Л Е З Е С П О Л У Ч Л И В Ъ КОЛОРИ
ТА НА КАКВА Д А Ë П Р Е Ж Д А , П Л А Т Ъ И Л И ДРЕХА?
УПОТРЕБЯВАЙТЕ САМО Ш В Е Й Ц А Р 
СКИТЕ
А Н А Л И Н О В И
БОИ.

ПРОДАВА СЕ единъ ло
комобила 10 кон. сили мар
ка „КЛАИТОНЪ ШУТЛЕР
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Публичното събрание
отъ 3 т. м.

В Е С Т

Както се извести на 3
т. м. се състоя публичното
гражданско събрание въ
салона .Сплендидъ", орга
низирано по инициативата
на едза група познати об
щественици и политически
дейци.
Събранието бЪше доста
посетено, въпреки неблаго
приятния сезонъ.
Пръвъ говори г-нъ Г.
Ионеску Никз, адвокатъ и
бившъ депутатъ и единъ
отъ гланнтъ* инициатори
на това събрание.
Въ едва въодушевена и
мотивирана ръчь, г. Ника
обясни ц-Ьльта на свикано
то събрание, както и зна
чението на последнигЬ по
литически събития, спирай
ки се на аиелътъ отправенъ
къмъ страната отъ Н. В.
Кралътъ.
Предложи да се основе
единъ популяренъ уянверситетъ, въ който да се раз>
вива кейность цЪляща пре
махването недоразуменията
между ргзнитв народности
въ този край, както и да
се сьздаватъ отношения
подобающи на времето въ
което жив-вемъ.
Г. В. Цапареску— адво
катъ — депутатъ, се при
съединява къмъ изказано
то отъ г, Ника и желае
едно ползотворно сътруд
ничество на интелектуалНШ"Б сили.
Г-нъ полковникъ Горски
председателя ка Очр. Съ
ветъ, възприемайки идеята
за популярниягь университетъ, изказва желание, че
разннгв политически пар
тии да оставятъ старигв
методи на действие, а про
никнал ъ отъ дух!тъ на
новата следъ война епоха
да работятъ за преуспява
нето и въздигането на Ро
мъния, въ ЦБЛИЯГЬ и сложенъ съставъ оть народ
ности.

— Приятно ни е да съобщимъ годявката на на
шия съграждаяинъ г. Пе
търъ Ганузлиезъ съ сим
патичната госпожица Кица
Генчева.
— По инициативата на
редакцията на в. „Единстьо" сж събрани 950 лей,
помощъ на инвалида Ата
насъ Константиновъ.
— Вчера въ 5 часа сл.
об-вдъ г-нъ Фрнцъ Тайлеръ, главенъ редакторъ
на големия миноригаренъ
н-вмски вестникъ «Kronstadter Zeitung" Брашовъ нап
рави едно колегиално по
сещение ва редакцията ни,
интересувайки се по въп
роси отъ мъхтенъ мяноритаренъ характеръ.
— Л-ътнигв горещини
продължаватъ да бждатъ
непоносими. Днесъ темпе
ратурата на сънка бЯще 40
градуса цслзиеви.
— Чувства се голяма
нужда отъ дъждъ. Особе
но за царевицата и бостанитъу които сж застрашени.

Събранието възприе и
удобри основаването на
„Попучярниятъ ункверситетъ Кралъ Каролъ I I .
Прочете се и се удобри
представената резолюция,
въ която е изразено жела
нието
на общо сътруд
ничество на всички здравомислящи. за премахване
същестаующигв зло, както
общо за страната,
така
и частно за КзлиакренСЕШЙТЪ окржгъ.
e

ВЪ ВЯРНА, въ центъра
на града, иа улица Шипка,
между театъръ Ранковъ и
Халигв, се продава кжща
съ урегулиранъ парцелъ
Източно изложение.
За справка и подробнос
ти пра г. Аракелъ
Хатенесънъ ул, Vasile Conta №54
532
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— Ония добруджански
селяни, които сж взели фор
муляри за отваряне на бъл
гарски училгузда въ селата,
се умоляватъ да побързатъ
съ попълването имъ, тъй
като въ скоро време ще
бждатъ изпратени за раз
решение предъ върховни
те училищни власти.

На 8 г. м. пристига въ
Кюстенджа Варненския спор
тенъ клубъ „Шипченски
Соколъ", които неодавна
победи турскйятъ националенъ тимъ въ Цуриградъ.
„Шипченски Соколъ" ше
се състезава «.ъ Кюстенджа
съ тамошниятъ български
спортенъ клубъ „Славия"
на 9 т. м. а на 10 съ cop.
клубъ -Виктория".
Следъ играта праветъ се
приготовления отъ страни на
люстендженскитъ- спортисти
за даване единъ балъ въ
савона „Изворъ" (българ
ското училище^ въ честь на
СКДПИТБ гости.

Явна благодарность.
Подписаниятъ Ст. Вагнеръ изказвамь
своята
крайна благодарность към
г. Д-ръ ГЕОРГИ КОСТОВЪ
акушеръ гинекологъ, кон
то при първата ми отпра
вена къмъ него покана
се яви веднага и съ особенна умвлость
извър
ши детеродната операция
върху ясена ми, като я з з пази отъ явна смърть как
то нея тъй и детето.
По тоя пжть смЪя да
препоржчамъ г«нъ Д-ръ
Ст. Костоаъ на всички нуждею.цн се отъ акушерс
ка помощъ, за негозата
умъла и добросъвестна ра
бота.

Ст. Багнеръ
538
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отъ с. Семизалж 1 чер—Селяни отъ Геленджик!* венъ 6 год конь съ мал
се оплакоатъ отъ нахалното ко подстригана грива до
поведение на изв-встния ушигв и една 3 год, алееДрагомиреску, бившъ сех- та кобиласъ лЬвия малко
ретаръ пр-взъ ли бера леко бътгь кракъ.
вртшг, който се осмътшзалъ
Който ги нам-ври ще
да ги псува и ругае з*туй
че били националъ църъни- получи добро възнаграж
сти и привърженици на дение Огь ^стопанина.
Ангелеску, позволявайки си
ПЕТЪРЪ ГЕОРГИЕВЪ
дори и да имъ забранява
с. Семи-залъ
да
говорятъ
български 530
б—3
езикъ.
Чудно ни е какъ еелянитъЛ Ю Б И Т Е Л И НА М А Р К И !
не могатъ да се справятъ
съ тозъ неубозданъ индиТърси се за купуване
видъ.
разни количества [унищоже
ни пощенски марки или це
^-Презъ града ни еже ли колекции.
дневно минаватъ многоброй
ни автомобили екскурзианти С в е д е н и я Хзедада.
цията,
отъ .вътр^шноста на странаTaj >сжщо отъ Полша, които
534
5—1
отиватъ на разходка и да
приежтетвуеатъ на-музика
ЗА ПРОДАНЪ
лните тържества.въ Варна.
Три годишно лозе отъ
два
декара, съ ограда на два
—Бюрото на Кирилъ
Сапунджиевъ, ул. Пр. Фер ПАТЯ' въ м-встноста.
п

динанбъ* извършва банкови
преводи
за странство,
предимно България, при
най-изностенъкурсъи бърза
служба. Банкови кореспон
денти чрез „Генералната
Банка"- еъ всички краища
на България.

«*

— Жази—7$ аба —

Сведение редакцията.
527
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Чети в-къ
„Единство"

В А Р Н А

ЦАРИЦАТА ИА ЧЕРВО МОРЕ

Най-красивия морски курортъ
въ югоизточна Европа
Н А Й - М О Д Е Р Н И БАНСКИ С Ъ О Р Ъ Ж Е Н И Я

СТУДЕНИ и ТОПЛИ МОРСКИ

• S &> В Ш

Модерно

z

казино

»*ъ първокласенъ ресторантъ и
дансигъ на открито
]Красиви околности. Разходки и екскурзии по сухо
по море до близкигв околности както и Цариград

ГОЛЪМИ
МУЗИКАЛНИ ТЪРЖЕСТВА
СЪ УЧАСТИЕТО НА НАЙ-ВИДНИТЪ АРТИСТИ

У еловия на живота най-износни
Отъ 15 Юний до 15 Септемврий лътовниц ИТБ
|се ползуватъ с ъ 2 5 на сто намаление по Б. Д, Ж,
[Увеселителни влакове съ 50 на сто намаление
|презъ Юлнй и Августъ.
Бюрото за Л-БТОВНЙЦИ при общината разполага
,:ъ пъленъ списъкъ на картите и настанява л-Ь
товници безплатно, безъ комисиона.
Отнасяйте се за всичко при бюрото, което
дава безплатно всички сведения.
517
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Плетачната машина ДУБиЕДЪ, прочута въ
цълъ сз-втъ по своята солидность е благодатъ
за всъко семейство. Работейки подъ стръха въ
кжщи у Васъ, съ машината ДУБИЕДЪ ще из
плетете топли вълнени дрехи за всички членове
на семейството и ще можигв да си осигури
добра печалба съ лекъ и приятенъ трудъ.
Съ плетачната машина

никога нвма да бждитъ изложени на лишеш
при днешната криза.
Побързайте да си купите плетачна машина
ДУБИЕДЪ, която ще Ви донесе радость аъ кжши
Голъми улеснения при изплащането на по-гол*мата часть отъ стойностьта на машината.
Сведения и каталози се изпрзшзтъ при
първо поискване.
Складъ и представителство на машинигв ДУБИЕДЪ

БРАТЯ АБАДЖИЕВИ
541
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ЦйМШЪ

ойтузъ" а а
5-4
Букурещъ

п г а С Е Н Ъ

ЦИ)

Постоянно въ добришкит*
ни депозити.
ВЛЕКСВНДЪРЪ ННДРЕЕВЪ и БР- НВ CI

7,8,9 и 10 т . м. щ е се п р е д е т в и

С Е Н З А Ш О Н А Л Е Н Ъ ФИЛМЪ
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