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\{ъщ-ъ на Шитt. Читател».
Въ желанието си да задоволим* една назряла нужда съ освет
ляване в а т и т е читатели по морските въпроси, регаикме да откриемъ въ веетнака си специална . М о р с к а т р к б у к а , въ коя
то ще поместваме статии по морсчи кьнриеи, рибарство, факти
изъ морето, известия изъ дейноетьта на морските организации
и морска белетристика.
Но горните въпроси ще поместваме кратки статии до една
колона, за което сме усшуреви съ компетентни сътрудници.
Настоящият* брой изпращаме на препоръчани ай радетели
за преуспе-ане на морското дело въ България, като ги молимъ
да станятъ наши ;>бонати, сь което ovtxa д^.жре^или морално и
материално нашето начинание.
Неж^лающиче да получать вестника ни, молиме, да го повтрнатъ съ бележка отказва приемането
Отъ Редакцията.
Ив. Диииревъ

Въ село неми разрушителни ттт
i Мною често въ тъкои среди у J
>насъ се говори и пищи въ вестницитгь >имъ, че въ село има разру
шителни елементи.
'
За насъ не е изненада твърдечието «а тези среди, които да*ечъ не познаватъ нашето село;
чо странно е, че все още се намиратъ въ страната ни хора,
\oumo мислятъ, че могатъ да сжцествуватъ разрушителни елемен •
w въ една творческа среда, какато е селската
Възможно ли, наистина, кой
дравъ умъ допуска, че селянина,
нгажиранъ въ непосиленг трудъ,
юже да се отдаде на рушене, или
\ай-малко да помисли да руши?
Koia нашата селянка, робиня
селското стопанство, може при
'. Станчевъ

1течестволюбието на селяка
— гражданйнъ.
Безспорно е, че най-възвишеното
увство въ всеки добърь гражда
инъ е любовьта къмъ Отечество
о степенъ на самопожертвуване и
тъ тамъ, само по себе, следва, че
ай-голЪмата добродетель е храб-.
остьта.
! българскиятъ въоржженъ народъ
Иа случай да удиви цЪлъ светъ
L три последователни войни съ
роявяване въ най-висша степень
раа чувство и добродетель.

Отъ Дирекцията ва какиното.;

не може да се постигне споразумение
високоинтйлигентенъ, легендаренъ
it-рсй, генералъ Радко Д'митриеаъ, по този въпрось.
когато се завърна въ Стзлицат»,
Тези подробности всички делега
слЪдъ първата балканска война
ти на конференцията еж се пока
заяви, че славнитгь победи, съ коитозал^ разположени да проучвтъ на
удивихме свгьта, се длъжатъ изклю
ново и взематъ по т-кхъ решение
чително на здравитгь мисци, колата въ идушата конференция
и воловцетль на българския се.гякъ.Въ добре информираните среди,
Ако единъ день се овпковечи тази споредъ както с ъ о б щ и х а о т ъ
вогта съ великолепенъ паметникг, ще
Вашингтонъ, еж съ впечатление, ч$
пгрпбва непременно той да бжде изопредседателя Кулиджъ отъ сег.к е
бразенъ на него съ своята волска кола.
почналъ да работи усилно за свик
Е добре, съ какво морално право ване;
новата морска конферен
тогава се пренебрегва, оскърбява и
ция, която ще се състои въ 192?
учизява този селякъ—грйжцаиинг? год въ ачерикгнеота столица.
Той даде маса жертви въ трит-Ь
войни и прояви необикновенъ re
роизъмъ, съ което доказа, че оби
Иоигреса на журналистите.
ча Отечеството си повече отъ мно
.го други, които'парадиратъ сь па
Само н-внолко дчч ни дЪчятъ отъ
триотизма. Като така, безсъвесно и 27 август ь — пеьь, въ който ще
жестоко е да се отреча отечество- се открие конгреса на журналистите.
любието на селяка- гражданинътъ
Всички журналисти — профисиоотъ онези, които б-fexa презъ всич налиеги
трепетно очакватъ откри
кото време на войната далечъ отъ ването на
конгреса, на к о й т о
бойното поле и мародерствуааха,
покрай
организационните
въпроси,
вследствие което много основателно
ще бждатъ разисквани и редъ дру
предизвикаха покойния нашъ народенъ поетъ Ив. Вазовъ да на ги, които засЬгатъ профисионалнипише тези знаменателни стихове те интереси на журналистите.
Н-вка признаемъ, че въ това от
при посрещането на бългврскитЪ
селяци, следъ сключване Букуреш-. ношение е направено много малко,
за да не кажем ь нищо, за облекче
кия миръ въ 1913 год.:
ние тежкото положение на профе„Вий, лъвове отъ сто полета бойни,
сионалиста-журналисть, за издига
Вий, великани съ бронзови лица —
не авторитета на печата и неговото
Поклонъ! — не бЪхме ний за васъ до
матириално подобрение.
стойни.
Съ Haui'rb малки умове, дЪлца . . . .
Предъ видъ това, въ тази годиш
ния конгресъ всички профисионаИ съ преизпълнено отъ горесть листи-журнвлисти, проникнати отъ
сърца, ние се провикваме днесъ:
високо съзнание да бждатъ по
— Опомнете се вие, които нищо не лезни на печата и облекчатъ своя
сте дали и не давате на това Оте
та мизерна участь, нека съдействучество, а узурпирате само за себе
ватъ въ конгреса да се взематъ
си обичьта къмъ него!"
решения въ този духъ. Сако така,
те ще дадатъ доказателства, че еж
истински представители на печата
и желаятъ неговото закрепване и
поставяне на подобаващата висота.

това положение да намери сво~
бодно време да руши?
Кош най-сетне селското детеовчарче, което отъ ранна сутринь
до късно вечеръ е съ стадото на
полето, всредъ живописната при
рода, може да се вдъхнови отъ па •
губнитгь идеи на рушенето? Не,
това е невъзможно\ Здравия разумъ
не може да допустне, че въ село, где
то всички еж се отдали на твор
чество, да сяществуватъ разру
шителни елементи и стихии, за
каквито пише г. Лв. Харизановъ
на уводно мгъсто въ брой 2432 на
Софийския ежедневникъ „Зора".
Твърдението за сжществуване
на подобни елемети и стихии
въ село е колкото неоснователно,
толкова и обидна за бълшрскитгь
Въ момента, когато целъ светъ
очакваше нетърпеливо решенията,
селяни.
които тр^бавше да взематъ делегатит-fe на конфгренцията на морско
Всички малки и големи начални то обезоржжаване въ Женева, се
ци, особенно въ последната гояЪма получиха съобщенията за нейния
война, които водиха народа непо- неуспЪхъ.
средстеенно на кървавъ изпитъ,
На тази конференция трите ве
знаятъ най-добре, кои изпълниха
лики сили — Америка, Янглия и
дълга си до край- — Безпорно това Япония не можаха дори да размебеше въ компактната си меса - селя
нать предварително м'исли, които
ка, който не се отдЪпи отъ своит-fe до биха имъ позволили да си дадатъ
блести началници, до като всичко, отчетъ за значението на въпроса
що годе интелигентно, дезертира за обезоржжаването, по който те
отъ дълга си и съ простени и нещехв да се атакуватъ.
простени средства се беше наста
Яко това и да не стана, англий
нило на по спокойни мъхта: по гари, ското правителство ечите, че е по
ингендански м а г а з и н и , укрепени стигната една значителна цель —
пунктове, риболовни команди, су идеята за морското и всеобщо обе
шилни и пр.
зоржжаване не е замрела, но нЬкои подробности еж попречили да
Покойниятъ нашъ най-способенъ и

Конферевцнята на морското Шщжжтт.

Иг. Апостоловь

Задуша се и умре горкото*).
На тая грешна земя, на 26 юлий
1926 година, стана събитие големо.
Роди се отроче отъ мжжки полъ.
Очит-fe на 50 души колеги—фелдше
ри се устремиха отгорЪ му, радва
ха се, величаеха го и едва ли не го
сравниха съ Месия. „То ще спаси
човечеството отъ злите пороци" —
казаха н-Ькои Други побързаха да
му дадатъ парични подаръци за
отглеждане и сжщесгвуването му.
То умилно ги гледаше съ очичкит-fc
си и се възхищаваше отъ светлина
та и чистия въздухъ. Хората отъ
управата на съюза го прибраха и
обикнаха. Дълго мислиха, какво име
да му дадатъ. Най после единъ отъ
съюзните членове
предложи И

Врой 24 и 25.

.Черноморска Камбала"

Странила. -.

-Опщига Ф1цш

I-i Ешщ Щипрша

на 5РДТЯ /VL и JL ИЛИЕВИ ортопедисти, специализирали се въ Виена и Еерлинъ, съ дългого
дишна практика. София, ул. „£ене/шнъ" Ня 12—14.

M'tMQ.'lb Vl'IIMtiv.
бившъ началникъ на
държавната ортопедическа работилница.

/

fter.ib И >и*къ
бившъ главенъ майсторъ
на държав. ортопедическа работилница.

О*! Ч'* "-iLk'W' ':'-. 'К"

.^7

•fir

За удобностьтз на ортоледическитъ издалия
сме наградени съ пьрза награда

.,,

златень медалъ
отъ ГОРНО-ОтзХОВСКИЯ мостр?нъ панаиръ
и отъ ЛОНДОНЪ 1907 год.
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Фабриката е модерно техническа
обзаведена и обработва: с о л и д н и

гуиенн изкуствени крако,
механически изкуствени ржце, кор
сети противъ гжрбици, апарати за
парализирани крака и ржце, машин
ки за изправяне крива крака на
деца, бандажи за кила, коремни
пояси за бременнесть, коремни опе
рации и родилка, подстави за дюстабани, късокраки, разни в и д о в е
операционни маси и др. ортопедически изделия.
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Брой 24 и 25
го назоваха „Столетникъ", та дано
живЪе сто години.
ВЬстьта за новороденото се раз
несе, като молния по всичките
краища на отечеството; тя зарадва
всичките трезви умове, апа внесе
сжшевременно, гол*мъ1 смутъ въ
душите на кръчмарите и техните
крепители. Те се стрестнаха и ка
заха:
„Това не бива да стане, на ра
бота братя, да се осуети до като е
време*! Впуснаха се агенти, тъмни
личности, аъоржжени съ пъпни ча
ши вино и тютюнъ, да убеждаватъ
кжде когото срещатъ и хулятъ трез
веницит-fc. Както всЪко добро начи
нание у насъ пропада, сжщо стана
и съ „Столетникъ".
На следната година, въ сжщия
салонъ и въ сжщия день „Столетникъ" агонизираше. Покани се специалистъ, силенъ по умъ и дока
зателствя, дано го съживи, но на
празно. Заупокойната молитва му
б е изп-вта. Силна задушлива въз*
душна вълна, напоена съ спиртна
миризма и тютюневъ димъ, го от
рови. Горкото, то склопи очи съ
усмивка, кято можа да изрече само:
„сбогомъ братия, но чакайте ме,
азъ пакъ ще дойда".

Черноморска Камбана"
се настанятъ тамъ, не отстжпватъ.
Разпрата продължи и агЬдъ пър
вото действие.
Разпоредителите еж принудени
да заплашватъ съ полицията узур
паторите на чуждете столове.
Омортаговъ потомъкъ — страниченъ зритель, се възмущава отъ
разпоредителите.
— Защото искатъ да поставятъ,
съ съдействие на полицията, нахал
ниците, на местата имъ.
Възмущава се той и се чуди, за
що заплашватъ и вдигать веднъжъ
настанени посетители
— Пъкъ макиръ и на несъответни
на билетите имъ места
Запасенъ сф-щеръ, близо стоящъ,
— ^еповЪкъ възпитанъ въ духа на
дисциплината и справедпивостьта,
прекаралъ половината оть живота
си въ строгъ редъ и законность,
кавалеръ на 2 кръста за хребрость, кипва и назовава „тайвански

народъ" ония, които по тъй нахаленъ
начинъ, безъ срамъ и саенъ, зае
матъ чужди стол две.
Омортаговътъ потомъкъ, се указ
ва голЪмъ „народолюбецъ" и про
тестира срещу офицеоа, какъ смее
да назовава „народа" хайвански;
заплашва гз съ линчуване и дори
се опитва да доза атестация за бой
ната му дейность. . . ,
— Пькъ и защо да не стори това,
когато днесъ отъ цвпь св-втъ се
правятъ протести и бомбени атен
тати въ полза на анархистите Сако
и Ванцети. . ,
Между прочемъ, BTODOTO дейст
вие започва. Вь храбростьта на
запас офицеръ не се съмняаамъ —
той държи доста заравъ бастунъ
въ ржка, но благоразумието над-Ьлява. . .
— Омортаговиятъ потомъкъ е укротенъ.
Бъпгарски нрави.

Нщастми съ параходи презъ щ. юлий т. I ския параходъ Aungban и о т ь от
година.
I несенъ въ Бомбай.
Риболовство.
На 9 юлий японскиятъ параходъ
*) Въ миналогодишния конгресь на по
Toto
Maru
засецнапъ
край
западни
По черноморското ни крайбре
мощния санитарниъ персоналъ въ Бълга
т е брегове на Камчатка и билъ
жие еж настанени много бежанци
рия се основа въздържателно дружество
подъ названието .Столетникъ", което въ
изоставенъдобри българи, които еж се отдали
тазгодишния конгресъ на сжщия се расНа 14 юлий английскиятъ параходъ
на риболовство. Дирекцията за на
тури по предложение на пернишкия деShahzada потжналъ на 50 мили отъ
станяване бежанаите ще ги снабди
легатъ.
Sand Heads, съ пълеиъ тоаъръ ка
еъ риболовен-ь инвентаръ, за което
Б. Р- Жалко е, че конгреса на
менни въглища за Акиабъ. Екипа
е обявила търгъ за покупка но 7
помощния санитаренъ персонелъ е
жа му билъ спасенъ отъ английс
гриба, 11 гъргъри, 3 таляни комвъзприелъ предложението на пер
параходъ Clintonia и отнесенъ въ
плектъ, 7 гребни лодки, б сефзрнишкия делегатъ и съ това е стаКалкута.
джиийски, 22 аламачеки, 3 мауни и
налъ причина да се разтури едно
На 16 юлий боливийскиятъ пара
3 лодки за таляни. Търга за горната
дружество, което се бори противъ
ходъ Presidende Siles претърпелъ
доставка е билъ обяаенъ за 30 юлий
смъртния врагъ на човечеството —
авария по причина на буря и прит. г., обаче не се е състоялъ.
алкохола.
стигналъ въ Ласъ Палмасъ съ по
*
вредени мостикъ, рулева машина,
За председатель на централното
бордъ машината и електричество; за
управление на Съюза на Българ
поправката му еж биле нуждни 10
ските Моряци е избранъ r-нъ Вадни.
силъ Бичевъ — дългогодишенъ бившъ
Културо- Просветно - Читалищното
На 16 юлий американскиятъ пара
параходенъ капитанъ.
Д в о въ Варна устрои и тази годи
ходъ Crescent City засеоналъ север
*
••
на Български Народни Музикални
но отъ Санъ Франциско и се сме
Тържества, съ участието на, макаръ
Вь
Варна
се
образува
миналата
та за загубенъ.
не всички, по голЪма часть отъ му
година корабостроително дружество,
На 18 юлий норвежкиятъ параходъ
зикалните сили въ страната.
което ще строи и попраапява всеHenry,
източно
отъ
Хелзингьоръ,
се
Тази година не взема участие про
какъвъ видъ параходи. На 16 т м.
се сбпъскалъ съ германския пара
чутия Плевенски хоръ не г нъ Coпристигна тукъ плавающия докъ на
ходъ
Carl
Render
и
4
минути
следъ
рокинъ, който въ миналогодишните
новото дружество, който е тръгудара машинното отделение на пос
тържества събра лаври.
налъ пречи 2 месеца отъ Килъ
ледния
с
е
напълнило
с
ъ
вода.
— Разбира се да не засенчи н-Ь(Германия)
и влаченъ отъ специаЕдинъ датски спасителенъ параходъ
«ого. . . .
ленъ параходъ е обиколилъ Евро-а,
прибралъ
екипажа
и
вързалъ
на
Сборниятъ Варненски хоръ т. г.
за да стигне въ Варна. Дока ще
буксиръ потжващия параходъ. По
изнесе много сполучливо своите
може да изчерпа на ремонтъ пара
твърдението на коменданта на гер
спектакли. Хористки и хористи еж
ходи
до 5,000 R тона.
манския паоаходъ, отговорностьта
работили доста много за подготовка
пада върху Henry, който се е блъсна програмата, срещу който трудъ
Ю. Бълчевъ — Василиво
налъ съ пьленъ ходъ и безъ да се
имъ е било обещано свободенъ
интересува
за
еждбата
на
ударения,
входъ на другите вечери на тър
продължилъ пжтя си пакъ съ пъжествата, обаче т е еж биле прене
ленъ ходъ.
Известно е, че т. г. презъ м.
брегнати и просто разгонени. . .
На 19 юлий, французкиятъ пара
януари държавата сключи съ едно
Уредниците на тържествата, за
ходъ Lutetia потъналъ до кея на
англобългарско дружество договоръ,
запазване строгъ редъ въ театра,
Нантъ по неизвестни причини и
по който дава на последното горите
6txa вземали всички мърки. Вли
всичките му хамбари се напълнили
въ М. Търновска и Василиковска
заше се при строга контрола, презъ
съ
вода.
околии
на концесия за срокъ 40
кордонь полицаи — много разпо
На 20 юлий пристигналъ въ Хонггодини. Едно отъ условията на тази
редители настаняваха посетителите
конгъ, съ големи повреди шведския
концесия е, държавата да построи
по местата имъ.
параходъ Tjikandi, който е билъ
пристанище въ гр. Василико. отъ
Журналиста Б. отива да заеме ме
настигнатъ отъ твйфунъ на откри
гдето концесионерите ще изнасятъ
стото си, вь първите редове, обаче
то море. Повредите му еж значи
готовите материали за разпродава
то се указва заето отъ посетителъ
телни. Щ е бжде поправенъ въ То
не. Пристанището требва да бжде
съ билетъ за 111 место и понеже но.кио за около 40,000 долара.
готово до 2г/2 години.
мера му билъ сжщъ, успедъ да се
На 20 юлий, заминалиятъ отъ
Самото пристанище ще се състои
настани и поцъ никакъвъ чачинъ
Калкута холандски параходъ Iselkerk
отъ вьлноломъ и кей. Кеятъ ше
не отстжпва местото, като се отсе завърналъ съ пожаръ на борда.
има форма на печатна буква Т,
думва: — не съмъ сигуренъ дали
Следъ потушване пожара е билъ
обърнато наопаки. Отвесната чъри доугия сголъ, съ ежщия номеръ
принуденъ да разтовари.
та на буквата ще съединява суша
на 111 место, е незаетъ. . . .
На 21 юлий. въ гЛтлантика пжтуюта съ кея, а легналата чърта ще
На единъ сперенъ спектаклъ,
щиятъ отъ Калщатъ за Лондонъ
поедстйвляза самия кей, до който
лЪкарь единъ, съ млада дама, съ
английски параходь City of Genua заще могатъ да спирать два парахо
редовни билети за I место, дохажгубилъ три крила отъ рулната про
да. Между кея и брега ще се об
датъ да заематъ столовете си, оба
пелла.
разува затворена вода, въ която
че последните се указаатъ заети,
ще се приютяватъ лодки и платноНа 22 юлий, по сведения добити
отъ посетители съ билети за И ме
ходи, а самия брегъ ща е пригоотъ английския параходъ Malakita,
сто, но съ слицитЪ номера. Разпо
денъ да имъ служи'за кей.
е загинилъ американския параходъ
редителите не еж въ състояние да
Пристанището пъ този си видъ
Homestead близо до Малабаръ. Еки
«астанатъ правоимеющитЪ на мес
ще бжде малко просто, мо ще изпажа му билъ прибранъ отъ англий
тата имъ, защото изпрееприлше да

Наши нрави.

Василиковското пристанище.

С р _3
пълн-вва добре своето наз«аче- , ие.
RKO до 2Уг голини не може да
се приготви въ окоччателенъ виаъ,
то въ тоя срокъ требва дз се до
веде до положение, да могатъ да
се товарять порякопи отъ мег >.
Държавата, ако не може да из
пълни това си зад*лжение. тогава
съ колкото воеме продглжи с г рзежа на пристанището, съ толкова
време ще продължи срока на кон
цесията- Въ ГЯКЪВЪ СПЪЧЯЙ Д>РН<в'
вата ще загуби твърде много, а
концесионерите, напративъ
ше
спечелятъ. Ето защо налага се сро
ка 2Vs години да се спази на все
ка цена
• Строежа на пристанището се за
почна на 10 ма* т. г. съ подготовителните работи Сега се трасира
пжтя за теснолинейна железница,
която ще донася камжни отъ ка
риерата и песъкъ отъ морския
брегъ за блоковете, отъ които ще се
гради кея. Тоя пжть върви покрай
самото море на протежение отъ>
5—600 метра, а слецъ това излиза
на сушата и се отправя къмъ западъ за кариерата. За цельта ска
листия морски брегъ се разбива
отъ миньори и се пригодява за железничквта. Работятъ 40—50 ра
ботника и 150—200 трудоваци. Пжтьтъ край морето е на привър
шване и работата ше се пренесе
на сушата.
Но една опастность има отъ пред
стоящите вълнения на морето. Яко
до на есень не се защити израбо
тения пжть край морето съ вълно
лома, то тоя пжть неминуемо ще
бжде разрушенъ презъ зимата и
сетне много мжчно ще се поправи.
При тов* ще се прекъсне и есен
ната работа на самото место, дето
щ е с е изработватъ блоковете
за кея.
Тази опасность налага да се уве
личи числото на работници и тру
доваци до 1000 души, за да се
надвие и изпревари.
Едно по-големо оживление вече
има въ града и надеждите на на
селението за единъ по цобъръ по*
минъкъ еж подигняти. Но една тжжна страна има въ това големо
предприятие, а тя е, че отъ мест
ното работно население още не се
викатъ хора на работа.
Ако обаче се пристжпи къмъ
наемници, то . 200 работника отъ
местното население еж готови да
прецложатъ силите си.
Надеваме се, че въ скоро време
работната сила ще бжде увеличена
и приготвената работа защитена.
Наредъ съ пристанището, строягь
и най-необходимите сгради за скла
дове, жилища, стоварища и tip.
Ржководните органи полагатъ го
леми усилия и за сега работата
върви съ бързъ темпъ.

Д Н Е В Н И
Известнинтъ нашъ i писатель Иванъ
Бунарджиевъ става нореспондвнтъ и настоятвль на вестника ни за го. София
и околията. Умолкватъ се ВСИЧЙИ

да

да му уназвать нуждното доверие.
Отъ днесь почваме да печатимъ
въ вестника ни последните разкази
на нашия кореспондентъ г. Ив. Бу
нарджиевъ — София. Следете раз 1
казите.
Журналистическото събрание се
отлага за неделя 9 часа сутриньта.
То ще се състои, колкото члена и
да приежтетвуаатъ.
Журиалнстить,— делегати и гости,
които ще дойдатъ въ Варна на пред
стоящия конгресъ на съюза на жур
налистите, се умоляватъ да преду*,
предятъ конгресната комисия на
адресъ: Ив. Дт. Волний.

Стр. 4

Брой 24 и 25

.Черноморска Камбана"

Варненската градска земледелска
дружба, Врабча 1, свиква членоветв
си на организаиионно събрание въ
недвля 21 т. г. 8 часа пр. пладне
въ клуба на еж щата при дневенъ
р е д ъ : 1. рефератъ; 2. отчитане на
членовете и раздаване членски
книжки; 3. разни.
Присжтствието и отчитането на
членоветв е задължително. Неотче
литв се ще бжцатъ изключени.
Обръщаме внимание на персонала
при експедицията на Варненската
Пощенска Станция — много отъ
абонатите ни се оплакввтъ, че не
получаватъ вестника ни, или го
получаватъ съ закъснение. Нека се
направи потребното за редовното
му и навременно получаване,

£ЗВъ Курортния гредъ Анхиало, въ
централната булевардна, краймор
ска, най-тиха и най-чиста часть на
града, притежаваме парцелъ, който
продаваме или разменяме съ кжща
въ Варна (съ доплащане връхни
ната). Иитересующитв се да се отнесатъ до редакцията за Б.
Сключила е чрезъ размина на но
ти временна търговска спогодба
между Турция и България съ срокъ
четири месеца, влизаща въ сила отъ
10 т. м
Отъ 4 до 11 септемвоий т. г. ще
се състои въ гр. Виена международенъ пянаиръ, на който ще бждотъ изнесени най новитв продукти
на австрийското и международно
производство.

К а н т о р а т а н магпзижа

и«.

Б. БЙЧЕВЪ & П. ПЕШЕБЪ
въ Варна се премести на сжщато ул. Габровска № 33.
Телегр. адресъ: ВИЧЕВЪ, ПЕШЕВЪ -———
:
Телефонъ № 206
Колониалъ на едро: маслини, дървени масла, сапуни, риби разни
въ варели и кутии, лимони, портокали, безиръ, циментъ и др.
ВНОСЪ — ИЗНОСЪ - ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - КОМИСИОНА
о т ъ ТИКвен
И с т и н с к о /~Ч ft\J£f*\
н семки,
безъ други примеси.
най-чисто

всички на добревия плажът
Въ пивница и ресторантъ

ЗЛАТНА ПРАГА
до морската градина, задъ казино „Гроздъ", срещу Би Ба-Бо.
Кухня българочехека и всички видове закуски на скара. Образцова
чистота и най-износни цени. Студени напитки.

ВАРНЕНСКАТА ПОПУЛЯРНА

БАНКА

поканва членоветв си да си взематъ
Д Т Ь ^ В - а и

S3A.

Г

О

Р

Е

Ш

Е

отъ банковия складъ, по цена лв. 500 за точно тегло 1000 кгр., резани.
, дц^хапЕгвавдшткаигашвашт

шятшж

, датчици—адшммциш

ПЬрЗаЙТе!

Единственно средство за подмладяване!

Софиянци и гости на София, дрехитв ви могатъ да бждатъ почи
стени и изгладени САМО ЗА 5 МИНУТИ въ новата и единственна
~
в ъ България

Парна Американска

Гладачница

находяща се на улица Триадица № б,.срещу хотелъ Сплендитъ Паласъ.
Има специални кабини за събличане, до като ви почистатъ дрехитв.

ЦЕНИ

НАЙ-ИЗНОСНИ.

ЙНМЬ%» У*гмд**4 * . „ х

•^«тддмдтамаюиамиистркстдшаЕяваигог >

Българското Корабоплавателно Кооперативно Дружество «България"

ВЪ ГР. ВАРНА
премести канцеларията и агенцията си въ сжщото здание „Сите" № 4,
кадвто става записване на двлове.
,
Чрезъ него ще засилимъ родното корабоплаване и ще се закрепимъ
на собственитв си брегове.
Родолюбиви граждани, запишете се за членове на дружеството!

фнидоание, добри додаакииш!
Похабените ножчета отъ самобръсначки, бръсначи, резни, ножове,
ножици, ножчета отъ машини за кълцане месо и пр. пр. се източватъ ефтино и по добре отъ нови само

въ механическата работилница „Добруджа''
на ул. „Драгоманъ" № 28 при о \ А. Димчев ь & Сне.
Тука се поправягь сжщо най съввстно всекакви пишущи, шевни,
плетачни и др. машини и апарати, примуси и грамофони.

витая

Ив. Бунарджиевъ.

Лена.
(разказъ).
БЬше първия день н а ранна
есень. Небето свело тжженъ плащъ,
плачеше за мжката на своите зем
ни синове. Бисерни съпзи лреваряйки се въ своя небесенъ пжть,
падаха и отрупваха морната земя.
Мжка знойна владееше душата и
я караше да стене по минали дни.
Спомена за нвщо далачно, нвщо
отдавна преживяно, б у д е ш е въ
сърдцето заглъхнали струни на ми
ли спомени. Стремежа къмъ нвщо
върховно, неземно заблуваше душа
та и я караше да преживява мжка
та на миналото и ужаса на незнай
ни бжднини. . .
Бвше есень, когато за пръвъ
пжть я срещнахъ. Тя бвше трепе
та и росата на майско утро, сладостьта на недопито любовна пвсень.
Пламъка на кръвно румени слънца
гореше въ нейните лебедови очи.
Твзи сжщи очи още нвкога въ мла
дини азъ бвхъ виждалъ въ покоя
на СВОИТЕ сънища. Често т е сму
щаваха душата ми и трепетна бол
ка свиваше сърдцето ми. Това бвха очи, две тъмни бездни, въ които
сввтвха пламъците на хиляди огнйо
ве. Въ твхъ азъ четвхъ мисьлта на
меята цель стремежа на моитв
жепания. Тв бвха огледало на моя
миръ. Отъ тъмнината на твзи очи
лжхаше тжгага, меланхолията на
ски ьбната и мечтателна душа . . .
И съ сладка мжки закопнвхъ no
Леча. Тя стана миръ, въ който жи
!»ъхъ азъ. Трепета на всичко нейно
ми вълнуваше и раждаше въ душа
та ми сладострастни помнели.
Тя стана вълшебгнъ чъртогъ, въ
«сито цареше щастие и блаженство.
И азь ьвхъ бедния бродникъ въ
жи.чота съ всичкия устремъ на не
винна и свежа младость, политнахъ
къмъ нея, за да обхвана нежностьта на есеньта, за да почузетвувамъ
божествената амброзия на нейната
красота.

Моята мисъль летеше по нея и |
обхващаше вевко нейно движение,
вевко нейно желание. Тя се явява
ше поедъ мене като волна царица
на красотата, оплела въ себе си
всичката радость на живота. Лжчитв на хиляди слънца светвха въ
нейната усмивка и милваха съ нежность белото й лице. Владетелка
на необятни земи, привличаше тя съ
своите тъмни черносмолисти коси.
Шеметенъ ароматъ лжхаше и въ
сладостно томление будеше душа
та. Те канвха бродника на живота
къмъ вълшебни пиршества, къмъ
тойнственни нощи, нощи въ които
страстьта и насладата владвятъ ду-.
хътъ на мисьпта . . .
Това бв Лвна . . . Това съчетатание отъ страсть и опиянение, отъ
младость и красота, отъ жиаотъ и
смърть, което се явяваше на земя
та, за да смути душата и да отлитне въ своите чертози . . .
И душата зарида по бждни дни. . .
Предъ кржгозора на мечтите
се заредиха красиви бжднини; —
бжднини въ които душата плува
въ блаженство и наслада, опиянена
отъ красотата на живота и нежностьта на светлата и чиста идеална
любовь. Живота потече тихъ и
щастливъ не смущаванъ отъ злоба
та на деня. Ужасътъ на страдание
то престана да спохожда моигв
дни. Мисъльта ми заживв въ единъ
върховенъ сввтъ, извънъ който не
сжществуаа нищо реално, нищо кра
сиво.
И заживвхъ съ мисъльта по Лена,
ридость на моя день, кумира на
новоиздигнатъ Богъ. Новъ Богъ
се роди въ душата ми, Богъ безъ
идоли и осквернения, който въ
тъмнината на нощьте, поразяваше
мечтитв и мжката на моя животъ.
Съ вълшебни химни възпввахъ чи
стотата на това ново Божество . . .
Лена! . . . Та това б е името, въ
което се сливаше всичко. Това бв име,
въ което се съзираше небо и земя,
день и нощь, животъ и смърть. Въ
това име се въплощаваше жената,
която носеше блаженство на единъ

животъ; — щастието на тихите но
щи. Това б е името на женвтг, коя
то съ своето изваяно, като че ли
отъ албастъръ тело, съперничеше
на Боговете . . .
И тя требваше да бжде моя 1 . . .
Тя б е живота, а азъ жадувахъ
за нвго. Тя б е огненото слънце,
което палеше съ своитв лжчи, а
азъ се стремвхъ къмъ него, за да
намеря отмора на моите дни. Тя
б е дъхътъ на нежностьта и красо
тата, а азъ обичахъ нежностьта и
красотата отъ ранно детство. Тя
бе всичко, а това «всичко" б е
цвльта на моя животъ . . .
И азъ се сродихъ съ Лена . . . .
Душата ми стана тъй близка съ
нея, като че ли еждбата на живота
ги бв откърмила наедно, като че
ли т е бвха плжть отъ едно и сжщо
гвло. Азъ не можахъ да мисля безъ
да не чувствувахъ Лена. Тя стана
всичко за мене. извънъ нея нищо
не сжществуваше. Всичко, което
радваше живота се въплощаваше
въ нея. Аромата на девствени ст
рани лжхаше отъ нейното тело Въ
трепетни конвулси се гърчеше то
и тихо нашепваше за сладостьта
на нови дни и съ безумна страсть
възжелахъ Лена. Тя стана символъ
на всека наслада, на вевко бла
женство. ВсЬко нейно потрепване
възбуждаше кръвьта и я караше
да се прелива на вълни въ главата,
да помрачава погледа. Всеки неинъ
погледъ запираше дъхътъ на живота,
вевка нейна усмивка палеше душа
та и раждаше нови дни, новъ жи
вотъ . . . .
И душитъ се сл-вха . . . .
Лена стана моя и само моя . . . .
ДНИГБ заплуваха

въ щастие и

безгрижность. Нощите отлитваха
като мигъ, а слънцето на все«о но
во утро гледаше нашето щастие.
То преплиташе езоитв светли лжчи
въ нашата любовь и тя ставаше
все по-чиста и по мощна. Чистотата
на девственната сълза не можеше
да се равни на нея. Въ чистотата
и светлость се къпеха душитв и
чертаеха щастието на вевкн новъ

день. Всичко б е наслада
ко се сливаше въ нея

и всич
..

Но зла помисъль на чужда съблезнь се посели въ Лена. Тя се
обви около нея като хладна змия и
искуши чистотата на нейната мла
дость Зарови изъ глъбините на
душата й и роди греха.
Лена пристжпи светлостьта на
своите дни. Тя дари другиго това,
което въ тайственностьта на тжмната нощь даряваше на мене. Тя
почувствува силата на чуждата пре
гръдка, тя испи до дъно отровата
на грвха . . . .
Самата тя стана грехъ . . . .
И сега морна отъ безпжтетвието
на греха, тя си спомняше за чисто
тата на отлегвли дни. Тжжно све
ла изморена глава съ плачующи
очи, тя изплакваше мжката на своя
та душа; — неизкупването на сторенъ грехъ . . . .
Тжженъ погледъ се взираше в ъ
нощьта и търсеше синката на ми
налотоНо где е тя ? 1 . . . . Миналото . . . .
То е само минало . . . . Съ тре*
петъ и съ болка на душа Лена спом
няше за него. Съ тжгата на разби
та младость тя вещаеше на ново
цвльта на живота, насладата на
нощьта. Тя чертаеше съ новъ устремъ щастието на нови дни .
Но вврата въ живота умре . . . .
Ненавистъ и злоба роди душата . . . .
И Лвна, трепета на моя животъ,
звездата на моята душа, угасна —
умрв, за да не се роди никога З а
мене Лена беше отдазна погреба
на въ мрежата на своя грвхъ. Предъ
мене стоеше само плжтьта на же
ната; — плъть осквернена и огаврена.
Лена стана плъть . . . .
Бедна Лена . . . . Жалка жена . . . .
Какъ бърже се издигна . . . . И
какъ бърже падна . . . .
Чисто б е твоето начало . . . .
Гръхъ е твоятъ край . . . .
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