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Дирете

на най-низки цени.
консервите отъ фабриката

„ЧЕРНО

М О Р Е " въ всички бакали и деликатесни мягвзшш,. а н>й
'ГОЛ-БМИЯ депозить е въ фабриката на улица Шопска.

В. Станчевъ,

Дружеството си е поставило за
Още една година премина въ пре
първоначална задача скорошното
дяла на историята и ние сме предъ
набаряне на единъ параходъ, съ
прага на новата 1928 високосна
който да открие своята навига
година.
Ето едно навременно начинание сш Оговоръ," подъ Височайшето ционна морска служба, а въ по
Вредъ прието е да се даде от' — илодъ н* съзнателни родолгоб
покровителство на H. В. Царя. Сь следствие да разиростре дейноотьта
четъ и направи прегледъ ш твър
ци, което тръбвн да се подеме отъ
едно твърде грижливо уреасдано ой и на Дунава.
щеното презъ изтеклата година
целия-български наролъ, да се раз
свое списание , Морско Сговоръ"
По случай годишнината отъ
Дипломати, общественици, минивие, реализира и тачи като все
(месечно издание) редгктирано на основаването на дружеството било
ергри и редъ другщвидни лично
народно- дЪло.-j . „
...
учно и компетентно. В Н. М 0;
овикипо извънррдно общо събра
с$ги провятъ изявления при завър
започна пропаганда за рпввиване ние, въ което ое е констатирало,
Географическото положение- на
шване на старата и посрещане «« България я поставя нъ реда на
любевь къмъ морето й подкрепи
че записаните кооператори и де
новата година. Едни еж доволни
тази
сп
задача
съ
редица
излети
лово
до сега даватъ вера и кутака наречените .мо; опи дьржйви*.
отъ стореното и направеното —' Това качество оиредЬля и нейнето екскурзии (по черноморските ни
ражъ да,се надевамв, че дружво!други w порицават?, и обричатъ на полгжение спрЪмо мо ските водни бръгове и но д«лечъ отъ твхъ) и
вото ше преуспее по окоро откол
забвение, но еднитгь и друттгь за 'пжтища — тия грамадни артерии други мероприятия
кото можеше да ое допуотне. ,
вършватъ съ хубави' пожелтия за за межлусвЬтски съобщения, отъ
Но следъ много, презъ 1926 г.,
Въ ожщото събрание основате
новата година.
иякъ въ В*|рна, ое създаде профе
които, до голъма степень, аавпои
ли) е еж сложили мандата ой, като
Презъ изтеклата 1927 година държавното, економическо и кул
ci-оиална организация, „Съгозъ на
членове отъ унрввителните гЬхя,
t
българския народя не бгь особено щаг турно развитие на народте, а
Българските Морнци", сжщо по- 8а да дадатъ възможность да вле*
стливъ, както изобщо презъ годи , следователно и на България.
стаВенъ подъ Високото покрови
затъ нови хора, изходящи ивт»
мити. отъ злополучно свършената
телство на Негово Величество
ризни професии я съсловия и по
Било заради я»гова, че българо
голгъма война. Напротивъ, като че кия народъ доскоро fiime подъ
този пачинъ да се даде още по«
vHo дейноотьта на едната и дру
ли бушующата обща криза достиг
^^
гата организации не можеше да толемъ тлаоъкъ на делото.
чуждо владичество което i;e nos
на своя върхъ презъ изтеклата гоСРГ ограничи само ; въ, обларгьт.а на. t:^,, -Въ„това;оъбрание се е констатправолявнше каквато и да е свобода
диШ/ГИзобщо казайо вътрешното и права -за стопанския развой; идеализма, ТрЪбвашв роаленъ изло едпнод шие и готивнооть за една
положение на страната не бгь ро било за това, че до освобождение разъ на този идеализъмъ. И ето по голема активнооть, аа по-окора?
зово, както искатъ да ю предста- то ни морската граница на сегаш че шепа родолюбци въ гр. Варна шното сдобиване сь първа нарах дъ.
вятъ управгяющитгь.-..••
усвоиха н : реализираха идеята да
на България не бе оеобоппо про
Въ управителните тела биле
се създаде ново корабоплавателно избрани следните лица: Илия /7еВъншното положение на стра
тяжима, или защото и тази малка
ната сжщо не бгь мною добро Що граница бе населена почти изклю дружество на кооперативни начала, трушевъ -— държавенъ адвоватъ,
се касае до съседите — -нащитгъ чително съ^ йнородци, българо- именувано „България". Дружество;' Кръстю Петковъ '—. търговецъ, Шн-.
отношетш не бгьха твърде отъ кияяъ народъ остана далечъ отъ • то? се образува на 31 октомврий жен ръ Велико Маджаровъ ничал1926 год.
•••.-:
добрите. Презъ изтеклата година
никь раоотялниците въ Варненско
ония възвишени чувства на лю
цашите братия въ поробените отъ бовь къмъ морето и мореплаване
'ЦЬльта е: да поощрява и раз то приегапящб, Андрей Шотовъ—
съседи покрайнини, все тъй тежко то, които еж вкоренени дълбоко у
вива родното корабоилаване "ио индустрпалецъ, Фшипъ Рафаиловъ
пжшкаха подъ черно робство, как повечето народи и отъ тамъ иде море и Дупава; да строи, доставя
— банкеръ, Кирилъ Тенчовъ •—
то и по рано.
ше доскоро незаинтересованиоогьта и пуска въ движение всички ви комисионеръ, Иванъ Кремаковъ -~
търговецъ екоаортьоръ, Аврам*
. Подъ сръбско робство нашитгь съ у насъ, българите, къмъ необят- дове плавателни еждове, необходи
Тодоровг •,'"-.. данъченъ начйлникь,
народници дадоха още скжпи жерт нигЬ красоти на морето и слабото ми за превзвъ на пжгници, ококурви и новата,, година посрещна гра схващане годЪм тЪ ползи и благ»!, 8ПЯИГИ и стоки; за търговия и Жеко Желябовъ ~ адвокатъ и об
риболовство. Капиталътъ на дру щеотвенякъ и ЖеОнъ Я. Майеръ-^
ницата отъ западь затворена. Сръб които то крие у себе си.
:
:
ските затвори см пълни съ бъл
Едва презъ 1920 год. група жеството е неограииченъ. Всъкп очетоиодптель." '•'"'••^- v-'/-.-V'-'- '/-" '~:S
може да бжде членъ на дружест
гари. . . ' . - . . • • ' • '
родолюбиви българи, които найНовиятъ оъставъ на управите!-,
Подъ ромжнеко иго българина'би добре чувстнуватъ любовьта иъмъ вото, кат;) запише и внесе поне ните ieia, съотоящъ се отъ хора
единъ дЪлъ отъ 500 лева.
де \избиванъ, прогонват отъ бащино (трашнитЬ, инакъ, бездни на мор
почегна, внушава иълно дсвериеа
огнище, ограбват отъ колонисти оки-!е ноди и коию още по добре
Основатели — членове на 31
ааедно съ почетния дирвкторъ, г нъ
цинцари, подъ закрилата ма рооктомврий
1926
година,
когато
о
X. Паткуричъ даватъ гаранция за
знаятъ значението па Черномор
мжнеката вшетъ. Вглгарскитгъ и- окил бр^гъ за бжд1Щсю развитие станало учредителното събрание ож преуепеване на това дружеотво; i
Moinu въ Добруджа стоятъ още
биле 10 души: Илия Уегрушевъ, • •.',• Дългь се налага на всички бъл;
на страната ни, въ областьта на
секвестирани
Баоилъ Вичевъ, Боянъ Станчевъ, гароки граждани, безъ разлика; на
културата, подигняха глаоъ, да се
Алекоандъръ
TapvoBb, Антонъ народнооть, да подкреиятъ българ
| Подъ гръцко робство положение създнде любовь и интереоъ къмъ
Франгя,
Бориоъ
Бояджиевъ. Те
то] е още по тежко. Тамъ се по
ското корабоплаване въ лицето на
морското 'дйло и образуваха въ
мелко
Коотовъ,
Димитъръ
Димит
стна и на българските- гробища ... Варна мощна организация нииме
Българското Корабоплавателно Ко
ров ь,' Василъ Каракоогсвьи Хри
а§'~редъ винящи въпроси стоятъ нувьна" „Бъггарски Народенъ Мор
оперативно Дво я Българин*, като
сто Тоиаловъ, които еж съставили се вааишатъ масово ва ' ногови
вс^още неразрешени.
ната пара; многобройни задгра
и първия управителенъ оъветъ. членове и го подкрепяй» •• морално
ръ Турция сме привидно по до нични командировки; корупция до
Презъ течението на 1927 година • и материално. •••:
бре/но и отъ тамъ имаме проку
стигнала до висшь предплъ; данъци
'^{^у^-'^^
броятъ
на кооператорите е значи
дени братя, a преговорите за тър
непоносими; мръсна партизанщина,
Новите управители на лруж:е1говски доюворъ еж въ точка на за
която трови обществения окивотг; телно нараотннлъ и дел вия капивото еж излезли оъ; отделеиъ
мръзването,
сектанство въ организициитп, на тааъ е падниналъ 800,000 лева. апелъ-нодаиока, въ койтоподка^
Оообенно оъчувот енно е поорещ
J\ Общо взето и външното поло
нятъ българеките граждани да
обществепипт сили. '• ' •
иало реалнзирване задачитЬ на запншатъ иовече делове и nekitce
ение на България презъ изтекла
та година не бгь добро и офици
надеваме, че те 'ще се отаоватъ
Дано привидението ощастливи дружеството крайбрежиого наоелв
щл}Щтгь декларации на правител- българския народъ съ ново упраеле- ние, което чувствува пай добре на техната покана, ва да видимъ
ственните хора не ще стоплятъ ние% презъ 1928 година, та при пузкдата и значението на родно въ най-скоро време българския
народното еърдце, защото народа нейното ггзпращане да не става корабоплаване. Популярните банки
флагъ разветъ- па първия друвъ
Варна,
Русе,
Свищовъ,
НикояиЪюда ц разбира безсилието на
жеотвенъ
корабът ••••••:; ...;-.• :у--:-;.;v^}
нужда да си припомняме злинитгь
полъ,
Орехово,
Ломъ,
Видпиъ,
отговорната власть да се справи на'току що изтеклата 1927 год.
Хвала на инициаторите ва : ой*
Василико и др еж приели оъ гощ четиритпхъ фронта.
нова^анв на това дружество,; найДано новата 1928 година сгрее
\Балансьтъ на изтеклата година народната душа* и оживи надеж товиооть ваииоването на чанове добри бла го пожелания на оегашнв?
nui сочи неуравновесенг бюджетъ ; дите на многострадалния българ да става при тЬхъ и да оъбирать те ржковоштоли и радетели ;?а
делово безъ всЬкаква комисионна. неговото преуопеванв!
безжалостно разхищение на народ- ски народъ.
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къмъ Популярните Банки, Кооперации, Синдикати, Коперат, Централи, Съюзи на
Кооперации, Клоновете на Бълг. Народенъ Морски Сговоръ, и Съюза на Бълг. Мо
ряци, всички служащи въ Морската и Р^чна Полиц. Служби, търговци, производите
ли, офицери, занаятчии, землед^лци/чиновници, работници и всички бълг-граждани.
Провидението е ощастливило нашата родина съ морски брегъ и посредетвомъ морето ние имаме възмояшость да се сношаваме'
непосредствено съ всички континенти и да отнасяме на всесветеките пазари произведенията на нашата плодородна земя и произаодствата на трудолюбивия производитель, а следователно да получимъ най-задоволителни цени. Нашиятъ износъ и днесъ е въ зависимость
отъ чуждите параходни дружества, поради липса ва достатъчно български параходи.
v
Нашето морско крайбрежие има много красиви и удобни за търговия селища, обаче намъ липсватъ кораби да организираме ре
довна крайбрежна служба, посредетвомъ която да улеснимъ търговията и съобщенията по море, а заедно съ това да опозваемъ собстве
ните си брегове. Днесъ Черноморското ни крайбрежие се обслужва само съ единъ параходъ и справедливо -мЪсшото население нарича
колонии селишата: Ахтополъ, Ваеилико, Кюприя, Месепврия, Гьозекенъ, Бела, кждето само веднъжъ седмично пристига поща, поради
липса на параходи. У
.
Величавата река Дунавъ, като плавателна артерия се използува почти отъ всички държави ва централна и источна Европа. По
нашето Дунавско крайбрежие ние спокойно и равнодушно гледаме всевъзможни чужди национални флагове, на параходи и други плава
телни сждове, които събиратъ навла и шктничееки такси отъ насъ . . ?. , защото немаме български параходи и тамъ.
За да се тури по-скоро край на това положение и за да заемемъ подобающе мтзсто на морето и Дунава, ние требва да се снабдимъ
съ достатъчно параходи и други плавателни сждове. Живъ капиталъ — подготвени моряци, намъ не липсватъ, обаче сме бъ*денъ народъ
и ни липсватъ средстьа за покупка на параходи.
Кооперацията е най-новата стопанска форма, която сгрупирва и най-слабите сили на народа, като създава отъ техъ мощни
стопански организации, които доставятъ сигурни материални и морални блага за участвующите, а по този начинъ и за общото преуспеване на народа и Държавата.
• • .
Съединението прави сидата — е девизътъ на България. Кооперацията днесъ мощно подема този девизъ, като прибавя подъ
него и следния: Единъ з а всички н всички з а единъ!
Днесъ малките, държави като: Дания, Белгия, Холандия, Финляндия се славятъ съ своето народно благосъстояние и стопански
напредъкъ, само благодарение на кооперацията, която е събрала и организирала до 90% отъ населението имъ. Презъ 1925 г. въ Италия
се образува кооперативно параходно дружество, което сега разполага съ веколко параходи, отъ които два презокеански.
България не може да прави изключение; тя требва да върви изъ сжщия пжть.
Покойния нашъ отличенъ економистъ и големъ, съ общоевропейска известность, кооператоръ Кирилъ Поповъ каза:
9?

Бждащето на България е въ кооперацията; само чрезъ нея нашата малка

долюбци туриха началото на новъ типъ кооперация у насъ —

Корабоплавателно Кооперативно Д-во „България,"
което си поставя за цель: да поущрява и развива родното корабоплаване по море и Дунава, да строи, доставлява и пуска въ движение
параходи необходими за превозъ на пжтници, екскурзианти и вовкакви стоки; — за търговия и риболовство.
Схващайки необходимостьта отъ създаване мощно Българско Корабоплаване на морето и Дунава, Варненските граждани,
отъ различни црофесии и съсловия, подкрепиха новото Кооперативно Параходно Дружество и то се засилва ежедневно. Записанигв
кооператори и делове до сега ни даватъ вера и куражъ да се надеваме, че ще видимъ осжшествени целите, които сме си поста
вили много по-скоро, отколкото и най-големата фантазия може да допустне.
Седалището на дружеството е въ гр. Варна, съ районъ на действие цела България; уставътъ е утвърденъ отъ Еарненския
Окржженъ Сждъ съ определение № 3734 отъ 18 Ноемврий 192бгод.
Капиталътъ е въ делове и е неограниченъ. Делътъ е отъ 500 лева. Всеки членъ отговаря въ размеръ на записаните де
лове. Членовете биватъ единични и колективни (Кооперации, Търговски фирми, Дружества, Общини и пр.). Дружеството раздава
60% отъ чистата печалба като производственъ дивидентъ.
Х>ЪЛГарСКИ Гр&ЖДсШИ, Нашето начинание требва да бжде подкрепено отъ всички въ страната. Ние канимъ всички
съзнателни родолюбци, да се запищатъ за чпенове на
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като взематъ колкото може повече делове, за да можемъ въ най-скоро време да реализираме поставената си цель и доставимъ
първия параходъ, който ше ни доведе втори и т. н.
Открита е подписка за записване на членове при. всички Ррпулярни 13анки въ България и направо въ дружеството
съ писмо. — Въ Варна записванията ставатъ въ канцеларията на дружеството, здание Сите № 4 и въ Варненската Популяр
на Банка. — Въ Бургасъ — въ кантората на Ив. Кремъковъ & М. Матеевъ.
Записванията ставатъ и отъ коопетативни деятели, упълномощени специално за цельта.
Изплащане записаните делове може да става и по части не но малки отъ 200 лева.
Уверени, че Вие сте проникна ги отъ високото съзнание за голеюата ррль, която предстои на България да играе на морето и Дунава и цените нашите
усилия да изградимъ още едно кооперативно дело отъ такова с&щество за пълото производство и търговския животъ на страната ни, ние завършваме:
Напредъ къмъ Кооперацията за създаване мощно родно Корабоплаване!

Управнтеленъ съв^тъ:
Почетенъ Директоре:' X. ПАЙНУРИЧЪ

Проверителенъ съв^тъ;
Председатель а АВРАМЪ Т О Д О Р О В Ъ — Варненски Окр. Данъченъ Началникъ
Секретарь]: Ж Е К О ЖЕЛЯБОВЪ — адвокатъ, обществени къ
Ч л е н ъ : ЛЕОНЪ МАИЕРЪ — счетоводитепь стъкларната фабрика

Варна, печатница Добри Тодоровъ

Председатель: ИЛИЯ ПЕТРУШЕВЪ — Варненски Държавенъ адзокать
Подпредседатель: К Р Ъ С Т Ю ПЕТКОВЪ — търговецъ, Председатель на
Варненската Стокова Борса
Секретарь: И н ж е н е р ъ ВЕЛИКО М А Д Ж А Р О В Ъ — Началникъ на Приста
нищните работилници
АНДРЕЙ ШОТОВЪ — индустриалецъ-мепнич аръ
ИВАНЪ КРЕМЪКОВЪ — търговецъ и делегатъ на Бургаската
Търгов. Индустр. Камара въ Стоковата Борса
Членове: { к И Р И Л Ъ ТЕНЧОВЪ — търговецъ, подпредседатель на Стоко
вата Борса :.*
ФИЛИПЪ РАФАИЛОВЪ
директоръ на Банка „Плугъ" въ
Провадия.

Б. Доброполски.

НАШИ НРАВИ.
Характерна народна черта, като
че ли е станало у нась да не тачимъ държавното, Разхищението на
народната пара като че ли е въз
ведено въ истема.
Този пжть думата ни е за фай
тоните и гребриопетше на н-Ькои
учреждения.
Сжществуаанието имъ е оправда
телно отъ гледище интереса но
службата, но когато т е се използуватъ за лични нужди или разход
ки на семействата на шефовете —
това ще нкречеме ние разхистничество на народната пера.
Въ нЪкои мел :и учреждения тоза
е отишло до престжпнесть.
При наличността на габриолетъ,
единъ началникъ на малко държав
но учреждение см е поржчалъ раз
кошенъ фгйтонъ, за кейто нещаст
ната държавно хтзна е требвало да
заплати скромната сума 36000 лева,
при наличнзетьта на само 5000 лева
отпуснати по съответния парегрефь
на бюджета 1
Ще се запита читателя, кекъ е
възможно това? Огъ где ще се
взематъ останалите 31.0С0 леса за
доизппащане на файтона?
— Много просто, ще се иагодятъ
неколко фалшиви документи по
другите перагрьфи, ще ги пздпише
майстора на файтона и началника
ще има разкошенъ файтонъ съ гу
мени колела, за да го вози „по
служба" отъ домътъ му до у.чреж
дението и сбратно, а по нпкога и
семейството му на разходка- . .
И само това ли е ? — Държав
ното съкровище ще издържа специаленъ файгонджия и специални
коне. специално за файтона на начал
ника 1 :
И на кей началникъ мислите?
— На угоения, който работи сло
вомъ само три часа въ денонощие-
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то на държпсите. а останалото вре
ме употртба»» га игкирезне нещо
изпънъ заплатпв, нг.и да ксве
интриги...
И този типичеиъ с^жперникъ,
който разхищава тт й немилоегиао
държавното т,оа, за ceoe i ично
удоволствие, HS дьси 1 лезъ за ве
стникъ, а е наредилъ куриера на
учреждението, кьто получи пощзта,
да отнгея Bt домътъ му броя отъ
утренния ежедневник*, който ре
дакцията отпуща бгзппатно на уч
режпениетс 1
Тези български нр&ви ще ни. доведатъ до просешкв тояга . . .
Fra-diavolo

Майстори.
Истинскиятъ изсгръ на всЬко
творчества <;, безпорно, народното
умотворение в . нег^вята пъпна резновидчость И, изстина, всички пое
ти, пие тели и драматурзи, които
еж имали за изходно на«ало на
творчеството с-! ^взп мексима, ЕСИ
ЧКИ еж отивали ктмъ вгзхсдъ.
Най хубам! те си хайдушки песни
Яворовъ написа на канавате на
популярните каоодни мериви; П.
Ю. Тодоровъ достигна върха на
своето творчество въ облветьта на
своите идилии. <амо по гиздавата
и изящна ф«'гури та народната му
зикв; Вагнеръ сг-здзде великите си
опери върху красивите вариш ти
на бзгататй народна немска пе<е> ь;
а Листь удиви музикалния светъ
съ финеза на своит-b репсодии. са
мо чрезъ посредствомъ на богата
съ красота и сямтимемтзлность n t сень на унгарския циганикъ.
Heycnop*wa ичти*а е, че когкотоводите на планинския изворъ отиватъ към*, устиетз, толкова и т е
по мжтни ставатт ; нищо не остава
въ момечтв на вливането имъ отъ
кристапната имъ чистота и дивна
песен ь.

Въ „Майстори* Рачо Стояновъ
верно и сполучливо се е добралъ
до тояа начало и зп това ни създкде едчо хубазо драм&тичпо произ
иеденке. 6 ( Ъ простата фабула на
лю5огь!а на Живко ю м ъ Му!лкана
и накърненото съпружество, запле
тено съ майсторското чу .ство на
Найае-.на, той създвде драматични
конфликти, която ни държатъ въ
напрегнато състояние до свършва
не \а пи?сага.
Любоньта. е начело и края на
вгичю. Тя е истински рмпулсъ на
мжжа кьмъ творчество. Умре ли тя,
умира всичко. Псзната истина е, че
в^еки творець живее съ ликт тъ
на своитъ творчески обрвзи. B^e-to
едно лрвматично произведение, сле
дователно, като се изнася ни сцена
та, требва ла пресъздаде тия лица,
които еж сжш^ствували въ душата
и стзяанието на авторе въ момента
на неговия творчески избликъ, ина
че, то pt-cwysa да поспгдче и се
превърне въ пародия отъ образи и
чуиства.
Тукъ, именно, е и задачата на
режисьора и ертиста, като се възпламеиятъ отъ творческия екстазъ
на автора, верно пв отразятъ на
сценЕта приказните образи на ду
шевния му м^ръ, к"?то по този на
чинъ, чрезъ силата и способностьта
си го пренасятъ не публиката.
Величието на големите артисти е
-лежапо винеги въ способностьта
имъ да евчржатъ публиката съ ав
тора и да я з^ра^ятъ съ неговия
творчески m амт нъ и миръ. И по
п р о с и т е инструменти мегвтъ да
извачзтъ свуче 1Ъ и ч и с ь акордъ,
щомъ се намери майстора дв го
искара Вьпъосътъ е вече въ спо
собностьта, а не въ ф 1ннсстьта и
въ

НЗ*Щ"ГСТЬТЙ

на

инструмента,

бетъ да се оспорвв, рвзбира се,
зниме-ието и но последьи>е
Имахъ спу^гя па в^дя „Майстори"
на Варн. сиена Безъ да се впушамъ въ подребиа критика, ще от-

бележа че "съ малки дефекти, тая
пиеса се изнесе сравнително добре
Не може да се откаже, че на на
шата сцена изпъкватъ добри арти
стични сили, които подъ режисьор
ство на г-нъ Янева еж на пжть да
постигнатъ онова, което би задовзлило и по изтънчения вкусъ. Нтакои
артисти, особено Лн Тодоровъ, въ
саоятн скргмность еж отишли доста
далечъ. Требва да се напусне скромностьта въ артистично отношение,
за да изпъкватъ добрите сипи.

СШШ ОТЪ HiMII --RBdlVОтговорътг. на тронното слово е
билъ поднесенъ на Н. В. Ц. на 17
м. м., съ подобвюща за случая тържественость
Една голема комисия Състояща се
о т ъ : бюрото на камерата, комисия
та по изготвянето на отговора и по
единъ представитель отъ окржгъ еж
се събрали въ двореца въ б ч. сл.
пп., квдето Н. В. е изслушалъ отговера на тронното слово, отговорилъ е съ подобающе за случая
думи и следъ това любезно и про
дължително е разговарялъ съ всич
ки депутати, които еж биле отъ
различните партии.
Н. В Ц е подчерталъ предъ всич ;
ки, че не раздробеносгь, не взаим
на борб,*, а сплотеност ь и разбира
телств» еж по гребни на страната.
Архиерейски тъ събовь на всички
митрополити въ страната, заседава
въ Ссф-я и взема редъ решения
отъ цьрмовенъ хврактеръ. между
които е прегледалъ екзархийския ус
та въ и устройство на дух.тните жлилиша
Учредяв?нвто Българска Ипотенацна
& ниа е свършенъ фактъ. Специалииятъ за цельта законъ е вотиранъ
отъ Народното Събрание и ернкци-'
ониранъ отъ Н. В Царя. Тази бан
ка е отъ икономич*с<о значение ав
страната и трудно е да се предрече
квкви добрини ще ни донесе.

•жжихгяшззкаЕзг:

Добринъ Василевъ.

ЗЕМЯ.
Щомъ се изкачихме надъ прева
ла, предъ насъ, вь дола, се разгърди депото село, легнало като ог
ромно животно, дишащо мжка, при
месена съ лъхъ отъ пркмлясквно
сено.
Рътлини безъ остри очертания и
неколко хълма ограждаха малкото
поле около селото. Черни угари,
нагънати на дълги, безкрайни пояси,
прехвърляха височините като огром
но расо на свещеникъ Очите не
волно се плъзгаха отъ брезда на
брезда, отъ синуръ на синуръ. Чер
ната мазна почва, изпълнена съ
тлъстините на божията благодать
поглъщаше и задържаше погледите.
Месленните буци, нахвърляни като
огромни шарила отъ четката на
великъ
художникъ, прикораваха
очите властно.
При входа на селото колата затупка върху каменния пжть. Млада
жена съ бръчки отъ дълги и тежки
години нв преждевременно страда
ние] делеше вода отъ ведрото на
кладенецъ съ грамаденъ пъртъ, прикованъ на везна.
Тя поглед а, премери съ очи
градските ни лица и когато колата
зави въ тесн^та упичкр, отново съ
примирение продължи езоята работа
Почернели, съ тъмно обгорели
лица дечурлига налетхха на пжтя
като рсякъ вргбци, изкокнали ней
де изъ некой дворъ и заопулиха
бистри очи.
Колата прошумя изъ селото и
спря предъ кжщагв, гдето стопани
т е ни очакваха отъ дълго съ радость
Седнахме, почерпихме се съ пър
вата чашка сливовица за добре
дошли. Почнаха се безярвйните
запитвания за родъ и потомство.
Предь насъ изкокна единъ новъ
миръ, обхвана ни изведнажъ и ни
притегли въ своите скрити и непо
знати кжтища, за да го видимъ и
и ррзберемь.
Другия светъ, който бехме оста
вили въ града, бе изчезналъ, кето
че лн никога на е билъ.
— Пий, каза вуйчо гтнгелъ. Ра
кията подкрепи силите.
Пиха всички съ наздравици и бла-

— Това е Хисвря, започна пакт.
те КЙКЯО казва песеньта. T^я кжща
гопожелания.
вуйчо.
Тукъ е убить чичовъ nonoei
е
виждала
и
веселби
и
коъвь,
МНО
— Въ тая к.т.ща продължи той,
Матей. Застреляли го за нищо, за
ГО крьвъ. Ей ту<а на пруста е за
какви ли не веселби еж ставапи;
щото е билъ бългоринъ.
кпгна баба Тяна.
веселили сме се щомъ можехме. Не
При извора починехме доста. Hi
Глътките на сливовицата преми
остава на човека друго на тая ззмя
връщане поехме пжтя за селото
наха изтежко презъ г.рлата ни.
осеенъ да се весели за да не ми
отвъдъ, презъ Висока-поляна.
„Презъ петьдесеть и девето дето
сли за лошото. Да пей, да играе,
Когато се изкачихме на билото
турците нападнели отъ ю мъ Сейзащото всичко останало е мжка.
забелезвхъ:
менъ. Отъ селото исички избегали
Въиъ вечерния -здрвчь хзърпяше
въ герлта пои Длггня — нея сега
Това тукъ место приллча нв без
първите нодни нишки на.своята
я нема — но тогава била голема
кртстно гробище.
огромна мрежа. Огдапечь' прйбли
и гъсти, скривала ubib я светъ.
жвваше звънв на клопотарче.
О ^ т е на вуйчо питаха:
Останали само старците, останала
Разговора мина не зигзази пре.тъ
— Да ризправямъ ди пакъ?
н баба Тяна — 92 годишна била
много теми, ту пропитъ съ въоду
Кимнахме съ глави.
тя. Не могла да се движи. Тате
шевление, Ту изпъл»енъ съ жа. ь
— И тукъ еж клали българи
мислилъ, ча никой нема да я зака
по миналото. Когато настроението
презъ седемдесеть и шесто дето.
чи, те я оставилъ, не я взелъ съ се
се повиши значително, Юрданъ из
Млъкнахме. Стжпките туптяха по
бе си.
вика:
пжтеката като тежки удари на връ
— Попейте ни песни отъ тукаш
Турците дошли, изгонили хамбащащ-! се отъ погребение. Занасяйния край.
ря, огрвбяли всичко и започнела да
зазме къмъ селото.
Заля младия Пеню. Гласъ ечленъ,
мжчатъ бдба Тяна, да ка.ке где има
Площада предъ църквата бе ИЗ"
бушуввщъ, нсобргботянъ още, но
скрито гърне сь жълтици Понеже,
пъпненъ с ь моми и момци. Играе'
и.скренъ и неподпрйгенъ съ никакви
тя наистина не знаяла, мжч^ли я,
ше се хоро. Такова хоро еж игра
искуствени изенвко. Съ замаха на
изтръгнали езика й и я заклали.
ли майките и бащите, дедовциг!
самобитенъ ертисть младежа се
Набучипи главата й на оня върбаи бабите, прадедовците и прабабипровикна:
лакъ отерчщч и тя увиснала на бет е ни отъ векове.
„Глаеипя се малка мома,
. лите коси Люляла се отъ р.етъра
Гайдата грабеше съ своя пискМалки коки Иринка "
и кп f ь капело отъ нея. Когато " л и в ъ т л . с ъ и отнасяше надалечъв1
Неколко
души пригласява на
н а ш ш е се върнали, откачили ия
миналото.-То нахлуваше изъ не1И'
песеньта за млицг.ель и любовь.
погреб: ли зарцно съ телото по
дег.ица и мрежеше погледа.
Поисках* йторм ntne-sb
християнски И мн:;го други стзри
.Огзадъ високата топола гледа»!
Пеню се изпрал , изпъчи гърди
ЗЙКЛПП" турцше тогав», д е кего
очи. Очите на всички заклани on
дигна гл&ча и сь кемчк- гъп>ди запя: , зав1.р-нтъ *
турците. Нещо се промъкна през»
. (урни (ж мкнгл? Бег.и ржтъ . ."
В>:че?:ь-а дълго на межахь да за
играчите и се спре въ средата зад*
Звуковете нз-vxa въ страшенъ
спя Прадъ т*етъ се премяташе
гайдаря. Главата на дев-;тдесеть И
напънъ.
Oicub'wxa no стените,
веччко сюча; шо бтхъ чудъ да се
дае годишната бабе Тяна.
блъскаха са »;дпнъ ьъ другъ, овиха
разкязид. Увисналата п>ава на ке
ft гайдата се издуваше въ хоро
се около KC'^fJTf ст • - чись и изх*.•' щастиата "ми пр/баба изпглняше
водъ на сподавена болка, нейни*
ръкнйха буйно н,!иьи! въ нощьта.
нощьта
като страшенъ призракъ.
глосъ минаваше презъ кървав»
като поч^ц-i на скритв, спод5вена
Станвхт-, наметнгхъ се и ождехь
глътки
мжка. ЗЗТЙЙИ-1Й Д!хг. на слушате
на прозореца. Небето б е TJMHO зе
Hd третия день напуснахме се
лите ги ловеше с.ь • тр^петъ. Въз
ленг.кево сь звезди, насипвни по
лото. Връщахме се. Колата пак*
торга на мпод|-.я пе:<ецъ се смеси
него като майски бели цветя По
удряше съ звънъ отъ ж е п е ^ и яйгс
съ живьтл картина на далечното
земята, облека отъ лунната снетлива по каменния пжть. Гледехь от
робство. Презъ тъмния зевъ нт
нв, се беха ра^простряли дълги тън
преде си и не можахь да се откг^
прозореца нгхлузаше дългата ре
ки сенки на нощните бдителн —
на отъ виденията на последиит*
дица отъ сграШ(1И годени.
дърветата Тъхната мрежа б е ш е
два дни. Локви кръвь се появявах»
Петъ, десетъ, двид^сетъ минути
хзьрлеми щшироко ьъ двора, ft
изъ нивите обагряха хълмовете
продължи ne-.ень гм и никой ие по
между нея се дваж: ха виденията на
чгрвенееха n j далечните висий*
смя да приглася.
съпзни очи. На рида yrepwrb още
Очи на заклани и избити гледах»
; Лицата на всички 6ixa застинали
по черно мехлеми се ьпльтяааха въ
отъ
ьсекжде
въ блЕгогсвеике пу.иаь жертвите
хориз-i-та. Трепетъ отъ дии1ането
Логлед^ехь небето и въздъхнах^
на робството, ле» техъ рйзпрайяше
на (~е!<а:<ъ»ъ ъгроменъ б 1волъ ко
Зддъ нась, отъ двете страни HI.
песен ьте, техните очи гльдехч
сеше тамь.
пжтя се носеше вихрушки. Я **
презъ прозореца.
Погледа се заплиташе въ върба
Т1я в хрушка викаше яс-ю, pi** 0 '
Когато саьрш< Пеню, дълго мъл
лака — сжщо како презъ петдесетъ
като гласъ ни телялянъ, стрвшнат»
чание изпълни с:*?ята
и деает.:. лето — рош*вь и размжка на нашата земя, която нико
Вуйчо /лнкль зьговори пръвъ:
чепканъ, влаженъ и стенящъ. ft въ
га не ще прежали своите ДОК"'
—- Нали ай казйхъ, много сме се
листата човешка глама.
езоите жертви.
веселили, но и много плкквли. ЧухНа другия день ходихме на извора.
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