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Гол. Ш, гкой 40 и 41

ССА/ШВ!

•' Дрмбазв! ЛИзшрзвдв!

Д Ж А М Б А З К И Х А Н Ъ . на ул Оплченска
№ 42 — София, срешу църквата .Са Ниво*»* вие можете
да намерит-fe винаги подслонь за добитъка си, за който се
грижи спецяяленъ и много саитименталенъ ахърджия —
твърди много мераклия в>. работата си; псбре уредена и сь
изрядна чистота кухня; бързата и любезна прислуга на
симпатичния на всички съдържатель П ъ р в а Н Ъ МигКОВЪ;
карвмусалски били и червени вина и кюсгендмлскл ракия —
специална за пазарлъци; стаи чисти, добре подредени и мно
го удобни за изморени оть пжть и работа xopj.
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| Първанъ Мнтковъ
Никола Кьосев?»
{"Hi
4 Акционери т-« презастрахователно д <тке„С О Ф П Я "
й търси д1.ян*ляи агсати, апризиторя imv
пи дчпри "услоиия
к
София, ул. Московска № 15
On» съдържателите !

НЕЗОВИСИЙЪ ВЕСТНННЪ

Изпизз тпи п*1ц месечно
•Урежпа

редачционенъ

комитетъ

Ябонамеитъ: За година—70 л.; за 6 м-ца 40 лв.;
чужбина—140 л ; Обявления:-по споразумение.
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Лдресъ: .Черноморска Камбана'
Брои 1 лв у п £ И Т О Ш З ) 1 2 _ Варна
Главенъ редакторъ: ИВ ДИМИРЕВЪ

Въ дебели щоихт сказчика изло
жи оргвнизацеята и методитв на
американското училише, което по
своето рвзвитие днесъ се явява нето
Днес* «сичпичирпптвучатъ.у тасг>, •Toid dopn <u
i Ал. Цан примгръ и заема пьрво м1>сто.
Говора и„за - организацията, скг*гче 'Шшжчнивто -на страната <е •повъ съзнава, т-рчди което (т ствата и влиянието на американс
мною лгшжт.
заставенъ неотдавна da заяви ките университети, чиито бюджети
Въ
оюворяиннипт
•cyibfa' iwefihomiii .днесь и въ бжд<,щ. достига^ъ баснесловни стми. .
После г. Омарчевски обясни влия
се мисли, че -«мил ,това тежко по само
пот
председателството
ложение маже da се -излеве, матч •ни (.
Лнпчет мкме'
да се нието. което имв черквата върху
американския животъ, а особено
блдатг зигьмнеии -нгькои неудобни , състави набннетъ'. Тп>ш изячле- се
спае върху организацията на
лича въ .тСмнШа >съ друт, които м/я, обаче, не зхдочояпвиг^ъ опози квзкеритй (религиозна секти съ
da -изхо^сдитг гммгз отъ ерпгдати, чшята. diOfimo въ протиювпсъ на %, нвй възвишени- нравствени принци
на cioeofi-i. Това /с*оворянг,ко -ста Цинков* п всички '(новоричти мис пи), която обладава най уреденигв
новище е. >mnpevmo ,-и ако teewrny- ли, че ал да,м>жв da се -внг.са «з* уЧИЯИЩВ. ЧИСЛЯЩИ МИЛИОНИ С1МКШ;
(UHO се г,(>нм)жи, .лялото напеле «сетно <вблекченщ въ стопанско, ленищ и ползващи се сь огромно
влияние. Тази организация храни
.дькь вече•*:« шиюори, въ нищо не •финансово /и политическо .отноше симпатии къмъ българите и не
ще, се првлюьчм но«»» яшето поло ние., налат се една {радикална, веднажъ е указвала вече ечоята
жение «а •сщшната
ощч .по- щштна ,в* управлението на стра материална подкрепа и на насъ
Въ миналото тя изпрати помощи
.вече като <>е анаг, >не ттн лк-шх, ната, въ моето да взеям/ть учпс '•
лт изхождам» <от?, групата нп г. тиеминхи шлшпичест групировки, за бежанци-rfe, а сега развива ши
,рока деятелность за събиране по
Ал Цанковк, квЛто ьъ миналото и
Тава становище на омазиципта мощи за пострадалите отъ земет•dueci жиа)ь<1 <сл tvauwiansi no ул-ййльо^ск^лмч^^о^
наш.то •• <'по\,
<зрес*л«<ет.,1 за ралда;>вието ла конте
.pueStiiue'iho U'l" ешртата, които •дгьля и намира, че е* неговото това л-вто ще да изпрати въ Бъл
як •отжившнврвмето ,еи и непри приложение а илходл на страната гария свои предстивители
ложими за момента.
отъ днешното ?№жко положение. . Въ края на скезквта си г. Омар
чевски описа г одробно устройството
на помощната вкция въ Америка за
събиране суми за пострадалите отъ
земетреса Въ това отношение той
блегодари на г. професоръ Ржйселъ,
Рокфелеръ и всички видни амери
канци и организации, които съ
пълно съчувствие и веднага еж се
поставили въ услувв на това чело :
втзколюбиво fltno.'
г. Омарчевски завърши своята
сказка, като изтъкна големото зна
чение и решвющата роля на аме
риканския печатъ, който е добре
организиранъ и разполага съ ог
ромни квпитали. Той благожри на
всички вестници, които еж дали
место на изявленията му, и особено
на световната агенция „Асошиетедъ Пресъ". в НюйЙоркъ Таймсъ",
„Публикъ Леджеръ," „Крисчиянъ
Мониторъ", «Дейли Хералдъ" й др.
които сь готовность еж публикува
ли неговите обширни изявления по
големите въпроси, които вълнуБившия министръ г. С т . ОмарчвВСКИ, който участвува неотдав ватъ българския народъ
Завършвайки г. Омарчевски бла
на въ конфнренцнята по учебното дело аъ Ню Иоркъ и защити умело
годари и на всички, които еж му
Бълхария и поробена Македония аъ новия саегъ — Америка.
съдействували въ изпълнение на не
На 1 т. м. по инициатива на До ложи хронологически своята деятел- говия дългъ като българинъ.
ма на изкуствата и българското ность презъ тримесечното си пре
Сназкота му 6fc изслушана съ
дружество „Червенъ кръстъ" бе биваване въ Америка Той говори голямо внимание и направи силно
устроена публична сказка въ салона подробно върху работата на меж впечатление на всички слушатели.
на софийския модеренъ театъръ, дународната конференция по учебМнозина отъ техъ, ценейки дейдело
на
к о я т о ностьта на г. Омарчевски въ Амери
на която бившия министъръ г. н о т о
учебна
система ка, изказаха съжаление, че голЪма
Омарчевски изложи впечатленията българската
си отъ неотдавнашното си пребива е биля предметъ на най-големъ часть отъ нашите вестници, отъ
интересъ и внимание отъ страна на злоба и партизанщина, не еж писа
ване въ Америка.
Посрещнатъ г. Омарчевски съ присжтствуващитЪ най голЪми съв ли нищо за неговата дейность въ
бурни ржкоплескания, той поблаго- ременни педагогически светила. Въ полза на България.
дари на Дома на изкуствата за не това отношение г. Омарчевски
говата постоянна готовность да обясни големите и ценни заслуги Думи на единъ варненецъ
съдействува на всички културни на високоуважаемия професоръ
—
прояви у насъ и за голямата му Уйлямъ Ф. Ржйселъ, чиято книга За удоволстлий ntwa криз^"
вестници ииа *.*'у" " ~
роля като факторъ за развитието върху българското образование е
/ ийза
на нашия културенъ животъ. По допринесла извънредно много за
Ежедневно ' \ ^
единъ много обективенъ начинъ и интереса къмъ нашето образова
животъ и - ^-Наблюдаваме нашия
въ сбита форма г. Омарчевски из ние.
^все откриваме по нещич

t-Ив. ДвЯНфвЯЪ

Полшпчеешп момштъ

Зшапшвдаа «а г. 0/У1арчсеф ошъ ii/wcp'<a

ко ново и оригинално въ нею —
нито е приежщо на ориенталщина.
нито пъкъ на висока култура: това
еж особени прояви на дребни хо
рица, ноито могатъ да сжшествуватъ само вь Булгаристана.
И, , действително, ц%лъ евтзтъ
да с бемолите подобни създания ни
ма да срещнете: да жив*ягъ разгулено, често глупаво да пръснагь пери:
днесъ гледаш ь съ автомобили се
разхождат>; утре на даненга съ
дамите се звбавлгавтъ и пр, и пр,
а когато имъ поискате да сн заплвтатъ абонаментв, тогава почва гъ Да
плачатъ: .кризи . . . н%ма . . . безъ
стотинка сме . . . елате утре, в-v дру
ги день . . . и въ крея на краища
та цела година все нематъ . п я :
от>. удоволствие не се лишав«тъ.'
Ахъ, гвзи потомци на Ганю Бал
кански, Koia ще се, неучатъ да заплашатъ редовно ебонвмента си,
както и редовно правятъ - удовамп
ЕИето си!

За пенскята на «еиекегво** на
Цанко Байалов» Церновсиа. *
Съобщи се вече, че парламентар
ната прошетврна комисия едновре
менно сь отпустнатата помошь оть
150.000 лв. на г.Димигъръ Драгиевт»
е гласувала и 2000 лв. пенсия на
семейството на покойния псеть,
бивъ министъръ и учитель Цинко
Банальвъ Церко§с<и.
4
Н^е МИСЛИМЪ, че при многото за
слуги, които има покойния, една
пенсия отъ 2000 ле. е съвършено
недостатъчна за многочленото му
семейство. Нека това да се име в*ъ
предъвидъ огъ нвроднит^ предста
вители и при гласуване печеията
отъ т*хъ да се зветжпятъ да бжде
увеличена, ако не съ повече, то
поне съ 1000 лв. още.
,<
Само така ще може отчасти да
се изрази признателноста на нерода
къмъ покойния поетъ Цанко Баняловъ Церковски, който умре въ
мизерия, следъ като служи съвест
но и ревностно на народа и дър
жавата
Груби чиновници
Постоянно идватъ въ редвецията
ни граждани и <е оплакватъ o n ,
ненои чиновници.които еж станали
тъй груби, че публингта едва просто
ги търпи.. . . , .
Завчера еаинъ адвоквтъ ни рю<
правя следния възмутителен*, слу
чай: отнва въ едно учрежде^^е да
подаде заявление, което чиновник* не
само неприелъ, ноиТйпозголилъ вш
оскърби адвокат-^ с в м о з а ТО ев. че
го з а п итг-;, ъ . , з а щ о искюте
тази тан^ а о т ъ 1 0 л е а в " . Чинови»къ
5^Се отговорилъ' много грубо:
"ятова не е твоя работа".
такива чиновници имв и въ дру
ги* учреждения, които просто забравятъ, че еж едни държвани «»ужители, които еж длъжни де 0ж>
дптъ винаги внимателни и учтиви
спремо публиката.

Огр 2

.Черно.м()ррка. Камбана.',.

Време е асички началници на
учрежденията въ града да обърнатъ
внимание на персонала си, да се
държи по приличо спремо публиката
и я упжтаа въ случая на нужда.

Какво става въ страната
W»
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София. Напоследъкъ ежда разтури
VI районно кметство, на което кметъ
б е г. Георги Георгиевъ (земпеде*
лецъ). Благодарение на любезното
му държане, услужливостьга и гри
жигв, коите полагаше за благоуст
ройството на този районъ, г. Геор
гиевъ бърже спечели симпатията на
гражданит-fe отъ района.
Въ предстоящия изборъ за VI
районно кметство, който ще се
произведе на 4 ноемврнй, много
граждани отъ този районъ ни з я
виха, че ще гласуватъ пакъ за зем.
листа, въ която ще бжде поставенъ
Г, Георги Георгиев ь.
с. Оанш — Софийои». Тази година
въ Банки има много повече лЪгов
ници, отколкото миналата. Имахме
случая да гоаоримъ съ нвкой отъ
тЬхъ, които еж доста доволни отъ
образцовата чистота и удобствата,
които се създаде ха напоследъкъ за
курортистите.
Прн този курортъ е открилъ добре
обзаведена клиника специализиралинтг
се въ Парижъг Д РЪ СТЛНЮ БИСТ
1>ЕВЪ, който споредъ както узнахме^отъ-. нпотчть пациенти, полатлъ
юлпми цтжн за лпкуване на болнитп.
Ние препоржчваме г. Д ръ Сган <ю
Бистреаъ като единъ съвестенъ и
добре позньващъ специалностьта
си л^карь.
. „ • • . Нзшиятъ кореспондентъ Олудеренски напоследъкъ е въ обиколка
въ южна България отъ гдето ни
сьобщавз следното:
С. Бвйново—Пловдивсйо. Курортно
село. Въ църквата му има дъовенъ
кръстъ, поставенъ преди 85 год , на
който въ дъхната страна, въ цента
рътъ, е поникнало следъ земетре
сението дръвце подобно на масли
ново, което всеки день ' пуска по
едно листче. По този спучай е ходилъ пловдивския
митрополитъ
Максимъ и други духовми лица.
Нова Загора. Моля дайте место въ
вестника си на следното ни писмо:
. До господинъ гл. редакторъ на в.
.Черноморска Камбана", гр. Варна.
Копие в. „Занаятчийска Дума",, в.
Занаятчийска Борба", Бургаската

търгов. индустриална камара и съю
за на занаят, и профис. сдружения.
Миналата 1927 година се образу
ва въ града ни о^ъ видни занаят
чии желпзарско занаятчийско сдруже
мие, което си избра за настоятелство:
председатель Г. Т. Балтаджиевъ;
подпредседателъ Никола А Кола
ровъ; секрега^ь П. Цаневъ и ка
Сиеръ* Никола Великовъ. Благода
рение нв неуморната дейность на
председателя Г- Т Балтаджиевъ ьъ
течение на десеть месеца, чпенове
г в на саружението ci увеличиха
отъ 1 0 - 1 2 9 редовно отчетени. Но
въпреки проявеното отъ него дей
ность въ полза на сцружениево, на
мериха се нЪкои личности, които
б-fexa вънъ отъ сдружеиието. нччело
съ сегашния председатель Г Карабиберовь. които злословиха по ед
ресь на миналото настоятелство, а
най вече противь негова председа
тель и касиерь.— че събирали член
ски вноски безъ да издаватъ кви
танции, което не е вврно. Оп» до
тукъ изложеното се-вижда, че ми
налото настоятелство е било доста
тъчно дейно Но нека питаме пред
седателя на сегашното настоятелст
во — г. Кера бйберовъ:
1) Колко събрания е напривилъ
до сега?
2) Колко члена брои сдружението
— има ли повече отъ 10 — 12 члена
или не?
3) Где еж подпредседателя Цоневъ, секретаря Н. Коларовъ, чле
на на контролната комисия Руси
Изаковъ — не еж ли отказаха отъ
участието си въ.управителното rfcno
поради неге?
„ 4) ВЪрно ли е, че е взелъ отъ
Вълко Неце»ъ, брадварь, отъ с.
Б е л ъ кладенецъ, сумата 2С0 ли.
за да му издаде майсторско свиде
телство?
5) В-врно ли е. че е вземалъ отъ
Ил«я Велевъ, налбантинъ, отъ с •
Рацеяо, 220 лв. за нЪкакво удосто
верение, за което таксата е само
100 л в ?
6) В-врно ли е, че е взелъ отъ
Петко Сивовъ и Злати Славовъ, налбанти отъ с. Крива Круша, по 150
лева за удостоверение, а имъ из
далъ разписка за 100 лв.?
7) Върно ли е, че е взелъ за вевко удостоверение по 25 лв за въ
полза на Иванъ Генчевъ, налбан ;
тинъ, който
ги> подписвалъ за
секредврь вместо отказалия се Н.
Коларовъ? и
.
8) Да отговори най сетне: съгласенъ ли е да си подаде доброволно

Младенъ Павловъ
бившъ козлудуйски учитель

еставката въ едно общо събрание,
въ което да приежтетвуватъ всички
бивши членове нв сдружението?
гр. Н. Загора, 5 VII 1928 год.
Отъ група занаятчии

^ JVIopcHa трибуна
Ноцайолроителното дружество
„Кораяовагъ"

СВОБОДНА ТРИБУНА
Н. Къосевъ
бйвшъ народенъ представитель
с. Бапаново-Дупнишко.

Везъ обвиеше eto шЛт •
съюзъ

Днесъ всички въ село изнемог"; В-ьлпфското нкц. дружество зв ватъ и едва преж-шеватъ вслецег
orioeue на кораби. локомотиви и в*е на стоп*н-ката и финансова
вагони „ Кораловагъ* се основа кризи, която бушува въ . сграчзта.
црозъ 1926 година по пппшшта- Д^есъ селяните, въпреки непосил
ния имъ трудъ, не могатъ -да зацова i а Българското търговско иа
воляватъ нуждитя си отъ първ нераходно яружество и оъ уччетието обход»1Тость. Днесъ орача съ на
нн следните европейски фирми: пуканит-fe р * ц е жив-he въ тжги и
,.Хаиом»тъ", иционерно дружество невопя Днесъ овчаря вьрви измж«
— Хановеръ, Рингхофороннтъ за ченъ следь своето стадо.
Не само тона е, обаче, което
води
Прага, корабостроителни
тормози б«зз»шигния и онеправдата JIofinOKpyib" — Репобургъ и данъ селянинъ. Има и друго още
софийската фирма Албертъ Гор
по мжчителнои възмутително за него
гась п Л Мьоркъ
-—нт5кои огъ недостойните и саиоза
Акционния каиигалъ о 15,000.000 бравипи се водачи на неговвта орга
лв. напълно нпесенъ Инвентпрани низация -земледепския сьюзъ про
еж, обаче, около 35.000.UU0 лв. дъпжаватъ да воюватъ помежду си
•и пречатъ съ това на обединението
за инсталиране на предприятието. на разпокъсаните земладълски сипи,
Върху една площь отъ около което се желае оть всички здруже50,000 кв. м. С&. инсталираха въ ни земледелци въ селата.
— Н*е всички сме орачи и оачаедно късо време, въ духа на по
ри,
казва )ъ т-fe, и отъ рано сутоледнагв изисквания на техниката.
ринь до късне иечерь работямъ не
фабрнчнигЬ заводи и хеяинги на посилно и създаваме блага, огъ
иредириятието. За сега с& уреде които зависи сжщесгвузанието и
л и въ жел-Ьзо бетонни постройки прогреса въ тапи сграма'. Никакви
редица модерни работилници, като различия не могатъ да елчцествушлосерна, коаачна,
дърводелна, ватъ между нась, нито пъкъ могатъ
да ни дФлятъ въ борбата за облек
електрожеина и др Вь една про чение участьга ни и извоюзане по*
странна желЪзо-бетонна зала, по ве-е права и свободи. Това ние сме
строена нърху 2000 кв. м еж по разбрали _много отдавна. Не могатъ,
местени отдълния за отроежъ и обаче, да го разбервтъ нЬкои отъ
поправка иа локомотиви и вагони. нашите водачи, които често не подбиратъ средства за да задоволятъ
^ в ш и н н г в за корабоетроежа еж своята болна амбиция и кариерисинсталирани
на
дружестленото тически интереси. Колко увр<-ждать
мъото.
Дружеството
иритежава т е сь 'това
на
земледелския
единъ плаващъ докъ оъ товаро- съюзъ! И увреждайки му отдавна
оиособнооть до 2000 тона, което вече, напоследъкъ т-в го дескредиму позволява да докува, както тираха предъ нашити политически
противници и доаедоха до тамъ ~
параходше на българската тър да не може да взяме езоевременно
говска фдош, така и го.тЬма чаоть и съответно на момента становище
отъ чуждестранните параходи ио- по известни въпроси, които засвсещаващи варненското пристанище. гать вжтрешното и външно поло
жение на страната.
Дружеството освенъ за отроежъ
Така е, когато нЪкои отъ вода
и поправка на кораба, локомотиви
чите
на земледЪлс<ия съюзъ не
и ьагони е нагодено и за отроежъ
достойно еж застанали на чело на
на машини н жел-взни конструк него и неумело ржководятъ неговиции отъ всЬкакъвъ видъ. T t борби. Така е, когато силигь на

Азъ не съмъ въ състояние да
опиша преживечото презъ това
време въ другитв революционни
м^вста, но за козлодуйския край,
който свърза еждбата и историята
Освенъ тъвв, което е писалъ г. си съ тая на Ботйовата чета, това
Неотдавна излезеха отъ печвтъ
мемоарите ми (кратки бележки изъ Клинчаровъ (отчасти и 3 Стояновъ) азъ мога да направя.
моя животъ), въ които, като участ- за моето участие въ четата на Хр^
Първо, азъ бвхъ предупреденъ за
никъ въ Ботйовата чета, азъ давамъ Ботйовъ, нищо друго не се знае. това епохално д-вло и азъ тръбваподробни сведения върху подготов А моето участие въ нея не бвше ше да служа како пжтеводитель въ
ката за дебаркирането на четата и така случайно, както го представ- товв отоошение, т. е. азъ требва
за изм-внато на Враца и главния ляаатъ некои български историци. ше съ особенъ сигналъ да посоча,
организаторъ въ врачански окржгь Язъ се интересувахъ отъ българско
то революц-очно движение отдавна кяде да дебаркира четата на Хр.
— От. Заимовъ.
Ботйовъ, следъ като б е завладяла
Още има съвременнци отъ вра и този интересъ не угасна у мене и параходъ" „ Радецки ".
съ
настаняването
ми
въ
крайдунав
чанския революционенъ комнтетъ,
Много преди това, тукъ идваха
като г. Стефанвки х. Савовъ и др.. ския край за учитель. Още съ при
Спасъ
Соколовъ и Иааница Данчевъ,
стигането
ми
тукъ,
азъ
бехъ
потърно никой отъ твхъ не е далъ до
днаеъ осветление, което т е дъл- сенъ отъ революционерите и влв- като делегати на Ц. Р. К. въ Бу
жатъ ни .историята, като непосред зохъ въ връзка съ т-вхъ. Между курещъ, които имаха за задача не
ствени учисп7 и « и в ъ е ' д н 0 катастро другото, върху мене (ризбирасе не само да вършатъ революционна
фално д^ло —- унищожението на само въоху мене) падна поне за пропаганда, но и да избератъ пункта,
Ботйовата чета и п р в » С ? е 8 Р е м е к н а т а козлудуиския край длъжностьта да кждето ще слезе четата. Какви еж
следя за разположението на турски били въобще съображенията на
смърть на поета.
"^ .^
т е сили и да доиасямъ за това, Ц Р К. да изпрати четата презъ
р в
Запозналъ се случайно с ъ ^ \
"
кждето трвбаа. Върху туй обстоя- този край, това е въпросъ, който
дакторъ на в. .Черноморска Камг5в^
азъ говорихъ по горе. Но мене не интересува. Азъ тр-вбва да
кв и —г.Ив. Димнрезъ, азъзамолихъ •v.г ^петво
й
*
'
<
^
удари, 1875 г. предвеща кажа само онова, което лично випоследния да публикува настоящата
ми статия, за да осветля и читате ч п с ч г ь \ ^ г . к о т о и Зраралийското двхъ, чухъ и разбрахъ, и да бжде
лите на този аестникъ върху тази лерцеговИ(.С\-.^ а т а буря, ето защо използувано то отъ бждащия исто^ усили своето рикъ за подвига изаършенъ отъ
Hjfi вно, която е станала легендарна. възсгания, б п и к \
комитета
т
р
ъ
б
в
а
ш
е
^
^"ценит-в и Хр. Ботйовъ Разбира се, че тая глава
Ето сведенията върху подготов
бленме
и
то
чрезъ
п
о
с
ь
ъ
,
"<ито отъ моите спомени ще бжде мялко
ката за дебаркирането на четата,
преданни
хора
на
дЪлотеГ^кВк
по дълга, отколкото предишните.
както и за изменгта на Враца.
на първо мвсто бъха у ч и т е л н т ^ ^ \

Четата на Христо ротйовъ

Боой40 К41

Съ Спасъ Соколовъ се видвхъ
по рано въ Козлуауй презъ м. де*
кемврий 1875 г., който дойде тукъ
предрешенъ въ турски гемиджийскй
кабинъ, подплатенъ съ кожи, червгни плитки еминии (обуща), бвло
таке нвглавта. превързано съ чем*
беръ (кърпа), бепи чорапи, червенъ
поесъ и потури (четири) шаячни.
Първия день попитахъ кръчмаря въ
селоКозлудуй — Георги Тодоровъ
— ной е господина що е въ дюкя
на, когато ми донесе въ стаята де
се храня на обядъ, — туй б е презъ
коледните пости, азъ блажяхъ, но
опредЪленъ отговоръ не получихъ.
Соколовъ обаче самъ намери възмнжностъ да ми се открие.
Спедующата година презъ м*
априлъ-май Соколовъ дойде съ ИаДанчевъ, но сега г в имаха, види се.
по определена задача, защото за
едно съ твхъ опредепихме пункта.
кждето ще спре парахода — тогава
не се знаеше точно на кой параход*
ще падне тая чест Ь , — натовариха
мене да бдя зи пристигането му
около Рахово и Козлудуй идадамъ
сигналъ за спирането му и дебар*
киранего на четата. Отъ само себе
следва, че това задължение азъ
поехъ, следъ като двамата прате
ници на Ц. P. K. ме заклеха. Клет-

flpofi 40 и 41
Т1зи

организация еж разпокъасни
живЪятъ въ постоянна вжтрешна
борба, която ползува само безумниrfe кариеристи, а нанася системати
чески вреди на съюза и парализира
исЪка негова акция, кояго цели
яа подобри положението на селяни
^ и страната
На това ненормално положение,
оето цари въ разпокъсания земпе-

Дерноморска-Каябана.
делски съюзъ, тр-вбаа да се тури

й

Време е вече да се разбере, че
при ТБЗИ вжтрешни борби и налягания на нъкои недостойни и не
разумни водачи не може да има
землед-Бяска организгция.
Сега или никога требва да се
разбере отъ всички, че безъ обеди
нение нъма земледЪлски съюзъ.

Солниршй, ttptt ЛГшроЗо (jipcSaoafsc^o)
Чур»,

Благодарение умелото ржководство. и усилията на управителното
-Ьло на Провадийския синдикагъ „Общъ, подемъ", напоследъкъ солни
ят* произвежда гь дневно 20 тона соль. .
При з пазенъ периметьръ — 55,000 дечара w л-абелина на солния.
шастъ — 400 метра за въ бждаще ще може да се увеличи още произ
Ьдството на сольта и се предприематъ и други индустриклни инициати
ви отъ синдиката, за кояго цель е необходима и материалната помощь
|ia държавата.
Нгда всички летовници не пропущат*, случая при идчането си въ
Зарна да видатъ солниците при Мирово, една индустриална ини
циатива създадена и разработена съ средствата на трудолюбивите селя
ни въ Провадийска околия.
,
•.'..":
•"••..,'
1ръ К.

нения, му е известно отъ опитъ
че преуморенъ, изнуренъ и нервно
отслабналъ човвкъ не може да •
възстанови силите си въ Н-БКОЛКО
седмици. Но на него е известно ежщо, че съвремения ЧОВ-БКЪ нема
възм.зжность за пълно въстачовява
не на здравето Затова той (лекаря)
се стреми да съедини вриятното
съ полезното, та счита по-желател
но и изгодно непълно подобрение,)
отколкото окончателно изгубване
на силитЬ.
И, наистана, голтзма • часть отъ
такива пациенти се завръщатъ следъ
лЪтната си почивка поправени, ви
димо заякнали, съ успокоени нерви.
Нз вь повечето отъ ГБХЪ следъ
няколко седмици се изгубва подо
брението и старите разстройства
се възвръщан.. За да се знаятъ •
причините на тая промяна, требва
ясно да се разбере, че за отслабва
не на здравето ни е причина не"
само вредното влияние на нашата
професионална деятелность, но и
нашия начинь на жнвъене.
Който е принуденъ да изпълнява
СВОИТ-Б служебни обезаности въ зат
ворено помещение, на него е необ
ходимо да използува свободното си»
време въ разходки на чисть въздухъ,
при което, като пречиства съ въз
душна гимнастика бвлитв си дро
бове, тр-вбва непременно лете и
зиме да спи при отворенъ прозорецъ. Оня, който- е принуденъ да
раззива напрегната умствена дея
телность, длъжгнь е- по- възмож-:
ность да избвгва употреблението на
възбуждающи средства, като: тютюнъ, спиртни напитки, кафе, чай*
каказ и др. Тия средства влляятъ
възбуждающе на нервиг^съ което не
имь даватъ .възможность въ бгзработно време да дойдатъ въ слокойчо сьстояниз, и по такъвъ начинъ препетствуватъ и правятъ
нЬаъзможно възстановяване равно
весието на цената нзрвна система.
Всички безъ изключение треб
ва да запомнять, че природата е
надарила 'чоавка съ' чувството изморяване, поради което телото се
нужда отъ почивка. Който не обръ
ща внимание на гова чувство, той
нанася вреда на здравето си, тъй
като отива къмъ неизебжния крахъ
и следъ по голвмъ или по-мапъкъ
продължителенъ промеждутъкъ, насгжпва дългата несъстоягелность на
организма. Съ оплакване тукъ не
може да се помогне, защото въ
природата цари пълна закономер
ности, Всъко нарушение на природ
ния законъ неуклонно влече следъ

Днесъ можемъ да посочимъ мноо курорта и климатически станции,
ждето стотици измжчени и нерано
азстроени хора търсятъ презъ л е
ото отдихъ и възстановяване на
илите си. Изморениятъ гражданинъ
тръсеа праха отъ своигЬ крака и
е отправя въ лоното на природата
в дири спокойствие и почивка отъ
'мствения и физически трудъ. Ч<*
овника и работника сжщо изпра
атъ превитите си гръбнаци, бьрагь къмъ гората да подишагъ пла
иски въздухъ, за да предизяикатъ
о-живо кръвообращение. А доуги
а да ускорятъ обмяната на вещегвата и да повишать нервната

енергия, отиватъ на морския брегъ,
гдето п •'дъ ритмлческигв удари на
морските вълни,, дишатъ свободния
отъ прахъ и опреснявания отъ мзр
скит* ветрове, въздухъ, съ надежда
да достгтн&тъ подобрение'въ здрав
но отнбшение.
Всичките тия хора напускатъ постояното си местожителство, съ
твърда надежда въ нЪколко недЪли
да достигнатъ желаната цель, и съ
нови сили и възстановено здраве
да се върнатъ у дома си.
До^яшия лекарь сжщо счита
в р е м е н н а т а почивка безуслов
но необходима и съветва всеки,
i зн1емощялъ, да замине .въ нЪкое
курортно м%сго! Въ три или чети
ри седмици ще се постигне цельта.
Въ това верватъ всички толкова
повече, че и домашния лЪкарь, кой
то скромно зимьлчава своите съм

ата, която положи хъ предъ кргстъ,
врисуванъ на длъньта на дъсната
и ржка съ собствената ми кръвъ,
аколкото си спомнямъ, гласеше:
Заклевамъ "се, че ще умра съ
ель да запазя тайната отъ неприя
!ля до зиминавяне на четата къмъ
раца, като при това ще я придру
жа за борба противъ душманите
а Свобода или смърть", — следъ
оето се прекръстихъ и целунах ъ
ьрбавия кръстъ на дпъньтв ми ,
редъ горните двама другари.
Въ изпълнение на тая клетва,
злко душевни вълнения съмъ преИВБЛЪ! Азъ отивахъ ежедневно на
1унава въ 2 ч. после обедъ, за да
педя, кой параходъ въ колко часа
де мине край Козлудуй, макаръ
араходите, които циркулираха, по
[унава и да б-вха тогава само чеНРИ: Тегетовъ, Германия, Радецки
Епизабетъ. Къмъ 4—5 часа по
аропейски се връщахъ отъ разздката си покрай Дунава.
Споредъ тарифата пжтническите
араходи пристигаха презъ всеки
аа деня (горенъ и доленъ), тъй
WTO азъ бехъ длъженъ да ида до
оч ката, която бехме определили
тримата.
Последоаатепчо и всекога пара°AHTt дьржаха пжтя за нагоре
окрай ромънския брегъ и кото

наближаваха Opfexoso, отбиваха се пешкиря (кърпата) сл на единъ
на приеганищато вь тоя градъ.Така пъртъ (тояга), въ знакъ, че паоахопостжпиха и Ботйовите друшри съ , да тр-вбва да спре на козлудуйския
,Рдец<и* на 17 май. Ала отбиване
ВРБГЬ, надъ таратското село, кое о
то на «Радецки" стана на 1—2 ки оставаше къмъ града Ломъ. При
лометра отъ Козлудуй. •
все че въ турския караулъ имаще
Единъ денъ по рачо въ училище двама души пазители , на турската
то беха дошли двама българи—Ди- империя, т-fe спъха спокойни, базъ
митъръ Милчовъ, Стоянъ И»ановъ да ги пробуди нъкой Всички слезо
• м единъ турчинъ — нотабилъ мюе- ха отъ парахода „Радецки" и следъ
зинъ съ книга (коранъ), като пови заминаването му, засвириха двете
се с т о я т ъ чет
кали тримата свещеници, кмета и тръби, за да
помощника да положатъ клетва, че ниците и положатъ клгтва на бъл
ще обадятъ на правителството как гарския бр-вгъ.
вото чуятъ и видятъ. насочено
Поета ревслюционеръ Христо Бопротивъ сигурностьтя на държавата. тйояъ, съ блескава сабя въ д-вената
На това искане азъ се възпроти ржка, изкомандува: «за клетва!"
вихъ, като заявихъ, че въ христи Всички коленичиха, изговаряйки ду
янската църква законътъ не допус мите: .Братя, да целунемъ твя земя,
ка клетва на никого отъ мирянит-Б, кояго ще прибере нашите кости,
а на свещениците не се позволява когато ще умремъ за свободата на
целокупното ни отечество1"
да се калнатъ.
Следъ полагане клетвата, четата
Ня следующия денъ Христо Ботйовата чета слезе на Козлудуйс- стана и потегли съ развято знаме
кия брегъ тъкмо на оновв место, отъ зеленъ коприненъ платъ, съ
дето е положенъ възпоменателенъ . красивъ златенъ лъвъ, ушитъ съ
камъкъ отъ мене съ помощьта на сърма, надъ главата на който лъвъ
други селяни. И така, еждбата опое- беше написанъ девизътъ; «Свобода
дели презъ деньть на 17 май 1876 или Смърть!" Знамето имаше разгод, да се появи „Радецки" и да мяръ 50/27 см.
плава не въ своя обичаенъ рей:ъ,
Великиятъ и гордъ поетъ-ревокакто пжтуваха обииновено астрий- люционеръ Христо Ботйовъ б е обкснмЪ пжтни параходи;* това обстоя ржженъ отъ военния си щабъ: Ни
телство мн даде поводъ да окача кола Винозски — кадетъ отъ Нн-

Jtiun мша и 1!хувш1

Стр. a
себе си наказание, тъй като приро
дата е неподкупна и действува безъ
жалость.
Сжщото е и съ яденето и пиене
то. Требва да ядемъ само тогава,
когато
оевтимъ гладъ.
Какь
често хората грешатъ противъ тоя
законъ •— предоставямъ всеки да
ежди по своя опнтъ. Азъ исках ъ
само да отбвлежа, че днесъ повече
то хора не еж склонни правилно да
се придържатъ въ значението на
осещането гладъ й жажда. Ши
роко е разпрострвненъ възгледа
че е трудно да се добие интенсивно
хранене. При това увеличаване на
душевните забовявания, честите
случаи отъ все по-често появяване
на артериориосклероза, разпростра
неното малокръвие и бледната намощь — всичко това не свидетелствува
ли
за
недостатъч
но хранене. Претоварване на кръвь
та съ балтъчни вещества въ свръз*
ка съ ежедневните употребления
на
възбуждающи > средства
й
губене привичка
къмъ
умеренность — ето истинските причини на
упоменатите болезнени явления.
Всеки му е известно» че при еже
дневното подобрение на почвате,
листата на растенията жълтеягъ,
растенията ставатъ слаби и въ края
на краищата изсъхвать; тогава, ко
гато растенииита, които получааагъ
подобрение рецко, или съчсе*ь не
получаввтъ такова, остааатъ здрави
и силно се развнаатъ. Животчитй
сжщо заликолечио растагъ. като се
кърмятъ съ бедна отъ белтъкъ
храна. ТЪ, които изаършвагъ - найтежката работа на нашата планета'
и съ своята изцържаивость и работливость често възбуждатъ - на
шето удивление, ~ всички еж тревоядни и се хранятъ съ бедна отъ
белтъкъ храна. ЛльтояднитЪ живот
ни. хзаната на които е богата съ
бептькъ, могатъ наистина да проявяаатъ грамадна дееспособность, но
на ТБХЪ не имъ постига изцържли'
вость Всеки който умее разумно да
ежди зо нещата, ще разбгре, че
тези закони еж подобни и за чове
ка. Много повече хора гинатъ оть
преяждане, отколкото отъ недояж*
да не, тьй като преяждането се явя
ва благоприятна ср^да за развитие
то на болестите. Умереностьта —
ето основната причина на здравето,
но на нея малко внимание обръщатъ за това, защото пресищането
е господаръ и тиранинъ на съвременото човъчество. Тоя тиранинъ
съпровожда човека и въ време на
петната му почивка, като запазва
колаевсиото руско воено училище,
Давидъ Дааидоаъ, отъ гр. Етропо
ле. Георги Матеаъ отъ Свищоаъ,
Ю^дянъ Юрдановъ отъ Търново,
свещеника Катрафиловъ отъ Елена
или Тревна въ цеаилно облекло, и
др. По мое лично желание, поло
вина отъ четата премина презъ
сръдъ селото Козлудуй за демон
страция и по стратегически съобра
жения.
Другата половина пъкъ държеше
пжтя отъ Ломъ за О >ехово.
Прецъ ханътъ на Йонъ Логофета
въ селото Козлудуй падна първата
жертва - единъ турчинъ ьтъ Ломъ,
който ид+злъ да прибере паригЬ си
около 3000 бЪли меджедии въ мушамени дисаги, оставени въ стаята на
хана отъ Никола Ш * ш ковъ изъ Ломъ,
слуга при Молла Махмудовъ.
Всичките четници се отнасяха
спремо мене съ големо уважение
и дълбока въра. Азъ имъ разправяхъ съ твърдата вера, че пжтуваието ни къмъ Врвтца ще бжде
много весело и приятно. Следъ това
азъ поведохъ четниците й се разпоредихъ кой четникъ въ коя кжща
да влезе и да взема конете, като
заявявахъ на селяните веднага да
г и о с е д л а в а т ъ и предаватъ;
на четниците.
Следва.

0тр. 4
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нвдъ него своята влвсть. Ето защо
курортите,
и з в е с т н и
сь.
«воитй хотели, добре уредени кухни
и тънки вина, най много се посешаватъ,
Болшинството отъ хората, които
се наслвждавагь отъ петната по
чивка, « уверено, че по-лесна може
да се достигне опресняване на силить- благодарение на разходките и
съзерцателния животъ въ свръзка
сь сити сб%ди и пикантни закуски.
Отъ такова приятно и безгрижно
сжществувание те въ скоро време
почват* да се чувствуватъ бодри и
свободни отъ предишните оплаква
ния и се лъжатъ съ надеждата въ
единь късъ срокъ да достигнатъ
нвй цветуще здраве. Но едва що
се завърнали въ домовете си и еж
се заловили за работа, гвхното при
ятно самочувствие изчезва и ста
рите недомогввния се явява1ъ съ
ощо по гол-вма сила. Ако тия хора
въ време на почивката си пазеха
уме^еность и се беха установили въ
такива климатически курорти, гдето
заедно съ вегитариянската храна,
имаха
и
у д о б н и условия
за всекидневно ползуване съ въз
душни и слънчеви бани, то т е щЬ
X I да достигнатъ поразителни ре
зулготи. Най-доброго средство за
укрепяване на гвлото, подигвне не
говата съпротивляемость къмъ за
боляване и сдобиване нервната си
стема съ новъ запасъ отъ енергия —
еж ьъздушнигв и слънчеви бани
пзи правилно ползуване отъ ГБХЪ.
Тръбаа винаги да се знае,че всЬкичовекъ е семъ отговоренъ за своето
здраве, яъ неговото поведение лежи
причината на тия, или ония болез
иен-i
състояния
н а орга
низма. му, които може да се отстра
нят ь само, като се избЪтватъ греш
ките. Само при изпълнението на
естествените закони може да видчмъ пжтя къмъ подобрение състоя
нието на здравето.
Превелъ оть руски: Игнатъ ftno«толовъ.

Родната п^сенъ всредъ езща
Напоследъкъ често се тржби въ
печвта, аудеториии отъ естради за

Cawia Иовчева—

София

родната пъхень,Пт*сеньтв.която е из
тръгната отъ дълбините на българ
ската душа, която носи и изразява
•ъчовнатв мжка, неволя и радости;
песеньта. която рисува и изразява
неговия битъ и животъ въ тонове:
Стрвхътъ за нейното изчезване об
зема старо и младо. Новата Чарл
стонова култура идва да преплита
душата на още неоформения и незвкрепналъ български духъ Пана
ирджийските трубацири коватъ свои
т е несмислени, безсьвдржателни
песни, песни съ монотонни и глу
пави мелодии, така скърпени —
сеять ги въ душите на невинния
българинъ, булеварднитЪ, кабарет
ни и цирквджийски куплетисти извратяватъ кулурния и цивилизовзнъ
гражпанинъ. А чистото, идеалното
съвършенно родно твврчество си
остава мжченически да се култивира
отъ малцина избраници, като на
родния пЪвецъ Юрванъ Стояновъ,
който е поелъ тежкиятъ кръстъ,
чрезъ ропиате песень дв вливв въ
душата на своя народъ българския
духъ, изразенъ въ тонове, да му из
тъква богатствата, които той крие
•ъ душата си, богатства които той
самъ непознавв; да му сочи, че жи
вота има друга красота/освенъ тая
земна — материялна; че чрезъ п е
сеньта ние се преобобшаваме съ
вселената, съ нейната вечность; и
че е настанало времето, когато
требва да отдадемъ повече време
и мисъль за духътъ, за неговото
усъвършенствуване, облвгородявне
и очеповечаване. Редната п4сенъ е
мощното средство
да ни създа
де такива,
какъвто
човекъ се
стреми и желае да бжде.
Нагърбилъ се съ тая тежка ми
сия, пропитъ отъ дълбокото съзна
ние, че върши единъ свещенъ дъппь,
тръгналъ
Иорданъ
Стоя
новъ, апостолски, отъ село на село
отъ грвдъ на грвдъ да пее на
стари, млади и деца, родната пйсень. На всЬкжде кждето е миналъ
този добъръ българинъ е оставяль
еана дълбока следа съ своите из
пети песни, съ своя добре школуванъ и приятенъ теноръ и художе
ствено изпълнение — семето, което

и весели и уомеаи вагледаха мла
дото момиче:
— Колко е яромЪпена нашата
Недка!
. Двете щъркелчета потракаха клю
Тая вечерь бузите й оламтятъ
ни и задрямаха. Черната олива
— яленъ божуръ, очите — явевди
издигна клони надъ кладенеца и
въ ясво небе,
п ров но па като мъртва въ въз
Дъхъгь й оладъкъ и топълъ,
дух» А топлата вечерь полека за
като нн младв фиданка, която ое
елия», потопи снага въ прашната
разцъфва, за да завърже плодъ.
мъгли на солото и ое опре до
Тя. току ще се върнала отъ
плета, и надникна:
кладенеца ва вода, още не околаКато Недината градина нъма оала да хвърли премЪната в бърза
въ цвло село.
аа градината си. Неда се аамом^ла.
До алената ружа стои ранъ бвКарммфилчето я загледа, подсилекъ, в до него пъотъръ карам- омихна се и погледна къмъ ружа
-фшъ. Надъ тъхъ наднича висока та. Ружата срамежливо наведе очи.
та гивдава оамокитка.
Неда ее спираше иредъ всъко
Hem гребна бЪлото бакърче и цвеге, оглеждаше го, усмихваше
зиплиска еъ шепи полека, сЬкашъ му се и го поливаше. Отъ поле
д» не удари нъкое, вейко цветен гати градина се ризнеое миризце. Каго сребъренъ съраъ бл-Ьска- лпвъ дъхъ яа цъвнали цв4тя.
шв между гъстите кичури листа
Тя си погледна р&ката и ое опре
бтвлня ождъ. Въ студената му вода прн хубавата ружа:
ое омЪеха наиакачалше авеадици.
— Ружке, руя«ке, да знаешъ . . .
ПолЬтитй цвътя отърсиха прашна Тъкмо ой налЪхъ котлите и . си
онига. ококориха омититй си очи туряхъ кубшицата на рамото

Китка цвЬте

въ душата на бългврина почва да
никне и възкресява обичьта нъмъ
всичко българско. Обходилъ по го
лемата часть на България,* н»по
следъкъ съ голЪмъ успехъ приклю
чи тази годишната си дейность въ
Шуменския окржгь, кждето е обхо
дилъ повече отъ 30 села и градове
въ едно кратко време. Отзивите за
дейностьта на r-нъ Стояновъ еж
повече отъ похвални.
Дългъ нешъ се налага и на бъл
гарското правителство, да подирепимъ това депо на тоя народенъ
труженикъ, кой го се е самоотрекълъ
отъ живота за дв служи на народа,
безъ д« очаква отъ него материал
ни блага. Да
сеигуримъ сжществуванието, не на него, а за делото,
което носи и идва да кове духьтъ,
както средневековните трубадури.
Не еж само народните хорове,к->ито
иматъ да изиграять своя роля. Кул
турния пЪвеиъ него требва да
търсимъ, дв го подкрепимъ, защото
той е навевкжде и всекога между
нвсъ

Бившия миниегьръ г нъ Стоянъ
Оиарчевски пребивава въ греда ни.
Журналистическото дружество му
устройва въ ежбота сказа, на която
той ще говори за впечатленията си
отъ Америка. Нека гражданството
посети тази интересна сказка.
По съветмтъ на лвввра гя. редакторъ на вестника ни TptCea да по
чива 15 дни, поради което 42 бре!
иа вестника ще кзчвге вместо въ нрая
на иесеца следъ i0 ангусть.
Лросииъ извинение отъ абонатить си
за по- кьсното излизане на вестника.

Ш

Пристигивяъ е въ гршда ни тьщ
няя ортопедметь r. M. ИЛИЕВЪ, «.
рентоаг на ортопед»чесиата «рабцщ
на Бр. Илиеви, ул. „Венелинъ" % и
— Сефи». г. Идиевь са в установи^
въ хотел»- „Осгровъ* и ще пребива^
въ града ни оть а*—30 юлхй включц.
телно. Нека всични инвалиди и родили
които се иушдавтъ отъ »зскуствек§
рдце, крана и пояси аа блеменносгь ti
възползватъ отъ скучая и направят»
порлчннтЪ С*СРГ8, когато г. Илиеви
туиь и иоже да *иъ взеае върна.
Въ Варна се състоя на 22 т. л
конгреса не учителския въздържа
теленъ неутралено съюзъ. Конгрес,
6Ь поздравенъ отъ Мин. на нароя
просвещение, вврн. и софийското
вьздържателни дружетва
Спорецъ последните сведения, ко
ито получихме отъ курортното бю
ро при общината, презъ този щ%
сецъ еж претигнапи повече лвто*
ници въ Варна, отколкото минвлап
година по това воеме. Напоследък»
прииждвтъ масово гости отъ прови*
цията, които търсятъ прохлада при
кичестия варненски брътъ.
Председателя на националния ко
митетъ на македонските братещ
г нъ д-ръ Станишевъ е поблагода
рилъ отъ името не комитета на r HI
Омарчевски, аа гдето е защищит
македонската кауза въ Америка,

Музииалнитъ тържества въ Варщ
почватъ отъ 1 Явгустъ и ще траяп
до 8 ежилия месецъ. По този случ»?
се правят ь големи приготовленм

Въ Грандъ хотелъ „Н Е А !10 Л Ъ" |

Находлщъ се на Булввапдъ Драгояаиъ Нг - 1 , — София срешу
черквата .Св. Нирилъи Метод»" ,
ще намерит-fe уютна обстановка, акуратна прислуга и строга
eg
фамилиярность при цени достжпни за всички
ага
Ецно посещение е доствтъчно за да се уверите яъ горното
Щ
Съдържатели: Владиииръ Филиповъ & Ароиъ Конфорт»

— Моите китки! Моите хубав!
-— Кжде оъраашъ, Недке?
Недке! . . но снагата й премн китки!
Топлата вечерь разтвори гьман
наватъ трънки. За първи пжть
малката трепетлика и»ведиажъ на пазва и прибра Нощните . цч*и
веде клови до земята. По мънич Край ръката ж е л г т е крицове тим
ките й листа заигра неудържимь ааспиваха, бълнувах» и шеане»
трепвтъ. Отъ тамъ прелинр въ имена. Тръстиката се навеждаше!
д о т о н а своя
"
стройната топола и запре въ зеле ги покринаше оь бу
тайна
Месецътъ
дигна
чело
ви»
ния брЬстъ.
Той ме хнанн за ржка и спре. ко и зарнои мядкя дребни иекря
тъ се гуркаха в*ь мътнаи
Оле! Ако ме види бати отнт>кжде... ц'и
(А той пъкъ като запира воЬкц вода на реката и разцълваха как
малки бледи теменуги4"*""
вечерь комшийкина Стана!)
Пооле ми «рече:
— Божичко! Какъвъ е хубвш
— Днеска ходихъ на нивата. Иванъ.
ВидЪхъ и вашите навя
Тя въздъхна. Въздъхна до вЧ
— Бати и той ходи.
. и желтата ружа.
— Тазъ година ги бива. Ще
Но небето пламнаха eanaiesi
имаме еоенеоъ сватба
огньове Жабите наизкачаха иваИ той ме погледна право въ п-вха. Иаъ тъмните катове ш
очйгв
ръката негата нвтегли своята мре
Азъ пъкъ ое иочервихъ.
жа н я хвърли върху цЬлото Ш&
— Дай ми твоята китка.
И то заблЪнува. - :
Отбодохъ я и му я дадохъ.
Тя приоедна до ружата и карам
Печатница Д . Тодоровъ
фила и започна да ги милва и
Варна
целува:
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4 *

— София

ул. „Веслецъ* t№ 7, бивша „Чамъ
курия", всека вечерь мувика и кино;
кухая добре уредена, пазарджишки бЬаш и червени вина и кюстендилска слпвова.
Съдържатель: запасенъ поручинъ Георгиев*

