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t Дазо Д. Да^ошъ
Въ Александровската
болница—София на 17 т.
г. се помина известния
войвода, героя на Стран
джанското възстание, Па-.
з о Д . Лггзоаъ. Той е
роденъ на 1870 год. въ
Лозенградъ и бе синъ на
големо патриотичо се
мейство. Посветилъ це
лия си животъ на делото
на македонския революционеръ Гоце Делчевъ,
Лазо Д. Лазовъ беше единъ отъ редките друга
ри на апостола и рево
люционера Лазаръ Маджаровъ. Живелъ въ по
стоянни страдания и ми
зерия, той бе до края на
живота си идеалистъ и веренъна освободителното
дело и'родината си, "като" остави съпруга и три де-*
ца безъ всекакви средства, за които държавата
дължи да се погрижи тъй, както тя стори това по !
отношение на некои чужденци, които иматъ помалко заслуги къмъ отечеството ни.
••. Поклонъ предъ паметьта на тоя великъ бъл
гаринъ и родолюбецъ!
Редакцията.

torn

йгШ

Ив. Днмиревъ.

Да кажетъ истината.
Напоследъкъ не се ми
нава день да не четемъ въ
печата, че предстои да ста
не кабинетна промена; съ
общи се дори, че тя ще
стане къмъ есеньта.
До като въ миналото въ
сговорянските среди се
отричаше необходимостьта
отъ една промена въ уп
равлението на страната,
днесъ вече некои видни
сговористи. заявяватъ на
всеуслишане, ч е тя щ е
с т а н е и е ж съгласни
б ж д е щ а т а нова власт
д а почива върху база
та на политическото
сътрудничество.
Щомъ като м ръ пред
седателя г. Ляпчевъ и по
после м-ръ Сл- Василевъ
се изказаха въ елшата
смисъль по отношение
бждешето управление на
Софийс. обшина и държа
вата, то ний имаме осно
вание да мислимъ, чг ус
ловията еж достатъчно
благоприятни за една по
добна кабинетна промена»
И други пжть ний сме
изтъквали на това место
неотложната нужда отъ
единъ коалиционенъ кабинетъ, който с а м о ч р е з ъ

сътрудничеството и
с п л о т е н о с т ь т а иа вси
чки политически гру
пировки м о ж е д а раз
реши всички »ъпроси
очъ стопански, и к о н о 
мически и финансовъ
характерь и подобри
вжтрешното положе
ние на страната.
Това политическо
с ъ т р у д н и ч е с т в о е осо
б е н ио
необходимо
днесъ, когато пред
с т о и д а с е решаг.атъ
н е к о и кругшн и е ж д боноснм з г ь п р о ш , ко-

засъгатъ

външната

п о л и т и к а ка Б ъ л г а р и я .
Така постжпиха следъ
свършване войната въ по
бедените държави—Гер
мания, Унгария и Австрия,
които, благодарение на ко
алиционното управление,
подобриха своето вжтрешно положение и се нало
жиха на съглашенските
сили да имъ направятъ
редъ облекчения за изпла
щане на репарациите и
некои други въпроси оть
наиионаленъ и териториаленъ характеръ.
Можеше и у насъ да се
избегне лошото вжтреш-

ГОРНОБАНСКА ВОДА 380 лева литъра и аромаични есенции и бой за содолимонадени фабрики,
бозаджий и сладкарници.
Справки ул. Софроний 14, срешу Балканска банка.

но и външно положение Думи на единъ варненецъ,
на страната, а к о в ъ ми
на Варнен. Тел.
В а р н е н с к а т а окржжна
н а л о т о со б ъ ш е в ъ з  Персонала
Пощ, Станция
земледелската катедра устрой
п р и е л о , к о л к о т о -на
Безпорио е, че персонала ва демостративни бубарници
временното, толкова
на
Варн. т. п. станция е въ селата: Аджемлеръ, Руси полезно за д ъ р ж а 
много отрупанъ съ работа. ларъ, Кестричъ, Гюндогду, Гевата и --народа ни ста
н о в и щ е ма з е м л е д ъ л - Той е и недостатъчно възна- бедже, Авренъ, Горенъ Чифкакто всички изобщо лйкъ, Казанъ Дере и Доленъ
ския с ь ю з ъ з а е д и н ъ граденъ,
т. п. чиновници. В*рно е сж- Ч И Ф Л И К Ъ .
коалнцнонепъ
к а б и - що, че тоя персоналъ работи
Всички произведени пашку
нетъ.
въ нехпгиеничаи помещения: ли въ Варненската околия ще
Спремо това становище въ много отъ ТБХЪ не про
демократическия сговоръ никва слжнчевъ лжчъ и еж се закупватъ отъ Райония съ
се отнесе още въ самото изложени на постоянно тече юзъ на земледелскит4 коопе
рации и отъ копринената фа
начало враждебно, а ща ние.
брика.
бовете на демократичес
Ако всичко това е в4рно,
ката и либерална партии Bipno е сжщо, че некои отъ В ъ Камчийската доли
все още отбегватъ жела персонала, които ех на служ на еж засадени въ селата: Гор.
ното обединение на опо ба въ телефонното и колетно Чифликъ и Сандъкчий ком
зицията и жив вятъ съ те- отделение, се държатъ много плекти овощни градини съ
снопартийните си схва а р о г а н т н о и п р е д и з в и  дръвяета отъ министерството
щани^—че широките на к а т е л н о спремо публиката. на 8емледелието и държавните
имоти съ 5 0 % намал. цени.
родни маси вървятъ съ
При това и гвзп две служ
П о д ъ в е щ о т о ржководтехъ и те могатъ да упра- би еж. и недобре организирани.
ство
на у правительтъ на •Про
в л я в а т ъ сзмостоятелно На телефонната служба, навадийския
разсадникъ г. Вачстраната. Така заяви на примеръ, й липсватъ п е ч а т 
ковъ
се
откри
и обработва
последъкъ случайно съ н и п о к а н и , каквито има
новъ
черничевъ
разсадникъ
въ
здалия се на 9 юний ли- въ Софийската т. п. станция,
с.
Ендже
кьой—Провадийска
бераски шефъ г. Боянъ отъ които вейка едпа се попъл
Смиловъ, опияненъ отъ ва отъ лицето, което желае да; околия. Прави добро впечат
победата на тройната ко говори съ никого по телефона^! ление на всички въ Прова
дийска околия усърдието и
алиция въ Софийс. обш.
Тукъ. въ Варна, подобни желанието на г. Вачковъ да
избори, която споредъ насъ п е ч а т н и п о к а к и еж мно
не се дъпжи на „голема- го необходими, особенио презъ бжде полезенъ на производи
та", „славиатй", оберална курортните месеци, когато телите въ околията.
и „либерална" партия, а телефонните разговори се у- Ще требва и другите агро
по-скоро—на другите пар величаватъ и е невъзможно номи да взематъ примеръ отъ
тоя младъ и енергиченъ агротии отъ тая коялиция.
да се заставя всеки единъ да номъ и бждатъ като него по
Каквито, обаче, и да бж- дири хартия за покана и я
датъ котерийните сметчи- написва, което ще бжде неу лезни на производителите въ
ци на подобни партийни, добно за публиката и за'пер стопанската имъ работа. Ре
дакцията ни следи зорко въ
които винаги се стремятъ сонала.
това отношение кой каква
да задоволятъ интересите
Сжщо така може да се ор дейность отъ агрономите про
на своите партизани и ганизира и колетната служба,
славолюбието на шефове отъ персонала на която посте явява въ окржга и не пропу
ща случая да отбележе или
те си, н е к а к а ж е м ъ и- пенно се оплакватъ: никои отъ похвали
всЬкой агропомъ, ко
егината и д а с е з а п о  чиновниците на тая служба йто е билъ иолезеиъ съ своя
мни тя о т ъ всички : били много первни. груби и та дейность и познания на
б ж д е щ а т а нова в л а с т когато се натрупвала публи селските стопапи.
ние т в ъ р д н м ъ , ч е тръ ката, вместо да й услужватъ
В ъ и з д а д е н и я отъ Вар
бна д а почива в ъ р х у навременно, си гледали своята
ненския
окржженъ ветеринаб а з а т а на п о л и т и ч е с  канцеларска работа.
ренъ
.тЬкарь
г. Д-ръ Тюлевъ
кото сътрудничество
Нека г. началника на стан бюлетинъ за хода на акутпина всичка партии в ъ цията си вземе бележка за тия
страната, които с а м о нередовности и обърни вни тЬ и заразни болести по до
т о г а е а м о г а т ъ д а и- манието на чиновниците отъ машните животни въ окржга
м а т ъ у с п ъ х ъ в ъ своя тези две служби да бждатъ за времето 1 — 1б априлъ се
т а в ж т р е ш н а и външ вежливи и услужливи спремо съобщава: а) бесъ по кучета
та: Варнен, околия, гр. Варна
на п о л и т и к а , а к о б ж - публиката.
>
и с. Козлуджа; б. Провадийска
датъ подкрепени и от
околия: гр. Провадия по (ко
иай-мощмата органи
з а ц и я у насъ — з е м л е - Редакция и админи нете и кучетата) и селата);
дЪлскмя с ъ ю з ъ , който зтрация в- „Черно Ново село (по кучетата) ъ
е представитель на дреб морска камбана", ул Геренъ чифликъ (по говедата);
2. Де'рипъ: Варн. околия въ
ните селени и градски
с.
Авренъ; провадийска околия
производители, въ зависи- „Софрони" 14 срешу въ с. Хаеарджикъ. 3. Сопт
мость отъ които се нами балканската банка. по конете-, а. варненска око
ра сжшествуването на на
лия въ селата: Козлуджа, Еми<
рода и страната.
Ч е т е т е и разпростра рово, Таптъкъ, Джевизлий
нявайте в-къ „Черно Сюнъ-бей Гюндогду, Никаевк*
Гюле кьой, Бетево, Бояне
Печ. „СВЪТЛИНН" - Варна м о р с к а к а м б а н а "

КРЖЖНЙ ВЕСТИ

Стр.

.Черноморска Камбана*^

Брой 62,
Дишъ будакъ, Марково, Пашаидъ, Гевреклеръ, Чанларъ,
Р'Ька Девкя; б. Провадийска
околия: Капуджи махле, Кара
агачх, Акъ коюнъ, Вълчи долъ,
Хасарджикъ и Гьокче дюлюкъ.
В а р и . о к р ж ж н а пос
тоянна комисия е предложила
па всички общински кметове
въ Ворн- Окржтъ, възъ основа
нареждането на Шумеп. окржж. трудово бюро, да взематъ

мерки щото работата съ вре
менната трудова повинность
да се завърши на време—най
калено 31 декемврий т. г , ка
то най късно до 1 септемврий
т. г. представятъ въ бюрото
пъленъ отчетъ за извършената
работа, а за извършената
следъ тая дата до 31 XII т. г.
да представятъ допълнителенъ
отчетъ.

Фолнта т шшивнзма въ Русия

Международната антанта, коя
то води борба притивъ III интернационалъ, е публикувала въ
една брошура всички свои све
дения, отъ които се вижда по
единъ неоспоримь начинъ фали
та на колективизма. Колективистичния|опИт, които се направи
въ тая страна съ огромни естсс
таени богатства, разори селяни
гв и работниците и днесъ те
жиаЪятъ въ непоносима мизерия.
Всички казватъ, че Руския селянинъ е жертва на революция
та. ВЪрно ли е? Ние ще видимъ
това. До 1861 год. руския се
лянинъ бъ- робь. Освободеиъ
оть Александръ II той остана
собственикъ или землед-влски
работникъ.
Собственикъ или не мечтата
на селянина е била винаги да
притежава земята, която обра
ботва. Тая мечта руския селя
нинъ помисли да може еа осжществи. следъ като се разклати
стария строй. Й затова той по
бърза да сесьеднни съ руския
работникъ да събори установе
ния строй. ВвмЪсто, обаче, да

признаятъ работниците правото
на собственость на рускигв се
ляни, rfe се помъчиха да социализтратъ земята, но не успеха,
поради което се принудиха да я
раздЪлятъ по равни части и та
ка увеличиха дребните земледълски владения. До като гвзи
владения въ 1917 год. б-вха
58 °/0, 1919 год. rb се увели
чиха и станаха 72%.
Но не е достатъчно само земя
да притежяватъ. Требва също
да иматъ средства да я обработватъ, Необходими еж също и
други земледЪлски инструменти,
добитъкъ, семена и средства да
се прежив%е до новата, реколта.
Економическата дезорганиза
ция и трудностите въ прехра
ната не позволиха не болшеви
ките да даданъ нищо На селя
ните. Нещо по-вече: те имъ
вземаха и малкото, което притежаватъ, организирайки военни
експедиции въ селата да рекви
диратъ храните на производи
телите, която те обезценяваха
при изплащането, а много често
и нищо не плащаха.
Слгдва.

Стопанска трибуна
За посева
Въ определено време презъ
годината пие хвърляме въ по
чвата известно количество се
мена съ цель да получимъ
отъ т4хъ растения, отъ които
очакваме реколта.
За да можемъ да получимъ
колко е възможно по-голЪмъ
добивъ, требва да създадемъ
при сеене благоприятни усло
вия, необходими за доброто
никнепе на семената и раз
витие на поникналите отъ
тбхъ растения.
Има три групи посеви: 1)
въ парници, 2) въ запазени
лехи и 3) на открито.
Въ парници се сеятъ ония
растения, които за развитието
си изискватъ много време, по
ради което тр4бва да се сеятъ
рано.
Въ парници се с4е тога
ва, когато искаме да полу
чимъ реколта по-рапо, откол
кото се получава отъ посе
вите на открито.
Въ запазени лехи, напра
вени покрай некоя защита
отъ северъ и , обърнати на
югъ, се сее за да се получатъ
разсадъ и ранна реколта.
Подобни лехи за да се предпазятъ отъ нощно простудявапе, се покривате презъ нощьта съ рогоски, сламени щи
тове и пр.
На открито се сеятъ се
мена, които безъ искуствена
топлина или защита могатъ
да никнатъ и даватъ добра
реколта. ;
'
.
Почва. Въ парниците се
настила ситна, пресета чер
ноземна пръсть; за запазени
те лехи се употребява смесь
отъ огнилъ торъ, огнили лис
та и обикновения градинска
пръсть; и открито избраната

познае, още повече, че тя била
н късогледа.
Отъ тоя моментъ той се на
ЧовЪка съ необикновенна
миралъ
вече винаги на приета
професия
Наскоро иочинялъ въ Ливер- нище и тоя случ»й му създалъ
пулъ единъ човекъ. който е професия за целъ животъ.
билъ известенъ въцела Англия
съ необикновенната си професия;
той не вьршялъ нищо: друго,
освеиъ да маха съ ръка за сбо
Косопадъ
гуване. Той е дошелъ до тая
По н4кога космат* на
необикновенна професия чрезъ
едно своеобразно преживеване. главата опадатъ само на не
Преди години той се намиралъ колко м'Ьета нлн се оголва
HI пристанището, когато единъ на вс4кх,де. '
параходъпотеглилъ аа Америка.
Косата пада при т н ф ъ, сапунъ ( аеленъ или черенъ
Единъ господият.. който току скарлатипа, отъ нравствено сапунъ) разтопенъ въ спирт*
що прегърналь една дама на
или борова вода.
парахода и слезаль отъ него, потресение и енфилисъ. .
Ако пада отъ паранити, да
Лгъпуване. За да се аапааи
се обърналъ къмъ него и го запиталъ, желае ли за неколко косата отъ падане не трЬбва се изкубятъ болните влакна
минути да спечели десеть ша- да се чеше съ много твърдъ н да се маже главата съ бо
линга. Тъй като той билъ безъ
рова вода 3%. При вс4ки отъ
работа, сърадость се съгласилъ, и гъстъ гребепъ, или съ твър
горните случаи не е вле да
да
четка,
пито
пъкъ
безъ
нуж
при което госаодина му показалъ една дама въ черно, Той да да се маже съ козметици. се мие главата съ катраненъ
му заявилъ, че немалъ време
Ако косата пада следъ теж сапунъ.
да седи тамъ и да маха съ рж- ко боледуване, трЬбва да се
Помагатъ и солените бани,
ка за сбогомъ. Ачо той желае
а
сзьщо
и мехлемъ отъ единъ
подреже,
за
да
не
тежи
много.
да ръкомаха до закриване ма
грамъ
хининъ
и 25 грама ваАко
тя
пада
отъ
много
парахода, то той ще получи де
сеть шилинга. Отъ далечното мазнина, да се обръсне и да зелинъ, съ който да се маже
разтояние жена' му нема да го се маже главата съ спиртенъ | голото место.

ИЗЪ ЦБЛЪ СВбТЪ

Популярна меднцшш

Едгаръ По.

СРЕЩА
Много стжпала по горе, подъ
арката на водопрова се вижда
ше сатироподобната фигура на
самия Ментони. Той си дрън
каше на китара въ момента на
нещастната случка, имаше видъ
на обезпокоеиъ и показваше
отгоре съ ржка въ коя посока
да тьрсятъ детето.
Замаянъ и уплашенъ азъ не
можехъ да се мръдна и кой
знае какъвъ съмъ изглеждалъ
за натрупалата се тълпа, нааерно като некое провидение.
Всички усилия отидох! напус
то, скоро, даже най смелите и
енергични плувци прекратиха
диренето, покоряаайки "се на
неумолимата еждба.
Изглеждаше, че твърде малка
бе надеждата за детето, и
сжщо и за майката, когато
изведнажъ, изъ тъмната вдяъб
натина, за която споменадъ по-

рано, се появи неочаквано въ
полумрака човекъ, загърнатъ въ
мантия, за^мигъ се спре на края
на висока колона и се хвъли
въ канала. Следъ минута той
че беше изправенъ е на мра
морните сгАпала, предъ очуде.
ната Маркиза, държащъ въ рж.
цете си детето, още живо, не
загубило съзнание.
Измокрения паащъ падна до
краката му и откри предъ очудените погледи на зрителите
ивящната фигура на младежъ,
чието нме гърмеше по това
време нзъ цела Европа.
Нито думица изъ устата на
спасителя. А. Маркизата? тя го
грабна въ разтреперините си
ржце, притисна го до сърцето
си, обсипвайки го съ цеелувки
Но веднага, други ржце поеха
бързо спасеното дете и го за
несоха въ двореца. Хубавите,

сочни устни на Маркизата rpertтеха, а очите й се напълнеха
съ сълзи, — тя плачеше и це
лото й т*ло се разтърсваше
отъ неудържими хьлцание; ие«а
бе пламнала въ червенина и
чудна бе глугата върху раз
кошните стълйи на тоя дворецъ,
където радостьта отново вли
заше, презъ сълзите на чудно
хубавата жена. стояща изпра
вена като аитича статуя върху
мокрите стжпала отъ черъ мря
моръ.
Но за що се тъй силно тя сму
ти при срещата съ тоя хубавъ
и сгроенъ младежъ.
Защо се изчерви тя цела отъ
лицето дори до малките изящ
ни боси крачка? . .
Труденъ е отговора на тоя
въпросъ —човешкото сърдце
е голема загадка. Въ ужаса отъ
падането на детето, въ големята тревогв на майчиното сърдце,
Маркизата бе забравила да се
облече по плътно, a сжщо и да
надеяе на малките си крачка

2

Колони не загорци

за посевъ почва се падлежно
обработва и наторява.
.Семената. Те требва да
Образувана е кредитна коо
бж.датъ чисти и да не еж, из перация въ с. Козаревъ Ново
губили кълннемостьта си. А загорско Околия дъ 38 членове
тая кълняемость се,леспо из и 30,000 деловъ капнталъ.
пптва така: семената се по Въ с. Аспарухова Ст. За
ставяй, между намокрена по горско е образувано неодавна
читалище, като е оземлено съ
пивателна хартия, която се 30 оекара ливада отъ общинг
поставя на топло место, , и ската мера.
•
следъ неколко дни може да
се види, кои отъ изпитваемиРУСЕНСКИ
те семена еж, прокълнали.
Различаваме три вида по
севи: 1) редовъ посевъ, 2)
Предпочитайте
разпръсната и 3) гпяздовъ.
испитаните вече
по качество и лукс
Грижи за посевшмъ. Посе
Русенки кре
тите семена требва да се повати и други
ливатъ; да се плевятъ, за да
мебели
не се дава възможность на
отъ фабричния склад
плевелите да се засилватъ и
Бр. Габровски
ощетяватъ посевите.
на ул. Габровска 25
Поникналите растения или
Варна до гарата.
оставатъ на местото си до
края. на развитието си, или
Винаги големъ изборъ.
пъкъ се разсаждагь на нови \ Продажба на изплащане,
Цени фабрични
места и на по ГОЛБМО разсто
ШВ
Я^ШИ«™|Р™™»ЯДИЯДДД
яние.
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Получи се въ редакцията:
2 Мъртво море, отъ П. Е.
Васнлковски съ приложение отъ
Умоляватъ се всички проф д-ръ Ас. Златаровъ -—
абонат»!, които непо- Богатствата на Мъртво море,
5 лв. Издание на кооп.
лучаватъ редовко ве Цена
книгоиздателство «Акация".
стника ни, да съобщат Тази малка книжка ни излага,
въ редакцията, за да какви легенди сжществували за
нагрзвитъ необходи т^ва, заемаще най-дълбоката
мото да могатъ да го] низина на земята, море, вода на
попучаватъ редовно. което е тъй гжега, че аъ нея
не само не може да потъне ниНаскоро производителката какъвь предметъ, но не може
кооперация „Българска захарь" да съществува никакъвъ животъ
ще почне да стро/. въ Плевенъ
Натурфилософ;ко четиво №
фабрика за захарь.
40. Проф. Жакъ Льолъ — ЖиВъ с. Тюркъ Ярнаутларъ— вотълътъ. Механическото схва
Провадийско е убитъ отъ ьо- щане на живота. Съ портрета
малкия си братъ Раимъ Челсби на автора и 20 фигури съ обясСалимовъ само за това, че той иителенъ тексъ. Преведе М. Анне му е далъ конете си да оти дрейчева. Цена 10 лв. Издание
на „Акация", София, ул. Ви
де на сватба.
тошка, 59, •-.•'•
Споредть известията, които Въ тази книга, Жакъ Льобъ
дава между народния институтъ единъ отъ най-видните биолози
на земледвлието въ Римъ ре на новото време, се стреми
колтата въ Америка е по-добре чрезъ данните на боилогична
отколкото въ Европа, където е химия и физиолого-динамичния
необходимо една средна темпе методъ да ни въведе въ загад
ратура.
ката и сяицинлта на живота
и
!
'
•' ,
Получи се въ редакцията смъртьта. v
ни писмо отъ варненския № 41. Ат. Ярановъ г- Жи
гражданинъ Васшгъ Юрда- вотъ и смърть на езиците: Бе
новъ, които бе битъ преди седи изъ науката, за езика. Це
неколко дни, заедно' съ е- на 12 лева. Издание на „Акация"
динъ кръчюаринъ отъ об София, ул. Витошка 59.
щински чиновиикъ. Отъ на Авторътъ иа тази книга съ
правената справка се указа, лекота и увлекателность ни въ
че въпросния чиновникъ е вежда въ тайната на редица
уволненъ.
въпроси около зареждането, жи
вота, юмененяга и смъртьта на
езиците, като на посочва съ убе
дителни и интересни примери.
Чете се леко и увлекателно.
'
о
а
^
———

ХРОНИКА

Четете вестиик

ОМОШ Ш б Ш

копринените домашни пантофки.
Но, какъ да се обясни нейно
то внезапно смущение н силно
изчервяване, блесъка и-i нейни
те изплашени очи, силното въл
нение на трептящите й гърди,
силното егисване на ръката,
която случайно попадна въ тая
на непознатия, веднага с?едъ
влазамето на Маркмзъ Ментони
въ двореца?..
Какъ дв се обясни тдхия, необикновенио тихяя шепотъ на
недолввимите думи, които Мар
кизата отправи къмъ иего на
прощаване?
— Ти победи, му каза тя
(доловихъ всредъ ромота на
водат») да, ти победи - следъ
еликъ часъ отъ изгрева на
слънцето, ние ще се срещнкмъ.
*

Смущението премина; насъбралия се народъ се разпръсна,
лампите въ двореца изгаснаха,но
непознатия, когато сега разгледахъ по-добре, още стоеше на

стъпалата. Очевидно б% негово
то силно душеви» вълнение
търсейки съ очи свободна гондола; предложихь му «оятш и
той прие вЬжливо поканата.
Скоро намерихме изгубеното
весло и се отправихме къмъ
неговата квартира.
Той се овладя скрро и ми
припомни за нашето минало,
бързо запознаване съ твърде
сърдечни изрази.
Има неща къмъ които азъ,
по природа, обйчшъ да бъда
много точенъ. Въ техното чис
ло влиза и личноста на чужде
неца — ще го наричамъ така
въ ркзчаза си.
На ръсть той б*ше по-скоро
нисъкъ отколкото среденъ, но
въ време на страстна възбуда.
телото му кпо чг-ли пораства
ше вгднага.
(Следва).

