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Фалити но колектнвизиа въ Русия
(Продължение отъ брой 63)
Руския рабвтннкъ живее сж- Търгов. държ. персон.
що така при лоши условия въ
1000 я „
Русия, както селянина.
Съвет. чин. 1..685 „ „
Това, което е важно за ра Всеобщо и повелителенъ прннботника е неговата надница, отъ ципъ е аа съветското законода
която ако не зависи ц-влото му телство осмочасовъ работенъ
съществувание, поне го осигу день.
рява мйтериалио при условие, Но както другите принципи,
ако тя е достатъчна.
така и този ие сжществува
Често, обаче, и надницата е освенъ само на книга.
безъ значение Тр-вбва да се Това потвърдяватъ постоянно
знае какво коствува живота. и съветските вестници „Изве
Отъ тамъ ние ще почиемъ.
стия" „Правда" и др.
Ето какъвъ о индекса на це Не само не сжществува 8 ча
Яоонаментъ: за година—80 лв.; за 6 м-ца 40 лв ;
ните въ Русия, изчесленъ отъ совия работенъ день, но н си
чужбина 161лв.; Обявления—по споразумение.
Московския икономи че ски инсти- служзтъ въ индустрията съ до
Ядресъ: .ЧЕРНОМОРСКА КЯМБЯНЯ'
тутъ:
пълнителните рвботни часове.
Урежда редакциоиенъ комитетъ
— Варна —
*
1 Ноемвркй 1928 гол. 1913-100 Следните статистически све
Главен-ь редакторъ: ИВ. ДИМИРЕВЪ
Всеобщи индексь
199 дения • достатъчно потвърждаЗемл-вделски индексь
190 чатъ тоя фактъ:
Ив. Димиревъ.
За амнистията
Ииндустркаленъ индеьсъ 240 Септемврий 1928 год. •/• допъл
нителни работни часове
Следъ като се изказахме Поскжпването, винаги по отно
43,2 °/,
по тая въпросъ , въ миналия шение на 1913 год. достигна Металургия
за н-Ькой 'артикули отъ първа
Мина
34,8 •/•
брой на нашия ^вестникъ, се необходимость:
и промяната въ управлението
Петролъ
52,7 %
съобщи отъ мастния печатъ, хлЪбъ
177 захаръ
203 фабриката за хартия 40 3 %
Резултатите отъ законо
224 химическа индустрия 130,3 %
бъристите, които благо че централното управление на зарзаватъ 216 платно
дателните избори в ъ Ан
месо
202 обуща
217 Ето числото на работните дни
сговора
на
запасните
офицери
дарение на голймия усмлеко 209 метали
188 въ Русия шърху 365 дни въ го
глия еж вече известни.
п е х ъ в ъ тЪзи избори и било противъ законопроекта
Т-Ьзи
няколко
цифри
показ{
дината:
Най-много депутати ще и
многото депутати,' могатъ за амнистията.
ватъ, въ сравнение съ цените 1912/23
245 работни дни
матъ в ъ новата камара на
За насъ е странно, защо преди войната, че Рускяеегиа 1923/24
самостоятелно да поематъ
262
общините ЛейбъриститЬ.
262
управлението на Англия. една независима организация, страна, кждето живота е най- 1924/25
Консерваторите, които се
за каквато иска да мине съ скжпъ.
1925/26
260
Въ тази смисъль и за юза па запасните офицери въ - НаднщитЬ, които бЪха твър1926/27
га еж на власть, ще иматъ
263 , .
сравнително "по-малко де една по-скорошна npoNrfc- въ България, взема страна по де ниска предп войната, пре- Безработицата тукъ е по готърпеха още едно чувствител
путати, отколкото в ъ ми на в ъ управлението се ве единъ политически въпросъ- но намаление вследствие пода- Л-БМЗ, отколкотовъ другите
страни.
налата камара, което го че изказа предъ англий съ който може да се занима, нето на рублата на стария
Официалните бюра на труда
вори достатъчно, че ан с к и т е журналисти Рамзей ватъ политическите организа режимъ.
еж отб-вл^зали въ:
глийския народъ не само Макдоналдь, единъ отъ ции, правителството и народ-1 Професоръ Загорски, начал- 1924/25 год. 84 8000 безработ.
н е е с ъ г л а с е н ъ с ъ твхната лидерите на Лейбъръ пар ното събрание, а1 офицери и! никъ на руската секция при В. 1925/26 „ 1,017 000
И, Т. дава следните статисти
политика, не и ж а л а е т е ти. Печата на тая партия войници дължатъ1 да бранятъ! чески сведения; данните по 1926/27 „ 1,353,000
да се оттеглятъ по-скоро одобри неговите изявле отечеството, когато то е въ твърдени и отъ официзленъ Тая статиетика е придружена
съ следната бележка: „Действи
ния и покани правител опасность и запазятъ невави- източникъ;
отъ властьта.
телното
число иа безработните
1 рубла Черновецъ 106 франка въ Русия е по голямо, една
^ Л и б е р а л и т е ще иматъ ството на Балдуинъ да си симостьта му. Годишни надници часть оть тЪхъ не еж отбелеедва 50 депутати отъ 597, подаде оставката.
Едра индустрия 1927-28 година зани въ спнсацигЬ иа безрабо
което е общото число на
Колкоро по-скоро това
Работници
631 р. черн.
тните.
депутатите, с ъ които т е не стане, толкова по-бърслужащи
1215
„ «
ТрЪшни при пръскане
гжглокопачи 729 ,, »
Следва.
могатъ да управляватъ са ж е щ е се тури край
лозята.
мостоятелно, н и т о п ъ к ъ щ е на едно реакционно и
Има разни болести по ло
се съгласятъ па се коали- пагубно
управление зята и гроздето. Една отъ готвя по желание и споредъ
ратъ с ъ консерваторите, и е само за страната ПЪВЙГБ болести, която се по случая, слабо ейленъ, неутрапонеже не и м ъ с п о а е л я т ъ на парламентаризма яви по ловята у насъ, е пе- ленъ или основенъ разтворъ. Оплакватъ се инвалиди отъ
Шуменски окржгъ, че не могатъ
въ много отношения по — Англия, но и за всич раноспората (мана). Тая бо- Съ теглението на варьта пе да се ползуватъ отъ пжтвитЪ
литиката.
к и изобщо европейски лестъ се яви за пръвъ пжть може да се разчита на доста си карти, издадени отъ отделе
Само комунистите ш е д ъ р ж а в и ; щ е се оси въ страната ни въ 1897 год. тъчно правиленъ и точеиъ нието вз подпомагане пострада
лите отъ войните.
бжпатъ в ъ тая камара б е з ъ гури мира въ Европа: и въпреки, че отъ тогава до разтворъ.
Нека Дирекцията на желез
Трета
грешка
за
неуспехътъ
депутати, защото всички победените н а р о д и сега да е говорено и писано
ниците си вземе бележка и на
отъ
иръсканието
е,
че
ие
се
те имъ кандидати в ъ из щ е получатъ облек много за нея, ние все още
прави необходимото да не се
борите еж пропаднали То чение по репарациои- сме свидетели ежегодно на пръска когато става цъвте- правятъ Повече пречки на инва
зи т е х е н ъ неуспЪхъ за ли- ния въпросъ: щ е се масови повреди и унищожения нието. Презъ този периодъ лидите при издаване на билета
цвйтнигЪ реси сл изложени по Б, Д. Ж. съ 75% намаление.
шенъ пжть иде да потвър ускори ревизията ка на плодове.
на по^лесно и по-бърво зара
ди, че англиския народъ всички ж е с т о к и и не
Heycnixnrb отъ борбата съ
Външата търговия на Бъл
зяване,
което може да се из гария, споредъ сведенията кои
е решително противъ ко справедливи м и р н и тази грозна болесть еж ремунизма и неговите вар договори и щ е м о ж е зултатъ отъ известни грешки, бегне шомъ като се пръска то дава Дирекцията на статис
по-рано.
„
тиката за 1927 и 1928 год. е
варски методи на управле най-сетне д а се полу правени при пръскането на
следната :
Тукъ
му
е
местото
да
качи едно задоволител лозята.
ние въ Русия.
Вносъ зя 1927 год.—306,757
жемъ, че ва пръскането на
Мпозина иввършватъ, на- ресите се препорхча специ тона за 6,129,000 ОООлева, вносъ
• Като така, оставатъ при но решение на въпро
това положение само лей- са за малцинствата. примъчгь, много късно първо ално приготвените въ чужбина за 1928 год.— 354,989 тона sa
то пръскане, като мислятъ, че медно-СБрни, или медно тал- 7 040,900 000 лева; износъ за
1927 г.—466,829 тона за 6 627,
то не е нужно. Напротивъ, то вовп прахове. На четвърто 100,000
лв. износъ за 1928 гол.
Ние мислимъ, обаче, ако
е отъ най-сжществено значе мйсто като грешка 8а неуе- —368,225 тона за 6,231,600,000
тази сума се увеличи отъ
За опитните земледЪлски 1 на б лв: ще може по да ние и требва да се извършва п§хътъ отъ пръскането требва лера.
по-рано или по-късно, но не
Търговския балансъ за 1925
станции
се постигне цельта, защото ка бжде преди Иетровдень. да посочимъ необръщанието год. показва единъ дефицитъ
Предъ софийските журна така ща се получи приблизи
внимание щото равтвора да отъ 808,300,000 лева.
листи министра на вемледв- телно сумата, която е необ Бждейки [предпазително пър излиза отъ пръскачката подъ
вото пръскане, то тртбва
При посрещане на ромжнлието е заявилъ, че министер
ходима за подобрение опит да се извърши щомъ има до формата на мъгла, а не да ския министръ на земледелието
ския съветъ е бнлъ вече приното д'Ьло на землед4лскит4 ста влага, повече отъ 16° С се чака да се събира на го г. Мнхалаке въ Додруджа муелъ законопроекта. за увели
станции, бевъ да пострадатъ еъншна топлина и щомъ пър- леми капки, отъ колто по е било заявено отъ единъ кочаване сумите за опитното
лоннетъ, че всичко въ тая про
много интересите па крупни витп 3-4 листа на филизи следва оттичането па голвма винция било диво до преди да
д4ло.
часть отъ иего и свличането
те капиталисти, които ежегод ' тгъ еж оформени,
дойдатъ цинцарите тамъ.
За тая цеть еж. предвидени
му по земята.
но реалнзиратъ съ милиони
„Дали това е верно или не,
Втората грешка за н,еусп'ввъ фондовия бюджетъ само б
азъ
не зняя, отговорилъ минипечалби
отъ
износа
на
храни
хътъ отъ пръсването се длъмилиона лева. когато еж не
етера, но това ми е известно,
Селянино,
в.
„Чер
въ
чужбина;
nafl-вече
сега,
жи на тона, че никои лозарн
обходими.- споредъ както е за
че въ велика Ромжния ако има
явилъ г. Хрпстовъ, 120 ми когато се закупватъ храните продължавай, да теглятъ (да номорска К а м б а н а " една область, въ която не е
отъ производителите на без мерятъ) варьта за разтвора. винаги защищава тво съществувало редъ и законлиона лева.
ность е именно Добруджа'.
За да може да се набави ценица и съ хиляди тонове Тъй като варьта не е еднакво ите свободи и права! Това е единъ достоенъ отготава сума, било решено да отъ ТБХЪ, складирани въ се чисто — бива повече или поворъ, който министръ Михалаке
се обложи съ единъ леЬъ ВСЕ верна и южна България, се малко примесена съ пйсъкъ
е далъ на самобравнлигЬ се
КИ килограмъ отъ зърненитЬ държатъ, като се повишат* — ТБ не требва да се тегли, Четете и разпростра колонисти.
.'5Р»ни, които се изнасятъ, отъ цените на международния па- а требва винаги да си слу- нявайте в-къ „Черно
">|то щЬло да се получи 22 заръ, и тогава да ги прода- жимъ съ лакъмусовата книжка морска камбана"!
съ помощьта на която се при"Цеч. „GBtT/mHa", Варна
датъ.
Щова лева.

Независимъ седмиченъ вестникъ

Резултатни отъ изборите въ Днглня

Стопанска трибун

ХРОНИКА

Думи на единъ варненецъ.

Ст

.Черноморска Камбана'

ПОЛОЖЕНИЕТО.
И з б о р и т е въ Аиглня.
Изборите в ъ Англия се посрещнаха съ задо
волство не само въ целата страна, но и въ всички
победени страни и въ страните съ преоблндаваши
малцинства. До сега в ъ долната камара консерва
торите имаха 412 места, а в ъ тия избори губятъ
159 места. Работническата партия в ъ последните
избори 6feuie спечелила 151 мандати, сега печелятъ
оше 138.
Г-нъ Макдоналдъ се разговаря съ всички чле
нове на партията си, за образуване новия кабинетъ.

Подписване спогодбата за у р е ж д а м е
репарациитЪ.
Очаква се в ъ П а р и ж ъ тържественно подпис
ване на окончателната спогодба за уреждане на
репараиионния въпросъ, въ случай че не настжпятъ
некои пречки.

защото тази болесть е сериозна.
До пристигане на лекаря, при
силиа топлина, да се дава
лимонада и отъ време на вре
ме на време хининъ за сред
на възрасть два пжти на день
по 60 сантиграма.
Да се туря на възпаленото
мйсто ледъ съ мехур?..
Ако има мехури, да се пробиятъ въ иаклонепигв си части,
безъ да се олгощватъ и следъ
като насече течностьта да се
маже възпаленото мгЬсто съ
npiscno масло или. съ боровъ
вазелинъ (борова кислота 5
грама и вазелинъ 100 грама).

ина.

Р- 2

имъ създават?, общоностьта,
Въ тия огромни лаборатории
на науката лекара може да
Оригинални застраховки.
намери всички материални
Както е известно амери удобства, които еж потрйбнв
канските u английските «а- при упражняване на проф|.
страхователнл дружества за- сията му, като: кабинети по ,
страховатъ кднентигЬ си сре радиология, химически и бак- j
щу най-разнообразни рискове:
териогнчески лаборатори, хи-;
против?, горещииигв, противъ
рургически зали и пр.
|
лошо време, зхбоболве, тър
Лекарит* настанени вътия;
говски несполуки, за избори
небостъргачи, изполвуватъ об- /
и- пр Особения . специални
щи санитарни лабаратории у.
математици изчисляват?, пре
мията, каято тръбва да полу- редени по всички изисквани*
на медицината. По-иввестпи
чатъ застрахованптЬ.
такива медицински палати ех
Миналата година въ лон , въ Сенъ-Полъ (щата Миневодонското застрах. дво Лойдъ
та) въ чиито'28 етажа ех
се явил?, единъ с&дебенъ слунастанени 21Q лекари, и 117
житель, който позкелалъ да
зхболекари. Другъ небостърсключи аастраховка ако му се
га^ъ въ Тексасъ подЬлонява'
родятъ три близнаци, тъй като
300 лекари. Сега е открит?»
веднажъ му се родили такива
близнаци, u той не исвалъ да такъвъ небостъргачъ и въ Ва
бхде изненадан?, втори пзьть шингтон?., кзьдето практикуват
вевки за себе си 260 лекари.
прн тоя скжпъ животъ.

№ъ t № светъ

Излезе отъ печатъ книгата
„Селяка въ борбитЬ му" съ
З а к о н ъ п р о т и в ъ комун*итигЬ в ъ Гърция
предговоръ отъ професоръ
Следъ продължителни прения, палатата на де Адолфъ Данашке, водитель и
идеодогъ на немско землгд*лпутатите в ъ Атина е приела на първо четене закона ско движение, добрият* прия
за борба съ комунистическата пропаганда. .Бивши тель на покойяиятъ Стимболийст е председатели Папанастасиу и Кафандарисъ гла кии и ЗамлелЪлскиятъ Съюзъ
Застраховката била склю
РУСЕНСКИ
сували противь законопроекта, като еж се изказа-, въ България. Въ книгата се чена и действително тази го
разглежзатъ
неравнит-fe
борби
!
ли, че опасностьта отъ комунистите е преувели на селяка отъ далечнвто мина дина му се родили три близ
чена.
ло до днешно време. Съдържа наци и той получилъ застраликовете на професоръ Дамаш ,
Предпочитайте
иска съиетигв на лтисаря, да ке, Ал. Стамболийски. Петко д ъ в к а т а отъ д вото и по тоя
испитанчтЪ веч*
ли не зависктъ циреигЬ отъ Петковъ, гроба на Цанко Ба-.начинъ осигурмлъ издръжката
по качество и лукс
каловъ и др. Съдържа много на децата си.
Русенки кре
нЪкоя друга болесть, каквато
Ц^реи
интересни глави, като:Селяшки] П, cе к а р с к и , небостъргачи.
вати и други
е напримтзръ диабета.
водачи, преценка на селяшки ' '"'^"•'" п ™ « ч « р ' « " .
Циреятъ е паразитно въз
мебели т
паленпе въ нодкожнитЬ тъка Червенъ в*>търъ (Червенка) водачи; юаитЬ въ селата, пове-1 Въ Америка лекарите съвотъ фабричния склад
ля на историята и др-Написана | даватъ тъй нареченигЬ сле
ни, както косменигЬ торбички,
Червения вЬтъръ е зарази гна разбранъ народевъ е8икъ.| к а р с к и небостъргачи».
Вр-. Габровски
така и на.мазнигЬ жлезици, телна болесть, която се явява Ний е прелоржчваме най-горещо
на ул. Габровска 25
Тия
нови
сгради
еж,
истин
което вт^япаление се причиня съ треска, отокъ и червенина на всичнн сдружени земледел-| с к
Варна до гарата.
ни и дружби. Струва 10лева; " лечебни палати. Често'
ва отъ вмъкването въ тъка- по т-Ьлото
и се доставя отъ аяторай, Пет-1 практиктющит-в лекари се
Винаги голЪмъ изборъ.
ннтЬ на микрококи. .
При заразяването отъ чер ко Балкански — Плевенъ ул. настаняватъ тамъ, за да се Продажба на изплащане.
Цени фабрични
Л е к у в а н е . Отначало мо венъ в4търъ, болния става Врабча 1 — София. Изпраща ползуватъ отъ облагат* които
же да се спре възпалението, неразиоложенъ, yet ща обща се съ наложенъ платежь найако се турятъ постоянно сту слабость, болки въ ставитв, малко 10 книжки,
дена компреси или ледъ иъ ивгубва'охота за ядене, не Ь0ТЪОтъ Четивата Наука и Жи№ 47. Проф Д-ръ Ас. Зламехуръ, още — ако се маже карва го; това трае 2 3 дни,
таровъ
войяа и
отокътъ 2-3 пж,ти на депъ съ после се явява близо до мес гибельта—наХимичната
чов-вчеството Съ 4
йодовм тинктура. Но ако ци- тото, дето ще се покаже чер- фигури въ текст*, Цена 12 лв.
рея не спре и побелее на вейката отокъ въ лим*атич- Издание на „Акация", София,
върха, за да омекне, ще тр-Ьб- ПИТБ жлеви, на големина кол- ул- Витошка 59.
химия ни доиесенайва да се турятъ лапи пли съ- кото единъ ор'Ьхъ; отокътъ се j ЖВоенната
У 5СН0У° гибелно средство гревателнн компреси. Цире аачервепява, въ него се усЬJ
отровни газове. При
ятъ бива да се разрежи на ща горещина, отъ малко на Ьоиннтъ
новит?! войни, човечеството ше
4 или 5 день, когато нагноя тискане се усЬща болка, а бжде изложено ка нечувано до! Извършватъ се ремонти на всекакъвъ видъ маването стане пълно. Разрйз-; с л с д ъ това ц-Ьлото т*,ло се сега изтребление. Народит* eel ш и н и : т р а к т в р и , МЮТОри, ш е в н и , ПИШуЩИ,
ването тр*ава да стане с ъ запалва отъ огъиь; червенина- готгятъ отъ сега за защитя отъ] плетачни машини. Разни пръскачки, л«мпи
Резервни части при намалени
чисть инструмента. Раната да т а з а п о ч в а Да с е разпростра- тия стргшни бойни газове. Ред » и центрофуги.
е на българската интелеген I
цени и добросъвестна работа.
се измие съ карболова вода!" я в а и ВЪРХ? значителна но
пия да се запознае съ тая ги
Приема работа и отъ провинцията. "
3 на сто, да се вмъкне въ j ч а с т ь о т ъ т ' Ь л 0 Т 0 и с е ПР"ДРУ- белна з* чев^Ьчеството химична.
ж а в а съ отокъ
иа
бл
кит
Алексаидръ
Овчаровъ — Вариа.
нея фитилъ отъ марля, която
" з * война.
i
ул.
Драгоманъ
№ 17.
да се промтшява вс*кн д е нь, ! - , 1 И ? 1 * а т и ч п и ж л е з и - •
Отъ 15 юни, споредъ как
докато раната зарастне.
. Лекуване. Щом?, като за- то е наредила Дирекцията
При появяването на много бод1;е нът.ой отъ червенъ в'Ь- на желЪзницитЪ, пжтницицнреи да се иравятъ топли търъ, той трЪбва' да се овдвли т?5 ще пжтуватъ съ25*/» на• - . « . п к
маление само до курортните
л„ , ,
бани да се храни болния съ отъ здравите. За лекуването с т а Н ц И и въ северна и южна
укрепителна храна и да се й се иска лвкарска помощь, България.
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СТОЙ!

СТОЙ не МЪРДАШ

Нвшнино-тер. рЕботяянща ЗА ВСИЧКО

:
смтзтка*за мнението на естетигвл (тукъ той веднага понижи тона) нажь. Намирайки четова обстоя
Тукъ можете яа разгледате и и целата дъсна еж вьзстанове телство напълно се оправдава
пЪчолко „chef d'oeuvres" на не ни, и въ кокетливия жесть на ше отъ външностьта на моя
известни за широката маса та дясната й рж.ка се крие всичка събеседникъ, ааъ почувствувамъ
(Продължение отъ миналия брой)
ланти, гто ви ц%ла серия кар та квинтесенция на женската че то подхожда още по-добре
къмъ неговия температентъ и
Знаете лн, че въ аатнчната не би могълъ да прнтежаво кд тини отъ авторн прославгни на грация.
Спарта,-продъл «и той унесенъ, бинстъ по царегвенно уределъ времето си, чиито имена обаче, Ето ви тукъ и Аполонъ, сж.ш.0 въоба1,е къмъ целия му мантаднешните „проницателни акаде така умаленъ, прочуто творение литетъ.
или днешната Палеохора — на оть моя.
Не бихъ могъль да определя
западъ оть старите укрепкения. Останалите стаи бъха съ оби мии" обнчатъ да премълчзватъ, на скулптурата.
вср?1дъ купища развилини, се кноаенна обстановка, нищо осо но азъ тукъ-—въ своето усамо- Азъ преапочитзмъ, нека си оная духовна граница, която, го
призная, друго едно. не по-мздко опгвяятъ тъй ръзко о?ъ оста
намира едяиъ камъкъ — н%що бенно - „ттззи стаи еж малко тенче зная да ги ценя.
.Какво щч кажетз",—прибавя ВУЛИКО произведение — напри- налите индивиди, защото как*
като цокълъ, -върху който и до изостанали", както виждате за
да нарече чов4къ неговия наднесъ сечгтат буквнт* ИЛАЗМ почна домакина, но азъ м? дър- той, виезяпяо обръщайки се меръ А'-<тиной.
Иг помня добре, но мисля че викъ къмъ напрегнато, и сь
Сигурно това е остатъкъ оть >яа на твхъ н това не ме без къмъ менъ зя тази Мадони напримепъ ?
Сократъ, беше казалъ на вре- средоточено размишление, про
думата „ГЕЛАЗМА", което зна спокои.
чи «См^вхъ".
Поклонихъ се въ знакъ на у- — Това е работа на Гвидо, мото, че скулптора намира своя никващо даже и въ най-обидноВъ днеино вр-вме на история важенме и благодарность, като отговорихъ азъ съ свойствения та статуя въ гжнкит-в на мра веиит^ му действия вмъквейщо
се и въ шегитв. и в*, всичкит*
та еизвгетно, че въ древната празнахъ, че още се намирахъ ми ентусиязмъ, тъй к?то още мора.
Ето защо Мнкелъ Анжело е му проязи на добро, настрое
Спарта е имало много храмове подъ впечатл^ниета отъ велико съ влизането си -обърнахъ вни
повторилъ чужда мисъль като ние въобще преплетени сжщо
я жертвепици на всевъзможни лепието, йроматит-в и чудната мание на чудяата картина.
като ония змии, които се pasпнлове божества,
музика въ кабинета, както и Сжщянскя Гвиио Рени ! Какъ е казалъ:
И колко чудно е, наистина, отъ неочакааната любезность и можахте да си я доставите?
„Nonhal'ottimo artista alcun пълзяватъ изъ очите на см-Ьнящит% се маски по корнизиг?»
Безпорно е, че какквото е coucetto.
че именно „храма на смЪха" е екцеитричность на стопанина.
на древня „Персеполисъ",
преюиз-влъ всички осгакали.
—Ето, продължи той ставай Венера за скулптурата, това е
Che un marmo
.
* solo in se
Обаче въ тая мянута (при тия ки опрянъ на рамото ми, раз и тая Мадонна за жчвописьта. , поп .
Край.
сггшгвспьа". )
думи, държането и тона му вед веждайки ме со-иатагъкъ,—ето - Я! каза той пакъ замисленъ\
нага се измениха), азъ нъмамъ вн цЪль редъ картини отъ ста — Венера, прекрасна Венера! Нека забележа, че маниерите *.Н*м» и въ н»й-добри!) художникъ такъвъ замнсъль, който
, да
право да ви угекчавамъ повгче ритв гръцки времена до веля-|медицейска — ето я и нея, — |на единъ джетлеменъ винаги се |11е
с е н р н е в ъ с а м и мрвмор1>
кия
Чимабуе
и
отъ
него
дори
само
че
въ
умаееиъ
видъ,
съ
различавать
отъ
тия
ка
обикно*
'_
съ моето бърборене за отдавна
вените
да nнеt П е ч .СВЪТЛИНД"
минали времена. Но, азъ се гор- до днесъ. Както виждате, ку- златисти коси.
^ „ „ » и личности,
........v.v... ако
-«« и
,..«•
Варна
д*я, че никой въ ц*ла Европа пувалъ сьмъ гн, безъ да държа
Часть отъ л-ввата й ржка може това да се открие извед-

Едгаръ По.
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