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Ем. Мутафовъ.

на висотата, а не да слезе замине за Кюстенджа ($<№» Rt
къмъ "публиката и да остане натовари нещо.
Въ близките неколко дни м«
да живее въ низините. Та
ьъвъ артистъ вместо да въз се очакватъ параходи — п о Л
Разгърна ли историята и висява хората, търси да" имъ до сега нема въ . пристанище
чрезъ нея се вгледамъ въ жи се хареса. Да се хареса! Как то известия за прицтнплцн ni*
вота, виждамъ два пжтя от во ужасно падение! Требва да раходи. Въобще има много го, Отъ изложението, което оня ство, което да • защити съ ворени предъ човека — еди- ни липсва усетъ къмъ необик лемо затишие въ пристанище
день г. министра на финанси достатъчна енергия и съ до ниятъ пжтя за славата, дру новените н-вща, за да не ни то. Това се отразява зле Гкр*
ху работниците които низср»
те г, проф. Моловъ,. направи стойнство правото на Бълга гиятъ на. репутацията. ЧовЪкъ очудва такова падение.
Яртистътъ, който ласкае пу ствуватъ поради безработица
предъ парламента, стана явно, рия да сжществува и да гра инстинктивно ги налучква и
че, положението на нашите ди своето бждаще, тъй както върви по ТБХЪ. Често му се бликата, отива по пжтя на ре та. Презъ целата тая седми
държавни финанси се е твър това направиха и правятъ още струва, че ако репутацията по путацията; а артистътъ, който ца въ варненското пристанище..
де. много влошило. Нашия дър- правителствата на другите по растне малко, ще стигне сла възвисява хората, отива къмъ еж разтоварени всичко" 708 то- .
на и натоварени около 1300 то
славата.
шавенъ бюджетъ се съставя бедени страни. И днесъ следъ вата. Тамъ е гр-вшката.
на цли единъ общъ стовоаъ
Пжтьтъ
на
репутацията
пра*
—
Но,
каква
е
разликата
вече л*!имо. всеко наше жела като осемь години вече ние
ние за икономии и, ограниче изпълняваме най-ревностно во между техъ? Дава ли репута ви много зигзаци, наместа се и оборотъ отъ около.. 2000 тон*
разклонява и образува страш или на всеки работникъ сед
ния и безъ. огледъ на съзна- лята на чужденците, и мизер- цията слава? .
ниетр ни за възможното и. до ствуваме, за да ни наричатъ
Славата е рефлексия на ни лабиринхи. които се стру- мично по 2 тона. . - . • >., ;
пустимото. Съ други думи, не' „добри платци", днесъ ние сме Бога, тя е лжчезарието, което вйтъ на човека безиеходни.
сме т вече ние, които.си състаг изправени предъ една страшна истината поставя върху гла Въ техъ душата се губи опу
По случай закриването *А
вяме бюджета, а това става по катастрофа.
вата на-избраника си. Тя при стяла въ самоизмами. Пжтьтъ агитационната си седмицв|-Уче
силата на разни обстоятелства
ническото Стенографнр Д-сгво •
Една ужасна стопанска кри влича публиката къмъ себе на славата е прЪкъ. но ури задължения произтичащи.отъ за гнети днесъ целата страна. си, нивга, обаче, за да й уго-вестъ и трънливъ. По него „Светкавично писмо" < уреяда;
мирните договори.
^ ;_'..._ Търговци, индустриалци {и зади. Репутацията е произведе човЯкъ се уягчава и душата на 7 т. м. стенографи» з л б е м
ние на реклата. Тя следва се изпълня съ надежди и e t p a въ салона кино „Прошвкъ", 10
Министра заяви,' ч е щ е наятчии, които подържатъ сто мнението • на ' , публиката, въ за съвършенство,
часа преди пладне» при о т 
спремъ 'Вероятно всекакъвъ панския животъ, еж вече из никой случай не отивай сре
брана програма.
тощени;
т
е
изнемогватъ
подъ
стрОежъ, даже и" това,- което
щу* него. Тя авансира, като
Цени на местата: отъ 26—3
тяжестите
които
имъ
еж
нало
сме почнали не ще можемъ го
лева.
. . . . . . .-.;-,
змия. Славвта хвърчи. НЕЙНО
жени
преко
или
косвенно
отъ
довърши; ;Спира се"* целата
ТО хвърчене е борба. По ни
д
ъ
р
ж
а
в
а
т
а
/
т
е
страдатъ
отъ
Граждани,
подкрепетекри-_
творческа дейность на държа
кога репутацията усп-вва да
безпаричието
и
безработицата
латото
писмо.
.
"
Презъ
последнята
седмица
ната, която взема отъ залъка
се сгуши подъ крилото 1й, но
на своите {граждани за 'да за у масата, която се въздържа тя не издържа висините и движението въ варненското
Г о л е ч ъ к о н ц е р т » . Коми
доволи ненаситните - нужди на отъ всЪкакви = покупки, като борбите, Въ най-усиления мо- пристанище е извънредно сла тета при окр. управление по
ограничава
до
минимумъ.свои
бо. Презъ първите й дни на по настаняване бежанците, с *
ония, които мислятъ, че ни по
ментъ, когато славата, посре
бедиха и- че могатъ да с_и игра- т е ежедневни нужди. И Цчино- ща бури, светкавици, гръмъ и м. мартъ въ пристанището е благосклонното участие на т-ца
"зтъ с ъ н а с ь ~и нашата"еждба-. ЗННЦИГБ еж* все още зле- въз мракъ, репутацията я захапва пристигналъ само единъ~чуждъ Мара Василева примпдона отт»
• >Никоя страна отъ победени наградени и труда на работни за сърцето и я поваля на зепараходт? (Ж а к ъ Фресине г. Влад. Поповъ отъ града ни,
т е ^не е тъй ' зле "поставена, ците не е още добре възна^ мята, която пъкъ повалени не (французки) и двата български съединените оркестри на край
както България. Защото ние граденъ, защото • има безрабо Търпи — затрупяа ги съ капараходи „Фердинандъ" и „Ки брежната служба и 8 дружина
се боимъ отъ" сенката си, нетица и защото всеки търси да мъни и пръсть, а често и сърилъ". На 5 мартъ еж пристиг подъ диригенството на г„ гу.
нали параходите „Буковина" Касабовъ & Поповъ и при пиа-реагираме, а плащаме,' какво спечели- залъка си.
каль. ,
и „Ялбания" (италиянски), а на
то пожелаятъ отъ насъ за да • При това, • страшно поло
Репутацията започва въ шу б мартъ пристигна „Исаръ" ното r-жа Попова устройве гоне нй пречатъ, когато се пре жение което се съзнава вече
ма, славата въ мълчанието, (холандски). „Жакъ Фресине" лемъ концертъ, Kofijo ще се
следваме и избиваме едни дру и отъ правителството, единъ
е- начертания пжть, който мо репутацията се приготвя за който заминава в ъ деня • на даде на 10 того 9 ч. вечерьта,
ги, ние българите.
"!
же да ни спаси: да ни се об-удоволствия, славата за сълзи. пристигането си за Кюстенджа въ Театръ Ранковъ.
Положението на България легчатъ тяжестигБ като ни сеВъ живота и хода на репу Разтовари тукъ 284 тона разни
днесъ е много лошо, —върху даде отсрочка."за. изплащане тацията лежи винаги сметката, стоки (железария, манифакту
това не биза да има никакво на репарациигЬ и като ни сеа на славата — мистичностьта. ра и др.) "и {натовари 9 тона
Въ изкуството тия дла пж (детски играчки, заешки и ко-Vlt декари, 5 годлино, в ъ м4съмнение. * Ние, днесъ имаме разреши да заменимъ наемна
та
с
ъ
редовна
войска.
тя
осезаемо еж манифестира 3^1 кожи) „Фердинандъ" разто стностьта „Рупи", на пжть; се
единъ държавенъ бюджетъ
Така ние ще възстановимъ ли: изкуството има за цель да вари 24 тона маслини, лимони, продава. Справка печатница
отъ около 7 милиарда, поло
вината отъ които ,еж предназ нашите творчески сили и щевъзвиши, къмъ идеала оногози, портокали, риби и лр.; товари „Единство", ул. „Бдинска*; 15
"•" '
начени за изплащане на. дъл можемъ да създаваме блага, който го е приближилъ. Яко, брашна и трици и ще замине за П. Михаиловъ.
обаче,
артистътъ
(човвкътъ
на
тая
вечерь
за
Бургасъ,
Царигове и за издръжка на наем които пъкъ ще ни позволятъ да
ната войска. Въ нашия, печатъ Посрещаме изпълнимите дого изкуството) търси закона на градъ и Пирея. „Буковина" и
не еднажъ следъ войната се ворни задължения. Лко ниеизкуството не въ вечния. за- „Ялбания" разтоварили общо дава подъ наемъ в ъ центвра
е изтъквало, че подържането продължаваме да се огранича конъ на абсолютната истина, 112 тона колониални стоки. на града до пазарния площаДъ
на наемна войска не е по сиваме само съ приказки и съа в ъ капризите на публиката; „Ялбания" замина вчера безъ при добри хазаи. З а слоразулите ни и че ние не можемъ думи и не пристжпимъ къмъ такъвъ артистъ е падналъ, не да натовари нещо и „Букови въ сжщата кжща ул.ХХП линия
да плащаме репарации и сж-решителна защита интересите говата роль е пълна с ъ суета, на" натовари брашна, трици и № 16. (всеки день).'" " ' " " '
щевременно ДВ отделяме и на нашето настояще и бждаще Яртистътъ требва да издига пр. и снощи замина за Бур
• t i m ' . i . ] i . . . . . . .и.л.|и»и >ц |—рщи<
прахосваме милиарди за наем не. ще бжде далечъ деня на хората къмъ себе си, сиречь гасъ и Триестъ. „Исаръ" вче Печатарска П р о и з . К о о я с р ?
на армия, Обаче не се намери разгрома и на непоправимото идеала, който представлява, ра разтовари 283 тона водо Единство" —^ Б д и н с к а , 1 ^
да ги привлече къмъ себе си проводни тржби и пр. и ще тел. 121. я . >й 1 3 8 ^ - l f m ни
;,ни едно българско правител- нещастие..

стопошото подем ш иородо.

Слова и репутация.

Въ пристанището.
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*чяит\мтчт&
блъскаше силно вратите. И на цветни цветя. Очите 6 t x a никжде, преди да му каже где югъ, отъ небосклона се ' щъШ*
Добринъ- Василевъ.
няколко пжти презъ страха му сключени. Той се втренчи въ е мама.
неше низко надъ земята *нИ
виждаше баща си, намусенъ и т^хъ. искаше му се да извика
Ела тукъ немирно дете, ще ренъ облакъ. Той" набЛяж*"-1
страшенъ да ржмжи и се кависоко „мамо" и току се гот те заведа при нея, извика ядо ваше все по-близо и"по-блмзо.1
ра, та цклото здание да севеше да коленичи предъ стра- сана тя.
„Мамооо . . . пискаше Влади
тресе.
еото легло, Мария слугинята
Те изминаха градинката и уплашенъ и изуменъ; Марйа
Лекаря, който б е ' повиканъ : На другия день майка му го дръпна на страни, изведе стигнаха до южния й край, до не се виждаше нийде.
-"•' •.«•'
отъ. града говореше бързо, прати да го повикатъ при нея. го навънъ и като н и к о щ ^ б е малката могилка. Въ подножи
Черния облакъ наближаваш*.1
живо, на дълго, отъ което де Тя го милваше страстно и не- много любезна с ъ него.
ето, подъ малкото дръвче бе Той бе вече почти н а д ъ - и о ^
тето, нищо не разбираше.
„Искамъ да ида при мама, натрупана рохказа пръсть. Не- гилката. Детето виде » ъ н*Гв
прекжснато,1 вперила изцъкле
-Бащата прекарваше повече ни очи въ него, а то ту се пустни ме Марио" — викаше кой бе копалъ тия дни тукъ, единъ огроменъ' ч о * | й » 0 о ?
повече въ града- и Влади го плашеше отъ техния страненъ детето ту съ молба, ту съ за а на едина край на купчината големо дърво в ъ ржка. T«*t
бл-БСъкъ, ту се гушеше въ нея плашване и се дърпаше отъ бе забученъ кръстъ съ пре-имаше очи — гОлеми колкото1
виждаше много наредко,
- Единъ день болната избухна и я целуваше. Така то сложи ржката на слугинята, която го пъхнатъ между дъските ве- половината облакъ. После той1
въ силенъ плачъ Риданията з глава на костеливата й ржка държеше здраво и го залъгва нецъ отъ изсъхнали цветя.
замахна с ъ дървото право
раздрусваха цела, тя клатеше и не усети, кога заспа
ше съ що може.
Тукъ е майка ти, каза слу върху главата на, Влади.
глава, на всички страни и ко Следъ и-Ьколко деня отново
Два деня, презъ които той гинята грубо. Влади загледа
Той се ужаси.- Смъртекъ'
сата й се развеваше като ог- му позволиха да иде въ стая не виде никого освенъ слу кръста, венеца и не разбра страхъ го вцепени и нзвнкв
роменъ черенъ п л а щ ъ . Х ъ е- та на майка си. Облекоха го гинята, минаха сжиг.о въ упо нищо. Сълзи се показаха на колкото му гласъ държи:
динъ рязъкъ и пронизителенъ въ новите дрехи.
рити молби, да му каже где очите му. После се обърна.
„Мамооо..."
писъкъ тя. заби глава въ въз
Въ стаята имаше неколко е майка му да го 'заведе при Слугинята бе седнала до мо- Следъ това причерня на очят%
главницата, и като се отпустна души мжже и жени, отъ кои нея. Колкото по-вече се сму гилката и не поглеждаше но-му. Когато падаше въ насвееъу
безпомощно на леглото, падна то Влади се смути. После той щаваше слугинята отъ търсе- самъ. Страшно бе наоколо. Ве- усетЪ като презъ сънг. какъ
вънесвесъ, Влади се ..уплаши виде майка си. легнела на е-нието на, нови залъгвання, тол търъ започна да обнажва зе две ржце го поеха да не надсилно и сжщо припадна..Кога динъ много тесенъ новъ кре- кова повече Влади се ядосва мята и стенещи звуци на нещо не на земЛа и го отнесем
то се . събуди . презъ нощьта, ватъ,. какъвто той виждаше ше и ставаше по-настойчивъ сдавено и едушено почнаха да нейде.
отъ стаята си чуваше непоня- за пръвъ пжть. Д о ушите й въ искането си. Той дърпаше се разсипватъ около детето.
тенъ шумъ, като че ли писъци гореха две дебели бели све дрехите, хващаше я за коси— „Мамо...викаше то пакъ.
се носеха изъ кдщата! некой щи, а до техъ. големи * разно- rb, не й позволяваше да иде Не се обаждаше никой. Отъ

ЧЕТЕТЕ В. „ВРЕМЕ

SlP- 2.

Брой 89.

„ВРЕМЕ"

Днесъ за последенъ пжть

въ кино Ранковъ

10 (ЦИП Г

съ Ив. Моежухинъ и Н. лисенко
БИ

Здровъ духъ въ

— Я какво собствено
ви
требва?
— некакво занятие и поме
щение въ жанра на подземие*
Той се замисля. Ние мъл,
ПЪРВО ПИСМО.
t •;; Една латинска мъдрость. пре
чвхме дълго.
писана на известния сатирикъ
Отдалечени звуци на цитра ме отровили, защото азъ съмъ — Намерихъ! — изведнажт,
Юаенвлъ, казва: Mtns s»na In
и арфа . . . Яроматъ на цветя била замесена въ заговоръ про извика той весело — азъ съмъ
corpore sano — здравъ духъ
и шепотъ на неженъ гласъ го- тивъ васъ. Язъ вече не се съ редакторъ на вестникъ и щ*
въ здраво ГБЛО.
ворящъ думите на любовьта... рдя за това, все е едно сега ми пишете за всичко, което
Тя е била напълно подходя
бихъ умрела безъ да прожи- видите и чуете.
Сладка, безкрайна дрвмка.
ща за тогавашните времена (I
И изведнажъ мракъ! Разтър В-БЯ петь хиляди години, но азъ Вие сте невидима и может*
в. сл. Хр.), които се отличават
си ме некаква сила, подхвър не искамъ да ви слушамъ и . . . да пропълзявате презъ стени
съ големо духовно и физичес
ли ме . . . Язъ тропамъ по та — „Вънъ!" — затропа дедо те, дрехи не ви требватъ тъй
ко "падение, подходяща е и за
вана, . . . хлъзгамъ се надолу ми съ крака..
като немате твло — следова*
нашия XX векъ.
Като че ли некакъвъ ПШР телно никакви потребности и
по стената и седа слисана на
Здравъ духъ въ здраво тело!
пода, съ разпънати крака и ;?5Я! вихъръ ме подхвани за заскъпване на живота не ви
Не всички сметатъ, обаче,
въртя ме и ме понесе и изтъ засега. *Въ всеко отношение-.
разделени ржце.
това за истина. Лскетигв напр.
Първата минута азъ нищо рси некжде.
удобно и за васъ и за менъ..
ония хора. които еж се отка
не разбирахъ, после започнахъ Но този пжть азъ не йзпи- — Всичко това е хубаво, но>
жели отъ всичко земно и еж
да се оглеждаиъ и да съоб- тахъ зашамадяване и веднага какъ ще пиша? Нуженъ ми е:
отишли въ пустините, за да
си дадохъ отчетъ че седа на папирусъ, б о и . . .
разявамъ . . .
прекаратъ въ постъ и молитва,
О, прееветлий Озирисъ! Не- пжть, въ некаква г°ра, ясно — Вижда се, че сте закъспроповедвали, че само въ из
какви си странни хора откри светеше луната сжщо тъй ка няли съ петь хиляди години1
мъчено и изтерзано ГБЛО се
ваха моя саркофагъ. О горко кто беше презъ моя животъ. Вие ще се изкачвате на Яйнамира възвишенъ и здравъ
ми I Моя духъ въ астрално те Като седехъ на този пжть, азъ феловата кула и отъ тамъ по
духъ, достоенъ за царството
пакъ се предадохъ на тъжни безжичния телеграфъ ще ни
ло изкочи вънъ!
небесно. Tfe много криво еж
размишления, прекъснати отъ диктувате своите бележки.
Язъ
се
хвърлихъ
къмъ
сво
разбирали Христовото учение,
инцидента съ дедо ми,
ята
мумия
като
се
мъчехъ
да
Язъ пъкъ не разбрахъ. «о
което действително проповядва
Кжде да отида, какво да той всичко ми разтълкува. Това
влеза
въ
нея
обратно.
ВъртЪх
постъ И въздържание, но не
се, нареждахъ се, обръщахъ правя? Изведнажъ страненъ се указа съвсемъ не трудно.
отъ онова, което е полезно за
се, но все напразно, — моя ас- звукъ се разнесе задъ мене, Колесницата между трва из
телото, а тъкмо обратно — отъ
тралъ не съвпадаше вече съ обърнахъ се, къмъ мене се мъ лезе отъ гората и ние се но
онова, което носи злини. Така
кнеше черно чудовище съ си сехме по прелестенъ пжть.
моето тело . . .
напр. месото и др. блажни хра
Печално седнахъ въ жгжла, лно горящи очи. Първото мое — О, мой покровителю/ —
ни, употребявани постоянно и
съ отчаяние гледахъ на твзи движение беше 'да се хвърля казахъ азъ почтително — бла
не замествани по некога съ
хора, на презрените светотат- настрана, но после съобра- годаря ви. Но още. едно бла
разтителни, носятъ различни
зихъ, че немамъ тело и не ри- годеяние — нуженъ ми е к*ть
ци, които ограбваха гроба!
болести, гЬжатъ на целия
И какво можехъ азъ да на гкувамъ въ нищо и си останах кждето бихъ могла да да оторга низъмъ. Изма мните бла
на пжтя.
женства като разврата и др..
правя?.
дъхвамъ и да се предавамъ
Действително, чудовището на размишления.
•одятъ къмъ гибеленъ край.
— Язъ, шеснайсетгодишната
Христовото учение се явява и
девойка, противъ твзи десетки ме понесе съ себе си. Седехъ — Но вие немате твло. Вие
Противъ ТБХЪ. Отъ тЬхъ иска
разбойници ! . . Когато тв си много удобно на меки възгла сте най-щастливото сжщество.
то да се въздържатъ хората,
отидоха, тежка мисъль ме на вници, като въ колесница, а вие не знаете, че сега да се
ш не както разправятъ аскетипадна и духа ми се възмути наредъ съ мене седеше чо- намери/ квартира е много
т%—• отъ всекаква атужбана
противъ обичая на моите пра векъ, облеченъ некакъ си стра трудно!
телото. Християнството е една
нно — но азъ веднага съобра- — Да, но азъ съмъ привик
деди! .-.
дълбоко замислена религия за
О, колко завиждагь азъ на зихъ, че за петь хиляди годи нала къмъ-подземно помеще
широкитв народни маси. При
варваригв, които еж заравяли ни модата требва да се е из ние.
нея предъ видъ. че нещо е
или горели своите мъртавци! менила. • \
— Това скоро ще уредимъ.
грешно, че Бргъ го мрази, се
Твлото се унищожава и ду- Когато разгледахъ моя съ- Той повърна колесницата и
принуждаватъ проповядващи
хътъ свободенъ полетява въ пътникъ — почувствувехъ къмъ подкара малко, спре се и ми
те я да се грижатъ за своето
лекия астралъ!
него доверие и решихъ да се показа подземието на големия
здраве, за своето здраво твло.
Я тукъ азъ съмъ привърза обърна за съветъ и помощь градъ.
^Здравъ духъ въ зиаво.тело1
на къмъ земята, докато не се въ моето тъжно положение. — Презъ деня тукъ е шум
унищожи тази дяволска мумия. Напрегахъ всички сили, за да? но, но нощьта е въ пълна ти
Добре е когато дремете въ стана видима. Разбирахъ, че
; Това .е една мждрость, но
сена презъ двадесетте века,
нея и сьнувате неясни, блаже мжжете, най-много обичатъ шина — каза моя покровитель
• " • ' ' .
служила като факелъ на мно
ни сънища, но когато, ето така, да оказватъ помощь на хуба-*| — уреждайте се.
Хвърлихъ
се
въ
неговите
го учени и велики хора. Тя и
ви изтърсятъ отъ нея? Какво вичкитЬ жени (а азъ, ув4рядо сега не е увехтяла, и сега
бихте казали да се прави? Кж- вамъ ви, бехъ презъ живота обятия и здраво го целунахъ,
той това не забелеза и по
надъ нея еж се замислили мно
де да се пенешъ?
си много хубавичка). Но за но
пита:
зина — отговорни ,фактори въ
Язъ дълго седехъ, прокли съжаление, удаде ми се да
разните държави, тя занимава
найки несправедливостьта на стана само некаква си нео -•»- Вие слезохте ли>
— Да благодаря ви.
и сега всички ония, -които се
моите деди, когато изведнажъ пределена мъглявость.
— Тогава довиждане •— н*
грижатъ за благоденствието на
предъ стената почнаха да се Той съ удивление започна
забравяйте
бележки за след
човечеството. И те я разби
изплъзватъ астрални гвла.
да се вглежда въ мене, заба ния брой.
ул. Црагоманъ № 29
pen»,- rfc дълго я изучаватъ,
О, Изида! Та това еж все ви хода на своята колесница
Той се скри въ мрака, а азъ
тЬ.правятъ всичко възможно,
—: Варна :—
мои роднини, а предъ всички и измърмори:
се
гурнахъ въ подземието на
за да.може младежьта да тръг
най-напредъ моя дедо Тутан- — Какво е това? Язъ мисля
вжтрешнн и кожяоив. по пжтя, който Ювеналъ въ
спящия градъ.
камонъ.
че съмъ трезвъ?
!-»екъ следъ Христа само съ
Станахъ и почтително се по- Язъ направихъ отчаяно уси
венеричесни болести
петь думи.е начерталъ. •• •• •
В Т О Р О ПИСМО.
клонихъ.
лие, гласа ми да стане чутъ.
.За-нстинностьта на това не— „Деца, внуци, правнуци, Това-ми се_отдаде и му казахъ: Ето вече целъ месецъ азъ
на споръ. Психологията — нау
праправнуци, пра, пра, пра и — О, смъртний, не се плаши! наблюдавамъ съвременния жи
ката -за душевните, явления и
т. н. — слушайте — и слушай Язъ съмъ безприютна и не вотъ и дойдохъ до заключе
душата — си е казала вече ду
те! Великия Иорофантъ съ ма щастна племеница на фараона! I ние, че отъ деня на моята
вътрешни болести и
мата,. а «и отъ всекидневния
гически обрядъ зафиксира на Моля те, бжди състрадателенъ! смъртъ — петь хиляди години
:—: гинекология :—:
опитъ чние знаемъ, че нашите
всеки вълшебната спирала на — помогни ми!
' '• I назадъ — никакъвъ напредък
. Приема болни сутринь
душевни преживевания еж те
астралните сили въ 'нашите И съ въздишки и стонове на човечеството не е отбеле•:-:-: и следъ обедъ :-:-:
<но ; свързани съ състоянието
саркофази, и тамъ горе профазанъ. Страните все още воюна телото ни. Когато човвкъ улица 15 линия, № 16, IV уч. натори, които поемеха да на- азъ му разказахъ моята пе ватъ, хората все още вършатъ
чална
история.
е боленз» у него еж слаби и
рушатъ запрещението на вели
на
убийства, кражби и други пре"" симпатичния и ките маги, забравиха думите — Но вие бихте могли да стжпления.
познаниатр, -.и чувството и во Kuitf1»
лжжатъ. мошениспечелете
много
пари,
като
полята. _Когато оздравя — напро- IV"['vD най-добре уредения на свещения химнъ."
чествуватъ, развратничатъ, сж
стжпите
въ
кафе-шантанъ!
—
тнвъ ~ т% се засилватъ, явява по модерна бродерия е тоя при
що така, както при царуване
Яко той наруши чара,
се отново общо приятно чув магазинъ „Британия", ул. Вла- Тъма ще обхване душата му извика той. Язъ не разбрахъ то на ?моя дедо Тутанкамонъ
—
той
ми
обясни,
ство — жизнерадость, — което диславъ,№ 9 въ гр. Варна.
И мракъ ще го погълне.
— Уви! Язъ немамъ тело! — даже и по-вече. Казватъ,
следва следъ правилното функ
Деца, внуци и пра, пра и т. н. — казахъ печално.
че нравите станали по-меки —
циониране на всички органи и
Ние сме длъжни да отмъстимъ — Жалко. Кафе - шантаната не знамъ... Неотдавна азъ случоввкъ се чувствува способенъ
ние ще останемъ тукъ въ на
да наблюдава и възприема, да за самъ господинъ или госпо шите поругани твла и ще мъ- кариера безъ rfeno е невъз шахъ разговоръ между двама
можна. Може да немашъ ни пасажеои въ единъ шикозенъ
обича и.мрази, да действува и жица се дава подъ наемъ.
стимъ на всекиго, който се до
твори.
; Справка печатарската коопе косне къмъ свещените останки. що, но гвло е необходимо — автомобилъ, на който случай
но седнахъ:
замисли.
.Здравъ духъ въ здраво тв рация „Единство" за К.
— „Какъ? Да седа тукъ вси
— Право, не знамъ какво — Готвя се да отида на коло!* — е^ било и ле' написано
чкото време?" — възкликнахъ да ви измисля... Не искате нцертъ....
по знамената на много велики Всички учители и учителки азъ — и ще умремъ отъ ску ли да се заселите въ НБКОИ — Язъ не ходя на концерти
и служащи при училищата, ка. Не, азъ не съмъ съгласна". замъкъ и да изобразявате при — Но това ще бжде особен
. Въ XVIII векъ Ж. Ж. Русо, ноито иматъ да взематъ стари
— „Какво? -—загърмя дедо видението?
концертъ; "изпълнителите ще
реформатора на народното въз дългове на учил. н-енво, да се ми и ти се противишъ на моя — Сжщо не мога, вие виж пеятъ въ клетката на диви
питание, сочи: на: гимнастиката | явятъ предъ последния или та заповедь — та знаешъ ли дате съ какъвъ трудъ едва, зверове.
и туризма като мощни факто при финан. н-къ при общината ти какво ще те направя?"
едва мога за минута да се — О, това е интересно!
за да имъ се даде упжтване
ри на възпитанието.
—
„Оставете!
Какво
можете
превч.рна 'неопределена мъ
-^- Извънредно!
Байронъ, -знам. англ. поетъ, по какъвъ начинъ ще4 полу- вие съ менъ да направите? Язъ глявость, а да говоря ми е мъ
—- Безъ катастрофа не ще
чатъ
вземанията
си,
§ билъ самъ големъ спортистъ.
1знамъ прекрасно, че вие сте чително,
мине!

:; ЗДРОВО Т Ь Ж

И сега, въ нашите времена,
много хора на изкуството и на
уката, на умствения трудъ, за
да освежатъ духа си се занимаватъ съ физически трудъ и
се отдаватъ на спорта.
Кулижъ, преде, на републ.
въ Съедин. щати, всеки день
работи въ своя чифликъ. Ве
ликия норвежки писатель К.
Хамсунъ, който по настоящемъ
живее въ една вила до Берлинъ самъ си обработва гра
дините. Б. Шоу, плод. англ.
драматургъ, -се занимава съ
спортъ. Upton Slnglair, най-roлЪмия отъ днешните амери
кански романисти, ввторъ на
романитв „lOOVo" и „Наричатъ
ме дърводелецъ" всеки день
подиръ обедъ играе единъ
часъ тенисъ, Той, който най
много може би цени своето
време, който пише 14 часа на
день, отделя 1 часъ за тъй на
речената „буржуазна" игра.
И много още известни и не
известни люде. занимаващи се
съ умственъ трудъ, за да ос
вежатъ духа си. за да го направятъ годенъ за понататъш
на дейность, внимазгтъ за
здравето на телото си.
Физич. трудъ, спорта, ту
ризма. гимнастиката (умере
ните, разбира се), заякчаватъ
телото, а заедно съ това и
духа.
Но, за да не се разбере криво
всичко това, требва да се на
помни, че мждростьта е каза
на точно и ясно — здраво
твло има здравъ духъ.
Отъ прекаляването въ тру
да или въ спорта можемъ да
отпаднемъ телесно, т но има
случаи при които по-здравите
организми
се
закаляватъ,
загрубяватъ и по такъвъ начинъ ставатъ "още по-здрави,
железни, както се казва. Но
въ такова здраво ГБЛО И за
грубяло следъ това ние не
може да търсимъ здравъ духъ.
Той, наистина, не е боленъ,
той не 'е пакостенъ за други
те, но той не е й полезенъ за
техъ, защото никакъвъ го нема. Той е затъпялъ. Затова ху
баво требва да се помни:
Mens sana in corpore sanol
Дшкъ Фосъ.

Яке. Дорганъ

Призрачни писна

Д-ггь с. Мшемовъ

д-ръ д. н. гутиервзъ
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