
ГОЛ. Vill. Брой 409. Фердинанд*, 25 дбкбмврий 1982"r, Цена 1 левъ.

11жть на разруха
Възможностите за съществу

вание всеки день намаляватъ. 
Беззащитното с е л я ч е с т в о  е 
предъ гроба на неминуема еко* 
номическа смърть. Съкрушигел- 
ниятъ ударъ, който се нанесе 
върху нашия селянинъ, е ударъ 
общъ за световното стопанство, 
но тукъ на наша почва тоя 
ударъ завари особено благо
приятни у с л о в и я ,  потгогвени 
много отъ по-рано. Български- 
ятъ селянинъ цъли пегстотинъ 
години работи за джо ja на по
лудивия азнатець. А отъ тога
ва, 'ето вече повече отъ поло- 
винъ векъ, той работи за джо
ба на шепа „културни“ хора, 
к о и т о  „индустриализирате 
страната! . . . Той работи и е 
въ ноктите на шепа капитали
стически хиени. Тоя селянинъ, 
който къса отъ своя сухъ за- 
лъкъ за покриване държавния 
бюджегъ, тоя селянинъ, който 
съ поть и кръвь пой хлебодат* 
ната наша земя; тоя селянинъ, 
който носи въ телото си пар
чета железо отъ всички крги- 
ща на земята, хвърлени върху 
него въ великото кърваво не
доразумение лрсзь ьргме па 
войнитЬ, какво е направено за 
него до сега? Нищо друго, ос* 
венъ едно систематическо ог
рабване! „Огъ народа за наро
да“ -една формула, която не е 
нищо друго, освенъ една химе
ра на политическите спекулан
ти. Онова, което се къса отъ 
хлеба на селяка отива, к а т о  
субсидия н а противонародни 
индустрии и на заведения, ка- 
дето богатата класа убива вре
мето си. Политиката на субси
диране и покровителство на 
частни и временни интереси до
караха народа до просяшка тоя
га. Не е ли смешно да се че- 
татъ обявления, които подкан- 
ятъ народа да яде иапр. захарь? 
Затова, защото цвеклото расло 
на българска почва подъ бъл- 

( гарско слънце и т. н. Даватъ 
се цифри показващи колко мно
го захарь употребява евролей- 
скиятъ консуматоръ и най-пос
ле се даЕа една малка цифрич- 
ка, показваща, че българскиятъ 
консуматоръ употребява много 
малко захарь, чиято т е ж и н а  
бихъ сравнилъ съ тежината на 
употрЬбеиото к о л и ч е с т в о  
валерианови к а п к и ! . * .  
Та нима чичо съ лулата не мо
же да яде захарь? Много ш> 
вече би изялъ сиромаха, но тия, 
които го кзнятъ на тоя пйръ, 
отдавна изсмукаха неговата кон
сумативна способность! Те изя
доха неговия пай.

Покровителството на закона 
за местната индустрия забра
нява вноса на масса артикули 
и по такъвъ начинъ дава ши- 
рокъ просторъ на спекуланти
те да разполагатъ и спекули- 
ратъ съ народната поть. При 
зараждаща се индустрия, за 
която има условия, митническо
то покровителство има своето 
възпитателно стопанско значе
ние и то съ огледъ на това, че 
жертвите, които се правять се
га ще бждатъ повърнати въ 
бждеще. Обаче, индустрии от
давна стапили на краката си,

благодарение покровителството, 
е престАпно до безумие да се 
оставятъ подъ закрилата на за
кона и да използватъ монополи- 
стияниягъ си характеръ. Нека 
бАдатъ оставени при „отворе
ни врата“ и нека самостоятел
но извоюватъ по-нататъшното 
си развитие. Ще се възрази, 
че тогава, когато се заварди 
местната индустрия, държава
та прогресира.

Прогресъ, кой го се гради на 
масови лишения не е прогресъ, 
а една глупава стопанска поли
тика, кояго широко отваря вра
тите на бждещи най-страшни 
пертурбации. Мисъльта ми е, 
че при тая обща економическа 
немощь е невъзможно никакво 
стопанско строителство; а за 
економическото укрепване на 
широките народни слоеве, пре
димно земледелческото не е 
направено нищо! Въ областьта 
на външнита политика, нашата
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страна не послуша дори съвета 
на стопанскпятъ комитетъ при 
0 . Н. за сключвне на търговски 
договор*. Сърбая се радва на 
маса такива договори, Ромъния, 
предвиждайки големата аграр
на криза още презъ 1930 год. 
сключи съ Франция и Германия 
договори за предпочитане ней
ните земледелчески произведе
ния. Америка за да подобри 
положението на селяните, на
малява митата на артикулите 
отъ масова консумация. Отъ 
1930 г. имаме сключенъ само 
единъ договоръ съ Турция за 
износъ на кашкавдль и др. Съ 
една дума, до като на всЪкАде 
се води борба за спасяване на 
земледелческото съсловие, въ 
насъ става точно обратното: 
покровителствуване на ялови 
производства, не се трасиратъ 
нови пътища, селячеството се 
огъва подъ трагическия законъ 
на недояждането и съ т о в а  
бързо се отива по патя на най- 
катастрофалниятъ фалимеитъ.

Симеон* Оксиловъ,

А
(Продължение отъ миналия брой)

Този бракъ, реел. смъртность- 
та, ако ще сумираме по целия 
светъ несполучливи ге о п е р а -  
ции, въ резултатъ ще дадатъ 
„балкани отъ трупове“, за ко
ито ние говорихме по-горе.

Ясно е, че значително коли
чество отъ тези случаи са при
чинени по незнание, неопиг- 
ность или стечение на такива 
неовратими обстоятелства, ко
ито хирурга не е можалъ да. 
предвиди. Обаче възможни са 
и случаи, когато смъртьта се 
явява каго резулгатъ на не- 
брежность и даже известна 
умисъль. Но последната е не
що съвършено изключително.

Ако ще говоримъ за греш
ки, за които всеки хирургъ но
си отговорность, и преди всич
ко, морална, то не е възможно 
точно да определимъ степень- 
та на една или друга грешка. 
Често се случва не едиа, а не- 
колко груби грешки, направе
ни отъ хирурга, които не да
ватъ смъртенъ изходъ на опе
рацията и обратно—нЬщо мал
ко, некаква „дребулия“ ще от
неме живота на човека. Едно 
нещо, което се счита отъ единъ 
лекарь за груба грешка, другъ 
го намира за правило. Значи, 
единъ експергъ ще обвинява 
хирурга въ грешка, другъ на- 
противъ—ще бжде съ него съ- 
гласенъ. Като примеръ мога да 
кажа: Прочутия швейцарски хн- 
рургъ Кохеръ, най големия спе- 
циалистъ по струмите (гуши
те), счита за груба и непрости
ма грешка лекуването на тази 
болесть съ йодъ, който може 
да предизвика тежко усложне
ние—Базедова болесть, даже 
съ смъртенъ изходъ, докато 
американските лекари, герман
ски и ру. кп—даватъ йодъ не 
само при струмите, но и при 
развила с : вече Базедова бо
лесть. Тогава какъ може да 6 а - 
де САдекь лекарь, лекуващъ 
струма съ йодъ? Проф. Кохеръ 
ще го счита за големъ невежа

ние четемъ, че при некаква ка
раница еди кой си е билъ на- 
раненъ въ корема, откгр«нъ въ 
болницата и опериранъ. При 
операцията е било намерено 
единъ или неколко пребива на 
стомаха или червата. Не вина
ги, но много често такива хо
ра бързо оздравеватъ. Даже 
раняване съ куршумъ въ черва
та, не значи, че ранения задъл
жително ще мре. Статистиката 
за последните войни дава дос
татъчно доказателства. Даже 
въ нашата държавна болница 
имаме случаи, когато раненъ 
съ замърсенъ ножъ въ стома
ха и не тукъ, а въ село, е билъ 
докаранъ въ болницата, опери
ранъ и следъ 10—12 дни на
пълно оздравелъ.

Отъ тукъ ние можемъ да пра- 
вимъ заключение, че професио
налните грешки на хирурга 
требва да бАдатъ всестранно 
проучени отъ честни, безпри
страстни и знающи лекари, ко
ито ще произнесатъ действи
телно ли тукъ има грешка на 
хирурга и отъ какво е тя про- 
излезла—отъ неговите недоста
тъчни познания или о+ъ стече
ние на неблагоприятни обстоя
телства. Но може експертиза 
да намери и престАпна не- 
брежность или даже некаква 
умисъль и тогава подобенъ хи- 
рургъ требва да отговаря предъ 
строгъ и безпристрастенъ садъ 
и да носи своето наказание.

Още две думи за моралната 
отговорность на хирурга.

Той психологически не може 
да бАде безразличенъ къмъ из
хода на опергцкята. Болниятъ 
дохожда при него съ доверие 
и надежда, давайки своя жи
вот ъ въ неговите рАце и хи- 
рургътъ съ тънка психическа 
конструкция тежко преживя за 
печалния резултатъ. Трезва да

бАдешъ човекъ съ дървена ду
ша въ случай на смърть следъ 
операция да останешъ споко* 
енъ—безразличенъ. Азъ позна» 
вамъ хирурзи, които следъ по- 
добечъ случай и намервайки 
своята грешка, напуснаха про
фесията си. Въ 1928 год. въ 
Саратовъ се самоубила лекар
ката Искова—Василева, следъ 
смъртьта на другарката си Д*ръ 
Алм£ зова, оперирана отъ нея. 
И двете са били погребани въ 
единъ и сащи гроб*. Д-ръ Ис
кова—Василева съзнала себе 
си виновна за тази смърть и 
не искала да продължи живо
та си съ тази душевна драма. 
Преди 40 год. проф. хирургъ 
Коломнннъ въ Петерсбургъ се 
самоубилъ, считайки, че една 
болна, оперирана отъ него, по
чинала по негова вина, като бе
ше инжектирано голема доза 
на кокашгь,

За такива душевни преживе» 
вания добре говоря:ъ проф. М. 
М. Дитерихсъ въ книгата „Ду
шата на хирурга“ и Д-ръ В. 
Вереслсвъ въ „Записките на 
лекаря“.

Отъ време на време се явя* 
ватъ САдебни процеси противъ 
хирурзи, КАдето въпроса за ви- 
новность р е ш а в а  короненъ 
садъ. И това требва да става, 
когато действително има дока
зателства за небрежность или 
умисъль. Въ случай на недо
статъчни знания, опвтность или 
неблагоприя гни обстоятелства, 
съ въпроса требва да се зани
мава лехарскиятъ другарски 
садъ, който ще прецени не са
мо дадения случай, но и цела- 
та хирургическа деягелность на 
обвиняемия и ще го освободи 
отъ отговорность или ще нало
жи едно или друго наказание»

Д-ръ В. Тнлинскв.

Традиционната вечерь
на Търговската гимназия

въ медицината, другите не 
ще бАдатъ съгласни съ не о.

По некога чуваме обвинения 
противъ иекой лекарь, койго 
при остъръ апендицитъ не е 
сложилъ ледъ, а поставилъ топ
ло; че той нищо не разбиралъ, 
защото другъ лекарь, щом* до- 
шелъ, веднага поискалъ ледъ, 
Подобни розсАждения на пуб
лика нематъ никакво основание 
и не требва иикей лекарь да 
подържа подобни разговори. 
Много лекари действително ела- 
гатъ ледъ при остъръ апенди
цитъ и го хвалятъ. Другите, 
между кои го има маожесгво 
прочути имена, хвърлятъ леда 
и прибегватъ къмь топло. Кой 
способъ е грешенъ? Кой отъ 
лекарите е правъ—този, който 
обича ледъ или този, който го 
не признава?

Известниягъ московски кли- 
ницистъ проф. Плетневъ каза: 
„Следъ модата на женските 
дрехи, най-изменлива мода е 
лечението на болните“.

Затова, за да бАде констати
рана грешка на хирурга, груба 
или не груба, требва по въпро
са да се произнесатъ лекарите 
специалисти не само абсолютно 
безпристрастно, но и съ доста
тъчни познания въ медицината, 
иначе, ако садътъ изиска за
ключение, може да се я в и  
единъ конфузъ и срамъ на ек
сперта. Напримеръ: ако лека
рите кажатъ, че при случаенъ 
пробивъ на червата въ време 
на операция, ще има неизбе- 
женъ перитонигь, то съвърше
но е ясно, че подобни лекари 
са абсолютно невежи или още 
по лошо, че говорятъ съ прис
трастие. А благодарение на по
добни заключения, САдебниягь 
следователь, който не е въ със
тояние или не иска добре да 
прецени подобни заключения, 
създава САдебното дело и без* 
споко <i Темида, КАдето не е 
требвало.

Много честР вестниците

На 17 того, по случаи прлед
ника на търговците-Никулдень, 
Търговската гимназия, съ съ
действието на Домакинското 
училище, устрои вечеринка съ 
най-разнообразна програма и 
томбола.

Вечеринката бе открита съ 
националния химнъ, изпълненъ 
отъ ученическия хоръ при гим
назията, рАководенъ отъ учи
теля при сАщата г. Дражевъ. 
Тоя хоръ ч у в а м е  за пръвъ 
пать. Обаче изпълнението и 
вещината на рАкозодителя ни 
каратъ да верваме, че хора ще 
заеме своето место въ музи
калния животъ ка града, като 
запълни една отнавна чувству
вана празднота,

Заредиха се деклгмации и 
хуморески. Тукъ заслужава да 
споменеме не кой имена, които, 
понеже не познаваме, пропус
каме. ^

Представена бе и социална
та пиеса „Улицата“ отъ непо- 
знатъ авторъ. При все, че ав- 
торътъ е неизвесгенъ, о б а ч е  
литературната му работа е из
държана, особено откъмъ съ
държание. Това е трагедия на 
човешката душа, на човека въ 
днешното общество. Въпреки 
волята, въпреки желанието за 
човешки животъ, за разуменъ 
животъ, далечъ отъ пороците, 
човекътъ днесъ ебезсиленъда 
се бори, отпада> губи сили и 
тръгва по течението на поро
ка, за да завърши съ затворъ 
или смърть.

Кой е виновенъ за всичко то- 
Bs? Отделната личносгь ли? 
Но тя им* желанието да жи« 
fate порядъчно въ това непоря
дъчно общество. Виновникътъ

t- косоченъ отъ защитника на 
Г розданъ:

— Грозданъ умре! Кого ще 
САДйме сега?

И самъ отговаря!
— Обществото, въ което е 

живелъ „престАпникътъ“ Гроз
данъ и което го е направило 
престАаникъ!

Ето справедливия отговоръ, 
който требва да се запечати 
въ главата на всеки!

рАката, която е подбрала иг
рачите и която е поставила пи
есата—не ни е известна. Обаче 
личи, че тая рАка има похватъ, 
умее, може. Защото пиесата бе 
изнесена така, както никоя до 
сегг, изнесена отъ ученици. Не
що повече. Некои отъ участву
ващите изнесоха ролите си съ 
съвършенство, на което мнози
на признати могатъ да позави- 
дятъ. Особено: кръчмаря—Ив. 
Пастармаджиевъ, престАпни- 
кътъ Грозданъ—Ив. Андреевъ; 
защитникътъ Заездомиръ—Ат. 
Вълсвъ и Цъкалото—Дим. Ива- 
новъ.

На края, вечеринката завърши 
съ ржченицата, изпълнена отъ 
ученички и ученици прй гимна
зията, която не особено се по* 
нрави следъ трагичната смърть 
на Грозданъ отъ „Улицата“, й 
томбола, на която се раздадоха 
Ценни предмети на печеливши
те номера.

Можем ъ да пред ска жемъ, че 
ако търговската гимназия дава 
по-често такива вечери, въ края 
на годината тя ще представи 
единъ актизекъ балансъ, отъ 
значение за търговското учили
ще, отъ значение н за култур
ния жиаотъ на нашия градъ.

Кооп.

Д-ръ Дшеръ Зоншшзъ
з ж б о л Ъ к а р ь

се установи на работа въ града. Кабинета 
1-8 се намира до книжарница „София\
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питанието на подрастващето по
коление, създаватъ щастливите 
дни з а  в с е к и  н а р о д  ъ, 
който мисли да брани себе 
си и своята култура отъ своите 
врагове, отъ своите похитителя.

Най-голЬмъ дьлгь и най-за* 
служенъ дель въ тая борба за 
своя мораленъ възходъ има на
шия народъ. Изстрадалъ отъ 
войни и междуособица, той е 
платилъ скжпъ и пр̂  скжпъ да- 
нъкъ за безумието на тези, ко
ито грешиха предъ олтаря на 
своята родена.

Този, който щади, милува 
и люби семейния си цжть, той 
цени и обществото си, той мис
ли за държавата си, за инсти
тутите, чрезъ койго диша об
ществото, чрезъ които, съ дру
ги думи, се коватъ паметници
те на неговата духовна култу
ра, рожба на неговите заложби, 
на неговите ценни качества.

Християнската религия, която 
не потника образа на човека, 
но издигна неговия култъ, из
ми отъ челото му зелената пле
сени на невежеството, пресуши 
гнилата издънка на зла мисъль 
и воля —- посочи въ дълбоките 
и неведоми гънки на душата 
истинския образъ и подобие Бо
жие на човека, каза: „царство 
то божие е на децата. Докато 
всички хсра не сганатъ като 
децата, нема да влезать въ 
царството на всемира . . . " Не
винни чисти и безгрешни, те 
сж достойни рожби на видени
ето. Въ душите имъ грее лж-

Вгора година вече въ града 
ни сжществува държавно де
вическо домакинско училище. 
Придобито е съ цената на трудъ 
положенъ отъ яеколко иашй 
съграждани, радетели за кул
турното издигане на нашия 
градъ. Това сж новъ типъ учи
лища, създадени напоследъкъ, 
отъ които първото е открито 
въ нашия градъ. Това му при
дава още по-голема цена и ни 
кара съ още по голяма енер
гия да се застжпимъ за негово
то заздравяване, за правилното 
му развитие, за да оправдае 
възлаганите му надежди.

Нека признаемъ, че това учи
лище, което ще подготви утреш
ната домакинка, не е още об
заведено. Лиасватъ му некои 
най-необходими прибори, за да 
може правилно да върви уче
нието.

който свидочи за ведрата имъ 
мисъль, — ведра то бодрото 
пролетно утро, въ което яеятъ 
своите серенади майските сла
веи. Тих., кротки и свежи, те 
сж зората на у.-решния день, 
на утрешното общество и дър
жава.

А ние требва да бждемъ буд
ки като ковемъ сждбините на 
своето общество, ил своята дър
жава, на свояга Родина,

На 4 декемврий се праздну 
ва прззднкка йа хрисгияас<ата 
младежъ, — день въ който на
шата младежъ требва да затъ
не широко глжблните на своя
та душч, за да поема светлина 
на многовековната, вечна исти
на, правда, любовь и всеопро- 
щение, идеалъ чисть и безкра- 
енъ за благоденствието на об
щество, държава и нация.

Ето защо Християнизирането 
на нашата младежъ е дългъ, 
който настойчиво ни зове къмъ 
упазването на нашите културни 
придобивки за доразвитието на 
усета къмъ доброто, възвише 
ното, и правдиво начало на жи
вота, за да мсжемъ и ние утре, 
когато излеземъ и а световния 
турниръ въ пол то на култура
та да кажемъ:

—Ето талантите, ето залож
бите, които природата ни дари! 
Ние ги удвоихме, ние ги утро
ихме съ постоянство, миренъ 
трудъ и творчество, следова
телно отредете ни по завиденъ 
дель въ колелото на историчес
кия ключъ на народите, 
с. Лехчево Свещ. А. П. Илиевъ

Ученичките требва да се опо- 
знаятъ съ шиенето иа долни и 
горни дрехи, обаче за цельта 
нема шевни машини.

Ето защо, женското просвет
но благотворително дружество 
„Грижа“, изпълнявайки единъ 
свой дългъ, е взело решение 
да закупи една шевна машина 
и да я подари, при известни 
условия, на домакинското учи
лище. Съ това, домакинско учи
лище ще се снабди съ единъ 
скжпъ мебелъ за своите питом
ни, а женското просветно бла- 
гот. дружество ще запише единъ 
активъ въ своята дейность, кой
то ще му даде инпулсъ за твор 
чески прояви въ нашия общес- 
твенъ животъ.

Като поздравляваме членки
те на женското просветно бла
готворително дружество „Гри
жа* за щедрия даръ, дзденъ на

д ш училище, близко до сър
цето ил фердингшдското граж
данство, пожелаваме му и въ 
бждеще благородни инициативи, 
като сжщевременно го сочиме 
на останалите културно - прос
ветни дружлства—за примФръ.

Кугловскн.

Въ кооперативния магазинъ на 
земледЬлските кооперации въ 
града се продава салата и ре
пички зимна реколта — редъкъ 
случ й за Фердинаидъ.

Въ с. Стубелъ ще се произве
де на 25 т. м. референдумъ за 
затваряне кръчми!е. По поводъ 
на това околийския л Ькарь, око
лийския агрономъ и областния 
организагоръ на въздържатели
те-учителя К. Пенковъ сж ус
троили събрание въ сжщ.село.

Агрономството п о д г о т в я  ус
ловия за доставка за масово за
саждан ие на орехови дървчета 
въ подходящи места изъ око
лията. Желающите да се отне- 
сатъ до сжщото. Дръвчетата 
ще бждатъ почти безплатно.

Задължаватъ се всички про
давачи на спиртни пития, вне

сени отъ странство да ги дек- 
лариратъ предъ агрономството 
въ срокъ до края на този ме
сец ъ. Недекларираните ще бж
датъ конфискувани и продава
чите глобявани. НовоЕнесените 
ще бждатъ пломбирани.

fla 18 того, въ читалищния са- 
лонъ, Демократическиятъ сго- 
воръ — Ал. Цанковъ устрои 
публично събрание, съ оратори: 
запасния генералъ Лазаровъ, 
Ал. Загоровъ и Г. Филиповъ. 
Събранието бе добре посетено.

Софийския драматиченъ театъръ 
престоя въ града ни на 22 то
го и представи „Тайните на Бо- 
свора“ пиеса въ 3 действия.

Читалищното кино прожектира 
днесъ и утре „Чингизъ Ханъ“, 
филмъ, който рисува борбата 
на азиатските народи за ткх- 
пата свобода. Този филмъ тре
бва да бжде виденъ отъ всеки.

Въ статията „Лекарски профе
сионални грешки“, отъ миналия 
брой, сж допустнати следните 
грешки: I колена 1 стр. 2-ри 
редъ: Марторъ — да се чете: 
Мортонъ; II колона—15-и редъ 
технически сили — да се чете: 
психически; 31-и редъ сложно 
— да се чете сериозно; 2 стр.,
I колона 18-ти редъ — чисто, 
да се чете честно.

ВлЪзълъ е отъ 20. IX. н. г. въ 
редовете на Националъ-либе
ралната партия (Г. Петровъ) г. 
Евгени Кузмановъ, отъ с. Дол,- 
Вереница, адвокатъ въ града ни.

ЕДИНЪ ЖЕСТЪ
на Женското Просв. Благотв. Д»во „Грижа“

1 0 0  вида илюстровани картички 
50 вида пликове и хартии луксозни 

Изгледи отъ гр. Фердинаидъ 
Албуми за картички - 
Албуми за поезия (спомени)
Визитни картички— всички видове 
Азбучници - всички номера

ще намЪрите само въ но: ага книжарница при 
печатница „Животъ“ -  Фердинаидъ

1-з га». Фердинаидъ
АЛЕКСАНДЪРЬ ИВАНОВЬ 

гр. Фердинандъ
продава доброкачествени всЪкакви видове 

брашна отъ мелница „Червенъ БрЪгъ“
1—з- на Българска Търговска Банка.

ш ййГ И З Б О Р  Ь  КШАТН
Пристигнаха ми г о л Ъ м ъ  и з б о р ъ  съ намалени це
ни Русенски и Старо-Загорски таблени кревати—единични и 
двойни, разни цветове, съ пейсажи и фурнири, имитация на 
Птичи яворъ, Коренище и др., тржбни кревати комплектъ съ 
пружини, удобни за пренасяне безъ повреда. По здравина и 
качество не отстжпватъ на английските такива. Пристигнаха 

сжщо кушетки за почивка и др.
Едно посещение е достатъчно, за да се уверите въ горното.

6-8 Съ почитание: ЯСЪНЬ ПЕТКОВЪ,

Бъчви, бадънн, бурета, кантари и 
разни други вещи се продаватъ 

много евтино и вейко време.
Споразумение и виждане при: 

Любомиръ Ив. Коларовъ, адвокатъ и 
3-3 Иванъ С. Узуновъ, бакьрджия—Фердинандъ.

Дава te  наемъ
самостоятелна к&ица, основно ремонтирана 

на БР. МЕДОВИ.
3—3 Споразумение: Иляа Райчеаъ

ОКАЗИОНЪ
Но случай изселване продава се на износна 

цена гарнитура мека мебелъ.
Споразумение:

2*3 домъ СТОЯЯЪ СЕМЧЕБЪ—тукъ.

Изъ цикъла „Деветь години назадъ'“
— Разкажи. Интересно ще е. 

Пъкъ и ти разправяшъ съ тол
кова увлекателенъ и лекъ езикъ 
—повиши гласа си русата Btpa, 
единствена дъщеря на запасенъ 
полковникъ, галена студентка по 
философия.

Тая вечерь се 6txa събрали 
въ богатия домъ на полковника 
всички приятелки на Вера, за 
Дй Нразднуватъ нейния дваде* 
сеть и трети рожденъ день.

Думите на Вера бЬха отпра
вени къмъ мургавата Ваня—най 
близката й приятелка. Бедно, 
ио трудолюбиво и е за въз- 
растьта си интелигентно момиче. 
Стегнатите и съвети винаги 
намираха приложение въ дела 
та на лекомислената Вера.

Презъ целата вечерь тя не 
беше отронила нито една дума 
и внимателно разглеждаше ед 
на снимка, останала споменъ 
отъ безредиците на 23-та го
лина. Като чу поканата на В е 
ра тя повдигна глг.вя, присви 
гжети клепки надъ дълбоките 
си черни очи, понамести се ва 
стола и започна тихо, съ едва 
долозимъ шепотъ.

—Беше преди деветъ години 
Нащиятъ малъчъ градъ тънеше

въ спокойствието на тихата лу
нна нощь. Бела септемврийска 
нощь. Луната нежно галеше 
плодородните поля, а кжщите 
се кжпеха въ мекотата на ка* 
дифяните й лжчи. Вечерьта, съ 
своята бела луна, беше измес
тила едва доловимо ясния есе- 
ненъ день. Тукъ таме почнаха 
да се чуватъ провлечени песни 
на съденкяри. Царевицата бе
ше прибрана и требваше да се 
изчисти — затова всека бела 
нощь—всеки дворъ канеше на 
бе пейка. Младите, едва доло
вили звука на седенкярската 
песень бързатъ да заематъ мес
тата си върху грамзденъ купъ 
царевица. Гласовете все пове
че поематъ наШата хуб&ва род
на песень. Слушашъ пЪсевьта, 
примесена съ тихото шумолене 
на изсъхналите царевични лис
та подъ попуканите пръсти на 
белачите и радость пропълзява 
въ душата ти. Ехъ, работенъ 
нашъ народъ!—излива възторга 
ка препълнено сърце. Изчисте
ните мамули хвърчатъ бъ  над- 
препусквоне докато <зематъ спо
койно м кстото си на другъ купъ. 
И така намалява единия за смет
ка на другия, докато остане са

мо чистата царевица. Цареви
цата е свършена. Песните про- 
дължаватъ да разкъсватъ бе- 
лата тишнна на нощьта.

Полунощь е отдавна.
Всички спятъ съ озарени ли

ца и сънуватъ чудни съншца. 
Градътъ е заспалъ дълбокъ 
сънь. Но тоя сънь не трае за 
дълго, неколко изстрели про- 
цепввтъ нощьта и прекъсватъ 
сънищата.

Скачатъ сънни, тревожно пи- 
татъ единъ другиго!

„Какво е? — Що става?“
Въ отговоръ блесва въ стък

лата на прозорците червено 
отражение отъ буенъ пламъкъ. 
Огненъ сигналъ за парабелните 
истрели, който хвърлятъ буйна 
светлина въ самото лице на лу
ната. А тя все така спокойна 
бди надъ неспокойния градъ. 
Тръпне градътъ, гледатъ хора
та, безъ да вникнатъ въ ужас
ния звукъ на огнестрелното 
оржкие. По улиците шумъ и 
нера пгадаемо тичане. Блесна ми• 
съль. Не е лн това бунтъ?.—Не 
л ъжеше инстинкта. Беше бунтъ. 
Повдигнаха глезите си тълпи
те, отвориха полукаки юмруци 
онеправдалите въ живота.

—А после?—Питаха се всич
ки. Нима това е всичко?

Сърцата бцех$ въ неизвест*

ность и чакаха отговоръ отъ 
настжпващия день. Деньтъ е 
по-блязъкъ на хората. Съ него 
по добре се споразумяватъ въ 
недоуменията си човешките мо
зъци. И така, сугриньта, разбра
ха всички истината. Беха на
дошли отъ всичките села мж- 
жете съ слънчогледови тояги 
давъзстановятъна земята брат
ство и равенство.

Следващите дни дойдоха тех
ните братя въ бронирани авто
мобили съ железни каски на 
главите и картечници задъ гърба

Стана страшно. Стреляха ед
ните — другите отговаряха и 
така борбата се ожесточаваше 
повече. Видехме тогава смъргь- 
та да развява черни крила надъ 
още неживели, обични момци. 
Скръбьта по преживенъ ужасъ 
сви сърцата на сжщите седен 
кяри и песеньта заглъхна. По* 
тржпна градътъ, сви вежди ста
рика, а сина изчезна.

Огоста лениво провлече сгонъ 
и зарони кървави капки. Загър
ни се белата септемврийска 
нощь. Луната заплака съ гор
чиви невидими сълзи. Залутаха 
се псета изъ околностьа^. Чер
ните гарвани кацаха съ гро- 
зенъ грачъ надъ безмълвните 
кариери на калето и се чудеха 
надъ глупостьта човешка, * Ma

nilas vanitatum et omnia vanitas“ 
пееше бистрия кристаленъ из
вора

Затече живота въ по ранш
ното си спокойствие. Започна
ха сватби, празненства. Зачу се 
и песеньта по беленките, но 
некакъ по-тжжно, по-гроздно. 
Защото и днесъ Огоста крие 
въ гънките на новата си дреха 
циментираните гробници на из
битите презъ белите септем
врийски нощи.

Започнала, отначало, тихо своя 
разказъ. Ваня се увлече и може 
би предъ погледа й се меркаха 
картините на това, което раз
казваше. Защото разкри широ
ко зениците си и отправи въ- 
просителенъ погледъ къмъ ста
рия—бащата на Вера. Полков
ника протегна ржка, като че ли 
го заболя левата страна и про
шепна:

— найстина, деца, черни бе
ха ужасите на белите септем
врийски нощи преди деветь го
дини •.. г

Василка Кръстев^

Поржчки за металически и 
каучукови печати се пряематъ 
въ книжарница и печатница 
„Животъ*—1Фердинандъ.


