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С е н з а ц и я т а
Духовниятъ животъ иа бъл

гарина е пречупенъ иотра*енъ 
въ странични, далечни на про
греса, импулси. Товг, което ста 
р т̂ Я  наричаха „здравъ духъ“ 
днесъ почти не сжщеавуна. 
Войната измени праволинейния 
пжть на напредъка, раздруса 
свЯта и разбърка умоветЯ. Тия, 
които се завърнаха отъ бойно
то поле не намЯриха ония ус
ловия на духовенъ животъ, ко
йто напуснаха, а и самитЯ тЯ 
донесоха умора и отвращение 
къмъ живота — отъ епна стра
на, а отъ друга — често из- 
бликващъ импулсъ къмъ бързо 
изживяване, „наваксване“ на 
онова, което сж загубили презъ 
годинитЯ, изтлЯли мжчително 
на фронта. Постепенно духове- 
тЯ бЯха обвзети — било отъ 
умората, било отъ избликващи- 
тЯ импулси, плодъ на тжгата 
по „старото време“. Малцина 
се заеха да продължатъ отно
во прекжснатия пжть на духов
ната култура, а мнозинството 
обикна лекотата на живо
та, случайнитЯ радости, ефек- 
титЯ. Спекуланти и търгаши 
съ човЯшкия духъ и неговата 
неутолена жажда схванаха вед 
нага кое по-предпочита публи 
ката и започнаха да я гъделч- 
катъ и мамягъ, съ евтина „ду
ховна“ храна. КриминалнитЯ 
романи започнаха да се търс- 
ятъ и четатъ отъ старо и мла 
до. ФангазиитЯ се изостриха, 
„детективскитЯ“ романи създа
доха манияци. Тия манияци че- 
тЯха за Натъ Пинкеотона, Никъ 
Картера, Шерлокъ Холмса и ре 
дица още фантастични „герои“ 
— и по тоя пжть ослЯпиха очи- 
тЯ си за действигелностьта. А 
тъкмо по това време — непо- 
срЯдствено следъ войната — 
действителностьта стана теж
ка, черна. Гладътъ и мизерията 
парадно шествувахз, а в с е 
пакъ жаждата за красивото, 
необикновеното, извъндейст- 
вителното — се разрасгвзше.

Тъкмо тогава търга шитЯ съ 
човЯшкия духъ изнесоха на мо
да сензацията.

Съ голЯма тънкость, съ го- 
лЯми подробности започнаха да 
се описватъ всички убийства, 
Самоубийства, любовни оргии и 
пр. Тия сензации донасяха — и 
до сега още донасятъ — много 
четци на ежедневната преса, 
която откри специални „крими
нални" страници, даже създа
доха се и специални криминал
ни вестници. Взеха се мЯрки 
Отъ закона, забраниха се кри
миналните романи, описания 
на оргии и всичко порноГраф- 
но, но. . . публиката все още 
търси сензацията и, за Съжале
ние, все още я намира. Читате- 
льтъ остава недоволенъ, ако

Съ наближаването на топли 
тЯ дни неспокойствието на дсб- 
ритЯ майки нараства.

И, наистина, твърде обикно 
вено явление, особено въ села
та, кжцето невежеството по от 
глеждането на детето е изоб- 
йцо по-голЯмо, да се наблюда
ва едно голЯмо увеличение на 
заболеваемостта у децата съ 

наближаването на топлитЯ дни

въ своя весгникъ не срещне 
нЯщо, което да възбуди него 
вата жажда за „необикновени* 
нЯща фантазия. Той отхвърля 
вестника, когато е недозоленъ 
отъ събитията на деня, често 
пжти, съ израза:

— Какъ, нито едно убийство! 
Ягъкъ за левчето, което дадох ь 
за вестника!

Несериозното четиво създаде 
и другъ типъ манияци — кино- 
манияци. Неудовлетворени отъ 
обикновенитЯ събития на деня, 
тия хора сж страстни любители 
на кинопредставленията, защо- 
то, знае се, тамъ деиствител- 
ностьтл, често пжти, се дава 
въ розово, фантастично освЯт- 
ление. Тя събужда мечти по 
непознати свЯтове, чужди при
ключения и изживявания. . . За 
смЯтка на това мнозина прене 
брЯгнаха театралното изкуство, 
защото то е по-реално, следова
телно по-обикновено и по-близ-. 
ко до действителностьта отъ 
която мнозина искатъ да “из- 
бЯгатъ“, или пъкъ за кратко 
време да я забравятъ.

ЗачестилитЯ напоследъкъ у- 
бийства дадоха лоша духовна 
храна на българското население, 
привикнаха го да чете за тия 
ужаси, като за нЯщо обикнове
но. Това примирение съ ужаси- 
тЯ е подготвено отъ сензации- 
тЯ, отъ крнмияалнитЯ и други 
отъ подобенъ родъ четива.

Тъкмо тоя зловоненъ духъ 
на разложение трЯбва да се 
претжпи и премахне! Народтъ 
трЯбза да гледа съ реални очи 
на действителностьта и да взе
ма мЯрки, чрезъ здрава прос- 
вЯта, срещу лекиятъ духъ на 
криминалистиката и поронгра- 
фията и това ще избистри об
щественото съзнание.

Избистрянето е належаще и 
необходимо. Пресата трЯбва да 
спре сензационигЯ описания на 
‘фажбитЯ, убийствата и др. сен
зации отъ подобенъ родъ. Всич
ки трЯбва да се отвратимъ отъ 
сензацията, като отъ зловредна 
болесть на българския духъ и 
да видимъ истинската действи- 
ствителность такава, каквато е. 
Животътъ е реаленъ и законо- 
мЯренъ — трЯбва да се под- 
чинимъ на тия закони, а не да 
летьмъ изъ чуждитЯ на ззко- 
номЯрностьта и здравото мис 
лене простори. Здравото чети
во, пренебрегваната родна ли
тература, която не е сензацио
нна, а близка до действител
ностьта — ще ни насочатъ пра
вилния пжть на духовно разви
тие — пжть, очистенъ отъ гру- 
бостьта на сензацията и слу
ча йнитЯ ефектй, пжть, по кой
то може да се гради истйнска 
духовна култура.

на годината.
Диарията е една отъ най-ти- 

пичнитЯ и най чести болести, 
отъ която страДатъ една голЯ
ма часть отъ децата и по-спе- 
циално бозайничетата.

ВсЯки знае що е диария или 
дрисъкъ: твърде често (3—4—7, 
до 30 пжти на день) отиване 
по-голЯма нужда на течни или 
полутечни изпражнения (екскре-

менти).
Въ зависимость отъ това дз 

ли е, отъ кжсо или отъ дълго 
време, различаваме остра и хоо 
ническа диария; последната ви 
наги бива едно удължение 
и продължение на първата.

Нека за днесъ оставиме на 
страна хроническата диария и 
различнитЯ видове остри у въз 
рлсгния, за да се занимаеме са 
мо съ така наречената зелена 
диария у бозайничето.

Тая диария е най-обикнове 
ната и почти всички не добре 
отгледвани бебета страдатъ отъ 
нея.

Тя се характеризира съ едно 
твърде често ходене по голЯ
ма нужда на малкото дете на 
рЯдки или ^полурЯдКи зелени
кави (отъ дето е името на ди 
арията) или желгени^ави екс- 
кременти; изобщо не придру 
жена отъ никаква температура, 
нито отъ каквито и да сж дру
ги сериозни симптоми. Общото 
състояние на детето о с т а в а  
почти нормално.

Но продължили се това па 
тологическо състояние, апети 
тътъ бързо намалява, бебето 
губи отъ теглото си, за да ста 
не съвършенъ „скелетъ“ при 
тежкитЯ, продължителни и пре
небрегнати форми. Въ такъвъ 
случай, за щастие сравнително 
рЯдко, не се ли взематъ бързи 
терапевтични мЬрки, пеленаче
то може да умре отъ пълно 
изтощение.

Въ противовесть на инфек- 
циознитЯ детски диарии (дч- 
зонтерия, азиаятска холера, ти- 
фусна трЯска, тубелкулоза и 
сифилиса) зелената диария у 
бозайничетата, която е много 
по честа, не е микробна, а се 
дължи изключително на грЯш- 
ки въ храненето на детето.

Тя се появява най-често къмъ 
третия или четвъртия месецъ 
отъ раждането, следъ (първото 
очистване на червата, които из 
хвърлятъ мекониума. Въ тоя 
периодъ, радостна отъ постепен 
ното и правилното увеличение 
теглото на детето, което доби
ва приятенъ розовъ цвЯтъ—из- 
разъ на радость и здраве, съз
нателно или несъзнателно кър
мачката увеличава количество
то и числото на ежедневнитЯ 
бозаения, детето се прехранва 
и следъ няколкодневни подриг- 
вгния, диарията се настанява.

Изморявайки крЯхкия детски 
организъмъ и отслабвайки ес
тествения имунитетъ, горЯщи- 
тЯ дни сж единъ сериозенъ 
(но не и най-сжществениятъ) 
факторъ въ появяването на дет 
ската диария,

Другъ пжть Диарията черпи 
своята Иричйна въ неподходя 
щето за детския организъмъ 
майчино млЯко. Въ такЯвъ слу
чай се касае До истинско ин 
дивидуално йепочасяне (идио- 
синкразия) на МлЯкото. По не 
обходймость последното трЯб 
ва да бжде замЯстено съ ка 
Щици и суИи.

Но азъ бързамъ веднага да 
забележа, че подобни случаи 
сж много голЯма рЯдкость и 
следователно практически тЯ 
не сжществуватъ.

Азъ праВя тай забележка, за
щото човЯшкото млЯко, оста
вайки си най добрата и най-ес- 
тествената храна за бозайниче
то, по никой начинъ не желая 
щото нЯкои кокетни или работ
нически и други дойки, които 
срещатъ известни трудности 
прлд кърменето на бозайничето

си, взематъ претекстъ и морал 
на подкрепа отъ това изключе
ние и лишатъ детето си отъ 
последната капка майчино млЯ
ко, ксяго никога не е за пре-. 
небрежение, винаги полезна, не 
обхолима и здравотворитглна.

Но най-честата и най-важна 
причина за детската диария е 
изкуственото хранене на бозай
ничето.

Нормални д е ц а ,  правилно 
хранени съ нормално женско 
млЯко, не страдатъ почти ни
кога отъ диария. При всЯкн 
случай, такава диария е лека, 
бързо преходна и не оставаща 
никакви патологични следи.

Напротивъ, диарията се поя
вява у бебета, хранени съ жи
вотинско млЯко, или твърде 
ранното, и л и  прЯкомЯрното 
имъ даване на брашнени про
дукти.

За разлика отъ предшеству 
вашата тая диария, освенъ че 
е много по-честг, тя е и много 
по-сериозна; силно отслабване 
иа бебето, което въ растояние 
на 3 — 4 месеци се превръща 
на истински скелетъ — патело 
гическо състояние, което въ 
медицината се нарича атрепсия.

За разлика отъ диарията на 
деца, кърмени съ майчино[ млЯ 
ко, дрисъкътъ у бебетата, хра
нени не съ майчино млЯко, ес
тествено твърде често оставя 
сериозни патологически следи, 
основа на нови вторични забо- 
лЯвания. ** *

Механизъмътъ на зелената 
д и а р и я  у бозайничетата е 
простъ. Прехранването и непод
ходящата храна възбуждатъ 
едновременно клЯткитЯ, пред
назначени за ф абрикуването на 
ж л ъ ч к а т а  и перисталтиката 
(свиването и разпущането) на 
червата. Огъ своя с т р а н а

„Новия пжть“ на Янаки Па- 
новщината е не само погрЯ- 
шенъ, но дори и лъжливъ. Из
несеното въ неговия вестникъ 
отъ 15 того по отношение на 
запасното офицерство, е плодъ 
на злобата му по негова лична 
непркязънъ и за това го отми
наваме съ едно възмущение и 
презрение.

Недостойно е за когото и да 
било да изнася протоколитЯ на 
едно дружество, особено това 
на запасното офицерство, въ 
колонитЯ на самозвани вестни
карски листове, за да аларми
ра обществото.

Това му деяние не ще мине 
така, защото знае се какъ се 
опита той да стане господарь, 
макаръ и за 3 дена, на едно 
дружество, но мина му леси- 
ца пжть. Нека помни г-нъ Па- 
н.»въ, че това не е партийна 
организация, за да плещи той 
каквото си иска. Ако той има 
лични отношения спремо разни 
лица, които сж му неприятни, 
не ще му бжде позволено да 
излиза отъ името на дружест
вото на запаснитЯ офицери, за
щото не му прави честь и за 
щото не е оторизиранъ за това.

Злобата му го е поставила 
въ положение на едно умопо- 
мргчение, за да незнае какво 
пише. И за да окраси с в о я  
езикъ е взелъ главно и лъжа
та съ себе си, за да му бжде 
съпжтница.

Онова, което г-нъ Пановъ из
нася за г-нъ Окол, начадникъ

жлъчката на свой редъ и тя 
увеличава свиването и разпус
кането на последнигЯ.

Зеленикавиятъ цвЯтъ на из
пражненията се дължи именно 
на излишека отъ жлъчка въ 
изпражненията.

* *
Да резюмираме. Зелената диа

рия у бозайничето — различно 
отъ микробнитЯ—е патологи- 
ческо явление у малкото кър
маче, предшествувана и причи
нена най-вече отъ неправилно
то и нередовно кърмене съ жи
вотинско (не човЯшко) млЯко 
или твърде ранното • му под
хранване съ брашнени или дру
ги още по-опасни хранителни 
продукти; увеличена презъ го- 
рЯщитЯ дни следствие умора
та, която топлината причинява 
върху детето и ферментацион
ната й способности върху хра
ната; въ повечето случаи не 
придружена отъ никакви сери
озни общи симптоми, нито отъ 
температура; изтощаваща бебе
то и по нЯкога, при сериозни- 
тЯ и рЯдки случаи, усложнена 
и последвана отъ дълбоко из
тощение на кърмачето (атреп
сия), превръщайки го на „сЯн- 
ка“, отъ к о е т о  кърмачето, 
следъ 3 —4 месечни страдания, 
може и да умре; и предразпо
лагащи болното (особено при 
кърмачета, отгледвани съ кра
ве или козьо млЯко или пъкъ 
съ брашнени и други хранител
ни продукти) къмъ кови много 
по-продължителни и по-тежки 
вторични заболЯвания. (Следва).

Д-ръ Авр. Ив. Рапонскн
дипломиранъ по хигиена 

и бактериология.

Р. S. Въ следующитЯ статии 
ще разгледаме предпазнитЯ и 
лЯчебни мЯрки противъ дрисъ- 
ка у бозайничетата.

дружеството на зап, офицери 
тукъ свика още на 3 того из
вънредно общо събрание, за да 
се даде и отъ г. Околийския 
началник ъ освЯтление за това, 
което и по-рано се знаеше отъ 
самото дружество. Събранието 
се състоя въ 7 часа сл. обЯдъ, 
на коехю приежтетвуваше и г. 
Окол. началникъ, к о й т о  е и 
членъ на дружеството. Такива 
обяснения г-нъ Окол. начал
никъ даде подробно. Обаче въп- 
рЯки поканата, която тогава и 
лично се направи на г. Пановъ, 
той не дойде на събранието, 
макаръ че то се свика главно 
по негова вина, за даседадать 
пълни освЯтления. Едва когато 
стана въпросъ за изключването 
му, той 6Я доведенъ отъ г. В. 
Чавдаровъ, но 6Я късно, поне* 
же часътъ бЯше къмъ 11 ве» 
черьта. Че не е дошелъ навре
ме, никой не му е виновенъ. 
Думата му се даваше, но нЯ
кои членове категорично зая
виха, че не желаятъ да му се 
дава думата, даже и да го слу- 
шатъ. „Който е искалъ да го
вори, да е дошелъ на време. А 
че е ималъ работа, това не е 
извинение, защото в с Я к и си 
има работа“—заявяваха тЯ,

За писаното пъкъ въ сжщия 
в. „Новъ пжть“ за г. генералъ 
Сирмановъ, председатели на за* 
пасното офицерство н Федера
цията на запаснитЯ офицери и 
подофицери въ България, е сж- 
що отъ злобата му, че е вече 
иаключенъ отъ дружеството и

Йимеонъ Марйновъ
.......;....—-........

Зеленото диария (дрнеда)
у  д е ц а т а

Недостойно е
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още повече, че г. Пановъ мис 
леше да се налага, както се с 
опитвалъ и ва други мЯста. Не 
е искалъ г. ген. Сирманозъ да 
прем хза партиитЯ. Вишиягъ 
съюзенъ съкегъ, заедно съ пред- 
седателитЯ, взе решение съ 
съответна резолюция, която е 
челъ и г нъ Пановъ, че се обя
вихме нротивъ партизанщината 
въ партиитЯ.

Ние не бЯхме противъ пар
ламента, а противъ мързела и 
нехайството на народните пред
ставители, които не посещаватъ 
заседанията редовно. Б Я х м е

противъ качеството и количест
вото въ парламента не само се
га, а и въ миналото. Не исках 
ме диктатура, а искаме дикта
тура на ззконя и реда и да се 
постави всЯки на местото му. 
Не управниците да зависятъ 
отъ партизанщината за угода- 
та на този или онзи, а отъ ин
тересите на народа и държа
вата.

И за това, когато се пише 
нещо, да не се изнудва четеца 
съ неверни неща, защото е не
достойно.

Хр. Т. Гавриловъ.

З а  д е т с к и х - Ь  к о л о н и и
Въ времена на страшна кри- 

за, каквато преживЯвать наро
дите днеска, която се обърна 
ла въ едно народно бедствие, 
което бързо унищожава сред
ните и дребни еснавски и зем- 
леделски стопанства, разстрой
ва семействата имъ, членовете 
на които пролетаризирани, нЯ- 
майки к/кде да продаватъ своя 
трудъ, сж обречени на бавно 
изгладняване, а поколенията на 
израждане, — образуването на 
детска колония въ града ни е 
похвална инициатива. Решение
то да бжде безплатна за лЯтов- 
ничетата показа, че въпроса е 
правилно разрешенъ. Така бед
ните родители, чиито деца 
иматъ най-го лема нужда отъ 
възобновяване силите си, (кои
то въобще 'не сж имали съ що 
да ги подържатъ,) ще могатъ 
да удовлетворятъ тия нужди.

Ние като виждаме физичес
кото укрепване на децата, сме 
длъжни да обърнемъ внимание 
на отговорните места, да пред- 
виждатъ въ бюджетите си су
ми за тия летовища.

Борбата ни особенно требва 
дабжде насочена за извоюване: 
държавата да отпуска необхо
димите средства за обзавежда
не и издържка летовищата за 
децата. Управата и обзавежда
не на летовищата най-правил
но е да бжде предоставена на 
родителите, които ще си изби- 
ратъ комитетъ за цельта.

Прехвърляйки върху държа 
вата грижата за финансовата 
издръжка на детските колонии, 
ще бждатъ пресечени летища
та големата експлоатация)! коя
то вършатъ некои д-ва съ въ
проса. Така въ Варна има детс
ки летовища къмъ Чиновничес
кото д-во, Съюза на попул. 
банки и др., които съ високи
те такси, (къмъ 2000 лева на 
дете за 20 дена), пресичатъ пе-

тя за действително нуждающи- 
те  се деца отъ физическо въз
становяване, а поставятъ ненуж 
дающите се богагски деца, за 
да бедатъ  освободени отъ ро
дителите си, като последните 
вероятно се предаватъ презъ 
това време на разгуленъ жи- 
вотъ изъ плажовете, баните и 
курортите за разнообразие! Отъ 
друга страна пъкъ големата 
спекула вършена надъ дщата, 
спомага за подържане на една 
склшо платена бюрокрация, коя
то е истински позоръ на днеш
но време!

Никола Ангеловъ.

И змислица ш 
клевета

Писаното отъ нексй си „Чи
човия остенъ“ въ в. „Будил- 
никъ“ отъ 19 того противъ ме
не, го моля да го опровергае 
отъ начало до край, измислица 
и клевета, като същевременно 
излезе и съ името си, а не да 
се крие. Иначе ще„бъда при- 
нуденъ до прибягна до съда. А 
за да не остане пъкъ въ обще
ството впечатлението, че това, 
което се пише е така и до кол- 
кото партизанит-fe щадятъ чес- 
тьта на хората, ще изнеса под
робно къде съмъ билъ презъ 
9-и юний и септемврийските 
събития 1923 г.

Това ще направя не за да 
се оправдавамь, а да се види 
съ какви средства си служатъ 
некои хора, за да насаждатъ 
политическия развратъ въ маси
те, служейки си съ нечестни и 
непочтени средства.

Хр. Т. Гавриловъ

Печатница „ЖИВОТЪ“ — Фердинандъ

Хроника
— На учредителното събра

ние на Фердинандската друж
ба въ София за настоятелство 
съ избрани: 1. За председатепь 
Ятанасъ Димовъ, 2. подпредсе- 
датель Любомиръ Коларовъ,
3. касиеръ Ем. Емануиловъ.
4. секретарь Петъръ Г. Мате-
евъ, 5. библиотекарь Д-ръ X. 
Меламедовъ; съветници: Мла- 
денъ Синигерски и инж. Пър- 
ванъ Бъчваровъ. (Заслужава 
да се отбележи, че г. Синигер- 
ски, който бе избранъ за пред- 
седатель на дружбата, поради 
претруланостъ въ работата, от
стъпи местото си, като изказа 
готовность, макаръ и като съ- 
ветникъ да бъде максимумъ 
полезенъ на дружбата, най-ве 
че съ връзкигЪ, които има 
като добре познатъ обществе- 
иикъ); контроленъ съветъ: 1.
Стоянъ Семчовъ, 2. Михаилъ 
Коларовъ, 3. Евстати Горановъ. 
Въ идущия брой ще дадеме 
специална статия за целите и 
задачите на Фердинандската 
дружба въ София.

— На 30 того въ гр. Берко
вица новооснованиятъ спор- 
тенъ клубъ въ града ни „Сла
вия* ще има мачъ съ сп. кл. 
„Юнакъ“ Берковица.

Получи се въ редакцията ни 
последния боой отъ год. 111. на 
сп. „МОДЕНЪ ЖУРНАЛЪ“ 
съ следните безплатни прило
жения: отделна книга романъ 
„Ирена““ (104 стр.) отъ Албе- 
рикъ Шое, две отделни прило 
жения съ увеличени кройки и 
модели и отделно големо мно
гоцветно приложение — мотиви 
за столовая — български стилъ. 
Умело подреденото списание 
съ своите необходими отдели 
като: дамско и детско облекло, 
бельо, бела и цветна бродерия 
филе, пуанласъ, апликация, бъл
гарска бродерия, разкажи, гот 
варство, театъръ, съвети и ре
цепти, медицина и др, постави 
сп. „МОДЕНЪ ЖУРНАЛЪ“ 
въ първите редове на нашата 
домакинска лигеретура. Благо 
дарение големия тиражъ, спи
санието при толкова изобиленъ 
и хубавъ материялъ е само 150 
лева годишно. Най-горещо пре
поръчваме „МОДЕНЪ Ж УР
НАЛЪ“ на всички дами и гос
пожици, обичащи хубавото. 
Редакция: София, Леге Базаръ.

t

ВАЖНО!
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Съобщавамъ на многобройнитЪ си клиенти, 
че отъ 1 юлий 1933 год. се премЪстихъ о тъ 1 
ханъ „Червенъ ракъ“ въ хотелъ ,5Н®К©- 

—ГР- Фердинандъ, където всички 
клиенти винаги ще намЯрятъ закуска на ска
ра, добре обзаведена кухня, хубави бЯли и 
червени вина— „момина сълза“, чисти лЯгла 

за спане и бърза прислуга. 
Продължавамъ да продавамъ цигли и тухли 
отъ собствената ми фабрика и да закупувамъ 
слънчогледове семе за собствената ми фаб

рика и всякакви зърнени храни.
Едно посещение е достатъчно за увЯрение.

ft

1-3 Съ почитъ: Миланъ Димитровъ.

Петъръ Иииевъ
сараф-ь — ФердинаиАъ

въ собственото си здание
К у п у в а  и п р о д а в а  в с я к а к в и  с а р а ф 

с к и  exos&sf и  п л а щ з  н а й ^ д о б р е  з®
ЗЛАТНИ МОНЕТИ: жълтици, турски лири, суфорини (пенда- 
ри), махмудии, ирмилъци, хариета, рубиета и др., коронки отъ 
зъби, пръстени, обици, халки отъ златни часовници, РЪЧНО 
ЗЛАТО (плавано), СРЕБЪРНИ ПАРИ каквито и видове да 
съ: петолевки, левове, рубли, цвънци и др., гривни, обици, 
павти, ВИДИНСКИ ОБИЦИ позлатени и др., облигации в ся 
какви за гаранции и др. 1 *3 Приема само понедЯлиикъ.

ш т~ в а ж н о  " « а
Бръснарница „Леге“ на Ибро Османовъ

до книжарница „София“, подстригва дамски, детски и 
мъжки коси съ добри работници.

1-3 Приема абонати на низки цени.

АЛЕКСАНДЪРЪ ИВАНОВ Ь 
търговецъ — Фердинандъ

разполага въ склада си съ всЯкакъвъ видъ специ
ални машинни масла, грезъ—везелинъ за трактори и 
вършачки и „Сектолъ“ за унищожение на мухи, дър

веници, бълхи и други.

КМЩА МАСИВНА.
съ 3 дукяни, на 2 етажи, железобетонна постройка, съ 10 
стаи, подъ цЯлата посгройка маза, съ 400 кв. метра дворъ, на 
главната улица, срещу хотелъ „Македония“—гр. Фердинандъ, 
съ водна и електрическа инсталации, днесъ да я правите ще 
струва надъ 800 хиляди лева, азъ я продавамъ за 650 хиля
ди лева. Разноски по документа за смътна на продавача. Кой* 
то има пари да побърза и кули. Такъвъ късметъ се случва 
въ 50 год. веднажъ. Правя улеснение въ изплащането 2 год.
1-3 За споразумение? Оетръ Илиев ь—Фердинандъ.

ХЛЪБЪ, МАМО
Черната туника на нощьта 

покри града. Нито една звезда 
на хоризонта. Всичко з а е  п а  
дълбокъ с ъ н ь. Неописуемо 
мъртвило завладя крайния квар- 
талъ, въ който учительтъ П. Л. 
вървЯше саминъ всрЯдъ мър
сотията и кальта на улицата. 
Напразно напрягаше слуха си 
дано чуе нЯщо.

Тишината се наруши отъ 
градския часовиикъ, който уда
ри 10.

Единствениятъ човЯкъ, бро- 
дещъ като призракъ въ голя
мата тъма, се спре до една не- 
бЯлосаиа, полусрутена кжщи- 
ца. Въ нея презъ залепенитЯ 
съ стари вестничета прозорци, 
въ която не проникваше слън- 
чевъ лжчъ, нито льха на днеш
ната радость живЯеше Рина 
най-способната му ученичка.

До ушитЯ му достигна слабъ 
и изнемощЯлъ детски гласъ.

Прилепналъ до прозореца, 
долови тихо ридание, к о е т о  
постепенно се обърна въ силенъ 
плачъ. 1 ова бЯше плачътъ на 
детето, отъ чиито гърди се из
тръгна гласътъ. . . Детето пла
чеше и учительтъ чувствуваше 
неговата мжка. Той сЯкашъ се 
сЯщаше защо е този задавящъ 
плачъ. И песе лъжеше. То пла
чеше за ХлЯбъ. . .

ДумитЯ му: „ХлЯбъ, мамо. . .
гладенъ съмъ.. се забиваха

като отровни стрели у дълбо- 
косъчувствуващия му въ този 
моментъ човЯкъ, кой го откжс- 
на едно кжече отъ вестника и 
спрЯ погледа си въ тъмната 
стая.

ОчитЯ му различиха блЯдо, 
посърнало, съ хлътнали о ч и ,  
облечено въ дрипи дете, не по 
голЯмо отъ 5 години. По лице
то му се четеше голЯма мжка. 
Може би, не бЯше яло цЯлъ 
день, защото постоянно протя
гаше своитЯ сухи като клЯчки 
рж.чици и едвамъ казваше;

„ХлЯбъ, мамо. . . Гладенъ 
съмъ. .

Никакъвъ отговоръ не полу
чаваше бедното дете. То тол
кова се молЯше за к о р и ц а 
хлЯбъ, а нЯмаше кой да му я
даде.

Въ дЯсно отъ него на съв* 
семъ окжСана черга сЯдЯше 
майка му, която вече 7 години 
какъ замЯстваше изгубения си 
съпругъ. Още преди изгрЯвъ 
слънце излизаше да търси ра
бота, хлопаше по хорскитЯ вра 
ти до дето й се отзове нЯкой.

Но често се случваха дни, 
когато тя не намираше такава, 
макаръ че бЯше готова и на 
най тежката. И връщаше се тя 
убита отъ мжка, сломена отъ 
мисъльта, че ще трябва да се 
гладува, че нейния Ваньо ще 
плаче за хлЯбъ. . . Ецинъ отъ 
тЯзи тежки дни бЯше и току 
що угасналия,

И ето защо, обронила глава 
иа гърди, въздишаше дълбоко 
следъ всЯка дума на своята 
рожба. НЯкаква страшна буря 
бушуваше въ нейната душа. Тя 
страдаше необикновено понеже 
не бЯше въ състояние да за
доволи най-насущната нужда 
на своето дете.

На дървения одъръ лежеше 
Рина, която не спЯше, макаръ 
че бЯше се завила презъ очи. 
Учительтъ схвана това по кей- 
нитЯ въздишки, които ритмич
но се сливаха съ тЯзи на май
ка й и които достатъчно гово- 
рЯха за онова, що ставаше въ 
крЯхката й душа. Рина слицо 
бЯше гладна, к а к т о  своето 
братче, но си лЯгна и търпЯ- 
ше, защото не искаше да уд
вои болкитЯ на майка си.

По едно време тя скочи отъ 
кревата, доближи се до брат- 
чето си и му каза: „Ваньо, сти
га плака. Азъ утре ще ти дамъ 
хлЯбъ. Ти утре не ще бждешъ 
гладенъ, както сега. Ела да си 
лЯгнешъ и бжди сигуренъ, че 
ще получишъ това, за което се
га толкова се молишъ",

Ваньо се зарадва и отиде при 
кака си съ надеждата, че ут
решния день ще му |д о н е с е 
хлЯбъ.. .  Той заспа съ нея.. .

Съньтъ зацари и въ тази кж- 
ща. Учительтъ се отдЯли отъ 
нея съ едно съмнение, породе
но отъ думитЯ на своята у че 
ничк* и потресенъ отъ том, що

виде, се оп&ти за дома си. . .

На сугриньта, следъ к а т о  
удари 2-рия звънецъ, учительтъ 
11. Л. се отправи къмъ стаята 
на Ш-а класъ, въ който бЯше 
Рина.

Щомъ отвори вратата, предъ 
очитЯ му се изпрЯчи неприят
на картина. Всички ученици сж 
я заградили.. .  Това бЯше Ри
на, която държеше въ ржцетЯ 
си хлЯбъ.. .

Няколко деца я наскърбява* 
ха и не й позволиха да се до
ближи до вратата.

— Крадла! Крадла! Крадла-“ 
викаха тЯ.

Учительтъ остави дневника 
на масата и децата си сЯднаха 
по мЯстата, До него остана са
мо Рина, която срещна погле
да му. ПритъмнЯ й. Мжка сви 
душата й. Заплака.. .

— Рина, ти открадна ли то 
зи хлЯбъ?

— Да, г*нъ учителю. Но азъ 
го откраднахъ не защото ис- 
кахъ, а . . . Тя не можа да до
върши. На нейния учитель това 
не бЯше необходимо. Съ единъ 
нЯженъ н мелодиченъ тонъ се 
обърна той къмъ всички уче
ници: „Деца, не наскърбявайте 
Рина за извършеното. Тя е не
винна, понеже открадна не по 
свое желание, а подъ диктува
нето на онова нЯщо, което се 
казва гладъ, . .  Вие още не сте 
въ състояние да разберете при* 
чннигЯ, конто каратъ човЯка

да лрибЯгва до подобни нЯща, 
Вие още не знаете или много 
малко знаете що значи нужда... 
Вие не знаете що значи да кра
деш ъ за това, защото си гла
денъ. Деца, вие не чувате пла« 
ча, жалкия плачъ на хилядитЯ 
и милионни деца, както вашата 
съученичка Рина. Вие не чув
ствувате тЯхната мжяа. Науче
те се да помагате на болката 
на другитЯ, научете се да по
магате на всички, които протЯ* 
гатъ своигЯ сухи ржчичкп ся 
молба за хлЯбъ,, , \

Следъ това той разказ! На 
своитЯ ученици за онова, що 
бЯше видЯйъ презъ нощьта.

Всички се трогнаха отъ не1 
говитЯ думи.

Огъ този день тЯ яочн ш  
да й помогатъ кой съ каквото 
можеше.

Но при все това тЯхната по- 
мощь не изсуши нейнитЯ съл
зи. . .

И често пж.ти, когато учите
льтъ П. Л. минаваше покрай 
южщата до неговитЯ уши дос
тигаше изнемощЯлия гласъ на 
детето:

„ХлЯбъ, мамо, , , .  Гладенъ 
съмъ. .

Динъ-Данъ,


