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АС. ЗЛАТАРОВЪ

Гоаннв вече измина, а той като че
.11и е все още всръдъ насъ. М11лъ,
6.111rъ, съ яекъ II проннцатеаенъ по-
r.11едъ, съ нежна усмивка, като че ли
11и r.1еда, говори ни тихо, лог11ч110,
разумно и винаги съ чувство II съ то-
пяота върху ваоёоаневнигъ въпроси
на nоюnи11ата, върху научни въпроси
взъ наА?чюr оёяасти, върху 11з-
kуст•о и • И ннА КЕt н, Ч<' Ан "'
r..1упр?.ч? 11 fk ) '!'n.,..?a?e ::;:.:{ ·.' с пс
Jеси'fко осве.аевенъ, квкъ ac1f111<0 е
аояовиаъ въ неговага ш11р1111а II дъл-
бочина, квкъ за всичко има опредв-
.,ено м1ш111е II го подкрепя съ най-го-
л1;ма кояпетеитиость. При все това,
тоА липсва. Неговото мвсто въ ло-
яалп, гдето идваше всъки деиь слецъ
лекцнигъ с11 да се срещне съ 11оз11ап1
н съ приятели отъ най-разнообразни
ср1lд11 11 да г11 ос1;1111 11 ободр11 съ 111;-

коя нова яисъаь стон праздно, безъ
нзгяедъ да се за11ъл1111 11 вкога, Праз-
на е неговата катедра въ универсиге-
та, ос11рот1;.111 се усъщагъ неговигв
пктомцн, конто ТОЙ тъй много 0611·
чаше и които съ такава жажда 11 си-
новна преданносгь 11ъл111;ха обшир-
ната uуд1пор11я II съ жарь II лъп„
ёокъ нтересъ поглъщаха всъка него-
ва дума и иисъвь. Опраз11е1111 еж без-
6роА11ит1; катедри 11 тр11бу1111 изъ •111-

ru11щ11и салоин 11 изъ ,,алкн н голъ-
ын зм11 110 всички градове и 11а11а11-

1111, оrъ конто се разливаше беэъ умо-
ра н 6езъ с1111ръ предъ 11еобозр11>11111

6роА слушате.,н звучното, вдъхнове-
но 11 красиво слово, 11ъ11110 съ энания
и еъ поука. 11а таааптпивия ученъ, 11а

крвстаано чистия 11 чесгеиъ оёшестве-
иикъ и 118 неиодражаеиия сладкоду-
иецъ и орагоръ, Овдовъяи с.ъ лаёо-
рвтерияш 11 кабииетъгъ на ron1,,11111
ученъ, гдето тoll едвовпсмсино чер-
пъше JIIBIIIIN 11 правъше своить 113·

c.,r..tBBtlHA И откря I ия, СЪ която чла-
Д8Т8 6ълr8рскn на)·ка съ право се
ropдte.

Ще се попълнятъ .1н всички r1,з11
11!1ща и 1<ora? М?к•11пе.1е11ъ, 11 дорн
бихме казван кошчаренъ въпрос "•
коАто съ все по-гольяа иасгойчи-
вость 11 ) поригосгь се 110.,ara 110 вс ъ-
ки 61tJIГ8РИИЪ, мн.,t.ещъ JB свипиа рп-
дина н за 11еА11ня възхолъ. Тръикпт 1,

и дъ.1боwатn тмга, конто сиошашю
11 въ яягъ обхва11111Х8 бъ.тrарсннят ь
народъ при вестыа за смър1ыа на
З.111таровъ, дr>ка1ватъ тnna 1ю 11аn-
очиr?еде11ъ 11ач1111ъ. llарnдыъ 1111-

СТНШ(ТИВttо )C'"L11t, че оrь 11rrona1a
СК8Га Cf' НЗСW) бна It t,що СIШ 11НI 11 нc-
38Jl,tt:HMO, чr ton r?611 11ре100.11,н":11.,
kOlto n 11'Ь.111а в,ео,лаnносrь 11..,оя.11

rо..-.мма с11 дnрь да r?11moщ1 н 11a-

npU.1aвa nм" c•t.1.111 :,.,1р111щ1111 и.11·

•от• н• нци.1• 11реJЪ 11nA-1p, ?11111 t,
минути 118 неА11ото с111щrс1в)11а11,, че
от.1етt. кр11.1а1а 11иn..1ь !! 6) 111а с1>·

•t.ni.. wnнто ю06.'lичuаха 110 и вь
анасаха 60:?рость ,,?ото

ице11<.аа.
Вннкнеtе 8Ъ .а, wат• на З.1атаро-

18, •r.1едаtте се 81' неrоаото дwо и
ue ще рuкриете не с•мо таА11•т• на
o6uн11e1u, wето onpocтaaawe нетu-
аа,а .1ичиость аре "', r.1.ето се aat.wc,

110 ще можете поне отчаст11 да об-
хва11ете ош1Зн празнота, ноято се от-
кр11 съ 11еrовата смърть. Златаровъ
61; в11соко 11адаре11а л11•111ость и пър-
востепе11е11ъ у•1енъ. Своятъ тала11тъ 11

голt.мнт-t; си з•1а11ия, оба11е, той не
пожела да 11зкор11ст11 за л11•1110 11 се·
меnно блаrоnлуч11е, 1111то да r11 затво-
р11 между т-t;с1111т-t стени 11а каб1111е-
rа 11 fJ"fl cт1,i-.,r11t.(H ri. C\'%MLI ш1 cJport,1
11а; ,trtи !& недоt::т;v.штl эц wн 01нщ
свътъ съ•11111е1111я. ВдълбочаваА1ш се
все повече въ науната н правейнн
орнг1111а.11111 изследвания u отнрн rня
въ областьта на своя7а специалность,
З11атаровъ търс-Ьше да обхва11е въ
сжщото време II таn11ата 11а ц1'лото
м11розда1111е, не нзключвайкн живота
на човъчеството въ 11t:rовото насто-
яще II м1111а.,о, съ цель да я разкрие
11а ш11роката публика, за да ii даде
11рав1tле11ъ м11роrледъ, свьрза11ъ съ
nъзвншенъ и св'tтълъ ндеалъ, Jt да я
11одтню1е нъмъ съзнателна работа и
борба за неговото пост11же1111е.

Tor. 11ръвъ оrъ освобожде1111ето
насамъ нма 11равствешtя нуражъ да
р1(.твор11 двеr.111т1; Ila 11ау•1н11я 1шб11-
11етъ, за да разнесе плодовет1; ,ia
сво11:1 h 11зд11рва1111я между ц1;л11я 11а-
родъ. А 11р11родата го 61; 11адар11ла 11

съ 11еоб11ююве11ъ тала11тъ н въ това
от1юше1111е тоn можеше да обл te
11аn-отв11-tче11ата 11 сло>1(Ш\ научна мн-
съль въ съuсемъ достжшщ за народа
форма, 11снзnорте11а, съ крас11орс-
,1не, рпв110 1ia което нашата страна
още 11е rюзн?ва и което не С?!\10 or.an„
в:-?, 110 въ смщото време създава рее·
пектъ Но?tъ 11ауна и 11el11-11t творцн н
11?111улснра къ.,1ъ д l»ло. Въ таз11 своя
роля Златаровъ се 11зд11гаше II кnто
1 on tмъ общестнс1111къ за ногото 1111с-

1 ата наука II Ьмаше 0111съль, ако 11с

611 се свързала съ 11деалъ II стремежъ
за свl;rьлъ Н Нt3СТЛJШЪ ЖIШОТЪ на
всЪно ,1001.шко с111iщетсво, на ц tлата
1шц11я, 11а ц I.лото чов·!.честоо. Чрезъ
r.tet ll'lftllЯ сн д?ръ 11 дара на вдъхво-
оенъ проронъ, тоn •1ертаеше своя 11.1?
'1.\Ъ СЪ так11nа
wрасю1, •1е не можеше да 11е зaтpor-
llC 11 11nn-норавото сърдце, което тоn
накраn сло,1яваше съ всеобщ.ата сн
11 нр11ста..,110 •осtта об1111ь, която се
11:1.,жчоашс отъ вс Ька 11crooa ду:нn,
(lt1, вс t,кн 11еrовъ жестъ, отъ блnrня
11 \!СkЪ поr.1едъ 113 IICГOBIITI. ?убав11 11

k1ютк11 оч11. Това разкр11nа таn11nта
щ, 06ая111tе10 отъ Асенn. Ton сn?че-
м1 не cn,,o ?шнt 1,, 110 11 с-ьрд.цат?, 11

)l.;l'Bt,e R'I• т 1,?ъ, зn .1.а ro 011.1оно.1тъ 11

11 рея rъ, за :ta r·o О11.1анва 11

ut•.,?тa бъ.'lпtрснn 06щсстоеа1осrь кn-
то l•r н·м 1 ЫtМЬ 11е1111ъ Cllll'Ь, ЖР?Uь 11

I ('tД.'"l'll.

Аитонъ СТРПШИМИРОВЪ

за Асенъ Злптаровъ
Не мога да се 11омирл съ та-

зи весть. Тя не се побира въ съ-
знанието ми. Тоя горящъ фа-
нелъ, лламъцит1; на 1<ойто лум-
ваха вредомъ, 11ждето б1>ха no- J(акъ хората об11кноR11О с11 nред-
тр1>бни св1>тлина и топлота, той ст$1яватъ уче1111я чов1'къ?
е миналъ въ небесата . . . Кжде , ?lредставляваrь си го като 111lчак-
не М;ше Асенъ· Златаровъ! И во 1знпючен11е отъ аруг11т1; хора; ка-
въ най-далечнит1; мирови гада- 1·0 шв1'нъ, нойто се е отк.v.сналъ отъ
ния, и въ най-близкит1; гърче- окошаrа ср1;да; затвор11лъ се е въ
ния на народната душа; еднакво ?::11ета с11 11 тамъ, 11есмущав?шъ отъ•
r.'Ъ ;}H?I.,;"ilf"•.( "11. ......... ...,...i....;,--4: • 4?р ?IJ- ;'r" ...,..?811"1\QИ"-а щ.:.uаот-ь,...-се .за-
r!роq,есори', ПИСаТеЛlf И apTИC'fli°; 11'1 .;mi С'Ь нtк3НВа Щ,с I l,OI ?Ila {:8YJ(a,
предъ самото най-напреднича? \{ тая представа за у•1е1111я 11ма нэ-
гражданство и въ гжститр ре,10 )еат1111 ос11ова1111я - въ факта, че 11е

ве на беззаветното и .wиогох ма.?ка часть оrь хората на науката еж
лядно учителство.

Вс;ш?е
проявявали безразю1•111е къмъ обще-

винаrи неизчерпаемъ: но ите, с1 ве11ня ж11воrь на своята страна, без
на св1;тла мисъль и висо чу - различие къмъ 01111я „вел11ки цел11 на
ства, ясновидецъ и сърд еве, . в1,ка", ноито дв11жатъ чов1'чството.

Да ллачемъ! Не вю дамъ, се11ъ Златаровъ 61; живо оnро-
поне за мом1:нта, 11ой от иасъ ве жеш,е на тая ба11а.,11а представа
би могълъ да го зам·J;ни! за уче1111я. за 11сго можеше 11апъл110- да се пр11лож11 старата дума, която
Добри Немировъ
nредс1:датель 11а Ннсатtл-

ския съюзъ

Асенъ зпnтаровъ
АНТОНЪ LТРОШИМИРОВЪ

Ед110 нещастие за род1111ата е то-
ва, tie тр'!;бваше въ нратко

·
време да

1tзrубнмъ 11an-cнi"rt.Шfтt водачи на
духа, 11afi-roл1iм11r1; ф11гур11 отъ ре-
д1щата култур1111 борци. Ако топа 1111

е дадено за 11зшtта11не, Бъпrар11я 110-
н"ся аова нз1ш1 анис съ го;1tм-ь 1<у-
ражъ. Дано въ своя стремжъ да за-
пъл1111 11разд1шт-Ь м'tста съ 110011 во-
Аа•ш се из61.;rнатъ вс11чн1t 01111я ус..r?о-
вня, но11то еж улесннлн тЪэП страuши
см1,рт1i.

А11то11ъ Стрnш11м11ровъ 11 Асе11ъ
Зл8т?ровъ 11матъ н1'що общо въ своя
тоор•1ссюt ш,шулсъ II въ своя снладъ
о,ъ соц11ал1111 заложбн. Както сдн-
ннятъ, така II друrнятъ, дадоха ед11n
нрас1ша 11адстр0Rка на общесrвс1111к
жнвотъ, като го тъ..,нуваха uъ 11его-
оnта 11аn: ...з11ачнтелш1 смuшость. Зла-
тароuъ 6 tше 11дсолом.тъ на •100'1,щ11·
ната. Стрnш11?шроuъ б1'ше 1щеоло-
rътъ на бълrарск11т-t; 11дсnл11. И ед11-
1111ятъ II другщпъ създадоха 11леади
отъ млад11 свон nоследооател11, Nо11-
то сн постnв•пъ за зnда•щ да с-tятъ
CC\ICTO, което rол ь,шт1, TDOPUII IIMЪ

остав11ха. Л11терnтурата нзrубн съ
смъртьта на т Ьз11 двама гол nмн хора.
Но ж11вотътъ загубн стскрат110 no-
1.счс.

търс11 Нека поемемъ rpttж1п Ь 11'1Ъ 1111А,

т t,х1шт t, 11ос.1е..1.ователtt, зn дn запъл·
1шчъ поне ,н1.,но 011вя1 тяrост11n npaз-
.:tlllflНi, ноято otтnoo с.,сдъ т1,хъ.

"Когато В'Ь процеса на развоя се е появил'Ь •tо-
вrьн'Ьm'Ь, той е донесl л'Ь юьщо ново в'Ь себе си: кри-
тична .,rис'Ьль и жажда за по-добро оm'Ь условията,
В'Ь ноито живrье. Затова човrьшната история е исто-
рия за търсене щтината и бvнтt> за свобода•.

АС. ЗЛАТАРОВЪ

I

Г. Бакаловъ
о№ивчивостьТА нд УЧЕнин

?=---------- 1 ...
S1нко Сакжэовъ

ГРАЖДАНИНЪ И БОРЕЦЪ

I
казваше: ,,,юв'tнъ съмъ и 1111що •10-

вgшно не ми с чуждо". Ton ж,ш-ьс-
ше съ куп11еж11т1; 11а своето време. Въ
с11оето лнце тоn съчетаваше уf1е1111я съ
обществе1111ка.

Н1'маше актуелснъ въnросъ на об-
шстве1111я жнвотъ, ноftто да не 1111те-

рс?уваше. Златарова. И съ отз11вчн-
воlтьта, която е р1,дка даже у „nро-
фе ионал1111" обществен11ц11t Злата-
ровъ не оставяше сооето мнею1е эn
т1,СШIЯ KPi"rlГЪ 11а .rllf'ШOTO поз11а11стnо,
а бързаше чрезъ' перото или 11уб.1111t1-

11ara речь, да 1·0 направи достоя1111е
1ta масит-t.

Въ това от11ошен11с Златnровъ 61iше
11 си остаuа образецъ на 11родукт11-

пр1tеа1с .,н се нtщо, nърuнятъ
п съ, ноrtто се задаваше отъ 11uно·
не щт1, дu uземnтъ }нmстне. бi,111?: "А
А ·11ъ Златаровъ ще бжде .111 ?" 11 uъ
111 ОГО OTIIOШCIIIIЯ 01Ъ ll?ГOOOTO У'13С·
т1 заn11сtше добр11я 11.111 .1011111>1 kpan

nредпр11етото. Гдето с тоn, , а>?ъ
аш? 11 ycnt.xn. Предвар11те.111,1 се
ешс, ,,с д'h.,ото 11ti10 ..1.а тръrв,.. 110

С,1311Ъ пмть, 'IC то нt,?,о да ...li,..:.C

11_ ·орнс1с110 nъ нзrодз 110 ед1111ъ tl.1111

11 дР.\'ГЪ, lia.,araшe се 11рuвстdе11Jта
'11 СТОТО IID 3.1DTOJ>ODO. ,\ ТЯ IIC П•IJBO•

we.: да ct: noc1,ro h'ЬWЪ дt,.,ото с,.
IICTH pifЩC. 11 ос111ако TODD тоt) 110·

С ,r:шн: не СЪ H3TJ)DПllll'ICC180, 1 n
,, oro ПPOt\THto.}"UDIIO днес,, )0 Н.1С'Ь, .1

спо?оn110 нзразеното ;щ 11.111 11,.

За?ърие11ъ в1, д} ха 11n .-е>е,ж?:э·
u ята, Асr11ъ з.,аторовъ, д.о nос., ...:tш1н
Ц СЪ на ЖIIDOTO CII остана IICТH1 скн
д wo?pan lie то?у п?о пое. е 111я1 а
s.:.

• ю111rа ? rп,J1X)" 1 rя. •11111то

Ед1111ъ rол'hмъ ученъ, надпре11ъ с ь
р1;дна обществена чувств11те.1ность,
ед1111ъ сдържа11ъ, олеrналъ обществе-
1111нъ, отъ ко11то българската дсй-
ствнтет;ость тъй много се нуждае.
единъ снжпъ даръ на науtша по11у-
n:Al)J-ta.aция,.. ...woпw ....6-'t.. w.aпnaaW1a nтъ.
него ...,юб?tмецъть на ,

нашата спуша-
rелснn 11убпшш от;... n.с1н.1Щ1 _J\1tзpac1111,
едш1ъ прекрас;е11ъ 11 1ш1.,ъ чов tкь и
rраждашшъ, Arнoro преждеоре)tе11110,
rраб11аrь отъ 11еумол11мта с.>1дба 1111

оставя да тжжнмь II снърбнмъ надъ
опустялата българска обществена
нива.

Предалъ се оrь млад1111и на обще-
ствено служене, следъ своята м.1а,1а
е11ерг11я, съ тая на х11ляд11 безкор11ст-
1ю nреда111111 11ароду деАц11, тоn ycn1'
да прояв11 BCIIЧKII CROii боrатн СПО·

соб11ост11 вь 11аА-разнообраз1111т-t; об-
ласти на 111пелентуал11ата деnнос rь,
като съчетаваше нау1111ото съ nony-
?ярнот-о, теор11т111111ото nро1111юювеt11tе
съ практ11?шото nрнложенне н нато
правъше вс1;ю1 11зучва11ъ оrь 11его въ
просъ ясеhъ, разб11раемъ н бт11ънъ
до слушателя.

НаR-вече бъ.,гарсната учнща се и
работническа м.,адежь, 8 заедно n
нея II ц ?лото гражданство, има .-ы
го да тжжатъ за го.,-t;мата иrуба
защото ПОNОА1111ЯJЪ току-що 6? ..
о,ерта.,ъ об.1асти11;, въ които нero-
w11-t.. ..МN)6wчuoeouu ,,
да осв1;т.,яватъ 11 ?а г11 11апр&а11Т1о ао-
11ятн11 за м11ожествата. Тази го..\иат"'- no рано заrн11а.а1111 ще 6Qe
толкова по-т? 'le тaJ<Ou хармо-

1111ч1ю съчета1111е на дъJrlloкa 11овt.щн-
11а съ 11ауч11а 11редn1111ость се и.1общо
р1 дко ср-t;ща, а сжщо и 11оради това,
че бъ.,гарсната деГ1ств11ти11ость 11е
дава 1·0.1t,i11 нnсърдчеш,я ИJIИ по-пра·
no: 1111какв11 11асър.1че1111я з:? по.-о6нн
хцран, ерн, за 11одоб1111 дароаа11ня и
лодоб1111 внсокочовtшкн стремежи.

Бе;ща II пуста е народна,n 1111ва и
у нась се върuш вr1111но, за .11.а nyn'\?
тя все повече II повече. С11оие11ьrь
за ж11в11я човtшкн, 11аученъ и обще-
ственъ образъ 11а 11роф. Асе11ъ З.,ат•·
ровъ .1а,че3арс1вува въ нааиснuата

11ро1111зв8ща мъ-

_________________________________________......._
надъ родната земя
г11ев11t1а.

Д·ръ Илия Палазовъ

Асекъ зnатаровъ и коnnерпцията
Малко хора в ь Бъпгар11я, не •1.,е- псчъ отъ коо11ерат11в11010 дви111е rне,

11уваrь вече въ 111;коя кооперац11я II тоА 110 дJша II раз6нра11е 611ше 11деl·
не се ползваrь оrь 11сn1111т1' блага. Но 110 в1111аr11 съ 1ш1. Jlpe.-и 8CM'IIIIO

когато rовор11>1ъ за Асе11ъ Златnровъ, презъ ц1;.111я с11 жнвоrь Асе11ъ З..а-
1111е тр1'бва да з11ае>1ъ, •1е тоn не 61.
само едннъ обшшовепъ 'lnенъ ш1 но-
оnерац11ятn. Макаръ II да работъшс
въ обласп1 оrь 11аш11я кулrуре11ъ 11

CTOПOIICIOI ЯШВОТЪ, KOIITO СЪi ПО ДQ•

в??ъ у11с11ъ, ноАто ш11роко раздаваше
с1?Онтt 11оз11а1111я, зn да нмъ r1р11даде
о,1ая общсстве11а снла, ноято 11де11т-t
до?нватъ, ногата обrърнатъ ма-
с11т1;.
.......................................................

!'??:о.кi??\?.!.?.,
п зъ 11ос.1сд1111т1' ro.1111111 ,oil б1нu.:
с 1а„ъ 11снзб J;же11ъ за вс1lк11 1<у.1ту,
р ъ II общсстnс11ъ поч1111ъ. I lptд·

UЪ·

Асеиъ златаровъ
тоn бра,ш прrзъ цt..,ня си жниnтъ.
Ton виждаше tпасе1шето но 11o!J t,11c·
стоото, а че н нашето с11асс1111е "атu
11ародъ оъ 11сn11ото 1ържестоо. Т?,?ь,
кмдето 11арод11т1' не rouor11тъ, rouo·
рятъ ,111•111ост11тt. Т11 111,къ често 11з-

••'hроnтъ 1штерес11тt на )ШОЗН 1cтnu1 о
съ CUOIIT11 ,ШЧ/111 1111терсс11. llt,щ,, съ
което Асе11ъ З.t11таровъ ие >IОЖ I да
се np11•t11PII npen ЦМIIЯ CII Ж/!?ОТЪ
И за да отб11с nослеД11ото оъзража.не
IID BCHЧKII, tiOJtTO 01p11tfaxa щ,. ото Jld

11арод11тt, до разпо.1аrоть съ ?м11т!.
собстве1111 смд6111111, тоR caw ь тр1,г110
11зъ IIJJ>Oдo, да cte срtдъ 11ero r 11е•

113Та 118 IICТIIIICKOTO Jll81111C да б)дll ?·

11ero заспа.111 добродете.1111 11 да 11од·
, 11кnа t.0>11, деn,1ость C?O&dl 11

,\"о 11аrода 11е вс11кота е так, в , ка·
,.,,ото трtбва до б/l\Jle, ако срtд н •

го още цор11 uе11с:жеството, tu ,а то·
ua 11е е вн11овенъ саиъ тоn а ек.
11ов·щ l!eтoв11rt. първ11 сн11ове

е>?1;сто AD J.I) СОЧ11 Ь П/1\Т11 К W

r1pana
хода, чсртаятъ презъ 11ero

собствсн11я а1 въ 1ходъ

таровъ 11роповtдваше съ 11еро и речь
СВОБОДА II ДЕМОКРАЦИЯ

НАРОДИТ1>.
Свободата 118 •?ов1;ка за иеrо 611 н

А

разр11в110 свързана съ 11у„турата на
11nшето ареме. Смнсъ.111 на пости111е-
1111ято 11а науката II те.хни11а1а. то8
110„11раше сьо въ това, че we 6„
даrь ед1111ъ 110-ro.1t.111o „on• и об-
щото 6.11аrоде11ствне на 118ро? А
само 11оrато н•род11Т11 са мaтepa.tlllO
сигурни, n мoran, .u 6

.,н

И•

IТО

11 Аеенъ
r11110 е,
.IUO 118
1ооrато 1111е -1."Ъ.]·

на



• ttеrенцовъ Кръстю Станчевъ

__lИ!!?ttJ???!??,?цц,???!Ч.? [ПИПЪ ПЖIЬ И [ПИНЪ ]48ПЪ ?.????.?.?.?,?!?• aqn,6•тa no неrо е все още ,,, народа е юrра.111.,ъ еъ себе сн за 11 ...тьтъ на Ас, з.,атаровъ б?ш ,10 човвка, така .?:а.1е11ъ за жнвогъ •• с ь иього с.1ад1<0Д)мц11, добр11 орато- шеа on :,.1.•мm8*1ifonl? Не мoran. .u ro преж„ Асена. Ние не анаечъ, ко.1110 це11110 пжтьтъ 11а на)·ката, на борбата. 11 щастие-.
р11, иакаръ )' насъ много да се го-

..qn ? бааки и иеrоаит'li таи въ д)wата си нашнягъ народъ II веаиквга реформа. До са"'1та с11 ко11ч1111а Заатвровь вори, да се .11ръ11?а, 1<аза110 мu1<0
dp8aeD. ..,.бollo т-аn, иаро.111, r, гме несправедлива, когато ro 06в1111я- Е;ша своя статия, преди око. следва тоn ижгь, 11р0<1"11?род110. Haw111't ro.1tч11 ора- неrоuта pni.......,_ На'080То обuнне и вего- ааме, че не зачнтв достатъчно духов- тридесеть годнни, иаадиятъ Ас. ЗJ - то ...овегъ ,ш неговит t съчинеиня, 1ор11, чародеи на саового, се четагъ
мrа .IJl:08118 CIUa npxy наромит'li сснт'li си водачи . . . гаровъ, owe студенгъ, започва тъ?: ьезкрапаата релица 11а сказкигъ ">· на пръсти II еаинъ огъ ,can-,cъpallr't IIPABдATA И
118С11 • uцеао.та, еегв НJПЪl<а&Т1' ПОРТРЕТЪТЪ НА АСЕНА СТОИ "Изи1.нятъ се времената! HD)'" ?011то 61. държалъ на всъкмле, сеи- ме.1.д) тъхъ, за да lie кажеиъ пър-
О111е no-t111oro 8 аорн се эaciuun. НА ВИДНО МЪСТО аесвтки десетвтвгия е 611,,а презир - детелствуватъ за неуморното II не- 811я,ъ, бt Ле. Злагаровъ,
НАРОДЪТЬ И МЛАДЕЖЪТ'Ь СИ ii въ всички чягалнща, виаъхъ ro н въ 11? унижавана и анагемосвана, прекжспаго служспс на идеята, - Измина се вече еана година, от-' -

Ф 6 диееъ тя се издига като фаръ 11 1 за отнрие истината II да съобщи от-НО 06ИЧАТЪ И СИЛНО МРА- ::.orope:ope?:?:,? 11.11:?я,??сr?? о:??,'?,·,? сочва на човвчествето пжтя за 11е кровението си, h?къ неговсэ а н11u)11а е овдоевяа.

• а1, С111Х118Т8 з:.?t.хната .1юбоаь и Нt.ма за забравя никога една малка, вото шаетне, Наближава епохата. а Пръчкитъ ёъха много, hО:?:в??еа бt>"•:•?:•:с??::::аза :??-:?
на т'liuaтa npнpo.u се 1<рне a'lipetrЬ ПО,t)СР)ННа об)·щарtка ра6от11,1111ны въ която Спенсеръ е писалъ: ,,Ед, Нtко11 искаха да спратъ развитие- ване 11а 11ар11111 пост1111.е1111я, стои
ус:1111, и rо.,1,ма правда; rорещо се евно старо наше градче. Досrа възра- день нвуката, прокламирана за ' то, да подровятъ напредък.. , да вър., още 11рnз,111а. Въ В)'.'111Тор11ята про-
ltpнnp:saan. и ёезогаевно отдават ь, стенъ иайсторъ-сёь шарь се разправя хубава 11 11аn-до6ра, ще царува к то натъ колелото "" 11сr1111ата, да оти1.- дължавагъ да се чэватъ р?:з1111 х11 ...н-
но Н С1' стрвстъ отрячагъ и отёаьс- съ купчина отъ ска.сани оGуща. Поча, повелнтелка". Златаровъ продълж. а: пятъ сёиовасниего, което се вече чееки формуаи, закони II изводи, 110

nan.. Tt. обичаха Асенъ З.tатароаъ, кахъ да ми услужи. Погледътъ м11 се „Бед1111 теолози! . . . почвата "" явява на хорнзонта като 11.,аме11- седналигъ по чннсвегъ не моrатъ ла
1181110 мuqнна избраници сёичвгь: спре 11а насрещната стена. Портре- тъхното в.,адичесrво все nовеч и на заря, 11 д11есъ още продъ11жаватъ се зах.1ас11атъ, on11Пt отъ lipncuтara
6t.xa се nрнобщн.пн духовно съ неrо тътъ на Acerrь, поставе11ъ въ хубава пове•,е ,шъ се нз1111ъзва it тъ>1ъ не ,1 създаватъ сrрадаш,ята на ед11а ro- ,ta неrовото с.,ово, красота надхв ьр-
• ro cae.uaxa драrоао.1110; тоА G twe раич1ща, а до 11ero 11екролоrъ. Обу- остава осве11ъ да nлачатъ, че „fВЪ- пъ11а криза. .tяща 11ужд11ото за ед1111ъ 11реподааа-
станU1' 38 rt.xъ .,наwъ ЧJ1енъ". щарыъ забе.,яза моя 1111тересъ, днr- тътъ 11е нека вече боrа". Пр кл яu, Какъ да се м1111е тази кр11за? Какъ те.ть по хнашя.а вече rпава II l't11tOrowyм1111т1, .\tет 11- да се нзжнвЪе тя?HaJ? се ?тази с11.,а? ·- ,ia r.,ава, втре11ч11 се въ портрет II

Т н,.род1111тъ у1111верс11тет11 презъ тая
Н• .....,..,. бео "'-' )·ченость? .\,-: :!'\">iJIШO проrовор11: ,,Изrуб11х\lе Асе11ъ, з1щ11: д11есъ т't н'tосатъ пре е1щ ,rт-J; Зпатаровъ се бtше спръ.1ъ " 11а нещастна rод1111а бъха .,11ше1111 отъ
на нeroJOrO 011dн ово? - Не! !J.y- iJ,, убихме 1ro за в1111аr11 . ?i ro.,1.>tъ чо- тия въпрос11. <соя
хоаенъ народе?rь аождъ аъ rакъвъ въкъ б1;ше, rолt>1ъ учн*ль. Ръдко II та, 11ам=ре11а отъ rе11иат,1 Ton раJrледа 11де:>л11t1., които оъл- tiАП-СЛАДКОДУМЕНЪ ГОВОРИ-
СIIНСЪ.IЪ на думата, аодачъ- c:r. тан11ва хора . . . И\lаосе много ,суватъ " бу11туватъ народrrт't. ТЕЛЬ.
•СТ11ВС11Н народе?rь човt.къ - това уче,111, ,111oro професори, до6р11 хора, Ton проследи посr11же1111ята на ед- На т'tх1111тt катедр11 11е се 11зка•1ва
61iwe Aceirь, съ това стана с1uе11ъ, 110 тоn бъше друrо. 113 11083 ку.пура. вече слабнятъ, 111.же11ъ .,еюоръ, ноn-
rО.11iмъ и бзсмърте?rь. Въ време 11ато ЕДИНЪ Е ТОЙ! Ton прецени какво nредстав,,яв?тъ 10, блаrодаре1111е на своя бе.,еж11тъ
uеш11ото, нуждата отъ 11сп111ск11 11а- Всички го u611чатъ, но " тоn o611•iawe вече нзммдре1111, а за•111ат11 въ ж д11ктатур11тt въ протнвовесъ ,ш де\\о даръ да говори крас11uо, можеше да
РОАНН първенци е rолъма н т'tхното всичко II то какъ! Топълъ чов'tкъ; творната " плодов11та почва крац11ята. направ11 раз611рпеш1 11 за 11аЯ-об11ю10-
3аrубвuе се по11ася съ тежка мжка. зуша чов'tкъ! · · · Ton разбнраше на- слнтепя - експернме1tтаторъ. И закпючн:

uе1111я с.1ушате.1ь таl\1111тt 11а съ•ре-
Тt. са э.11рава у11ора, източници на в't- рода, а и народътъ го обожаваше, за- стоRна рожба на танШJа маnка, - Не е нр11за това, което nреж"- менната наука, да 11акара сър;що.rа
ра, нцежда " любовь за разкопеба· щото е неrовъ •rов'tкъ. Нашъ Асенъ сятъ на чов't•1есrвото 11ст1111сю1/ в'tваме. Не се тревожете. Наnрот11въ, нмъ да туптятъ за nр?вдата II кра-
ната Jlywa на С'Ьвременння чов'tк1,. - тъn си го з11аехме ние · · Два пм- на за щастие н радост11, за ho ненп бодрость II в-tра нзпълш, вснчю? сотата.

Народътъ н младежьта вн11аr11 чув- ти сы1ъ ro слушалъ. У•1е11ъ, мноrо ж11вотъ, а lie като стар11т-J; за сърдца. Haw11тt год11н11 еж краn на Въ yw111t 11а бъ.тrарската ,r.1а-
уче1tъ, но с но-rол'tмъ отъ уче- една ера н нача.l[о tia нови времена. дежь, чиста, готова 11а жертва за
шtrt ... Хе тамъ като он11я - тоn 11зм11сп11цн II безполез1111 фо11ус,111 ,?- Да Gмдсмъ готови .Ila r11 посръщ-
посочн нъмъ паметника на площада, стоа, ноито съ шtщо не помоrЦпха немъ!
дето се 11зд11гаше статуята на единъ -с, ауватъ нужда отъ автор11тет11, оrъ

водачи, днректнв11 11 умъятъ да r11 11е-

иктъ. Т11 признаваn, обнчаn н спед-
ваn съ е11туснвзъмъ само

СВОБОДНО ИЗБРАНИЯ СИ ВО-
ДАЧЪ.

Мноrо нскатъ отъ своа 11з6раннкъ, но
и еж rотовн съ рtдка щедрость да му
А&дать вснчно. Само rолi,мн, снлни,
эааърwенн 1111чност11, моrатъ да бж-
даn HCТIUICI/И духов1111 водачи. Гопt-
118 ученость 11лн съвършенсrво въ
отд-J;.tе11ъ обектъ, не еж досrатъчu11.
Богаrь и пъ.,енъ възвнше11ъ ж11вотъ,
широка *нтеАсна опнт11осrь, утвърде-
ни 11ора.,нн 11орм11, усrа11овенъ м11рu-
rледъ, сиrуренъ rror.1eдъ за 6езкраi1-
11нт't възмож11остн на ж1rвота, в-J;ра
въ нстю,ата, красивото II добр·?то,
томо и нзnъ.tне110 съ 11аА-възв11wе1111
чуаства сърдце,

СВО60ДЕНЪ И САМОСТОЯТЕ-
ЛЕНЪ ДУХЪ,

CIUH8 вопа и всичко въ служба на
еАННЪ аъзаmаенъ ндеuъ за 11ародъ 11

чоаъчество - това тр11бва да въпло-
rlfва а-,. себе en r?A'hм,t1Arь Аухооен,..
водачъ. Народътъ II мпадежыа 11с-

11а11, отъ неrо да ги познава, 11азбн-
ра, цени, зачmа и 11стннсин bбtf11a,
да се н11тересува on, т'tх11ия дори
наJ1-н11тнменъ жнвотъ, да участвува в
т11хннn радости н скърби, въ ду-
довннn борби и задоволяване, да
, очи а11ренъ II сиrуре11ъ nжть, да
аt.рва 81, т'tXIIНT't CHJ\H II ВЪЗМОЖ\10-
стн на 11здиrа11ето нмъ. ТоА тр'tбва
АВ бжде апостолъ - да служи на
едннъ възвншенъ 11ароден ь 11деал1,,
да се бори за 11еrовото реал11з11ра11t,
AR е rотовъ да се жертвува за него.
Въ вс11ка 11еrова дума, въ вс'tко 11е-
rово дъло тръбва да проз11ра rоп't-
мнатъ чов'tкъ. Народътъ 11 •1ладежь-
та обнчатъ естественото, 11ростото.

Асе11ъ Златаровъ съчетаваше nъ
себе CR BCIIЧKII ТIIЯ ка•,ества IIO ед1111ъ
съаърше11ъ нач1111ъ. Затова б·t.ше

СИЛЕНЪ, ЛЮБИМЪ, ВИСОКО
ЦЕНЕНЪ

НГТНIIСКН 11ароде11ъ духове11ъ водачъ.
Въ дуwнт11 н сърдцата 11а народа 11

11.1цежыа, тоА 11е ще умре.
Презъ тази есень об11ко1111хъ нt-

kOH rрадоас и се.,а въ юrонзточна
Бъагарн11. Беседвахъ съ хора отъ
раз11н срtдн. Трtбва да пр11з11ая, че

Непоз11ав:.мъ друr11 мо„ентъ съ
11ултур1111к 1111 жнвотъ, когато ц ь., .,ятъ
народъ е оплакалъ съ такава дъ.1u?ка
сърдеч11осrь н непр1111уде110 съ·,?n-
сrане СМ1,ртыа 113 своА ro.,t\lЪ CIIIIЪ,
Отъ сх.tупе11ата хижа до раз11ош11ата
sua, l<ЖAeto еж се докосва.111 с.,ава-
та на неrоаото име н обвя1111еrо 11а
неrо88та речь, навс'tкжде една без-
преаt...на с1<ръбь залt душ11тt. Н t,що
повече дори: таз11 скръ6ь а11111в11J11рз
аоакта на 6ед1111 н боrатн. породи

ЕДНА МОЩНА tlAPOДHA ПОД-
ПИСКА

и аоаеАе а1JЗJ1tобле11нм n11сате.1ь 11

уче111, аъ ромата земя. Не е ли ве-
анn и no.uнra на двама1n 6ез11ме11-
нн wофьорн, 1<онто срtдъ осrрня
aol на ае11емарнАс1111м аtтъръ, ноне-
соха npe31, снt.ж11нтt n)crи 11а Y11rd-
P•• и Юrосаuна, n.,ото 11а ro.1Lм1111
nрофесор1, 11 народнна ,тtобниецъ
Асен1, Заатаро11,? Сънь .,н бt, 11.111

троrатеана нс11реность 011я бе .:?.е11ъ
оачара. С1' шепа nр1,ст1, аъ рж11з,а,
aapuen • чешмена 1оц доwъ.,ъ
ОТ1, 6U11888 ... II0.11IHH'IH nре4ъ не-
аабрUНI\НI чoa'lin? А бе3Jфdната
11ернrа on. ПО8.1101\Н11U 8'Ъ uър11вата,
аuнчеспе•ото шecrue on х?uадн
nо„нтатu„ черн11г\ sнuена и безчн-
саеun в1111аа нц1, rроба, ороннзаа-
щн1 .IJ888T8 Н С1,)Н8118еТО 6е3СМ1,р•
ren x.in. на 6отlоаа, разиtе1,,11, се
no- 1111uwa на rробната пу.
mia?

Но aro1 tl88 rouнa ""' on ац.

rол'tмъ възрожденеuъ, !.! около него
бюсrоветt 11а друr11 11аро.111111 будrrте-
.111. И Асенъ заслужава тсшъвъ памет-
1шкъ .. Рамката 11а портрета е 11зра-
бот11пъ СШIЪ MJI Н 11-tщо е ПIIС3ЛЪ от-
задъ ... Като деца плакахме вс11чк11

тунъ nредъ нафенето, ногата нау•шх-
ме за с„ртыа му . . Cera 1111 тр-J;бва-
ше да 1111 оставишъ, Леене!! ... Мно-
rо трtбва да сме rptш,m. Господь rн,
взема 11аn-добр11Т1; хора . . 11е е 11а

добро •. "
......................_..

Една rоднна студенството :
безъ nроф. Зпатаровъ

Тъкмо преди ед11а rоди11а, сrудент-
ството изпрат11 зав1111аrн своя 11ю-
б11мъ професоръ - Асеuъ Златароnь.
Отъ тоrава то не чува не,·овото обо-
дряващо слово, 11еrовnт1; увл'tкател-
1111 лекции 11 11икоrа то 11е ще го в11д»
да се 11зправя ш1 lt'атедрата, отъ юs-
дето завпадявlUJJе сво,rт't слушатели.
Врtчки свои лЬкцшr, стат1Л1, 11ауч11н
11зследван11я, тоn предаваше дост11ш11n
1te само за у•1ен11я, 110 н за чов1;на
отъ ,rарода.

Изл'tзъпъ отъ народа, ж11о'tлъ и
страдалъ съ него, откърмснъ отъ ма-
пъ11ъ съ 11де11т't за правда II равен-
ство, за мнръ н •юn1;щина, той остана
в'tре11ъ на своя 11деалъ до нраn. До
краn тоn служи 11а 11деята за nо-с11ра-
ведп11ва обществена уредба, за блаrо-
де1tствие 11а всю1ю1 хора.

Въ студентскнт't борби проф.
З.1атаровъ засrаваwе безрезерв110 на
11аша страна, ободряваше наш11т't ду-
хове, вдъхваше 11v в1;ра въ ycn'txa
11а борбата.

Бълrарс11ото студентство в1111аг11

е отстоявало твърде сво11т't права,
ще rн отсrоява II за 1tаnредъ, 110 то
чувствува лиnсп.та 11а своя снжnъ
у•11пепь - крепката у11ора въ бор-
бата.

Но проф. Златаровъ стана знаме
11а това студентство. И всън11 сту-
де11тъ nазн въ душата с11 неговия зи-
tsетъ: обнчь къмъ свободата, ист111-1а-

та II труда!
JI. Славова

ПРЕ11"8ЛЪ

Скръоь за сеиъ Зпотпровъ
Каква невtроятна страшна весть
ни праща дръз1<0 ресела Виена! .
На Флорисдорф1 rероитt - смутени
ведно съсъ насъ . ълчатъ отъ мi'!'iка днесъ.
Небето сякашъ с tзе много низ110
и прщюва задъх ния rрадъ,
и всички и·1ща1rь, транно еж потиснати,
и съ глуха снърб безпомощtю вървятъ.
Нима наистина т1 слизашъ въ гроба
и твоятъ духъ пр става да трепти
срtдъ бликналат обичь на народа,
съ която нtжно бt обнржженъ ти?
Нима напускашъ hнесъ душитt шадни
за твоитt възторн\:енй с1юва
и ще оставишъ горко 'да нападатъ
като цв·!iтя за утрИЮ1а роса?
Ти бtше цtлъ еlебе лж•шсто,
което ПJ::ia?l!a)J.Ъ , r1резъ лtтенъ i!Ной,
кq,ето пр?"i':к".Цв1\· .ка Gildп'ь d'гБtир<ри/
И разлющша 1'e)t r?о1юй , , ,

Умръ пре1?расниятъ
?о?;къ

- разпъванъ
отъ сънкитъ на rлухъ\:, слъпъ ношмаръ ...
Една rолъма, неп?дкуш съrъс:?;ь
угасна като въ б ,я ср нат?фаръ.

Въ епохата разпале а и б рна,
когато страстно д ,римъ ПN;Т и бродъ,
въвъ нашигв душr като аур
ще свtти неrовиятъ цълъ ж вотъ

Камен{ Зидаровъ
....; .

,?пРЕд1ЗЛЪ11

ЕДНА ГОДИН
ro тоn с мъртавъ. ,Моr,r;щ11я nр11.111въ
11n чувствата, що бtше з:?л-J;лъ сърд-
цата 1111, се бnоно оттеrл11. Съзн:шнето
шt, което lt'1a 11 оrшта отъ изтеклата
rоднна, ,1оже вече 110-обектнвно до
юм1.р11
ЖИТЕйСl<ОlО д·ьло НА ЗЛАТЛ-

РОВЛ
11 загубата, която 11011ecox\le съ 11сrо-
ватn с>1ърть. И деnств11тел110: cern
11ре.1ъ 11асъ 11зраства съ r11rа11тсю1тъ
с11 раз ...tр11 оная прзз;1111111а,, която
З.,атаровnта но1111111щ оставя въ ну.n-
тур110-общестое1111я 1111 ж11вотъ.

Н11е r1011увств),·вахме вече неговата
.111псз 11? ко11rреса с11; ау.111тор1111т1,
ож-ндатъ в..1:ьх1tовt11ата ,1у ре•1ь; с1у-
де1111rт1. търсятъ .1ю611м11я с11 профе-
соръ; ока.з.ещt•11111т t.., .,11терnтуршп1, 11

11ayч1to-no11).1иp11111 I, сnнсnшtя чанnтъ
11.1tвнте.11111я къ.,11ъ 1tn 11еговnта \tH·
сь.,ь 1t 111мщ11nта r10с:троnна 1ш с-т11.,ц

му; 1tnpo.1a - •1сст111tя с11 во.,а•tъ 11

at.pe111. ),11tтt.1ь.
Ас. З.тзтаровъ 6 Ьше

ЖИВll!IТЪ, IO'.lПPIIIIЯTЪ СЕIIЗ-
МОl'РАФЪ

11а t1aw1111 11арод.ь, kOh10 нчаш? ttt са·
мо фншtа Ч)IICHШfC.'.1110C'Th Н'Ь\tЪ от-
lСрнтоrо, 11оразн1е.111а nо..1.вн»?11осrь на
духа, 11р1А110 осъаърше11ства11а ор11е11-
1нрочна еt1особ11ость, 110 н внсwъ сн11-
теr•чен1, yc'liтa., 1е4наrа щ'liwe .ta

'БЕЧЕ • •
сбхсд11 съ сказюt 111111 запознае аъ
шroroбpon111rr1; 1111 11 раз11остра111111 сr31-
са1111я u-tлото общесrво. Просr11ятъ
шtшс да 11оучи1 11а учещш д::? хвъ1••
ндсн нъм1. фнло<.офtю1 r-: м11съп1?, ъ
душnта 11n студента да запал11 но n
E'Lpn, 11л11 з?си.111 со·Ьтлvка 1щ .:та ъ
11деалъ.

И 11аист1ша: 11роследете 01100n, о·
ето Златnровъ 1111 е да11ъ въ по•1 11

трндесетrодишната cit деn1rость 1а

y11e1tu11 л11тсратуре11ъ рабог1111къ,
11уляр11заторъ II общестое1111къ II ва ь
ще вн О11уд11 уд11в11тет1атn 11родунr1 n-
,1ость 1щ ума му н чудната сенз,1оr з-
ф11•111ость 11а душата му. Н t,,ra ro11 I, ь
съnрось, op11rш1n.1111a \f11съ.,ь1 соuн· , ..

110 яВJ1е1111е, до ноето тоn да не се с
дОНОСШlJIЪ, nроу•шпъ, OCltODIIO раз
бот11.1ъ, 11опу.1яр1ш1рмъ. Нншо 11е t,
11 аъ C'ЬCTOЯIIIIC Д[I спре ltCГOBOT() 6)' -
110 чувсrво II съвъсть, коrnто трtб
шс APNO, IICдBYC\tllC.1CIIO JI честно 8
кзt,1е стnнов11ще 110 щскот.111въ 0611 -
с1ве11ъ въnросъ. 11 въ тnз11 orpo,1 а
11,111.1111)·ра на твор•1ескn деn11осrь
БХЬСТЯТЪ CB1iTlf.1\T \ НА С
ВЪРШЕНН11 ХУДОЖЕСТВЕЮ1

IIAYЧHII TBOPБII.
Поч11ете съ "Очерюt по ф11.1ософ11я а
бно.1оr1tята••, .,ю1етt С"Ь or11t1111т1. t.:

11ес111щ11 111 поет11ч11ото чу а11де11 е
аъ "с.n.нцето 11 1111н1отътъ", прос.1 -

дете приказно красноата му p[i;зxoдrla
въ MOj!.CКIIT't г.амб,11111 (,,Tnfl1111тt 110

море"Со11), 1111р11ете се въ в11с111шr-Ь на
Аnнщаnноп..:.тn l',11съ.1ь н с11мво.,11ната
ш1. м11ров11тt эакош1 (,,An11щan11"' 11

сn1,товш1т1, таnннн), ?,уnте 11реду11ре„
д1t1 слшпЪ му слова за грохота ща х11-
м1111еската война (11Х11,шческата воn-
нан), за rн6е.1ш1тt. блаженстоа (к1111r:1
nодъ см1ц11я 1шдслоtъ), за да 11ot1yo„
с, вувnтс сърдечната .,юбоnь II cr11.1-
11nтa 11ЗltCHйllOCTb, СЪ копто СiЪ IНllllt·
са1111.

Съ сжщото съвърше11ство II ху.10-
жестве11а завърше11ость п11ше тoil
върху хормо1111тъ 11 в11тцм11111п t,, вър-
,у 1·1роб11с,шт1.. зn ж11вотn 11 счъртьтn,
зn р•жn, зn нnуwата If ж1шота, за 111,ч„
ння нplr.roopnтъ, Jtl е11тро1111ята. за
Ер11сrь Маха, Хеке.,я, Фроn.,а. Гюnо,
Жn11ъ Жореса, Зопn, rnore, Бьолше
11 пр.

Копко сълзи ютръr11а
СЪРДЕЧII\Т\ МУ 113110ВЪ1Ь

зn троrеднятn 110 rе111,а.1,111я Яооровъ
11 съ ка?вu вър1..овш1 1too lJ•111ocп. раз·
кр11 11ecnpnne..1,.111oaтn t.:.,eatтa, С"Ь l(ОЯ·
:'I общесrве11ата з.,об? се 0111па д;,
011озор11 •1е.10,о 110 11t,вeцnl .\ 11е?11а,а
Ч)' .,П1.сr:11ь за 11ем..

, пъ.,1111тt. съ Ф••·
:1vсофснн11 rс11те1щщ1 "Цвtтя 1а нсr о··.
боrат11я съ аа10611оrраф11че11ъ и?те-
рнuъ poNarrъ "Град.тъ 11а ,1,обоаыа",

Георги Боршуковъ

своя 11ародъ, 11деа.1нст11ч11а 11 борчсс„
ка, още звучатъ 11сrов11тt тошш сло-
tta, но тя не ще rн чуе вече нннога н

?ъ .tнцето на Ас. 3.Qтapon,
эащнrнюn., 1<оlто 38 .18 111
)ПО1рt.б11ааwе прннуаа •
С.нчъ н 1<11ртечннцн, а? а
то 1<з11) crao .ta roaopL

Съ ка?.-ао ни 30.IUPllllle Ле. ЗU-
1аро• ь? - Съ caotrn, бuвр-,.
пасъ отъ знанна, 11О11То тр:,а11111е ае:,-
м0р110, като нd·арк.tе*"8Та on, ара
.,сжшнt пче.111. Но това не 61; .1оста-
тъч110. Още, съ саоа 11Ae&no, Q С8О11
Tli честносrь. ТоА не ynoтp1i6D8l8e
ора1орскн трю1<оае, не •ести11у.uр•
we, не деuамнраше. Оrромннаn. 38-
nасъ отъ знанна, натрупани n r-
ва1 а М)', прцн А& 113.11i3811, open,
)СТаТа, ММИ888Х8 IJ,a1' е.1110 _..,.
сърдце. Затова то.111011а 11ноrо irpaco-
та ниаше въ тна д,мн, ТО.11<11811 uo-
ro свtт.111нз се paзnpъc88WF. 011,
тtхъ 11 то.тнова мноrо непоср1i,1стае-
11ость. Но това сърдце, >ви, удар11 :sa
пос.теденъ пжть 11редн еана ro,111118 и
)Стата на з.,атаровъ, rоапнаn. сац
код>·,.ецъ II ораrоръ престана А• н•
приказва. Ед11а година Зааrаровата
тр116)·11а е овдоаt.1а, но та не J11,,1чн,
а rовор11 още •1резъ спомена за ro-
л'tинк ораторъ II чрезъ ре3оианса на
11егов11тt речи, коА10 ще б1114е 8НН8•
r11 чуаа11ъ, докато има сърдцn, rото-
Bit .з.а 11) ватъ правдата и .ll.8
щатъ крсотата.

CXU•-
Никола Моневъ

&ЪЛfАРСКОТО ЧИТАЛИЩЕ И АС. ЗЛАТАРОВЪ
Год1ша ОТ'Ъ смъртьта му, а ми се

1ш1ш, 11е оi,къ не е вече всрЪдъ 11асъ.
Пустtе м'tстото му въ •1атер11:,л11ата
11 духов11ата ку11тура 11а Бъ11rар11я.
Отъ него започна ,1ериата броеннuа
11а топнова си?пн 11ашн с1111ове. Ано
6Ъ ж1шъ, 11е би нэтраяпъ nостиr11а-
11ото щ1 нещасттие. . .

Асенъ Златаровъ! Год11н11 щеш,-
натъ, ала името му ще остане врt-
аано въ сърдцата II дyw11rt. Поко-
лtн11нта ще го nоематъ 11 nо11есатъ
аъ радост11т't II скърб11тt с11, ще ж11-
вtятъ съ зnветнтt му II то ще стаr1е
снивопъ II знакъ за правда, .аюбовь
11 безгра11нч110 сладка и топла чов·h·
щн11а. Н'tма да ro забрави II бълrар-
с1<0то чнта.аище. З.аатоустъ, тоn б't
111061шЕщъ 11а 5Ъбрат1ята, к<у1фере11-
dнит1{ и 11ароЩштЪ !\IY уннвеРснтепr.
Всtкн нснашс да rme отъ медотечи-
вата му уста, н той често съ мжка от-

назваше да отиде ту1<ъ н?и
поради невъзмо:.ашость.- Какво правяn чнта.,нщата? -
не ведиажъ ate е: шпа.,ь.- Ощватъ кр11во-.1tво. - му оr-
rоваряхъ.- Нека, нека върватъl - 1К118О
отговаряше тоn. - 11, еж CIIJl/\8
рожба на 11ашето и1111а.10, catraa 11с-
тор11я 11 11адежд11з 6мд11ш1а.

Скръбьта no заr)·бата 11а с11•пн•
с1111ъ на ро;11111ата 1111 е скръбь и JII
бълrарскоrо ч111а.111wе. Ал:? саще-
време11но то ще 11зд11rне внсо110 3'1Т•
11ата му паметь, въ.тшеб11ото 11у с.10-
во II трепета 11а сърдцеrо му, аце?rь
въ жертва 11а 11аро.u1ата npoca'liтL
То ще ro посочи като прн1111р.. •
11де3J\ъ зn 11осrн*ение.

Скръб11а f\PAIIН81 "113'\ 011,?ни четшци на 11.ис.ааш.а G u
0111ватъ дапtко, да.теко on ВIC'lo.

Д. 8оденичаровъ

nofт ь, vчеnъ и rРАЖдАnиnъ
Поети II писатели имаме много.

У•1е11и С.У.ЩО. Хора, КОНТО да обед11-
11яватъ въ себе с11 едновременно съ
поета, 1шсатеJ1я н у11е1шя н чов t!ia -
малко. Асе11ъ Златаровъ 61. сд1111ъ
стъ nосдедннт'Ь - оrь малното.

Из.1'tзъ.1ъ отъ е.11110 уче110.11обнво
семсnство JI отрасналъ въ една епоха
t13 ГОЛ't!\Ш COUШt.lJHII дв11же1111я II бор-
611, той отрано още е обrrн11а.,ъ хора-
та н оnред1;лн.,ъ своя ж11теnсю1 ni'tпь:
да нмъ С..'1) }IOI съ DCltЧl{O, С'Ь ноето IO С

дарила природата. И 1111е ro внжда"е
навсtкжде
ауднторнн, въ

въ у1111верс11тетсю11ъ

Двусед?шчн11къ за обшес1J1ен11
и културни въпроси

llзлнза в с t н II в тор? 11 е т ъ 1( ъ. пр11 сътруд1111•1еството на вид·
ни наши 06ществен1щи II п11сате1111.

ПОСТОЯННII OTJ11>Лlt: Общественъ 11 11ол11т1Р1есю1 11регледъ у
насъ II въ чужбина; Со1111але11ъ прегледъ; Нултуре11ъ nrп11едъ:
статии no 11ауч1111, 06шеовеn11 11 нул1ур1111 въr1рuс11; Разназ11 сп?
хове, реnортажн; разговор11 съ н?шн обществе111щ11; сющ11 11 пр.

ГОДИШЕНЪ АБОНАМЕtlТЪ - 40 лева, ощtленъ брой 2 лв.
Всtк11 брой 4 стран1щи голtмn, форматъ.
АДРЕСЬ: бул. ,,Скобелевъ" 77 Соф11я VJ, пощ. чек. смtтка 3614.........................................................=- _. , ..

'IIIТ8JIIIЩHltT't сапошt
по градове н се.,а, въ ю-шrн, сnнса-
1шя н всстшщ11 - да разr1п11та съ е..1.-

1-1а чуд11а вещ1ша таn1111тt на t1овi,ш-
ю1я жнвотъ, соч11 неrоnнт t с.11аб11 стра
1111 11 rьрсн nмп1ща II ср'tдства за от-
стрnщ1щ1нс1 о 11мъ.

Тия ср1.дства, за разлика отъ ,1110-

Инж.·ХМММК'Ъ• ИОРААНЪ чоnАКОВЪ
стот11ц11т1. \\У .111тер:,тур1111 стат1111, раз-
1111.1я1ш ка1 о бнсернн зърш;, нзъ р?з
.111ч111111, сп11са1111я! Ii t,.,awe К) .11)·р110
събнт11е у насъ, б11.10 отъ .,11терату-
ре11ъ 11.111 ш1у•1с11ъ харонтеръ, К-'>дето
З.11атnроnъ дц не )'IR(TD) uз 0,4.:01.1 &1110

съ слово 11 11еро.
Ннс 11осочвn\lс ta"10 върхов?rь,

..'10 но1по се бЪше въззе.,n ro,ti.1aтз
"'У м11съ.1ь II сръ.1ъ к<>11rо
ИЗГОР"& ЧОВ"&ШКОТО fllY СЪР.ЩЕ
Тана. нанто см. се зnражда.111 и c;ii,.
611.,11 шш11са1ш отд.t.1111tт1' ,1у 1ш11r11,
nос.,ез.сnате.,110, 11u д1111, 1 0A111t11. 111е 1111

Гlt да.,атъ оння, HOflJO ПOJJll!fJBrь 110•
до6рr 111н11м11ота странn на 1еорет11-
•1еск11н 11роцесъ ) Златnрова II се ,n-
.,овмrъ c11eu11ci110 съ 110.арrдбаrа 11а

оставе11ото отъ 1trro. Вь вры1.n 11,1c1t·
110 съ товз, а.н. 611хъ се о6ьр11а.rъ
НЪ\f'Ъ oбщorpB)l(J1811CKIIA IШ'lflltJ'Ь,
(\1 bтan1.:1t, 11С CJ3841\IЪ 110 1DКЬ8Ь ....
•t1ш1 11зразtнt.11. на хн.,м..111 3Ja1apo-
1·1t nоч1нате.,н. да 11JJ1А,чи 1сзь саоата
срl,да б.lllJkll 110 д,ша 11 ,иъ ilo 311, ,а.
pon11тt твn11611 .IIIЧIIOCТII, kUHTO да
110,.1рt".1,а,ъ н 11з:1n..11т1,, n, n.г.,аснrто.
раз611р:: Ct\ ш1 li.11tэt.:t11t 11а nо1t0Анш1,
нr?ъ rд11а обща б116л11отrка 11аннса-
11uтu 01ъ 3.tarupoвa. Така 1111итнтt; му
щr сrа11а1ь ..1ос1ом:11нr на nо-wирок"'
?рмrь Ufb ll&pOJID HR н ще nOC\111'•
111,ъ съ11рове111та це.sь на по1<оlнвL

ro друrн учени и поети, тоА вижда не
въ един11чното и .tнчно аъз4еRстане и
блаrодея1111е само, а аъ I o.,tмиrt 06-
щесrве1111 дв11женнк н бор6н. И отъ
рано, още отъ с,уде11тсната скамеАк•,
се пр11общавз къиъ OНIIH, 1/ОНТО, 11811•
то саиъ се 11зразяваше '°сто, нpnllТlt
въ себе сн за.,оrа за бждещето рдU•
111е. Ton вtрваwе, че rt., <11лотею1, ще
моrатъ да разrърнатъ свонт't ф1 J, н
духоu,111 с11.111, за да rра.11ятъ ед,шъ 1оа1,
свtтъ, по-хубавъ, въ 1<0Ато асt1<н ще
има дt.,ъ 1щ „а.,ко радость. Затова н
после.11111111, ro по•1уаствуааха 11ато
своn II ro об11к11nха If ко.t11ото по-
u?ч.е дю1 оп11ша,ъ отъ сиъртьтn му,
Т0ЛК0В3 \IОВече pacre JII0608Ы8 НИ

къ„ъ 11ero . . 11 во.тата да caeuue
to•1e11111't отъ 11ero n111Тнща за по-40-
бр11 д1111, коrато аснч11н ще баsдаn и
11oвtu11.

БopJLt'Ь се цt.,ъ Ж1180Т1, S8 XYM8IOU8•
ра11е 11а 11в)·11атn и всесrрnю1а просаt.-
1 а на с 6ществото, не1<а това бu
.1авров11я вt11ецъ, 110Aro пр113натц"°"
ТО IIOH0,1 t,11не му ПOJIНIC8.

За вс11•11111, 11011ro юрастнаха non
свода 11а з.,а,ароант'li, боrатн съ nро-
зре1111е II написани съ ндеАность, ми
с.,11, 11011То еж нэжнв'liан тържесп ни
мнrове на аухоано 1,
J'llfTMИ'fHH8 ?•:·:·?::!'1!111111111111з.,атарооъ сн остава е4н1
?•6рав11мъ. (Осо6е110 А11есъ
111110 се ч)·аства С1' реuната R сца)
Jiu м.,адитt,, 1<онто rol nl ro,._
об11чаwе, дu не 11111118 6oroтaop'lllu
110J11а.,и ни чоа1i11а, Н11 нeroacno
метеевско A'NO, тр1;6u А8 се

11.,ата rоднна Н11 n1111ua
l II НИ ПО118П 110.IJIO
61U1' и npН3•u „ ароф. А&.



DВШТЪ И fРАЖДАИИИЪТ
IC. ЗIАТАРОВЪ ЗА А. СТРАШИМИРОВЪ

нИстивата е въ ходъ и
IIIUQO не 1110111е да я спре".

Емипъ Зоаа
Вс1.ко истинско д1iпо на нзку-

е rвото е и пжть къиъ съвършен
етво въ живота: изкуството е
социално явяенне и трвбва да
обс:.11у111ва живота. Нъиа "изку-
с::пsо за изкуството", както н-t-
118 и наука за самата наука! Вър
ховиа цеииость, която покрива
всички други ценности, която
обеди11ява всички вопи за под-
внгъ и която подклажда вснч-
11н CILIIH за В'ЬЗХОДЪ, е живо-
тъть. На живота трвбва да се
СА)'*И: д1iлото на учения, на
поета, на писателя трвёва да бж
де приносъ за разрасть на тоя
IКИВОТЬ, за неговото осъзнаване,
за неговото издигане и за по-
с:о•ааие ПЖТJI къвъ еди.о по-
ЩВС:ТJIИВО, по-хубаво утре.

Антонъ Страшнмировъ е пре-
димно единъ социалеиъ писа-
теаь, защото въ своигъ разкази,
повести и романи, въ своигв на
родоведскн приноси той е всв-
коrа на страната на угнетения,
на ограбения, на слабия.

Въ дни, когато вънъ no сгьг-
пи и селища страстить C,'i, ки-
пван, когато сж надвиснали
тъмни облаци 11 обществеииягъ
живогъ е бивалъ 'эаливанъ съ
иракъ, когато въ управницигв
чувството на отговорность и ?ъ
ввсть е отпадало, когато бедниn и добрит"t с;,, бивали притис
кани отъ вампири и сж чакали
въ своята неволя дума на обо-
дрение, дума на истина и граж-
данска доблесть, въ такива дни
Ангонъ Страшимировъ всвкога
е заговарялъ високо II смвло!

Въ времена, когато злото е
всесиленъ властелинъ, малцина
отъ тия, къмъ които иародътъ
обръща погледъ, иматъ нрав-
ствената смtлость да му отго-
ворятъ въ своето високо и яс-
но изразено съчувствие. Пове-
чето отъ духовиитъ избраници,
лишени отъ това превъзходство
на сивлитъ, предпочитатъ да
мълчатъ и, уви, често дори се
пригаждатъ къмъ снлнитв на
деня, като се криягъ задъ ц11-
иичиото въ случая оправдание,
че царството на духа нвма ра-
бота въ вс1;кидиевието.,: че пое-
тътъ и писательтъ ,работятъ,
възвисени надъ смута и пре-
?од,,ата неволя, като ловятъ ми
гuве отъ ввчностьта . . . Въ
?щиость това е проява на нрав
етвена слабость и бвгство отъ
ввсокото призвание, за което
?ж посочени!

Това е изиевtра на доблесть-
1 а и нищета 11а сърдцето, 1<01по
нматъ едно наказание: такива
работници 11ъ полето на духа
никога 11е могатъ да спечелягъ
призванието и обичьта на на-
рода - най-великата радостrJ.,
която човвкъ може да изпита,
11 оставятъ да се тешатъ и обо-
дряватъ въ твсния кржгъ на се-
ёеподоёнитъ си.

Не отъ тия писатели е Ан-
т о и ъ Страшимировъ! Него-
виятъ буенъ темпераменгъ, тая
стихия на нагона му, жаденъ за
правда, огкрнтъ за истината,
смtлъ и решнтеяенъ, го прави
неспокеевъ предъ неправдата,
иесдържаиъ предъ нравствена-
та тжпота на вяастницигв, ви-
наги готовъ да се намвси щомъ
трtбва. И ние го виждаме въ,

дни, когато иашиятъ народъ е
изжнвявалъ черни беди 11 стра-
дания, когато надъ него изде-
вагелствата с;,; били отъ висо-
ко разпореждани, ние го вижда
ме да се е възправялъ Сграши-
мировъ и съ подвига на своето
отрешенне за жъртва, да е ста-
галъ зашитникъ 11а народа II въ-
паотявааъ съввстьта на тоя на-
родъ.

Така, no тоя опасенъ, но во-
дяшъ къмъ величие пмть, е
вървьлъ Антон ъ Страшими-
ровъ, за да порастне въ съзна-
нието на българския народъ и
стане неговъ скжпъ II цененъ
трибунъ на правда, социалевъ
,111ръ н добротворство II изобли
читель на злигв, жестокигв 11

самсзвбравилит I; се!
Чували сме често да упрвк-

ватъ Антпнъ Страшимирова, че
той не б?lлъ послецователенъ, че
ВСе търсвлъ мвсто II никмде lie
спиралъ, че той 611лъ непостоя-
ьсьъ.

Това 11е е истина: Защото, а1<0
прослецимъ нога Антонъ С гра-
шимировъ е давалъ воля на свое
то гра)l(данско проявление, 1,0-
га е отбслязвалЪ за себе си гр:.?ж
дан(ка доблесть и честь, ще ви-
ди?.ъ. че това е ставало винаги
при едни и с,1Iщ11 обстояrел-
ства: тогава, когато н1;що мра•,
но и те)l(КО cnъna и души нашия
общс.ственъ ишвотъ, тогава, ;<о-
гато зли с11ли cm заприщвали
П.%ТЯ на СПОl<ОЙИIIЯ )l(IIOOTЪ за
народа ни, тогава, въ танива дни
Страшимировъ се е намъсвалъ 11

то вс1;кога съ една последова-
телность и върность на себе си:
да бжде братъ иа слабия, да б.?.
де изобличитель на мракобесш,
ка. Страшим11ровъ е пос.11едо11а-
теленъ, когато тр1;бва да nроя-
1111 воля за добротворство, да
отбележи мигове на чов·l;чность
и съв1;сть.

Не сж далечъ диитt, нoraro
върху ... народа ... се струпо-
лиха толкова беди, t<оито една
обезум1iла въ себелюбието 11

надценката си черна и зловеща
власть му изпрати. Тогава тъм-
ни и жестоки хора, безъ богь
въ сърдцето си II безъ човъш?.а
чърта въ дtлата си, шетаха по
градове, села и паланки, 1<pene··
ни отъ силни на деня, за да оър
шатъ нечувани издевателстваj
ср('>1цу хора. •111Jiтo rp-nXъ е, •re
не мислятъ като тtхъ и че вър-
ватъ въ силит1; 11 дарбит1; на иа-
народа. И тогава, въ тая страш-
на суматоха, въ това общо ст",-
нисоаие, обади се Антонъ Стра-
шимирооъ, самъ ср1;дъ мъл•1а-
1111ето на малодушнитъ, и 1<аза
думи на болка и чооi;•шость.
Той се възправи като съвtсть-
та, 11 неговиятъ гласъ не мина
бt-зnлоденъ. 111'1'( 1 ,.... '"' •, J· •111е

Да се говори исти11ата в·ь
времена на занонность н граж-
данс1<и миръ не е н111<а11ва см·l;-
лость, но да се назватъ истини,
ноrатu зловещи сили господ-
сrоуватъ надъ гражданство ro1
погато законътъ е запратенъ въ
ЗIJХИвата, тогава да се обадиwъ
11 !"!О!)1щаешъ злодеянието и 1<а-
жешъ на !:илнит1; на деня: с1 ига!
опо?щете се' - е едииъ голt;мъ
подвигъ, на 1<0йто само еди1111uи
с.у; способни. И тъкмо оъ та1<0ва
време Антонъ Страшимиров ь се
обади и азъ мисля, че това е 1,ай-
ве л 11 1111 я т ъ, най-върхоою,ятъ
мигъ оъ неговия животъ!

Какъ се роди романътъ „Пропасть"
рJзбра какво става оъ душата
?111 И Сl(ЛIОЧИ р;;ще. ,,Не МИ UT·
КJ3вайте! Ще видите, че имамъ
11раво!" Насилихъ себе си. Не
?1uжехъ да отнажа. Мжка душе-
щс женаrrа. Изслушахъ я . . .

И до день днешенъ си сnом-
11ю1ъ Акт. Страшимировъ въ он-
зн моментъ, кorarro ми разпр::вя-
ше. НавеJIЪ 1·;1ава, сбърчилъ веж-
Д11,, а една немирна сълза се про-
търколи по бузата му.? Изслушахъ я ... и предъ
MCl/e зина бездна . . . пропасть
OJ:) Мmка и страдание . . . чо-
8{,\? M?li((a и ou.1.e па-чоn·(;шн:о
с1·р

le
... и оттvгава ме Мi"У,-

чи. p'I: -ua да го знаятъ всич-

киf
. . а видятъ на J(а1<во е спо-

со ,,а , вi;шката душа ...
ue ) !ини следъ това из;,·1;.

зе
по ледни тъ романъ на Аtпонъ

Страшимировъ
Пропасть". Мнозина изтръп-

на .1 предъ ужаса на чоо·l;шкото
с· ,цание и упрею?аха автора.
П "r1<аJ1илъ. Пресилилъ. А той
б 111с 1<азм1ъ само истииата.

'-:.(ннъ гр·l;хъ имаше - б·l;ше
п 1слъ тази ист11на направо съ
С ,.щето СИ ••

lo какво да се прави. Такъвъ бt-
u Ант. Страшимировъ. Приема-

н·tщата направо съ сърдuето
Б·L;ше преди всичко чов·tкъ.

и ШfiЧIIO 1i'Бl!ОЙ би могълъ да
р збере писательтъ и граждани-
" тъ Ант. Страшимировъ, преди

е опозналъ чов·вна Антонъ
·рашимирооъ. Въ най-гол1;ми-

и си;1нит-l; проявления на пи-
е теля личи дълбо101ятъ отнf:ча-
т къ на човiша - така е въ . .Ро-

е и оъ ,.Хоро!"

I

Чо в
Една вечерь преди години. Ант.

Страшими1,овъ жив·l;еше още на
ул. ,,l<реснз". Б·l;ше жива и съ-
пру1·ата му Стеф1<а. Стариятъ пи-
сатеJiь разправяше за послсл.ни-
rl; си работи и 1<шшо възнам·I;.
рява да работи.- lЦе напиш.1 романъ. Покър-
1111сJ1на работа. Страшно нtщо ...
Tat(a ме е оолад·l;J1а тази история,
че не мога ... Тр·l;бва да се ос-
вобощ; отъ нея. Ще ми отлекне.
Най-интересното е, 1<а1<ъ започна.
Бъхъ на с1<азка оъ едно ?1а;1ко
градче. Ненадейно въ стаята ми
в, хотела в,11·!;зе млада жена.v?н J't 11 ,·uрл, ъ, буаит-Б й (;IJ1·Б-
ДИ. Още отъ вр:?тата ми съобща-
ва оисоно името си и ... може
би, очакваше, че ще охна с,т,.,
очудване. Но нейното име не ми
гооор·вше нищо. ПоrJtеднахъ н
въпросителни. ,,Но вие 'lie ме J111

познавате, r. Страшимировъ ?"
Свихъ рамене. ,,Чудно! А азъ см·I;
тахъ, че ц·l;J,ъ св·l;тъ ме знае. Ни-
м.1 ни1<ога нищо не сте чели за
мснrь? I-le сте слушаJ111 ?" ,,Не!"
,,Чуд,,о, много чудно! ... " И ка-
то с·lщна, безъ да съмъ я пока-
ни;1ъ, трi;скаво ми заразправя:
„Азъ съмъ онази, 1<оято презъ
войната отр·взахъ главата на w.оя
любовникъ и я задигнахъ въ
сдинъ куфаръ. МисJ1·1,хъ, че
всич11и знаятъ моята истори_н и ...
разбира се, ме о с lfi >1< да т ъ.
И затова дойдохъ при васъ. Да
вн разправя и да чуя вашата
npнclfiдa Изслушайте ме' Не
ми от1<азваiiте!" Сnомнихъ сн ис
Т(•рията. И сигурно съмъ сбър-
чн;,.ъ 1?О1<ди. Обикновена крими-
нална история. l<a1<00 ще слу-
шамъ? l<акво ще й помогна:> Тя

Не )IОжrш? д.1 се с.1е..щ, какuо
стооа.

Не, '4С 11pt'l1,Xtl сп:1111! Ut,;0.10 t:1 ъ.,.
fiaтa 11ред.1, 1щ.11астското } прзп:н:1111е
fDKIIDD t1t.11aшc.

Н11то се 11эд11г:ша 11аб.11tзо 011со·
Ml арадн. KOIITO 611,а ?3'<РIШJ.Ш об-
зора Haonnкo,. ?.ъи1, ссьсръ се от-
hр111аше nъ ЖIIDOIIIICll:J 11 bCTOQT;]

аиф11тr тр нш1т1, стар11 rпз.11>
А неnоср'Ь с:тв«-110 ..1.0 11cro стоеше 111:·

нчее1ве11ото ы1 ;,оr-теtш } 11ра11.11t1ше
съ с оят uбш1t(.,t1a c.т1.r..ta.

Но дажr и оrь с11111J1щтt, 110 х,.1-
ма стар11 KMЩII lte }.IОЖеше IШЩО д.1
се •11111

Н t1110, ?ор та с11 щ,е,11,х, са·
>111 Ocllк11 т,,рс-tш ta с no 11ап11со·
о И се чуr} ,еха nокзте1111 ?" се

сilкашъ с ш11ъ ы,рх} р} rъ. Л lld·

КРИВА СМ'&Т
ц1 : uс.111чант1, 11ад11111аха.

И r·.1ao11тil око.,о сrъr,1ата се ра 1-
..:..ю.1i,ха. Снtщьта rta .1юбоп11тсruото
01 :-iП.1ащ1а 11акъ u,) душнт?•. По?101·-
11.1, наоt;рно, н зоъ11ъ1u 11.:1 осрнпtтЬ:
ннt се 1ю11есс 1·.1ухъ II з.,оnсщъ.

I /011cдe11arl:. 113 зато•1еrше бъ ,r 1р·
ChH 11ър1нщщ, Gi:,xa 11аuърза1111 по 11.:-
т11?.1а 11ъ р.:дица. Пран? нтi> ",)t.• 1шrн-
u.1х.1 p.v.цcrf, ниъ, YDIIIJ::J"'..:a Ю,1Ъ пон-
снт 1,, ttJ 11tно11 :-.шш1uах.:1 rrрсзъ pa-
i1t:t1cт1. 11 110 ш1111т1». 11 1hi'1Hт1, 113
,,ож1юто с.1ъ1щс се 11у111,ха uъ тtхъ.

r lоос11сто .111ц.1 бhха 1ю;r.нухнз 1н 11

брз..?11сrа 111, n 01нпt, нмъ ,.1ът11а.,н
11 ГО()ЯТ1,••

l(ю:1:ю\lЯDЮштt. 11з ;;.есс1н11.1 110111>
с \.ТЬрt1,1х., 11:1 ?1. 11с1111ю1 Tt) 6t.xa

I'· кrн111r1111 11.шt,шо отъ 6.1ъcfia·
111 цJт.:1 nрн 111nсж 1. в то 1111ъ нзъ под

1о • 10 ..., \.С ..11 :>ili:txa 11а н ).Jt:тt.
'""11 t ме i „rnnнrt. u,х,н1111,цн м.1-

I HCOКltf't. kIO kНIЯЫШ С?
сз?ю ,nс·трн r?.tn11 11 r11Jи,.: ..

т k>io rt бt,ха IJJ,

1t)cx:::1 като c.\lJIIIЪ. Устшrт-t :-.1у

чсржш1с1111т1, вtкоrа сега Ci'n пръ-
стени ... Широкото \IY че.10 с студс·
но, като ра:н·о.,снъ, чсрспъ. 11 скр11.1н
c,t"i се rю;t"h ncro го., 1,мнrl? оба•1те.1-
ш1 ot11c 6.1сщукатъ само, ю1то rосн-Ь
ЩН Oi\-i l'.1CIIII,

/(pali Д-ръ Татар'lеnъ 11ървilшс
?tJ.lt<O трома11ъ, 1.IНСОКЪ II П.1СI.Цj:СТ'Ъ
ат ,стъ съ 11.ъ.1п1 муст:щн. Матооъ
трtбuа ;ta е - Хр11сто с',\атоuъ! Ка-
къ11ъ с 11одпух11а.1ъ .. 11 с чра11е111):
11.:анмсн.п, е IOЖJIICIOIT t, (II IJCЖ..1JI, К3·
то r1>ы1оuержсц1,. Об11.1е11ъ с, 11autp-
110, 'IC с,.,; го с11?.,11 отъ н..:бсто. I fo
CTi\illlJa CllOtiOIIIIU, f"tJ\11, С IJCC П.Jhl,,
uн.1,н се, че 01,11011 срсщ}' рогатнн С3·
т.111а11.1ъ, Jioнтu се с p.1.t6t,c11tJ.1ъ 110
t<l1JIН:1Тi1 :ЭС\IЯ.

Л трстняr., \1J.1но по-нмсъ
6t,we 11ссыше110 Гkрс Пере То-
шев,•. (,'nЩIIЯТ1:,, - lit.'IIЗ\ll1IIC111·· c,.u„
t.'C\t1, 1ltlt.З)1t.11c11ъt :;,n. CITl\fHt.111 1.: .1,-
U.:шсното с11 ,,r10 11 с 11.lkfнt1щ.11, п,·1·
Юf ), 1..-lllt Н1, ПОЗIIОТ,IТ:1 Cit \, (\tl(DHU НЗ
с ;i,1 (?11ъ •юв-Ьо.,,.

C.iuo 11оr.1r:1.ът1, 11з с1знn11сю1 1100
utоб111ш1тt. 11) "'НI ccrs t' нзnr-ш ?11.

TilX h }1 )t,kn \•11phtn., НЪ1-11, XU•
.н?. р 3б11рd ,е 11 1<1,>1ъ с1ъ1щстn.

tr:t.u1. cnt.тa „

Р „ х :, x11rt, ..,111111 cpt. о хн·
я;?11ата тъ.1nа 11 t.n..1в!lx, 1111е 14та

t 1 11<ертв11тt lloJ1 а, an, r11 т!I. oCltЧ•

АИТD.111 СТРАШИИИР-
ЗАВЕТЪТЪ НА АНТОНЪ СТРАШИМНВ?=-,_..,.....?

КЪМЪ 11ЛАДИТ1
Единъ разrоворъ, който крие мноrо нtщо

Преди е;tНа год1111а . . . ната - ц'llлата По
Е.1на с.1ънчева J..мща, отру- ж11вотъ азъ презъпана съ цвtтя. Висо?..о н:?дъ rpa- rодиm1 наново се ода, надъ .1t.1ничн11я ш,·мъ и Наш1рамъ, чеnрахъ, и все пакъ б.1изко до въ народа ни б.аикатъхората. Но и б.1изко .10 п.1зн11- вени аuв.ната. И трtбва да се обхвТа на.,и той е б11.1ъ цt.,ъ ж11- дв се съчетаятъ ивотъ всрtдъ народа ни, но е чвтъ.

би.,ъ и no rорд11т1; )tакедонс1ш - Ще предnр11емете
чукари, за да се бори за свобо· тази 11асо1<а нtщо •
.1ата на единъ 11аро.1ъ . - Да. Та..:а събр хъСтариятъ пнсате.,ь ъt..: 110- себе сн тгорчесю1 с?щннuсрещна, замJ,тнатъ съ кафяu11я мtрнхъ 11эда? ь II щша.1ъ. На.1ъ че.,ото му неш1рtt11- ro.,tмo 11есе•1110 сш1с ниятъ ?..ичуръ, когото год111111тt го нарена ,flодемъ . 11 съм
cm ycnt.'111 да nобt..1ятъ, 1ю не поколебшю ) оtреиъ, че
и да преоиятъ. ще с:чоr11а да съз4амъ ВЪЗХОА"Ъ

На.111 и животътъ е ш116·1.1ъ д} хuuспъ. ра бир мдушата му, набраздв.,ъ я. но 11с ратуро.,11ъ и кимжов-----''""'...
11 смач1<а.1ъ, не я 11адв11.1ъ. •?ак1н11, 1н,1стьта да щr rазр шВсе тъй горда, нем11рна1 прия- 11зд1шJ11сто на сn11с:11шето

телка на народа и 11ст11ната. - Др), о нi;що не го 011
Стиска ми топ.10 рmката. .111 за rtечатъ? 11111 1юж- Сi;дайl чаппс нtщо?
Оч11т1; му се соиватъ вънро- - Да в11 11зповtда11ъ

сите,,но, като вижда топчето 11а11сп111а е1,мъ та1<а 11а1юu обtла хартия. надеж.1.снъ. че дори 11 наr ,а- l<акво? ното ro.1tмo сr111сан11е не нзчерБi;хъ приготви.,ъ купъ въ- пва 11збл11?..а на е11ерг11ята ми
проси. Бi;ха готови. Но ... кое Тi;зи дн11 11з.111за on, печатъ но-
по-наnредъ. Вси•1ко е важно, 1111ятъ м11 ромпнъ „Проппсть
uсичко тр1;боа да знае читате- Веднага с.,сдъ това ще туряJiЫЪ. подъ печатъ нова к1111га

Вдиrамъ забъркано очи. ,.Бъ.,гарска м11ст11ка". А после 11- Всичко! l{аквото имате да трета - ,.Два по.1юса - .1-ръ
ка)l(ете, кажете ми го. Така безъ l<онст. Сто11.1овъ - д-ръ Гена·
въпроси. Tt сами ще дойдатъ. диеоъ".
Въ св1;та става н1;що. Не всич- Стариятъ n11сате.1ь е цl;?ъ
ко е въ редъ. Въ нашата стра- съжноснъ. Поr.тедъrь 11у разнс·
на сжщо. Какво мис.,ите вие за кренъ и з:?па.1енъ отъ 11tкакъвъ
всичко това? п.,амъ?..ъ, се губи nрсэъ проза·- Преживяваf\итt, небива.111 рща нtк;,,.1е къмъ l311тоша.
по сооитt разм1;ри, войни се - Да работ11мъ м.1ад11 хора!
отразиха и върху духа на наро- Не )IОЖе сочностьт:1 на ед11нь
дит1;. Чувствува се едно общо жизненъ народъ да се прес) ши
притмпяване и обезвtряване. само прсзъ неnълснъ едюrь
Или поне - чувствува се вtкъ възрод11тс.1снъ 11.-р11одъ!..

връщане назадъ flp11611pa?1ъ ба11110 л11сто11етt- кы1ъ отдавна отречени пm- Г. Страшюшровъ сега се е из-
тища. За всtки с.1учай личи об- прави.1ъ, ша.1ътъ е пад11а 1ъ на
що загрижване: новит1; по1<0,11;- сто.1а.
ния не издигатъ свои изразите- Pmi..aтa му с все то?..а топла,
;111, които да замtстятъ стари- но сякашъ сега е по-'mърдо.тt въ общественото ржковод- Не искаше .111 roil до ми прество. Очевидно, т1iзи нови по- даде часть on, 11зб,111киалата си·колtния не носятъ още нищо .1а II во.,я за работа? Да я эа11е-нооо . . . са на ?1.1адитi;!

А у насъ, г. Страшю1и- ?!а.,и II тoti отъ\тi;хъ чака ноr><н),..? 1,v? .•• сь-hт..,ото уб•..,..,.......,_.._- У насъ ...
Старитt водители сж отречени. Отъ rtxъ II on· cкp11rnтi; на-
А де новит1;? l<ой между насъ родни си.111 · · ·

не се оrJ1ежда сега наок,10 си и ... Това 61; пред11 една , о-
кой не мълви - дори предь са- дина. Сега Антонъ Страши?111-
мия себе си: ,,Водители вече :it- ровъ е вече поко111t11?..ъ. Едииъ
маме!" . . . народенъ с1111ъ си от11де. Но ос-

Писательтъ говори бавно. тави дъ.,бока браз;ща следъ се-
Думитi; падатъ като тежки к,,а· бе си.
cone. Изведнажъ тръсва глава. Сега и?1атъ думата м11аднт!;
Въ очит1; }1у блъсва искра. да изпъ.,нятъ завета на на-- А нима е изжиоянъ възро- родника-писате.,ь!дителниятъ периодъ на нашия Вася Каменовъ.беденъ народъ? Нима вече е нз-
чсрпанъ българскинтъ рома11ти- Нс}ката е с11.,а: да э11аешь • - А&зъмъ? Нима cm изтръгнати ко- \lожешъ. Не затооа .111 т11я. конто ,1„зn,ренитt на духа ни, и сочностыа

ш1терсса .J.a се запаэва едно no.1fJ111e-11и е пресушена - со•шосrьrа
,.,.с, кое,с тt,11., ?ато rоспоuрн нана младъ народъ?

Замлъкна. Използувамъ с..,у. де1 я, е 1,Jroд110, вctkora см er м;о&чн-
:,1 :1; 01да.1еч:t1ъ отъ 11.1одовет-t. 81чан и полека подхоърлямъ:_ Всички знаятъ вашата 11росвtтата тия, HOIITO rt АЬР11111Ь ...
11., Ь1.1 - 110.1ъ н:,нвато ще н фор11а А•вtра въ сил,?тt; на народа,
G;,,де 108:i 11.1t111111чество? И не затоваr. Страшимировъ. 1-!има 11 тя е
;.1 ,о.,ь,111т1, дв1,111ення за общест?нипресушена?

Той ме поглежда.- Виждате ли - азъ не стоя
въ кабинета си, недо.1юбвамъ
столицата ни и обхо)l(дамъ стра ·

Изъ втората часть на романа „Роби"
отъ Антонъ Страшимировъ

r11 11оз11аuа11>: 11 евреи, и гърц1t,
1 цшщnрн. Снлеше се смутъ. Отк;fi.С·

се отъ uс-Ька устn no 111.r<оп ;:t.yf.t3,
сн се като оъ.111а 11 се нрсuръщn

r.1ух-ь ропоrъ.
Суuар1111т1; 11аостр11хз .111ца. Жа11-

Jрм11т1; nоС-Ьrнаха на кобурr,т1; с11.
Така потръгш, ,1р:1111rото шестdНС.

I окаже се, като nод.111·1,ато ш1 д.1ш1ь,
? 11эt1сз11е 11nкъ срiiдъ а.1орето отъ

10011. Ila запоn, по.1ъ сrъrдота, 61.ха
py11n1111 фередж11 11 rъжо11. Т-Ь c;v; 110

nсеощ разбнро се. 11 ще nоч11 н1,

- е.ща сторнцil:- Ха>rэър,, нйоnск.,еръ!
1 lаоа.шцата зата11 дъхъ. Но .,ю6о·

rтстното бt.шс uetre 33110.111.10 no·
1 е,щт h. Bcilюr n,pc11 11 с1шро IIJ

t.,юro , 11, 61..,ъ >111111акъ позс.,енil·
.,,ще. l1111p,·11uтa тур1<111111 paз,rnx11.1

(tоко •1сх1,.11? 11 го запрпт11 срt.дъ
.. ст11т 1. J1t:д.1щ11 1111 uрссто11т11т11.
т.,ка знш,..,n, бt, ;?одс111,: 11асрсщ

rтt rp) 1111 on, яш•sзцн II n,жв11 11э·

'') - 11 се no-
on кt.?м;?е

kJДIOKBlf?:
Y·}"I !\IO•}/- Не, сu1>тю1т!I 110 naw?ra с.т. no·

.шш1! T-ъ.,ndтn on. c-np ,, rъpu11,

ц111щар11, се смут11, .,?щата nрсбt.,ъха
Втурнаха се, обаче, жо1царш1. 11

ср hдъ 11асттп11.1ото объркоn11с cfiopo
се д.011у ясно: с1ш'Ьха се удзрн ,1

hсущш 01,рх,· ото.,t.1н.·1ш 11.11, тi,сн.:1
у.11ща хора.

Cera 0111шilxil даже турншштt,, -
OCIIЧКlt Ollt)I hX::J,

А срilдъ з.,овещатu рс;?оща 11а

зр?ста11т11тt. се c11n11a tipt,c.111u1. г.,з1:Ь.
Пере 011каше Пере Тоше11ъ:

Кротко, 11opo.'le' /{рот1<отс/ То·
оа н 1rака upt1roт1,!

Суоар11я 110 бt,.п, ко11ь 111rrr.111 ·?·
б,?тn сн н зпмпх11з съ оrп.ното 11. )Kr:·
.,1,зото не ..1.ост11п1а o?p3TD r:tdDJ 11.1:

ГJерс, - c11n.111 се кю :,ю\1JP.1fl:aт:11 11з

110111,. ( f 6.111к11J кръвь JIO ПО1П\ Х118•

.,о nръстеrю ,,още 1111 старъ свсщt·
IШКЪ.

ll11щo, добре с. Cera
on, •'\РУГD у.,нца - н

се по11е::е
ПJО."1, IIO;t·

L'}.ШО•- )"-у/ Дю дю/
Ьре 'ТIIЯ бъ1rор11• X1L1 IIIIT

n, lJ се эатn11 с:,,осеwъ
Но с?оар1щтt. c11txa отъ n1• р .

ио кораб111r1п11 с11 Л 111 ше се к
110 э11а•111 тuоа. И 1аозърт хо с оч 1

т-t, 11а ot11•11<11. or,c;io.irъ 11а К11<д.е 110·
же .:in се бt. а Гр)п1rтt. on. яшwаuн
11 n жв11 се cьo:rt ха т-t, р 1'ха
жестоко Зака?, an, се
? 1t t.cш1u11 11 n ct ran

п?11Jlt·б1 '"" о,. 611.ш всt.коrа пр?АWе-
ов}ва1111 11 съr,мтствуванн с-. проса-..
11 ·те.11·1 1,оощре11нн?

Ас. З.1втароаь

JIIШ 01.(JX) Оl)ССТЗ\IТIПt.
Вс1111ю1 др)о nt ?,ь:,чаха

1111тh бtха остаuе,ш 11а себе

тtэ11 г11 скоьnьахu. Тt:Г е1111 отъ
Щt ХВ.\КII, l<OIITO (il;xa 01 р

наежих •

OЧII тt



АС.ЗЛАТАРОВЪ
4. JI. 1885-22. хн. 1936

I
) XI )1 I , като C..1)'НJJ смщо

п , фи, ософия 11 штерJТ) ра
т го. и 1J 3JЫШIJBJ J3 Жr-

о с ) 11с111tкъ 1ы ru.1t.um1
uфЬ f:.>11 Ь Юнгъ; С.1)Ш3

ци I If по nu птич ска икономия
Т) ь е срtща з прт въ ш,1ть 11 съ
iК ъ Жор съ. :!а ършва Женевския
) 111 ерснгетъ пре зъ 1907 г , следь

а еиа дохгорагъ вь Гре1106.1 ь 11

сп ц11 11Jнра въ .1\\ю11хr1111 по химия
хр ьите, 1111тt прод) кти. Отъ \!J,.S

r I J с ) чит аь въ r 1.,овднuъ. Отъ
1 JO I систенгъ по хиыия въ Со-
фrн• , '" )J111в?рс11тrтъ, презь 1922 r
става доц 1111,, преэъ 1927 - изяъи-
р . енъ професоръ, 11 едва 11а 11 де·
?• p11r, \? 15 г. - редовенъ профе-
еоръ, Прсзъ воянага с началник ь на
1111 устрнашия отдълъ въ Дирекция
10 за CГOII. /lрсзъ 1910 г. се ожен-
ва за съгражданкага си Евдокия
Няк. Атанасова, огъ която има два-
J.13 сина.

/ lроф. Злагаровъ с отпечатилъ де-
сетки 11Jу111ш трудове 11.1 ёългарски и
11уж ги езици, учебници, стотици С'Т3·
гни 110 обществени въпроси и е дър-
}h.UJIЪ смщо стотици публични сказ-
ки. 11 t111С:1.1Ъ С ОКО.10 дессть ПОПУ·
,1яр110·11Jу•11111 брошури, десетки пред
говори къиъ т акива, три белетрисгич
lilt книги 110,1.Ъ исевдонима 11,\ура" И

пр, J [рели сиъргьга си написа кни-
гага „U1) страната на съвегигв" въ
2 гоиа Сътрудничи.тъ е на •11-101·0

вестници II списания, редактиратъ е
en• .,>?..11•шя II индусгрия", 11Чсрвсна
трибуна", ,,llp11po.1a II наука" 11 б11-
блиогека „НJтурфн.1ософско чегиво"
на язл. ,,Ак.щ11>1"'. Председатель с
биэгъ 113 ХН}ШЧССКОТО д-во, на Дома
ьа иакуствага и 11р.

1 lрезъ l!JJ2 ,·. б-t чествувана въ
цЬ.1.1 Ьългария 25 годпшнага научна
11 сошсствепа деиность на Златаровъ.
I lo този случай излъэе голъмъ юби-
лееиъ сборникь за него. 1 Jроф. Зла-
таровъ почина на 22 дексиврии въ
Виена огъ з.токачест венъ туиоръ, На
?7 с. •t въ София >1у 61; устроено на·
родно по: рсбение.
...........................
МЛАДЕЖЬJА
М.1адсжътъ, по предопредъленне,

no естеството си, е винаги въ първа-
га J1111tt111 на борбата за придобиване
на нъщо по-горно, по-човъчио. Заго-
ва яладежьгъ е ы.тадежъ, защсtrо въ
него НIIШI рf1о1а11тн(Щ(.)ТО 11\!JIC,!un за
uодuщ-ь, аашо-го uъ себе си тоячноси
вндсннего на поста за правда и кра-
сога въ живота, ?\\.1адсжътъ жадува
ла ..1.t.10 въ живота, И таиъ с цената
па иладсжьга, че отъ сънищата си
нск.J д.? 11anpau11 ,1.ейств11те„111ость.

Мпцсжьта с съкровището на 'IO·
n1,,1ccнщru, 11ай·сu11,;1,.шш неruвъ цв'hт-ь
н нан·съкроuсната )IY надежда. l<ъat ь
що да се обърне тая >1.1а;tежь, за дJ
ш11о1tри 110..1.хран.1 113 свuитt. DЪЖit??
.1сннн, Д.3 даде UU.JMOifШOCfb за 11pOSI·

ua щ) сuон 11.д.ta.,11.J 1,)tъ 11 тIJupчecтuo,
да tl0.1}''11t цс.,ь uъ ЖIIOOT3 сн? 1<.,?д.е

ще #,нµн тн тан цс.11.: оъ поnнкз на
11атµ1turзрнт1, .1н, за конто 11.:1.сята за
µuднна с r1р11нрнт11с за ,,сшефтн, оъ
ТJЯ на h.1?нзе1-t н •1tф1шзт.1 11 държ::ша·
ru .ш, кu1 опо така често т-Ь эоброонтъ
11 'loo ?.а II Бо, а? М.,адежыа ще 11а·

\ttpн 11uдхрана Iii.I CUOH lt;J.C3.li13Ъlot ь,
ca1o1u l\;Jru uт,1.ад.с 1о11tсъ.1ьта н сьрдце-
тu <.Jt HJ 11...?.сз.1ъ uнсшъ, 11дса.1ъ, конrо
UOJ,lt НЪ)IЪ lfЗUOIUI.HIIIC 113 нt.що 110·

нuнu, nu-чuutшкut ы1соко за чou-t•1c·
('ТUОТО. Тuн 11Д(:3)1Ъ ПI ще го H3!.thpн,
UЪ \:OЦIIЗ.lltJШJ.

Kur..110 1111с, )111:?.1.сжн, ще отндсте
къ11ь сuцн.1 шл1J, 1111е ш.: UнuJ да се
3J.Ц080:ISIU.lrC СЪ IICIUIJ3T,1 ПР3КfН'1113
JIU.1UUIIJID, сь IICI UIIOTO "11р11с11осо(Нt·
11.SIIC°\ JiOt:'TU нu11tкu1 3 er IIJ.б.11U,J.3U3t
че 10 uърШdТЪ 1)1., BJ)3h.THtlCCK.lT3 ден·
11()1.. ть J}C.J llHI IIU.llltПIЦII. Често се смt·
Tj Ja рс..1111ст1111щ1 110.1нн1к..1 ске11т11·
ШIЭ)tЬТЬ, 11cutp11cтu, 6UH;JЪIIЫ3 отъ
?окосutнtсто до н ?сз.,а, отъ 11спрсста11·
IIUTO llJIIO)ШЯIIC на 11..1са.1а. I loc11тe.11t •

1'h IIJ накnuс no 11н11ка 11t.: см цh.1ост·
1111 \.ОЦВ8.111СТН. \1,11\Щ)Ъ Д.1 сн Д3UJ rъ
COЦIIJ ll(;TIIЧCCKII CTllliCTЪ. ,\\?uдe;,+.;.1,r.1

Iii.JIii р Щd tti..1UC"ТIIIIЯ, DЪS)XOUIIIOI, lfll·
..:1 р .1 шt 1 ..:оцн.1.1111ь•1ь - 11.1сз.1ъ.

uть KUI JO с? UДЪXIIOHИD3 11 \."Ь коilто
се IIUA.tllKH.1 КЫIЪ работа. Lоц11?1н3,
1,\1,ТЬ ще И te здpJBtlUJ, 113ДОСТЬ ,,
оt.рз оъ w.11съ..1ьтJ, во.,ятз II сърдц?то
11а •• .1 \Cikll, u оrь 1r1л.1дсж.n той ще
спсч II с.11111ъ скм.nъ. е,11111ъ )111'>1 о
1te с t ,, npt111ocъ - с1п) с11зз)tъn. Въ

4.ll'IКII Uб Цt(JDCl!il ,1В11ЖС1111f1, KOllfO
к .1n. разра1?."Ть II победа, не )tо,ке

бсзъ CIIT) СIIВЗЫ\Ъ.
I I ОЪ i\Blt CIIIICTO, 10111) :1:CII•

С: r С, ..

?рст?
щоrо е .111·

11 ia С8ОАТ8

ЧЕТВЪРТО

ПОСЛ[ДНО ПИСМО

ЗАВПЪ

(3&.сс ..... I {,, )(-;;, 193'

'k« -- Of..:. ..... c. ?·-С."), с.& .)._ .... _,._J... с 1

Виена, 6 XII 1936, - ,._
Кпиннкета. 6 ч веч "'"'..,.:.._'ft'?_:. & 1 •

Бtхъ твър.11е заеn, LL )о. ..:..?t... k,? •,..:., _::-.. .-.
презъ живота сн, та не
ми остана вре11е.11а се 1-<"'.,ci .. ? -о,...:.,·. ?orA.t1„
занимая съ и?rтереситt
сн, съ здравето си, СЪ ")1 yvc,o ., ..
суета? а си If затова
напастьта ме удар11 ка- ?--
то воnникъ на постъ: ? ...0-t-'"y ..-. .... .:.,
последната лекция, коя-
то държахъ на сту!ен-
т11тt (за сtрата и за
стехиометричнитt зако·
нн), я държахъ пр11
нраRно из rощенне 11

болки. Tt надали за-
белtзаха това и ме 11з

пра п1ха съ ржкооJ1tс-
кане.

/laнcn11ia, азъ 11махъ
едно предчувствие. че
ме дебttе ЗЛО, 110 СПИ·

рахъ само до тука: по-
ри лtкарски съветъ no
търс11хь късно-тогава,
когато като по1кuсе11ъ
rpOXIIЗXЪ II дори ра-
бот11ttЯ си каб1111етъ въ
университета не можахъ
да в11дя още едиажъ.

lfскалъ бихъ, въ ед11а
последна лекц11я на сту-
денти1t да имъ кажа
11tколко прост11, но важ·
ни 11tща: да п1 11матъ
като наnжтствие it като
сnоменъ отъ мене. Щtхъ
да имъ внуша, че трtб·
ва, като младежи, да
отгледатъ тр11 добро-
детел11 : любовь къмъ
труаа, любовь къмъ

t.iистината, любовь къ?ъ
?народа. Да об11•1атъ Бъл-

гар11я - да я об11чатъ
ч11сто н nреданно 11 1111-

кога отъ тая с11 об11чь
да не nравя-rъ кариера:
позор110 нtщо е nро-
фес1101tал111tя nатриоти-
зъмъ: - бива ли да
СО н-....,iopJC,. ruA ОА••а О.?
тествено it благородно
чувство, кпето всtни чо-
вtкъ трtбва да nр1пе-
жава.

lfскалъ б11хъ на тая
младежь да кажа да
скжn11 бълrdрскатаречь:
какво богатсrво, какво
чудо, каква сила е тя!
Нека работятъ да 11.?а

у насъ по-вече nр.освt-
та, ?ю-nече 11деl!на, по-
л1пическа, стоnанкка
свобода. Да не се боя гъ,
•1е ще 11магъ неnрият-
11ости uть огран11ченитt,
духовно cлt11111t, чуж-
дигt 11а nов1щ11тt на
ж11вота: идеалъть всt-
кога побеждава, cпtrz.
да е смнслеиъ, високъ
11 човtчсиъ.

If лруги нtща щtхъ
да кажа на тия мла 11,

за HOIITO дад хъ ПОЛО·
в1111ата отъ на/I деятел-
ния Cit ЖIIBOlЪ, 110 про-
nуснахъ минутата. Сега
е KЪCltO.

Една нощь nред11 опе-
рацията.
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ЗАВПЬ f?с
София, 24. XI. 1936 r,

Върху своята болесть - 11е сн правя 11люз1111: зная какво 3118'\!1 тя .•. Искамъ само да запазя до
края това прю11tре1111е съ 11еизбtж11ото. Само отъ болката имамъ страхt .•. ,

I
Имаш? още какво да кажа: азъ дnдохъ само частица отъ то,а, което можехъ да дамъ. Защото въз-

11ож11оститt ми бtха nо-голtм11 отъ осжществява111tята - 11tмахъ вре11r сега да развищвамъ. Обнчахъ си I а-
боrата it тя мн носеше радости: заради тtхъ работtхъ, а не за успt;н 11 повулярвость. Дори, ше призная,
че 110 1111 е било хубаво да бжда nuзабраоянъ 11 оставявъ на втора лиАня: чувстоувалъ съмъ се добре, когато
съ11ъ бнвалъ реднинъ. Това II вall добри1t м11 пр11ятел11 не го разбираха. 11 затова 1111оз1111а сж 11исл11ли, че
кат·• ме нзоставятъ или nре11ебрtг11атъ въ нншо ...:. we ме уязва1ъ. Т ка 11аправиха 11апоследъкъ въ 11еди-
цн11ския факултетъ. А това ме 11nнара само да се надсмtя .•.

Обнчахъ 11ладежыа - тая, която у•1ехъ. Въ ypou11тt си даваn цtлия себе си. 11 ме радваше, че
ау.'lиторията след11 ж1tвu II се запалва. Училъ съмъ 111 всtнога на любовь къмъ труда 11 11сти11ата, на вtра въ
с11.11нt на живота, 11а слу?кба и дългь вь името 11а ед1111ъ идеалъ no-rope11ъ отъ себичието 11 користыа, кои10
правяrъ човtка 11едостсеuъ за 11мето му.

Обичахъ и на ро.11а: демон р ат ъ с ъ II ъ въ пълното съдържnние нn това велико понятие. Защото
вtроамъ въ снлитt 11 твор•1ескн1t възмuж11ос111 на 11аро.аа, на маситt It затова съмъ бнлъ отчае11ъ нв.еенъ
nротнв11икъ на вснчк11 режи1111 на 11ракобес11е10 11 прн11удата. It мnнаръ омр, зата .110 11н е чу, .аа, 11епрнят11и
мн см: О1tли всичк11 чер11осо111иш1 11 реакu11011ери. А нолко 1111ого та?нrа 1111аше въ моята crt.t1a 1r1Lи kOH·
гнтt срtди пнсате.11нтt 11 111пелектуалцhт1,. Но е трtовало често в.а nр•крнвамъ своето бу1пуване: защото лесно
ме rрабваше Рстрия то11ъ 11а полемнсrа. Само воЯ11а да 11е .110Яае 1

А нма моrащн nо.1nалвач11 - врагове № I 11а човtчеството - конто биха докарали страш11ня катаклиэъмъ.
Ако това ст111е - горко на 11npuдитtl 11 затова 11ekn въ нашата nре11расна страна кулr11внра11е мира н за-
Jругата. Зашото 11111uro 11евоп11 нзжнвt 11apona 1111 11 сега е страшно зJе: не го виж.11атъ само ситнтt и 111есто-
11нrt. Л том 11ародъ, коRто 11ос11 топно ра11и II вь чиито 11е.11ра се П118н велн1111я н nрекрасе11ъ български
езнкь, заслуж.ва no .аруга сждба I Да110 скоро самъ 10Я 01 я nLнece 111 CPOII рацс н по своя BOJIЯ !

25 XI Ко.,ко много, х111мJн 11ислн, се 11а4nрсварятъ въ гларатt мн, а 11t11амъ време .t1a ги 1!81118.

On. с11ъртыа не ме е страхъ та 11вл11 тя бt nре.аметъ 11а 111 -ув1ичащнтt ме заннмаиня? Страхъ ме
е, обачt, ori. бо.111аr1 ... Да се умре Оеэъ стр .111ння ...

ьа, че OCIIOBIIOTV въ х р lli.T(._) HI
бь.,гарнна, ?ото rражда111111ь. r ? о·
вата пр11ро;t11а, ;tь.,бока .1..:?окраr 1ч·
ность. И ш1.11сти11а, ако не се р 111,1ь
r:ъ д.а.,ечното }IKIOL.10, liMД.?TO ПО,1 ,••
10 11а боrощнстоото е е.uшъ 01 ь HJA·
•PYntlllтt наш11 nptШOCI\ от-ь -,6 ??-
човtшката 11стор11я, а спре)IЪ nor 1 .з.ъ
на 6.1нэю1rt rод.111111 оrь 11iJ'e.J.11 11

с..?,е.з.ъ освобож:tеннето аш - тоо.1,
което нарнча•tе наше в1>зр:1ж 1з11? н
първо държавно стро11те.,ство ще

rр?ж 1d1tt• то
<111 ГЬ JIJpo\ь,

се хвър.,н въ оч11 тъ10,ю Tdr. особ..:нз дат
бъ.,rзрска черта на д..: 1о10крnтн,1.юс1... в.1нt: въ

Дор11 no;tъ робство, бъ.,rарснат к?. ето tie
rpa;.i.cнo II се.1скз uбщнвн с11 б\хJ .1... • t:СТЬ 11

r1аз11.111 нзосстш, нз6ор1111 11.- ана• .,..,..•.1,·
то UО,1ПТ3 Щl 1 :.шта. \t3t,;3py ,}.) О j..,J•
шt е1ш раэм1iр1t на прояо.1е1111я бt. sa·
ч11тана. Ако отъ ;tpyra стrанJ, 1ыз·
r.1e.3.a11e ко.1ко на ..1.е•1онрат11чнн осно·
1щ ? бн.10 орrшшзир::шо нашето re·
нафство, нашитЬ t111та.1нщн11. nросв"tт·
нн, мм.жки и жснсюt дружества on.
епохата на възраж;tа11ето tНI, ще \JC·
тане11ъ трогнати отъ тоя .1.ухъ 11а съ·
з11ан11е, добра во.1Я н зач1па11е .1н•t·
ностьта, дори II на 11аn·скро111111я, .;:ак·
nнто cas nрояв11.,и иаш11тt дt;щ . .:!о-

cъ1ipooe1111rt 11\t:ла1шя на
cas uбрзэецъ, nре?ъ коАте
трtбва да сведе)tЪ г.,авн.

ИЗКУСТВОТО
Ро.,ята на поета, ро.1ята на п11с;?-

теля, ро.1ята на ху..1.ожш1ка, каква ба
бн.,а оъ e;ttю соц11а111сти•1есно обще-
ство? Мнозина )1Ис.1ятъ, 11 еж го каз
?:а:ш: "Соцна.,нзмътъ е нр:JА на [JCltЧ·
ни духовни Д0)f0ГD31Н1Я. Щомъ t: ?·Cit?

rуренъ на хората е..11шъ сносенъ .nн.
nотъ, той ще и11ъ отне?tе борб нз,
kоято е поощрение за оъзходъ, той
ще гн принизн, той н'Б?tа .з.а съэ.110;'}
това състезание, отъ което се pam.·
дать оисшнn прояви на духа".

Цената на поета, цената 11а писа.
теля, цената на композитора оъ е.з.110

социалист11чсско общестоо ще баsде
нменно тамъ, Lte тоА ще стане t>11я

фокусъ, въ който ще се съб,1р,11ъ
uъ една св'Бтла точна всичю1 съ·<рt)·
вснн сили на хармонизуоання общ'·
с.твенъ животъ. Това, което .10 ccra с
би..?о отаомка на живота, тогаоз ще
6аsде цtлосте11ъ жноотъ. Топа ще ба.·
де една многострунна ,1ира, оъ чни·
1 о трепте11ая u1.e се ..10.,аоя осичкзтз
с.11ожность на чоо'&шката мисъ.1ь1 на··-?и.и.т? ....::.oi.1orц.:uusя. на 11ontiшкa.·
та жажда. Победата отъ tюu-hкa ttадь
cni;nнтt си.111 оъ пр11родата ще б,це
възторжено 11зказnана въ тия тuор·
би, оъ които ще се очерт?ша .1.ейств1t·
те..?юtя възходъ на човi;t1еството. И
още нi,що:

ВЪ ЕДНО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО
ОБЩЕСТВО,

поетът,, ще намtрн 11ай-ободри re 111:1

та напнтка: другарската снмЬзт,н1.
Защото н'hма nо·внушаващъ обр'JЗЪ,
дори II оъ съореме11н:Jта .,нтерзтура,
отъ тоя, въ който ние внж.1аме рt1З·
крита симпат11ята )tежд..у хорзта,1 въ
които е изразено топ.1ото t1уоство....1.а

вн,кдашъ въ вС'hннrо браn, .1а 011,1.;·

дашъ въ вс'&юtrо съдеii1111къ за rдна
обща борба за вк.1ючоа11е на чоа t.ш·
кото благува11е. /-ltмa nо-трепетш,
стра1111цн оrь тия, въ конто nоетнтt
Ci"I'; се опнтоа.1н да нэобразятъ тзя
страна. Но понеже сегашното обще·
ство е разяждано отъ протноорсчня,
колкото н да има въ поета 11увстоо·
то за тня ве.111ки 6.1ага - пр11я rе.1-
стоото, другарската сtшnат11я тt
ti? моrатъ да на„tрятъ е;t1111ъ пъ

.11.:нъ 11 11оrмщъ нзразъ н вь наА·
го.,tмнтt, поет1f 11":i Cdl!O че ки
C;JMO Xf)) \JВ3В11Я - .Jащото ЖII отьтъ
не го ., за кат-, всеобщъ np11)1tpь

Но uъ едно общ.ство, к11, ro
XOI"ATA ЩЕ l:iinДATЪ СЪГЛАСУ·

ВАНИ БЕЗЪ ПРОТИВОРЕЧИЕ,
за др) же11ь отnоръ не cpeul) себ •

подобннтt, с11, 1,;11кто е c-rr 1, о за 6u •
ба срещу с111111тt на пр11ро.1ата, 8
JJ.3 п1 покорятъ, тамь nоетътъ ще
даде строф11, които ще носяrь наА·
011сшето упоеш1с1 11.?fl·ськрове.11ння
ба.1са,1ь, който 611 11 щнr.1,,ъ и очовil·
чав3.1ъ хората зз да J,.Ос111r11атъ он-
эн образъ 11.1 6огоое, КЪ)tЪ коАто оть
.,о-tръ нрезъ чооtкъ см се зап111тн·
.111. Пр11 таковз HJK)croo, при такова
общество, 11 посrыь, 11 худож11нкъть
11 \IУ311ка11тътъ ще 11>1JТ-Ь нaA·ro.tilмa
0111.1,на. Ако д11есъ таJ1а1n-ьтъ на
поста обик11ове110 се цени, като му се
;\303 f1.ърж::ш11з CIIHtK)'fHI, която M)i

ос11rуряоа с;t1ю обидно саsщеста) 08·
ние, зко това с за..з..ово..ство-то 111

n •т1? - то (: ю?"·и•'3срното аадо
uо.1ство. l Iь.111ото, 11сткн'tхо хонору
uане „ което фзкт11?1есtш эна•ш R.18·
щане по чест?. - 11а 110,:та, то е да
се до?1оrнс до c.1nnaтa, до об1tчьта на
едно ro.,t.!>IO )ШОJШIСТВО Оt'Ъ хора
не на е,1.11а група. 11:1 която тнй с:,у
,,ува, не нз е.з.11? к.1nс..1, вз 1,;оято r
отдад,е11ъ1 но

НА ЕДНО ЧОU"ВЧЕСТВО, СБОРЪ
ОТЪ ДРУГАРИ,

щн:;?ъ KOIITO тоr, Ще )IОЖС .1..1 11з.1-Ье
11шi·ro.1t,)1ш1 кошtежъ на сър цето
сн. Ако се ,,счтш: за с ,noa на поета,
Hlf1'f'n.l.?· т.1я с1ава 11t.1o1:1 да б.\11.С: no·
rо.1Ъма, отко.11\отu 1п, 11uдоб1ю об
щество.

Соц11.111аст11ческоrо общество, ще
..13..1.С 11е611uа.1ъ Т.13СЪКЪ Kbllb X)i.1.0•
жествено uъJCЪJ,1.aua11c, защото не
CIIOKOIIIIIIЯTЪ IIIICТJIIIKТЪ ) човtка ТО·
1 ::ша ще 11a,1tp11 ,покоnсто11е, тогава
ще ю:1мt.р11 01111н съr.,зс) вани сн.11н,
11сразнжда1111 отъ 1111накво 11ротиворе·
чне, ко1но да 11J11rcJn. пыннrЬ об·
раз•1 щ1 тозн 11ь.1ен1, ж11воrь, коnто
ще ЦЪВТН tHlOKOЛO.

НАУКАТА
Новото ope)te се храктtр11знра "'ъ

де,юкрат11з11рзнс 113 1-1зуката1 11ei111uтo
nр11общаоа11е съ "ас11тt, 11ахъ.110J•1 ·

то ii nъ жноотз, 1,зно.1зуш:щ?то it оп)
БОРЯЩЕТО СЕ ЗА 1/ОВЪ ОБЩЕ·

СТВЕНЪ ПОРЯДЪКЪ ЧОВЪЧЕ·
ство.

J lapoдшrrh )'IIIIDCPCltTCTJt. р.1 ЩОТО, IOI·
11ото, са1штt xopn на IШ} кат? щн.?· н,
катъ 1ten1111тt 11стш111, 11з.,11гатъ 111,

като знааtе, което будtt 11а.,ежд11 11

n11рв эn no·rop,1111 по·хубзо11, no-1:.....u·

ст.1011 ..1.1111 за 11001:.чсстnото.
А 11-Ьноrо - 01, К,'13С111,ескnта \PtD·

ность, въ срt.1,11с0Ъкоu11сто? ьъ upe ·

11е11ата 11n оъэражда1tето tt n1, 6, I.J·
юt ..1.0 д.11.:1съ времена у,н?11ш1т •, r
611.,ъ нопъ.1110 от.1.n.1rчс11ъ оть Tf•lltl,
наето се 1tор11чв нзро.tъ, }ШOll\t:cruo.
н е ззщ11щава.1.1, своятn 11зо'111рз•10:ть
съ тоърдсжо, •1е д1.лото rтз ш11 к.11 а,

по с.воя СЗIIНЪ II по сво11тЬ J.ICTO..tlf, е
11сраз611рВс)IО .)3 1/CCUe"\)Щtlтt, 11 )•tC·
1111яn, 11t>ta >11\сто cptAJt rt,x ь I It·
що пове11е дор11. )чc1111rt, 1ii1.1 111 н ('

1 з так11ва, Ci\• )нtс..1111.:111., че в Ько
nрнобщзоанс на 11oy11:ar? n,u1. '1ас ,.
т-t с 11cn110 щюфа1111рвt е, 11 Rt } лр1 ·

I

11овото, което
ц1111т:,, в 11an вече 11е

радъ
ТРУДОВ \Т \ Дf.\\OKPAIIIIЯ,

118 пре.1<1rь ПJIIIIЪ II IL о 11 < 6
на 11сторt1че<1<отu р tm1c аъ
ржце. rадв11ж11 ? "о ? , ? т,1 .

Т(.1 гъ1,1жатъ ьъ 111131111111-h нз
11 пt съ6);u1

ииот
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С1. прг фесоръ Злггаровъ с11 отчае повече ll?po.11111 синове КЪ><Ъ свъгил- r)611 IIIA·cal,taня „oatt.'1>, 11ali-c>1t.Aн11 11роаннц118та, 38Uloto 1'О1)"88 117•турu • o68ectar11a доАносrь Acetn, Златароаъ яиогокрашо се II t1all-ro.тъмrrt1тъ нароаникъ у чась. 11нко 11а позганието, Ton ёъше въ 11ь., Сц,ецъ въ сёшесгвеносгьтв, 11-1n.не».· ваше, че та • lle113'1rpqllellt,?18i!DI.,_ Б!на Эатароu, II08ТO ь,wr и rOJl,мO доt<осаа .110 историческия матор11а.,11. Toll се ро.111 презъ аевегдесеттъ годи- tiara синеъаь 11а д>мата еаннъ нвро- 111111 поетъ, .тюбt1мна професоръ .\сенъ аръ на 06щrсти?n. ? n,IJpellllqlltecтao n сраан?11ие ,1, е..u,и :rьwъ въ свояга 11а)•111а .nrn11ocть. 110 ни на i\Нltta..,itя въкъ, когато наро.,.ш„ учитель отъ тнпв на Злвтаровъ. trara ни,а иедостn-.n - еъ .11руrн )Чени, до- тоА не стоеше 11а последователчи г ь чеството )' насъ 6t въ своя разгаръ. никога 11е се Hr! За възхода на дyX0811JU1 811o.uioтo често енц1111Ао11е.11нчн()('ТЫ3 позиции 113 исгорическив яатернали- Основевах» се вечерни училиша, 111• раGотата въ flpoд11 една 10411118 З.1ат еровъ 6t. с1 венъ жнаов на ПPOIIIIIIIIJUIТ8nv'ЧII u ll.1C.ltA088ТOJICl(ata .11ы60,н- зъяъ. ;inaaxa се стотици 6powyp11, дърп:r?а , аса " лабораторията, 110 61.ха 11 )611тъ огъ 11аwата действнгевиость, жц1.wе вито арtме, 11ПОНL Е.11118 •и имаwr научна ruн :?: Злагаровъ бtwe по-скоро :?кор•· се съ х11.тяд11 беседи по градове " се- ) 111тми Ila масигъ. Учитеаь съ перо " Ко.,ко 6,1t11ове, 1<0.1110 llaдtЖAH стане, нито CНAJL llнwtшe •есю??анастоб= ::з:::::,;: което сясгъ " чрезъ ве.111к11я френски учен ь ла, Народътъ 6t просвъшаванъ "?110,1 ово, Словбто 11а българсквя "Иоа1rь Р)х11аха! )'c1L111яta 11а оёшествсници-
?=?::11??ач:Рс;:;..:ст,::к-ааро:_ц·-

З,.1,а- 11 оёшественияъ жа11ъ Жоресъ, гой готвянъ да играе съзнателно голъчг- тъ, 6.1ъ11овет1. на поетнгъ, върата 11а6?we особено х рактерttо за
ьъзприеяаше яного нъша отъ чарк- 13 сн обществена роля. Всжщкосгь, до6роrnорц11т .. - всичко се )Аао11. . то и се счита истински „lier.....,роа-., че асич110 правъше сь or е . .,
снзяа, ,\ Жа11ъ Жорееъ въ общото всичко това 11е 6t толкова ед1111ъ по- лемократъ. И въ това отношение ТЪМНОТО ЩО ДРЕМьШЕ ВЪ ш.о може еъ нt.що ..ta • QOAJIOIIOМI:?::е:::.:?а ,:\::?;::?оо61?:: ?=о мсн:о;;з:,:?::е6?,ш:а 11??:;:?с;:;? :.:n ,?атв???Р::;:,:?/д"?а:::::;.?: бtwe 11aR-ro??111?':зp•::;:,??;o ":

стаено се "??:::.тьразwр11 своята :?=:?r;..::::а
.....;нA:.?:t:::::.6руаанr.

социолсгичии схващания. Ton се стре 6tx3 новнгв 11арод1111 6)д1rre.111, които Демокрацията, на- пещь 11а исьэсгсвство II отрова. Да, ьесе своя Cll&Jl(В, топ 38 11ero 6uoTUii общестаоность, 1<оа,о х„рак.
м1'wе въ о6ясt1евt1ето 113 обществе· възкресяваха въ епохата следъ Осво- отровата за.тt 11е са,10 т1.з11, 1<01110 не r,овече 01ъ 11стннс11н працнrun., 38-теризираwr неrоавта научна н обще-
1111,1. 118,,tllHR II процесt1 43 обедщш боЖдеrшето с.,ав1111тt трад1щ1111 11а зш1ятъ, какво е свът.,111,а, 110 щ).1опса щото, казваше тоА, тоrааа аз-. могастае-на .lt"Аность ни шuara JI.a ра.зяс1ш\lЪ
ск.1ент11•1есю1 11стор11ко-\lатерн?111сr11, Възраждането. Отново блннваше с11.,- деиокрацнята н? едностранчн- Ji нзбра•.tt11ц· -.:uховни вo-1n•i11, но1110 да пиа uтънeroun соqиОJ1оrичнн аъзr.те..tи т. r.
•,еското схваща1tе ota 1tсторt1ята ,.ъ 1111ятъ стремежъ 11а 11арода 1111 '<Ъмъ во 11е само 11а по.111т11ческа база, 110 се с11лятъ да творятъ це1шост11 за чо- БIICTPIIЯ 11::IВОРЪ tfA Cll.lИнrroaиn схааwанн11 за о6wество,о 11

,?деалrtзиа. 11аука II се ,rро6уждаха вt,,1110 дре?111• 11 11а 11ко11ом11•1еска база. Зпаrаровъ вtка, за родrщата. J« 0611оме11не 11а ро..tн11аТLnбшестаеио,о разан,ие н.111 11еrовня щ?пt у otero c1tnt1 за о6ществе110 дt- 11с awe вс11чк11 бnara - 11е само бпа- Това, което доRде с,,едъ С\\Ъртыа С11ои1111ме си иццrчки11 ..teнi., ко-мето.11ъ н о6щестаоно ммроаъзре1ше. Ton 11снаwе вс11чко да r1p1L\111p11, 110 по. Зпатаровъ бt подхраt1еt1ъ съ со- 11а 11 а у н а т а - да стшr„ть 11а Златаровъ, е предъ ,,nсъ, то се rато оrпраанхме съобщението 38 )"1-Нпснаааието ,са couнo.1or11•1mн t. иъз въ смщ11ос1 ь ка1111т)·.,11раwе предъ 11де. коветъ 11а това t1apoд1tt1•iecтвo II му т O я 11 11 е r,a вс11чк11, за JJa 311ае: за 11awa1'a ку.ттура се разrър11а ред11ва11е 11а съюза на пнсаru11Т11 onr.1eu на Асенъ З.,а,аровъ е 11ео6хо- ап11зма. остаоtа в1.ре11ъ до гробъ. te ut.t1сятъ 11ародъ ед1111ъ по-чо- 11ова стра111ща, свt,тъ.,ъ устре><ъ 11а nрови11цн11та, тorua тоl orroeop11 .110-.11и110, за А• се разбере 11рав11.1110 ,1
Сам11ятъ соц11а.,11зъмъ 11а Жоресъ На патrшсюt 11ародъ се 11ap11•1awe

н11 ж11вотъ. Въ защитата 11а 11а- •tладиrt rroнon L1шя да 11з11ъ.,11мтъ ?·- с1ов110: nП1icare.1нn отъ rrроаин11118Т8жwбомо нn-0801'0 orpoм1to научно JI
,1е поч1шаше на основит1. ?щ "аркснз- J'11yrry11ycн, а на rръцкн - ,,де,?осн

об 3 ъ вета нз Златаровъ. се tЪб}днха 11аАео(ет11е: стига nD,общктаеио насле.1.ство. Това е e.1r1a
ма, тоА 11е нзвеждаше соцшtлн1?,а ,>rь Отъ тунъ 11ронзuодш1rt ду,ш: ,,11ону· tiт-t права Ji св одн латаров

Горди If 1.езав11с11,ш 11не вснчк1r, за (:1ш а \tflDk"Ъ - 11ресъзА&Аtе 8118О1'8on иаА-rрудннт1. задачи въ изу•rс,ва-
хода 113 06ществе11ото разв11т11е, а за пярюаторъ II демократъ". Зпатаровъ дигна до съвtсть 113 t1aweтo вре- конто дtлото 11а Зпатаровъ за свtсть, '01<ъвъ ною,вто е OKOJIO uсъ, А8Атенrто на з.,атарова.
11его социатtзма 6 bwe ед11а 11у:нда 61. вt.ренъ сrшъ 11а „пупулуса" 11 „де- ме Разгърнете nослед11а1'а му бро- добротворство 11 "у.,тура сто11 по-rоро nlliть 113 •1овt.наl" 11 ста11а eAJUП, от-.Тунъ 118 t1асъ 1111 е rtовъзио.ю,о да
за 11еговата обществе11а съвtсть. Не- моса". ш а - "Д11ктатура или демокра- отъ всичко, ще тр-Ьбва да разсtемъ добр1111. прня,елн на Съю.sа.реwимъ тази задача, 110 ш,е же.таtчъ
, ов11ятъ соц11111111зъ>1ъ 11маw е 11овече Като уче11ъ TOI\ бtwe rrопуляр11за-

ц11 •, за да почувствувате вет1ч11ето тъсноrръдата У>tраза " nр11страстr1е Въ всtко свое 11нсмо тоА 11е про-да II постаанмъ it да nр11ста11п11"ъ
ет,1•1еско • емоцнал11а ос11ова. Соц11а- торъ 11а 11ауката, 11 работtwе за 11efi- Ila ози в1Jре11ъ с1111ъ на своя оtародъ, що о6зематъ наw11т't прот11в111щ11, да

"о>тъ·ска,1wреовд111а1ц1"111отда•1етррт1а,е,6вачедапнрсаа6ruоtun•-
11ъмъ неllното реwе,ше.

л11зъ>1ътъ му 61.we общочовtшю1 съ 11ото демократ11з11ра11е. Златаровъ бt- nротра11б11>1ъ срtдъ вс11чк11 споеве на ••Асе,rъ З.,атаровъ t1e 11 11 оставt1
11е иа.,ко доза влt1яние ОТ'1> соц11ап11- we посрtд,шкъ >1ежду 11ауката 11 11а- 33 lln1tннъ -it" въ t1аА-тежкиrt му мll· обществото, че 11е трtбва да 6мде\\Ъ за освобождеошето 11а А)'Ха отъ ср1м·спецнuнн соцно.,оrt1чесюt юс.,,два- ст,пt-утопнстн _ Фурне II др. рода. тоn 11скаwе nриобщава11ето 11а 11, на тоз11 вдъх1tове1rъ вождъ 11а cn1Jn11 н rлух11 нъмъ nо-в11сока, по-ра- ното робство. Д)'хыъ 11е е цужиru„11н11, 11ато нзКАючи,1ъ 111.колко стат1111

все по-широки мас11 Ila 11арода, 11а все rарсната ,111тел11rе11цня. зумиа човt.щ11на. ora н11коrо, заявяваше тоА. Ни• с.у·аъ "Червена Тр11бу11а", ко11то 11звы1- Тия кратки щрllхи за характери- - И ако нtко11 отъ иърховетt IIЗ\lt· ж11чъ 11а духа. Н11е вс11чю1 сме n.з-редно много биха у.,есшr.111 npaв1tn- с111на соцнолоrн•?еснит1; възгледи Ila
виха на Златаровъ, ако н-Ъион безкру- ..1.ад.енн да 11oc1t\otЪ, дn sащищааме са"-ното pewe1111e 11а 11аwата зада'lа; 110 Жоресъ въ rолtма сте11ень бt1ха мо- R Е Q I Е м пульоз1111 п11ч11ости · дръз11аха да •1ер· т.11шата II да доб.111:?к1t'l!ъ до 11еа actt•-тoA ни остааи м11оrостра11110 творче- rnit да ни послужатъ за изходе1tь
нятъ неговата св1.т.,а паметь 11п11 ю1 за6,1уде11и хора, а Jaroвa тр,6ааство - 11ас.1едство, коrто прав11п110 "У"""' пр11 характериз11ра11е социо-
пънъ други порад11 ред1ща „обек- да уважаваме 11ст1111а,а, са'!6одJТ8разучено ще 1111 даде правнп11ата ха- лоrнческитt. възrледll !13 Аsенъ Зла- Не моrа, не, не искам да повървамъ. п1в1111" nр11чи1111 се спота11ха, то въ безъ rра111щ11, безъ 11редразсж.,.ъцн.ракторнстнка 11а соц1юлоr11•11111rt въз- тарова.

че тунъ се свършва з мния ю1 пжть, провшщият? вс11чк11 свобод1111 отъ Toil 11снаwе ж11вота да се аъзсъздаааrледи rta Златаровъ. Ha1tcтt11ta, 11"3 случаll, когато Асеt1ъ J<Огато на единъ Асен Златаровъ, предразсждъц11, 11еподкупе1111 отъ по- въ твор•1еството 11а 1111careлuтt. onТая хар111tтер11стика ще 1111 даде Зпатаровъ се опитва да обясиt1 н1.- пресъчени, тъй стжпк т1; ще спратъ. дпостыа II покварата, отърсе1111 отъ nроо111щ11ята, 110 това 11ънъ нцаrатооретнч11нтt. ос11ов11 11а „да служ11мъ щата и съб11т11ята II подъ свtт1111ната
лъжа н nр11страст11е, 11е се боятъ, 11е дъ.,rъ да се опоз11ао 11аро.11а. 110Ато11а живота", .,Демокрацията II дt1кта- на 11стор11чесю?я матерrtалt1зъосъ, lie· lie мога да повървам , •1е наравно се срамятъ, а съ гордост ь, съ до- стр?да, бор11 се, пn.ха и er noвaиrLтурата", 11ауката - з11аче1111е, роль, rовt1ятъ cтt1xt1et1ъ стремежъ, оба'/е, съсъ всъки смъртенъ 1ъртавъ е и той. стоl\нство и упор11тость вървятъ по „дъ.,rъ се 11а.таrа r,a всt."'н твороцъ,6ждrще, култура и кр11за въ купту- да спуж11 на •?ов·tчеството, 113 nporpe- То б·J;ше вчера - то ова недавна nжтя нъмъ свtтп1111а, повече свtт.111- който щ1пъе за по-.106ро •1овt.чесrао,рата, ю1тепиrе11ц11я, мtсто, ропь, з11а- са, на нст1111ата, доброто " красота- преливаше отъ въра U възторгъ! 11а. д11есъ когато се създаватъ 110011 це....че,ше, литература н изкуство, 11ац110- та lie му е давапъ възможrtость за

Защото, за rtxъ тоn бt " е 11ост11 - .l}'ховrш II матер11а.,н11 - дана.,енъ ,1 евреАск11 въпросъ, мпадежь едно no-cnoкon110 " дълбоко 11зучава- Каl(ва безумна НО)!(Ица вреръза ИСТИНСКИ ЧОВ1;КЪ, C\lor11e за о611ов.1е1111ето 11а м.наоrа",та, сцото, освобожде1111ето 113 же11а- lie на ,1стор11ческ11я матер11апизъмъ и веригата на тия свъ?и дни? вдъхнове11ъ борецъ за човtw11113, - п11са въ сво,пt 1111сма.та, борбата за м11ръ " 11р., 11а ко11то цtлост11ото му възnриема11е, като ме-
О, не плачете. Сълз 1; напраздно коnто, съ думи " дtла, 11е ед11ажъ е Защото тоn съзнаваше, •1еактюел1111 теми Зпатаровъ и11оrократ- тода за сощ1011оr11ч1111 11зследван11>1. покоя ще смутятъ не молимъ. доказвалъ, че победата 11а •1oвt.w11- 1 ВОРЦИТЪ ОТЪ flPOBИHЦJIЯTA-

ната е 11апора на чооtка къмъ добро, 1;стш1ск11 с.ч·жатъ въ храма 113 нзку-Той мощеше да бжде вощдъ и гений, свtсть II ку.пура II това човtwко, ството 11 11матъ за дъ.тrъ да паз11ТЪтой б·I; достоенъ син на своя ВЪl(Ъ. въnрtю1 вс11чю1 стес11е1111я, ще доnде, отъ поквара, оrъ .,ъжа 11 прнnраrиеМакаръ и Мi'Кчно - 1руго се постига ще пребмде! . . . •шстата м11съ,1ь въ с.ч·ж6а rra човt.11Lно ПОДВИl"Ь е да ИЗJ!астешъ „човъкъ"! Защото, отъ тр11бу11ата, въ своиrt Златаровъ об11чаwе 6езъ граници

ll·PЪ Дим. Стоевски

ЧОВIКЪТЪ ИА ИАЩЕТО BPtME
Никоя епоха 1J? е изисквала тюсава

всео6хват11ость 11а разума 11 11а с·ьрд-
цето, 11а 11ерото и 11а словото, Kat( ro
нашата. Таз11 всео6хват11ость е пове·
.tя за ac'l.1111 чов'tнъ. За тозн, коnто
е .drегим1, n.lf"Ьnto обр?•rа на сво)lтu
себнчность, тя с 11ове.1я 11а борбата
за 1rравосмщестnува11е. Но за 011з11, ч11r,-
то взоръ про1111ква презъ 11уwека 11а

фа6рнч11итt 1..:у1щ11111, 11 ч11Ато слухъ
пролетява 11езаrлуwе11ъ nрезъ тр1.съ-
на 11а маwшшт? къмъ 11зпипtт't :шца,
1nз11 всеоGхватность с поое41я ю.1. неу_
rаснмата човtщн11а, rta вtч11ц буд1111я
стремежъ къмъ правда 11 11сп111а. И
оrтукъ - къмъ красотата.
Ш1ЧНОСТЬТА НА АСЕНЪ ЗЛАТА-

РОВЪ
се възправя ед.1111ствсш1 11 11едост11r11а·
1?. 11зрt.за11а 11с11ол1шскп върху ,ао-
тwшн11 фоrrъ r1a 11ашето време.

Ако ,on бt само )•.е1,ъ, дор11 сто
11жт11 по-rо.1tиъ уче11ъ, - това 11t·
иаwе да шокира ошкоrо. И.ш ако бt
CO!IIO XYдOЖIIIIKЪ на с.1овото, по-до-
6ъръ оть всн•1кн друrн, - това не
би .1разtш110 м11озн11а. И.111, 11аА-сет11е,
8110 тоn 61. са„о прочутъ сказч11къ,
о6щс ... , 1·с? ь не д:•ч ь 1„111 11арод<:11ъ ТРН-
6у11ъ, - това 11анъ 11е 611 въз6уд11по
тъА с11А110 духоветt (ако, разб11ра се,

проявитt на зпо6а можемъ да 11аре-
чемъ „иъзбужде1111е на духовст1''').

За тази
ВСЕОБХВАТНОСТЬ НА РАЗУМА И

НА СЪРДЦЕТО,
оUаче, само твърде малцина се лочув„
ствуваха nр11зва111r. Може 611, 11tко11
<.е опитаха, ала т't не стигнаха по-да-
лечъ отъ бледня ошtтъ на дилетанта.

А rшкоА до cera 11е е дръзrrалъ да
11арече Ас. Златарова д11лета11тъ
111tто въ сnецналностьтз му нато био-
хнмннъ, 11нто въ деятелностьта му
като художшtкъ на словото, тtтера-
туре11ъ кр11т11къ, популяризаторъ 11а

11ау1111н знания ип11 нато обществе-
1шкъ„

И наА-стран11ото: тази Ii. rова uce.
обхватr1ость 11с е разпок.v.са11а - тя
е преппете11а 11авсtнмде въ 11ай-ху-
бав11 баrр11, Uс1.к11 трепетъ 11а него-
оа1 а 11ензтощ1tма духов11а енергия е
иснрn, нзлж\1е11 J отъ оrне11ата с11лзпь
на мнсъльта, на чувството и 1ш съ-
в-Ьстьта. И отъ нея лумва соЪтлнитъ
пламъкъ на вселюдсната обнчь.

И сега, когато 11еrов11тt стмпкrr
отдав11а вече 11е нънтяrь по друма 11а
ЖIIDO rn, Hite
rн1са1111 слова.

,,Ton зш1еwе цената на 0611•1ьта"!

сн спомняме неrов?rт-t.

Какъвъ човъкъ! Усм шка и сърдце!
Ка,шо сърдце, огромно и човъчно
Кжде потъва вс11к ша цель,
1<0гато нищо не оста въчно?

Когато може той да „умрълъ",
а слънцето и днесъ д гръе още .
Животътъ да се плис а въ своя бр-tгь
и да се нищатъ още , ни и нощи!

О, не плачете, че 01 вждъ предълит1;
на тоя свътъ е дим1>, небитие •Безъ см·Jнка дайте с1юя земенъ дълъ
и l(Зто него споменъ оставете!

Мария Грубешлиева
..................................................................,.__,

11апки иtща въ живота иа зпатаровъ
ЗЛАТАРОВЪ ПЛАЧЕ

На сцената на „Художестве1111я ·ге-
.атъръ11 се играе 11См.дебна rр'Вшка11•
Трогателна фре11ска пиеса 11а бащина
11 маАчнна 11rобооь. На пъроrп-t ре ,и-
ци въ партера е професорътъ съ съ·
npyraтa сн.

Ед11нъ силенъ МОМСIIТЪ, проф. З.1а·
таровъ опитоа да задърж11 потока
съ.,зн, не успtва.

Професорътъ по орrа11ич11а ХИ'1ИЯ
Асе11ъ З,,атаровъ плаче. Сърдцето му
r чувстонтелно като .,акмусова кннrа.

Професоръ Гъnh,бовъ разправя за
студе11гстоото на Златаровъ въ Жс·
нсва:

Когато професорът,, rоворt.,ъ за
лµавстоеното ве.,нчне на Паскала, Зла·

т?1ювъ се троrналъ и заппакалъ. Сту-
д1.:1,ти'Г'В обърна.?ш г.1авн къмъ него
r:·,. 11очуда .

f!асклъ остана.,ъ прсзъ цtл11я жи·
ourъ едюrъ отъ 11аn-лrоб11м11т1' автори
11а Асенъ Зпатаровъ.

ПРОФЕСОРЪ ЗЛАТАРОВЪ ДИРЕК-
ТОРЪ НА ОБНОВАТА

?дъ 19 мall Асе11ъ З.,атаровъ 61;
по,.шенъ да стане днректоръ на 06·
нопаtа.

Toil отrооор11лъ 11акра1'ко:

Неоъзможно, господа!

нрасноре1швн, 11ест1111 11 вдъх11ове11и
снзюt назваше, че 11овtнъ стои no-
rope отъ зв1iра 111 че въ него тл'tе
нснра ш1 св-tтла 11ром1tсъ.111:,, че тоn не
е рожба на мрака!

Родеrtъ II израстналъ самъ въ про·

nров1t11u11ята, съ 11еА1шт't т11хи, ...._..
чап11в11 творци за създааане ром•та
ну.1тура, а вс1111ю1 11не оrь провкнцна·
та имаме неrовия завеn за матuи·
з11съ, 11 ще с,едвоче 11еrовн11 саtтъ.ъ
nмть на въззеиm1е.

..................................................................._
АС. ЗJIАТАРОВЪ И КООПЕРАЦИЯТА
на производителната
1 КООПЕРАЦЮ{ ,.БЪЛГАРСКА ЗА-

(Продължение оть I стр.)
ТОЙ НИКОГА НЕ НИ ОСТАВИ

ХАРЬ",
тоА се 11аред11 съ 11асъ 11е само като
кооnераторъ, 110 11 np11e да стш,е
•1ленъ на неn1111я упраnнтеленъ съ ...

ветъ. Д11есъ има много же.,ающ11 да
влtзатъ въ уnравлен11ето 11а Бъ11гар-
сна захарь, то.11нова много, че тровяrь
ве11е живота 1ra кооперацията съ сво-
11т1. асп11рац1111. Но въ 011ова време,
когато за11оч11ахме 1111коn 11е върваwс
въ 11аш11я успtхъ. Да с11 професоръ 11

то по хнмвя, нато добре nоз11авашъ
захар11ото производство 11 1111дус rp1111

Jt да дадешъ пълна под1,репа 11 lf\fe-
тo си за една щшщ1ап1ва, като таэв
на "Българска зuхарь", 11а11стшш тр·ь-
6ва да 11маwъ м11оrо rо.11.ма в-Ьра въ ,
11дела 11а кооперац11ята II оъ с11пата
11а соп11дра11остыа на работ1111я 11а-

родъ. А Златаровъ даде 11с CD\10 11\le·
то сн, а поз11а1шята сн, е11тус1шзъ'щ\
сн, tnоята енергия II анторнтетъ.

За жапость, Асенъ З.,атаровъ •1е-
сто бо.,едувnw. 11 това б !.we 11р11•111.

1?ата no нъс110 съ наше съr.,асне тоn
да налустне ,,Българска з.ixr.p1.,H. Но

безъ своята подкрепа. Crжcnwr Ilk
се атмосферата окопо "Бъ,,rарска за-
харьн, с.:rедствне атакиr\ 11а протнв-
111щ11тt ti, тоl\ самъ по своА почнtn,
ще се обад11 въ неА11а защита. Чуе
.111 11tщо за коопероц11я,а, тoll самъ
1111 търс1.wе да пrrra има .,н ну111.11а

отъ него 11 11еrовата подкрепа. Тьа
в1Jре11ъ 6twe тоl\ liЪ!IIЪ вс1.ка о6ще-
с1 ве11а работа, такъвъ бtwe 11 спр•мо
кооnерат11в11оrо ..1.Вt1же1111е.

Д11есъ, ед11а rодн11а с.1едъ 11eroaa·
тn ко11ч11на, 1111? коо11ераторнтt. не-
rов11 др)·rар11, се прек.та11яме IIPf.111'
па>1етыа му.

Д-ръ II.тия Па.тазоаъ
......................._ .....

Расизыътъ най-очебийно nока·
за "колко опасна и обществено
вредна се оказа .науката• на
разни дилетанти или фалшифи-
катори, които скжса.,и дружбата
си съ истината създаватъ, игво-
рирайю1 фактитt; разни теории и
ги nоднасятъ като откровение и
.1иния sa практика 11а полуобра·
зованнтt 11 11свеж11 тълпи•. Ас. З..

.и 1'0zamo жената се изправи, равен'Ь по достоинство
дру?..рь на .11мжа, застане, zopda и ц,,ьла, рЕдом'Ь до него
В'Ь борбата за повече щастие, тоzпва ще имаме наистина
нrьщо ново - по-свrьтло и по-ху6аво - в'Ь vсилията на чо-
в,ька да бмде zосподорь на животи и да живrье живота натия, които разбираm'Ь, m'Ь неговия смис'Ьл'Ь и неговата цена•.

А с. 3 ли та р о в 'Ь.................................................................................111в1 ?
Дъ.t6оwо)·вnжаема r-жа 3.,атароиа,
llpocтrт?. че .Do cer а ttt вн 1111СЗ"'(Ъ,

rледъ смъртыа на Ваwн11 съ11руrъ. tie
Morr. да Ви израза КО,1КО 11:IЪ I О ,,r., .•
чахъ н )Dа:?кааахъ. Вестыьа за 11еrо-
ва,а преждеаремеrша ко11•1ш1а 6t за
ме111t C'ltn.pw?шo tteuчкentca; азь nee
vщ? се на.Аtва?ъ. Чt 1ше 11ot.ъ ще се
срt.щне'llъ аъ :?к11ао,а въ11р 1,нн 1 "·' !.·
мото P83CТOIIHHf, liOCJO IIН ()JД1,.1мше.

З.1атаровъ 6t.ше lltCЪ\111011110 с?11а
отъ НаА-6е.1е:?кнтнт1> .111ч1?ос111 11а Б ь.1
1 apHL Ние съ 11rro се noз,1ana'l!c 11ъ
22 години н 11резъ аснчwо10 това вре-
ме аз-. с-. иmересъ съмъ t.тед11.тъ 11e-
1 oaara nеуто„1111а н•)ч11а, обществе-
на 11 •итrратурна 4еА11ость. Въ 11•) wo-
,a roll er от.1нчаааше съ дъ.1601<010
си р11.16нране на наl-сащестае1111rt it
черrи II эатоаа тоl съ ra11oaa въо.?).
шеuение • nony.1ap1U11pawe: то•, 11011
ro разбира и чуасrауаа сащtстае110-
то а-. Н8)118Та, Ht 110:\Кf Аа Ht а о6Н·
..., 11е 110:?ке да не в11:?каа 11el11a,a

acora и да не * re отАаде кeuuo.
uонностыа •• З.атароаа in,..,. ••
ратрата. nав аоез11•, се с•нааше

lltf08Ht? ..,.... HDК.TOНIIOCJH: са-
естаrио,о, IQIIICllaoтo,

ираа 11а

wраищnта, товr. с хармо11няrа, до но-
мто тоn се дo,iorвawe II отъ 1iоято
се възх11щаваше н въ наукатn н въ
11осз11я1а, н ноято тоn се стремt.ше да
OCW,ЩtCTUII 11 DЪ обще:стое1111я нш-
оотъ. Т11и тр11 фу11кц1111 въ спу:?кба ""
хармu1шяrа въ nове,,сто слу•1а11 се:
срtщатъ въ разсд1111е110 състоя1111с;1
у Злnтарова тt се сл11ваха въ ед111rъ
човt1rЬ. Оттамъ е оная с11ла 11а 11е.rо-
вото ап11я11нr върху бъ.,rарската мла-
де)Wь. М.1адежьта 11скn р?1новод11r? ..1ь,..
коRто да 611Це це.ша л11ч11ость без ь
1 tlA 11ро111воре,111я, NOHTO С1", 11t.)1Юtу-
ечн, ноrато 11ауна, нрасоrа н любовь
tte се с.111ватъ во тая .11t•111ocrь. Въ
.11ще10 11а З.1атарова бълrарскаrа
м.1адt?ь tt)1aшe своя р"1чооо.111 г?ль.
t Ъ тe•tt.?tllle 110 Ц t., .. J,BD."\tCCTb ГOДJlllfl.

llреж.1евре\lе1111ата сиърть 11а ч:к-
i'iО II бащата, дР)Гnри 11а съ11руrn-
та II с1111а, е страше11ъ )доръ JO тl.хъ
Ito тъА wa,o с дошъ.,ъ рсдъ да .;е
11рt11<11в1.е това, 1111е тр\,бва да 11a>1l,-
Jнt'IIЪ рt.11шшс. 11,нмто за 6езсмьр-
1нето Ct яnwв..1 tilh:oaa. 11pucrere, че
Ви rоасри ,а това. ,\зъ 11с U11 , о-
•ор• за 11twat.'1>aъ pan, w?,;дсто ,орз,11
се срt.ща,ъ см.?ъ смьр,ыа. Ito аь
.«?lсrантu11ос,ь, безС\1ьрн1ето е t..111:iов иа1-ае,11111нтt. HtlНIШ, JIO WOltrO с

ПЕЧАТПИUА .,КНИПЕГРАФЪ,,

доwъпъ •1овtкътъ. Завърш11л11ятъ
crioя ж11вотъ продъпжаоа да деRству-
вn 1ш пш, конто го преж110-Ьват1,. И
ко.,кото по-дълбоко е б11ло 11еrово-
1о въздеАствr1е въ жrшота, толкова
по-дълбоко 11 110-дъпrо ще б;v.дс то
следъ С'1Ъртыа му. Златаровъ не ще
Ожде заброве11ъ отъ т11я, ко11то го
з11аеха II оърхя ко11то се npocт11pnwc
11еrовото въздеnсто11е nр11ж11вt. Това
111>здеRств11е оърху тtхъ II оърху
.1руr11тъ, ко11то тепърва ще го 0110-
знаятъ, ще се nродължnо8 11 зn11а-
11редъ.

Сърдс•шо В11 6пагодоря зn 11зпра-
те1шт1. вест111щ11 11 „Заветъn. 11n Ас.
З.,атароаъ". 6h1дете ув1.ре1111, че II за
ме11ъ cno'le11n за З.,аторовъ е без-
wраnно СWi\-ШЪ. Ko.,wo П;'))TII СЪ\IЪ ,,11-
с.,н,,ъ RЪР\) TORJ, •IC О t,роятно \10•
я1ъ собстаt11ъ ж11аотъ 611 се спож11.,ъ
друrоаче 11 611 611.,ъ по-боrnтъ въ в?.-
треш,111 nрсж11вявn111111 11 удов.,отворе-
1111w, nwo 6t.?ъ се реш11.1ъ тогава -
въ 1920 rод. - ,10 се просе.,я въ Бъ,т-
rарня. woraтo нчашr- въэчо»шость :1а
"loaa, 6.1аrодаро1111е добр1111nта 11а З.,а-

ЗЛАТАРОВЪ
тарова. Но така е оъ ж11вота - тоn
rш р дtля!

Лз благодаря 11а вaw11n сu11ъ за
хубав то писмо, което тоn мн 11an11ca.
Едва отъ rrero nэъ уэ11ахъ, •re Зпата-
рооъ ПO'lllltanъ отъ ронъ. И 11олу-
11Нхъ азъ това пнс,,о въ смщ11я мo-
Atc11n., ноrато бЪхъ 11аэ11nче11ъ за д.11-
ректоръ 11а 11овата пnборатор11я JD
IIП}"III? 11 експер11ме11тал110 11зучава11с
11а р а. За съжале1111е азъ давамъ
nъле11ъ от•rеть на себе си, 11е 1111е сме
още IIOГO далечъ отъ ВЪЗЧОЖIIОСТЬ·
та да .,tнувоме ронъ въ вмтреw1111 rь
орган,. Но 11окво да се пров11? Та.чъ
е 11аш1тn трnrед.11я: 1111е знаечъ, •re ще
)знаеn, а въ нnстоящня мо\iеttть
още tte зноемъ II с,,е длъw1ш сwмло
да зllnAnщaчe 1'Овn 11awe вро,rе11110
1rеведе1111еl Но така е въ nc11чw11 от-
расл1t 11а ,,ов Ьшюrя жнеоrь, вw.,ю•ш-
тел110 11 06ществе1111я ж11вотъ.

ТъR 1(8ТО СЪ З,ТВТ3р088 BC'tKOГII
сче rовор11.111 110 Р)СWИ, азъ er pt·
ШIIХЪ л:n 811 пttша смщо 118 P)'CWH.
Бм;?.ете АО6р11 11 простете эn rp1,w„11-
rt., IIOll1'o мо:?ко 611 съиъ 11аправ11J1Ъ.

Mer ii.,, се с.,} чв;• р 1,АНо да roвupa 11

nнwa 11а руски. Но 3'1 ?1е11-ъ, наwто 11

за Златаровъ, оръзката съ рускат?
култура 11,rn дъ11бо о J11зче1111с:\ ,щого
110-дъпбоно OTKOJ1KCTO \IОЖ? да се
nредставн, тъn като 1111ко,1 отъ насъ
.11е е бнлъ рус1111ъ, а то.,новn 11ecro
сме се ползуоа1111 отъ руск11я ез11къ.

Прнеме1е, r·жа З.,атарова, нзраза
1ш ,,оето 11скрс11110 съ11)·оств1tе 11 6,,.-..
дете ув L.ренн, 11е nзъ ще пазя сnоие·
на зn Здnтnровn нuто 11аn--сн2'-шоцt11-
110 СЪКРОВIIЩе. If СЪ CПO\ICIIO JO З.1a-
TOpOffil, nзъ ще пази 11 с110,1ена за
Бълrар1111, ко11то озъ 11скрr110 0611·
11аиъ. Може 611 ,mоз1111а отъ нrя. съ
KOIITO 61,хъ се СдР)'ЖII.IЪ r1pe..t11 22 го-
11.шш, Clri ee11r 11оwоnтщн„ tlo с1ра-
11отn е wнва. 11nро.11111а1ъ А)"Х'Ь е
wнв-ъ, азъ се •1)·астаува,1ъ е.1110 с,.
11rro.

Съ до6р11 пошt.11а1111я ,а Вась и
JJDmнr--t. .а.е11а, oc1annи1. 11скре11110 пр•-
да,rь 8:.\IЪ.

\, ЛIIIIIЩ'ltЪ.

11РОФ. ,1-РЪ \JIСКСАНЛЪРЪ
Л1111ШУЦЪ е )Чr11ъ съ ro.s,мa HJ•
?rст11ость. Пpr:n, cвpo11tnc„a,a аоА11а.
,.а,о професоръ аъ Дорпцъ (Есто-

11ия), е бн.тъ 11а сл) жба аъ руск та
ерч-«и tr попа.а• 1L1е11ммn ..J...,.......11резъ арсие 11в п.,е,шнчестаото С11

тоn ра6от11 въ 6nхтrрио.1оrичес111111
IШCTIIT}'TЪ, ю1,11ето IIO С81Щоt0 ар ••
6t 11а pn601n 11 r1роф. Ас. З..атароn.
11, се с6.тю1111ха и съам,стно pa6oYII·
,а r.11111ь тр)'дъ 11реэъ 1916 roA. no -.
1111дс.1оаъ:

Die Ern!llirung 8ulgar1tns mlt
bes rrderer Ber ucks1ch11gung der
Ge11ussmittel.

Вь 1920 r. 11оrато се OCII- •
11нr1cкttlf фа"у.1,rтъ у ИК'1', Л1111а??
11маше :?кr.,аине да заемt 11атедра
п?1олоr11ч11а фиэио.тоrиL Това не му
се )'даде и toll npиt иазн ЧtlCllelO
?а r1рофесоръ n. Бери-. (Ulaelaa-

добри )с.,оаиа 38 работа •
Uтъ 11t.110.1110 rо.1нИJ1 тоl е D
1Ю:?к11а А11ерН11а). До арем
д1111а Gt.we професор1, no Ф
rм аъ )'нuераnета D К
он-. (С о п с е р t I
с.r..tъкъ е n Cмnlll'O, -
а научно II О111П11О

p„L (6. Р,).



(0 ]ЛAIAPIIЪ И МВА?[ЖНА ЕДИНЪ ГРОБЪ, IШША мпшжь И АШIЪ]
U1t Асе.,. з.?аро81, Kol кла.а? е U)WLJ"Ь""""дa"ro: "За да 6,ue едно двао еъ uена, ката са depl'IIJI „
• 6opll 38 ед11.,. 1108„ са? аорн Асе111, ЗАа,ароа1,7 КоА 11е се трt.6ад '-3 110<11 '-)Ха на новото аре- 6а.,.еще, .u IIIIP«We

J n, HOIIII отноwе1111• 11e.i11.11 е ирекавсвааъ въ 6.тnrата )I)' речь? яе: оёичь къмъ хората, прнзввъ за апрt.rне саокn ?
хора „ 111111 11)',IJ)'P&. TOI иааuе, че КоА не с челъ еъ тр..гегъ кннrнтt, н янръ и чоаt.щ11?а, щ?дене на чoat.w- НАРОДОПОЛЕЗНА Иn 118 •• 118CJIUUIП. .ака?о, не ще СJатнктt. му7 кото въ qoatwa . Tiu.a говорьше )Чt· РА&ОТЛ.
DUP on, nuue ...-о,оао. Знае- Лю6им1, учна.,ь II още по-любивъ инятъ, rp1111().aнlllt1>n. 11 човвяъгъ Ас. Прtц"'

• 11О811 оёшесгве- Заатаровъ, ьогого точно преди една у-. ?о ?
13

друrарьl
ro;1.1111a изпратихме до вьчното М)"?- э=. •.:аест?н?с ? ?1,: Но онова, което стана следъ си?:.;? жяанше, E.:,.ua година 6ез1, него, но-·- та му, коего става една ro.:,.u11a гой >1111вtе въ съзнвннего 11а м.,адс11<ьkOIПO

?.о0::н: Г::'?..::,?•Р;?1:? тоu • · • та, ua 6уд11ата, борчески настроенаАсrнъ З.,u,t.ороаъ о6ед.нни ,.,.,а· трезва шаде*ь·схаащ нна - еж премного rаз- аежьтв Обсд,11111 11 съ сяъртьта с11. На- И тя нва защо да скърён за не-са.&1''11111, nремноrо )Зрli.1н, 33 .la 110• ьара II да осъзнае своя оёщъ пмть, го, Гранднозного му погребение, съ-а11, .18 AU8'iipan., ыа1?tанто и А8 см
06щ11 задачи, оощн 11.1.еа..111. Не цълщ а стояло се предимно отъ ч..1адеж11,wбокн еещественн мирозрtННL .и.,аде,кь, ра.з611ра се. Защото 06ед11- ясно. говори за почитъга, която храп:Uсобходимъ с ед1111ъ буеН"Ь по-
11e1111ero 11а всички м11адеж11 около

JOIIЪ, неудър>111111ъ, ясшенъ, ксяго
.u разчупи Асдоаетt, Аа саоян пре-
rрцнr ?. ,а ptк•ra на ,кивота да про-
AW>11u своето течение свсёодиа 11 ч11·

C1L
И затова АссН"Ь з.,атаровъ 0611•,а-

ше 11.111.1.е111ыа. U6нчаwс II сн.1110, то-
""°• вскрено, На 11еи гов отдаде
J'.18PUlta армн11 ua нового общество,
UаА•Х)61111ит1; ДIIH огъ своя жнвогъ,
DOC8e'l'JI 1181-а.1амеu„н11t сн с..,ова, 113„

А)'118 н•А-сърдсчН111'11 сн думи. На нея
101 OCTUII (JOA аавегъ,

"М..адс111ыа •• и.,а.,.с,кыа •. и,,а-
.11,емu,та •• - 01cwвawe on. всъка ?уиа
11С1111н рсАъ, actw11 мн11ута въ живота
на Асеиъ 3.,а,..ровъ,

обичаше Асепъ
3„а,аровъ. О611•1аше го с"'що гака
саuио, тошо, сърдечно. Тя го въз-
nр11смаwс съ сърдцето с11. Направо.
Не съ очнгъ, ушитъ, разсмдъка. Не.
ltanpuo съ сърдцего c11 I

едвнъ н смщн ндеааъ, колкото н да
се w:e.,ne 01ъ нъкои, не е въэможио
1\t.,аде*ьта носи въ себе си съ.i.щнт1,
онъзя r1рот11вореч11я, ко11то съ. 11р11-

<.жщh , .. д.tttwнoтo общество 11 обще-
стве11а орrа1111зац11я. Но и11адеж11т1;,
6.1нзкн по обществе110 11011оже1111е,

м11адеж11т1, on. ед?1а обществе11а rру-
л:1 мн отъ 6.111зю1 обществе11н rpy1111,
011tзн м11адеж11, 11а ко11то З11атаровъ
rpo.1..:1.t.oJe сооит1, 11адежА11, носите:ш н..1

народннтЪ тежш..ы,я, предъ ш1d:лня
гробъ на З11атарова в11д1'ха, че 11ма
мно1·0 н t,що, което r1t обедшtява, 11

t?алко, което г11 разд1'11я.
И днесъ, 1·01U111a следъ смър1ьта

му, въ името на ндеа.111rt, за които
тоn се борн ц'tлъ ж11вотъ, т1; все по-
здраво се обединяваn. 11 подемать
11еrов11я заветъ.

да пребмде!
Цвtти 1\ва11овъ:,)

Преди
llредн .....?ц•tи 113 IIJJUЧJ. fittPKOBIIЧЪ.

Въ D);111тор1,ита 11а1еп1ата ат>1осфера.
Изве,щ„жъ r.,асъ прор'tзва въздуха
н w.apa вс1,ч1ш да вднrнатъ r.,ава.- Ко.,егн, д.а 11ранtмъ колект11011а
,е.,еrраиа до 11аш11я учнте.,ь! Да сто-
11.1ииъ сърдце10 11а Лсе11ъ З.1а1аровъ!

Tpъnwa мшн,ва по вс11чк11. Общат;,
сW"ръс,ь tnло1ява вснчкн, а 1ш1съльта
да сто11.111мъ сърдцето му - 1111 11ае-
леt.трнз11рва.

Ще 11р11111мъ
тнвн.? 1с,1-.:1 р?.,,а
орrа1111ч11а х11чни
о,ъ 11еrов11тt, уче111щ11 11 ... nр11ятел11.

1елеrрама. Кодек-
до 11?,офесора но

Лсе11ъ Златаропъ

Да, 11 nр111не.111.
,,На пюtн1м11и у•11не.1ь, 11а вдъхно-

веш,и ,вщ,сцъ на красо,а II сuобода
,ке,,аеиъ скорошt10 оздравпва,,е. Ча-
ш1ме деня, въ нойто ще тръnне\lЪ
110.з.ъ огъня 11а вашето слово tt вашата
раsка ще 1111 вод11 къ>1ъ ку.,тура 11

сво6о;?.?"·
Да.ш е 11здържано ст11.1но? Това

1111oro 11е 1111 без11око11, защото з11ае>1ъ

година
'le тоn ще ыщ11 друrото - сърдцето.
З11аемъ н уонrвната, която ще озар11
11еrовото лице. Н1'що ,ювече - убе-
де,ш с>1е, че 101\ ще оздрав'tе! Та 1111е

то.1кова ro об11ча.1еl? Hne в1'рва.,е, че
сме 11амtр11л11 11all-c111111oтo л1;карсrво.
Това, съ което то/! 1111 .11'куоаwе
любовьта!

Тръrва>1е къмъ редакц11ята на
,,Дt\1ra" да нnу111fмъ адреса на клшш-
ката въ Внена.- Моля, знаете 1111 адреса на проф.
Зпа,аровъ?- Защо? Ще пращате събо.1ез110-
оа11ия л11?

Краката се подносяnатъ. Сълз11
открадuа,ъ надеждата отъ оч11т1; 1111.

Свеждаме r.1ави.
А вънъ, на улицата, цъвтятъ едно

следъ друго чершп1; цв'tтя на скръбь-
та. Между t'txъ едно - 11лате110 съ
11ар11т1; 11 възторга 11а ед110 nожгла-
шtе, което 1111кога, 1111кога не ще се
с6мд11е

Л. Дертл11еuъ

ЕДНА СКАЗКА НА АСЕНЪ ЗЛАТАРОВЪ
Чу,..,е го пред?, дuе rодн1111. Не зна-
ехме м11оrо за него. Б twe 1111 раз11рr.-
вя11u за "А)·ра", за негов11т't достмп-
1111 r1011у.1ирюац1ш, но още 11е 61.хме
ro внждал11 11а тр116у11ата.

И затова съ затае11ъ дъхъ възкач.
вахис сть,161п't 11а Вое111111я кпубъ.
Дь.,rа струи, >11адуьащ11 за 11ст1111ата

11? >11нво1а 11Ъ.1>н къмъ врат11т Ь 11а

са.1011а. 1\111! сме •?аст?ща отъ тоз11
пр11ст11,11ъ за св1'тл1111ата 11а 11еговото
CJ>uвo. Зnдъ rърба се •1ува малъкъ
Ш)'МЪ. Извръщаме rлав11. Ед1111ъ
с?ро,1110 об.,tче11ъ с11аб11•1ъкъ ммжъ,
съ 11ерве11ъ жеСТ"Ь спор11 за 11'tщо съ
касиера.- Азъ 11чамъ х11ляда II ед11а ра-
6оtн а още 11е 01 варн,ъ са11011а, а
11uCJ1e 1011 ш1родь 01ъ кога 1?ана -
з.,атаровъl з.,атаровъl се 11011есе
ср tдъ м110>11ес1вото. Тоrасъ 1111n съ
още 1ю-10.1t.ио .,юбо1111rсrоо в1шхме
11оr.1ед11тt ш въ 11ero. Срtщ11ахме
то11„11нt ••У 0•1н, въ кu1110 се чe1 t.wc
11засс1110 см)·ще11не 01ъ това, че така
.11060111tt110 ci1e го 11огь.111алн съ no-
r11eд11тt с11.

Сало11ътъ е 11а1ьпка11ъ до тава11з.
Ч)ВСТа)аа се .,1111са 11а въцухъ. Про-
1ест11 зn и llста. Въ 0•1111t 11а вс11чк11
се чете 11е1ър1шше. llзвед11ажъ сало-
на затнхаL Сър.1цата )сноряватъ
темпото си. Поr.1tд11т1; се ошравятъ
nмъ естрадата. На 11еи се откроява
скром11а1а фнr)ра 11а 11рофесuра. lia
,1t,во,а стра11а 118 BIICOKOTO "У •1е.10 t
na411uъ к11чуръ woca. Въ 0•111tll иу
cat.111 ма.иъкъ на 0611чь къчъ ауд11-
1орн•т•. д) м11тt. се отро11ват-ь отъ
,nna му, wото сре6ър1111 звъ11°..,а 11n ywнтll 11а СJ1ушате.111т t се '') ва
А11811&18 с11мфо1111• 11а 11роцеса 11а о•,е·
.108„'1118&Нс 11а чоаt.ка.

Ut.AoaOJ1c1ao отъ 11астоя111ето,
а и..-Ястнна. >1111>11да за 11paR 1з,

11О1111 ... 38 поuнrъ, иде• за с.т) ж6з
Н 8ерпа, ero 11011 см a111тptш1111rt,
OJ KIi •tРТИ И8 чoa'twa отъ ТIIA
на •uor 010".

I\HI с о uухъ. Прtд"Ь 11ась
1(810 18 фlUJION ,ICIIJ8 се Н3НН384П.
асн кн ntpannu 118 разантне на чо-
•t.•есrаото on 11troao10 111нао11111с110
C"'ЬCJ08Hlle .10 "" IIIJlll8 IIYAtype111, СТ8·

L P8.1811We оnрЫ118110 съ страданн-
11р1,а.та на Н11Wе? 11 011с-
' '· кotno 1aopirn. матернu-

н о•ер1ааат1,
11Тt. на една иоаа tnoxa, n 110-

ктаото "ще ба.ае nо-до-
е с11, земата н nростран-

с1вото, снжnоцешщ св1птша, с11ла н
н·t:?ж1юсть". Въ "ноято за вснчю{ ще
11,ra K.J\Шell хл1;6ъ II керешrда, подъ
ноято да се 11одсло1ш".

Нестнхващ11 рмкопл1'скшшя Наро-
дътъ за11зл11за. Възторrъ 1111 б'tше
rра611алъ 11 ,шn не в11ждахме 1111що
11редъ себе с11, осве11ъ образъть на
Златаровъ, като з11аме 110 ед11а св·tт·
ла 11дея, на която решихме да се по-
светимъ за вшrаrи - да бждемъ сто?
ро11111щ11 за прошшване 11а културата
до 1111зиш1т1; 11а 11арода.

Иос11фъ Тооковъ II вас11лъ Сто,\11овъ

................................
rEoPrи &дкдnовия, -ъ

ПЪЛЕНЪ РУСКО·&ЪЛГАРСКИ

РЕЧНИКЪ

О РЕЛ"У<ЛЪ

ЕНЪ
на Ас. Златаровъ

Една година отъ тогава .
Виена те забрав11, знамъ,
но твоята нетлеl{!fа слава
гори въ душит съ ярЪ!{Ъ плам ь.

Ти бъше въренъ синъ народенъ,
на братята съ на?у1<ани ржце,
за тебе тъ съ любовь rоворятъ,
а споменътъ жесто1ю r11 боде.

И твоятъ пжть не е самотенъ,
тамъ хилядитъ днесъ вървятъ
и пре;?инаватъ 11резъ Голгота,
но HИl(Ora не ще да спратъ.

14щи знамето ти е
държатъ го жи
плющи и се раз
разцъфнало нат

сти ржце,
l;ва гордо,
сърдце.

„11:?дежыа l<"ЬИЪ своя
ЛРИЯТЕЛЬ И ЗАЩИТНIIКЪ.

Мn.11uнш1 czr. хората, ..1.осrигна.111 дu
неговото обществено по.1011<еш1е, нt.11
1 о въ мо"ентн на неnрав;щ, яс110 11

11едвус,111сле110 да зnста11атъ 11n с,ра-
ната 11а 11ст1111ата II съ ед11а 11еподра-
жuема rражда11ска д06.1есть ;ia я за-
щ11щnватъ II да се борятъ за 11е11.
Затова тоn често 1<азваше: ,.Да с.,у-
)ЮIМЪ 110 живота оъ lf!'ltCTO щ;,, чов ь-
ка: да м11сл11а1ъ, да жuж..1.а·.1е, ..1.n µа-
бот11мъ, щото нц вс11ч1ш хора да бiь. ..

де ос11гуре11ъ човtшнн ж1,во1ъ••.
Коrато говор sше 11п11 1111wеше за

BbLtllJIЯ нонфлннтъ между АМ3Д11 11

стар11, тоn откр11то заст"1!аше 11а стра
11ата на млад11т1;.

Ле. Златаровъ ,щс.11'wе за CIIU.ua-
та на млад?111, 11 работ1'ше, , що10

А стжшштt 1<ън ·ятъ и пъятъ,
и устремъ моще 1ъ ги люлъй,
съ идеала твой живъятъ,
жадуватъ утрешния день.

Една година от , тогава.
Но ти си живъ растешъ, rоришъ,
и твоята нетленна слава
въ всъ1юе сърдце тупти.

Балабановъчки

младежьта да се отнлошt отъ 11?i.ТЯ

на лош11т1; удоволств11я II забав11, ;ia
иа11устне кръч,1111'\J, r,арове11', тЗ11Ц)·-
валнн,1; салони II да отдаде "ладеж-

рюt,. Гоаорl\ше се, че •t
фесоръ llортманъ on Фрu1111„
доказва, че анно10 с xp811L IO
се собwи, че Ас З..атароn к
П) б.111ченъ днспутъ nроф. Пор
1111оrо.1ю.1дното събрание rp"ЬII
6) р1111 pж11Dn.1t.cwnииa BъnpOCJ1
11рофесоръ не ADAAe.

l!ре,кдеаременно
тсАс•н пжть
ЛРIIЯТЕ.'IЫЪ НА ТРЕЗВАТА М

ДЕЖЬ
ТоА вtрааше аъ ycnt.xa на М.ац
държат. двн,кеннс. "" затоеа
ме да се разрасти J8U О
саt.,a мощнnа ..,..... 118 КlldГl!iililtll'II?•
дв11же1111е за 1рtзаость. 11
здравото обез11ечены, че

OI ЪIIЯ 113 ч.,аде>ККhR ellt)CHJ1,ll"Ь 8 81,lt
бъ;де 11з.1t11увана раната чрсзъ о-
тата 1111 и.1аде111wото С"ЬРАЦС, 8QIIO
за кif!icoта, npuдa, дo6pya8Jtc :,а аси-
•11111 xopr.". (Ас. з.,атаровъ).

Да ПO\IIIIIЧ"Ь 11еrовнтt 3811CTHI
I еорrн Снракоаъ

ЗЛАТАРОВЪ И ХОРАТ_А НА?ТРУДА
Не зная, дали 11'\Jкon друrъ е paJ- ф11кnта на ча.щ1111ата ю6р8Jtн rc/lJIII •

бралъ, каква сила ще представлява уче1111, а въ иошната зa.:ipyra на e.uio
обед1111е1111ето на 11ауката съ труда, свободно, обед1111е110 и nросаtтево
както Златаровъ го разбираше. ToQ чов1'чество".
зщ1еше, че науката е сборъ отъ цен- Тtз11 раз611ран11я 11а11раанха Зааt11-
ност11, резу,1татъ отъ труда на безбр?i\ рова пр11яте.,ь 11а рабо111нцнт1', пр•
хсра въ 1111за отъ вt.кове, че· отъ тоз11 яте.,ь на 1.прода. Тtхъ тоА ) чеше Оа-
резултатъ сега се ползуватъ оrранн- cr111p110. На тt.хъ тоn раздuаше ще-
че11ъ брой xopn, а не болш1111ствоrо, дро богатствата 11а 11ауката. Раза-
което е тежка 11реrрада за усrре>1з we себе си.
11а чов1'чеството къ"ъ култура 11 11ро- Ton се отзовваше да rовор11 Q
,·ресъ. наА-rо.,tма готов11ость 11ред ь и•ро.а-

Затова тоn, коnто 6'tше дост111·- 11111t у1111верс11,е111, 11редъ рабоП\11-
налъ до на1!-в11сокото стжпа.10 11? ц11т1', npe;iъ >1,1tдежыа, nредъ каро-
днешната .наука II нулгура, раздавuше да. И вс'tю1 nь,1ь, liOra10 се иа:хме
щедро духов1111тt. богатства 11а 01111я, npe;iъ 11ero гру11а ра6оотшщи, tOI нн
HOIIТO ЖIIDОТЪТЪ държ11 далечъ )ТЪ
т1'хъ. 3латаровъ з11аеше, че ,рабоr1111-
ц11т't 11матъ право на т'tхъ. Toll з11ае-
ше, че този е наtшнътъ дn се с.11уж11
11а прогреса. Когато 1rауката ста11е до·
с1 оянне на маснт-t, свt,тътъ ще бм.1.е
прсобразенъ. И той се хоъртr сь
жаръ въ борбr.;та за де?1онрап1з11ране
,щ науката.

,.Царството 11а 11ауката 11е ще б.J\ 1е.
нанто си мнслtше Решщъ, въ 11011 rн-

пр11е ...аше съ радость 11 11еу,?орно нн
учеше. Ton бtше де1?ств11те,1но наwъ
у111пе.1ь - у111пе.,ь 11а \1?снт.., на на·
рода.

Коrато 11ауката се обедини съ
труда, културата II nporpec-ьrъ qъФ-
наrь, roгmsa щаст.wнаоtо чоа„'lестаО
ще t:tt CIIOMtнt 38 чоа46ка, KOl'IO C1t
6езпр11мtр110 себеотр1ща11ис се xat,p.
л, въ борбата зз тtх11ото тър,ксстао.

Ц. Рачсаъ

сл
ЗА ЕЗИЧЕСКИТ1> КАПИЩА

Прфесоръ З.,атаровъ участnу ,ъ
въ едно спортно тържестnо. Е, шъ
мш1дъ неrовъ прнпте.1ь 11нше п ою
на професора, съ което го предуп еж·
дава, че идент-Ь на тази орга1111 цнн
еж протнв1111 на тия на профе ora.
3а rол'Вмо очудuа11с на м?1аД1ш то1i
още на другия день по..,учава д1ю
ТОПЛО ШICMCI отъ прфссора, оъ ето,
?·.ежду другото, се казва:- Това, което мн ПШIIСШЪ, !1111 НЗ·

вест1t0. Но зш1ешъ .rш ти, че П'Ь в,1'Т"h

христня11и не c1r1 се страху1Jа.1и no·
сещаuатъ езнческнт-h капища.

КЪРВОПИЕЦЪТЪ

АСЕНЪ ЗЛАТАРОВЪ И IНЕЛ\ЗНИЧАРИТ\
Може 611 поко1!1111ятъ Лсеиъ З.tзта-

рооъ е ед1111ствен11ятъ 1?ашъ зна,1е-
1штъ ученъ, който съ нtA-ron'tмea rо-
тов1юсть раздаваше науката ш1 t1а-
родн11тЪ маси. За1 ова 11еrовото ;ша-
мен11то име нрас1,ше <.1 ап•н въ нш<вн
лн не вестннцн, а сладката му II про-
ста речь обайваше с.r?ушателн нзъ нa-
liBh лн не <.р'Вдн 11а ,шшата с1 рана.

Коrато II да "У се 11011скаше тоn
даваше стат1111, конто съюзнстнтt же
n1'з1111чер11 съ удоnолств11е чет1;ха въ
своя оргавъ в. 11}1{елtзн11•1арска бор-
ба", а особено въ спец11алш1я отдt.1ъ
11а четвъртата страшщn на вест1111ка,
нмдсто се всдЪше снс1 смат111111а, труд-
1tа, но усn'tшна 11ро11аrа11да за пъ,111а
трезве110<:ть. Съ своя у6ед11те.,е11ъ,
нскре.нъ .:.:: авторнтетенъ сnособъ на-
д.снъ внснсюt работшtt..:ъ.

Б.1аrос.1оnс11ъ да 6?;де тоя рзбот·
1шкъ, продъ.,жаоа r-ж.1 З.1атароп.1 Не·
1·овата нръnь възuърнз сн.11tтt, 11.1

Асе11а11•

се 11с11ат11 11 ще .?эпtзс къмъ края на
я11уарнn. Це11а 120 пв. Коnто го 11зп11ше
д, края 11а rод1111ата, 11паша 100 лв. Пр11
4 або11:?ч?:1.1тя - nст11ятъ дарuмъ Або11а„
ме11т11 се ош1сятъ uъ пощ. 11ск. см1,тка
2836 1ш 611бп11отска ,З11а1111с• (уп. Д. Bon-

1111кon1, 27, Соф11я VII).
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И,1а м1111утн оъ •юв'Lшння ЖНВjТ'Ь, .,

ко11то 1111коrа не се забравять. Има д н А А в Е ч Е р ь 11е това, че б'tше тукъ, ме o•,yдll. Нач у ш.•говото сухо, б.1едо .111ще, 11·} а11, но11то се от11счатоатъ ьъ съ.
з11а1111ето ярко II дъ,1боко II остаuатъ ТЕЧЕХА СЪJIЗН,
да Сi\,ществуnаrь тамъ съ ц tлата r·rъ- проuес11ята. Но това 11е б1jш такn. на хората, въ цt,пата таз11 маса, ноя- ко1tто тоn не ,,ожеше да c11p-t. Сь.,-
строта шt то11оветh, съ ц1?ла.та ф1111„ То11110 ногnто nроцес11ята м1111n подъ то се 6-Ьше н?тру11пла оноло гроба, зsстt 1еч.ехn едрt1 1t бпnгос.,ов 111, 11

11ость 11а 11юа11с11тt. Спо,tе11ътъ за свода 11а локо„от11uа 1111aмiia б о об- "" се струваше, •1е uнжда11ъ с11•1вола кап Ьха по ревер11т't 11а 11а.ното ").
тt.зн мш1ут11 топп11 душата въ теж· 1ш11е и се 11011есс дъ.1rнятъ 11р t111з11- на млцдежно?о едщ,стоо. ПЬеше се: Пt.с?11ыn зuу•1еше все no·tlt,1110 11 ас?
юtтt часове 11а С'Ьм11с111tята 11 нзпвrа· теленъ п11сънъ ш1 с11ре11ата. tсжлу една Ботеn3 1• J.сень. П"tеха я вс?,чю,,

110 11евъзд1.ржа1111 стrва,n съ.1знтt,
1111иrа II оцв1;тяоа ж1шота съ ш1А?t1уд- множеството сян.?шъ nре,нша елек· съ чувство на в1..зторженп .,юбо??ь

....у. Нанран, когато цt,.,ата ,,ara 1ш..1.11.:1

i.at 6arp1t. тptttiecш! 11снро. Х11лядtt 11orn къмъ .11юб11"ня r1оноn1111къ 11 11егоо11т1> no ноп1J111\ стори ,111 се, tie тоn rt 0т„
Ннкога н't\fa дn забравя 011аз11 11зсо1шха къ,,ъ п..,ока, коnто останnлн в t•що жнвн 11.1.ен. пус11а отс 1,ченъ нато ТР} 11ъ.

с11ва, декечвр11Аска вечерь, отъ по- ГОЛТ.МО РАНЕНО ЖИВОТН Въ този и?,rъ MIi се стори, че иt- Никоrа, 111,коrа II Lча дn забравя
rpe6e1111e10 на Ле. Златаровъ. ПЛАКВАШЕ СВОЯТА ПOCJI 11?•.te IIЗЪ ТЪ\tlllli,aтa оид'tхъ IIOЗtta-

0113.311 ве•,ерь отъ 11оrребе1111ето na 11а-
ЖIIВАТЛ ЛАВНИIIА ОТЪ ХОР\, ЖАЛЪ. то пнца, което llзведиажъ изчеJttА.

ш?•я .,ю611,.,. nрофссоръ, съ .,ав1111а1а
•1срве11ата свtт.,111щ на фак.111т't II т1,· Н-t;що тържествено ne•ia11110 ' е.,ек Оrледахъ се n1111мател110 око.,о ·ебе

отъ хора, съ фnк.,11т1,, съ o1wp111?, t,
311 оrкр11т11 11tt.1n.1.e.wк11 тщn, r10 но1по тр11з11ращо се нос-Ьшс nъ в з;?.у,:о. сн II го в1,.1.Ьхъ от11ово. Ton? и.,адсжкн .,нцn. Тя )If 1181 ,111, чt
11робt1ваха •1срвс1111 11po(·.1tc1,u,1 11 го· Това 61,ше тока, 11011еже ш1е з аех„е, Ииох\lе до 11асъ ед1111ъ съсе.tъ. коn

смъртьта 1111 профtсора i,owp)CII l!t
pt.xo съ жоръn ппn,,ьиъ ot111тl,, щ1- че n1.. тоз11 мо,1е1пъ сонрt.ше е:ншъ то no цt1o1&.rn у.11ща бtше нзвесrt1,ъ са,,о ра6011111•,еск111t, :: ш11е.,11rе1пш1
t-:or:a н1,чв .за се t1J.111•1атъ оrь nо,1еть отд'h..1е11ъ .,око?1от11пъ. ?нt„1ъкъ 1'tai1t- като са,1ож11въ If чра•1е11ъ •1001,къ.

ср l..111, но " о11tз11 r.,orвe о1ъ нарD-
,а м11. Особено два ?10,1е11та отъ тnзн вренъ локо,,отнвъ, съ зnръ* ааt.лъ Ton ж11вt въ сооятn ста1t•1на .зъ.,rн

да, до но1110 r тана Чi',•1110 .il8 ct ,,и.
Ч)'АШl вr•itpь нзп,,коатъ 118.?ъ всн,1н1t те11деръ а вс1111ю1 .,ономот1• н nъ I о.1.ш111, не стnш1 nр1tАте.,ь 110 1111;<on.

,1 t,p1t я2t.тя.apyrll. стра11nтn, e.111n 11 t,.,a ropn сn11рк r. n,p- 1111кого 11е заведе въ своята таn11ст11?
[1роиесн11та 1111,,е.,о съ 1н1се1111я 11n жсстее11ъ реаъ 11n с11ре1111 11 4 тLхъ 11n !.)IIKR. 11,,аше С)рово .11ще и ма.1-

рмцс 1108ч,гъ 118 мър1811я 11рофесоръ ць.,а ap\lltA о,ъ ...аш111111с111 зnro- но слабост11 - ед1111ъ ве.,ос1111цъ, к)·-
ttuлнза бавно 11одъ свода., 11цъ «on- р 11.,11 ntp1111 .11111а. 11е11ъ 011nз11011ъ, фотоrраф11'1еск11 n11а-

то минава ПA08;1IIB(WD1a "'· п.•,11111111. Втор1111ть \IC'lte11тъ (j\,ше П l<"ЬCIIO р?тъ. к,,као \IIIC.Jtшe TOЗII 'IOBl.?ъ.
От11ача..о 11нкоА 11е о6ър11а в1111ча1111t въ rроб11щnтn, с.,едъ 11ро11з11 с1111е10 wawвo •1)аСТа)·аnше, с611чашt л11 11tщо
н• cnpt...и8 точно надъ чоста ,ia11e- 111 ре•штt. Настрое1111ето 11а ьр11с111т- по 1оз11 "а.,ъкъ rр1.ше11ъ rRt.т ь -
аренъ U811'Ь. If нонсt1111n, накво осо- ствувnщ11тt. 6'tше дост11r11а.,о своята е10 ч11с.11нt., 11а wо,по тоrава 11е 11•·

6?но 110>11t да нма t)WЪ: е.?1111ъ Аюбо- върховна то•,ка. Въ чtрве1111,1. отб.,t- >·11рахъ 1111?аwъьъ оноворъ, зn,nва
Пнtrtn. м•wинис-n. с11рt...тъ да 8Нд.Н CЪIIIC 118 фаw.,итt., въ ПJID\IШUI t. OЧII 1111:3 ЧIIОГО ()("Yllf8"(t, CИIAIIЪ, woraro

С.1ед.ъ 111,рван. операция, на коf1·
то проф. Златаровъ 6-t 11од...1оже11ъ uъ
Внена, той то.,кова отс.1абнз.1ъ, че
тр'l;боапо да му се пре.тЬе кръnь за
11ърu11 П<'t1ТЬ. По тоя поводъ Г·Жа з.,а-
тароnа 1111шс на 7 декемuр11й до е,1,ш1ъ
З.1атароnъ 11р11яте.1ь nъ Соф11я:

нЛошо 6-t, че очера Асенъ нмаше
кърnоиз?1ия11е, 1 а М}' нanpao1ixa транс-
фузия на кръоь. И ror1, прн всичката
сн мN?.на нма снлн за ма.1ко хумор,>
н мн каза:- Пншн му, 11е сонна.,нстътъ З..,а·
таровъ из11н коъоьта на с.1.ш1ъ бе·

11зразява11с, Асе11ъ З..а,ароLъ cqo-
,1or11a 1щ мноз1111а да победя1ъ ruн
11,1rуб11а страстh - a.,кOOJIL Оrъ 6.18•
го.1ар11ость „Же.1 tз1111чарска борбr
взе скро,1110 )'част11е въ нeroaq юби·
1,en 11 11)'б.111к)·ва .шка 11а З..атароа"Ь,
ед1111ъ 11скре11ъ II nръвъ по рода сн
11зразъ за т'tс11а връзка ме>11.1у хора-
1 ц 11а 1?ауката II труда.

llp11 с\lъртьтз 11а Лсе11ъ З.1arapon
11росто ,,увств)'вах,?е )трнзе11не на n.-
nестьта сн, когато с11 no?tlCAHxмe, че
съ своята обнчь ки1ъ неrо сме •-
:111 ,аасrнщ, оrь живота иу, н че 18
1iaш111t стат1111 101\ е ryбt..lъ DО'1118-
ката с11. Но тоn 1111ко1 а не дu81De а
се разбере, •1е ,,ашата просна
статин му 11р11ч111tмва камuто 11

611,.,n нс11рият11ос1ь, н.,и rn.n, 11е

р1оре11ъ, 11 се 11у,кдае on. 11очН811L
А ero - цt.,а ro.11111a 11зте•rс un

kOto го заrуб11хие Gtзвъ ap11n10 -
1t't\ta ве•1е б11аr11я. съасемъ uc :sa на-
шето време, м11.1ъ \се11ъ З.1arapon,,
) че1111ятъ, коnто бtшt така 6.1а11СО

до 11арода, коnтп 11не ,ке.tt.зничариn
така !11101 о обичахме.
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