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Г-ца Надежда В. Петранова 
(учителка) 

и 

Г-нъ Лука П. Докузановъ 
(фепдшеръ) 

Панагюрище 
С г о д е н и въ Варна. 

ПЪРВА ДУМА. 
Презъ 1872 год., когато ромънското пра

вителство вдигна шумъ- за да заглуши гла-
сътъ на правдата и негодуванията на онеправ
даните, единъ оть левицата почна своята 
речь съ думите: „Правото да говоря тукъ, 
ми е дадено отъ отечеството зш, а не отъ 
васъ. Моля ви да ми почитате думите''. 

Когато Христо Ботевъ почна да издава 
в „Знание" въ Букурещъ презъ 1874 год. 
той повтори същите д у м п в ъ началото на 
неговата журналистическа кариера. 

Първата наша дума при почването да 
издаваме „Искрица" е да потретпмъ онова 
изявление на ромънския депутатъ. 

Въ този материалистически векъ, когато 
почти всеки се е прЪдалъ на парата и из
глежда, че тя е богътъ на хората; когато 
лъжата, нечестноетьта и разврата съ почер
нили житейския фонъ, когато на религията 
се гледа като на магеснпца и на религиозни
т е хора се неверва; когато църквата спи дъл
боко, или ако проявява дЬйность, тя е въ 

кръщаване, венчаване, опеване и. редъ още 
църковни обрядп; когато духовенството, кое 
ослепяло, кое онемяло се подлага на височай
шата воля на висшата власть на църквата за 
да запази трошиците, които му се подхвър-
лятъ отъ трапезата на „благодатьта" и върши 
всичко по диктовката на старческите пред
писания; когато политиката се е обърнала на 
средство за забогатяване и държавните мъже 
на страстни смукачи на народната "кръвь, 
когато живота е запрнличалъ па мъртвешки 
трупъ, късанъ отъ кръвожадни лами, когато 
мъчно може да се срещне .чов-вкъ- съ умъ, 
съ воля нсърдце, — да се почпе издаването 
на списание като това, и/Ьльта на което е да 
буди народа къмъ духовна дейиость, да руиш 
с в е т о в н и т е кумири на лъжа., наси
лие и развратъ и на тЬхно место да гради 
стълповетЬ на живата религия, правда, чисто
та и любовь, е колкото велика, толкозъ и 
мъчна. Не е лесна работа да вървимъ срещу 
течението на една река. И работата се ослож-

нява, когато те дърпатъ отъ отзадъ, Като 
имаме въ предвидъ всички мъчнотии, които 
могатъ да се изпречатъ на пътя ни, пие не 
се самообълщаваме съ големи работи, пито 
пъкъ сме си начъртали некаква голе.ма про
грама, каквато четците могатъ да очакватъ. 

Напротивъ, ние не обещаваме нищо по
вече, освенъ една по-точна оцЬнка на рабо
тите у насъ ' въ светлината на истината п 
правдата. 

Ние ще гледаме живота презъ призмата 
на висшия моралъ, на в е ч н а т а п р а в д а и 
за всеко човешко действие, независимо кой 
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го върши а къде, ще му даваме напълно 
съответствующе име на неговото вътрешно 
съдържание. Защото пмето требва да очър-
тава, да изказва същностьта на самото дей-
ствне. Колкото едно име изчерпва по-верно и 
по-точно същностьта на кое и да е човешко 
действие, толкова повече то е справедливо и 
оправдателно. 

Може ли некой да рита срещу тази истина? 
Ний у нея ще се придържаме и ще на-

зоваваме всеко нещо съ подходящето нему име. 
Задъ наглата „Искрица" нема никакви 

фондове, освенъ 20-те стотинки за всеки ек-
земиляръ и 2 лева за годпшенъ абонаментъ. 
Ний гледаме къмъ васъ читатели да подкре
пите тая малка „Искрица" морално и матерн-
алпо за да може тя, да блести въ мръчината 
на тая душна атмосфера, и да подпали ве
ликия пожарь, който ще помете всичко гнило 
п недостойно и приготви почвата за новото 
утро, на нова дЬятелность и новъ животъ. 

Нека тукъ споменемъ, че при едни по-
благоприятни условия, които вие читатели ще 
продиктувате, „Искрица" може да излазя два 
пъти въ месеца. 

А колкото за ц/Ьльта и описването, „Ис
крица" сама за себе сп ще говори. Дайте u 
гаансъ да ви огрее, за да впдпте нейния бле-
съкъ и почувствувате нейната топлота. 

Нека думите на младия поетъ Яворовъ, 
които сложихме подъ самото име на списа
нието, нанпжемъ и тукъ като заключение на 
първата ни дума: 

„До като имашъ искрица съзнание, чуй" ! 
Редакцията. 

К. Мински. 

ПрЪдъ зори. 
Не се безпокой будний братко, 
Ако всичко околъ тебъ е мрачно, 

Ако гаснатъ звезди следъ звезди 
И луната въ облаци е скрита, 
Ил' мъгли .покриват!» земята, 

Не бой се, стъмнпло се :— предъ зори. 

Не бой се, неопитнпй брате,. 
Че зверове излезли на всъде 

За да завладеятъ земята, 
Че паяци търчатъ за да хапятъ, 

Че змии съскатъ и утравятъ: 
Тезъ зверове бегатъ отъ зората. . . 

Защо тжжишъ, че въ мракъ нощенъ 
Хората спътъ въ мъртвешки сънь, 

Че въ общо мълчание се чуй 
Само пеенето на петела, 
Илъ лая на будни псета; 

Това е сънь, лаяне — "предъ зори. 

Снази Вивикамъ. 

Значението на пресата. 
Въ днешните времена, пресата или пе

чатното слово има безъ съмнение много повече 
влияние върху развитието на обществата и 
народите отъ колкото кога да е по-рано. Като 
не датира твърде отдавна и се е тъй бавно 
развивала, сега може да се каже, е въ разгара 
на сялата си. Тя до такава степень е из
воювала место въ живота и развитието на 
обществата и народите, щото тя, макаръ и 
за нея да не се говори въ основните закони 
пакъ съществува напълно законно като е из
воювала такова место, каквото иматъ различ
ните класи и съсловия въ една страна, а даже 
въ некои страни тя има такава сила и влия
ние, щото сваля и въздига правителства, увол
нява и назначава министерства. 

Мнозина може би знаятъ, че въ англий
ския парламентъ отъ съставянето му до не 
много отдавна, признавали съ се само три 
фактора, чували съ се гласовете на три със
ловия, само три влияния съ се кръстосвали, 
борели и пречели едни на други, именно: 
лордовете, висшето духовенство и обикновения 
народъ, представенъ въ камарата на общи
ните. И въ едно време, когато недоразуме
нията и спречкванията почнали да ставатъ 
.много остри между тези три фактора въ уп
равлението на страната, етаналъ едвнъ день 
въ долната камара г-нъ Едмъндъ Бъркъ и 
като говорплъ върху сравнителното влияние 
на тези три фактора — лордовете, висшето 
духовенство и обикновения народъ — съвет-
валъ слушателите си да не испускатъ пзъ 
предъ впдъ четвъртия, факторъ — пресата— 
представена въ журналистическата ложа. И 
така станало, щото отъ тогасъ насамъ пре
сата въ Англия е извоювала место като чет-
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върти факторъ въ живота на страната. Това 
u положение^ или право не е отбелязано въ 
конституцията, нито й е дадено чрезъ некой 
законъ, защото тя нема делъ въ държавната 
машина, нито нейните членове нматъ гласъ 
въ парламента, но както казахме по-горе^ тя 
е назначавала и уволнявала министерства. 

Но за да има пресата това влияние и тая 
сила въ Англия, причината е била, че отъ 
въвеждането на печатната машина та дори 
до днесъ, презъ всичките времена, този че
твърти факторъ не е изменялъ никога на 
призванието да буди и води съзнанието на 
английския народъ въ пътя на истинския со-
циаленъ и политически напредъкъ, като все 
по-големото и по-голъмо разширение на ней
ната сила е ставало за сметка, на намалява
нето на силата и влиянието на ония два за
падащи вече фактори — лордовете и духо
венството. И така църковната аристокрация 
и наследствената аристокрация на Англия, 
требваше да отстъпятъ место на умствената 
аристокрация. И за повече отъ единъ векгь, 
чрезъ английската преса, чрезъ английския 
вестникъ и списание, чрезъ английския чет--
върти факторъ, е говорила английската инте
лигенция па цел ата страна — местото, къ
дето економическп, политически, национални 
и други въпроси, свободно, обширно и трез
вено съ се разисквали за въ полза на народа. 
Това положение и тази чистота и дЬвстве-
ность, казва се, и до день днешенъ, англий
ската преса е напълно запазила. 

Ако съпоставпмъ на това, което казахме 
за английската преса, друга една отъ вели
ките нации на света напр. Съединените Щати 
на Северна Америка, и направимъ едно срав
нение между журналистиката и периодичния 
печатъ на тия два велики народа, ще се на
мери една грамадна разлика, и споредъ думи
те на некой си Рпчардъ Фелстъ, който е 
ппсалъ прекрасна статия въ едно отъ амери
канските списания по този въпросъ явствува, 
че ежедневните вестници въ Америка не съ 
вече оня факторъ въ живота на страната, и 
че съвсемъ малко има вестници и списания, 
които работятъ и се борятъ идеално за добри 
обществени, политически и економпчески уред
би, и чисто и безкористно да следватъ зва
нието си на будители на обществената съвесть 
и съзнание. А напротивъ, задъ гърбътъ на 
повечето отъ многото вестници и списания, 

се крпятъ некоп крупни капиталисти, инду
стриалци п пр. користолюбци и търсптелн 
на слава и богатства, некой трустъ, или 
се наематъ и подкупуватъ, дори пзнуд-
ватъ чрезъ недаване на техъ рекламите си, 
ту отъ едни, ту отъ други, за да имъ аащи-
щаватъ интересите и плановете. А какво 
става съ интересите, съ висшите интереси и 
нужди на народа, обществото, държавата, на
цията? Т е нека чезнатъ заради хатъра и об
лагите на една шепа капиталисти и техните 
агенти: вестникари, редактори, сенатори и 
темъ подобни. 

Обаче не е бивало винаги така съ вест-
нпкарството въ Америка. Не твърде отдавна, 
когато въ Америка пресата играеше важна 
роля, както въ А н г л и я , и беше също 
такъвъ факторъ въ управлението п живота 
на страната и като предводитель на общест
веното мнение — чрезъ пресата се е чувалъ 
мощния, откровенъ, просветенъ и бестрашенъ 
гласъ на редактора по всички въпроси ,отъ 
политическо и морално естество, безъ да се 
е опасявалъ, какъ това ще се отрази върху 
финансовата страна на неговата работа.. Ре
дакторите на тогавашните големи вестници 
съ биле хора съ всеизвестно име, широко 
прочути даже въ странство. Т е съ биле хора 
съ големи знания, опитность и надъ всичко 
съ стоелп техните велики характери. Т е съ 
биле водители и то такива, които народътъ 
съ доверие е следвалъ и когато единъ из-
вестенъ вестникъ е заговорплъ, хората съ 
8наелн, че не вестника говори, а еди кой си 
редакторъ, който имъ е тъй добре нознатъ и 
когото тъй обичатъ да слушатъ и следватъ. 
Обаче съ бързото развитие на капитализма и 
желанието и лудостьта за бързо обогатяване, 
скоро се е извратила и пресата, и се е изро
дила. Днесъ редактора не е вече оня ученъ 
човекъ, съ много знання, съ много опитности. 
съ безподобенъ характеръ и съ всичко каквото 
требва, за постъть и званието му, да буди и 
верно да направлява обществената съвесть п 
общественото мнение; не, той е некакъвъ си 
платенъ хлапетия, крайно посредствено оръ
дие и който е преобърналъ всичко въ търго
вия. А знайно е, че това не е предназначе
нието на пресата. Тя требва да формува об
щественото мнение, да буди обществената 
съвесть, да разисква всестранно п безприс
трастно всички въпроси отъ политически, со-
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циаленъ, духовенъ и др. характеръ. Да кри
тикува, да бичува, да похвалява и поощрява 
и то безъ да се грижи за последствията, кои
то биха се отразили върху финансовата страна 
на нейния жпвотъ. Започне ли да се гледа 
повече търговски на тия работи, то сигуръ 
рано или късно ще настъпи иъленъ упадъкъ 
ira същинското й призвание и ще изгуби зна
чението си. 

Какъ стоп този въпросъ у пасъ, въ Бъл
гария? Имаме ли ние образцова преса, за която 
да се кажатъ поне две добри думи. Какви 
редактори имаме? На пъть ли е поне у' насъ 
пресата въ онова направление въ което е 
вървела и върви напр. въ Англия? 

Сънародници, ние сме още младъ народъ, 
сега почваме да се развиваме. У насъ нищо 
още здраво не е сложило основите си. II отъ 
направлението, което сега-ще даваме и дадемъ 
на нещата, ще зависи техното понататъшно 
раз! акрепване. Нека съ всич
ки спли и старания да запазимъ този факторъ 
— пресата, въ нашата страна, отъ криво на
правление и отъ израждане. 

М ирол юбовъ. 

Изборна година. 
Настоящата 1911 год. ще бъде запомне

на като изборна. Станали съ вече два избора, 
има да ставатъ и други. Беха се избрали на
родни представители за В. Н. С. и сега се 
избраха Н. представители за обикновеното Н. 
събрание. Подпръ това ще се избиратъ об
щински съветници. 

Целата ни страна е заприличала на по
литическа арена. Самия въздухъ е политически. 
Никога по преди отечеството ни не е било кръс
тосвано тъй често и отъ толкозъ много поли
тически апостоли както прЬзъ настоящата го
дина. Това е редкостъ въ България. И чуд
но .in е тогава, че селянпнъ п граждашшъ поч-
ватъ да се чувствуватъ пЬкакъ си порастналп 
въ собствените си очи? И какъ да се не чув
ства, какъ да не расте, какъ да не се издиг
не и политически п духовно, когато той е тъй 
близо до ония които коватъ законите на тая 
страна, които направляватъ съдбините на оте
чеството ни, които мгтнаватъ за цветето на 
България . . . . какъ да не порастне, когато седи 

наредъ колено До колено съ народни предста
вители и одрасканата му ръка се стиска отъ 
меките ръце на настоящи, бивши и бъдъщи 
български министри! 

Могатъ ли солените и грпжданите да се 
не радватъ, когато политическите проповед
ници държатъ сладки речи пропити съ мили 
мечти и светли надежди за по-добъръ жпвотъ, 
за по светло бъдъще? Могатъ ли? 

Нема да съгрешнмъ ако отговоримъ, че 
политическите борби способстватъ най-много 
за нравственото пропадане както на селяни тъй 
и на гражданина. ТЦо слушаме днесъ отъ по
литическите проповедници? Само хули и кле
вети протпвъ противника, а това обстоятелство 
всява въ слушателството-умраза н ги кара къмъ 
отмъщение. И отъ тукъ се почва рушеннето 
на нравственните качества у избиратели
те . Политическия ораторъ знае много добре 
психиката на тихия и безмълвенъ работнпкь 
и целата негова речь е изпълнена съ фрази 
които действуватъ на чувството и разпалвагъ 
страстите. Зверското начало на зло и умраза 
къмъ. другите, заместя мпрътъ и любовьта 
къмъ ближните. Почва се борба между съсе
ляните и съгражданите, борба между братя, 
между бащи и синове; между приятели, меж
ду членове на народа . . . 

Презъ време на изборите се бнятъ та до
ри и избпватъ. А подиръ изборите става яв
но на всички че обещанията на политичес
ките оратори съ били само лъжи и парти
зански шарлатании. Ония които стискаха одрас-
капите и корави ръце на селяните сега вече 
съ далече отъ техъ и вълчата нмъ порода се 
показва изподъ овчата кожа. . 

Обещанията съ само мамели слушател-
ството. То не помага на страданието, на бол
ните, на глада. Избирателя не само че не е 
спечалилъ нищо отъ изборите, ами нанесалъ 
е голема вреда на себе си. Той се е скаралъ 
съ приятелите си съ еснафите си, съ баща си, 
и братята си. Неговата наивна вера въ поли
тическите речи и въ шумящето партизанство 
не само че не му допринася що годе облага 
и обезпечение на живота, ами влошава поло
жението му и го сваля по-надоле въ униже
нието му. . 

Всредъ това политико и обществено по-
лужение, пресата която би требвала да чисти 
атмосферата, изглежда като че си е гадала за 
цедь да гложди повече страстите да подпал-
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ва духътъ, да пастроява читателя. Требва да 
бъдешъ силно характеренъ човекъ за да не 
ти действува разрушително вестникарския 
хиппозъ тъй присъщъ па дневната преса. 

Пълзенпята, лакейничеството, заговорите, 
клеветите и интригите съ характерестпчните 
чърти на днешния журналпсть. Днешния вест-
никарь е продажно оръдие въ ръцете на уп
равници, политически проповедници, партий
ни шевове. Това, честолюбие, честь, истина и 
справедливость съ чужди твмъ. Т е мнслятъ 
и пшиатъ по звукътъ на златото и свирката 
на господаря. . . . 

До кога това партизанско унижение, до 
кога тия партийни интриги и себеизтребванпе? 
До кога тия пълзенпя и лакейнпчества предъ 
силния и богатия^? Време е да се опомнимъ, 
да се освободимъ, да прогледнемъ, да се очо-
вечимъ. Спасението на народа ни не е въ ТЕ
ЗИ н онези партизанствующп демагози, а в ъ , 
самосъзнанието и самодоверието на човека. 

ЕДБШ велико избухване. 
Ланн B'l. Съединените Щати на Америка 

избухна единъ вулканъ, който отъ дълго 
време е димяль. 

Скънотпята на живота, изтръгна отчая
ния писъкъ на поробеното работничество, ко
ето току що се пробужда отъ дълбокия ле
та ргичепъ съпь. 

Всекидневно се обявяваха стачки. 
Тълпи на тълпи, гладни съ попукани 

ръце мъже и жени, които даватъ на Америка 
и храна н дрехи и луксъ, се тъпчеха предъ 
фабричните здания и градски домове като ви
каха : „дайте ни хлебъ' '! 

Полицията, слепо и продажно оръдие на 
шепа кървожаднн милионери не бе въ състо
яние да усмири гладния народъ. Когато сто
маха е празепъ и хлебъ не иде отъ никъде, 
тогава окото не мига предъ щика и властьта 
става безсилна. 

* Прекъсванто на работата въ мини и фа
брики, фнладелфийскага стачка по трамваите. 
и оная по цЬлата западна линия, принудиха 
капиталистите да се вслушатъ въ рева на 
гладните и що годе удовлетвориха техните 
искалия. 

Тая година изглежда, че вълнението на 
този соцпаленъ вулканъ преминава подъ кра
ката ни. 

Парнжъ бе свндетель на това движение. 
Опия, които работятъ а гладуватъ, наредени 
въ роти. като войска отъ честни граждани 
съ кръстосвали улиците, носящн на ръце 
големи табли съ писано по тЬхъ: „хлебъ 
искаме", „дайте ни хлЬбъ''. 

Виена но закъсне въ това отношение. И 
тамъ гладните почувствали несносностьта на 
живота, възстанаха протнвъ скъпотията съ 
заплашително поведение къмъ ситите и гото-
вановцпте. 

Испания е ,вече предъ кризата. Идящп-
те отъ тамъ телеграми донасятъ известието, 
че обявяването на една обща стачка е неми
нуемо. Гладния народъ е ималъ вече нек .лко 
сбивания съ войската. Това разбира се не 
променя заканителния нзгледъ на испанското 
работинчество. Предъ гладния нищо не може 
да отстои. „Жнвотъ или смърть" е девиза на 
гладните. Дайте ни хлебъ, дайте ни да жи-
веемъ. вика работничеството. 

Й ние не сме далечъ отъ това социално, 
велико пзрпгване. Живота и у насъ е станалъ 
скт>пъ. Само богатите, министри и висши ЧИ
НОВНИЦИ могатъ да ядатъ кокошки, масло и 
яйца. Само те могатъ да жнкЬятъ. А ио-го 
лемата частъ отъ народа пи. ония, конто ра
ботятъ г.тъ тъмно до T'I.MIIO и иравятъ иощъта 
денъ, за да нзкаратъ пЬкоП гологанъ за парче 
хлебъ — те, изгубили човешки образъ отъ 
мъчителния трудъ и ноеносень жнвотъ, иоч-
ватъ да губять тъ})иеине. пробуждать се. 
излазять пзъ иодъ завивката на летаргията 
п търкайки сънливитЬ си очи, иоказватъ видъ 
на негудованпе, протесть, бунтъ. 

У насъ _irh.ua още ония масови вълиения 
станали вь Европа и Америка. Но това ие 
ще рече. че ние сме изключение. У насъ ра
ботите вървятъ винаги по мудно и гладния 
се пробужда по-късно. 

Но той ще скочи. 1[ ние ще видпмъ но 
улицитЬ на пашите градове да се тълиять 
гладни хора съ стиснати юмруци къмъ днешни
те безбожни ексилоататорн, които като зверове 
к ьсатъ месата на работничеството, на народа. 

Ние не сме далечъ отъ избухването на 
този вулканъ. П какь сплио. придружено съ 
трЬсък-ъЩе бъде то! .То ще бъде по-ужасно 
отъ пзрпгвапето на Везувий. 

http://_irh.ua
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Защото много отъ отдавна масата е на-
кппела. Много отъ отдавна българското ра-
ботнпчество е искало по-добъръ животъ, по-
споснп условия, по-износни цени на най-по
требните за животъ продукти, то е ревало 
за ефтннпя и молило за по-малки патенти и 
данъци, да може и то като хора да се уреди 
и заживее човешки животъ наредъ съ жена 
и деца. 

До сега неговите молби съ оставали нечутп. 
Но нека не кажемъ голема дума, избух

ването е готово. Експлоатацията, кражбите, 
скгьпотпята, ще му отворятъ пъть. Гладния 
българпнъ въ София, въ Пловдпвъ, въ Варна 
и пзъ цела България ще поиска своето. Той 
има право на живеене. Той ще си го извоюва. 

Управници и търговци, не се приструвайте 
че не виждате и нечувате. Вамъ е ясно по
ложението. Вие дерете кожата на работливия 
и наивенъ българинъ. Бързайте да предва
рите избухването. Спасете отечеството ни. 
Предотвратете правдивия бунтъ. Дайте онова 
което се пада па работника. Не крадете, за
щото горчива е участьта на народните крад
ци и измамници. 

Ако искате миръ да владее въ тази стра
на, ако искате министри, управници и бога
таши да се не убиватъ въ къщите имъ и по 
улицит-Ь, ако не искате събитията станали въ 
Франция, Англия и Америка да ставатъ п у 
насъ. бързайте да предварите избухването на 
великия соцпаленъ вулканъ. 

Намалете данъците, сторете сносни ус
ловията за животъ, дайте на всекиму, какво
то му се пада. 

Бързайте, да не_ би утре да е късно. 

Притча за живота. 
Верлпнский кореспондентъ на Лондон

ското списание Хр. Светъ е публикувалъ не
издадената Толстоева притча за живота пи
сана до неговий приятель професоръ Давпдовъ. 

Имало едно време, казва Толстой, едпнъ 
добъръ и много благодетеленъ человекъ, който 
искалъ да бъде добъръ, не само за себе си, 
но за толкозъ хора въ неговий кръгъ, кол
кото му било възможно. За дълго време ми-
слплъ , той, какъ ще може да реализира тая ч 

идея, така че всички да 'бъдатъ облагодетел

ствувани и никой да не бъде забравенъ. Той 
се съмневалъ дали ще може да задоволи всички 
по този начинъ и дали облагодетелствуваните 
отъ него ще бъдатъ благодарни. Щ е има може 
би, некой да каже, „защо тоя богатъ човекъ 
дава на другите, а мене не дава ?" Така доб
рия человекъ взелъ другъ планъ. Изградилъ 
къща, покрай която много хора минавали и я 
снабдилъ съ всички удобства, които правягъ 
живота на человека приятенъ. Имало топли 
стаи, добри печки, огнища, светлина, хамбари 
пълни съ жито, зимници съ плодове, зелен-
чукъ и пр. пр. всички видове дрехи за обла-
чене, кревати, постелки, обуща, — съ една 
дума, всичко което человекъ пожелае. Достав
ката била въ изобилие да снабди по-вече от-ь 
стотпни хора. Добрия человекъ планиралъ, че 
хората ще идватъ въ новата му къща, ще 
ядатъ и пиятъ, ще взематъ всичко каквото 
желаятъ и когато артикулите се свършатъ, 
той ще ги набавя. 

Когато всичко било готово, той се спрЬл-ь 
на едно почетно растоянне и наблюдавалъ. 
Въ начало, много добри хора дошли. Яли пи
ли и некои принущувалп въ къщата, други 
стояли цели дни, трети — цела седмица. Ко
гато се нуждаяли отъ дрехи и обуща, взи
мали си и пакгь оставили всичко въ редъ, тъй 
че следующите посетители да намерятъ всичко 
на местото му. Като напуснали къщата, те 
исказалп своята признателность на непознатия 
благодетель. Презъ времето, когато тези доб
ри, миролюбиви хора дохаждалп въ къщата, 
всичко вървело на добре. И добрия человек-ь 
държалъ къщата въ пзправность и всичко 
туй му прчинявало радость. Подиръ дошли 
други хора въ къщата груби и лоши, т е поч-
пали да ядатъ и да се каратъ, като се над-
пряварвали, кой по-вече да вземе и по-хуба-
вото. Едпнъ настоявалъ, че той ще вземе всич
ко, другъ казвалъ, това менъ принадлежи-
Изпърво те се карали и после почнали да се 
бпятъ. Т е злоупотребили съ принадлежно
стите въ къщата, живеели всички за себе ся, 
пзпочупили печките, за да пе би други да се 
ползуватъ съ техъ. Когато най-после разси
пали всичко и почнали да гладуватъ и жеду--
ватъ, съюзили се да оскърбятъ непознатия 
господарь на къщата. „Къщата била лошо 
съградена, печките зле построени, немало до
волно место за всички и т. н. Т е даже отишло 
по-надалече, че обвинили добрия человекъ за 
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гдето е позволилъ на лоши хора да посеща-
ватъ къщата му. Всеки единъ ималъ себе си 
за добъръ, а ближния си за логаъ. Имало да
же и такива, които почнали да се питатъ да 
ли съществува добрия человекъ и дали тая 
къща не е случайна, отколкото планирана. 
И тгьй тия хора живели — день-два, и когато 
нищо не останало за опустошение, напустнали 
къщата гладни и ядосани, като се припирали 
едннъ другъ за къщата и за нейния построитель. 

Това е точно което, хората днесь мъд-
руватъ, като правятъ собствените си при
щевки и не живеятъ както Богъ пека. Те 
обвнняватъ другите и никога не помислюватъ 
да обвинятъ себе си, че живеятъ лошо. Те 
слагатъ срамътъ върху плешките на други 
или правятъ Бога отговоренъ за нещастията 
въ света и най-после казватъ, че светътъ — 
„тона е една случайность . 

Когато хората разбератъ, че светътъ не 
е случайность, но е създаденъ отъ живия Богъ 
*;а неговите хора, когато человецитЬ спратъ да 
рязрушаватъ живота си и живеятъ, както Боп» 
иска отъ тЬх-ь да живеятъ, когато почнатъ 
да унотребянатъ Божиите дарби по Божий на-
чгщъ; тогава и само тогава те ще бъдатъ ща
стливи. 

Варна, 3.IX 1911. Съобщава А. Л . МйШКОВа. 

«Не убий». 
1-но писмо до моя братъ. 

Дълго време има. мой мили братко, отъ 
както еъм-ь се обещалъ да ти пиша. Очак-
вах-ь благоприятен*!» моментъ, който дойде въ 
най-неблагоприятно време, 2 часа следъ по-
лунощь, въ безсъница, каквато никогашъ не 
съмъ лмалъ. Самъ съмъ въ стаята си съ за
палена ламба. Нейната светлина като че се 
страхува да надникне на вънъ ирезъ прозо
реца. Струва ми се презъ тази нощь се е 
вършило негде некакво светотатство, се е 
вършило некакво грозно престъпление, иро-
тивъ което е въстанало небето. Мина ми презъ 
ума нощьта следъ разпятието на Спасителя. 
Be-n.pT» бесно д\гха, гъсти облаци още оть 
вечерьта се блъскаха единъ другъ, слънце 
не.ма, мракъ грозенъ цари вредъ. Земята, ка
то въ трауръ облечена, се носи въ траурната 
процесия." Тя стене, като че има треска, ридае, 

плаче. Растенията се виятъ, чунатъ, грозне-
ятъ. Животните всеко въ скривалището си, 
съ предчувствие, настръхнали, въ трепетъ, 
нещо лошо. Хората, венеца на божествен-
ното творение, божия образъ съ безсмъртенъ 
духъ, предназначенъ за владетели за вселен-
ната, съ забравили себе сп, високото си при
звание и полоя;енпе; те съ се унижили до 
степеньта на крадецъ, стрескающъ се при 
трепетътъ на лнеть, при всеки шумъ; т е вь 
престъпното си положение, въ боязнъ за се
бе сп, съ забравили вечностьта и Бога. И азъ 
съмь като техъ . . . Това съзнание, дълбоко 
се е врезало въ мене. II азъ сьмъ като техъ. 
Каква ужась, какъвъ страхъ! Процеса на този 
мракъ не води ли за пристанището, t гдето 
смъртьта чака и туря край на всичко, на на
шите безппрни трудове, ежби, гордостп, дн-
гания, падания, героизмъ, подлость, любовь? 

Разбралъ ли си ти що значи мракъ? Мн-
слилъ ли сп иевга за смъртьта? Падалъ лп 
си ти за моментъ въ изстъпление и забрава 
отъ нея? Чувствувал*!» ли безсмисленностьта, 
ничтожностьта и пепотребностьта на живота? 
Пожелавалъ лп си да се възродишъ и да за-
жнвеешъ ей тъй както си разбралъ че требва 
да се живей? Опиталт» ли си невга тяжестьта 
на хорската слЬиота, невежество, незаинтере
сованост!» и апатия къмъ всичко което тебъ 
и т-.Ьхъ заобикаля и което би требвало т*ьй 
да ги терзае, както терзае тебъ самна? Поже
лавалъ ли си ти, съ всичкото си същество. 
въ такъвъ моментъ, да блесне слънцето, да 
разгони тъмнината? Пожелавалъ ли си ти съ 
всичкото си естество да блесне духовната 
светлина, която прави слепите да проглеж-
датъ? Щ е повторишъ ли съ менъ думите свет
лина, светлина, по-вече светлина е нуждна?... 

Каква нужда имамъ азъ отъ светлина? 
0 , да би ималъ ти същата нужда. Имамъ се
га въ ръцете сп книгата на г. Амурп Бряд-
фордъ „Наследствешюстьта''. Челъ лп сп я 
ти? Тамт. срещамь часгь, отъ пасажа за Ар-
хндяконъ Стефанъ, заетъ отъ книгата -Дея
нията на Св. Апостоли'". Отъ дълго време 
умътъ ми е билъ заетъ съ недъзите въ об
ществото, съ насилията и безаконпята, конто 
се вършатъ, търиатъ и оиравдаватъ, въобще 
и в*ь частностъ паказапнята и смъртното на
казание най-вече. Каква чудна светлина на-
мернхъ въ нея! Следъ прочптанието u ясно 
впдехъ общата отговорность при вспчк.»те 
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престъпления оть най-големите до най-мал
ките. Смъртното наказание съ всичкия си у-
жась изпъкна предъ менъ като същинско че-
ловекоядство. А що да кажа за армията, този 
пнститутъ, който има за игЬль убийството, 
убийството на чужди, които не сме сънували, 
убийството на познати, даже майка, баща, 
братя, сестри? Това е сатанинство, съ плодове 
сатанински. Това е несъвместимо съ разума 
и при неговата наличность, справедливо е и 
наша длъжность е, да се запитаме, разумни 
същества ли съ хората. Това е невъзможно, 
понеже на двама господари не може да се слу
гува, на разума, който има извора си въ свет
лината и безумностьта плодъ на тъмнината. 

Разбралъ ли би ти смисъла, на предсмърт
ните думи, на трагично загиналия Архидяконъ 
Стефанъ, осъденъ на смърть чрезъ убиване 
съ камане, обиколенъ отъ разсвпрепяла, безум
на тълпа, удрянъ, разкървавенъ, смазанъ, — 
думите: „Господи, не вменявай пмъ това за 
грехъ*?1* Каква нежность има въ тези думи 
излезли пзъ устата на този блажененъ маче-
ийкъ? Каква ужасъ има въ тази молитва? Чети 
тъй: Господп, не вменявай тЪмъ този грехъ. 
Убийството му да не се отдава на тези конто 
го убиха. Но на чия сметка ще бъде то ? Три 
години после, Св. Ап. Павелъ, като се молплъ 
въ храма, отговорилъ на въпроса: — „Азъ 
стояхъ при. него и сънзволявахъ4*. Той е от
говорилъ за себе си, но въ деньтъ на общата 
светлина, тези които го убиха, Ерусалпмъ и 
п/влия г'решенъ светъ, ще му приглашатъ: 
„II ний,.Господи, и ний стояхме тамъ". Въ 
простата п многозначуща молитва на този умп-
рающъ светия, молящъ се за прощение па сво
ите убийци, е скрита ужасяющата истина, че 
всички гшаме участие въ престъпленията единъ 
на други. Ако съ само моите престъпления, 
за които требва да отговарямъ, мога да зас> 
тана гордо предъ целия човешки родъ, но ни
кой не живее за себе си и ний така общо сме 
отговорни както общо участвували въ прес
тъпленията единъ другиму. 

Солпдарностьта на човешката раса е 
ужасна но явна действптелпоеть. Ако се пок
вари живота само на- една личпость, участьта 
на всички други е по мъчна, наклрнностьта 
пмъ къмъ зло е по-голема. Но ако па друга 
страна, едпнъ човекъ стане по-доброхаракте-
ренъ отъ своите родители н съседи, той не 
само е подобрилъ себе си, по той въздига и 

обществото и човешката раса. Никой не жи
вее само за себе си. Личното престъпление 
принадлежи и на племето. Личпостьта е произ
ведение, въ което сл. отишли• трудовете у сълзите, 
жертвит^ и молитвите па хиляди, които 
никога не еж чули нейното име. Никой човекъ 
не е съвършенно ново създание. Всеки дохож
да на света начертанъ оть особностнте на вре
мето, условията и родителите. Всеки е про
изведение на свето праотечество и на окрй-
жающата обстановка. Времето и обстоятелст
вата на рождението му и естествените му спо
собности съ определени преди той да се роди. 
На всеко лице съ дадени оръжия съ които да 
може да върши работата си. Той не може да 
избЬре за себе си каква величина ще има мо-
зака му, какъвъ темпераментъ, що ще обича 
и що мрази. Всеки получава това, което му 
се дава. Наследпето се простпра много надире 
и до мнозина. Както наклонностите къмъ рев-
матпзмъ и епилепсия премннаватъ въ семей
ствата тъй преминапатъ и невъздържанието, 
сиромашията и престъпленията. Специалисти
те се съгласяватъ въ твърдението, че невъз
държанието, ако и да се счита за резултати 
на порока, е болесть съ ясно определени симп
томи и често плодъ на наследели наклонности. 
Всеки знае, че децата конто пагледватъ вкусъ 
къмъ спиртни питиета съ въ ио-голема опаст-
ность отъ децата па трезвенни. Тези факти 
требва да ни направятъ отстъпчиви когато оежж-
даме събратията си и пай вече да бждемъ вни
мателни когато искаме да наказваме. „Който 
всичко разбира, всичко прощава*, казва Толстой". 

Това потвърдява общопризнатата въ наше 
време мпсъль, че Христосъ е общественъ спа-
ептель толкова, колкото е лцчеиъ; че мисията 
му се докосва до дърягавите и учрежденията, 
както и до личностите; че той организира 
едно царство, едпнъ новъ общественъ строй, 
който ще се подобрява чрезъ * обръщане на 
човеци, чрезъ създаване на идеали, чрезъ 
облагородяване на обществените нрави и чрезъ 
преобразуване на църквата. Спасительтъ е 
въ теспо отношение къмъ личностпте, но и 
племето принадлежи Нему и Топ го влияе, 
като vo повдига къмъ по-големо добро и съз
дава едно ново, несебелюбнво, изкупено об
щество. Христосъ като спаситель. не е ли из-
точнпкъ на духовната светлина? 

Братко, ние пъшкаме всредъ нъшкающе-
то не по-малко отъ васъ общество; ние иска-, 
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ме да се освободимъ отъ бремето Си както и 
то ; ний искаме да излеземъ отъ този ojtai'bo-
Санъ кръгъ , както и то-, йо не можемъ, защо? 
Ний сме в ъ мракъ Духовенъ^ ний не виждаме 
нищо повече отъ назе си и даже назе сп^ нали 
требва светлина намъ5 светлина требва й йа 
обществото. 

к а к ъ йъмъ азъ и ти съ Христа, единст
вения обиовптель на обществото? Какъ C/Yv съ 
Него н а ш и т е домове, църква, села, градове, 
държава и оправа? 

Н и ш а тп това писмо да споделя чувства
ла си, чувства терзающп ме, чувства, конто 
ми говорятъ, че обществото е разделено и'ь 
всичкитЬ свои прояви па роби и господари, 
на силни и слаби, на зъби и трева ; че едни
т е с ъ едпво, другите изедницп; че всички 
обществепи машинации с ъ наредени тъй, че 
да се гнети слабия въ полза на силния; че 
ние сме лъжехрпстпяни, а не християни; че 
ние не сме даже евреи, които пазятъ заповедьта 
„Не убий" ; че ние наказваме и убиваме и не 
сме достойни да се' наричаме синове на Отца, 
Който е Любов!.. 

О, дано додеше деньть по-скоро, когато 
да се разбере, че заповедьта „Не убий' ' е не-
сравнено съ по-ограничено значение, отъ кол
кото „Любете враговете си'*. 

Тп мисли върху горните въпроси и дано 
додешъ самъ до заключението, ч е , с ъ щ е с т в у 
ването въ една страна на наказателните ин
ститути въобще и смъртното наказание в ъ 
час гность е знакъ на съществуване въ нея 
страна цивилизовано человгЬкоядство. 

Твой братъ : Biipem. 

Нолъ. 

Вечеренъ часъ. 
Това беше миналата вечерь. Тиха ясна септемврий

ска нощь. Звъзднците като пекрн въ сините висини 
се усмихваха надъ гладката като огледало морска по
върхност!.. Всичко наоколо бе замр-Ьло. Седналъ на 
единъ камъкъ при морския брт.гъ се взирахъ въ да
лечните висини да намеря "една отдавнашна моя дру
гарка —- милата ми Звездица. но не можахъ.... Тамъ 
друга проблескваха, всички чужди за менъ. Немате 
оная. малка но тъй светла искрица, която бе мои вт,-
ренъ другарь Пр-Ьзъ нощите на мъчително безсъние. 
.Угаснала е. казахъ си, както кибрнтова клечица угас
ва и сега само единъ споменъ отъ нея— 

Ахъ, уГасналъ б.твнъ На моите младини, КоЛкО 
бързо се йараДва на йашето щастие и требваше тъй 
печално Да догориШъ! • 

Hax.iyxa рой мисли въ главата ми и irbiiHJ не
волно ме подтикваи.е да си дами йтчетъ за всичко1 щН 
мпйахъ й онова що ставайте у мейе: 

Жпвота MII. като картини йа магически фенеръ 
Почна да се нижи прйдъ мене. и азъ наново зачетохъ 
мемоарите на моето собственно минало.. Възкръснаха 
въ паметьта ми сцени отъ далечните дни на моето де
тинство, когато майка ми нежно ме държеше въ обя
тията сн н съ сладко таианнканне ме преспиваше. . 
Оиомнихъ си за нейните песни, за вечерните часове, за 
старата стреха и 'за всичко което мо радваше и пра
веше да се чуветвувамъ щастлнвъ. 

Ехъ, детв. дете! какъ ефтнно и какъ лесно мо
жеше да сн купншъ тогава щастието ! ' 

А сега какъ различно е съ Насъ възрастните ! 
Прескачаме стръмнини п урви, катеримъ се по вър
хове, спущаме се въ криви, тесни трънливи житейски 
ален. добиваме излишенъ горчнвъ опита., за Да ее до-
ближимъ до щастието, А какво ни Дава всичко туй ? 
Само горко разочарование въ живота, хладно безна-
дъжне въ вихрената борба на жестокия жпвотъ ! 

П какъ Тежко се живее! Какъ мрачно е на вей-
къде. Нийде ведрннка. нийде проблесъкъ. Какви бор
би и кръвопролития, какви жестокости и ниски дела 
се вършатъ въ името на некакво сп обществено бла- . 
го. човешко щастие. 

Какъ хората се скнтатъ по съмнителните и тру
днопроходимите крпволпчання на светското мъдрова-
ние за да впдятъ щастие. Колко сили, какъвъ трудъ 
и колко време еж изхабени и пакъ не се е сирЪлъ 
човекътъ да сн отдъхне и рече: „ехъ, щастлнвъ съмъ". 
Като че детето. чуждо на суровата житейска двй-
ствптелность, като че то само може да се радва на ща
стие и да се чувства че с щастливо. 

, П пожелахъ да се върна наднре въ детинството 
си, да бъда дете. 

Замнсленъ тъй дълбоко азъ се стр-Ьснахъ отъ 
дрезгавия рсвъ на параходъ, който току що бе добли-
жплъ до пристанището. 

Беше на разсъмванне когато тръгнахъ за града. 
Тамъ живота се по отъпкания друмъ върви, а хора
та, ахъ, хората какъ мъчително жнвеятъ н вечно съ 
недоволни 

Историята на задний прозорецъ. 
Въ единъ отъ кварталите С , к ъ д е т о бо

гатите к ъ щ и затулваха ония на бедните , жи
вееше една симпатична госпожа въ домътъ 
на която имаше всичко каквото сърдцето по
желае: елегантность, комфортъ и луксъ при
дружено съ веселость, любовь и истинска бла-
гость. МобелигЪ на този домъ с ъ богати, ц в е 
тята разкошни и библиотеката съдържаща най 
избраните» книги. 
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Бдиа зарань, когато дърветата беха уви
снали отъ тежипата па чистия скрежъ и сне-
гътъ достигналъ до горний край на оградата, 
съпругътъ па госпожата, който пикога не 
преставаше да я люби — заповеда да отнесътъ 
въ домътъ пмъ хубави преспи цветя. Като 
се връщаше още отъ далече той се взрЬ въ 
прозорците, очаквайки да види цветята тамъ, 
но беше разочорованъ. При срещата съ жена 
си, той я попита. „Цветята, които проводпхъ, 
не ли ги донесоха", а тя се изсме гласпо и го 
заведе при задния прозорець, като посочи съ 
пръсть на тъй хубавите и свЬжп цветя. Съ 
едпнъ умплителонъ тонъ на съпружеска лю-
бовь той каза, „ами защо съ тукъ?", като 
хвана нежно ръката му и *иълкомъ сълзите 
й потекоха по бузите, тя го заведе при про
зореца и отъ" тукъ му посочи другъ по-ма-
лъкъ прозорецъ на бъдната къща задъ тех-
ната. Тамъ седеше едпа прегърбена баба, 
държаща ръката на белобрадъ старецъ, — и 
двамата гледаха втренчено, като деца въ Цве
тята. Госпожата па богатия домъ се смееше 
ирезъ сълзи и помаха съ ръка къмъ старците, 
а т-Ь и двамата се изправиха, белокосия ста
рецъ благородно се поклони, а слабата баба 
хвърли безчетъ ' въздушни целувки. Съпру
гътъ се трогна при тая гледка и каза: „както 
всекога ти сп направила добре", „когато азъ 
очаквахъ да видя цветята па предния прозо
рецъ да красятъ домътъ ни, ти сп ги турила 
тамъ, където могатъ да развеселятъ двама са
мотни, бедни старци. Сега кажи на твоя без-
смисленъ мъжъ, кое те накара да направипгь 
това? Симпатичната госпожа се изчерви твър
де много, защото беше срамежлива. Тогава 
тя му разправи, какъ едпнъ день внде низ
ката стара жена да плачи и беловласия ста
рецъ съ наведена глава да стоп при нея — 
двамата дълбоко отчаяни. Госпожата изнесла 
пзъ цветарницата най-хубавите цъвнали цве
тя и ги турила на прозореца, срещо техъ. 
Подиръ малко тя видела двамата старци съ 
впити погледи да гледатъ цветята, като се 
смееха и изглеждаха, да съ забравили скръбь-
та си. Но госпожата отъ богатия домъ не се 
задоволи съ тази постъпка, а отиде при техъ 
съ преизпълнено отъ доброта сърдце и ги по
пита, що може да стори за да пмъ олегчи 
скръбьта. Тогава тя научи лгЬлата история. 
те u казаха, че едничката радост ь, която е 
дошла въ тЬхната мизерна колиба беше чрезъ 

задния прозорецъ на нейната къща. Т е изка
заха също, че хромото дете, което живееше 
въ другата стая и слабата му майка дохаж-
даха да гледатъ, каква радость иде отъ зад-
нпя прозорецъ на богатия домъ. 

Не е нуждно да се каже, че отъ онова 
време живота на тези двама белокоси беше 
по привлекателенъ и радостенъ поради честа
та визита на съпругътъ на тази любезна го
спожа. 

Тъй въ нашия ежедневепъ животъ най-
добрите ни случаи не лежатъ на предните 
прозорци. Бързия минувачъ може да не оце
ни богатата светлина изложена на предния 
прозорецъ, но много морни хора могатъ да 
бъдатъ зарадвани, чрезъ цветят? поставени 
на заденъ прозорецъ. 

Варна, 6.IX. 1911 г. АНТурЪ. 

Изъ нашия животъ. 

Днешна Варна. 
Големи хвалебствия съ се изказали по 

адресъ на Варпа. Тя е била сравнявана съ 
некоп отъ хубавите градове па Европа..Ней
ното име е било гордость за България. 

По местоположение, по природа, но бо
гатства, наистина това е тъй. Варна е при
морски градъ съ хубава приморска градина. 
приятна за окото гледка. Има хубави здания 
и до некъдЬ прави улици. 

Но Варна, както днесъ я виждаме, е за
приличала на развалинп. Понеже се прокар
вало вода, требвало улиците да стоятъ раз
копани съ месеци. Калъ, камъни и разни не
чистотии отъ едната страна до другата. Вър-
впшъ по улиците и се питашъ: вь Варна ли 
си, или при разкопките на древни Помпей. 
И само защото срещашъ варненски стра
жари и гледашъ по кафенетата варненски 
гимназисти, туй до некъдв ти напомня, че 
това не е Помпей съ своите развалини,-а ху
бава Варна съ миризливите сп н разкопани 
улици. -

Българска управии, ще кажатъ некои, 
Българска немарливость, ще притуримъ нне. 
Защото не винаги управлението е виновно 
за тая безразборность. 
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Минете покрай некое новострояще се 
здание и вие ще видите какъ домостронтеля 
присвоява целата улица, нахвърля камъни, 
калъ, дървета, ТУХЛИ варь и какво не. Той 
мисли на себе си да угоди, а че улицата се 
задръствала и хората трЬбва или да обпкаляъ 
или да се спъватъ по камъните и газятъ 
кальта, малко му струва туй. 

Това е българска черта, не се сърдете. 
Така че, днешното незавидно положение 

на Варна се дължи не само на нехайството 
на управници, а и на гражданска немарлпвость. 

Ние сме научени само подъ диктовката 
на законъ и глоби да иазпмъ чистота и редъ. 
Нема ли такъвъ надзоръ, рискуваме да се 
вмеришемъ и вкараме холерата въ домовете си. 

Има карантина па идящитЬ параходи отъ 
Цариградъ. Хубаво нещо. Ами какъ ще опа
зите града оть зараза, когато нечистотии се 
разлагатъ по улиците и цели трапове зеятъ, 
дето миязмп се развиватъ? 

Хубава е Варна, хубава е̂  морската гра
дина и мило е морето, но . . . . лоши еж. Вар-
ненци, съ своето нехигиепично живеене, безъ 
добъръ санитаренъ надзоръ, безъ добра град
ска управа. 

ДЪ е местото на учениците? 
Варна е наводнена съ ученици тая годи

на uo-вече отъ ланп. Мило става на човека, 
когато вижда младото поколение да се тъпчи 
въ училищата и дири образование. Да бъдешъ 
ученъ, да притежавашъ що годе знание, ще ре
че да пмашъ сила, да знаешъ какъ по-лесно да 
нареждашъ животътъ си. II колкото една стра
на има по-вече учащи се, толкова тя има шансъ 
за да бъде напредничава. България въ това 
отношение пе спи. Учебното дело у насъ се 
развива бързо. Но има недостатъци, които 
требва да се нзкоренятъ, ако искаме гредущето 
поколение да цъвти. 

Много лошо бие на учи да вндишъ уче
ници въ кафенета да стоятъ но цели дни. Вар
ненските гимназисти изглежда че обичатъ по
вече кафенетата, отколкото училището или биб
лиотеката. 

Нима само кафенето е местото, дето може 
да се бистри политиката, ако има ученици по-
лптпканп. Нима само кафенето е местото дето 
може да се чете веетвпкъ и води разговоръ. 

Ахъ, това е лоша зараза. Това е учени
ческа холера, която изражда младите. На ка
фенето учениците учатъ комаръ, тровятъ си 
гърдите съ пушъкъ, и прневояватъ навици ко
ито съ срамотии за едпнъ пнтелнгентепъ мла-
дежъ. Не може да се очаква много нещо отъ 
онзи който се излежава по кафенетата. И кол
ко жалко е да внднигь млади момчета съ уче
нически фуражки, идящи отъ училището да 
влазятъ въ кафенетата, заобпкалять масите, 
почватъ игране на карти, бистрене на поли
тика, смучене на цигари, приказваие глупави 
приказки а и често пъти безнравствени! Какво 
може да чакашъ отъ такива синковци"? — ни
що, освенъ кафеджийски хаймани, негодни за 
работа, педостийпи за призванието си. 

Ние обръщаме вниманието на онпя които 
могатъ да премахнатъ това зло и създатъ при
ятни, безопасни и годни места за зпгениците, 
дето могатъ да се събиратъ, да разменятъ мис
ли, да играятъ невинп игри и ако има поли-
тикани да четатъ вестници. 

Но кафенето не е место за ученика. 

ЦЪМЪ Ч И Т а т е л И Т ^ . Първия брой на 
^Искрица" изпращаме на много напш, прия
тели. Нпй верваме въ вашата подкрепа, за
щото знаемъ. че вий желаете доброто па на-
родътъ ни и искате неговото просвещение. 

Втория брой тце пзпратнмъ само на пред
платилите. Ония, които не повърнатъ първи» 
ще ги считаме за редовни абонати. Бързайте 
да внесете абонамента оть 2 лева за цела 
година, за въ България и 5 лв. за странство. 

Парите могатъ да се пращатъ въ марки 
или съ пощенски записъ направо до администра
тора Г. Цаневъ ул. „Владиславъ" В5—Варна. 

Абонамента е само 2 лева год., защото 
искаме и най-бедния да го получава. Ние на 
Васъ разчитаме. Запишете се. 

Огъ администрацията. 

Gn. „^енрица" дири кореспонденти и 
настоятели. Последните се ползуватъ съ 25% 
отъ 5 абоната на горе. Умоляваме дописни
ците да пишатъ само на едната страна на 
листа, четливо и по възможность сбито. Ко
лоните на „Искрица4* съ широко отворени за 
статии, които засегатъ политиката, науката 
и религията. На всекиму ще се даде место, 
ако съ писаното п© пнлазя вънъ отъ програ
мата ни, . . ' . , • Отъ редакцията, 
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Издържалъ ИЗПИТЪ. Нашия приятель 
Д-р'ь А. Чавдаровъ отъ Сопотъ свършплъ по 
меДецината въ Чикаго, Америка и практику-
валъ тамъ две години, е издържалъ изпптъ въ 
Софпя h допуснатъ Да Практикува медицина 
в;в отечеството ни. Учпмъ Се че въ скоро вре
ме пгЬлъ да бъде йазначенъ За младши орди-
наторъ при Александровската болница въ 
София. 

Поздравляваме доктора съ успехътъ и му 
желаемъ светла бъднина въ кариерата. 

^аводнени^ въ Зарна. Когато преди 
месецъ Южна България претърпе загуба отъ 
наводнението. Варна остана незасегната. Тия 
дни, обаче, тя бе подложена на изпитания. 
Дъждъ като ияъ ведро се изле и постави це
лия градъ въ тревога. Улиците заприличаха 
на речни корита. Много магазини и къщи се 
напълниха съ вода. Пожарната команда бе по
викана на помощь, да изкарва водата. Загу
бите възлизатъ на хиляди лева. 

Това наводнение,- дойде да покаже още 
единъ пъть, че Варна трЬбва по-скоро да се 
канализира- Винаги чакаме горчивата опит-
ность да пи научи. Ще вндимъ колко властьта 
ще побърза да стори туй. 

Побьдата на правителството. Изборите 
за народ. прЬдст. за ХА'* 0 . Н. С. се увенчаха съ 
правптелственъ уснЬхъ. Само 23 народни пред
ставители опозицпонери ще има въ 0 . Н. С. 
Опозицнонпте лидери влазятъ въ. това число. 
Земледелцпте и социалистите получиха фи
аско. 

ИЗЪ ДАЛЕЧНИ СТРАНИ. 
Гладнитъ\ въ Испания. 

Новините които ни донася телеграфа отъ 
Испания съ тревожни. Гладния народъ иска 
хлебъ. Взето решение за обявяване на обща 
стачка. На неколко места съ станали сблъс
квания съ войската. Мнозина отъ предводи
телите па бунтовниците съ арестовани. Въ 
Барцелона е обявена стачка. Работниците на-
пущатъ работилнитггЬ и подематъ делото на 
революциоппя крмптетъ. Какво ще ни донесе 
утрото не знаемъ, но попеичко изглежда, че на-
кшгЬлото търпение у бедния народъ е пзчер-

пено и той иска своето си, което съ буря ще 
бъде придобито. Дали нещемъ усъмна и ние 
некоя зарань съ развълнувана маса по ули
ците, да дпгатъ заканителни юмруци противь 
властници и чорбаджии и искатъ отнетия имь 
хлебъ. 

Времето което ирежнвеваме е доста без-
покоително и явно е, че ний стопмъ вече при 
надвечерието наедно велико избухване на со
циалния вулканъ, чието опостушепие ще бъ
де грозно. Това което ставало въ Испания е 
станало и въ други страни, ще стане и у насъ. 

Български държавни мъже предотвратете 
страната отъ грозната участь която стои до 
вратата ни. 

Убийството на Столипинъ. 
Вестниците разгласиха за убийството на 

г. Столипинъ, министеръ на вътрешните ра
боти въ Русия. 

Багаровъ, убиецътъ на мпнпстра е членъ 
на терористическата партия въ Русия, която 
почва да проявява наново своята дейность. 

Убийството е извършено въ Киевския 
театръ, дето Столипинъ присътстиувалъ. Мп-
нистра е умрелъ, а убиецътъ заловенъ и за
едно съ него други 150 души съ арестовани. 

Убийството е неонравдателно. Каквито и 
мотиви да съ имали Багаровъ и С-ие. убий
ството си остава винаги убийство. То е пре
стъпно. Въ името на никакво обществено 
благо не е простено да се отнпма животъть. 
Това което* пе можепгь да дадешъ, немангь 
право и да отнемешъ. 

Нито пькъ съ убийство може да се по
прави злото. Вие може да премахнете единъ 
Столипинъ, ала злото си остава зло. То се 
корени дълбоко в ъ , недрата на държавния 
обществения и частенъ животъ. 

Махнете злото, а оставете човека да живее. 
Убийството не е наказание, не е поука. 

То е зло. 
Не знаемъ колко Русия губи съ смъртьта 

на Столипинъ, но убийците нищо не иечелятъ. 
нито пъкъ живота обезпечаватъ. • 

Дали това убийство ще послужи за урркъ 
на руските управници да бъдатъ по-мъдри 
въ управата, ний се съмневаме, но сигурни 
сме, че мпого новпннп мъже ще си пострадатъ 
покрай убиеца Багаровъ. 
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Мирната и тиха революЦпя, лйШейа отъ 
всекакво насилие, требва да замести тая на
силническа п* кръвна, която само усложнява 
въпроса. 

Книжнина. 
ДЕМОНЪ. :• 

Нова на български езикъ фантастична 
опера въ три действия, съставена отъ Либре
то споредъ поемата на Лермоптова, е превелъ 
г-нъ Василъ П. Василевъ. 

Този преводъ е едпнъ богатъ прпносъ 
въ нашето оперно поле и ний поздравляваме 
преводача, който, явствува, че има поетически 
похватъ. Особено той с съумелъ да ни пре
даде оригиналните стихове на Лермоптова. 
Вижте, какъ гладко се лее това: 

„0 , вервай! Само азъ едина 
До днесь разбрахъ те—оценихъ; 
Тебъ щомъ избрахъ за мой святиня 
Власть иредъ крака ти азъ сложпхъ—' 
При всички трудности на подобенъ пре

водъ, младия, но много обещаващъ преводачъ 
е предалъ сполучливо и най-нежните топове 
на поетическата душа на Либрето. 

Ние се лаекаемъ'да верваме, че хората 
на оперното дело у насъ, ще дадатъ нуждно-
то место на българския преводъ на ,,Демонъ 
и насърдчатъ преводача-поетъ. 

„Демонъ" заслужава да се прочете отъ 
всеки, който обича хубавото и поетичното. 
Цената на книгата о турена само 1 левъ, 
види се, за да може всеки да си я набави. 

Полъ. 

ДЪРЖАВНАТА ЦЪРКВА НА ОЖДЪ 
П Р В Д Ъ ОБЩЕСТВОТО. 

Това е една нова книжка- отъ 25 стр., 
авторътъ на която е г-нъ А. Георгиевъ—Хас
ково. Тя е писана по поводъ отхвърления 
законопроектъ на бившето демократическо пра
вителство относително инославни религиозни 
общини. 

Г-нъ Георгиевъ като говори за онзи за
конопроектъ, изтъква нуждата отъ по-усплена 
работа за разделяне на църквата отъ дър
жавата. Той, съ факти, които не могатъ да 
де рборятъ и цпфрп, които никога не нзсъх-
ватъ доказва каква голе^а вреда е за наро-
дътъ ни, да се подържа досегашното съот
ношение на църквата и държавата. Въ края 

па книжката 1<-нъ Георгтшвъ завършва така: 
„Нпй знаемъ. че най-важното нещо за всеки 
човекъ е личната свобода и най-важното нещо 
за народната свобода на кой да е народъ е 
личната свобода па членовете му. Съ това 
съзнание- ние пмаме право да протестираме 
противъ посегателствата па държавата да по-
хпти нашата религиозна свобода и да ни става 
оп.екунтъ. Нпй искаме, свобода .'..Дайте ни сво
бода! Освободете пп отъ даждието, което пла
щаме за годръжката па държавната църква! 
Дайте ни свобода па вЪрата и па религиозното 
слово! Долу държавната църква!" 

Тъй г-нъ Георгиевъ кани народа къзгь 
борба противъ крепителите на мрака и посе-
гателите на личната свобода. Французите и 
португалците се освободиха отъ държавната 
църква. Скъсаха вековните вериги на гнета. 

Не е ли дошло времето когато и нпй 
българите ще сторпмъ същото? 

Нека подемемъ зовътъ па народния труже-
никъ, г-нъ Георгиевъ и се отърспмъ отъ ре-' 
лигпознпя хомотъ на държавната църква. 

Новата книжка на Георгиевъ заслужава 
вниманието на всеки интелпгентенъ българннъ. 
Само срещу 20 ст. може да се снабдите съ нея. 

Редакцията на в. „Искрица" може да ви 
я достави срещу цената и пощенските разноски. 

Бисери на мисъльта. 
•Вадъ сплата на ияряза.лежи вечното мъл

чание на мисъльта. 

Времето и деньть не чакать за никой 
човекъ! а колко често дохажда криза, когато 
човекъ ги забравя. 

Умътъ на поета е унпверсаленъ; при-
гръща най-далечната звезда и не забравя и 
най-блпекото полско цвете. 

Моите надежди не всекога се осъществя-
ватъ,~*"но~азъ винаги се- надея. 

Не отъ пълнотата на сърдцето устата 
говори, защото пълнотата на сърдцето е яесто 
пъти мълчание. 

Поща. 
Това место е запазено за въпроси, отпра

вени до редакцията, която ще дава отговори 
срещу техъ. 
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П О К А Н А 
ЗА 

Записване абонати на сп. „Искрица". Винаги въ предплата. На повече отъ 5 екземпляра се прави 25°0l 
отстъпка. Запишете колкото можете и пратете тази листъ въ администрацията. 

№ Име и презиме Точенъ адресъ Б е л е ж к а 

Записването става чрЪзъ нашите настоятели тамъ дЪто ги пмаме, или направо въ администрацията 
За Америка нашпя настоятель е Anton loveheff 836 Jackson Bulev. Chicago. 111. 
За обявления отнесете се направо до; администрацията, 
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Първо Българска бакърена фабрика 
за разни ,тЛни, мшсивгоби, алюдеиниури 

и лшярни изДп,лид 
ЯНКО Л. ЗАНТОПУЛОВЪ, 

£ АР ИЛ-
Изработва най-нови фасони: френски, българ
ски и турски съдове отъ медни, месингови, 

алюминпумни и железни изделия. 

Купува и продава: старъ бакъръ, цинкъ 
олово и ппринчъ. 

G3GDGDS3G3E3QDGSGDGOC3SSGOS}S3QDCDS3CSGO 

ЖсНо К- Саблсбъ - Варна. 
Магазинъ на разни железарии за 
постройка, инструменти и бояджий
ство, всички видове земледелски 
машини система „ДИРИНГЪ" като 
жетварки, сноповързачкп, гребла,. 

сеячки дискове и пр. 

ПРОДАЖБА НА Е Д Р О И Д Р Е Б Н О . 

I 11Л Q LI Д о т ъ придворната ф а б р и к а 

ROGS & VOIGT — Berlin Прпятенъ и мелодпченъ гласъ. 
Здрава конструкция. 
Износни цени и писмена гаранция отъ 

фабриката. 

ПРОДАВА 
Книжарница А. В. Велчевъ 

ВАРНА. 

г ОБУЩАРСКИ МАГАЗИНЪ 

| Петръ Вергиевъ 
ул. „Преславска1" —Варна. 

Изработватъ се по поръчка всекакъвъ 
видъ обуща по-най-новата мода, солидни 
елегантни. Големъ складъ на разни готови 

изработени тукъ обуща. 
Пристигнаха истинските руски галошп 

„ Т Р И Х Г Ъ Л Н И К Ъ " . 

А. РОЗЕНБЕРГЪ 
ДАНТИСТЪ. 

Вада, плотбира и прави искуств?ни зжби. 
Работа, каквато може да бжде извършена само 

отъ майсторска ржка. 
уц. „Драгоманъ" № 47 —: Варна. 

Сдннсшбенил разНошъ 6ъ Вшарид 
Това е добре уредената С л а д к а р н и ц а 

на 

И в а н ъ М а р и н о в ъ 
— въ Зарна. — 

Само въ нея ще намерите най-голЪмъ асор-
тамеиъ отъ всички видове бонбони, фрукти, 
годежни бонбонеркп и разни други захарни 

артикули. 

Д-РЪ ГЕОРГИ Т. БОЯДШИЕВЪ 
D-r G, T. Boyad Dentist 

(mid-city ВатЧ JjJIgd.) въ Чикаго. 

Канцеларията му. се намира въ-новото 
здание — 805 W. Madison at. — на ъгьла Мадп-
сонъ и Холстедъ горе надъ Банката на трети 
етажъ въ стаята подъ № 310. 

Цери всекакви зъбни и устни болести. 
Часове: 9—12 пр. обЬдь; 2—5 и 7—8"30 сл. об. 

Въ неделя отъ 9—12 сутринь. 
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модерно инсталирана художествена фото
графия. Задоволява всички вкусове по • конкзфсъ. 

3 . П. Жейновъ — Варна. 

ГОСТИЛНИЦА п МЛ-ВКАРНИЦА 

.ПДРИЖЪ" IV 
НА 

Марко П. Кара-Атанасовъ. 

Образцова по чистота, качество на хра
ната и умереность на це
ните. Помещението е едно 

отъ най-хигиеничните и удобни въ центъра 
на града съ парно отопление. 

Посетете я и се убедете. 

Х О Т Е Л А 
НА ' 

МИЛЮ ЧАВДАРОВ 
на .724 W. Adams St. въ Chicago 111 

::::: винаги е. отворенъ за българите ::::: 
Прислуга чиста, ц-Ьни умърени, приемъ добъръ 

— = = ЕЛАТЕ И ВИЖТЕ =====— 

ПЪРВАТА БЪЛГ. КНИЖАРНИЦА ВЪ ЧИКАГО 
Най-добритЬ. най-новитв и най-ефтени книги що на
мерите въ П о в ч о в а т а К н и ж а р н и ц а . Библии и 
овангелчета на всички езици. Речници ц разговорници 
за лесно изучване английски езикъ.: И много ощо 

други книги на най износна цт.на, доетавямъ 
за българцтт. въ .Америка. 

— - = • КалввДарчша за 1912 гоА. с* готови. •=•— 
Пишете или елате въ книжарницата ми. 

Antou Chr. Jovcbeff 
836 Iackson Bulvd. Chisago, III. 

A m e r i c a . 

Търговска печатница — Варна. 

За българшп» 6ъ йдесриКа 
Пригптовлява се и скоро ще излезе отъ пе-
чатъ ново разговорнпче, най-ново и най-лесно 
приспособено да се учи английски езикъ. 

jjftpctbtne го Ьъ Нтдеар. на Кобчсбъ 6ъ Чикаго. 

3-6а Модерна Кни^овшзница 
К. Я н е в ъ & Н. К а н е л о в ъ 

В А Р Н А . 
на ул. „Драгоманъ" срещи зъболекарския кабппетъ на 

г. Тодоръ Бойчевъ. 

Снабдена съ найлодернп машини.п-букви. 
Изящна и солидна работа. Цена най-износна. 

Приема разни видове подвър&пи. 
С п е ц и а л н о отделение за подвързване на 

Търговски регистри. 

Marko P. Kaloudoff & Co. 
Агенция за параходни билети. 

Ний представляваме^ 13 параходни компании. 
които нматъ най-добрите,, бързи и чисти параходи. 

Ний издавяме оригинални билети (ншфъ-картп) отъ всички 
линии съ верни цЬпп. Пишете още днесъ за да Ви пзпратпмъ 
разписание. На клиентите си македонци услужваме да епвадягъ 
турски пашапорти. — Ние винаги разполагаме съ европейски па
ри — напалеонп и ги продаваме на пътниците СИ- най-ефтнпо. 
Ний сме представители на Американъ Експресъ К-о, Кон-
тиненталъ и Комерсиалъ Вачкъ въ Чикаго и чрваь тЬхъ 
изпращаме пари за стария Kpaii, които въ Македония се получа-
ватъ отъ Отоманската Императорска Банка,* а въ. Българяя отъ 
Българската Народна Банка.' На клпептит-Б сн българи услуж
ваме да си влагатъ парите в> Пощенската Спестовна Каса въ 
България. — Изнамираме побъркани плп по една или друга 
прпчпна не получени пари, срещу прилично възнаграждение. Да
ваме добросъвестни съвети и упътвания по всичко само ср-Ьщу 
пощенските разноски, .— За каквото и да ппшвте, веднага ще 
ви се отговори. ' ' " 

709 West Adams Street, Chicago, III 
Съ почитание: 

МАРКО П. НАЛУДОВЪ и С-о. 


