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За од»о».
80 ст. на 111 рва <.., .
и 50 ст. на четвърта стра
ница яа гармондшъ редъ.

ЦЬНА НА ВЪСТНИНА:

8а България годиш . 6 .т.
за 6 месеца
. 3 .1.
'За.странетво год. . 8 л.
За 6 месеца. . . . . . 4 л.
•Вепчко, що се отв ася до
^-•вестника, се адрьсира:
До редакцията на в-къ
„Светкавица" — гр. Варна.
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НЕЗАВИСИМЪ ПОЛИТИЧЕСИИ ВЪСТНИКЪ.
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Варненски Съдебент. Приставъ.

Георги Жел^зковъ

ОБЯВЛЕННЕ-

бивши държавенъ адвокатъ,

За удовлетворение иска на Вар
ненската Землед. Бинка по издадения
исиълнителенъ листь Л2 4601/1907 г.
на I Варпен. Миров. Съ"ъ противъ
АникаП. Маркова съ неизвестно место
жителство за 400 лв. и др. обявявамх,
че отъ иосл+.днето двукратно публикувапие настоящето въ единъ отъ
местните вестници п въ продължение
на 31 дни съ правонаддаванне въ 24
часа 5% ще продавамъ публично:
следния длтжниковъ недвиж. нмотъ,
а именно: Лозе отъ 6 декара и 5 ара
въ Варненските лозя, местностьта
п П1атстнъ" при съседи: огь двете
страни Атанасъ Мановъ, Константцнъ
Яневъ я х. Михадъ Авджиоглу.
Първоначалната оценка 4:":5 лв. съ
намаление 5'%.
Желающнте да купятъ имота мсгатъ да преглелтдагь книжата по про
дажбата и да паддаватъ всеки прпсътственъ день и часъ въ канцела
рията .ми.
Гр..Варна. 11 Септември 1910 г.

Яо 3431.

се установява на частна практика въ Варна. Писалище на ул.
„Ташъ йолу." Води в защищава д-Ьла п} едъ всички съдилища
въ царството.
•
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КУРСЪ ПО ДАМСКИ ДОИ.
Отъ 15 т. м. откривамъ едногод. курсъ по горни ^и
долни дамски дрехи. Желающит-в да посвщаватъ курса
да се отнесьтъ лично до менъ 4 уч. 5 линия № 10.
М. Матеева.

II .Съдеоевъ ПрвстйБъ:
СЬгЬдъ специализирането си въ Виена по художествената
фотография, — се установявамъ въ градъ Варна и наредихъ
ателието си по най последните "изисквания на фотографското
изкуство, което отворихъ за публиката отъ 1 априлъ т. г..подъ
х
фирмата
' >• "

,

I Модерна художествена
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Н. Спасовъ.

Къмъ провала! *

Преди да се разиграе фарса
съ последнята министерска кри
1
за, преди още да се вдигне
тпумъ около позорните демо
находяща се въ ъгловото високо здание на улица ,Преслав
кратически афери, независимия
ска", срЬщу хптелъ ,;Парижъ".
,
Г. г. граждани., въ ателието ми портретите ще се израЙ безиристрастенъ общественъ
ботватъ на 1-во качествена истинска платина — Коледругъ,
печатъ биеше тревога и буде
] умидругь и Матова книга, а така също ще приемамъ нртреше
заспалия български 'духъ.
ти за уголемяване отъ всека величина, до два метра фамилни
Оше
на 3 . Августь въ уводна
групи, също ще изработвамъ портрети по желание — върху
стати/г в. „България" пишеше:
копринени,' атлазени и др. платове, които ще позволявагь да
се ператъ.
„Некои повърхностни наблю;
Г. г. граждани, посетете ателието ми за да се уверите
датели на нашия политики об
че другаде неможите намери подобна артистична изработка
щественъ животъ се примирякоято, ще задоволи и най-взискателния посетитель.
ватъ още съ мнението, че днеш
Посетете ателието ми, за да се уверите още. че не треб
ното тъй наречено демокр. пра
"ва за вапр4дъ да изпращате портрета си за }ч олемяване въ
странство, защото тукъ ще имате по солидна изработка.
вителство все не е допринесло
толкова з 2 корумпирането на
)
Съ почитание:
нашите
политико-обществени
нрави, колкото например^ стамЗа^сария П. Жейновъ
боловпетекото. Нашето дълбоко
Фотографъ.
убеждение е ; че именно демо
Същия притежатель на Сливенското ателие „НОЖАРОВЪ".
кратите съ, които, съзнателно
или несъзнателно, насадиха по
литическия развратъ въ насъ.
СъвсЬмъ не искаме, да защи
щаваме бившето хайдушко пра
вителство. Ние нищо добро не
сме очаквали, затова нашите
Цродавамъ 350 акции отъ Кредитното бившъ члевъ на Софийски Анпела- нерви с ъ били всекога опъна
Акц. Д-во, НИВА" • — Каварна.
«
тивенъ Съдъ
ти да реагвратъ противъ реакА
Д
В О К А Т Ъ
Справка при • Н. Т. К а м б у р о в ъ,
ционите попълзновенвя на бив
Писалище улица г Сливница," домъ шето правителство. Обществе
2—-3
Балчикъ..
Папанчевъ.
ното мвенЕе ^тогава беше все
кога будно и настроево ра кри
тикува делата на стамболови

ФОТОГРАФИЯ

Купувайте акции!

Д-ръ Никола пшовъ

Търговци! Рекламирайте стокнтъсн във. Свъчкввица

стите. Но с.тЬдъ идването на
власть на демократите, граж
данството искаше да отдъхне.
нервите искаха да си отаочинатъ, защото некакма вера бе
псадена въ обществото, че де
мократите с ъ една сравнител
но порядъчна партия. Благода
рение на тази вера и на без
бройните лъжи и обещепим, та'ка изобилно изливани отъ ус
тата на Такева и всичките де
мократически агитатори презъ
избор ;ия периодъ. днешното пра
вителство доби болшинство въ
камарата. Н е и с к р е н н о въ
своите агитации, то ведната
създаде опозиционно настрое
ние и измамения избиратель,
така охотно гласувалъ за демо
кратическите кандидати, днесъ
е разочарованъ отъ деянията
на днешното правителство, кое
то върви по отъпкания иъть на
правителства, ползующп се съ
най-грозно име въ насъ. Верата, значи, българскиятъ изби
ратель е изгубилъ въ една пар
тия, която **още се кичи демо
кратична. Изгубило «ерата въ
пскреностьта на нашит/Ь поли
тически партии, българското об
щество неволно очаква имиулсътъ на нашия полптико-общественъ животъ не вече отъ се
бе си, отъ партиите, които излизатъ отъ-него, а отъ държав
ния глава. А това е засилване
на личния режимъ, това е очебиющиятъ развратъ, който насаждатъ демократите въ наше
то общество."
И наистина,, ний не позна
ваме друга но користолюбпва
и по-безхарактерна котерия, коя.
то толкова далечъ да е отишла
въ пътя къмъ развалата. Демок
ратите могатъ да гърмятъ съ
своите безконечни лъжи и да
заблуждаватъ обществото, но нема вече* човекъ, който може да
имъ поверва. ТехнитЬ въобра
жаеми заслуги къмъ държавата
се губятъ предь великото зло,
което те сториха презъ вре
мето на своето властувание.
Вместо да подкрепятъ борчес
кия духъ >на българина — за да
може той да се справи съ налетялпте го неправди и безаконпя — те сториха всичко за
да засилятъ монорхизма. Това
вече не е партия на демокра
цията, но това е иартия на
най-грозния политически раз
вратъ. Изглежда, че за демокра
тите политическа честь и чо
вешко достойнство с ъ праздна

„СВЕТКАВИЦА"
Приказки. Защото, ако тия чувст
ва не беха притъпени у т-Ьхъ,
т е отдавна требваше да напуснатъ властьта и да не позорятъ
всеко ионятие за демокрация,
както и честьта на* България.
Т е с ъ свободни да продължаватъ въ упоритостьта да държатъ властьта, но толкова но
зле за т/Ъхъ! Къмъ която и
страна да се обърнатъ, те все
удари и порицания нолучаватъ.
Т е првличатъ на давящия се
вещастникъ, който гледа и за
сламката да се залови. Но ни
що не ще имъ помогне. Бъл
гарското общество се убеди, че
каравелизма е една фатална
стихия за страната- че демо
кратите с ъ най порочните и
безхарактерни демагози, които
умишленно поддържатъ поли
тическия развратъ и тласкатъ
страната къмъ провала. Позорна
демокрация!

Прщшша на „изплащанията"
Тъкмо преди две години демокра
тическото правителство, по искането
на господаря, комуто слугува покор
но, обяви независимостьта и прогла
си царството. И огъ тогава, въпре
ки всички уместни критики, които се
издеха поради тия действия на управлягащите демоьрати, особно по отно
шение провъзгласяването на царство
то, което е едно посегателство върху
конституцията, те (демократите) не се
срамуватъ да парадиратъ съ тоя антпконетитуционенъ актъ.
Не верваме да се намери единъ
пскренъ българинъ, който да осъдя
демократите, ако т е се вадоволяха
само съ обявяването на „негавиеимостьтаи,.н"о при условие, че на бъл
гарския народъ този актъ да не костува нищо.
%
Обаче, за празни титли и етикети,
които могатъ да амбициратъ само'
единъ държавенъ глава да се платдатъ 125 милиона при съществува
нето на една по-раншна декларация
па управдяющите, „че кръвь ще 'се
лее, но пари нема да се плаща' вер
ваме. че всеки ще се сьгласи, че
подобни действия на едно правител
ство съ не ^само демагогски, но и
престъпни.

Демократите се подиграаха съ каже, че всички тия печнлои ги при
българския аародъ. Тв узурпираха добили за страната демократите и че
етикета „демократа', когато въ същ- наближилъ вече денътъ. когато те
ность еж. най-върли монархисти. Тв щели да спечелятъ за България по
норобиха екояомически единъ нарпдъ, робените отъ Сърбия, Турция и Рокато ср-втцу платените отъ нослЬднпя мания български земи, отстъпени имъ
125 милиона му дадоха една праша при сключването на Берл. договоръ
царска тптча и малко забавления. Но отъ виликите сили, на които лапсвале
Дг-мократитв казват.. па народа: .ние всекакъвъ моралъ. Какво може да съ
щевидагемъ и единъ новъ праздникъ, каже за автора на една такава речь
макаръ, че бвха за намалението на — оставяме читателите и слушатели
праздничнате дни; тош пра3(никъ е те да се произнесатъ.
„праздника на незавнеимосгьта и цар
Едно може да се каже за всички
ството; .но нарг>да знае, че този празд-. демократи, че и у т4хь липсва моралъ,
някь е „праздникъ за изплащанията". както и у великите сили, когато съ
Ей, г-да демократи, съ праздници разпокъсвали България Защото, ако
народа не се приспива Народа знае имаха моралъ и сзьнъ тЬ нЬмаше
кой плаща тия празници.
да говорятъ по мегданите подобни ду
Но на всички е известно, че у де ма пропити сь шовинизмъ, които до
мократите нема перде на очите. Тв караха България въ международно
отношение да бъде изоставена ' сама
не се ерямягь > тъ нищо и ето про
дължаватъ да си уетройватъ забав на .-обствената си съдба вь том моления. Обявяватъ, че ще правятъ мо- менть, когато съсвдитв й сключватъ
дебенъ, викатъ своите свадбари - де воени конвенции отправени нротивъ
мократи, призовяватъ обгцитари, уче нея.
ници и юнаци, пущатъ фпшеци и св
Свестете се г-да демократи, Вие
провикватъ да*живее царя и армията, ограбихте вътрешно страната, води
а следъ това народа'-*
те я къмъ пропадане като самостоя
Но т е съ до тамъ нахални, че телна държава, а въ същото вреие
хвалятъ делата си) правятъ банкети пр -зднувате независимостьта й!
— съ една лудуватъ за сметка на
Но заслепените демократи иматъ
народа". А хора за гюрюлтия лесно ли очи да видятъ и да чуятъ.' У ?
се намиратъ като си на власть. Об
Бедна България!
щината има пожарникари, падари,
пазванти; това билъ народа, който се
вееелялъ, казватъ демократите! Не
щастници! Гдв е дедо Каравеловъ да
Ви види
Нема човекъ, който да не се оп
Празвуваха демократите и въ Вар
на Държа се речь оть г. Клневъ. лаква отъ поскъпванието на живота.
Описва той положението Н1 Бъя- За крем«то преди" и следъ освобож
рия отъ освобождението до 1908 г. дението да не говоримъ, защото тога
22 Сеат. въ политическо, финансово и ва ефтинията бе баснословна. Но ако
административно отношение и нами се направи сравнение какво е било
ра, че и България фактически била' преди 10 — 1Ъ години и какво е
зависима огъ Турция, че бьлгарския днесъ, ще се види, че разликата е
князъ по царските свадби стоядъ задъ грамадна. Днесъ живота е тройно и
турския дипломатичес си агентъ, поне четворно по скъпъ откоикото преди
же бидъ ваедленъ на султана; че Бъл 15 година. Скъпотия яъ съестяи про
гария до обявяването на независи дукти, скъпотия въ облекло, скъпо
тия въ наеми, неимоверно повише
мостьта и царството била, задътже
ние стойностьта на недвижимите имона къмъ Турция о.ъ една 'голема су
ма, която заедно съ други нанесени ги, скъпотия въ всичко.-" БяггосГьстоявреди отъ зависимостьта, безъ да се йяето на стргната се увеличава, но
присмета стойностьта на фаровете живота все цо-вече и по вече неснои пр. „възлизала на 1 мияиардъ дв.; сенъ става. Кои съ причините на"
че*съ обявяването на независимостьта т^зи проивна въ економическия ни
и царството, България спечели тоя битъ, за това иматъ думата коатемилиардъ, пдюсъ железници и фаро тентните икономисти. За да се вади
ве, и че сега нашия царь по царски кккъ с вървяло раскъпванието на
те свадби заемалъ 1У-то место:' на живота, ний ще ндправимъ едно крат
първо место Англия. поелв Русия, ко сравнение, начаная още отъ древ
Германия, България и най на края, ните времена.
• Въ времето на Арлетофана, единъ
на опашката, ст >яль Султана. и
Но Г-нъ Къневь не забрави да Атанянинъ съ 43 стотинки дневно мо-

СКЖПОШТО НО ЖИВОТО

щнатите, ужъ случайно, моми, самътамъ; той направи изборъ и реши да.
се ожени. По една необяснима фаотъ Гюставъ Жефроа.
талность, срещу която не можеше да
Викторъ Брионъ бе роденъ непо- умело исползуваха, т е твърде скоро се противопостави, той не можа да се
стояненъ, раздъленъ между две про се прославиха.
ожени. Вь последния моментъ, кога
тивни тенденции. Синъ на решите-— Следъ несполуката ми въ лите то требваше да се ангажира оконча
ленъ баща и умозрителна майка, той не ратурата, каза той, ще требва да се телно, или решиителната дума се от
издаваше точно нито бързите алюри отдамъ на живописьтаказваше да излезе отъ неговите уста
на баща си, нито миродюбиивото поТой замисли много хубави картини поради липса на воля, която му пре
дедение на майка си, но едните и дру и декорации, за които се похвали, как чеше да отдаде съдбата'си на незнай
гите съществуваха безеъмненно въ то бе направилъ съ замислените си ното, или пъкъ, съвсемъ просто, той
зачагьчно състояние въ неговия духъ, романи; искусни артисти побързаха и яе отиваше на определената среща.
защото на всеки моментъ той дава исползуваха идеята на Викторъ Брио
Ще требва да иътувамъ, каза той
ше да се разбере, че ще предприеме нъ и създадоха великолепни картини. въ този разпълнуванъ нерибдъ', кога
да извърши нещо.
— При все това, ще требва да по то замисли да основе огнище, да уВъ де!инството н младите си годи говоря съ онова любимо малко съ
станови семейство, да въспита деца.
ни той не срещна неприятности и и- щество, каза той на интимния си приТогава масата му бе претрупана
маше всичката възможноеть да напре атель, като му посочи една очарова съ пътеводители и съ книги за пъту
дне. Следъ дълго колебание, той съ телна мома, която обедваще'вь съ вания по всичките страни на света.
общи, че ще следва по медицината и щия ресторантъ; но отпосле той я Той дълго чете и отбедеза откритията
правото, а сетне ще се посвети на срещна, засмяна и иронична, подъ на изследователите, описанията на
ръка съ своя приятель.
, артистите. Той начерта маршрутъ за
литературата и изящните искуства.
— Ще требва, каза той, да напи
Ергенския животъ като не му до- пътувание, простели внимателно съ
ша единъ романъ!
ставляваше никакво удоволствие, ни пръстъ и око пътя на железници и
Като взема това твърдо решение, какво прикдючшие, никава изненада, параходи, но той се почувствува изнутой прочете множество романи, но не той помисли да направи решителна ренъ, сл^дъ като мисленно обиколи
света, безсиленъ да тръгне на пъть
написа нито единъ. Сюжети изобил- стъпка въ живота.
сериозно, слушайки описанията които
ствуваха въ въображението му, но ка
— Ще требва да се оженя!
то не ги написа, той га раеказа на
Понеже той имаше приятна външ му правяха тия, които с ь пропътува
своите приятели, които ги исползува- но сть и много добро положение, же- ли Европа, Азия и Америка, презъ
ха за да напишать нещо. Благодаре лающн да со оженять за него имаше времето когато той обръщаше картите.
ние на реалистичното и фантастично доста, като че ли той бе далъ обявле
Викторъ Брионъ прекара все тъй
въображение на своя прнятель, което ние въ вестниците. Той сравни сре годините, въ тгЬчение на които всич
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гълъ е да прехранва себе сп, жена
си и детето си. Съ всички разходи,
годишно той е харчелъ 25') лева Ако
е пожелавалъ да направи пътешест
вие до Египетъ, похарчвалъ е всичко
на всичко 2 лева.
Петь века пр БДИ нашата ера единъ
овенъ въ Атина се е продавалъ за
93 стотинки. И това се е виждало
скъпо на нашит-Ь прадеди, защото
къмъ 14\К г. тв съ плащали само
75 ст. за овенъ. А да не забравяме,
че днесъ предаята цена на овена е
3') лева. Една дузина лица въ Парнжъ стрували 31 ст. въ 1730 г , 29
ст. въ 1651 г. и 2 ст. въ 1474 г.;
днесъ дузината яйца се продаватъ за
2 лева. Етно кило масло днесъ се
продава за 3 л. 60 ст.; а въ 1771 г.
за 47 -т.; 44 ст. въ 1691. г., 22 ст.
въ 1470 г. и 17 ст. въ 1449 г. А за
едно кило захаръ днесъ плащаме 1
левъ, когато нашите прадеди въ 1871 г.
съ плащали 2 лева 40 ст., а въ
1355 г. тъкмо 19 л. 40 ст. Прогреса
не е* праздна приказка и захарьта
подсладява горчевините на нашето
съществувание.
Както всички хранителни нЬща,
тъй и цеиата на дрехите се е пови
шила: едни хубави женски обуща въ
1679 г. се купували само за 9 лева.
Цената на пъленъ костюнъ е била
между 3 л. 80 ст. до 9 л. 50 ст. По
онова време за слугиня се е плаща
ло 3 0 — 4 0 лева годишно.
Днешната скъпотия е неимоверна
и затова виждаме, че мизерията на
всякъде се увеличава.
И днесъ старите хора отъ доосвободителната епоха си спомнятъ за
ония блаженни времена,.когато поми
нъка е биль лесенъ. Но нема вече
онази баснословна ефтиния, оня веселъ и безгриженъ животъ; днесъ мо
же да надд-влее и преуспее само оня,
който може да повиса и отблъсва
жестоките удари на коравия и | заскъпнялъ животъ.

ХРОНИКА
Около аферите.
Още преда две години, народния
представител:, г.'Д. Христовъ издаде
една брошура подъ надсловъ: „ 1уми
и дела навла..твующата партия (неиз
пълнени обещания на демократичес
ката шртия)*. Въ тази отли ша бро
шура съ събрани маеса данни, които
изобличаватъ днешните управници въ
демагогия, непоследователность и не-

ки очакваха да го видятъ да приложи
на дело своето решение. Той непре
станно отлагаше за другъ день, когато
можеше да се свърши същия день. Той
като че ли бе обхванат ь оаъ едно дви
жение напредъ и отъ друго назадъ,
които се съгласяваха да го направятъ
неподвиженъ. Неговата мисъль не по
знаваше граници. Той твърдо жела
еше да стане писатель, жнвиписецъ,
политиканъ и реформаторъ, желаеше
да вкуси отъ любовьта на жена и отъ
щастливия семеенъ животъ; и въ мо
мента, когато требва да прев ьрне ду
мите въ дела, една непреодолима сила
спираше неговото вдъхновение и насоч
ваше желанието му къмъ некоя друга
цель.
Ако некой се зачудваше на • него
вата нерешателность, той отговаряше,
че дните съ тв ьрдв къси за да се
свършатъ толкова работи, които заше
метявах» неговия разумъ
— Не знамъ какъ е съ другите хора,
казваше той още; но азъ не успевамъ
даже да-наредя библиотеката си и да
туря въ редъ- книжата си! А вий ис
кате да пиша, да се оженя, да пътешествувамъ, да управлявамъ дЧржавата! ще го направя! Требва да го
Но по късно!
направя!
Ха днесъ, ха утре, все замисля и
нищо не свършва, най-сетяе Виктор*
Брионъ остаря. За зла беда, той >а-
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„СВЕТКАВИЦА"

;оброоъвестностъ Между другото, на това не«а освень да прочетете как
тр. 16 ние четемъ СЛБДНИГБ редове; во пиши чл. 201 отъ казания законъ,
„Варненския градско общински еъ- „за употрЬбявание строеви и другп
•Ътъ се разтури м-всецъ преди пзбо- нравптелственни военни кенье на час
ште, понеже повече отъ общинскп- тни работп огъ лично корисголюбне:
"Ь съв-Ьтници са подали оставките, виновните се прпсъждатъ: нч пзключютивирани съ това, че адманистра- ванпе отъ служба". Ако у насъ се
•ивната власть имъ пречила въ из
съблюдаваха закопнгЬ, разпи Дпмигьлнението на длъжностите. Същип- триевци отдавна требваше да бъдятъ
ката обаче причина беше, че ги за исфърлени отъ армията.
плашиха съ даване под/ъ см.дъ, ако не
и подадатъ оставките. По онова вре- Демократите празднуватъ
ге се възбуди углавно преследване
Съ праздненства, речи, шумъ и ве
.ротивъ бившия кметъ д-ръ Пюскю- селия, демократите се мъчатъ да отлиевъ, контрольора Пейчевъ и ико- влекатъ вниманието на хората, та да
юма Н. Кораловъ за фалшификащ я, не крати..у»атъ ТЕХНИТЕ позорни дела.
[0-заведеното противъ т4хъ дело се Въ това отношение те много прилигрекрати Въ Варна упорно се мъл- чатъ на стамболистпте. До сега се
1еше, че при сключения оссмь мплп- знаеше, че само стамболпстите съ
шенъ заемъ съ вършени кражби и „патентовани патрисги'; демократите,
лоупотр'Ь ления, но демократите а обаче, завидиха на славата имъ и за
;о сега не се решиха да разследватъ почнаха да имъ еъперничагь. Съ неая тъмяа афера. Новото положение какви «лавни исторически дела, тв
!ледъ 16 й януарий 1908 год. не раз- искатъ да минатъ за „строители на
;едри задушната атмосфера. Тъй на- съвременна България". Не имъ за
гримеръ, по настояванието на „демо: виждаме!
сратическия" кметъ, Д. Филовъ, обцинския съветъ бе постановилъ да За градоначалника
!в заплатятъ 62,000 лева на братя
Въ вчерашная брой на столичния
Ликови, при всичко че на целия градъ в. ..Речь" прочетохме една дописка5е известно че техните претенции за Варненския началникъ Г. Поповъ.
ж неоснователни. Благодарение про Като взема поводъ отъ писаното въ
теста на некои отъ съветниците и вестника ни за този полицай, допис
;трахътт, отъ възможните разоблаче- ника на в. „Речь" подканя прокурора
шя, мияистра на вътрешните работи да се занимае съ далата му. Яий ще
ге посмея да утвърди решението. Се- следимъ какво ще направи прокурора.
•а пъкъ, по постройката на великолгъ\енъ градски хотелъ се фаворизира
грлдложението на нгъкой си Синдикъ Какъ се вербуватъ демократи
Байнертъ, който, споргъдъ сведенията Г нъ рецакторе, отъ какъ са опо
1а германския консулъ въ Варна, се вести, че на 22 того демократите ще
/каза испадналъ германеца, дошелъ за иматъ банкетъ въ Варна, отъ тога
ва и до днесъ нашата злочеста общи
гфери въ Ориента".
' на стои безъ писари. При всичко че
Значи, преди двв години се подо- ги има, но те ходятъ по селата само
шраше, че около постройката на на бюра да съсгавятъ. Секр.-Бирника
великолепния градски хотелъ се за- стага електричаский токъ отъ общи
яислюватъ тлъсти гешефти. Сега ве- ната, а' нлй малкото писарче ходи отъ
1в остава на правосъдието да каже село въ село да убеждава хората: ако
звоята дума около тази афера.
станели демократи, щело да имъ сз
отпусне пари да си строятъ училища
Зоенни дреболии^
и чешми; въ селата Дерекю и АхърПреди неколко броя въ нашия ве- кюк за училища, а въ е. Девня за
зтникъ бЪхме писали, че нлейтенаитъ шшма поднесли цротоколъ въ видь на
Цимитриевъ злоупотребява съ фай заявление и мамятъ хората да подтона на флота. И други висши офи
писватъ за пари, а то въ същность
Йри. не се свенятъ да вършатъ съ- за бюро. А. въ е. Ескиариаутларъ съ
[цото, като съ полковия пайтонъ во
повече турци, затова тамъ казвали:
штъ жени и деца, бливкя и далечни „Ей мюслюманларъ, хюкюметтанъ аироднини. Разбира се, всичко това се рълмакъ сизе хемъ гюнахтеръ, хемъ
върши, ако не огъ лично користолю- коркулудуръ ха-а-а-а... хюкюметъ сиоие, то най-малкото отъ бай ганюв- ; зи фена г ьозленъ бакажакъ, хемъ бющвна. Гражданите съ възмущение гле- юкъ шапкалъ министри бураи гелдатъ тия нахални постъпки, които се меежекъ". На вевкъде речьта му адатреследватъ и отъ Военно наказа мъна гьоре: които станели демократи,
телния законъ; • за да се уверите въ щели да бъдътъ канени на банкетъ
безъ пари и съ високи хора ще приказватъ, високи като такевия цилинболя и се опасяваше/ че нема доста дъръ. И бай . 'аню тича ли тича на
тъчно време за да осъществи всичките Банкетъ да яде бадева; а пъкъ то кой
ялъ. кой не вшгЬль, а дай 5 лева и
програми на своята младость и на свои
си върви; значи пословицата ялъ не
те старини.
ялъ три и половина, така ще да е и
г- При все туй, ще требва да живея. съ нашите писари, които напуснаха
Но наскоро <жвдъ това той умря! общината и тримата отидаха; а хо
Между тия, които се връщаха отъ по рата обикалять около общината за
гребението му, и които беха ааели не билети за дърва. Но само благодаговите сюжети, идеи и всичко, едина римъ на селский кехая, че той ръко
исказа следяьото заключение:
води общината; а кмета си скуби ко
— Следъ всичко това, нашия прия- сата и се чуди какво да прави, за
тель онозна живота въ ^всичките му щото като опозициенеръ не може да
гънки. Но той нема време да живее, имъ заповяда. Е, господа демократи,
ето всичко! . . . Ний нищо не знаемъ, искусгвенно създадена партия скоро
а той всичко притежаваше, стига са се раскапва, разберете тази истина.
мо да пожелаеше. Невъзможно е да се 24 Септемврий 1910 г. Съ почитание:
В0ди целия светъ, да се играятъ всич
с. Девня.
Девненецъ.
ки роли, да се въплотявашъ въ всич
ки съществувания. . . Брионъ не съ
умя да направи изборъ. Той се въз Португалия република.
Споредъ посл-Ъднит-е телеграфичес
държа и всичко почуствува, защото
- всичко си е въобразявалъ . . . И той ки известия, португалския краль донъ
не; и, билъ яещастенъ . . . Той ни о- Жануелъ билъ детрониранъ и Порту
галия прогласена за република. Презъ
стави дела, а отлетя съ мечти . . .
Такова бе заключението за живота м. Февр. 1908 г. бащата и брата на
на единъ непостояненъ, формулирано донъ Мануелъ биха застреляли всредъ
многолюдните улици на Ласабонъ.
•отъ единъ црактиченъ човекъ.
Португалското правителство пред
прие строги и кървави репресии, но
това още по вече възбуди духътъ на
републиканците. Преди два месеца
единъ отъ водителите имъ тържеетвенно заявяваше, че те ще свалягъ
Печатница „Просв*та« — Варна,
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монархията. И наистина, неговите
думи напълно се оправдаха.—Детропиранпя краль усаелъ да забегне съ
единъ воень параходъ и павврио намЬрилъ е прибвжаще въ Англия.

в. „Право".
Това е пмето на новия ежедневенъ
полптпко-обшественъ вЬсгникъ, който
започва да излиза въ Солунъ.
Този вбстникъ се редактира отъ г
II. Наумовъ. който още нрЬзъ 1895
г въ София, издаваше седмиченъ
листъ подъ същото название.
Огъ излезлитЬ до с-та неколкоброя
може смЬло да се каже, че в „Пра
во" достойно ще защищава интереси
те на нашите сънародници въ Маке
дония. Съдържанието му е твърде
разнообразно и интересно. В. „Право",
се списва отлично и заслужава вни
манието на всеки бългдрпнъ. Нашите
пожелания къмъ пионерите на трез
вата политическа мисъль въ Македо
ния!
I
Театръ
Театръ" „Смехт, и Сълзи1' ще да
де за нръвъ въ събота вечерьта Женидба, комедия въ 3 действия отъ
Гоголь и въ неделя вечерьта за тре
ти пъть „На прага на велики събития',
фарсъ вь 4 действия.

Писмо отъ Каварна.
.Г-къ редакторв,
Нашия градецъ е единъ оживенъ
търговски ценгръ. Вниманието яа всич
ки хора е насочено къмъ спекулата
и гешефта. Като казвамъ гешефтъ, да
не помислите, че това съ демократи
чески гешефти и афери? Съвсемъ не.
У насъ всичко става на законо осно
вание. Акционерни дружества — кол
кото щете; грозни и безбожни лих
варя — още певече. Знайно е, че тър
говската лихва е 8'/ 0 , законната — Ю
%• а договорната — 12%. Н° в ъ нашелско е установена и друга лихва: на
пример ь 29, 30, 40 и дори 50'/„. Тази
е добр^днеанска лихва, противъ която
никой не е въ състояние да се бори.
И затова въ Добруджата за дребна
собственность и дума не може да ста
ва Тя исчезна безвъзвратно и затова
навбекъде господари на положението
съ крупните землевладелци. Живота
кипи и се развива, богатствата непре
станно се увеличаватъ. Разбира се, и
въ политиката назадъ не -оставаме.
Всеко събитие се обсъжца и комен
тира, а особенно грозните демократи
чески афери и гешефти. Интересътъ
ни къмъ политиката се засили още по
вече и отъ това, че нашия градецъ
често се посещава отъ бивиш, настоя
щи и.бъдъщи министри. Това внима
ние къмъ градътъ ни до колко е 8а' случеено, не мога да кажа. Но гра
дътъ ни най-вече се. посещава отъ тъй
наречения Ойленбургъ де Караешкьой, високата статура и мазната фпзия на когото възбужда отвращение
и дълбоко омерзение. Нашия народъ
е чистоплътенъ, непокваренъ и строго
нравствеяъ; той не познава пороците
на Ойленбурговци. По тази проста при
чина, Караешкьойския Ойленбругь не
може да намери нито единъ последоватедь. Мн^го суратсъзи и полячовци сме виждали, но като този вторий
нема. Ти го плюешъ, а той примигва
и казва, че това било божа росица.
Ти го пъдишъ отъ село, а той пита
къде е поповата, къща. Това е то Ойлембургъ де Караешкьой; и не се от
чайва човека, все мисли че Каварненци съ толкова прости за да не разбиратъ неговите пъкленнп намерения.
И децата вече се подсмиватъ на тази
дворцова гара, която напраздно търси
сирене изъ нашенския край. Мина
вече' времето па измамата и заблуж
дението, днесъ всекоп познача пороч
ните и безнравственпи хора, отъ които
далечъ бега.
До пъти. по вече.

П. Н.

На 2780 метра въ въздуха.
Знайно е, че нещастния въздухоалавятедь Шавезъ, който загина следъ
премипуване на алпите, бе спечелилъ рекорда на пай-високото летене
въ вздуха: той 6Ь достпгнадъ до 2580
метра.
Сега пъкъ ^>едътъ е на младия
въздухоплаватель Анри Винмаленъ,
21 годишенъ момъкъ, по произхожде
ние холандецъ.
Въ същия депь, когато е ставало
погребението на Шавезъ, Винмаленъ
првдцриелъ неустрашимия издеть въ
необятните небесни пространства и
со възкачпдъ» па 2780 метра. Този
излетъ е станалъ въ Мурмелонъ (Фран
ция) на 19 т. м. Ето какъ п самия
Винмаленъ описва своите впечатле
ния:
-Небесните висини ме съблазня
ваха. Отъ три дни иасамъ азъ очаквахъ благоириятния моментъ за да
направя този излетъ.
Най-сети в, тази сутрпнь при пук
ване па зората, азъ видехъ, че вре
мето е хубаво; звездите току що аадЬзваха, месеца полека се изгубваше,
като че ли ми откриваше свободенъ
пъть.
Тогава хайде на п ъ п . !
Бърже отидохъ да повпкамъ Фармана и неговите хора, които изтръгнахъ пзъ обятията на Морфея.
До като взема една чаша чай
апарата мп биде донесенъ на полето.
Мотора започна да бухти и азъ поЛ'Ьтяхъ нагоре.
600 метра, това е обикновено. Но
азъ достигнахъ 1500 метра и земята
започна да се отдалечава, предмети
те не може да се различаватъ, мъг
лата се смесва съ лъчите на слън
цето, което величествено се издига.
Биплана се направлява право къмъ
него, като че ли-искаше да му похити царството на пространствата; за
три четвърти отъ часа, той ме доведе
на 2,000 метра височина.
Студа о толкова сплеаъ, че азъвиждамь ледъ въ задната часть на
апарата. Карбюратора замръзна, но
моторасе въртеше, като че дп знае
ше какво се иска отъ него.
Барометъра ми* показва, че азъ
съмъ надминалъ 25 Ю метра. Студътъ
става все- по-вече и по-вече остъръ.
Взехъ да осещамъ, че ръцете ми се
вдървили; азъ чувотвувамъ слабата
топлина на замръзналите си устни. Много ми е студено, но азъ съмъ
твърде доволенъ!
Това бе едно толкова чудесно зре
лище, едно толкова извънретео и велико1епно осещанп •! Азъсъчъ тамъ
съвсЬмъ самичакъ, па ивколсо стотинъ метра отгоръ облаците. Азъ отивамъ самъ-тамъ
където пожелая.
Още единъ иъть поглеждамъ барометра си: 2,700 метра! Рекорда е спечеленъ!
Азъ пскамъ да отидаг по на ви
соко, азъ пскамъ да поживея още по
вече въ мечтите... Увп! мотора спира
изведнъжъ.
Требваше вече да се връщамъ на
долу. Тринайсетъ минути летяхъ безт»
мотора да работи. И какъ би плана
хвърчеше- Той слиза велпчественно;
сетнЬ, като некоя "птица, той каця»
на полето."'
Това се свърши п азъ станахъ
светски рекордменъ по^ височина В1
какво неизразимо удоволствие иепнтахъ, когато си махнахъ ръкавицитв,
преблекнхъ се и ваемахъ единъ го
ре щъ чай!
Най напредъ моя механикъ, хо
ландецъ катъ менъ, ме поздрави; тов*
е все едно, като че ли моето отечес
тво се присъединяваше къмъ монга
радостъ".

Отр.

4.

Бр. 30.

„СВЕТКАВИЦА"

Открива се подписки за съставяне въ гр. Варна
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ЦЪЛЬТА НА ДРУЖЕСТВОТО е-: Дружеството си поставя за цвль да откупи актива и пасива'заедно съ
всички привилегии, дадени отъ Държавата, на фабриката на съдружието П Я р Л Ъ
/ЕИ&УШТЮТз
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И Л И 6 В " Ъ § . в ъ която се пзработЕатъ: разни цинкови кофи, корита, железни сачове,

лопати, вплп, налчета, ножове, вилици, аломиниени и нпкелени, бодлива тель и др. металически изделия и
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да разшири фабрикацията на изброените и други такива предмети.
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Дружеството се основава ^а единъ срокъ отъ 40 години.

Копитолътъ но дружеството е 250,000 лева златни
Разпределени на 1250 безименни акции ло 2 0 0 лева златни едната, отъ които 4 0 0 акции анга
жират!» К^РЯЪ ^ЛБРЕХТЪ & ИЯИЕВЪ въ имотъ състоящъ с^ отъ чистия активъ отъ фабрика
та имъ, и то за такива суми, каквито особна комисия избрана отъ учредителното събрание на
акционерите състояща се отъ лица машинни инжинери с п е ц и а л и с т и , която да определи чистия
активъ на фабриката ^ л б ^ р т ъ & И л и е в ъ . • - —
—-— ;
: —

Този кппитплъ може до се увеличи всякога отъ акционерите събрания.
Подписаните акции се изплащатъ така: 30% при записването; 20% при утвърждение на устава, отъ окр.
съдъ, а остатъка ще се събере споредъ нуждите па д-вото по решението и указанието на управ. съветъ.

РодшИаша се ошНриба иа 15 ешедебри и ще трае до 5 о^то/ибри ш. '*. 5 часа венерина
Тя ще може д а бжде закрита и по-рано. ако с е понрие прЪди този сронъ. Въ слу
чай, че подписката с е покрие по-вече пжти ще стане репартиция.
Яедшбаяе на а й « ш » ще .става бъ *р. Варна при Д-бо „Трудолюбие", Д-бо „Зора* и бан((а
лДовруда", 6ъ ьадчиНъ Д-бо „Орачъ" и Д-бо „ЗСапрлдъНъ"; 6ъ *р. Каварна при Д-бо „}(и6а",
6ъ ?р. Добричъ прп Народната баиНа, бъ гр. Шу|У1снъ при рафаилъ ]У1сщс6ъ и бъгр. русс
.——• •'. .. *
—
при 5ратя К- ъ^НлоВи. — — — — - ^ — — — : — —
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