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u ДИКТУ1l3ТЪ

да има.

Но да

упражнявани, както тона

става' у насъ,

една ФЗ.;lшивость, която гони

не

независи

че

сеЕ88ва. че у насъ тръБJ!3 да се ДЪРЖИ рус

мостьта па OTeQEJcTBOTO пи,

~селал'Тъ да получаnа'Тъ вtстника, абонати, поще

СЕа ПО.;lИТИRа, а ве аDС~рJIИСIШ И.;lИ ваОпаЕИ,

народа ни.

lШ ВСIlЧIШ,' до копто вtСТНJша бtше испратенъ

това 8sачи да ве опр-Ъд\.h03Я

то му въ опесунство, подъ протекция (както
много ваи вни хора ИСRатъ това у насъ) и от
немаяието отъ ржц-Вт-В на народа всичкито:В.

nлаТIInШП

п

ОНШI,

I,Оllтоппсменно

заявиха,

пъ ЛаРНСНСКПll ОI,ржrъ-прtдъ nпдъ залвлеНЮI

та lIa н'JШОII Щ)]ШТСЛII, чс сдва СЖ се научили
за СЖIIiсстnуванпстона "Народllа СаJLOзащumй"-,
nлюсъ на ОНШI лица до I,onTo бtnrе испратена
"Н. С." въ rpyn'], п само 01Ъ 3 и 4-и броеве.
Рсдаюцшта МОЛJl всички честни хора, до
:копто с Jlспра'Тила 1, 2, 3, И 4 брои, на които
с спрiэнъ nсчс вtСТНJша II нс желалтъ да ro

nОЛУЧ:Ша1Ъ, да ПОВЪрНа1Ъ тия броевс'Тъiiкато,

(особно l-и броii) сс 'ТЪРСЯТЪ.

държавата сама

своята ПОJJИТИR3, СЪГJlаСТliо естестненнит-Ъ от
вошев1isi, ЕОИТО тя трi>бв~' да има вътр1; И съ

АРУГИТ-В държави, а да ~-Ври тия ОТНошения
и да ги реди и поддърж,

тъй,

RaKTo една
въвшва държава Ba:ы-вpB~, за добр-Ъ, KI1ETO тя
ИСЕа. И r.raRa да ДЪрЖИ' ВЪ.;Iгария РУС СЕа по

ИI':IO.;Iиравието п О'IЪ Вападъ,

обржщавието

u

JJитика е З8DоеватеJJна. Тя; веможе да ИСЕа и

отъ в'} JJГ3рИЯ по друга п\митика. И завое-

10РИС'IЪ, бивпrъ ПодпреДС'БдатеJlЬ при
...

Еа отъ васъ нищо повече,р,своЪпъ ЮРИАически

OI\p. С. Ъ. ДЪ, приема да води

pyccRa

И.;IИ

по,лИТИRа и

да

се

австрий
поддържа

такава е едно ПО.;lитическо niаРJJатанстувание.

трi>бва да е СЪГ.;lасна съ вуждит-Ъ на варода
а външна ПО.;lИТИR'а на БЪJJгария тр-Вбва да
бжде р3З.1ична спрtмо раЗ.;lичпит1; дър~кави,

рия въ умстневво и индус'гРИ8.;1RО отношение,

BaTe.;lBaTa ПОJJитика ва РО~СИЯ е ЧИС'l'О .миди.
тарuа, PYC('I~aTa' Ky.;lTypa е} тъй НИСIШ както

Варнен.

ска

Истинската вътр-Вшна ПО.;lитика въ БЪ;i\гарил '

ва БЪ.;lга·

вавията it ва ИСТОКЪ. Русската външна по

въ гр. Варна,

му свободи.
Соор-Вдъ . насъ да се говори за

ва царьт'Ь, RОЙТО иска спilравието

u

ЗАФИРЪ Ф. ВА ФИРОВЪ,

турение

JJитика ще ръче, да се подчини тя ва ВОJJята

въ РУССЕа губ~рния ИJJИ, :енаЙ·:r.ПI.;IRО. БЪ ва. СЗJJЪ, кои'J,'О да
бжде аВtiнгзрдъ въ завое·

А ДВОI~атъ

не' свободит-В на

а неговата зависимостЬ,.

и нвшзr.rа така щото ,Росс,Jя ве може да ис-

тя

не

може

да има

вито

австрий~ки нито

русски ко.;l~рИТЪ и не може да

се оuр-Ъд-В,ли

отъ пищо ПРОИЗВО.;lно, ако не отъ вътр-Ъшна
та ПО.;lитика на всъка държава спрямо Бъ,л

гария.

А

вътр-Бшна'га

по,лИТИБа

н'а вс-Вка

страна се ОПР-ВД1МЯ оТЪ поминжчпото;ц:'прq",'

изводите.;lНО състоявие на държавата~"'В$':,М': .
па отношение нашит1> ПОJJитикани еж '~оril~и
до абсурдното ПО.;lожепие, Аа вi>рватъ, че вжт-:,

'и ВaIцип\ава всtiШI\,ЪВЪ родъ СsJ;деб-

да се ПUlJ,чипимъ ва во.;lЯ~~., на чзрьтъ. Тя не p-В~H.aTa ваша_с~о~итика T~~t5Ba. ,1\,1\ ~:--.Щ~

пъ

.ВJJияние, ващото сама е

~lИ ~Д'!:;..д.а.ПIУhhЪе. ВЩГIIill'ri; . еsJ;Д:И~l}lща '~:М(lже."'Да·--уП~:t1·,'"m'f'Д-Б'~~ IШЯ""Оnfi'Кltкg .
КНЯ.жеството.

е П 2-3У - 11'
исаJJИЩ:

.;Iица

г. Варна,

21

Т

;\1.10
':f~

.,:1ригр&дска

l'ария, е Фш\:'гивuа, тя н-нма 'материа.;lНИ ос-

Февруарий

1895

ГОА.

ето nъпросътъ, който си е' задава,лъ' и си

'падава

nC-ВIШ

отъ

В.;Iиянuето на

КУ.;lтурний Вападъ. PYCCKaT~ ПО.;lИТИR'а - поJJИТИК3'l'а която Росrия иска да ДЪРЖИ Въ.;l-

27 •

РОССИЯ ИJJИ Австрия! ето по,литиче
ската raTaHRa, съ разръшението на която се
е зuпимаваJJЪ и се ззнимава всоыIи отъ дяеш'·
питъ пюuи I10.;lитuкави. E!;\KlIa UОJJИТИI~а'
pyccI,a И.;lИ аВСТРИЙСI~а - тр-Ббва да водя?

-

подъ

пашит-В

по.лИТИRани. И

една

пия. Ето заП~l), както ПОJJитическитъ

ви мж·

:I,e, тъИ: и. ПО.;lитическит.-В ни партии Дирятъ
своята опора, своето поАкрыlJеяиеe въпъ неи

А'Ь отъ ВЪJJгария. Повечето ПО.;lитичеСIЩ хора
у lIасъ l\ПЫС.лтъ, 'че пий БЪJlГНрИТ-Ъ сами не
СМС .• I\:3ДЪРПИ за ПИЩО и n-врватъ, че спасе
ПИf)ТО па БЪJlгария е за еДIlИ - въ Руссия,

2) да патоваримъ .;IИ австрийскит-В паддани~
ЦИ съ патептъ и акци зъ ?; 3),'1,1\ пр-Визберемъ
JJИ КЮl3а и АР., които

и на двата народа руский и БЪJlгарскиИ.
Да ВИДИМЪ сега австрийската, Да се каз
ва, че Бъ~гария троЪбва Аа води аВСТрИЙСRа
ПОJJитика е СЖЩО така абсурдъ, защото да се
води австрийска ПО.;lитика и това Rначи да
се в~ди една едностранчива ПО.;lитика. BOЪJJra·

шенъ хар:штеръ,

рия,

до

като

е

независима

и

са:r.IOстояте.;lна

държава, неможе и не тр-Ъбва да държи ни
коя

чужда

ПО.;lитика

-

'въ

тона

чис.;lо

и

ав

пр-Вдвари

партии безъ естествепни .по,литиЧ~еКlI освова

съвдашщието у пасъ Щ\ равнит-В въпроси,
Т-Б3И: 1) да се помиримъ JJИ съ Россия?;

RaTo

нони, даJJечь' сж ОТЪ нея жизнепит-Винтереси

стрийската, А тая ПОС.;l'ВДнята, ко,лкото се отна
сятъ
доnасъ, се състои въ СТР-Ъ.;lенията на
те,лна необходимость ва нашит-в ПОJJитически
Австрия
да се доб.;lИЖИ до СроЪди земно мо·
М'.m~Ее и ПО.;lитичеСIЩ партии. ОФФИЦИI1JJНО сж;.
ре,
.като
се' стр-Вми да
бжде
противовесъ
ществующитъ у насъ ПО.;lитически мжже СЖ
на
русскит-В
домогвания
на
Ба.;lканит-Ъ.
Фатс~
безъ здраво ПО.;lитическо СЪДЪРЖИМО и по,ли·
.muцестсаща
nол,итuтеа
на
Австрия,
както
и
на
тичеСI\:О папраВ.;Iепре,
а ПО.;lитическит-П ви

То.л въпросъ се явява, RaTo

.тл'В:\ "б'1'""Ь ъ'Dа:itiВIt'l'а.···:lYrр·8iНц(' . lfИ1i''''~ виждаме

цiыа куJ!TypHa Европа, се

състои

М.lепиетq .... и, да

пазаръ за стоки

'1'1;

се о'гвори

"'п,. а фиктивната

въ стр-В.

въ Пр'втенца:итъ

и да

тури подъ ВJJасТьта си ПОJJитичеСIl:I1 Ba.;lKaHс&ит-Ъ народи, кат,," земе СО.;lунъ и управ.;IЯ·
,ва rждбипит-В на '1'851 вароди въ'гр-В и вънъ.

Първата отъ тия аВСТРИЙ<:'I\:И ПО.;lитики ний
не можеме да избоЪг.немъ, ващото имаме НУЖ

.иматъ

които ще

чисть

иматъ

вжтр-h

най-,лоши

ПОСJI-ВДСТПИЯ, ако се оБРЖЩlIме за разр-Вшение
то ИМ'Ь къ'Мъ АРУГИТ1~ държави и, ако чакам~
да се инспирираме ва това равр-Бшепие пе
отъ народнитъ

ИСRания

,ломации и интереси.

J\:8Ta не е нищо
ОТЪ; отношения

а отъ чуждит1;

дип

Спор-Вдъ насъ, ПО.;lИТИ:"

дРУГО осв-Бнъ едпа верига

мо:Вжду ,личностьта

и държа~

вата и М-ВЖДУ разнит-Ъ държани.

ВътроЪшпа~

та

зависи

ПОJJитика

е

конспстеНЦИЯ'l'а

органическа,

на самото

тя

'отъ

общество, а външ

вата, за да може да бжде естественва, тр-Вб
ва да. бжде едно ПРОДЪ.;lжение
на : вжтр-Вш
ната ПО.;lИТИRа. Еl'О защо ний

считаме за ва

вр-Вме въпроса: каква .е по,литиката,' соято.
тр-Вбва да sаСJJУЖИ вниманието на всичсо че
ство,

ВСИЧR':О

инте.;l.;lигентно,' ВСИЧR':О искренно

у Щ\СЪ? Вр-Вме е , МИСJIИМЪ ний, да се оставиыъ
отъ ПО.;lитичессит-Ъ си' поне равсжждевия и
боравяние съ еRСП",10атацията на австрийската
и.;lи

РУССlса

ПО.;lИТИRа.

Нзшата

незаВИСИJlIR

пресса (а спор-Вдъ Н8СЪ такава е оная, I\iОЗТО
иска, неэависимостьта на отечеството

пи, очи

тая на

стено отъ псtнщ прим-Веъ на чувдо ВМ'hmате,л

~СI~атъ ЩОТО у пасъ да се държи IЫИ ру.с Германия, Франция,' АНГ.;lIJЯ и пр. На вто
ш~а ПОJJИТИI~а (:lI~O еж РУССОФИJJИ) и,ли авст' рата, обаче, не троЪбва сзми да създаваме мъриiiСI~1.\ (a~o еж аВСТрОФIЫИ). Съ поддържа , сто.'. А~стрия тр-Вбва да стои вънъ отъ Ha~

ство претенции и -пр.) 'гр'hбва да се заеме да
направи f\a испъкне онова общес'.гпенно мн-Ъ.

писто па' 'САПНЪ ПОJJитически

чувство

за АРУГИ -

едпа

ВЪ Австрия. И споредъ това T-h

1I0.литичеСКR

партия

Аържава, осоБСПllО У

отъ

М~ЖЪ
едпа

И.;IИ

на

външна

lIаСЪ, ~пзчението на тоя

мжжъ па тня ПО.;lптИчеСКI\ партия пръдъ

u:l-

рода се УВС.;lичапа; т()ва-.е .лепо. Но' щ? знаЧI1
Аа nодп еДИНЪПf1РОДЪ САна 'държана ЧУ~I:Аа по·

.литика-нъ дздевuii СJlучзii-русск:'1: И.;lll апет.

рИЙСЩ1? 'Гава е В~ПРlJса, които пай.М3.;1I~О си за

I да

отъ· индустрията и. Ka~J'0

шит1> външпи и вжтр-Вшни

и

работи . . И. ако

нашит-В ГО.;l-Бмци ве ИСIШТЪ да Я

да я

противопостапятъ па

отъ

викаТЪ,i3а

поЪкакво

русско

ческо

органически се Rр1шина наРОДЕОТО

IcoeTO
па

незаписимостьта

т.ечение,

cT/l:paTa

състояще

и

се

вмiнпате.;lСТВО (СЖЩQ Тlща 1l0д~у[\:оросвано o~ъ

която да спече.;lИ народната

fI,a, я .зацаЗII, I\:oeTO,

ТИI:а еир:Вмо В3СЪ

АО~IOГБав,ПЯ

ще

бжде .~aMO, соммерче

ска ИПДУ~i:\'..РРff,ляа ПОJlИТJша,
ТепдеIJЦИИТ'Я" прочее, ,наВl.\шртi> ПОJJll'

ри, р)'софи.ш, ЧНlшоui1сти {(.;I,uбера;itll.,.о.т·р~O~\TO

11ЪJIlIшата

сн. СI\МИТ-n

сдпо

отъ

ПО'JJ.ити

~ыaAaTa

и

неопетнена и ИСI\:репна иВте.;lигfшчия,

ДРУГИ) ний вi,рвзме, че ·авст.риЙесц:i-а. DQ~~I

Тlшапи д!\ имruи,еруссофИ.;Iска И.;lI1 aaC-rроФ.и.:t.
ска ПО~U'ГИI~а, еж Ф!1.;1ШIJIШ: .'Г-h ,сжса~IO, ;Д!)~

А:шатъ пюiПIТ1, яшни rtО.;lЧТПI~:Ш~I-I~оu~ервато"

вие,

везависиМоСть. и
~.

"Г.".

•

..

t

като иг.!!орира <I"а.~in.ивитii

па всички

РУС'СОФll.;lИ

и авс'i'ОФИ

.ли, .;вЪ l1iМИ~И.Iсата, да напраl3И да в'Ьстърже .
ствуча ,;' наrОД'!Jн:га", \ЗстеСТllенпата' DО~\'ПТIн~а,
I~ОЯТ{I ll\(j ЩШ)Щ Ц 1мь в'Ьтр'hШ~It>ТО 11 нъПш.
. вото fi.АЙГ() ..па .o-rечеС'ГllОТО, ..ПИ;>И ЗlНйншанието

СДlШ ('ж Ба РОс'<.:lIЛ, АРУ\IJ,щ.i'Ав~тiэ'lI'n. Пооспоп МnГОRщiя на ПО.;lитш~аяит-h А!\' се. ДОКОI1НТЪ' па Щ~IlЧЩ:lтi~ своБОДI1, па сдинъ спо боде lЪ ва'
JIlt'l'll прнnи.;ll.\ па ПОJJIIТПЩ\ТН, п'i,Тlу~шuата и , ДOH~laCTь~a И.;lИ да я Зl.\дъряытъ въ ржц1;т1; 'РОДЪ. Ний много b-hрП:tме па опш! искреuнц
ПО,;\П'l'ИI\:8

1Iа едиа държаш\ пе

l\1O~I~e

ТШI

ПО.;ШТIIКИ, ТЪЙ разбнрnпи и

и

частпи

е.;lемеПТlI,

I~Оито

иматъ

.за

най-ви-

Стр.

2

БР9ii

~HAPOДHA САИО3.\ЩЙТ,\"

СОЕЪ Qпо~.uдер~ЪЦ~1 ПО~UТИЕапскпт~ спеку.
.:шцип( а UСТ.ЦJlСl~итi1 иuтереССll па народа ва

110 ГО.'l:Нмата '~aCTЬ ОТ;Ь ~ICитеЛ11Т-В
е щihдош.\а, пр:Всс.tена, JlЗЪ О.швеНl:IClIJl о [Ср'у' l' ь, li-1;-

пеговит-h свободи и

що по лсно. Въ играта "lсаШI.'l.а"

геПЦlIлта

СR1Ю,

пезавпсимость.

He:tc~1I се.1а, въ конто

ИlIте~lI

ствеlШО,

ПСI~реlIпата u <ШТt!llпа
опр'hвава самия шtРI)Д~" ще

живата,

[СЮ,'ГО

BII11

11

н1>ма нищо бtчнрав

1I0[пеШ!lIЛ

Пи

"безпристра.

5

ете, че съ лъжа 11 тиранил се нс управ.iliша I ..•
и 'ly"H<t l-I.1бота! . . • "за да не п~i;тър[ш нови
унuжеuuя~"

J[о.tицч"та :ПО1Пша.ла

(ами защо

нощuо

Bpt,Me 1'11 докарах"'-, I,or.aтo· H~ 8 Яilуа~р:и~: ц-В.лъ день

сж СТОС.'I.И затворени нъ l{о;муджа?l )IIОМЦlIтi; въ Нар.
'на
за RaSllIIt-Б ';:. На Iсarсви УП(lЖ(i[ШН lIIоже да
: но;', неi:rп~то JJI:раПIIе ,11С 'е бll.'lО до тл;в?> го1{uназабра-'
AOI~apa шtродПото б~агоеЪСТlJяпие и б.IАГОуr.'l"
б,у,ле
li&ложона [J~.лIlЦ[tJlТ3,;,alco е Д-ВЙС'fвува.ла въ
плпано, нито 'отъ турсrштJ~, шпо ОТ'Ь бъ.лгаРСl,итk
роiIстrю, а пе Австрия и.ли 3аШ1ДЪ, Рос'lШЯ
КРЖl'ътъ
на JilarСОШlостьта? 'AI'O Jl!I СЖАIlЛ~J:а е IIJВЪр
Турция' И.Ш ИСТОI~Ъ. Опирапието на тrйl ДЪР ,в.lз'СТII, П.ластаРСIСI1 сура'гъ ''гр'l;бв'а да има ЧОВ1,ltъ, [са·
IIнте~ ..шгепция,

:.'ltallИ

пе

поси нищо

отсчеСТI!ОТО
псппсто

добро за БЪ~1гария

ПП, alШ пе робстГ!(\то

ВИ.

8аВUСИl\lостьта

стенъЦ управите.1Ь llCl~aтc да' I,ажете, 11, за' 'rуй

8а

то този на "паШllЛ стопаlIlllIЪ

11

Дf\ Iшзва, че ВЪ иг,

рата nK~IIIAa~ еж осIсы'~Iва.'lимомuu

В1I, lIОАqи

пърше.лп дру'

I[

'ги непрu.лliЧИJI (н:ающ.ш аджеба?) '.га дори и Iсраж

Пll~

tlШJlЪ бе~законuе ,П ВЪСПР:Нllятствуuа.лъ на IIО.'l.ПЦlIлта
въ II~ЙUИТ:Н iтрибуru, защо 'не го AaДtJTe подъ сждъ?
Наримь ceril. ПJ.ЩЦtIЛта за Bil.l;b IСО,\II И б ПСИ. ,' ..

бн. Н~iй '\!алвяваме па' всеУС.'l.!lшанuс, че до ссга Iш'N>

п~.m'lее,. до.1У llС']ша руссrси, И~lI <LВСТрПЙ
110.1птиr.а!

er:a'

Ц

Jlыеп-

една. ы~laa ilJlII жена H~ с 611.'1.а OC[~ ь рСсна оrъ

-

го при

пгр",та, ннто ,иъкъ

що, защото ',гл се

По ИО3J1удженекитt ПрОИ::fшедетвия.

lIl'p,,!J

!! lнco

е възможно полоGно

въu:ь,

по А "oIJOl3cTi;, бе,lЪ

111>·
да

Ею,то

u отчан:ваХnlе, чр1>3ЪВВСТ!IUil~.\ па "стопа'

ЧУХ~Iе

,('IШТ-];

по.лПЦСЙCl,ата

iШЩII'Щ

сценп,

" Бе.лгаПСltата
граЖДIiНll II l1paBOCiYik

ужасни

I1Ч llO.'IlЩПЛ,

съ

ни

I{,o з.л уджав·

разиграни отъ

таМОШUIIТ-В

.и

[,ан:во вшкдаме да се .л-Ве I1ЗЪ устата на ПОJlИ

?~одбу;{ило ..lW.ltчсmата да играят'6

хванало ЩJ,7/д И, sаеlРЮ со ед/щго nРОlllеНО1шссца

ЛоларО60, QТU/(lле в'6, с. Тцnm,'fi./С/;, ?'tравuл/t-С.н'6UUЛU,J(J1,n.
ШlЛИ, ?~tлu, nсувал1tnо n,Ыllьm'О

Таnl'Ж"Ь

1t lСР,'IiЧJ,lltтiзна

с, с.

но

lllJтщiата;

llСIсрuвпватъ

да

ве

qe

JIrочсе,

за да изваАИЫЪ

читаТС.'l.I1Т'Н

наГ.lО

JPb

за

па

ТОГJJJl ,IIOl:.ltAHllJl щеОТГОВОРИ;\lЪ
ще му до!саже~IЪ,

сп

посл'Ндов"те.шо и

че той е ИСiСРШ.lшtъ

JI1раЧJl.'l.Ъ

душан ,си, по

cbBtcTbTa си, al,O н"iШОГ<lЖЬ (j
Захващаие.' AICO стаРШIfЛ стражаръ

въ КО3.lуджа

гuто е

G!!.~IlОlса!lеlIъ" оТ}, Cii'A!lJiTa~Дft~';flm;TI<yl.!a 'в ь

"РЖГЪ'l'Ъ па законность)'а, СТ<lРШШI стражаръ е зап
.:шшп.лъ

е;Yiд!!лта

СО

затворо

11

'];,и

нъ,

IlрllСЖ ТСТВlIето

l.IЪ

дане

една

всееАа,

С,'flЧ;ШИП (тражаръ се нам'liР~JlП

-'11;3.\11 1IЗЪ устата, 1Ia са~IIIН Око.лпriСlшiI Нача.лющъ
и старшпл стражаръ, . и отправени ПО а"rн~съ На сж
Аuлта, \lащото си позво.лява.лъ Аа ОС130GОЖАава зат ВО-

Шеннето

,

репитJ;?, Аъш, lcaдi; да махнсЫЪ ~~ОНФ:lДс!!цпа.'l.НОТО пп
смо 1Iii: ОК?~'Il1IСЮlЛ нача.лIШl~Ъ, пспратено до стар
шпл стражэ'ръ нъ с,' I\оыуджа, съ IcoeTo иусе да
патъ lIаст~~.ления: да бие, ватваря и UСllраща nодо

на I~Mera,

вu.лъ !-I1Iыаква,

а ,сrаршия страЖ:JрL

alCTOB"

и

хвър,:tе~I?''гО

върху м.л",iежит

за туй, защот()
нова" Koгa~o

Jie

стражаръ

зn

само

uвбu.-'tо вжби7't па Ыихаи.ла Мари

този 1I0l:Jl1>дния

БИJlЪ Ilзвш,а.'l.Ъ

"до.лу

CT01l';'ol3i ! Ама на-.'IИ този С.<Yiщий ОКО.ЩЙСI,llii На
ча.ШIlБ:Ъ ~'l:';'!IiQ, е, s:астав~ло сждuлта :Ковачсвъ да 01'U

чис;.;ш писаря, 'си ()Т~ф'аиов:ъ

маuието

alCO

и А'-\

за да се

С,У. "му

пров~;ри

е, произве.ла

\;

виезапн~ реВllЗПЛ въ, затвора,

СiYiАПЛТI1 е 1I0СТ,анОви.лъ

П1-"l;д~ многочuс.леНlIа

нуб.лшса, пуща

оGаче, до

lcaTO ('л.дията ппше
постаНQв.леннето сп, с',ГаРШIIII се БJI.лъ пР.игОтвiмъ да
б1>га ВЪ Варна за 1I.1\.;'1'IlВ.1енил,
IcaTo прt,1\ва~FIте.лlIО
зе.лъ съв:Нти отъ' ~СII~IПа''гИЧНIIТ:Н си.
те.лu;Ц нъ бl1JlЪ върIJатъ, по

11,

IIР:НА.ложенпето,

IIa QЖ~

дuята въ Шlето IЩ I~flяза, за да изслуша '.' тържест~
веннпл аl,ТЪ па ос:воГJО~lсдениеТQ 01'1> ареста, .,.,,' А.

"без

пъкъ като се върна.лъ отъ Варна, старшиа не само,
не си доше.лъ съ уrрпзена съвнсть и Щ\QнФу.зенъ, нъ

на своитъ

Ами, наЙ-пос.л:Н,

подчинени

11, с.лtдъ

защо
като

му сж

напротивъ, той се ЛЬ~iJ.лъ lIаАъхаiIЪ, грубъ и жеСТОl,'1>,

ПОДllесохж Iсунъоn.ла[,ВaIШЯ' отъБIIТIIтt, затварлни

и захваПж.лъ пови аj:iсстоваllIIЛ и побои на въ юiщо'

т:Н и опеправанпт1I,

неВIIНВIIТЪ бъ.лгаРСКli' граждани

но, сезпранъ

ыacаръъ Аа е БII.лъ,!tIllОГО

по'ра

за Т'i;ЗII беззан:онил отъ: СЖАилта? Пи

таме: защо ТЗIсава небрежность

В'ъмъ дъ.лгътъ и '10-

вtш[сит:Н правдини?! Ето защu.

1',

п.ловата

"стопанино", Сто;.

П(МИЦIlЛ, е погаЗИJlа' праВОСЖАието

съ неЧЕ::

еТИВllТ:Н си

I,paKa, а още и за. туй, че по.лицuлта 11 ней
IШЛ шефъ не сам'о до 20 Яиуарий но' и Al) сега не
се е заШIтьресува.lа за грозната САучн:а съ С.<Yiдилта! .•.
Много нахаJlенъ

пи се вижда "стопаНIIна"

като

пзопачава .Jlсторията на l;iгрзта "каии.ла", а още-по
наха.лепъ, е той, като обвинлва сждилта

въ това, че

., •
Защо, г. "стопаНIШОЦ, се вте.лl1вате

iI

нищо; аб.,

со.люrно нищо, не Iса;}за',Ге аа бllтите и арестоваlIит1>

бащи на "каЫИJlзрптi;"? •.

НIIЙ [са,шате,че младе

жuтъ бп.ли дон:арани.;,!;ъ Варна, за

да, се' снеме отъ

т'Ьхь ПОJlицеi1еко дозпапие. Добр'Б; сьг.ласни сме, за

ианино", не се стеСНSIвай,
бишъ Jlжжа

• ••

но се пази дане

уuотръ,

Ний знаеиъ, па'н:азахмеи въ пър

УАОIJОJlствие т. е С.<Yiдията би.lЪ праТИJlЪ ltIО}ЩlIтt да

аа ото т1;Х1> НЪ/(а/СВО ,10вн/mие"

пгралтъ "каии.лата"; тазъ игра, колто, спореАЪ исто

рано би.'l.И заставени 'да

рията наnнашия стопани нъ", бп.ла, остапа.ла отъ га·

»КаМII.лата" i еж бllJlИ , ужъ подбудени, отъ, :КонстаАИ в:ъ

гаузско

Гочевъ, IОрданъ Апqсто.\овъ и' другп 'омра.зни на по

Ний пе сме

I,OJl-

при всичн:о,

се

ос

че по от

испов-Вдатъ',:' tIe, да игралтъ,

.lИЦlIята и непв:ата 'шайка

r·раждани.

А защо

тъй

ЕО ТО пего, историята на засеJlенитt въ БЪ.'l.гарил ПJlе

безсъrrВстно Jlъжешь,:",,'lестнейmuй сmОllаlШНО

мена инародпости,

TiJX-

дията е 'заПJlашваJl'Ь етаршиЛ'стражарь съ ОТЧИСJlение?

ТВЪРАИМЪ, обаче, че иг

КаЖIl де; постанов.леRието па сждилта само пръдъ

иата фо.л[мора

11

ИПТОJlОГИЯ;

не знаеиъ и

рата nKaмrыa" со цграевъ :КОЗ.ilуджа, ЧаТ~I~

когито

отъ

ЧИХiYi за Оlсо.ШЙСlCliП lIаl(а.Ш[J['Ъ?)

шmtOНUUЪ

наЗllа

З.I у ВОJlнениетu на

llllдШМЪ въ едн нъ ма.\ЫСЪ
'rъй

ЫUСJllJМЪ"

ан:о

aIl<!xlJOHJl3:t1'b,

пска да .знас, може

а

е

защо !lПU

да пита

ИПСПИ 4

раБОТlI,

ФаltТЪТ'lo, че старш!!н еТРRшаръ, o(:b-J;нъ,поБОI,IТЪ!
истсзаll:Iята

и латварНllllа~га. е пуб.'l.ИЧНО ПСУl3а.ль бъ.л

гарСI'UТ'Н граждани на В?!ll([И МllЛО П драго, а сино
В,ет h
IIМЪ
haj1C'-Iени пil'luве,
IC<HCТO и ;МUловажнuн;
ФаlСТЪ,

'le ,1Ul.,~nовtl{'6 па OI;ОЛUUClCщ{'На'luл1-tU/Со, Ц'Н4
11 ср,t,щу 12 Я B.yapIII~ е, било б.IO"Uра

JЩТ3: нощь на

ПО, отъ 1i:араулнu

nолuцсiiёh:1t

u

стражарп,

Ж/lЛИЩС ГО

'Н11 Мuровuй с,},дия, _.- види се, по" 1~~(jСВ'ВТ.'I.еНllе еу.
П}'IlЫЪ.'l.qаIШ! .,
о вр'lэмепа, о ;rраIШ!
Х.

ВЖТР13ШНИ
,Най Ba~[I'UIr '!iЪПРОl:Ъ, lСОЙТО АlJесь може да за

пшrаIJа вс1i~~I:,ист,реllСНЪ, спор'Нд'!. паL:ъ, 'УМЪ е IJBOUOдата на l\[ан:с~онпл, на тал С'l'\laпа, нъ коя',го мнози"
на отъ пасъ 'СiБ се рОАи.1!! и IЩ;JТО но 'едни изriън~

11 други Вар-

той бь.лгзрппъ, сърбннъ, турqII!1Ъ, ГЬРI,ъ !t пр.
Но
ltаlСЪ ще се осз060ДII blaICf'ДOlIJtJl? ТU<lИ въпросъ СИ
зададохме П1Iй и сера, ь:ато прочетох)!е IIBOAlJaTa Сl'lt

,ГИН ,на м. "8наме и:(брой
11

И 'l'ол н"i;l:Тlllнсъ,'lсаlПО

50.

"Млада Б'6лгарuя-' отчаlша ~шого отъ правпте.1С'.r

ВОТ,О, но' не ОтЪ· Стоп.'lОВОТО праU1I1'6JlСТВО,
вява', :маlсеАОН<:iЩТО

движен!!е

ва

I,OCTO

06л

парТJIзаПСТlJуваШlе,

ПРОТI\I~':q ПР:НЗИАента 11' lсоато оп'ревеРI'ава И3IJ'ВСТИН'I'а,
KOI~TO ,AoHacfl В'ВСТШJ[СЪ ,),Право~. Н, " 8/{а,;неЦ, пише:
;tпиеЩIJ, Ct'r:a . • ,1",ОГМ'О прБАСТОп. Д~ ,c~ раЗUСl,ва
о'гъ .вd.лп кит1> ' 1:J~.л 11· въп росътъ аа едно самОуправ.ле':
пие па Армеп~я; Правпте.'l.СТВО''гО на свuбодна' БЪJl
га'рил;,жертвува "Ъ.лото' па МаlсеАОШIJl за .;инuмиm1;

и~Tepecи :h.a-lсегашнuU h:HJl8o (l,ypC!fBa нашъ).

ПрtА'I-

Bl!A'~ lIа'т~ва Д.;lЪfl-СНО(}l'Ь

Бъ.лга

~ на :lfШВУЩНТВ

въ

рИЛJ\'[lаъ:мо,нп;~, на, бългцсн:ата ,1IнтеJlJlПГcJНЦIIЯ, на цъ~

.лИJl,б:ь.лгарсн:и народ ъ,даорга[i:ИЗlI ра в ь
едно' ,1\вижеюiе',

БЪJlгарил

'което да пан:ара БЬJlГ.

Про.

ВИ'l'!МСТВО''гО да" вземе въ сзои ржц1l д1l.лото, на l1аша'~

ТВ"IIоробен-и"братл въ,турСIСО. Бъ.лгар. ПраВИТСJlСТВО
распо.лаг~ :91> ,СР'Бдства, КОИТО сж въ състолние да изi
д'В!I(}т~у~ат~ ~la 1tlа,н:е~они'л ПО.'lитичеcrси 1I ЧОВ:НШIЩ
права • IИ ;ГИН 9P1JACTBa. ,,8,щ.;ие" нам'врва въ пеПJlа
щ:щuето IЩ ~.rрцил ТрИМ!I.л.шонн~а годuшенъ данысъ,
а'понеще', Анг.лИЛ'Шlа.'l.а интересъ отъ тол дiнъкъ,
то: ,,8на.ш)",1Iродъ.лжава:
»ний сме убtдеllII, че Aи~
г-:,~йсн:ото Правите.лство ще ,да споиогне за да се Въз
БУАИ ~ъпросътъ за едно саиоуправ.ление на Mal,eAoНIШ, З,аедно, съ въррос;ьтъ на Арменил, ако 'наlпето
Правите.1СТВО' заяви каТ(JГОричесюi па Портат'а, че за.
напр·Вдъ"ще'П.'l.аща трпбут".Ьтъ заРуме.лил, само al,O
тл BЪ~-ВДC ПЪ, ]tlан:еДОЦИJI прtдвидснитk въ 23, ЧJl.
па БеРJlttнскип Дог<щоръ реформа".

НnЙ: ~e в1>рваие въ щшаI~ВИ сериозии реЗУJlта,

насъ, нин:ри н~може и не тр1>6ва да OTqaRBa,~alcBaTo

вободих'!, отъ Прокурора ведnцга, бсво да се nроuввvж

СJlЪдовзте.'l.НО,

му,

-'111, аджеGа, да
1taICTO

на'lаАIIII!CЪ,

Ами l'aTO ги дон:арах;л. въ Варна произвеДG JlИ се TOJlкова ,же.лаппото по.лИl~о1iСI'О до;шание? Кажи, г. "сто

ЧПJlЪ моыстатаa въ паи-Врението llИЪ да си правлтъ

И не знаемъ ТОJlКОЗЪ

роднината

ОIСО.1I1!iСlсиii:

ти .на' ОТЪ' :подобенъ родъ ДЪЙl:''гВИЛ, Пъ иина.лuт·}, си

вил i5~ОЙ!Iа вЪстни~с.1,. че.иладежит1J Tyh:o

учеНIII,ОJlIСОТО nстопанииа"

съ

назначенъ

щото пнъкъ "деион:раТI1Ц сждия иожа.лъ би да се наИ:НСII.

БИJlЪ IсритикуааJlЪ запрtщението' па Iсметаи насърд

вр-hие! .• И rJlyHaBo и, см1>шцо!

С''г,-ша

r31,;рНИ"" прил~, , ~аlCЪВО

()кржжеl1Ъ упраВllте.'l.Ь, ве обърна BИl1'

чай, ще му 'Наnаh:оr;щu?
пристрастнил"

И.'l.И, RЪ 1Iротивенъ с.лу

не е IIp'~ДCTa

-;- IloHTap!l-

.ли caыъ

старшпй

се Есазва, че ,

оБВ!lненпе;

нието на заТВОРНlIф[i"В;

ОТЧИСJlението ,на по-пърпил

lсо~шаНJЩ.

ме, с.л1>дъ, ВСИЧI,О ТОIЩ И с.л'Вдъ като се
и прtд.лОЖll.лъ,

ходатапствува

дознания,

би.лп исн:анп тас!!ва<нъ ,сждплта,

lсонвой во Варна вСUЧlси ~ не,нuрнн едс.;иентu? Аии на

Нача.\НI1Н:Ъ

Ш[flпа,

ПО"IощнИ[,а на оБЩИНClсiI:1I Iшетъ, :п:с, МаПОJlОВЪ. е:
ПРIIзна.\ъ, ,lCaltBO "ltalif.1I.laT~u. се В3Иl'ра.ла,' съ разр:в

1\:3.11,:Н ,да депе~IЪ ПСУIШlIТ'Н, из.,

О~О.'l.ипсн:ий

н:аже;lГЬ

ПОДIJРЪ объдъ, вр ICO'C'~O:, ПОС1'аiIOВ.tсние

llсiш, вс'lшога може да' го арестова, защото п;\нмъ та
заПОd-ВДЪ? АШI

11

МОМЦI1 на l-й ЯlIуаРlfЦ, 18а5 година, въ, ,,1 1/2' ча~Ъ'rЪ

нт 10-15 души свпД"Нта.ли, IШТО, пр!!баUп.лъ, че, аlЩ
кава

бiYiде

чъ',гъ; .. ,~e само [lа хатърътъ ,I1 ПО Iсапризътъ на
едаlI:Ь старШI1l1 CTpa:~pь е CT1t'iI,vi.'l.O ту 11 сl>'IЩПС и
~,. - rtre;-?l""~~~~"~~i'(~ ГJTJ"I~()i:!. ,~$ ёe'~e .rfmHf!l-•• ' p..t:.,~UL.llРЮll!!щ', •.с....u.бll,llЧСЩ!_l1а П,1~\I'~_ОШ~ ..т~~u;u,НТИ
раUСIСИХОМОТЪ. Да се оr;воuодn дlшсеДО/tUЯ- е'roи:
Gтопанинъ и, ОТl. о'прi;А\ыението ,[Щ с,у'.ДIlJlта, но cllJiaдеала IЩ Вl:hн:u сво'бо/\0.н05лщъ
~Шl;:САОl!ецъ бп.лъ
та на 1,0е1;0 еж' пу:::тп:tти на свобоДа: ваТllореlШТ'Н"

0IСрЖ

О н:о.лиЙсн:иilНача.1ШIКЬ, защо ко

u

поне ЩJt.:tI'Uстено пъ гр, Нарllа --(3:JЩО

не'

сп' но I'ОЗ.'lУ,,\,юtl!СI~И'r':В

общи ПСIШЛ ЮIСТЪ

жарII, въору~ени Bcckl;JIo, а' lсиста съ "~I,ары ~[,a"
RомаIlДУllана;пап[:а'f{; "вперсд}~!" и се Захuаща с-};

Jlыалъ такава.

не, е UJЦЪ подкрепя нъ отъ, безпрпстрастнп',Гk
~\ЩIЪ управuте.'l.Ь

U,YiAC

ваlЪ да ХIJАЛТЪ още ОfЪ 1$' 'ШСОI/!1>.

за да забрани на "IШЮfJlарllт:l;" да llграятъ. За дау

-'lъжатъ,

б.lУЖДI;!В'ВСТО, въ', което ги ',хвър.'l.Л "lJтопаюшаЦ,

"l\lпровиii СтДИ iJ ще~'рБбва да

-

рат?ра си; заu:.qто: нип по.лОЖlIтелно зпаемъ до r,UJl1,0 "с;ьв'1;стенъ Ц с БП.\ъ г. Раснъ въ разс.л:!;ДlJltНИllта

u '['ръг
О [СОЛО 11 'щ с'отъ

дов.1етворп каП[JПЗЪТ~ iщ :туй 'ГJlУIШ'Ю полпцсiil:lСО
д-Втс, ICMe'l'a категорп,lеl:'[Ш OTpII'la д~ с AaBa.'l'}, разр-h
шение 1!, за да му А~IЩЖС В);РИОСТИ,i И IlрIIвы-!цi i.',
ностьта ,си KblIOЬ ста'lшi!lJI С'l'РJ.жаръ" - ПОlСЩIВl1 гр
да ОТIIЛ.У.ТЬ ,11 ~ЪВЫ'З1СТ[!О растурптъ ",~а)lП.lаРI!Т:НЦ ..
О.'l.:Н,.1.1> туй саио (чуещъ 'ir р ... абпрпшъ г,; "СТОIlМШ[10"?)
взе"Iа'rЪ пощнil;гt I,apay.'l.II ,п ВСИЧI,И по.лllцеЙJIC!I стра

11 уыиш.tен,

l~аж,'МЪ,

т,у,зъ

СТЮ:t1I1Т-В въ Н:.<Yiщ'-\тi1. lЩ' Пuтръ а:С~.'I-tЗСlСО,IJЪ

"

II па неговил lIнспвраторъ ще
Iшжемъ, 'Ie т'Ь, ако 11 да :сж г.леД:i.'l.II пр"i;з ъ cc..qc.I!O 0'111
пристрастни 'пъ с.луqал

отъ н.ласТ
нрнга.твнтъ CII: IСО

говата (на старшил) ,tуиа не е ШIll"h..1а Нр'ВЛЪ !смета

lЬ "стопаl1lша".

пакъ СiБ I'рRЦllО

"l~aм,Ii.ia

ПР1ШЛТСТ13ие

'ТУI'Ъ ПОСЛ\ЦНIIЛ оть .';"-RХЪ иClСза ... .л ъ' съжа.леш[е , че не

ЕараХlOсеи'Но" ... 11 ре"ъ дl'угп г.1УПОСТJI,

[!

за

измждрува.ла

С'Г[J<!жаrъ, ЗНЩlJТО ПОСТiЫ1ВНJ1Ъ peдol1~!O н заlСОllНО t?!!)

ВУЮЩIIтi> чорбаджи!!, УТllватъ СН"

нов'Ъ nРОnОR7чвало, 'le 1l0лицията е вагабанте1>а, С,};ДИ

Jlma

е

"IсаМИJlаритt" с:Нчеш;~:,-' ШIЙ му гн обаждамс: на
31 АеlCе~IIJРИЙ 1894' голilllа, М.'Iадежи,1i> о',гъ СС,мто па
броп 40-50 душ!! С,У. t;e ЛВIIЛН п~пi~nIС'~ЬТ'Ъ 1;; H:a[~TO

ратъ", IcaTo счели, ч:е~ пtша

Темел

.71)

т,у,зъ твар!>?

царь Соло·

навиди

УIJОJlIlСНЪ" (за:що да Ре бж.дс u обtсенъ?) а старшиа

не е протпвъ: играта,' аlЮ Iшета раЗР·НШ:.lва,

беi:l'Нраветвенната

игра "h:а.Щlла; С'};1{UЯ7'аsаIlJlalШЮЛЪ стаРlUlШ стра

жаро со отчисление; учuтеля ,(гРМ:О.llано

му

венъ; от!!ваТЪНрll старшия, но !I'['ОП ШI'Ь Ю1зв:l,' ч~ , l\lllрОВИЙ C,Y.AIIJI, МI1С.'lШIЪ, че,,, ШIШllН СТОllаШIН'Ь Ц

цията въ 126 брой па в,'" Черно l\Iope?-'---"е,},дu-яmа

(?!)

минъ, ако б1;ше ЖIШЪ щ1>ше да

пъкъ·по IЩ!l ПрИ'lШIlI!~е би.\а растурсна "IШ\IН.'Iата", а

всъка 'Д\JУГJ. ГОДIl'Н<!,~у 1I0Ilclt:i.~,li' разр'\;шсние; т.ой
И~IЪ, l,аза.лъ, че ра,lр'1н!raш.l, ШСО старшиz не е про'~il'

пит:Н ОрРaIШ Ц.

сltит'н nданданlН Ц тъй ве.'l.еМЖД[JО, [lе и
геН~НIJlНОСТЬ. . • • И, IСЩСВО' МИс'.ШТd,

В.'I.иза н1>IСОП въ 1"у,u(Н,

ЩО~IЪ' "пзш[щ с';опапи нъ Ц сс интерссува да 31ше
шiirа",

ДfJУГО пса ЧIСО на страна, [ша ва Cllьршваl1!IС ста

тиата сп "нашил стопанинъЦ разръшава Коз.л):джаll

Ц

че СЖ

старшиа стражаръ лц се е Ч8JlО? БII тр1>овало Аа Зllа·

бройове ,в;и~, казах!'iу,
и д~ е помощъ' ,з~'

че .отъ нин:о6'

праВИТВJlСТВО у

ОС80бождёri:ието

на

Ц

Мав:еДОПШI.

СЫ'Jlавни сме съ"Знаме да се създаде едно движе
ние у насъ и-hжду живущuт-h въ Бъ.лгаРllЛ иан:едоR
ци u бъ.лгарската ИlIте.'l..лигеllцiIJIj но пе да застави Йpa~

, ВlIте.лСТСО'fО

А' ,не llJlаЩ4 на ТУРЦlIll триии.t.'l.ИОИIlИJ.l

да[IЪКЪ" з~rцото съ това, не

а 'да се
да

СЪ'IДаде Дlшжецие,

залви правата

ще

ее

за соободата

ДОСТIIГllе нищо;

съ си.ла·и значение

KOclTO
на

Ман:едоиил,

ПОГРИЖII то И, за това да се създаде общеетвеНIlО

да се

fd'uiJ.

пие въ Европейс~ит1> държави и въ самата 'l'УРЦИJl
за неоБХОАииостьта отъ своБОАа на паРОДIIостит-h, въ

Европейска и, Азилтска 'Турцил и To~a движение да
направи ВСИЧН:О

каквото

Съ неИСП.'l.ащанието

иоже,

аа

освобождението.

на ТрИИИJl.'l.ИОRНИЙ

данъкъ Н3
'ТУРЦIIЛ иеще да се постигне нищо затуй, защото ие
е иимико да се от['упятъ

своБОДИТЕ

на еАИНЪ П3'

Стр.

_

4.
»НАРОДНА САМОЗАЩИТА"'

'Пцто Ц да

ОРАеllИ.

C.;J'i

-

JDllt-Б lIр ав п и по
110 ДОСТо:ltпо ldaollKO
ще б
"1'0

f-1Ja DаУllчевъ

С

..

ъ това тои ще опрости ва.
паollеви стгасти ше има.

жде да вапраВSJ7Ъ 'всички, ка.

Варвенски'I-В Т':Ь;РГО~ЦИ ВИ с-Вбраха по:вече отъ
три хил€ди лева riомощь ? Впроче:мъ то е пр.ъ ..

девр-Вмевво. Н-ВR8КВИ съмвения ви тр-Ввожатъ
по В-ВRОИ работи:въ т-Вхвия ·велелтъ. во дър

рас

стжпление, тогава Свобода обвин,яваше т.ъви,.
които еж дали помощь ва вашия тогава в-Вст

Аа приеМ87Ъ ор-

вость... веха работятъ съ селскит-В, които сж.
. много по· онеправдани и съ туй пО-см-Вли.

граЖАаНСIЩ заСollугажепието закова ва орденит-В ва
"l'УЦИлта НП.
' Kol1TO противор-nчп ва коветв-

ковстатира ('два ре

никъ, а сега Вий правите това, което т.ятога

алва вад-Вжда, работата върви добр-В, и всич
ко свид-Втелствува, че ва' по-вататъкъ ще

ва правеше. Бра1JО ! nр-В1JЪСХОДВО сте усвоили
мавиерит-В ва Свобрр,а. На добъръ часъ.
По втория въпросъ, равнас,янието телеГ'

АеПl1т-Б. Наква е ~ като ОТR8Жж"тъ

пова с ,.1.. ,..
равствеппата СТОDНОСТЬ на. В По
,
.LJj" ... казаното'н
,.
Ни« сме за УПIIЧТО
И. Ао ТУК8, be-nкu ще разбере.

Въ П.1..

Въообще, вр-Вдъ се

тръгве още по·добр-В. Така и тр-Вба! Аовол-

-

г р аАа поипеАt;oIIПUКЪ
па 13 Февруарпй т. г. е дош,l/"
ед
АУ пай· пъ вит па депутацил о'Iъ 20 J1УШИ инъ поиi;ж1.Щ Ц
Р
-в !\ОЗollу,джавски граЖАанп, З€'JмеАiI.1"
па Васта р п , Колто се е пр-nдстаВИoll,а, въ Вторникъ,
рн. КР. упраВIIте.7lЬ г·на Вlшедикта Поповъ 11

:мивалото,
Ва едно в-Вщо ИБ,яв,яваме, особевво жела:вие. То е това, щотодругарит-В отъ вс-Вкж.

Гупевъ и отъ

ва всичко що пр-Вдприематъ по това. Т-:Б мо-

В.....

во еж вече

Q

ь

УРОЦИ'I-В,

ГОр'ЗИВИ'I-В уроци

ра:ммата на подписъ, съобщателя Ви е така

отъ

ва

На1:JВ.IIПИКЪАндрей

,o.KO,ll.

старшип стражаръ въ ВОЗ.llу,джа Ивавъ Ва-'

~раВд:жиевъ

които още не с.". п'

I

.....

б' же
езло-

.1..

Р""С'J8В8о11П да

Itоn.тъ МПРIIП7'l> граждани, биollО съ заПolllJшвавиSJ, би.110

съ рас"рumuя. (7). Таn. депутаЦ)JЛ е

nOAHecolla

на

ynpaБlITlloIIJI и едво ИSollожение, въ което пунктуаollНО
показва на 1IIHOrO ваClМИЛ И нроиавоollИ отъ страна'
па. ПОolllIЦUSJта и въ което въ за'" '1
3
О
, n•. очение, МОollп да се
аГрИЖII

кр.

управитеollЬ и. спр-В тва

,че

б

и МИСJJIЖТЪ,- а
д

110-JlaЛ'J(О

'Y Jtu ,

n
а

.•,

""

.

НВИ тъп мпслимъ,
Д

""

v '

ПРОIlВВОollИ И

му ва

-

(

)

а ил митинги. въ
ъ:опто имаме да оБСЖАиме ВЪПрОtЩ по общинскит-Б си

.

.

са

тжви му

вагла

и бевсъв-Встна лжжз,

и да си

както са 'готови да подпишатъ утръ ЛЪкъ И

ито

подписаха

ва да )'Годятъ на

!Смета си,

противъ ... "

обiiщаваме

,.,'

ва по-

А в:ваете ли Г-не С'l'опанино, кои сж т-В
ви граждани, които таЕа окачествявате? Ето
B-ВItОЛКО отъ т-Вхъ: Иванъ Мирчевъ, ~Ж. Аба

джиевъ, Райко Цончевъ, Аобри Русковъ, Мо

ни Абаджиевъ, Димитръ' Ангсловъ, Васнлъ
:Киселковъ, Алекси Момовъ, 'Иванъ 'Бо,яджи

,

б-Вхме распратили ПОRани

т-В'

Вии варичате "малодушни и аа1tеJtареНЛ6,КО

.1ЩСИ.1ВЛ, като казва: 1) ВарненсltпiI Око..,. наЧ8о11ПИКЪ важнит-В н-Вща да съобщцваме. чр-Ввъ "Н. Са(А. Гуневъ) и неL'ОВИТоВ подчинени Аапр:Бдстанатъ моващита", който ви об-Вщава приятелски
А: П~I~СJl-Вдватъ и ldОollтретиратъ,насъ МИрНIIт:Б ГРllж-приемъ въ колонит-В си .
А нп, 2) да -ни се ПОЗВОollи да държимъ oCBoВTeHBTiI
Нашит-В .Rоллеги ивъ околи,ята дО ЕОИТО
отъ Rонствтуциn.та свободни събр н

'l'ОИ,

т-Взи граждани казвамъ, които еж подписали
телеграммит-:Б (ващото ве б-Вrnе едва) и които

това още не значи, че не е вужно' да се вва

Нии ОТЪ своя страна

е

аво

11о-веце раuоmа.

ИМВОСВ-ВТЛЯВ8ме, вваимонасърдчаваме
нваимнод-:БИствуваме. .

кои

ми биха- хвьрлили по една храчка на лицето

~~~п~~в:::oIIакав за ЗУJlУМ.'LУЦIlтD на ш),}\ицилта, ко- д-В о вр-Вме да даватъ наЙ-ШИРОRа глаСlJОСТЬ
арнеВСltпй

вивка неокачествима тваръ, щото, ако би

,гражданит-В да Ена,яха

ва да ЯВЬ'У;,ТЪ сво-

ето съгласие, да бжджтъ Ч'ленове на друже-

евъ, Ив. IОрдановъ,

Фаворизиранаотъ ОКО.1иi!:скиЙ Нача.llПИКЪ шапка Во-

шевие. Това ни много наС'l!рдчава и самовол

:като u се даде да. разбире, че IIЪ страната има вакоПIl, въ lСРж"гътъ на които TpilaBa да Жllв:Бе ц се ДВИ-

енергичеСRа д-В,ятеJ)НОСТЬ .. нии имъ благода.

вали? ТуRзшенъ гражданивъ сте р(\домъ, рав
бира се поввавате ги, първи търговци въ гра

работи, "за" които сж крайно заинтересувани ЧJlенонет-В отъ сегашний съставъ И 3) раЗВИollНЛoIIата се И
.'1аров:.l\пркоровъ-Х.Димовъи .с ie, Аа се ограничи,

ЖИ BC-ВКlI 6Ъollгарс:кп гражданпвъ". УправитеollЯ при-

во въвбужда вашата ревность къмъ една по

'
..
римъ отъ вс-Вко сърдце Наскоро настоятел- I

е..'l.'Ь депутаЦИSJта бollаl'ОСКoIIОННО. ВаЗ8Jl'Ъ, че той е ве-

ството :мисли повторно да испрати други по·

,~Ia.\1! 13СUЧGnТ'h мtt!l'И ~a заU8звапиеспокойстввето

кани до сжщит-В-вече

lIа :К(jз~улжавскитi; житми и че е Аа.\ъ вече запов-Вдъ за cm-БНSJвание старшил (Ив. l\атранджиевъ),

п-Бщо, което ПОJlицплта ПollанираIЧе. и .чрi>зъ вilстни-

ГЪ.'LЪ ТОollкозъ повече, че тоВ ве' биollИ указани, а Аа

C.iЪДИollИ щата. (НоВкои

отъ леп,Утатит-R казватъ: "адвопаmска sащumа 'На nO~
..'tut,uята. УправитеollЛ още не е може.'LЪ да ИЗУ1:JИ
ПРОlIЗВОJlИТо}; и да накаже виновнuт-В"t)

t Настоятелството

па 'Варненското учител

~ет-БО ва интересно счита, 'да'съ6б

щи ПQJ)ученит-В сн-Вдения ва досегаmнит-В ро
вултатипо новото учителско движение- Т-В
еж по-вече отъ удовлетворителни.

Нашето .,Въввание" до
се

прие

съ

г.

учите.1ИТ-В

r.

еднакво съчувствие, .както

отъ

невависимияпечатъ, таса с>У>що и· въ УЧl'Iтел

скит-:Б срiщи,
Споредъ I~3KTO се учимъ, Бургзвскит-:Бни
другари, Itоито пр-Ввъ -Всеньта б-Вхж. основали
свое учителско дружество ва

Ilовет-В му. и
поср-Вщнжли

обществото,
нашето

телпт-В

получихме ,чзсr~о

съобщение. че

жество, прп ВСИЧI~имай:' съ зоръ

lIОВЖТЪ

дружество

въ

органиs~ционна

съ вашето. Ря.копл-Вщимъ

свявь

НI} '1'aт~aBa енергия.

Добричани вече еж ни иuв-Встили

своята

готоввость на присъединена д-Вятелность. На

A':heM'}, се.

наскоро да ни ,явrжтъ положител-

.п'ит-:Б

резултати.
,
Сн,ЩОТО тр-Вбва да повтори мъ и ва еж
седит-В Проnа.п.!JИЦИ, гд-Вто имаме не' по,ма.лко
спеРГJlЧUИ

Такопа би

CsYi

кавало и ва БалqИI~СЮIТ-В

ва ПОДДЪРЖI~ата

на

I~ОИТО

:ни

расчитаме

първи още вр-Вмена ни съобщихж,

д.' П. J{овачево

повнаваме Поповскит-В учители и имъ се ПО·
вече отъ над-Вваме.
-:~

Получи се

I

Ао Г.на Редакторъ· Стопапина на В.

офичиалво, пи вече отъ

14'ТО, съоб

Т. 1\1. сж Оf\новаJ)П друже

СТВО, "което да работи ва обеn;ИПЕJВието на
ПСИЧЮI УЧИТ('Л,II въ I~llяжестnото",
като ед-.
ПО!l{)':lШСНlJО пп лnяватъ.че СЖ ПOI~анили у~ш
Te.l'I1'l"h п отъ ДРУГIlт-:Б ОItoлии въ ШУ1lIнен
СIшii ril~РЖГЪ дft шшрашЛ>тъ С;У,ЩОТО. ,

CI~p0:llI!a прllдJlрием'шпостъ..

яшнiа,. че и ТЮ\IЪ

~"eCTnO. Дано СЪОQщеШIЯ;О

1111

се с ГОТllЛ~l()със:::аiШНlIе'l'О пп;' ol~O~JJiIC'k6 дру
Iiзлi>зс' пр-Вж·

ви

СЛ-ВДУIО>

До Господина !Iинпстра' на HapOДII~TO Просвi;щение-

Еопие в. "F,lapoAHa Самоващи!'а".

ПРОШЕНИЕ
Отъ RJlасснитоВ ученици при Ео
прпвщенското
.1ище

llI-КJlассно, учп

•

Госnодиио МШlllсmре!
9ъ rOJloВMO съж:мение се отнасяме :къмъ

че J~aTO съ мъ билъ въ Варва съмъ об-Вщалъ

Bac'J:>-

се в. "Народна'

ДОollуподиисанвтБ уг.lшици и .мОollимъ Ви Аа повърнете·

Саl\lоващита" исжщевр-Вмевно се оБРsYiща вни
манието на ОбщинсR:ит-В съв-Втници съ: "арес

К Езикъ при сжщото УЧИoIIище И, дО гд-В б13 той у.:.
читеJlD, ний :крайно бi;х~е 6Jlагодарни отъ него. 0'1,-

помощь на

ва ли

ново ивдаваемnя

Ви г-да съв-Втници., общински".

АJlъжностьта

А въ·

страненъ е

128 броii: са кавва. че въ Rачес'Г'nото си об

ма пп поводъ прим-Вствани,сто на

1

на г. П. Сирскова,

ОТЪ училището

самъ по ноцзвоВстнп

който

ОТЪ

613

учитеollЪ по

HiIKOollKO Bpi>Me

на насъ причини.

Вато се над'\;ваме,

че прсс5ата ни'ще

на

нам'врп;

УАОВJlстворенпе при Ваеъ, , то се подписваме.

равнасямъ па подписъ нIшаква си телеграм

C.'LoВABaT'},

МироnиМ:

89

подписа.

Сждпл А. Григориева.

н

раsнзсянпе' за

подrщсъ

телеграМl\Ш

не състаВ.1яватъ никarшо. пр'Iютн,пление, и авъ

ве

бихъ сче,,1Ъ

на"нужно да отговарямъ на

подобви нелепостп, ако Г.1JЗвната Rаша ц13ЛЬ
ИJ)ll налодобнит-В Ви пеб-Вше ПИСКft, иn
триганека.

Нъ да се обяспимъ. И въ двата Т'НЗИ
случаllавъ не съмъ м,огъr'Ъ да д-вiiс'тnувамъ
~IмБОJ)СIШЙ n.• Нпд-Вжда'",-чести'IЪслу , като' !Сметъ, а I~aTO .чаСТНОЛИЦtl." Лри бити
'Чаii: ни е да .1'0 попдр:шимъ съ БJIЮ'ОПОЖ('J)а
ето' сп пъ г. Парва r\s'ь,б-В:,\Ъ'въ 'Отпускъ и
JIШI пп YCl1tx'!> по Iдt~10ТО; зn I~oeTo ще раз:у' C~11>ДOBaTC.1НO, като I~овачеП'1>\ 'fIВЪ'J\iЬя~ахъда
JШ, . - J~iiTO дщш паii-добрп ОТiПШИ ,1:;10 нашата

въ' рер.ющилта

щето ПРОШ9uие съ моJl'бада му дадем'!> м-Всто.

"Черно Море"

никъ

7 -й

Вашь дов~ерашенъ riри.яте.'IЬ:

и. че желанието наскоро :ще ставе д-Вло. Нии

I~ога: нс еж оетаВ3J)И наВ8ДЪ J~Ъ подобни пр-Вд
'1е на

"Ге

г. Добричь, 12ФевруариЙ. i895 год.'

вапието на дружеството е общо желание тамъ,

Еакто виждате. Г,нъ Стопанино, и .цва
та Т-ВВИ случаи--събирапп~ помощи ва ~-ВCT-

приятия,

на подр:исъ телеграммата ва Сжди.ята.

·антрафилета.

че основа

ТОЛl~ова, КО,,1КОТО ва Добричани и Провадиици,
ПЪ вппшя окрн,гъ.
ПJ умвенскит-В ПЖItъ другари. които НИ

ЩaJЩ'fЪ,

на в-Вст

'ТОЯЩ6ТО ми, въ отговоръ на ГОрJIИТ-В Ви двi;.

щпнсrшй Н'метъ съмъ ходилъ день-поm,ь да

другцри.

брой

пералнии подлечъ ц, въ Варненский ОI~РЖГЪ~
На сега само толкова.
МО~l,я, Г-не Peдa~Tope, обнаредв~iJ.тена_с:::

.' Jштересит:В, ~':~~Т~~i·"~ё,~1Iji едни.г--......J '
. ' Вабравихме още по пр-Вди да споменемъ,
. че другарит-В въ г. Попово (PaBrpan;CKO) въ

се

и да ос
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Григориевъ и или пъкъ ще Ви парiша

I~ол

...•

Васъ в-Вствикъ "Черно Море", има пом-Встено
едво антрафиле; въ. което:. ми' са пр-Вписватъ
. ивв-Встни д-Виствия, RaTo ~e прибавя и титу
ла "Градскии !СI\Iе'rъ". Въ: брой 124 се ltaBBa,

позивъ

са

вни

да покажете поне на дn-В лица на които съмъ·

легит-В отъ вр-S.цъ трi3БВ;а да' съзнаятъ) че

въ ()коли.ята, съ хоето да обърнжтъ
ва вашия

при ВСИЧJСО че въ

. восилъ

тин дви и Руссенскит-В у'~тели основали дру

'Въ броеве' 24 и 12В отъ стопануемияотъ

внимание

ХО.lлеГll,

S.-Б-Бхме д:ми всичко въ редакция

особенно до учи

т-Вхнотй

ги наричате; обърнете

добр-Ввието ва вр-Вмето да .улесви дохожда- ,вика си, като отговар,яте на в. »Народва Са
моващита(; привнавате, че сте обръгна"lИ на,
вието на по-вечето учители.
Варна, 18 Февруарии 1895 Г'
печатни обиди и че не са оскърбявате, ста
Настоятелството.
вали сте вече "пенче суратлия", при всичко·
(на Варненското окржжно учитеJlСКО дружество).
това ще Ви вадамъ сл-Вдующия въпросъ: или

ентусиаlJМЪ сж

въввание и тутакси

sавsели ва издававиет-Вхно

}\ато какъ Ви се вижда да ли

такива ЕЗКВИТО

росъ,

' .

раввитие на чл{)·

C'h

повнавате

тебъ Радослависти, а безъ равлИIШ ва пар
тии са подписали. Тъй щото по този ВЪП

първи редъ. Само ще почакаме още щото ПО'.

та, когато

ПЪDВИт'В DВЗУЛтати ПО ПОВОТО учитвлско движенив

пр. Вий ги

принадл-Вжатъ къмъ лагера на ненавистнит$.

вото- ва СВИRвание общо вас-Вдавие, гд-Вто ще
се обмислБYiТЪ нi>к6и выIроси,' що идатъ ва

Р.

-"ооиеки

дътъ ви.

.лука Ангелов:ь,' Вра

I мание и ва обстоятелството, че т-В ВСИЧI~И не

членове .на дружест

:ка сп. Но ЗУollУМoIIуцитоВ да накаже Упраnите.llЛ немо-.
Щ) обърнлollИ гражданит-Б къмъ

тия Дончеви и' пр. и

ството, се покавахж при:м-Врни въ това ОТНО

9б~Щаваl\iъ ПОI\!ОЩИ. НПМI~ Ш~I.r:МQжете.,f'.,а,l\:ПJ
C<l1oЦJI~C на I~есиЛта. i, JIi,.(;m~.чj1.JI!JI~ql, J:r~1II,;'l)~
ва.о U-ВIЩЮЗО пр1>СТ,У,ЩI~!UAе? Аrщ е тщ~а, П}УВ'

стmп.1ешю ~111 б-вше ItQrя.то щшя,:rnта ПрОoil1>тr,

'
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