Година Т.

Варна,

Августъ

21

год.

1896

Брой

4,

,.~-.

В. "СвоБОАенъ ГРЮНАанинъ" ще НЗЛII3а едипъ ПЖТI, въ седмицата: Сръда. Ц1\ната му е за година G лева, а за полонипъ година 3 лева въ ПР1lдплата.

За странство, за. една година 10 ЗЛ: лева, а за подонипъ година 5 зл. лева. :За обнвленин на първата страница се плаща ПРЪДlIлатено по 15 ст. на дума,
на

2и3

сТр. по

стот. на дума, а на четвърта страница по

10

3

ст. Всичко, KO~TO се отнася до Вt!Cтяпка, пспраща се до администрацинта му въ г. Варна.

ЕАИНЪ брой

РедаЕТОРЪ:
ИЪМЪ абонаТИТt.
АДМИНПС'1'"раЦИ.Н"'l'а
жданинъ"

.нвява

испраща

'1'"0
ще

ИМЪ

на

на

ВСИЧRИ

вisСТНИRа

испра'1'"И

В. "Свободенъ
ония,

си, че

раСПИСRИ

до

Гра

дО

RОИ

Б-й

брой

по пощата,

за

да пртtдплатh'Ь.ТЪ абонамента на в1;СТНИRа
най малко за
испра'1'"ената

М1;сеца.

6

ИМЪ

Alf1,O

неИQпла '1'"1:8, '1'"Ъ

раОПИОR9.,

ще

да ИМЪ се ИСПР9.ща в1;СТНИR9..

пртtстане

Ония ПЪRЪ,

които не желаh'Ь. '1'"Ъ да го получава тъ,

лява'1'"Ъ

се да го ПОВЪРН<Ъ'1'"Ъ

ВИЯ брой, за да не
пращание

ги

УМО

още 'отъ пър

беспокоимъ

съ

ис

на раСПИСRИ.

Издавание'1'"О на втtстник9. е гараН'1'"ира
НО

за една година.

Петръ Хр. Г еНЕОВЪ.

литт. 2-ма, които се ОТЛRчавахж по СВОИТ1I шар

се показа на ВС:ВКЖД1l.

Фове,

1':1>

като

ЕАСАПНИЦА.

тава се

развиватъ

ЗВ1Iрства,

каквито

нъкогашъ

наи-голт."!.ПП1l

ТУРCItия фанатизъмъ

да прояви

ри-христиеНИТ1>.

варварства

спрямо

е

можалъ

беззаЩИТНИТ1> гнву

Числото на ЖЪРТБИТт.,

телеграфическитъ

и

частни

и

СВ1IД1>НИЯ,

споредъ

задминжло

ЧИНОННИЦIlТn,

даже и на чужденцитtI,

на

ни "0

на ииота на

банката, а IIматъ наМllреН}IЗ само ДI1 направlЖТЪ

едиа демонстрации про-rиuъ правителството. Но,
ако лравпrелството не

нспълни 01l1>3Ъ искания,

ItOИТО ерменцитn съобщих'\\ на послаННИЦИТ1>, т:В
ще ХВЪРЛlЖтъ себ11

си и банката

на

Rъздуха.

п.)ртата. на банката затворихж. ОitОЛО

100

чи

IЮВIШЦII държахж,.l~ато залогъ, между тъхъ ди

рrIпора ВюлФингъ 11 намtсrника на генералния
ДllреI~ТОръ ОбоИно, :М:ежду ОН1JЗЪ, които можахж
на Вр1>ме да се спаСlЖтъ,бtlхж

и

генераЛIllШ

директора Рефсъ
Вънсанъ,
послт.дния

директоръ

въ

Илджзкия Д80рецъ.

СJl1lДЪ

лизоваНИТ1I

П!'1>дставителtlпа

хрис'/'иаПСКИl':1>

роди, наи-сеТН:1>, се възмутих,ж
вандалщина

и побързали

па

отъ 'rая нечувана

съ нота до султанското

правителство да пр'lшрати .НО.ТfеnтаЛllО

кланетата

беЗПОрЯДЪЦUТ1I -lIначе Судтаllа 11 държавата
му ще се избърнжтъ отъ I\артата. Но, и СЪ тия

11

строги

могие

и

заплашвания

на злото,

грози

да

нищо

което

llCТIJt~би

внски наРОДНОСТII.
ЕвропеИСЮIТ1I
nр11СТИГНЖJШТВ

!I10ГЛО да се СIIО

цълата

ЖИВУЩИТ1>

се

столица

та мъ

охраняват'!>

хървати и

таыь

вuевии

О1Ъ

христи

на

н хрисшаНСIШ

заЩ)'ВШl

Сlшпалатu<

Rръвьта

и

се

кuстит})

Ж1>рТВИ! IIозuръ!!

на

отъ на·

маТРОСlll'В на
раБОТИТ1I

Еврuпа

'I'ypClta

гледа

шшерин

невиннит,n

чело

да

върху

хрисшански

...

СЛ1>дующето оБСТ(\ЯТ~ЛСI'веНflО lIлзuженис за

ЦариграДlжата }Н'ВОJlЮЦИЯ заемамс 01'Ъ ВИСНCI~а
та "Нова Сl.l060ДНI1 Пресса((.
Царщрад'6, 25 АВI'У~ТЪ'
тин

отъ

В'Iе}>аШНИЯ

дl'Ю>

-

Itьрв:ннпт. съби

Пр1lВ11шаватъ

ВСИЧIИ,

RaKBoTO е СТtlвало до сс га въ Цариградъ. О&.оло
20 ерменци, пъоржжеIlИ съ револвери.и бомбИ,
неочакванно, RЖД1> часа 1 п(} плаДН1>, ВЛ1>ЗОХЖ
въ Оттоманската банка, заСТР1lЛНХЖ 5 ИЛll 6 по
лицеiiеки и 1 кроатски вратаринъ и завлаД1>ХЖ
банката. Една часть отъ ЧИНОIlНИЦИТЪ, особенно
въ горнитi> катове,

lIIожахж Пр1lЗЪ покрива да

изб:1>ГНЖТЪ въ съст.дното

вото управление,

11

З:J;ание

-

въ

тютюне

отъ та"!.lЪ пз(j:1>l'ахж. О [ъ ВJl1>3-

ле

ерИСI!СIШ

по

ТЪРГОВI\II,

бllХЖ разграбени. Над
печеръ въ Галата настлши B(J1IMe па спокviiст
впе.
ПЛЯЧItата б1iше занесена пъ 6е30Ш1СНО

М1>СТО,

а труповетn

на у6ИТIIТ:В

б:Вх,\\

нар1lД~~

па една страна. Оса дата на банката се продъл
жаваше. Войскиr'I1 очакваХ4\ запuв:Вди за напа
дение. Гvсuодинъ Обоино, както раСПl'авяrъ, е
билъ испратенъ отъ навлт.ЗЛИТ1> ЕрмеНЦ4I, RaTO
парламентиоръ въ Илджзъ, ГДIlТО се наl\шраше
и русCI~ИН драгоманинъ Максимовъ.
Ваедно съ
него той се ВЪРIlЖ в'ь банката и поди ръ дълга
Пр1lГОВОрИ,

пнсургеНТИТII

си свободно

и:злизапие,

ИЗД1>iiСl'вувахж
подиръ което

за себ'В

и шеФове

върнжть по кжщята си. Това е било СЛ1lДЪ по
лунощъ. Тази зарань банката е Функционирала,
както винаги. Града д'несь изглежда H1IKaKOЬ по

ГОЛIlМО

множестn()

обсада на банката,

и

се

започнж

при което

се за

което

скоро

се

гол1шо

р:t,~I!рl)страни. И3'Ь трада,

вълнение

и

ВЪЗбуждение.

и ЧИНОВНИЦИТ1I

на

ната

извt\Cтно.

Нощьта

отъ

рtlдове

ерменска

демонстрация,

порта 11, както

но мисляхж,

че

тя

срtщу намт.стника на Ер
които отиде въ ВИСultата

рас~.азват'}.,

::Iздържа воиоицитт.

можахж

Паша и въ много махли на С1'аМБУJIа,
кланета.

ще 6жде направена
менския патриархъ,

банката

да се

спокоенъ, но ПР1>зъпощьта въ Галата, дасеШl"t'"

Вече отъ Н:1>КОЩИ деня 'се очакваше за вчrраш

КОJIиqеството

дълги

е

била много

на

кола,

трупuве на уБИТИТ1>,

стаижхк.

на Ж~РТВИТ'В още не е
които,

lIЪРВЪХЖ

оживена,

ту

напълнени

съ

към'ь гробищата,

ту ОТ'Ь I~аваДt'риiiСКJI и П1>ХОТilll патраули,

които

въ lIсоматия. Въ Галата и Сгамбулъ не се ~И·

отивахж къмъ разни пунктоне на

Дюгес.

ле взети НИIшкви особеННlI

НИТ1i се затпорени, съобщенинта прт.[~ЪСlIН.ти. Пъ

ПР1lДIIaзитеJШИ

ГЪр)Iежитт., които се зададохж
около,

пр'вдизвикахж

прtСJltдвахж

ва

Mt.pKII.

отъ банката 11

ВС1!I\ЖД1>

гп и въ кжщпта,

даnахж

()тзивъ.

влачахж

полето, ограбихж ШIЪ дюгянитт..
чувахж гърмежи

на

ПЖТИ ее

MI-\oro

отъ еР'!СНСltитт.

IIОI:IOДЪ З:1 нап;щевин.

ги

К";Щlr,

lIървото

които
мт.сто,

гдт.то станахх. 1'11З1l дипи събитин. б1lШС Галата,
и~енН'о улицата Въивuда 11 със:Вдннта уличltа
I\'араюоl't, С1>ТНт., пжта за трамвая до Тuпхане
и ЕIIИ- Чt'РШИ, Но И пъ ОгаМб,УJJЪ на митницата,
ю:штО 11 пъ другигв

части

на града,

станж кла

нне. Ра:m1ll!ЪТЪ му не МОЖ(\ до С,'ГU да се ОПр1l
Д1>ЛН. ВЪ Нера, близо ДО 11 ОЛIЩ"ПСI~ИJI домъ, е
била

флоти.

И при това положение

В1IКОJJюбивата

е

Споредъ ПОСЛ1lДВI1Т1> свт.Д1;ШJП

посолства

емни черногорци,

не

обхваща

на

1'1>

въ

Пъзбуденнототурско
население отъ ДОЛВИТ1>
Rласс()ве, се хвърли върху ЕрмеНЦИТ1> 11 почнж
да ги убипа. Хората ГII убивахж и:зъ улицuТ1l,

и циви

и

гърци

-

зака'1('}fИ,

лицията

ви други безпорядъци сж заДМИНЖЛI1 границата на

свободолюбившт.

дюгепи,

пе

повече отъ единъ часъ приетигнж вонш~а и. по

па

ХумаНIIИТт.,

Не срменцIП'n,

остаllЖХЖ

па живота

деснтки хиляди; грабежитъ, бесчестиата и вст.как

хунщина!

инностраПЦИТ1I

ОТД1>JШИ

стието,

Сул

И

че тт. не южатъ да ПОСЯl'атъ нито

предизвика

насамъ въ столицата на

Француз

творtlхж УЛИЦИТ1>,. водшщи къмъ банката. ИЗВtI

въ ЦАРИГРАДЪ.
Отъ недт.ля

добръ говоряхж

СIШ, занвихж,

правилна

ЧЕлаВ':ВЧЕСЕА

главатари,

пОбърза да иде

Отъ ААминистрацията

стотинки.

15

хвърлена

една

НnКОЛIИ час()вuп.
близо до

бомба,

IЦЩ

fO

'!'I'Жitо ранила

С&що нъ Галата се ХВЪрЛIIХЖ

банката и

An repMaHCit<lTa

Пl.>ща

боибн

отъ Ерменска страна. Града ПР1>дстав.шваше
картина на пълна паника. При ПЪрВIIТ-1I гъp~!C
Ж11, въ СгаМБУJIЪ, Галата, 11 l1('ра, ВСllчftИf'В дю
ГЯНJI се :затнорпхж. ХРИП О ВСГ1l на СI1УЩ'tНIIТ1> ка
паци на про зорС(итт.,
нието

на

теЖЕ~ИТtI

безuокоiiното
кЛ'\щата

ГJI ухия ЗПУltъ НI1 затва рп
желtlЗНII

ВIIС'Jатлен -,е.

СИ 11Л\I,

a\tu

Bp~Ta,

I3с'l,ки

МОЖf>ше,

усилнах,\;

()ъvзаш~

б1lгапи~

въ

на село.

Галата и въ Пера
отъ

въоржжснни

туни,

камшици

ватъ

изъ

се

виждатъ

хора,
и

малки ГРУППil

Itоито се явяватъ съ бас

жеЛ1lЗНИ

сукацитn

:tpaAi1.

въ

пръчки

и

различни

се

изгуб-,

направления.

Н1\itОИ Дlогени еж биле ограбени и въ Пера.
На ПС:1>ltжд'ь въ ~вропеiiскит:В Rржгове се YC1lща

lIеуВ1>рСНI10СТЪ

11

сериозна

опаСНОСТh

за

ДllеШliата НUЩЬ. За д'hikmието на дипломацшпа
не се чува ниlti1КUИ подробt!ости.
Вчера очак
че нснчкит'в послаlllПЩИ ще се върнжтъ

вахж,

оп СВОИТ'N Л'ВТЮI

резиденцни

въ града. Надн
До сега при
СТIIГнжхж само Н1IItОЛItО станционери отъ Буюкъ
Дере и Т~рапин.
ватъ се, че това ще стане днесь

ЦарUlрадu

26

Августъ п. с.-За вчерашното

нападение на О л'омаllската Пан ка, lIИIIОПНИЦИr.n

съобщаватъ СЛ1lдующето:
мен ски подители,
срсбърната

30

СЛt!~Ъ об1lДЪ 2-ма ер

угрожанахж

II златната

11

2

та кассиерп на

каеш СЖЩСВР1>менно ОItоло

ерменцн наIJJI1>:ЮХЖ въ 3Дi:lЮIСТО на банката,

заехж ВСПЧIШТ'В lICXOДlI, заJIuпt.ДОХ,\; па чиновни·
ЦIlТ1>

да сtIДшrъ

Ht"\Ia

I\НЩI)

правпхж

"Мирно, че пъ такъв],

да lШЪ

СЛ\ЩОТО

СТОj.JIN\.ГЪ.

въ

случай

Десе1Ъ души па·

З.J,<l.lшето

на

ТlOГlоиовото

управление. ГенсраJЩШI директоръ на банката,
Пънсанъ, I~ОИ со б1>ше тамъ и се б:1>ше СКIШЛЪ,
СIlОЛУЧИ

въ

4

Ч, СЛ'В_tЪ обt,дъ да изб1lга

заедно

или на l30сфора.
Uttl'}1O търгоuскпт'в квартали
бllХЛ'\ З1ПУСГ1lЛИ. Само въ ВЖТр1>Ш!Iостыа на
кжщпт:В IJ магаЗИИТII сnднхж ЕР~IеНСЮIТf> ха,~lаЛIl.

дв:Вт:В здании ОIЪ 3,т'в страни и-заIIОЧНЖХЖ ОТ'Ь

потънжли въ тръпетъ за своН/'а сждба и за сжд

тогава еДflа БИl'Iи, отъ

бата на блшIt!IИТ1I си. Огъ полицпяt'а

менциТtl,

n

отъ ВОИ

съ диргкrора

на 'rЮГЮНtJВОТU упраuлеНlfе, Фар

нетш. Пъ това В1"ВМО

които

воИницитъ оБКржжпхж И

ntftOJlKO

часа между Ер.

СТР1>ЛЯХЖ съ револвери,

ХВЪрJIЯХЖ

ЗaIЦQТО ужъ пе б1>ХЖ въ достатъчно I~ОЛИ·
чество, не И3Л1lЗОХЖ да защищаваl'Ъ Ер\fеНЦIlТII,

динамитни боыби. I{ъмъ ЧIfНОВНИЦИТ1l на .банката,
които бf>ХЖ затвореН1f, Ерменцнтъ се отнасяхж
доб!I'В, даж~ ГII угощавахж. Директоръ Вюл~

а оставихж

Фингъ

НIЩИl'1I

много

малко

се

пиждахж

II3Ъ

УЛИЦIIТ1I.

T1I,

ПОР1lжда,

на скотообразната

RaKTO

ще,

и

тжлпа да се рас

ПОСЛ1>ДIНIТН,

въоржжена,

вадолъ

преговори

убtДШIЪ да В,J,ИI'НЖТЪ

съ

водителитв

б1JЛЪ флаГЪ 1 иа

RoiiTO

и

ги

бtllllt5

Брой

СВUПОДЕПЪ ГРАЖДАНИНЪ

ПР,lIlсръпспа заПИСI~а, ПР1>дназиачена З:1 Илдж~ъШJOIIШЪ. СЛ1iДЪ
"
>
дълги пр:r.гопори съ I~0М:1НДllJ)lITOВ

.,

11 а

.пр'lщставителство и на ЛОIIIО10
прапосждие.

~

ВЪ 1О ч. всчеРI,rа на помощнщ~а на ген('ралНlШ ДIlРСltТ()РЪ Обоiiно и на
('ДIlНЪ секретар!. па ИЛДoi\зсюш днорецъ АБIШЪ
ефенди, J~ОПТО случайно се намиралъ въ банката

.

ВОllСКИТJ>,

хора честни, характериrl и

"'ю

ТlIвенъ

И ВСИЧLШ служащи

~fЛе приети

·li.JрмеНЦll,

Въ 2 Ч, Пр'tзъ нощъта.

които б'nХЖ

КОНВОН,

да

въ про-

nСИЧIШТ1>

ВЛ'I~3.1JЛ въ баш:,ата 1

които бъхж занессни пъ частната Яхта на банковил

директоръ Вън со нъ,

отъ J.OHTO днссъ съ

биле СЛУ1Нliiно убити само 1 слуга и 1 хама
ЛllВ'h 11 н'lН,ОЛJ,О души ЛСГI'О раНСНll. И Дl:lамата
ВОДИ1,'СЛlI ва ЕР'vIСНЦIIТ'.!I прьвадлежжтъ ltЪМЪ наи
06разопаНlIаП1 класса, Отъ банката нищо не с
било ограбено. О('таrН.'НIIЯ динаМIIтенъ материалъ

патрона

4:!

IIЪЛНИ

бомби,

25

за да услужатъ на IЩllаJIСТВ()ТО

да' имаме )Т[lеБНlI З:tве"(сния

си, та шжраi1

:
'

съ правосждие.

СВ1>Д1>шшта на

че се 'убитй до
Фра

ще

се

ОIшже

ПО

ГОЛ'Jjма,

до

crгa I:!НИМIJНIlС и lI1110ги

lЩКТО

пъ Варна, така 1l Вр1>ДЪ изъ Бъл-

га рия, по изборитn

В'J,

Свищовъ,

и пр,

Шуменъ

Бtда Сла.ТИIOt,
Нр.

ВСll'lКИ

Т'1'.зи

без:щ[~ониа

ПЛ1lLlенъ,

Нъ ДсlЪЖНОСТЬ

да Сдl>дI1МЪ

зорко

проиаВО.IИ

11

ни

01'Ъ

ВЛ<'l.ствующитт., та еДИIlЪ денъ все, може би, ще
потрЪбватъ нЪко;ну.

ТDИТ1>,

но

точната

сумма

ще

никога

не

ОТЪ лuгuдиарин и

че е

жателъ на това,

може да

6жде пзвtстна.

знае,

еДlIНЪ образцовъ подра

каквото види и чуе?

че тон суходуменъ

подслажда тежкото

и

учителит'в съ много

пжш

господинъ

несносно

ИСПОВ1!да, че l~aTO по1iИl'ическо лице

т'Ь да ее иеnращаТ6 направо OT~ nриетавит»,1<а ж'ьетожuтелетвато U""~ - nра",-

да 'lърпи въ У'ШJIИЩСТО

тшса, "'алта, ",ата незаконна и ПрОИЗВОАна

НИТ1>

безд'ЬлницитЪ

а само по

и скандалжии-

сподълптъ

(К Н,), биде отменена веднага отъ по-

в'Ьренното МII управление,

а винопнщrсе

_

управници?

обръща

сега

съ

приставъ е пр'ЬдстаВСIlЪ за пршшч:ното

висшиii

учебенъ

(Буквално извл'Ьчение

писмото на

лостъта;

да

ВарнеНCI,иJi ГрадоначаЛIIиItъ, публикувано пъ п. •Странджа' броii 9, отъ 3
Августъ 189(; г.),

главния

секретар},

му и заслужено

пъ случаа Н3Itазание".

о'гъ

при

Това l~УРИОЗНО по съдържанието си писмо
заемаме" защото първаме,

сжщия

една

СЪВ:В1Ъ,

произнесе

откривание

р'Ъчь

която

лично,

кичи и пр()Дава

познато. Много ПЖТIl се е, Пllсало, че днешната

чалъмъ

I~ЪМЪ

ами

г. Генчевъ

сеСCIнпа

Величковъ

Н1>малъ

да

му.

СВОЯ

см'В

натоварилъ

IЖ

llрочете

ще

Hlle

ВИМ'Ъ на страна ГрОМКИГВ Фрази,

че на мнозина е не·

кuиТО не

уб1>жденията на днеш
'Гоя

съ

оста·

които

симпатичнин и

ственнин многогодишенъ СI~ИТНИltъ на

се

нрав

стамбул

\lOлицил: върши GеЗЗI111:0НИЯ и ПРОШ:!ВОЛIlllадъ СКПТfi улици. Ние ще I~ажемъ направо, че тал
,~:г.р:lJКдаIIИТ'В, но правптеЛСТl:IеННlП'I1 платени 01'- Величкова ръчь е цъла подигравка съ пнсти
гани uинжги сж обвинявали опозицинта нъ Я'1ЖИ тута - ВИСIllИИ Учебенъ Съвnтъ и обида за
и IIзМIIСЛIЩIf, СЪ !,.оито ти подкопавала пръстижа

па пластъта.

НИИ сс просто

чудимъ

на

тан

!НОСТЬ на 1'УIШШНИЯ градоначалшшъ.

откровенТои, слtдъ

'Като ПРОВ1>IЩЛЪ оБСТОЯlеЛСТ~,енно всиql\.О,

офu-

~Шj(;lO ПlIше, по единъ наи положителенъ на·
чинъ, че 40 1leZOGOTO 1lPUCTUZa1lUe, което н'Вма

I

ЧJl.сноветЪ му УЧllтети,

ROlПО

тръбвало

би

да

! рi13биратъ по рано ДЛЪЖНОСТИТ'В и отговорности'а
'1

си, що иматъ СПрШIО граждаuитt и uтечествuто,
а не да I1МЪ сс Iшзватъ

i СГВУЮЩII
I

политиканъ,

съ

I~ОИТО

писмо

отъ стран

Н1>ма нищо оБЩо

се

У. Сьвьтl.. строи Р<lБОТИl'1I си на IJ€СЪКЪ, 1tоито

съ "Р1>МtlХlЗаНllето на Ве

ЛI1ЧI>ОВОТU МИНИС('('рС'l'IЮ in СО1·IЮI·t\ и ще се И3ме1ЖГЪ, като неЧИ(:'!'ОIИИI'h и ГНIIJЮt\l'IIТЪ на ед
НОlф1\меШНlfТ1! даСКi1JIСIШ келии. Hllil държимъ
за

вt>ич,,,,,

TypH\fC ги

ЩО

вършжгъ

просвътеНИТ1\

У. Съв1нъ И при първия случа«

OIГOB~'PlIIl

за

беззаконията,

ПР1!ДЪ

които т1! сега С'lИтатъ за Д\JБР1l да МЪJlЧЖТЪ.

Тревогата се обърна на иръвнина!
Разградъ (изв.l:I>lJсние 1I3Ъ едно писмо).

Т()ку що заВЪРШflахъ горниото~ днесъ, около

9

ч. прЪ.1Ъ

пладнъ,

погледнжхме,

упраВЛСЮlе да приема. Управителн ll'h~нъ, при·
дрУjкенъ оТ'Ь. О!tОЛI1ЙСКИЯ НечаЛi:lИКЪ, веднага, се

Вl'УРНoi\ХЖ нъ Общинското У правление и съ RИ
кове, КР'I>C'Ьци и заllлашваl{ИП llрnдлагахж R'\IeTY
да орЪдаде. URIlI:titНЪ биде цълин Общин. СЪВ1>ТЪ,
коиго взема l'ЪШ~l:lие да Ct} непръдава общината,
до

ГД1!ТО

се

неукажжrъ

причинитъ

става

съ

кмега си

ИЗ,1I1>зоха отъ Общината,

еДIIНЪ

стражар1., напълваИIШ

пушката си, протърча въ

двора на общинското

упраШlение

Ср1!ЩУ полицрi1скин

(общината

Сд'!,дъ

AOM'j-.).

е

него и Око

JlИЙСl~ИН На'lалнИI~Ъ съ двамаТ1:1 ПРlreгави, стар
ШИf1>

и

жеНlI,

почти

ВСИЧКИ!'1> стражари,

атакувахж

uлелин

общинmшя

отъ оБЩIIНСКhТ1!

нага се полви

служюцп

когото стража (J1l1'1l на почнжхж

frН1ДСКНТ1I

БЛЪСК8Иftи и

Появи СС
конто

н

тукъ една

по

глаВИТ1!

аГР,НТIl,

агенти

уJ.рнИки ги паИ

шаiiка. Оl'Ъ

съ дървета и

налагаше

пожарникари

Вед·

ОltрЖЖIIИН Унрпвитель lIъ{'въ,

НJ>КОЛКu ДУШII,

милостиво

и една Цl>ла

се зачу!

1I

и пожарникари,

НСМИЛОСТllRО.

боево въору'

дворъ

11

ВОЛНИТ1I консерпат()рсr.и гuнения на, учителитъ

за раЗl'урва

нието 11. Управителя и тричленната КОММИСШI
сс nЪJ'нжхж. Но тъкмо по ШlаДН1!, ког ... то съ

I1зхвьрлюватъ на улицата

стои като рИба беЗГ.1асна срtщо нарушеНЮII'а на

Нllтрапената

тричленна КО~МИСIIН отиде ВЪ градско·оБЩflUСК(}ТО

КОЮlНдата на

3ающъ'lъ за Народното lIРUСИ1>щение, произ·

отмt3нилъ 'rая практика и е пр't.дставилъ за на·

като

кждъто

Ний отъ сега още 061Iвяваме, че В.

по

~o вВурzазо юысozо си

АТ,аnасоао, по тои е

а не като

които,

IIЪМЪ

да

повече отъ M1>C€ЦЪ, ВаРUе1lСlита nОЛUЦZLЯ, по
е4
1lа заве4е1lа 01'0 l1рlЬ4шествеUllUlса ;му nРG1стшса,
е вортuла 1lеЗа1Ш1lllU U nРОU.1вОЛ1lU работu. ДШJICе
lIeTlco

поне

ИСПlIТUЮI

УЧИ'l'еJШ,

съ учебното Д1!ЛО, освт.нъ ДВ1>ГОДШШIO С1'JIН\.телно

бсзукорuзнснно учителствувани е въ СОЛУIIЪ.
Да, Писшия Учебенъ Съв'втъ напълнО
оправда надъждптъ и ОЖIlдаиилта на DеЛlIчкова,
заЩО'I'О той съ прочутия си Учеб~нъ l{омитетъ

о nezoao вp1b.~ce елuно 11ристово е Ullтерlluрало

сь

даскали,

се Il:lRърТIJатъ,

ще 1JУХНЖl'Ъ в"днаГit

каз

(?) тоЙ В1>ма

ония учители,

UТГД1lТО

ще се здобисмъ

да

които, въ присжтствиеп)
има "д06лестьта"
да се

взглеДОВСТ1! и

Клубъ'l'Ъ на Народната

Кой не

обича

КuЙ не знае,

наведената отъ пр'Ь,цшсственника }Iи
практика;

нагр'hliYiТЪ.

ваме, отмъстителното пuведение на тоя. "са.моот-

хtJорле1l0" Величковъ,
на 40 души УЧlIтели,

е стапл,ло 6е8Ъ мое 8паНIIе,

~ТННЧГUЖР'НJ1ето

()тдnлеIlI1С,

Н1!КОИ 1rлuсааn

Ч.tмuва дъека

положение на

.Праiцанието на Петко Атанасовъ (интерпираниетоР,) въ г. Bypгa~ъ

че

ИЛИ

ПО характеръ 11 уБЪЖДНIНIЯ
'днеШНИТ1!

061!щавави работи и

познати за ВСЪКfI го И(\I'ИIJ и?

ковс:еРБАТОРСКО УПРА:sл:еви:е.

еме сигурни,

членове на В

Кол не зн,н', че м ръ К Велиqкоnъ страда

стане

пр1!СipОЬ"КТЪ мър

В,У\Тр1>ШНIIТВ ДМ:1

смъ'ш,а

ПО ПОВОДЪ РъЧЫА НА М-РЪ К ВЕЛИЧКОПЪ.

сега ШШ1>СТНО,

ногато

некаме

IlаР1'ШI К<1ТО СП~ЦlIl'tлно

души. BDPOJIТHO тази ци

възможно по ·хлаДIIОIСрЪВНО да

щс

1~i:!I~TO не оБЪрНUХJk\

21. СПОр1>ДЪ тур
500 души, uбаче,

посолствата за

1000

които

на l\illниетt'р. на 1Iаl'()Дн.ото t1 рО('.В1!щение и
присъединl'НИf,ТО му къмъ Министерството на

СI~ИТ1> ИСТОЧlllЩIl имало убити до
по

ДfJцата на кон

Нии давамс гласъ на горнето оФициално
саМОП!JlIзнание, като Н'J,рпаме, че и то може бl~,

за

днссъ

за

Ct'рваl'ОРИ, либерали, русофили, ('\,людоли:щи и т, н.
Да 1 деМОl':iЛ.t:ицин га се З<lГ,I'I>:ЦII нече ВЪ учили
Щl:tта и ако тъп отиде за дълго HP1l\;1~, ние
сме пърВl1Т1I,

се налага като журнаЛlltlrи

отъ арТlшлерпПскип арсеваль. Въ

отъ I~ОПТО убити

СЪВ1!ГЪ,. освънъ да прокуди н,.Н ;l;оБР:IТ-В СИЛИ
да дезертиратъ отъ учеuното 81\;I;О:l1С"ВО, Дlt оБЪр

не училищата ЮL И), НВР"ИЗ1lНСКИ ГН1!:ца и часъ
по скиро да 3.iCTaBII Гр;.tжданиТ'h да СИ откри
Ь"к1'Ъ училища на ПОЛИТI1'Iескиl'.Б Фракции, т. е.

ЦI.пта,

Стамбу.1Ъ на НUltзаЛ(1 б'вхж Н1:1падпати ЫР~IеIlСКИ
раБОТJlIЩII,

I( POCB1Iщение. Никаква "задача" нвма да по(\тигне тон

не се дават'Ь подъ сждъ З:1

други сериозни закононаllушеюш на аД~14IIиетра.

динамитни

11 11/2 ОЮI дина:митъ бшlC llзетп

на· съхранение

ва, ды,oo сс харчжт'Ь напусrотолкова хиляди
ХИJlIiДИ ленове за И:Jдържка1'1t му, когато сь 'fltЯ
ХИJlliДИ: M()Г~ТЪ се УДОВJI~lНОРИ мкого по В,ЪП>l

не ще, да обърне внимание на прокурорството,

или за АНГJllШ, Отъ служаЩJII'В въ банката сс

отъ

с'ЬстаВ!lI{IIС на В.

C:}\fOTO

се създаватъ дtла само противъ опозицинга и
ГД1>ТО Цt3лъ рои прок.урuри И сждии се надареварватъ съ наи l'олъиа готовность и усърдие,

l'ИРЗНИ

единъ Англпiiскиii вапоръ ЗJ.минаватъ за Малта,

СЪСТОJlЩЪ

самостоятелни и ако

туй да гзраНl'ира'IЪ своето мате Р1l8ЛНО полож('ние. 11hMa но ГОЛI!1'Щ злочестина за гражданитn
отъ тази, al{O 1'1! поне о Г'» с,у,дилищата не еж гаран-

пu;'f,ъ

б1>ХЖ заведсни въ П1l1ЮВИЯ катеllЪ, съ

~

ОГКОJ11>, още при

У'. ОЬВВТЪ, УЧИl'елит'В си дигнжхж ДОRfI/lПСl'О отъ
това у"реждение и сега всtк()Й единъ съжелн,

беззак,ошшта си и за привиmенисто на Rластьта
си. Те:лщо II горко на, '1'I)3И държава, въ която

наИ С1!ТН'В се

",<11"})

ВЪПРОСИГ1> 'l'ЪП, както се Д ,ктув t ОТ"Ь съвnстьта
,IИСКIШ О1'Ъ НУЖ,.(lIтt на
нс1 чденовеТfi м У И И .
у'шлищата ни?

обнсним"'ь

НИЦИТ1!, начаЛНИЦИТ1>, ористаниТ'В и стражарИТ1! ющи нужди 110 Д1>ЛОТО на Народно 1'0

~L'a на възду,

\.
ха. УСЛОВИЯ'!''' Ь,

партизанско

сота и стаНЖ'IЪ Ж,МJtи ОР,YiДIШ въ ржцыъ на
управницит'В. Нии Н1'!ма оснънъ да съжеЛflвuме
Тalшва държава, ВЪ коятО МИНIIСТРЮЪ, упраВ-

И Л Д o i \ ! > - " (съ Е
1 р-

,

JI

да си

еждилищата не паднжг'Ъ отъ подобающа си ви

'\'vссюш драгомашlНЪ MaK~
""·~;"у,тщлъ тогава въ

И~~I'Ь......

можемъ

тераЮlчеClШ режимъ, ако прtlдставптеЛИl"В сж

на ерМСНЦПТlI, С,JI~д,ъ еДИLIЪ часъ доидохж: единъ
адютаНТIIllЪ Р'
'~1IJtия Везиръ, генералния ди-

мер

не

какъ е ВЪЗ~IOжно да се аакрепи еДIIН'Ь дълъгъ

11 бllЛЪ затворснъ ВЖТр1!, било позволено да иджт'Ъ
въ J(
''Т JIДЖЗСКlШ дворсцъ, да занесжтъ условията

реl~ТОръ Въ
СIIМОВЪ, У"

Иии

4.

кодове' не

IIзхньрлеЮI'гl>

на R1IКОИ

ОlЪ

КОИТО

веднага 6ликнж.хж кърни по fJIaHlIl"I>. 'Гуй ПР1!Д
стаRлаваше

едн;], УЖl;tсна и

кърВl:lва ('цена,

ге

казавие пристава!' (13СИЧI~ИТn присгавн сж още
на служба и никuii не е даданъ подъ сждъ Р.)

и поБОИТ1> п истезанията на. които ПОСЛЪДНllТ1>
6nхж ИЗJlожени по участъЦIIТ~ и по затворитъ,

па тая законпостъ! Обаче,

не се осмт.ЛII да заПIlТi.t, да протестира и да се

нина,

ПОДКР1>ПII вСИЧltO онова, което се е пр'Вдписвало

застжпи за ПР1>махванието на

турско Вр1>ме. lIечали!) ставате ва зрителя, като

бенно на Варненската.

уиствевни

Браво на подобна отнровенность! Ржкоплещемъ Втора е вече сессията на В. У. Сьвnтъ Il нuкои
това

пис!t'IO иде ~a

на' Стоиловата деморализирана полициа, а осоПолицеИСКИТ:I> беззакония и

станали

за

насъ

повече

отъ

тин

безобразия.

испарения, прtспокоино дълбаIЖТЪ

дивил азиатецъ

вlЖТЪ

гото,

но веднага тия бити и ранени

та

Jl колко поди-

иски О!lганп е ДaJlа под'Ь сждъ?
НиН ПрНШШЪ този апелъ

'защото сме

•

сполетлтъ

~СЖТ1>

н

уб:I>дени

,

OI~YIJOPCTBO'fO,
на пр

ЧС повсчето S-НШU, J.ОИТО

с\ "ОIlС1'И'l'УЦИОНШt държава се длъ·
еДl1... н

а Н

атрапеното

отъ

раннна съ такава дива п звърска SJрость, Kal~~aTo

аксиома,

че

не

виждатъ, I~aKBo Т1!хниТ1! Изби·

капризътъ на една жена,

,

ПРЩНtЧitше на JЧ.ЪВ

ca'\lo

M1!Pltll е взела до сега

l'

1'0

каквато ДОВИТ1> баШllбuзуци вършехж въ

Фондътъ съ дневни и пжтни и оглушки се пра

l'Я за Пр1>кративанието

це

гледаше всиql~О това!

произволи сж

ратеЛIl КО.Iлеги, :многогодишни първостепенни у.

на злото

подобие. КОСМIIТ1! на ЧОВ1!lta настръхвахж, l;aTo

ВСИЦlШ МУL~атъ, ржкоплъщатъ на Вели'IКОВИТЪ глъдаше, че и българИНЪ-българина био и на

\:М1>ЛО 06ръщаАIе вниманпе'rо на ПРОКУРО!Jската

власть и питаме LYi. какви

рОИТ'Ъ на КОЯТО и~гд:r.ждахж ЧОВЪЦI{ въ ЗН'tрско

властыа

народно

чители, се хвърллrъ на улицата вср'вдъ зима за
на

еДIIНЪ ПОI:!IIЛН1!ЛЪ

серсеМIIНЪ, на еДIlНЪ отчаннъ партизанииъ!
На 'l'aI~ЪВЪ У чебснъ Съв'Втъ МОЖСМ'Ь ли да
се uБЛ1lгнем'Ь п да повврв1tМf1,
сърц

е се 'гр

6
уче ното

,.

че

тоН съ при

Jlжи" И раv()ти m:!. ПР1\УСII1>ванието

ни Д13:IО

на

11 Чt' ще обсжжда и ръшава

рестувани

уда1JИ
отъ

въ ПОЛИЦlшта,

съ баСТОRН

'"'ХЪ,

колко граждани
ще

си

ItRTO
пр'lН'Ь

НеС1'игаше дру_

гърбътъ

'геzдя

к'Ьмъ стеl~ЛИ·I.t.ь

съ
иа

ДУМИl't,'

.

васо I

бидохж

а

управитеЛ!l lI1>евъ

юн'ато го откарвахж.

Пъенъ с,} обърн~

туло

обладаRа.

'"

едного

IIодиръ

се

у

13иii сте

'

ту",ъ

•I
tу,Л€о.

и:р? и

туй
нъ-

lСрУ-

ъ

тели! СВОЛОЧJl такива'"
111>КОЛ&0 01'ЪllОДСТР
ка•
тия граж-

даИIf, кuито имахж СМ1>ЛОСlьта да му възразIniТЪ,

Брой

СПОВОДЕНЪ ГРАЖДАНИНЪ

4.

l,Ie бългаРСКlI1Ъ

ВmТР1)ШНИ .JОВИНИ.

граждани данъкоплатци не могжтъ

да бжджтъ сволuчи, 6идох8i. сжщu 'l'aK8 и.ресту·
вани, между които и бившил ПОllu8СКИОкол. Н·ltъ

Левтеръ Хумбаджиеl1Ъ. Слъдъ туП,

ItOrOTO

новъ,

'1' ака

нъr.шшс

на

МЪСТОllриклюqенне'JО.

11

се свърши 'l'Ш:Нl тревожнu.

сл'Вдъ което бидохж разставен и
общината ираспратени
много

конни

кървава сцеНё1,

постове

пр'мъ

патраУJIИ IJЗЪ градътъ 01Ъ

С1Р1;\жари,

за да l,аспиляватъ граж

данит'В да се ве събиратъ. При все това, граж
данитъ пакъ по звука на ltaибавит'В,
часа

послъ

пладнъ,

се ст'Вкохж

къы1ъ три

на брои около

ОТо В1мрад." съобщаватъ, че тамъ се рас
пространн

ВИ{'ши

на чело съ една

шестчленна депутаЦIIЯ,

която си иабрахж, отидохж ПР1>ДЪ Окржжното
Управленис и поискаха отъ Управителн да ос·
вободи арестуваНИТ'1I

и да ходатайствуна

ПР1>ДЪ

МивистерС1.'ВUI0 за утпърждананието на Ilзбра
вата отъ lраждаНИТ1> 3,членна Коммисин. 3а туй
посл'Вдниuто

тоИ даде честна

дума на

цин та, че щсхода.таИствува,

.видл: щемъ.

А аа

но кuИ

депута

....

анае

ареступаНИТ'II, uтказа да ги

освободи, попежс велико пр~стжплеНlIе били сто'
рили и ще ги ПР1>даднлъ на сждеБНИТ1> власти.

Много отд'Влни протести се отправихж отъ граж

офицери

и отъ

на

искат'Ъ

да

Сl.lалIЖ.ТЪ

крахя

и да

ДЛЪЖНОСIьта

внезапно

и lI:j'!> ~рмилга.

CI[

Краль

Миланъ иска да· се въавърне въ СърБИН, за да
борн съ раДИItаЛИl'Ъ, а пакъ кралица Ната

CIj

въ

съ

НtJltолко

планове

и

напръдняци,

ако

ве

иска

УСП1>е,

ще

да

си

осуети

зuмине

за

Всичката

-

поведението
брахж

на

еllропеиска

пресса

ерменциТ'в и ItRзиа,

наи лошин

ыомеН1Ъ,

осжжда
че

1.'1>

из·

за ПОСТl1гавие

на

СI.IОIIТ'В ЦЪЛl1. Надеждитъ за 1.1>ХЪ еж мнигО малки
и

даже, съмнителни.

О'l'Т'llглихж се.

Имахж съ тъхъ си два

сандъка

На всичко това нии ще кажем'!,: .модерна

епоха, модерни у праввици, моде,рна управин!
Да'JlИ тия модерници не умръзнахж на Н. Ц.
Височество! Нъма ли тон да тури Itрuи на Т1>ХЪ?
Нима българския гражданинъ се кръвнини ще
гледа? Н'Вма ли и за него честити дни? Нима
той не е достоенъ да ЖИВ1>е и се развива мирно

и тихо,

ами се такиви

тревоги ще пръкарва?

И търпението има край.
lIри затваряни е ва писмото си ваучихъ се,
че вратата на

ОБЩИНСКОТО

управлсиие

бити отъ ПОJIиция:rа и натрапената

еж

3 ·членна Ком'

мисия взема управлението на Общината.
щемъ

още що

17

ще

AВl'yCTЪ

се

1896

раз

и нс се съмнлваlЪ

че тази lJизита

ще IIMa голъыо значение за бжджщитъ
нин на Руссин и Австрия.

ошвайки ()тъ Берлпнъ за Руссин, се е внезапно

м DС Т Н И

силия. Англиискии и

ФранцузскиИ

наблюдавахж. Itачванието имъ

-

Въ Д1>вическото УiJилище

наМ1>рИХЖ

-

на

65

стационери

този вапоръ.

ItЪ

Кумъ,Itапу

бомби;

Ерменци отъ по високата класса не биле

закачани,

но

между

'[1>ХЪ

влаД1>е

паНИItа

и

т1>

искатъ защита отъ посланницитъ. Вълненппта въ
Цариградъ още не утихнахж и ако не вземжтъ
м:hрки за ус.мирнвание нафанатизираната турска
сганъ,

могатъ' да пострадатъ

христиани

и

отъ

други народности. 3а много ОТД1>ЛНИ СЦ1>НИ отъ
звърствата на ТУРЦИТlI съобщаватъ\

во

Н1>маме

м'Всто да ги опишемъ всичкитъ. Убитит'В и обе
зобразениТ1> трупове съ кола

бомби

II

Н О В И Н И.

Научаваме се, че Санитарната Дирекция

-

препоржчала на м'Встото па Д-ръ Гълъбова пакъ

в'Вкои си Д-vъ Бондаревъ, за когото, като слу
жащъ въ Пловдивската БОJlница за ОПЕ'рациитъ,
расправятъ не Пр1>ПОрХ~ИТСЛRИ работи,

ствие на

които

БИJlЪ уволненъ.

ПОСЛ1>Д~

СегатоИ

ще

дойде у: пасъ, гаче ниft Н1>маме въ Варна. свои

доктори съграждане! Обаче за нашето градско
общинско управление трЪбва Гължбовци и Бои
даревци!
Съ назначението на нопия санитаренъ пер'

-

управление

Тр1>бва да ур'Вди

Нека взематъ за

KMerCTBO,

столичното

па

даже

ства и ВЪ малкитъ

градове;

се

граДСКИТ1> санитарни

приглеждатъ

11

. насъ,

ГД1>ТО
щото

въ

н~допущатъ
ДОКТОРИТ1>

гдъто

този

да

позоръ,

протнгатъ

публичнит'В да имъ плащатъ

тъ за

глъждание

да

и

по

този

ресувани. Градския
Л<lчава. заплатата

наЧИRЪ

кмет·

пуБЛИЧRИТЪ
ОТД1>ле·
както

ржката

всъ&о

на

пр'В

ставатъ заинте

докторъ Трllбва да си

и

повече

у

по

нищо,

да вземе незабавно наи-строго

frI~РКИ

за

ПР~'

Te:Ib. Да се допустпе противпото, знаЧII, да ДОПУСТНСJll1
че пазначеНllето на учитсля е

на насто}!

Отъ всичко ГОРЪИЗЛОЖСIIО, що се уБЪДII ПО'lитщ

01\1'. УЧll.шщспъ
Te:ICTBO пе о имало
ШВ!

за УЧlIте.lЬ

СЪВ1отъ,
право

ще Р'ЬШII

11

че Г,ШЛIlЩНОТО

да отиа;I(С

ШlСТ(1

да мс

Шlзшllt'

)·'1I1TO:l.CI\O

да МИ се даде

J\I'ncT'l

въ Варuенскптъ Основни учплища.

ПIlПлагамъ: ЗР'влостно спидътелство, 11 ДВ1> сш!·

Варна,

10

Българска

Августъ

община

f'ДIIV

11

год.

1896

- На 23· й того, въ Петъкъ, труп. "Напръдъкъ~
ще прf.дстави пиесата "Руи.Блаз·ъ" отъ Викторtl
Хюго. Пр1>пuржчваме на публиката да почетl.i
ПР1>дставлеНl1ето

съдържаНИI:I

"отупванието

на

т<tЗl

" ..

Х. Яхия, интимния приятелъ на Стоилова, се отцt.ПЦJ

отъ БрЪЧIЮВЦПП Стойковци, lЮИТО, като отхвърлени ОТ'Ь
всички граждани, пръпор.к.чватъ се за Караве:lИСТИ
ОТl:РПТО

ео отказватъ

правителство,

ТИllата

си

което

спрямо

О'ГЪ

даровитт>

Оl\о;lНЙСlшт'h

пача.шици дерижира

ТУБа

n

из'Ь OI'р.Кl'а,

на

А че BapHeHCltoTo училищно настоятелство
партизанст вува,

които то

а

не

ныаквии си учители,

постоянно обвинлна въ СВОИТlI

новления,

даваые

мъсто на

долното

поста

прошение

До ПОЧUl'аМtиu Вариеuский Окр.
Учил.ищеио Cr,вrbT'rJ.

каидидатит'n си въ

I,ypc'!>

въ ГР. Солунъ,

до']} години въ Вслесъ 11 една година

дыъ помощшшъ·стаТI1СТIШЪ при ТУl\ашпото Общ, Управ·

-

l{ато шс.таехъ да продължав::шъ

ПР'ВДСТОЯЩИТ1>

столнна КОJl1МПССПН,

щомъ

отъ трибуната ВеЛИЧIiOВИ думи, а именно
оставнтъ съ· хиляди-хиляди uвбпратели
ня на IIзбора

-

п ЩС СО JlIЖЧ.У.ТЬ да спечслы:.ТЬ,

чи. ОI\олиfIшшя

се! а

заl\она

3

1\1:\COBCT

за да ПnlЪ С!lСЧСЛU

!l.Y,Th

На

м'встото

на хаДilш·}lХllОВЦИ

му С назначенъ

JI

сс

ПРОn11Дия,

натъ ио 1I0ДВИЗIIТ1> СП изъ Варненско

за

нието на Народиата" •

б:1I\а

,много здрав'ь

съ добрп спосоБНОСТJI Ковчазовъ отъ

n

IIОЗ

прt.УСП'Iша·

...

Аобричъ. "Тукашния НОМОЩRlШЪ па О"о.lИЙСIШR
IIЗ1>

ОIюлията съ приготвенъ CIш

сыIъъ аа шшдидатитъ на общинскитt. С'ЬВЪТНIщи. 'Гой·
убъждавhЛЪ насе:Iението безъ друго да ивбсрс lIрt.по

МИССlIЯ,

Kal,'!>

стои ра.ботата

обаче има вече подадено

с.ж.

биле одобрени оть

У чи

е

па

!lо;rОЖIIТСЛПО,

ОП,lакваnио

за

не се зпаеj
пост.к..пката

му д() О!'р.к.шното Управление, реаУ.1тата на Iюето що
ВИДШIЪ IШh"ЪВ'Ь ще бжде".

"Ва граДСЮl'rt ШI JIзБОрJI ЮtШlп':t пародпшtII па
РОДllо1l1 тъп: БЪ иран на. мt.щща Тр1>бва,~о да сс СJlI1,IIII

да пронаратъ

II

отъ СилистреНСI\И

нарушсние

lIачалНIШЪ Дундевъ .за трсти

lIla.JO

другъ.

но

уволнява и Юlзначапа отъ l\lшшстерството па Вх.ТР'IIlП

ще направи Султана. В. Р.).

шшше

пея

въ денн на избора, Но и съ топа ни·да лп ще сполу

llзборu'lЪ

в:шанция

по.

С, че Кметството опрости глобитъ на ВСIIЧIШ търгоощ'
глобени съ ИСПЪЛНIlтелни листове

тель; обаче, то не ме Н<J.зпаЧII, IlOДЪ пр'nД;lOГЬ, че п'!>
1\ога'1'О

да НС_ С/.

20:'-:30

чеСIшизбора бuзъ Енибаиаловци. 3а ссга паЙ·важнот(

оирt.дt..!сиа Добричъ за

значенъ

УЧИТС.l

заянлспио па RарпснCI\ОТО

-

па

лицейски стражари да ги бни.тъ И пстсзаватъ въ де·

ЛIIЩIЮ Настоятелство съ молба да ме lIaiшаЧII за У'/И'
вапанция,

оппозиционеРllт'h МУ об'I~

Гражданитъ с.у, ръшени точно да ПрlЫОЖ.у,тъ I\аЗ8НIIТ'.t

залвихж, че Султана и държавата му сж изло
жени на rолъма опаСЮ)С'1 Ь. (Да видtшъ - какво

подадохъ

общинснн избор;

щаы;.тъ да поддържать I\аидпдаТПТ1> на правите:rСТВОТ(J

лсние.

стnуваиъ,

да

при6llР~

г. Управителя съ съгласието "}а ОБр. IIОСТОШlllа }\ОМ

отъ ПСТЪРЪ Глушкооъ, ЖIIТОЛЪ ВарнепClШЙ.

Свършихъ педаГОl'ичеСIшii

иаРТlIlJ

мъсто

06ъщава пмъ да растуря пепавпстната Оl(р.v.жна П(J

р.к.чпаНИТ1> Rандидати, защото

ПРОIIIЕНИЕ

C1l

ваедно

народиата

първо

поди

СтаnrБОЛОВИСТllТ1> И Радос.таВПСТll'f'h, за да спо rучи СЪ

Началникъ трргн.к..

безъ никакви коментарии.

въ

Пашовъ,

-

аД~IЙНlIс]раторъ,

като

1/.

на днешноТd

отишло

Управuтелн

единъ JltНОГО

ловци.

на публиката.

пада.1СЧЪ

Руссия.

нитЪ Работп по желанието

впечатление

lIOддърж.ката

мпого

се испълнихж слабо. И:юбщо, пиесата не направи

-

е ив

~ Народната партия се расю.ша. Татарина

добро

само

на браШВННII

доп и ски.

кратяваиието на кланета и на бt:-ЗрЪДИЦИТЪ, инакъ,

~~

да слугува

СIШТЪ граждани.

J\lt.РIШТ1> и тt.ГЛИЛIштt.,

главенъ УЧIIте.lЬ пъ Кюстспд:ка (Ром.ЫШR), н, папос.:rt.·

поискали

06ра

зованuе и, въобще неГОВIIТЪ способности да бл,де учи

На 17 того, въ СЖБOn1'а, М1>Сотната трупа
" Напрiщъкъ" пръдставп пиесата "Х;у;шовитъ"
01"'(, Иванъ Вазовъ. РОJ!ИТ'l\ на "Огранджата" и
"МакеДОНСItи" се изиграхж добр1>. ДPYГllT1> роли

-

патрони.

nоfIскитъ,

чаС'1'нl

пастояте.1U,

ВlIнаЛI тр1,бва да сс взсма за мtрило неговото

ГраДСI\ИЙ Мировиii С.кдтш

Бяето ва

на

I

IIиш.а.тъ пи О'ГЪ Силистра:

учителствувахъ

и

да услужи

учшшщни

човалъ въ Испанип l' ПРllДИ 200 години,
пълно применимо въ България.

_ Посланници1.'В дадохж на Султана {'дна
остра нота" въ която, предъ видъ на бездъист
ПОJlIЩIIЯта

пли на всичкит'h

МН1>ние.

носъха на гроби

динамитни

да.'IlI той е съгласеnъ

на едного

едно удовлетворение на въамутеното общественво

щата и хвърлъха въ морето. Допълнителни CB~
ДllНИП съобщаватъ, че наМ1>рПХЖ още 17 оки
дннамитъ и87

отъ това,

Научаваме се, че градскил ни Л1>карь Д-ръ
Гълж.бовъ е вече уволненъ направо отъ Меди
цинскин CЪB~TЪ И даденъ подъ сждъ. Това с

ния

кои

ще се СЪГ.'IаСJl

мене, че положението па УЧllТСЛН не трt.бва да завI!C

ното

примt,ръ

Шефа на ерменскитъ реВOJlюционери,

t

'1итаеюlЯ Окр. Училищенъ Съвътъ

хубава и съ съвръменио съдържание пиеса. НеВ

и въпроса за коитрозш надъ ПУ~Jl.ичиитъ. Стша

то окупирали О IToMaHCKaTa банка, Г<tрабетъ Га,
ра, съ 15 другари Сllдналъ на Французскиii тър
говскии вапоръ "Sironde" и заминжлъ за Мар

aliO приеnщ ОТГОВОРIШЧОСТnОТО'

съ ПРИСЖТСТВl1ето си

Т1> да заразпваТ1> населението.

И8Ъ ЕtСТНИЦИТt.

освt.IГЬ

вt.СТПLRа, lЮЙТО щС Cl\ шздава отъ Г на П. Бобчев(
(Оп, Н.1уба на Народ. партия Р). Ааъ МUСЛЫ" че

Съ поqитанпе: (Под.) Пвтъръ ГЛУШКОВ'Ь.

поминжлъ.

соналъ градско,ТО

г.

особенно nъзнаграждеПllе. 3паЧIJ, за' JIIеш?

11

НUПЦIIЯ П'I>ма,

отноше·

- Балканrката агенция ни изненада съ
новнната, -че Руския I{аНЦ,lIеръ Князъ Jlобановъ,

Видя

случи.

.

УЧIJ'1'С'

uтъ КюстендженсшlЯ l)ългаРС1шI1 У 'lИлпщепъ КОМIIТСТ;Ъ

доидохж пръдъ Окржжното Управление, Ср1>Щу

патрони.

объща

наи блr.скавъ

депуfацията

щикове, ио когато разбрахж каква е работата,

1\11{

ДЪТС.тства отъ ВелеШИ!tта

во кои знае ще лн бжджтъ уважени. Тр~бва да

T~XЪ ИЗJlЪ30Хж. единъ взводъ воиници съ насочени

м'nCто

като

'lоА

- Сжщо Ц1>JIИЯ СВ1>ТЪ се занимава съ пре·
биваВlIпта на царя въ Виена. 11 риема с билъ

данит~ дО Н. Ц. Височество и М-ръ Стоилова,
добаВIЖ, че когато граждании, съ

ПР'I>д.10ilШ л,а приема ОТГОВОРПИЧССТВО'1'Она n1,е

толпт1>, а не да учи и Dъспитаnа дъцата на Бъ:тгаг

странстно.

Височество за расту рванието на съвъта, изказахж

се,

адюганТIlНЪ

е, че llUЛItОВНПКъ Чириqъ е уволненъ

лия,

шитъ

пърюш

СТlIе с!:' Оllропергана о'/ъ Б'Влградъ, обаче, фактъ

Т1>3Н

ltоммисии и ПОИСItахж да сс утвърди оная, която
Т'В си избрахж на 14 того. Слъдъ Tyii, сЪб!нJВ

че

въввърнатъ кралъ Милана на трона, Това нзВ1>'

'души въ читалището и слъдъ като ОСЖЮIХЖ

изново пакъ нсдов'Врие къмъ натрапената 3 членна

слух'Ь,

кралл Александра IIOЛКОВНllltъ Чиричъ съ двама

постжпката на Управители, взеха резолюцил, СЪ
колто високо протестирахж аако арпдо Н. Ц.

800

Сега, Г-нъ П. БОВЧСВClшii, У'Ш,Jищепъ настоя
!I!ll

RОЙТО тъi\Мелъ да IJздава,

беаъ Дit CI~

знае защо, биде арестуванъ lJ аДВOIщта На6аджа·

Стр.

пограничната

рота

JI

OДHli:OBHaTa п:\ nОЙШIЦитt. била

1

ИДУЩllЙ,

11.111

в'ь

денн

Иа

ПП; 1'а1,а щото СЪ ВОЙСl\ата ще сс стар:.IIЖТ'
l(андида.тпт'I>

па въта па гражданит'I>"

на нарОДШЩИТl>,

....

а пе

'"'.

Отр. 4.

СВОБОДЕНЪ ГРАiRДАНИНЪ

Прtславъ.

М

ш.- ПЕААГОГИСТЪ, МДТУРДТАНТЪ съ дв'!>

" ШШС1'СРСТПОТО Шl ФппаНСlггJ. съ I
Иъмъ люБИТеАlfтt на инижнината.
,Л'\)I\ПО Прl>ДlIllеnllIIС З:1нов'!)дпа да <'С нс пеll.1:1l1l:t. I ,
'j"JIITC:IHT'nпо"
,
Улиямъ Шекспиръ (' ЩIШЬ о'1'Ъ най nc.llrrm'J"J; пп
.
lШlIJl!I 3:1 В:Щ;tIЩПОllПII'j'l. ~l'Iн:сцп, '1'ъii
са
I'С,1II
11 IIOCT". 'Го;' 1:(' ("11I'1':1 3,1 IIрlЦ~Т:1:111 П' '1. 11;\
1'0 Т'В се Ifо.:r:зупа.щ (~'I, Хр:Ш:1, оU.l'J\I;.:ю 11 IШ:1Р'1'11]!;)
еЪВ}J'IЩСIlIlОТО лр \~J:lTII'J,'I'(;Ij 111';:."';1';10, СЪ1IIIIIIШIIнта ~IY
~lШiaIЗIIП.
О'1'ъ
Дl)}'I'~
"1"
~l
11
,.,
•
,. v
Р,Ш.1 .\ пнпстср. па
р()(·в'!.щс.
е,,, Ilр'I"I(~ДСIIII 11;( Щ',I'I,;Il (J:JlЩII
Н'ЦI, 1'.1:1Ш1 Р:'Д'IIЩIIII
тето O'IHIfC сс Р:lСПО})'IЦIl.rо да сс пr:п,]аТIf шщъл() на
11
110
1I1.r;0.И;О II,\;.ПI 01'11("1;('1':11111.
IIt~'JJ Т().II,\IIЩ
в'!>!:;\
IШ{ УЧПТС.111, ';Онто Щ(~ О'1'Ul1ватъ ПО(~lIl1а'1'а СII ТСI'оба. '
I"Щ 1, ТВ Щ) ЮI IICIII'i[,Ja 1'[, !! 11 ~ I IН!I;1ТЪ у III)()СIIВJ'С'ШI'/·J.
йJ( ДВ1. ЩШПСТСРСI;JI. заПОI!'J,дп сн IIрUТlIвор1"I,У.тъ П
нарОДII, щото С е"ставсна H't, ,а UIl6.111О1·раФIlН, аа 113Y'I'
QIШ3Ш1,ТЪ, че СДlIIlЪ МППIIСТРЪ 11 равн, а другъ ра:зnа.нl,
па.ннето па 1, што ШI:l lIu::ulHCllll куреопе въ СПРОlIСН
'Л1I пы(ъ чс, ДПС1l1ШIТ1; I,чm:ип Шt брашнснпн чова"l1.
~Ж сс за:IОnшш ССIШ03ПО

за ДЪРЖЩШIIТ1.

III;()JJО~IШI И,

[О обичай, захпащатъ haii-паПР'llДЪ О'1'Ъ У'ШТСЛIIТ'I •.
[р:nс.1aI3CIШП УЧП:ШШСIlЪ Инспскгоръ еъ JW 8~8 Te,H~

2

за тан IIСр:13uрап

Провадия. "Разр'вшспа:ш с ПЛIl нс д1шшс'l'ОР'
l;ршза,

t1\aT3.

за ТУIШШНIlГll наРОДШЩII тя сс р:1Зр'ЫПII

по

най б:ЩГОllРНПТСНЪ

][. щастшшъ

{'а,

щомъ

c.:ryxoь,

fфда1.'jJ

сс

З:1

ПрЪСn;,~

състашшие

ново

Н:1'1II11Ъ.

UCAlJa.

че II:1Ji'ВЪ3~10;r;Н1Ш IЩН,

МIIIШСТСIЮТВU

С

г, Др.

И въ lIашата 61.;Щ,1 IaIllЖ!Ilша
СШlроuптt

IШСС!!

С,У.

прtПСЖД:lПII

'lII1'а1'С,1II'1' I; да сс

h

С.11;дроща'1'а

I;O.1TO

IIрогра,Шlа:

01''1>

шсствупа

одппъ

1) Betm.!

ще се П3.10ilШ

11

П)l,сяуа

ще СС

етюд'!>,

ПРUС,1't,ДIl

тпето па хар:н:тврптJ, на ШСI;СIII.lРОВIIТn герон;

ШlCсата ЩС Iша обаСП!lТС

IllII

..']\1атъ

1;011'1'0

l'lН.Шf,;J,

спрямu

Т;iЯ

ФрaIЩИЯ,

пс сс изм1ШЯВ:lТЪ

3:1

се

ОЧJС!Ю)JaПДУilатъ

I\:I.II'"

1"tшп:ш да

-

l(aIШОВ<;lШ И;Iубъ,

ИОlllПИТС, д'ьдо Цашювъ

,.

на ТЪ.1lНптt

YIlOT1,'I;OCHO,
пр:tвод~. II p'nno;l,:t

С3IШЪ, въ IIjJOза п подъ
Райнавъ,

110
псчатнп

1;0.111

llc'nml

I

РСД<ЫtТОРЪ

на

въ гр, Варна 1) лева,
'\Ъ}Jзапи

по

отд'Влно

" '1' еатраJша

па uсшша

па

г.

l;ОIПО сс заПlIJlI,\,ТЪ

щс ЫОI'ЖТЪ да

пмэ:гъ

.ICB:t, l!JJ'IЦПJаТС1Ш.
АGОПl1рашlCТО 11 ВСПЧIШ 1I0Р,\.ЧIШ

ще получи

елегантно

СЛ'ВДУЮЩllТт..

де сеть

под

IIиеси:

I "Рюи Блазъ", драМllЩ ВЪ V дъiiстшш отъ В. Хюго;

.) "БурграФитt",

"
,,111
"
"""
"" v
"
"""
, , " 1V
"
"""
;1) "Саулъ",
трагедия" 111
"отъ ЛамаРТll1J3;
'» "Г-нъ АлФонсъ", lЮЛЮДl1Я 111 Д. 0'1'1. Ал. Дюма Сl1lIЪ;
'') ..,Желtзарьтъ", драЮIa въ V Д'.l>ЙСТ. отъ Жорж'Ь ОНС;

I-),,~ернани",
!) "Анжело",

"Сержъ Пани нъ", "

v "

"

"Високиятъ Смtхъ", др,
I ,.ЛИОНСКИЯ Нурисръ",,,

"

"

"

III "отъ Араго 11 Март.;
V двпст. отъ .Ylopo, Спро-

14

Аштстъ

Манифантурния

nr о Д А В А
съ

5

КВ. метра,

2-7-2

съ

(j

Ш\ТU СIIО

Централната Аптена

ortx'!> JIIICCII

стават'(,

дисъ пъ Г. f3iJPl1i1

П:lllраво

пе1'О1С.1аСС1l0

;2

Магазинъ

на

ИЛШI

доно»ъ е освободенъ О1'Ъ тая работа

чкиТ'В вересии Тр'Вбва да
Вафияди.

Ако

се

н'Вкои

даватъ на

плати НtlЩО,

С Е:

стаи,

еАна

пжтни

врата

"ухня
на

и

дворъ

дв:n

улици.

За спорааУМ'ВIIИ~ до г. Георш ЧервенаltОВЪ,
1'.6 ~n~аJIището на г. КРанкова.

"

излиза ПР1JЗ'Ь в.?1ШII И'всецъ, съ IIСltлю11 Апгус'l'Ъ. ЦЪЛI!J( го·
~П е на .Ь.
'}'
~
If

М .... ССJlIlтЪ IОЛШl

дишенъ uБС)IЪ на ~.Тt.'аТlJаЛIJа >lluЛIlО1СIЩ:
ще
бждс отъ ьО - (ji) JlI~Ч:lТIШ I_Ш! ~1, рас!!Г1Jдел~,~~

8-1:! RlIJIЖЮl. lk1>l\1t Ю:IIJыti1 ще съдчм~а ,
отъ

наи ПРUЧУТIIТ'I>

Фран-

,,,

ЦVЗСЮ[ автори.

ГодиmнатаЦ'Вllа на ,,'ГеатралнаБllБЛlIотека

лева пр'Вдплатени.
ОНИЯ отъ абонаТПТ1J,

тонние

да

.... дlJJIaТIiiТъ
Прl>
. "

а leHTOЬ
дnmeHЪ а б он l>
,

които не сж пъ със
на

l.Iедпжжъ

могжтъ

Ц1lЛIШ

ш..- Печатница "Взаимность" въ гр.
Варна, приема Аа печата всtнакви поржч ии
чисто, бързо и съ наи-умtренни цtни.

ВАРНА

ВАРНА
У.:НЩ
},РА.1ЕВСКО

PYbl;'r\HCI\JI

ПРIЦIЮl'ЕНЪ

опа а60ниранието

11

\ Ш"J)С.1АВ~I\А

;~ОСТАВЧIJI,Ъ

JолtМЪ СКЛАДЪ отъ ЗЕмлtДЕДЧЕСКИ МАШИНИ и ОРАЧКИ, DРЖДИЯ ВСъКАКЪВЪ ВИДЪ
ЛОКОМОЕИЛИ н Бы'Алкии
--=~

~

IIЭЪ II}IOЧУПiТ<1 фаul'ШШ

;"

Ruston, Proctor & Со Limited

на

,

1m ФаБРНl!ата

ПАЗЕТЕ СЕ отъ ПОДПРАВЯНИЯ.

ВСЕft1ИРНИ ПЛУГОВЕ, ИСТИНСНИ "САКЪ" No. 7, 8 и 10 юшго

Легни Носачни

"Daysi"

Ii

II:I~TOBE :3.\ ВI\IЮr;~'I).llIЕ

11 '1'. 11.

Носачии и СИОПQвързач~и

C'J;llOl\O( ',\ ЧЮl

"IS3A.'blA" (ПОН'А1та)

СЪ ПРАКТИЧНА конструиция

,,1{,JАJ1ИцНА 1/\ МАШJВ ОЪ:З\ЛКИ"

]\зъ !laii-I'О.lt,~lата ФабрnJ,а па (·nt,Ta Мс CORMICK HARVESTING МАСИШЕ COMPAGNIE, CHICAGO I,America).
Нови РlfiЧНИ JJI'ЕЛНИЦИ патентъ "БАЖАRЪ"
Винени преси, Мilикове разни видове, сжщинсии Французсии воденични иамъни, триори, вtтерници,
веялки за чистение жито, сtRЧКИ, машини Зil ронение иукурузъ (мисиръ) и т. Н •

го

да го плаТIЖТЪ на

2-4-0

И ..1юотравани ка тала:зи бесплатно и франко.

вСI1ЧiШ ПО!)ЖЧЫI
В

~aTЪ 'направо Чр1>ЗЪ него нъ гр.

-

ПЪРВИR.

2-2-3

два пжтп.
,У.
П Хр
Изданието е собстпенно на пр:нводача . _.
;"'енноВЪ. за т

тtMЪ до ГОрНАта дата отъ клиентить, било съдру
жески, било частно, ще се BOAt..v.Тb по-нататъиъ отъ

Илия

Mapl!aTa

Театрална Библиотека" начева отъ 1 Сеп-

G

въ Бургазъ

е прtкратено. Всички несвършени дtла, П08tрени

магазинта за освободенъ отъ дълга си.

О1ОМ.

за записвание абонати на
ТЕАТРДЛl~А БИБЛИОТЕНА".

е

Отъ 1 Май 1896 ГОД. адвоиатското съдружие на

А-Ръ П. Табурновъ и АимитРъ Ралчовъ

дълга си, ва Ат. Х. Андоновъ, не се счита оть

nOlC.~HA

~

лева.

-1-3

въ .1I1JШ().11l'Ь С\ Ш'.lll 11

по една ц'вла пиеса

40-45

аа

сtlрЩУ

1-10-3

оп

НъзнаграждеНlIС,

о Б Я В ЛЕН И Е.

Д.

че пси

J[

на llетръ Апостuли

1'}'РСII ?/'l8I1ШПi, lшIiго да има

образование.

първо ПР1>ме, оп

1890 1',

витеЛЪ-СЪДРУЖllИRЪ на М;1газията Атанасъ Х. Ан

Д.

съ

(}l'ефatl'6 Х. ДШlallМ8u

У.llЩА ш)'tС.1АВСl\А

ilам'Врва сс въ V уч . •,i\g 4~8 ующа "Внтоша".

теМБ~~ii

1rровадин - A·ii госъ,
УСЛОНI1Н. 83. Cl10paaYMtHlle

шоссеr,)

Ларна

10-12

ВаФИЯДI1 въ Г. Парна, обявява, че бlШШIlJI Уl1ра

,,"""""----------Ижща

надъ

ДСНЪ П Де.IalIУръ.

,

~OO

два брuшномвлни Itаиъка, 'Id.Ир'l (л11 uад.lt), гра

Хр. Ген-

aU,

ЛОJ!l.

C'l'c,tf!au?/ ...У. ,J(/l1/OIIЛ08u

много l1ЗНОСНl[

БаЖИJlЪ

н ще бждс раСl1l'одапаll<!

въ ВаРН~lIсItИТn

pa:11II1

Давамъ иодъ наемъ IJ"Д~lНщасъ

вадпн,

PyccI:Ilii

шесть

Варна,

l' б Л110те&
пИ

l'е-

НОUОС~ЛСlt:t околин, еДlftlЪ 'ШСIЪ до I'Р 3 Д,,I, llIНJ

Отъ редакцията на "Театрална Библиотека".

&овъ,

"1111;{Ъ

ц'lши, за да ~lO;I;e в<;1шоii да ес снаБДII съ

мощсствоваТС.lII"

S.

11.

C~ll(lllaHy.\II!IIlfe

дина вар.l1шаТ 1 шi!<Jl\а JI пр. въ селото l{имар('НО,

IIзражсшlC

!lI!сса щс ОUСЛia оп,

Онпя,

за

i

мtЩ';t It щс 1I3.1:1I'а'1'Ъ

рС,l,аlЩШlТа

Тllа СЪЧIШСlIJJJI.

<;амо

нъ

}J<t3.ш,

iJ:O П. Хр. Генковъ въ гр. Варна.

~.", l{оито испрати на адресъ

'.'),'1
)

2 -(;- 2

бllВШП у'ште.lI,.

тоя наЧШJЪ

пай-сnтrша

СЪ много ТU'ШJ. СМ'ЬТlI:1, НС С,1',

наШИТ'l. нарОДШЩII, пu"ЛII?

i':lynaBll

и

И 3Ш\lIте ди

на Uтареца (

l,oiiTO, aI>O

Jtше 1I3Дa.JIЪ Оl'р,у.;rшо

II ссга
1\J1'nTBa,

l1ШIР'nДЪ на JIIIIЩ1ШII, Т. е., да

сnродаП:lТЪ аlЩlшт:t на б,КД,l'.ЩIIН

уреждаНIJСТО на

B:tlJa

струnа'l'Ъ

остан,у.тъ за шшагп Ц:lJП;ОВIIС'l'II.

3

да ВЗМlIШ.т'Ь

1I

въ III1ШN.:Ш'1':t пр1Н1Спа'

С j11. .

Варuа

забn.J1;;юш, IЮIПО ЩС с.1}

ще 6,1';ДС отъ

свои

м'ВсrносПI,

~) С.l'l.дъ

въ 'Г(шста 11.111

IШОГО

учи'!

nродавамъ гр()~.зЩ'О на ЛО:JIl. нъ

IIIIС(':1 да ее IIJф;J:

Н~ТОJ)(П;U-I;jIllТll'lсt'I\II

пзв'nстно

lIIора.ча'l'Ъ прJ;дъ Gt:i06раД:1ТПН Ста}>сцъ

за

даRI~IШlа.

заНОJIШl.\,I'Ь съ ~IПС:IlIт1>

IIрП'IIIШIТЪ, защо с

IIpt·

-~-2

М"Сl'о

ШIШll'iI въ СТIIХОПС, IIЪЩU,

,lauПТСРССУllапп

п рtшаtштъ да ст:ш,ктъ цаШЮВПСТll. Но за да се

за учитеЛI,.

11'I\lmll 0'1-1, ШС,,
1Iыl) 1100 11 ШЛJ ,

по

Ж,l,ТЪ за оБНСllснпе

съGира:l"Ь <;е на заС'1;даШIС

Ml>crO

Т'LрСИ
р

Clшт1, УIl1ШСРСIlТСТII.

lЦашюпъ, туmншшгt ГС~ШДЛ;Ш1-'IIШОlllШЦIl СЪ 111ШО:Щllна
граii,Д:1IШ

ПIJаltТ II .~,

(,.,.. П1МНА3ИСТЪ, МАТУРА1АНТЪ, 'преll

l\OeTO ~1II0ГО с 6ЪРI'<l..10 на
11 пден]"!.
JtIlHa п lIодпграшш. съ Y1JIITC.JT'l"I;, НОСто СЪ JW 11341
юt тон ГСllllii. О п, друга С1'рашt 1~'nHaTa на !lс'tIЮ!! OTI,
~y отговаря, чс пе lIа lllШЧIШТ:n учитсли да сс 1I.1:IТII, i
ТЪХЪ С 611:1:1 ТЪЙ BIICOI\:l, щото М,К'IIЮ О бlf.l0 на б 1.
МН само на учнтс.штt,-nОЙНПЦII п чс ощс МIIШIСТСР'
ДШIТ'tЧIlтате.ш да сп 1'11 наuаВJЖТЪ въ Uн\I.IIIО'1'шштI •.
IШЯ съв:nтъ нс се е ЩJонзнесълъ 1прху пыJоса-- 1(:1
ВО 'l'I1Н 11 ЛШОI'О ,IРУГII съu6ра;I;СШЩ Iшl1 рtШI1ХМС
11 тр:Ы,ва да се п:raща па ГПlТСЛIIТ'I;-вuiiШЩII З:1
да нздаДС)IЪ прtзъ наСТОЩЦ:I'1'а
гн:iiН:J.
1'0;1.1111<1, само
l}1>ЗЪ ваlШВЦIlОJШОТО BlY]',MC".
шссть ОТЪ най IIроч}тпТ't
IIIJCCIl па lIICJ;(',lшра IIOДЪ
'раФИ'I6СIШ заШIТпа ЩШПсТсрстnото

"'a

ГUДlшltlа

арна.

llе'lатшща "Взаимность"

Варна.

