~

\,~

~Г=О=Д=И~Н~А~~~~~~~~'~~",r~~======~Г=P=.=B=a=p=B~a,=2=9=M=a=p~'.rь~1=8=fJ=5=г=o=A=.~~=.{>=-'~p~/~
проЪ А

....
3а

3

JI i;сеца

"6»
» Г<1дина

811.

n

пат аl

• • • • • ••

1.bO.t.
3-»
Ь.- »

•••.•.•
•••••••

въ cтpaHCTBI) се

Z .nев'l

•; iJ:z.~,
""4 . ' •.,
4'o...~

НАРОДНА

Абонамент ...,...,

БРОЙ 10-11
.Обя_nенията се прие."тъ по сnоЪА71ОЩИТоЪ
~It.<'/
цir.НИI
,

"~

00

прнбаВJlТ'Ь:

ва първъ;!

жат~.

се п.tаща ПО "1'1'01'.

P;r.1(onueu

1'1'01'. ва

па дума

в& първъ п.v-[ь и П" 2 1"[01'•
BI\ вСRЮ< I1 ff('.ttдующъ .

nисжа не се npuе

ра;,НОС1Си

10

дующъ.

3:\ обявления на C.v-,1. IIристави

И3.lИ3А НС1>КА СР1>ДА.

. Ileucn.71ameнu

1)

всlю;

50 ст.

14

СТОТ. на редъ

се вр;r.щат~ на

----_.---------

на (lвтора.

.-------"'-----

ЕА"НЪ брой

ЕА"НЪ броА 10 СТОТ.

"------

ОРГАНЪ НА НАРОДНИТъ ИНТЕРЕСИ.

Веячно се адрессира до ре

Adresse:
Redaction ~NarodnaSamo
zachtita", а Varna (Bulgarie.)

----~~---

дакцията въ-тР.- Варна.

10 СТОТ•

.----....V "------'

2

РЕДАКЦИЯТА НА "НАРОДНА ОАМОЗАЩИТА" ВИСОКО ПРОТЕОТИРА ПРОТИВЪ ПРОИЗВОЛА НА
МИНИОТРЪ ВЕЛИЧКОВА ЗА БЕЗПРИЧИННОТО ОТОТРАНЕНИЕ ОТЪ ДЛЪЖНООТЬ НА ВАР

НЕНOliИТ~ УЧИТЕЛИ: Н. ОТОЙНОВЪ-· ПР~ДО~ДАТЕЛЬ И Н. СЛАВЕВЪ-СЕRРЕТАРЬ
НА ВАРНЕНСКОТО ОКОЛИИШШ УЧИТЕЛOliО ДРУЖЕСТВО
",..

даМ5 ний на тоя въпрос'Ъ , стана ясно отъ 113лtвлитt до сега броеве на "Народиа Ca.Jtoaaщита". Но мновина още наши приятели и не

реАаКЦИflта МОJlИ всички, КОИТО сж

заявили, че желаятъ Аа поnучаватъ вtетника
и че въ кратко

BptMe

ще внесжтъ абонамен

приятели ни вадаватъ, B~~ обяснение, въпроса:

та СИ, Аа побързат"Ь съ внасението.

какъ глъдате вий на КН:Iза и какъ

Аа се прочете.
01i

.

м

.ме e1l г. Варна на

I

усаnJli!!!::;=,8~.дД"\.'~j1mо на

О

.Т.

Х

,.

Z:r&u..tt:i"'d!.iif)t:"IURii6'R'b-пrаl~i:I,,ИiiD· t.'1i" liYrйtlu"'шаi';,;nuорь-"'
хи, фа}{e.Jtи, трика и 'Чорапи uspa60TeJlu 811 .utCTHblтb
Габровски фабрu1СU и .uо.л.u.м1l СА\щата nуб.л.U1Са да ни
почете C1i nО1СУn1Сит'Ь си.

Варна, 29 Mapт1i 1895 год.

е" nочuтание:
Георги К. Спасичевъ и Синове.

ОБЯВ.А.ЕНИЕ.
Г-н'Ь Н. С'1'ойновъ, уqите.АЬ D!'И тукuш
I:1И'l.'-Б наРОАВИ ()сновни уqИ.-1ища, на 3 ий А·
ПРИ.-1ъ, В'ГОрИЙ день на ВtМИКАевь, C.-1·hАЪ оТ
ПУСКЪ на Ч~РI\:ВИ ще АЪ}JЖИ р1>чь

"Съедишшие".
Просвtщение.

въ

в 01.-1:< ТИ

ПР:ВАм1>та ще б&.Ае НаРОАНОТО

уМО.Аяватъ

се поqитаемитъ

граЖАанси, ивтересующи

граЖАани

и

се по ПР-ВАы-Бта, Аа

ПРИСЛ'iствуватъ.

Б.А.АГОДАРНОСТЬ.
ФаМИ.-1ията на съвсъмъ неочаквано почи·

НЖ.-1ия

Емануил...

ИарамФилович

...,

изравяви СЪРАечыата си б.-1I:1ГОАарность на всич

:ки ония, които сж

ПРИАружава.-1И

:ковчега съ смъртнит-Ь оставки на

Ао

гроба

ПОКОЙНИЯ,

а особенно на г. ИUitНЪ РаАевъ, който въ
ввасъ нн. прияте.-1СТВО въсп1>.-1Ъ б.-1агоД1>те.-1Ь
та

на

ПОЧИНЖ.Аиа.

Отечеството,

Tt

трtбва да

се

демокративи.

ратъ (не раэбара се чрiJвъ колимбрита, кю\:то

въ отговоръ на тоя въпросъ, ще кажемъ,

иска Цанковъ и чрtзъ порусвание, как'го иска

че

юридиq~ска личность,

ивбрана отъ Народа, па ~O5!'~~ той ?лаща, ва

nочитае.Jtата Варненска nуб.л.U1Са, че OT1I днеС1i отваря-

Народа, ващото, ю\:о тъ искатъ благото на

се равр:Вши 1С1I,яжес1СUU Bt,npOC7> у насъ? Еато
княва, за насъ, е една

настоящето си, ",.есть има.ИС да UStrbcmUM1i на

може да

на общественното
и политическо раввитие.
Равбира се, че княветъ BctKora с&. единъ то
варъ, който трtбва да се снеме отъ гърба на

да го управлява
t;1o:' '1"..."" ... -01, _~..

Ривовъ И Бендеревъ,

(
' :\: .t.
•
или п~'" /Ь: да управлява
Т9~?тношенията и
~,.d,_ .• _т..т_,~" -·а(f-~t;Ь··hr..

,r.._.,,, •

а чрtвъ сливанието на

своята личвость въ простотата на живtяние.
пр. съ тия нц О

б

)

щата масса:

""да прuьнаем:ъ/

~;,,- .-_.~- ~, "~"':r,-,---I,vQ_"""", D .>.V.l J.."'''''rvp., D ,,1.
негово съгласие) и турена, ОТ'Ъ мtждународнитt трактати така, че беэъ съгласието на
Нъншнитt Велики Държави бъ.дгарскиИ княэь

. '\
княветt се' явява'гъ l\;I;Пv -".iталность,
често
ПN.ТИ неивб~жна и необходима. 'Гака глtдаме
и нии нн нашии кюн!ь: него с&. донесли въ

ридическата страна на княжескuй ВЪПрОСЪ и
юридическото глtдище ВрЪХЬ княаа. Така по·

стоятелства и Tt го крtаятъ и ще го Kptпятъ до тогава, дО К3.1'0 тия КОИТО имъ се

l'лtднато на днешното положение на КI:iЯdа у

про I'ИВОПОСТ3.UЯТЪ CA'i п" слаби

насъ, може се кава, 'le :нии H1>l'tIaMe КI:iЯ<JЬ.
който ва мtждународнит:В нипuнtJ раБJТИ да

8ЬТЪ ни Щ" Тf.>tбвl1. да стои и ще стои въ
DЪЛГI\РИЯ дО TOrrl.Ua, до ка го иl'tIa една сила.

има смисъль и вна'щНие. Но фёl.1\: L'И'l~С1l:И ра·
ботата стои друго-яче: общественно ПОо1ити·

кояго го Д bpiКl1, а "гая си.щ СП'Jрtд'Ь 06ще.~,
ственнитt науки и парламентарИ. :lМа, . е едно

ческото

болшинство отъ Народа.

,..,J"!.

не е ваконеliЪ КIiЯЭЬ на България.' Тона е ю·

и

ИСТОlщqеск

I

мора.1НОТО

състояние

на нашето отечество (право или RрИВО, по·
трtб1l0 или непотрtб1l0) е ИdВИ1l:ало въ нашии

България теХНИ'lески сложени, невиблеми, об-

Тая нужда се

pt'l .~ кня·

До тогава

прочее,

са()рtдъ насъ. едн I млаДI1r, честна и добра
ИН1'е.1лигенция неможе да бк,де проти въ КНЯ8а,

държавенъ животъ нуждаТ<t ОТЪ един'Ь вър-' areo тя да н"може да бк,де и

ховенъ УПРdвитель-монархъ.

Щ'"

отношение иМа едво

830

него. Въ това

ср..вднъо положение.

И

УДОВ.1етворява (справедливо,нраllственно или
не) съ ивбиранието фактически на единъ княвь
и ва такъвъ наший Народъ е ивбралъ сега
царствуlOЩИЙ :княэь Фердиnанда. Той е неутвърденъ отъ ВелИlШТЪ сили и ва Россия,
напр., :която ясно се искавва, въ България
има едно бевсняжие. Но тъй ли е ва насъ?
Фактическото :КВЯ8увание на Фердинанда не-

ний рtшаваме княжеский въпросъ по сл..вду.
IOщий начинъ: 1) Нека да прtстанемъ да екс
I1лоатираме· съ тол n,ъпросЪ. 'г. е. HeR:a прtстанеме да се домогваме до помощитъ отъ
външнит'h държави ва да 1Uожеме да се до
могнемъ до В.1астьта или да я вадъ ржимъ,
та, заедно съ това, да прtстанеме да искаме
и това щото :княва ни да бiYiде руссофИ.71ъ

може Аа се OTpeQe отъ никого: той (криво,
JltHO, законно или неааконно ва НllКОИ) испъл-

(ващото русский царь помага намъ)

вява ВИСОЕИТЪ функции на високото си поло·
жение, което, асо цtлии народъ не му е далъ,
дала му го е една силна. часть отъ тоя

или

ав

строфилъ (ващото Австрия помага вамъ); 2)
Нека счетеме, че КНЯ8Ь Фердинандъ е дtи
ствително княвь на България, че той, щомъ

на-

нии сме ГО привнали ва княвь, неще се нуж

родъ, която е преудоляла на всичко, :което е
било противъ неговото И<Jбирание. 'Гурена
една личность , обаче, на еДИIiЪ прtстоо1Ъ, тя

дае отъ никое друго приввание (ако, равбира
се ний се държимъ ИСltренно и честно, и не

пуща корени и се навдравива. Така става и
съ Нi1ШI1И сняжески домъ. lIротивъ тая ли'lность може да се опълчи СаМО На.рода съ
справедливи иеl\:ания, ва справедливи Рt·форми

бн.де свява ни -е у насъ 8мроса па равдlЦЮ.

И прогрессъ. lJротивъ княва трtбва

се подкuпавам~, и не Jlк,ж~l'tlе и пего' и себе
си и ЧУНДИl't държави ва това); И 3) нека
TOl'aB[\ да НR.рабnти кой Kftr&TO ще: ония, соито
си>. ~a I~ОНСОЛИДllраНllето му, веН'а работятъ
чрtвъ 8ЦКОНПИ СРЪДI.:'l'ва ва това; во опия, соито

Той е фондамента на овая

д.v.тъ и ще б,f,ДN.ТЪ всички

да се валовнтъ \$а дъптео1НОСТЬ

Варна,

29

й Мартъ

1895

Еаяжеский въпросъ -RОЙ

RonTo

фuлшиuит'h

той е фОНДё:lмента
игривость

теЧЕЮТВОТО
тъ
у

съ

какъвъ

фllктивна

Al\

борба.

политикани нuдятъ у НI1t:Ъ.
на

оная

eI\:СПЛО -тация

политическото

ПОЛОЖt:J,lие

и·

на о

ни, съ {(оито СИ СЛУЖf\ТЪ всички

паРТU.:lё:lНСКИ
насъ,

и

г.

:които

и

партиванствующи

иматъ

само

жаждата ва

партии

B.1at:Tb

и I'лtдатъ да се докопатъ до нея. Еакъ гл:В

р1tэбllра

t:t:J,

о'гь ('n,)xitTВo

ДI\ б&.-

C<tMO тогава (вънъ

въ l\:lIЯТО Кllяае1't It

с&. ва увичтожеllие на княжес[\:ото полоа\:ение,

t!!lI\:OHHa и про

греС('ИВIЩ и да и~раб,'Г)\'ГЪ епохата за

беа

царн1.'Ъ нсще Иl't'1а'1"Ь МЪt:ТО), когаm 'ГоЙ Llu Ш~t
.
дос:гоинство И неспособuость наема 11[J"Вt:тола,

KUH~llero, AL н Nжара.t'Ь даж\! uще сега, ак\)
Т
може.
ова е то на~пето раuбирание и paapt.

коГоТо мас '.га има нужда Д!! Аавц нъ 1,;,.ц·Втt

шевие на княжескии в ьпросъ. Но та&а ли е

н1>кому, [\:Or<tTO TuSJ КНn8Ь е ИIJ~Р1'ен'Ь

аа другитt? Съвършенно не. Ва :консервато

u ко

гато ТUИ като е JJрОТИВЪ всъки ЩJOгрессъ и вс:В,

рИТЪ и съединиститt кн.яжескиЙ

1I:аl\:НИ реформи

l\:онфуаия на ПРОТИВОПОо1l1жнитt русс&а и ав-

ще се Яl!11 като f>диа прtЧ1l:а

nъпросъ

е

Стр.

2.

стрииска политики,

ва да МОl'ЖТЪ Стоиловъ

и Величковъ да удържн.'l'Ъ властьта въ рж

Ц'hтiJ. си ; ва СтамболиститiJ. княжес"ий нъпросъ
е: царскии ни дворецъ да стане ОН ви фокусъ,

отъ

Брои

"НАРОДНА САМО8АIЦИТА"

австрийското

rAiJ.TO

всичко,

да

око

упраВJIява

да се командова

на

да

бди

всичко,

ВСИЧIШ

надъ

отъ

така,

rAiJ.TO

щото

Ав

вата

си

крайно

В.'Iастолюбивъ

венъ , не мо жа да

гл-Вда

и

амбицио

хладнокръвно, RaIСЪ

ив'Ъ подъ шумата, ГНИ.iIaR:!\- "отдо.лу се пов-

. дига бiJ.лото кокиче на проло:Втьта, неможа
да търпи тил "своеволия" на У<IитеJIИТ-В и на
мисли

да

постн;пи

правило. На

по

горното

педагогичеСR:О

19 Февруарий тая година (lСЪС

стрия да може да смуче свобдно млiJ.кото
ва млiJ.чната крава България,
която да е

нn сдiJ.дъ вахващавие движението), той се я

при това свървана

му е ПОШIaка,,'lЪ нндъ гроба

ва рогата си съ австрии

ски въжа и да се води на B~iJ.KaAiJ. отъ "ле·

ля Австрия"

(каlСТО ПрогреСС"6

ЦаНIСОВИ~ТИТiJ.
въпросъ

е:

я

нарича); ва

и руссина Ривова,

поруссванието

и

lсняжеский

на

княва

и

на

българитiJ. и свършена работа; обръщание на
България въ русска губерния. I~aKTo се ви
ди: вашитiJ. политиканствующи

партии, кога

се питатъ кой да ви бн;де Iснява, търсятъ да
о'rговарятъ по рано ва вънроса: на кой царь
той трiJ.бва да служи? И, aICo княва служи
ва тiJ.хнии царь (вънъ отъ БЪJIгария. равби
ра се) и TiJ. го аресватъ; служи ли на дру
гиго или

ва самия вародъ, пръйдома му и
княвь И всичко! Такъв о е бевхарактерното по

ложение на нашитiJ.

ПОJIитиканствующи

пар

вява на докладъ пр'hдъ Rназа и

сл-Вдъ като

на БЪJIгарCIСОТО

просвiJ.щение, МОJIИ.1Ъ го е ва УТВЪРЖАание
на единъ ., Правu.лНU1С"6 ва вuсиеиu у'Ц,ебеm; С(;
в'ВТ"6 nри ,м,И1еистерствоmо па Пародиото Просвt

н-Вщо, тр-Вбва да

се считатъ ва

думитf. пи скоро ще се оправдаятъ и ва вс-В
RИГО ще стане ясна IcaTo б-Влъ дент> Jсu~еди
ята, която ВелаЧR:ОВЪ ИСIса да играе. Тои уп
piJ.R:aBa основнитiJ. учители, че отъ учител
ското д-Вло правлтъ партиванство.
можно е да ни прости ВеJIИЧКОВЪ,
му lсажемъ, че именно той прави
роднит'h учите.'!и, спорiJ.дъ насъ, не

се ctp-ВСRатъ

н спиратъ

бе си.

се продъджава наченатото

HeRa

жение; нека се работи въ тая смисъль нассо

носящи се до

нието

ур-Вдбата и

подобр-Внието

на

учебномо д-Вло, при Министерството на Нар.
lIpocb-Вщение, се учр-Вдява: а) Вuсutи у'Ц,ебни
C"6G1JT(; и б) Постояненъ учебенъ коммитетъ.
Съв-Вта (чл, 2) се състои: 1) ОТ'Ь Министра
на Нар. Просв-Вщение ва Пр-Вдс-ВдатеJIЬj 2) 5
ред. професори отъ Висшето уч i 3) 7 ред.
учители отъ гимпаlJИИТ-В

ЩИНСRИ;

4) 3

държавни И об,

-

учители-пед;агови;

5) 2 учите

лидарявание и здружавание, въ
и СВИR:ванието на Е\ДИНЪ

учители.

И конгресса,

който

положението

на

конгрессъ

чакватъ
чата,

народпитiJ. учители

справедливото

ваедно

съ

да

се

не еКСПJIоатира

положение. Исканията

съ

ва нiшои

неговото

хора да се

покръстя.ilЪ той, да се преивберялъ, или аб·
дикиралъ не еж нищо друго освiJ.нъ полити,
чески

шашърмалжци.

--------

ства, копия: в. в.

,. У'ЧumеJ!СIJ:UU

Другарь" и "НаМзжда"'.

УчитеJlСКИТ:В искания може да пр-Бд
C!l'aBJlJlВa гд:В и да БИJlО само депутаЦI1JI,
избраl1а ОТЪ учитеJlСКИ конгрессъ, който

единъ може да опр-Бд-БJIИ тия искаlll1iI. А
незимание участие въ
На

избо

·25, Мар"::;-Щ\l -,;=.

ме събо'1'Ь. Ща .JWЛМ-'Ь"р{>Ш;;'ЯИ'?'1'О, ез орете
СЖЩОТО.

Прtдсtдатель (на Варненското Учи
Око,л. Дружеств »): Н. Стойновъ.

TeJlCKO
Едно

отъ

движевия

у

наЙ-еериовнитiJ.

насъ,

съ

бучението и да UСlсазва.m; мн-Внние ва НОВО в
ведения и пр-Вобравованиз, Тоаи Оъв-Втъ вър
ви ВЪ ВСИЧR:О по командата на Министра. Той

което

и
се

интересни
вавимава

и

ка гимнавия,
и отъвс-Вки

отъ BCoВICO

специално

административенъ

която

с ь вдружаваниет о.

да се проивuасятъ

министра ще

Велиqковъ ИСIса съ своя ПраВИJIНИR:Ъ само да
заблуждава св-Вта. При такъво навнаqение на
членоветiJ. на сжв-ВТ3., н-Вма нужда ва ивбори
които ще бжджтъ само правдношетание, гьов,
боаджи.'IЖКЪ, игривость. И д'hйствително, ка
професори,

всичкий ни печатъ напосл-Вдъкъ, е, бевъ съм
нение, учитеЛСR:отодвижение. У читеJIИТ-В сл-Вдъ
много опитвания да се под'ематъ на висота

училища, ПЛIOl:Ъ

та на положението си въ материално, обще

BciJ.Kora (или поне едно бо.'!шинство)

ственно

нистра,

и

политическо

отношение,

се ваели съ тр-Вскава дiJ.ятелность

днесь

ва

сж

пости

ганието на тоя вав-в'rенъ идеалъ. Да се вдру'
жзтъ и сцiJ.JIЯТЪ ва 'да МОГiY>.тъ да Ai.iICTByватъ съ сила и вначение, да подобрятъ ма·
териалното

си положение

и самото

училищно

д-Вло, да се турятъ въ положение да вапа
ватъ и упражняватъ своитiJ. политичеСR:И и

общественни свободи и права-това ск. вада·

nав

'LЧЛРI;щве па ,c'QBoВTa t-ВвИ.

че, 5-т-В

14,т-В учитеol'1И отъ гимназитiJ. и специалнит-В
министра и

начени лица, а всичко

може да бжде" нищо

7 ,тiJ.хъ

10-тоВ му

30 души--ще

асно е че единъ такъвъ

никакво

съ ми

съв'hтъ

друго осв-Внъ
вначение

а толковъ повече ва

туй

ва

нав

бждн;т'Ь
не

равдоръ.

членове на основнит-В учитеJIИ

да иматъ

н-Вма

р-Вшенията,

ващото отъ

всич

R:ИТ-В ивбрани отъ административнит-В ОR:рН;Ж
ни кандидати ВеЛИЧRОВЪ ще си. ивбира и наз·
начава когото ще. А, равбира се, въ стадо
овцiJ. непременно ще се нам-Ври мърша, RОЯ

читiJ., които, много eCTecTBeHHO:{l сполучли
во, си вадаватъ днесь учителитiJ. привържен
ци на 8,д,ружаваnu.ял'а. Противъ това движе
ние, обаче, което иде отдо.лу, се противопос

то ВеЛИЧRОВЪ и ще пр-Вдпочете. По тови на'

тавя едно друго, което иде отгор1J. Това вто
ро течение иде отъ Минисверството на На

то II отъ самия В,'ЛИЧR:ОВЪj че лошото поло
жение на народнии учитель ще се подобри
толкова, КОЛIСОТО ще го подобри и самъ Ве

родното ПросвiJ.щение-иде

отъ г. Ве.лUЧ1Сова

чинъ на :мисление ивлива, че

ва т-Вхната сждба: rOpRO имъ! Но навначени,
TiJ. могжтъ да бжджтъ добри и пол-Вени и
безъ да бн;джтъ ивбрани. пыъъ ващо ли е тоя

uвБОр"6,

хе мъ

навначавание!

:все

Гопитii оБiiщания

ot'b-rорii

и

АiiЙетвитепноетьта.
По J!OBoi>~ ОlCрЖ7lClIоmо IШСJltO. па Г-n~ М-ра ,lеа Просв;{;щепnсm,.
(ПРОДЪJlжение отъ брои

(за

RОИТО си иС!~а:Ясно' е отъ всичко това" че г.

то се веме въ внимание

да от

на зада

6).

училище

окрн;гъ

пu еди нъ, министра' и I О други лица ивбра
ни и навна'Iени отъ ВеЛИЧRова. Еакто се ви
ди отъ ПраВИЛНИR:а, сл-Вдъкато си ивбержтъ

2tачава . отъ 'I'Ъхъ.,

могжтъ

т-В си турятъ

BCiJ.·

основнит-В и классви (?) училища), плlOСЪ 3
профессuра на В. Уч. ОТЪ всiJ.ки факултетъ

учи.'!ищнит-В ,,1СаnДЦ4атu"

ще р-Вши

Остане ли на nавн,ачеНИТ1J

да се

и методит-В на о

ще се комплектува чр-Ввъ ивбирание Ьтъ учи·

До Пр:Вдс-БдатеJlит-Б на 0КOJIийскит-Б УЧИТeJlСКИ Друже

гитирайте за

му пр-Вдлага,

проивнася по программит-В

телит-В по на двама пр'hдставители отъ

ОКр8iжна Te~eгpaMMa.

-1""'~" -'1'а 9·АПРИJl'Ъ.

и пр'hд

се състои

разр-Вшение

ложения, които той ще

и

ще

своитiJ. другари,

динанда .и

ваL~Л1Очевия

конгрессъ отъ

многото и важни въпроси по положението на
учителя и учебното дiJ.ло. Огъ таR:ЪВЪ само

Допжти обстоятелственно.

и

се е

отъ ОСНОВНИ учители, които добр-В повнаватъ

дуализмъ: хемъ

раВС8iждения

насъ . ще приематъ, че вай.корректната поли

IcaKBaTo

работило до сега; HCRa се работи ва ур-Вжда

да разни ваR:онопроекти, правилници

ни

съ нашитiJ. по-гор

дви·

щеиuе, lСОЙТО l~няза е и утвърдилъ. Опор-Вдъ
тоя ПравU.1lНU1С"6 (чл. 1) "ва основното иауч·
вание и обсн;ждание на ВСИЧR:И въпро~и от·

се привнае фактическото кнлвувание на Фер

ни хора ще се СЪГJIасят'Ь

и чест

прiJ.дъ

Но, във·
rAiJ.TO ще
ТЯ,I~а. На·
тр-Вбва да
нищо. TiJ.

тр-Вбва да в-Врватъ и да се обл'hгатъ на се

тика по lшяжеский въпросъ ще бн;де тая: да

че искреннитiJ.

пшшърми.

Ниii МИСJIИМЪ, че, както сн. работитiJ. у насъ,

ли отъ духовнит-В училища; 9) двама вемле
д-ВлчеСR:И учители; 7) 7 основни учители и
8) 1О лица наВЮ1.<IeIIИ отъ Министра на Нар,
Просв'hщание-всичн:о лица .37. На тоя Съ
в-Втъ Неличковъ възлага грижата да обсжж

тии. Но ний мислимъ,

10-11

съ ВеЛИЧR:ОВИИ

Правилникъ и Съв-Втъ ще се постигне тол
ковъ подобр-Вние, въ учебното д-Вло, колко

Ний б1зх~rе кава~и ПО-UР-ВАИ това, което
народната

таря,
пава

ФiJ.А.ОСОФИЛ

на

хи~зАи

пжти

че nрu.яте.ll.я, .uсmunс1СU.я nрu.яте.ль,
в(;

пов

се

пов·

nужда.

Сега на ре/l,а иде да ОПР-ВА1>~имъ:

Има .ли УЧ!1те.~я, вето ивобщо, н1>R:ОИ, 0-

собенни, неудов~етвореFlИ НУЖАИ; ако има та

\."А~Ч{l.~ ?..оц~.~!l''В, до ~&..\g!l lli'6. ",1, ва.~1:Iжаши~
и какво УА()в.летворение вая:вяватъ;
а C~1>A'Ь
туй,

R3KnO

llопечение,

RaRBa

ваГрИЖ'dННОСТЬ

проявя:ва отъ своя страна Министерството по
това. Тогава

вече ~eCHO ще можемъ установи

фаR:та, АО ~о.лR:О и днешния Министръ на На
РОАНОТО ПРОСI:l1>щение е, R:aR:TO В"ИЧRИ дО сега
министри по. С8iЩОТО BDAOMCrBO, А1>iiствите
~eHЪ "прияте~ь" на учите~ит-В и ис~ренненъ
Аоброже.ште.1Ь на Бъ~гарCI~ОТО народно про
св-Вщение; и дО RO~RO СБi u~11AOBaTe~HO ис
кренни и А.:вЙСТВИТIЫНО наА'ВЖАНИ многооб11
щяющит~j щеАРИ ивяв.ления на Г-нъ ВеJLИЧ
кова въ неговото прос.ловуто "О~РЖЖНО., ЩО
хуроръ ПрОИВВ'ВАе у ТЪНR:О впечат~ите~нит-В
мовъци и extra - прочувствите~НИТ'Б СЪРАца
ва симпатичнит1> натури OR:O~O "Прогрессъ"

и "Черно-Море".

Прочее, R:ОИ еж г~авнит-В и С8iщественни

(П) НУЖДИ

"R:OMy'rO

на Българския народенъ учитель,

TO~RoBa

много

то ни и политичесiCО

се

А~ЪЖИ

ва наРОАНО

въвраЖАание"

и които

Г-нъ Ве.лИЧRОВЪ съ необикновенно тържество
обiзща Аа УАов~-Втворява при вс1>ки с~учаи

па проявявание

?

ществуватъ .ли

TiJ. pea~HO, ва .RОИТО тови гр-Вш

н~ои сж тия НУЖАИ,

ви~ъ тъй RО~iзнопр-Вк~онно,

и сж

ПОЧТИ роБUJL1>п

и влече сл-Вдъ себе си ВСИЧR:ата съединисти·
ческа сво.лО 1 tь, която слiJ.по сл-Вдва министра

личковъ; ивлиза,

си и колто отъ учителск~й въпросъ

нитiJ. учители неще се достигне. Ето ващо
правдна работа сщ>р-Вдъ насъ, е да ставатъ

"аТОВСRит1>" и "ипте~игентни" R:амари? I~ои
сж т1> тъй на.1-Вжащи, ВИАИ се, НУЖАИ, отъ

каR:ВИТU и да сж ив бори ва h-ВкаRВИ "Rанди
дати", отъ които Величковъ ще навначи чле
нове на съв-Вта. Спор-Вдъ насъ, учителит-В

АЪ.лги

(ваедно

съ :министра си) иска да направи политика.
Нии
niJ.Ma да расправяме тука ва упр-В
китiJ., които партивавитiJ. на ВеЛИЧR:ова хвър'
лятъ

противъ

отдаватъ
творени

на

У[lИтелCIСОТО

распалени

страети,

на

движение,

:мовъци,

ниско

ние и пр., ще обърнемъ

като го

на неудовле

политиканствува

вниманието

на чи·

тателитiJ. си, само върху пов-Вдението на Ве
ЛИЧIсова спря:мо това движение и на ср-Вдст
вата, съ които той се М8iЧИ да му 110Пр-ВЧИ,
да го отклони, да го усоети .. ПедагогичеСIСО
правило е, че,

lcoraTO

искашь

AiJ.TeTo

ти

да

че съ тоз

Правилникъ и

Оьв-Втъ нищо отъ онова, RoeTo ИСRатъ народ

отъ основнитiJ. училища, ще направятъ доб·

piJ., ю~о на 9,й Априлъ не вематъ участие въ
ивборит-В навначени ва да ваБЪрRатъ canto
правилний ходъ на хубавото учителско дви·
жение,

единственното

само,

отъ

което

осно

внит-В учители ще могжтъ да отчarсватъ ка
квито и да сж подобрiJ.ния въ своето поло
жение и учебното д-Вло. Ви 'l'рiJ.бвало да се

не прави но:Вкои работи, трiJ.бuа да му отвлiJ.

анае

чешъ пниманието.

новнит-В учители сами ще си помогнатъ. Вън

Dлобев'Ь

;6'10

Наший

поетъ

минис'rръ,

сърдцето сп п впсъ~'Ъ ПО чувст-

и

строго

да

се

пази

правилото,

шнптt обtщанпа, до ~aTO не сж

че

ос

помогнали

но, мо.лu и тропа на же~1>внит-В врата ПР-ВАЪ

името

на

които

се

умо~итеJLНИ

пог,\насяхж

А'Ь~Ги

и

прuшения

съ

хи~я:Аи

по

пр-В

ПОДIJаси отъ Т'БВи б'ВАНИ просзци, сжщински
бевпомощни сираци, КОИТО напусто чаRахж Аа
се повърнжтъ биб~еЙСКИТ'h вр1>меиа, кога ман
ната паАа.1а отъ гор1>? и въ lСОИ г~авни R:aтегории

се свеЖАатъ

rriJ.?

Отгова ряме:

Първо, чисто материални.

ХОАИ. еАНО странно мнение, макаръсато
че учит~~я HiJ.Ma.10 що ТО.щова

ИСR:.1IOчение,

Аа се жа~ова

ва матерпа.1UОТО

Парично, кавватъ, учите~ит-В
ва оп~аквание, KO~R:OTO

си

По~ожение.

не с""
...LO~lcoBa
щ

умственно

и мора

..\но.

Брой

Стр.

"НАРОДНА САМО3АIЦИТА"

10-11.

Топа е едио погр'1апио l\шепие.

За пасъ

ва, че

нашето общес'гво се

ИIIтересупа осо

бепно отъ своето поминъчно ПО.10ЖС1llIе. На то
ва събрrшие, обаче, се е ИСIщва.АО ре..:tы:фuо само

беВС[lОрП;LТП ИС'l'IIШl е,. че:

Положението на нарОАНИА основенъ учи

тель у БългаРИА .е еАнакво за оплаквание ма

еАПО l\ш,lШllе ва ря.вр'!нпевие на ГОрПJiii въп

териаm:щ морално И

росъ

умственно.

И~ въ трит'в ТJ'1Л ОТНОlIНШИЯ той
мир[\,

П[\,

едпо

чувствите.l.ПО

пивсrщ

ее па·

рапнище.

-

а

именно:

ПОДLсанвннието

и

ПРИУ'1ва

LIoe.l.-Ълош\те.1П; т1>

1це оСТllIIатъ

.?I,j'А()вате.ли

па иле,ата

Нашата

и [(АУСТРИЯ,

l\!пже дя. се Р:Шl!llе:

и

('ами

пос

СП.

въ r~ратче

каваи", ще

arщ ЛЪ]JЖПllflта ПОl\югне

1)

нието па всичrСIl ШlIIIИ хора, особuо ИНТС.1.НI

па нашит]; раuотuичи (ИП(l,УСТ\НlЯ.ll\Н) ла на

геНТfJит-h,

М'I;рятъ въ Еврона еФ'ГИН'}, Iсрелитъ И,

се

IcaTo

отъ

S<JxBfllJe

МИНИСТрИ'Г'};,

въ на

които дn. АаАе.АИ

ПРИМ'hръ, да употр'l.uяrщтъ

'1н.Аото се уетроятъ ФаБРИIШ па iJДРУ~l:евп ра

сж въ И8lз'Ьстна степенъ реву..:tтати .отъ .l.ОПlО
то материя.АПО ПО.l.ожепие: Г.ладuuл С 1'о.1tOXlJ

ва Аnмашнит'в 1111 потр-liби само М'нстни про
иэв,j'Аения, като се приучк,тъ ВСИЧЮl fI,:t "у'

бl}'ГflИЧ И ПО ВСИ'IfCИ Ф11бри 'Ш и П\IOМ И lII.l.еIIПО·
сти, Iсаито състап.1Я1ЩТ'Ь rrр·I'Л1Il-ЬТЪ па lIЪрВ(t

ие

важаватз

~eO()1ce да

~tUС.лu.

материа.l.НОТО

пu,ложеLlие па нашия

nо'Ч,umаТlJ своето

u

па МН'}шие може

np'l-a"

ц,УЗ/l,оmо". То

(l,a се uар-1,че мн,lНlието

ваIЦ')'ГО ,сакто се ВИДИ повечет,' отъ

'жрвата осъвършеПС'I'ВУНn'ПIIОрN.,1,иа ва равни

П.l.ачевпо, че паролпиi! учите.1Ъ е ваЙ-опепра·

присжтеТВУlОЩIIТ'В, Iса'Г() сп. рПНСN'ЖД<lIIa.l.1I ва

TlJHfI. 3а пеiiно IlOдкр1>П.l.еlше пвъ ще чити

подобр1>lIието на пашата индустриа и папаа
ти, има""и ск, пр'13дъ ПIlДЪ nOBe'leTO облlНI:v\О-.
то. 'Гова l\ш'1шие ве е ново. "IПаетса" вс'].шо

рамъ

га е б.,шэпи.l.Ъ много от .. паШит-в ПО.АИТИКО

[10

е lIисано

ТУIСЪ

топа,

в'IШОol1f1':O

една утвърдена

I1скаВ<lВИ

вече ис

върху въпроса

мневrш, коит\) nав-llрпо не ще П()UДИГJJК~L'Ъ отъ

економисти. lсоита

НИГД1J сп\)ръ протиrзъ себе СИ.

ческото и праl~тическо рпвр-]нпеuие па горниii

Да дадемъ

първомъ

думата

на

самитн

тса"

"Не е би,ло пр'нме, Iсогато ПИЙ, БЪ.Агар
СIШТ'В пародни У'lите.АИ, да сме БИ..:tе поста
вени rop'l'-AO.AY на добро l\l'j сто на държа в·
ната

трапева,

па

lС\IЯТО

СЛ">

паредени

каръ И по'ма.АLЮ UО.Аевни

отъ

че

И дрУГИ'

пасъ.

Ние се

I'убuмъ sдравието СII

Пu бордеИ'l'1J, пъ които B.l.<iTa сл.дба е ()ПjJ'ВД'В
Al:t оБУ'lаваме и ВЪСL1итаваме М.l.<lдежь·

пр. и lIIШОИ оеВ'lщъ

не е

РНСКОВlllIчето,:

юнпата

~)'hlIrи

11:\)eTO lI'!'

индустриа

ще

се

гор

'УИ И това,

гаввие

у

пас'!.

по на

4-5 м'J>сеца и тави пичтожна суммица, IСОЯТО
'нн се дава еа да не умремъ. Нъ никоя дру'

га'страна па обравования св1>тъ народнит1J

к()гато

ЭНДЪ.l.ЖИМ'Ь

вравственно

не то

и..:tи

да·

ционенъ

днва.l.И
осмо,

животъ,

седемь

въ

и

еж

конqтиту

пеРИI1ДЪ CK~

събраНИЯ

С'Ъ9дадени

съ КОИ'l'О

онеправдани,

жив1земъ

въ които

народни

КОИТи

ваКОН'1ета,

жеСТОIСО

много

се подобри

и

~ac-b

това е

вакони

и

по,ложението

.T~..:t~. И. сегаШI!ИТЪ .. паrщдни;~:Иiiбрапничи, ..па
." .
сждбата на UЪollгарскии на~

__ о

. POA~~

_ _. _ . . . . . . . . . . .

'-'0'

__

•

. .'

. . . .- .

J,Jнахж никак~о l.шИ~Iание па на

шит1> просби ".

(Ивъ Писмото ва народнитi, .

учите.l.И йТЪ ЕЮСТ~НАИ.l.ската

ОКО.Аiш)
.
" Мновина учите,ли днесъ, ва прием-Бхъ с,лу- ,

жатъ ва

300

~eBa' П.l.ата, ПО-НИЧТОжна и отъ

тая ва говъдаря, често неИСП.l.аЩ<lна въ про

ДЪ.Ажепие на h-llко.1КО ГОДИНИ. МНОГО учи..:tи
ща днесъ MaJiKO се раВ.1И'lаватъ отъ общип
СICИТЪ хамбари, четери стени, . бевъ таванъ,
проворци

бе зъ стък,ла,

ВСИЧICо

потънк,.l.О

въ

прахъ, оТЪ {'A1JTO учащит-Б ~e (ами учащии
ги~) не p-БдltО ИiЫИlНIТЪ съ рзстроено до жи
вотъ .вдравие. 'Естестиенно
'rревожно

ПО.l.ожение

па

е, че това миверно

учите.АЯ.!=lе

може

да

не се отрани пай пагубно върху неговия духъ,
енергия и хара'ШГерь. Много въспитате,ли, пъ,л
ни съ наи-св'вЖИ си.l.и и б.l.аги чувства, за да
обевuечатъ насжщвия Х.l...вб ь CiY;. се принуж,
дава.l.И да се домогвr,тъ до наи-пискитъ СР'ВД
ства и съвършенно да изгубhYi.ТЪ споя въс
питате.l.СКИ обравъ, чов-Бшкото си ДОСТОИНСТIЮ".
СЪ т-llеи думи въ "Прошение" отправяха ми
НЖ.l.ата есенъ на 7 Ноемврии 1894 год. чир
панскитъ. ко,л.Аеги, е,л..вдъ това пр..вдиввикапи

гревисти, своит'h ЮIстоятеollНИ МО.l.би до Го·

новенно Народно Събрание, което бъше ДОШ
с,л..вдъ единъ тирански режимъ, да рнзсчи

СТИ см1>ткит..в на пр1>жнит-Б равбоиничи,
оневини
невиннит-Б
И овепраUДIШИТ'h,

да
да

нпедпо)

вем.~ед']'.1ЧИ

и

llрОlIвв'hжда

наи-доuр

пе

IШIШ1ТН
ВЪ

ипдуетршr

и

В,ШП5IТИ

ИUДУ(JТрИЯ,

р1>бяватъ М'ВСТНИ

пр1>дм'вти

а когато спабр,Иl\lЪ

УП\JТ'

(проиэrз-БАения),

тия·'ванняти

съ онил пов

дN

з,шан'ги

на

е

ще

отъ

вапаввапието

КОПICуренция,

се

е

състоя,,\о и е би,ло много,лlЩJ,fIO. 1'ова ПОRае

ще

с.е

при,лажение

въ

и

въ :к~

ОПО.Аfютворе·

работа пъ пропвн'в

.

деииа ш\ ипдустрията и ванаятит-ll
шини

пи

отб,лъ('п~.

.,

чр..ввъ ьш-

знания-ето IC.l.JO'lЪТЪ, коиго

ще

от-

нания, орждия И cp"hAcTBa, r~оит() ще бк,джтъ

вuри-равр..вши горний ВЪПРОС'Ъ. Нии В'ВрВ»

въ състояпие

ме, че

които

да пвва:ждатъ

епохата

и.l.и

Т:;J,IШl3а

нроивв'н

несъщественни)

валаГ<l,

конкуренчилта,

исrcа

и

която вапаДЪ

че

rсоито

па-ПОС.l.'l1

упражнява

надъ

нашит':!> проивв..вдения немОже по никои АРУГЪ,
да се отбие осв-впъ

куревцця

пакъ чр':Ввъ

въ съвършеIiството

ПРОИВВОДСТR()ТО,

ICOH-

на ТРУДЪТЪ, на

на 1!!r,:J,устрr~r,ЦШIТ'Ь

II ,1,руги
ПРОИВВ'ВАеШIЯ, IЫЮсъ HaMa.l.e-

AB'HT-D ~npaTCTиц,eCTcaтa;' II "rneopeCTU 1tecNa-

та" КОllIlIIИССИИ,' IСОИТО събранието въ СофШI е

натовари.АО да раВР'lнпи гирнии въпросъ,

'le факта иввършенъ на 19 Мартъе Rham-D,нате.1енъ

и неговит'в инициатори

нашит-ll уважения,
нието

l\ШОГО.1IOДНОТО

IIfi

стрията И ванаятит..в,

l\lИССИИ да д'Ьйствудатъ

ва отстраняванието

никаre:ъвъ в'ъпросъ

ва

1\:ОВ

"ща.юСt>" ва

бък.l.ИЦИ, ва чутури, 8[1 паничи, ва стомпи,
ва бъrcъ.l.И, ва с..:tuмепици, Еа чарвуoilИ II пр:
нетр-Нба и да стапа. ПЬвдиганието на наша
та индустрия

ваандната

и

ва8аЯТI~ и отстраняванието

конкуренчия~'

сж

въпроси

тическо-еI~ОНОМИ'lеСlщ,оБID;ествеllПИ.

само едно

на

по..:tи

Т'в иматъ

оргаНИ'lеско :рациоnа,лно раврi,ше

ваu,лужватъ

и,:rшчиативата

високата си ц1>.АЪ

куренцията,

не

ще при цсбрi1гне тия пи ваб1>.1'ВЖrcи. 3а сега,
прочее, ТО.1к\ша. AE~O стане нужда ще l~ажеl\1Ъ
повече. Неще проuу(\тнемъ дn отб1ц'hжимъ,

ванаятчииски
нието на ц1>нит1J на проивв1>денията. 3аради
туи, споръдъ ШIСЪ эа повдиганието на инду

съ CIщква

събраilие' A<JC'rUl'~l

Нии ще ЧaIl:аме и IЩММИС

сиит-Б да постпгuа'l'Ъ СВI,ит1>. Же,лате.l.НО е о
баче ва УСП'БХЪ въ Д-]МОТО, HaBUfi'le.HIITi> I~Oll~
то

на

каквото

и

което

.JI~е.А.ате.шо

е

на

индустриа

вашата

днлечъ
и

да

е

отъ П.А.ияппе
l\lинистеретво.

общата l\ШОЪ.А~ ва
и

ванаflТИ

повдигапие
да

се

тури,

OCB-llПЪ топа, и ла основата на общ~та. со,ли

дарностъ Мl1ЖДУ ТРУДЯЩИТ'В се (па нача,лата
на чисто работническит'!> вдружаванпя). Не
се ,ли забрави и игпорира това, дойде ,ли II
ДЪ1J'I~авата (т. е. нии ПСИЧlСИ, ващото всичrси

ние: береж.1ИВОСТЬ, пестение и прави.il.НО при·
.Аагание и хар'lение· Ни ФИВИ'lеСlсо-економичес
кит1> народни СИ.l.И, КОИ,то сж ядката па жи

СЪСТalыявнме държаrзата) на помощъ-мuсЪ,лъ.

вота,КОИТО

СЪ.1Ъ

се раввиватъ

и

даватъ

ПЪВl\IОЖ·

востъ да се противопостави едно общество на
е~СП.10ататорщина~а,

ДРУГО.

Тия

никакви

на

раните..:tви

КОllкуренчията

(императивни)

(прохибитинви)

се на

19·И Мартъ пъ ОО<1>ИН. Никакви нравстrзенни
упр~.в.ШlЗатъ

ди ва че.Аоп-llчеетвото.

органичеСIШТ'В

б'];хме тъи

Arco

паив

ни, като Еuреит'в, въ CTflPO вр:Вме, ниii Щ-БХ
ме Аа

се

е

ще

ворна

е

ще

варuди,ла,

нача.l.О
се

съ

вакопопо,ложения.

то ИlVIатъ п:Вра п1>кои отъ събравшит1>
пе

що

ще

се реа.l.ивира. инысъ

OT'laKBaMe манна отъ МО.l.ИТВIIТi3 си.О·

ва

природата,

и

на чов1>rcа;та,

чисто

<1>l1эичес

ако това е така,

ний В·]'риаме, че ония, I~ОИТО се сам\юбо~ща
ватъ да ВЪ1Jватъ въ Н'i,каюю нравственпо ва
отъ страна па министрит-D,

,лигенцилта.

и

мас('дта-4а

ипте.l.

:купуватъ

даватъ (каЕС'1.'О исс:атъ и руссеПСIСИТ'].

и

про

търгов

ци) само БЪ.l.гаРСЮI проивпедения аа народ
нит..в ви потр-вбности И.1И ще се В.ИДЯТЪ ИВ
еднажъ

непос""ушани

отъ

пИLСОГО,

IЫИ

ПрОИdрастне

и тая тъН

па

и

ще

хубава \\Iи

еАна комедия,

която по

равиграе.

ВЪЗВАНИЕ

и ваб·

'Г'Бхенъ Фопдамевтъ, освъвъ туи пемu'Iсе Аа
бжде н..вкое "иравствеиио' аадз.лжеиuе" на кое

еаДЪ.l.женил

та,

па

въпроси не се раВР'Бшаватъ

вапов'Вдате.l.НИ

дължепие

ванаяти и за

чувдестранната

1\10же,

IcolIICyp-

се поuдигпатъ,

труд I;ТЪ~

КЫIЪ IIAРОДШIТ'Б УЧl1ТЕЛИ И У\lllТЕЛIOI въ БЪ-ЛГАРШI
ПочltmаеJl.Ilt /(одлеги

Бто пакъ ниii се обращаме къмъ ваеъ еа
да ПСI~аllIе

насТОИЧИВО

Щ1ШИ51

пъкъ

с,л-Ьдъ като поугаснатъ чувствнта па шови
нивма, :който ва късо Bp-DMC, въвможв:о е, Аа

прuсъедuпеuъ

гласъ. Ний бърваме, ващото Bp~Hl\IeHaTa
дuеппо пи оваД:1чапатъ

съ общи пачппашш,

все по-вече

1I

еже

по-пече

Iсасающи се до U'У'ДiYiщ

ностьта на равпитието

на ПРОСВ'вщенпето

въ

БългарllЯ. 3а реuултаТIlТ'h на учебното д'hло
въ бн.д .... ще отговаря МИllЖЛоТО. и o'rroBop-

ПРЯl\lO

имъ

И· ще

па работницит-В,

емагавиниранъ

ПРО5IВ.l.евие

шата индустрия и

lIштеР!Ia

издържа

вапаАа

llрочее, вдружвание
нпе и

и

пи

КОНl~уреПЦШlIа

IСОПУIЩТЪ

да

ПИ

:ката природа

тр'hбва да се ввематъ ва ПОВДИГflнието на па

оrшя

да ПОСИПLlМЪ, arщ щемъ на най:-беемъ,лвни
правственви машини де се обърнемъ, шшъ еп

съграЖАапит-ll, ии

l\IйСЩlта

отечес'ГВОТО

rOpICO па1\1Ъ! • • .• ВСИЧIСО се свърши както
се же.l.а и об..вща . . . (!). . . .Аикуи ннроде,

Събранието, KOe'l'O на 19 Мартъ тая го
дипа б1>ше свикано ОТ'Ь Софиискит-D гражда
ни, съ ч'!МЬ: да равмис.АЯТЪ какви м..вР1СИ

Il

3)

та и съвьршенна работа, ще м()же Аа ПОUАИl"

У'lитеЛI> отъ l~ОЛI~ОТО Ш1

) *
* *

сrcотовъДf\И

ония сурови

13

нуи, което нетр-Ьбвз да се вабравя е ТОНп, че
и тамъ гд-Бто ниii ВИЖАilме П'hlШrcъвъ проб
.l.11скъ на нравственностъ, това е оргаuичеСIСО

j

и

.АИ, КОИТО страна'га IШ ражда. По тоеи па'1ИUЪ:
хуuавит1> l\11>uтПи (~УРОПИ l\lатерна.l.И, хуб[\,rщ

пъвмевди страда.1ЧИТ..в, да ·УДОВ.l.етвори оекър
бенит-в и да ван:аже проhстжпничит-ll! Горко

и ти учите.110 народвий !

повдиl'<\ТЪ

повнанил и ОР.iY.диа (щшъ чр-Jшъ държавна
гнраНЦП51). I~ОИ ск, nОТР'iзбuи, ва да .l\10ГЛ.ТЪ се

те,л,;шгевцинта,

сподипа Пр-Бдс'Вдате.АЯ па мухото vш Обик . интере~и па общестrзото, оргапичеСЮIт-D нуж

.l.0,

IЮ

же съ вакопъ, юридичеСLЩ

начинъ

на всички ДРУГИ, освiшъ на народнит'в учи-

('е

ю\то се NIДЖТ'Ь па Шlшит-JJ ВДРУЖСНll (н:lшо,л

ито

ви, сжщественви

тъи

N\

има

ренцията. Не стане.АН това: aII:O щеllIЪ пъ
нротище да се об.l.'hчемъ и {'.l.HBaTfi си пепе,л:ъ

какъ сме освободени

еж

IСОИТО

.l.a (ДОШ Ь.l.Ъ 'ГОЙ ОТЪ гд'вто И Аа е), че наши'
T-ll СИ.АИ ще се I'ШШIВЯТЪ само тогавн, lcoгaTo
ги еКОIlОl\ШСU;lме, IcaTo нама.АИМЪ раВХОДИТ'Б

д'нния, които ще УДОВ.Аетворявнтъ социа""ни
тъ и живненни потр1>бвости (прани и..:tи кри

не

mнщати.

шtlсъ па вдружеuи раБО-ГПИЧII шшаа'Шll

попе

KalcTO 'у насъ. Ето пече шеСТIJR,\ссетъ ГОЛИlIИ

учите.АИ

Т'В

само тогава, I~OI'aTo дадемъ М'нето па Il:аПИТIl

гава,

ОСICърб..:tепия и

пасъ пс по""учава

теорити

ЧИИ, че вашштитi> ни ще се подuбрятъ

т.а;. насъ третиратъ,
IЩТО' наИ-ПОС.11>дниТ'h
между всичкит'в С.l.ужите.l.И, llИIСОИ. освiшъ
студъ,

ваема.l.И съ

на държавата си въ ВСИЧIСИ оТношения, ГД'"
то парит']. се харчжтъбеВПО.l.-Бвно и ва фи(с

~ш,ла

наеъ не търпи Г..:tадъ,

се

нии выIосъ;; ще nрrи'уримъ пр.

T'h ДЪрЖ.<ШНИ и общественни С.Аужите.l.И,. ма
'истощаваме отъ работа;

сл,

ВЪПрОСъ. Но ниn ЩС кажемъ ва CCl'iI, че" шал

.

УЧИТС.l.и.

ЮIТО се достанатъ на лър

2)

:ШlВflИ ср'];дс'гва или поt\'Ь г,'рапчиата Щ1 дър

• шаЛlса" ,

що

пеобходимостъ,

на

пнродспъ учите.~ь е ТВЪРД1J невави(l,ПО, даже

вдаuии С.Аужите..:tь у насъ, ТО е, С.l.'ВДЪ всиtшо

t,

донесе

рщючарОВПНII НЪ наА},ЖА1I11•. сн

Но важното е, че пQt·.l.-Бднит'l> дв']. категории

Че

\

Иl\IЪ

3

ностъта ва това л1>:II:и
или

I~OCBelIIIO

е

повече

на

Народниii

nc'hlcoii: дрУl'Ъ, 1l:oiiTO

ВЛШIЛЪ нри рn.эШIТIIC'ГО

на просп-вщевпето у насъ. Ето эащо Iце Ш1
жеlllЪ, че щзаимпит'h ни поучешш Нрll lC!\lCви'rо и да е l\If;рОПрl1аТШl, тр'hбпа да бiу>'Д,у.тъ
сл'hдствие па съв'hщателниii гласъ Ш1 ВСИ'I
кит'h народни учители и слf>допателно, тогаПа
BC1>ICa гр'вшrса, сторена отъ ВСllЧlСИ У'lfI'l'сла е
Гр-ЬШlса не на тоя или опя, а е гр'впша на
Rp'bme-rо,

несъзпатслпа,

оправдана

а lЩТО

отъ потомството.

тш~ш:щ,

ПШШIТ'h

тае
ЛIlЧДll

интереси, l~aTO народни учители, още с,у, т'всио,

неравд'hлно-съеДИНИМI1

съ интер'сситt на учеб~

L.

_

Стр.
ното

4.

д':hло,

това не еди нъ пжть и не

отъ насъ е Rаэано;
вени

отъ

ЕОГО

и да е,

таRава,или

само

че веИЧRИ ПОСТЖШ<:И, пра

на просв':hщението
въ

Брой.

"НАРОДНА САМОЗАЩИТ \"

8а

реорганивиранието

сж равносилно отраэяватъ

онаЕава

смисъль

и

вьрху

ин·

тересит':h частно на народний учитель; и че
Bc':hR:a обща м..врЕа, ввета отъ наша страна:
относително

поетиганието

сдружавання,
мн..внието

тр..вбва

на

ц..влит..в на нашит..в

да б&де

ВСИЧR:И

ревултатъ

учитеЛСR:И

ва

дружества

Ето ЕЮ<:Ъ и гд..в е м..встото на наШИТ'Б rщJOМНИ
вэаймни поучения, ето смисъльтъ и начинътъ
ва проявлението на нашата еолидарuость!

Сл':hдъ първит':h, испратени до васъ ВЪВ
вания, ний бърваме да отправи мъ ЕЪМЪ васъ

10-11

чили ще и ва т':hхнитъ обстоятелственни детали

тоя "Вишь учебенъ СЪВЪТЪ"• Насъ, С"l':hдъ'

е повече отъ всъкого RомпитеНТt>НЪ

туй, може би ще ни

учитель
въ

Въ еди нъ

I<:OrOTO

стни реформи,
еж

и народнитъ

ва прилаганието

на

да се

проивне('llТЪ

хуля тъ .:ИЯ.

които не

ще ни Rлеимятъ

и руга

ятъ и даже може би, ще ни обвиняватъ въ пар

учители, ва

тизанство, но вий

И8ВЪ

RI)ИТО имъ се прtАставятъ,

въ положение

имъ харесва това,

" Висшъ учебенъ съвътъ",

В.lиватъ

да се произнесатъ

народний

ИСR:ренно ще ващищ::шаме

интереситъ на просвъщението!

не

НИСR:ва'гъ времената ТОдЕОСЪ.

посл+'д

Отъ насъ и

R:ОЛR:ОТIJ мож~мъ

бевъ да се е притеI<:ЛО на помощь еднодушни·

дн сторимъ И ний веднъж'Ь нагърбени да
ПОМОГIJемъ на просвъщението, тръбва да го

тъ рi>Шt>вия

gащитимъ св()евр '.менно.

нит'h,

Еато R:аR:ВИ

ПрОТИВЪ

на народнит..в

рдн()

пр-Вдставляuа
тели

ще бжджтъ

'гия

1Jефr,рми,

учители.

ПI,-Вд<,тавителство,

И('r~аllията

Не сме

Еоето

на народни'г'h

тамъ, гдъто потр-Вбва,

нии

сме

да

Bap1ta, 26

учи

Марто

1896

2.

ОТЪ ВАРНЕНСКОТО околиfiско УЧИТЕЛСКО ДРУЖЕСТВО.

и ще

сме за ВСИЧR:11 реформи, l<:ОИТО би се направили,
ако тъ еъвдаватъ

и усилватъ

прогрессивния

ПРОАЪАжение по свtАенията ВЪРХУ

за туй, че

ходъ на раввитието на просв..вщениетrJ, но
TOI,a прi>Дставителство, тръбва Аьйствително

ний, Еато наЙ·напр..вднжло въ умственно от'
ношеиие съсловие, тр..вбва да съзнаемъ необ

да прi>дставлява исканията на народното просвъщение въ днешно връме: да притежава

БургаЗЦI1 въ исuратеното нам ь lIъввание
до свuи'l'13 L\:u.,t.,tеги ВЪ UR:./.,tията явяватъ, че

ходимостьта

по ВЪ8МОЖНОСТИ

се

и друго и се обращаме не само ЕЪМЪ народния
учитель

нието

единично

на

и

(щна

и не специално

възможностьта
солидарна

отъ

съставя

учитеЛСR:а

органи

8ация; не ва туй, че тр'hбва да се съвнае отъ
силното могжщество на сдна

вс':hI<:ОЙ учитель
солидно

сплотена

СЪ8нателна

нейното р':hшително

организация

влияние ВЪРХУ

на н':hщата и учебното д':hло въ България
не,

защото

съставенитt до сега

и

вървежа

-

учитеЛСRИ

дружества, тъхното число и Rачество СЖ най

RраСНОр'БЧИВО ДОRателство 8а това

Ний

се

обращамс

и насочваме

другари

и

рани

неоргаНИ8ирани

и

правяние

другарRИ,

ЕЪМЪ

постжпки,

съвнание.

думит':h

ВСИЧRИ

учитеЛСRU

легални

си,

организи

сили

дъйствия,

ва

съ

гласно ц':hлитъ и сръдствата на нашитъ ор
ганизации, и, неЕа ни бжде повволено да го
Rажемъ,

това

е

наша

втора

постжпка

въ тая

смисъль. сл..вдъ протеста ни относително от
немание на нашит':h, по право отъ

RОНСТИТУ

ЦИЯ'.L'а и по длъжностъ, Еато учители на об
ществото, права; сл..вдъ този отъ голъма важ

ность

въпросъ,

едногласно

отъ

RОЙТО
ВСИЧRИ

дружества, намъ се

тръбва да се нодеме
съставени

учитеЛСR:И

испръчва и другий

въ

просъ, RОЙТО по своята нажность не съди по

доло отъ първия. И той е CoJIъдующий:

Макво положение трtбва Аа Аържатъ на
iЮАнитt .. учители спрямо "Висший Учебенъ
Съвtтъ" и Аа ли трtбва наРОАнитt учители
да взематъ участие на 9 й Априлъ за изби
ранието МУ? И таЕЪВЪ въпроеъ да си поста

пълномощието

учителското Авижение.

на веИЧR:И на·

СЪС'l'авенит..в до сега

34

ОRОЛИЙСR:И учи

родний учитель, не тр':hбва да се очаRва "отъ

rop':h", нито отъ "страни", а тръбва да става
"отъ доло", отъ инициативата, главно, на на

роднит':h учители,

отъ

тъхното

съвземание.

'ГаЕова едно заRлlOчение е логично и ЧЪ.1е·
съобравно, то, отъ своя страна, пр':hдполага,
че на силата на противод':hйствието при ив
в'Встни нововведеНИ5{, тр':hбва да се противо
постави сила, тамъ, гдъто ИВИСRва защитата

на интересит':h на учебното д..вло.
АЕО, въ настоящемъ, пр':hдъ насъ се из·

пр':hчва въпроса ва вземание общи МЪрI<:И

ва

повдигание просв':hщението у насъ и съвм':h,~
стно съ това въпроси, вададени "отъ гор..в·
ва съставянието на единъ "Висшъ учебенъ
съв':hтъ" (гл. Дър. ВЪСТНИR:Ъ ОТЪ 14-й и 15·Й

Мартъ), RОЙТО е облъченъ съ властьтада произ

несе една присжда на бжджщит-В реформи въ
просв':hщението, ивработени отъ васъдающит':h
въ София Еоммиссии сега, пита се, да·ли мо

градътъ Бургнсъ.

А

на учител-

ЕаЕВО 'пр':hдстаВJIява

себе си тон "Висшь учебенъ съвътъ"

ли е и ще вземе ли мвънието

? Вэелъ

и съгласието

на Народнитъ учители въ България, дО RОЛI<:OTO тъ участвуватъвъ тоэи "Висшь учебенъ
съвътъ" На тия въпроси отговаря съставътъ
на сжщии "Висшь учебенъ сънътъ" и неговото иэбирйние, а I<:ачес'1'ВОТО на състава му
ПЪRЪ эависи най много отъ начина на изби·
ранието. НиИ,учите.шт':h на ВарнеНСЕОТО О·
R:ОЛИЙСR:О УчитеЛСR:О дружество, сме ТВЪрДО
убъдеви, че само единъ общъ, на народвитъ
учители,

Еонгрессъ

въ

България

може

Въ ег\но l<:paTR:O но съдържате.,tно възва

I отговоръ

i

или

му

се

е

се тъй I<:онсолидира

удало

възможностьта

има

ИCI<:ренно

да ПОМИСJIИ върху пръобразованията

л'hмъ интересъ и отъ все сърдце

и

да

и съ ГО·

работи

ва т':hхъ, IСОИТО по настоящемъ ги налага

Bp':h-

мето, да ли е нъ положение да съобрази и
праRтичеCl<:И удовлетвори нуждитt на Народ
ното Училище? Ва нуждит'h на основното у-

,м,о.лба.

не сж l,Iапаэени отъ въэможностьта,да се ЕОМ-

даватъ брат~ка РЖl<:а на ВСИЧI>:И сдружени у_

чите.ли "Г.,tасенъ отговоръ" на Еюстенди.л
СR:ИТ'В и ВЧJНеНСR:И учите.ли, Еато 8нявява
своята со.лИДЧ)ВОСТЬ съ насъ.

По.лучихме "Въэванието" на С.,tивнеНСRИ.
тъ другари до ко.л.легит-В имъ въ ОICо.лията,
за оеl:iовавание ОR:о.,tИИСR:О дружество. То е
ното училище специално. Въ противенъ слу- сЬ едно ТВЪРД'В вuушите.лно съдържание, ЕО
чай, ний ще повторимъ паRЪ Rолелото на о· ето зас.лужва Ullиманието на вс':hR:И учите.,tь
питит':h въ тая смисъль, ,lCaR:TO ставаше пръВъ събора ни Н<1 25 Мартъ се по.лучи и
ди, l<:OraTO се ИСR:ахж\'~.raс'.1'ВИТЪ или на OTAim-· пр"че'ге ЩУНписъ отъ 'i:::,~ЮЦИSLта на,Р' <л...,
ни учитеЛСRИ събори, мнъния, RОИТО мнi>ния; гачското 01<:0.л. дружеСТВ(j ,,'3ЪСDитате.лt..~ ~
ще вабълъжимъ, искавани по таЕЪВЬ начинъ, новано минж.лата година, чр-»эъ ICоято Tti' ио

мени отъ Г-нъ .мИНlIс'гра на Народното про·
свъщьние отъ избранит':h 44 учители иэъ 22
административни ОRржга и RОИТО, забълъжете
добр':h, могжтъ Формално да пръдставляватъ
маR:СИМУМЪ 7 административни ORp,Yira, не сж
въ положение да ИСR:ажатъ нуждит':h на осно-

вното училище,
жность;

нъматъ

физичеСR:а

въжмо-

че ръшенията на този "висшь уче-

бенъ съвътъ, пръди, или беэъ. ввемание подъ

внимание рtшенинта на единъ Еонгрессъ на

чите.,tИ. З~ сU.,tидарно д'Ьйствувание, R:l1TO сж
щевр'вменво МОJlЯТЪ веоргавивирани'l''В още у_
читеJlИ да прибърватъ ва пое.,tЪдваНl1е приMi>pa на САруженит'В си вече другари, при
аапе.лъ иа uбщъ lIрi>въ .,t'ВТОТО конгресъ.

Дружеството на учите.,tитi> въ г. Русее,
8а Еоето БJ,хме съобщи.,tи въ първи Вр13М6на,
зимя. инициатива 8а основавание на едно Ру_
ссеНСЕО Оt<:о.,tИИСЕОУчите.,tСR:Одружество.Твър
д'в ваR:ЖСEl':hхж Руссеllца, Но: "ао -добр'В късно,
отъ KO.,tICOTO ПИRога".
На 25-й се основа.ло ОRо.,tИЙСR:О дружество и въ Кизан.лЪR:Ъ.

ОСElова.ло се ОI<:(МИЙСICО дружество и въ

г. Еа.,tоферъ.

народнит':h учители,·-аRО този съвътъ направи извъстни подобревия - е еди нъ палиативъ
и слъдствие

на това

естественно, едно вре

менно уталожвание на AyxoBeT':h стрtмящи се
енергичеСR:И до помогнжтъ при сегашни тъ у
словия

на просв'.hщението

у насъ ; и че това
7 учит~oilИ изъ мъжду избранит':h

вземание на

44

народни учители потъмнява или ПрО'l'ино

р':hчи на избиранието на тия 44 души, ра
бота RОЯТО е съвършенно е иэлишна, ивби
рание на Еоето смисъльта се губи.
И тъй, Ний членовет':h на ВарнеНСЕОТО

ОR:ОЛИЙСR:О

УчитеЛСRО

Дружество,

събрани

днесъ на 25 Мартъ, на общо иввънръдпо съ
брание приехме съ абсолютно болшинство, I<:a-

тъй: Аа не се взема по

никой начинъ участие въ изборитt. на
Нъ добаВ.lение,

лище? AI<:O, да.же дuпустнемъ, че тови "Висшь
учебенъ съв..втъ"

и въ

на ВЪЭВllНИ.ат}\ отъ ЕlОстенди.,tь, Вар
па и Ар13ВОВО, .любящит'В ни АРУГИРИ и дру
гарI<:И отъ IlанаГЮРСR:ОТО Оl>:о.,tИЙСR:О учите.,t.
дружество I>:анатъ 8а uбщъ съборъ пр'Ввъ ва
R:ннцията, въ СоФия и.,tИ АРУГНА'В, въ КОИТО
да се иэработи уетавътъ на федерацията. Т'В
мu.лятъ ВСИЧl<:И другарки и другари, R:ОИТО не
сж се още оргавивира.ли ВЪ дружество, да
сторЯТЪ това часъ по СЕОРО. Това е нашата
Ку.лСR:ОТО 01<:0.л. учите.л. Аружество ни
праща своя здресиранъ до веИЧR:И народни у_

то Г ..1едаме иа изборит':h за съставяни е на "вис

учи

иматъ ва цсвтръ

ние дО ВСИЧI>:И I<:о.л.,tеги въ OTeQeCTIJ'ITO

да

ший учебенъсъвtтъ"

основното

друже

R:ОИТО всич·

опръдъли, да ИСR:аже рельефно степеньта на
положението на народното просвъщение и да
УR:аже на своеВрЪМtJННИТЪ и наи цълъсъобраэнитъ m-ВрR:И ва подобр':hние на просвъщението и че само едно пръдставителство на
по,д;обенъ учитеЛСRИ I<:онгрессъ, на товарено съ
специалната, добръ изуqена миссия, може да
удовлетвори желанията и нуждитъ на основ-

въ

рятъ сегашнит..в ИСRания на

О~(МИЙСR:О

и Ан,хu.,.ло.

l<:И, daeAHo съ Айтuсъ, ще

от ь

гжтъ,-даже да допустнемъ, че реформитъ сж
положителенъ смисъль,-да се удовлетво·

oel:iOBaB<lHHe

СR:ИЙ Еонгресъ.

та си. Ето в"жностьта и М"БСТО

му е много

теЛСRИ дружества размънихж обмисленно ми
слит':h си и ВСИЧRИ дойдохж фатално до това
справедливо ваRЛlОчение, че подобр':hнието на
учебното д':hло въобще, ЕаЕТО и това на на

Зl\

СГВО И въ Rарнобадз

биниратъ несправедливо, ващото сж многочисестественно, тои не тръбва да стр1ЮRа НИRО ленни и непрЪменноразлични.
1'0, той е своевр':hмененъ и сл..вдователно, Еато
Прочие, едно пръдставителство, Еаквото
таЕЪВЪ той ИСR:а, споръдъ своето съдържа . ни налага "Висший учебенъ СЪВЪТЪ,,, ОТЪ 7
ние, СЕОрО и обмисленно рЪшение.
души народни учители м':hжду 38 гласа, взевимъ и да иеRаме разр..вшението

работи

родни У'1Ители въ Rняжесгвото при дъйствия-

9 Априлъ,

неЕа ни б&де повволено

да Iс:\жемъ, другари И другаРI<:И, че тоэи "висшъ

учебенъ съвЪт'Ь· ще се състави. защото той
може да се избере отъ RОЛIЩТО и да сж гла
суnа.ш учители

и ващото тои е

вече,

Шl арече НИR:аR:Ъ,

но

това

не

маме участие въ
само

начинъ

ивборитЪ.

може.i\lЪ

да

утвърденъ
да

не вве·

Ний по таЕЪВЪ

махнемъ

ОТГОВОр

ностьта ва непременно сторенитъ ГрЪШR:И на

На 21 Мартъ се исарати от'!> нзстояте.л
ството

на

нашето

дружество

Оl<:ржжна

те.ле

грамма (нiшжд13-ПИСМО) до г. 1" Пр'Вдс-Бда
те.лит'В на Оr<:ОJlИИ<'СИТ-В дружества, Rопие в.

в. "Учите.лСl<:И Другарь" и "Над':hжда", 8а да

не се ввима участие въ И8бора на

9

Апри.лъ,

тъй Еато иваR:Ъ дружеството би отстжпи.ло
отъ пръначъртании си таЕТЪ отъ едва стра
ва, отъ друга ПЖЕ<:Ъ, аСJlЖ тия ивбори н'nматъ

СМИСЪJlЬ, тъй каЕТО се ОПР"ЬД'ВJlЯ да станатъ.

ТеЕСТЪТЪ на R:paTR:aTa те.\еграмма не би.лъ

достатъчно, нi>ГА'В никаl>:Ъ, равбран'Ь отъ мно.
ГО м'Встн, ва Еоето и ПО..1учихме вапитвавия.
"Въвонеието", Еоето пече Ю"ПрИЩ,lме, нека
СJlУЖИ

ва

веИЧЕ<:И

ва

ВЪВМIIЯ~ВОТU

равясневие.

Съ АРУГИ се .,teCHO равбирахме, и ето н'в,
кои

пристигнж.ла

вече

отговори:

Отъ С"Фия:

"СОФИЙСR:ИТ-В

учите.,tи н-nма да

участие въ И8боритi>

H:t 9 Апри.,tъ.

вземитъ

llр'nдсЪдате.ль: Ди.мumровз.
Отъ Rю~теНАИ'~Ь:
,,'Ге.леграl\1мата Ви въuдушеви наСТОSlте.л
ството на ДPY~EeCTBOTO "Въспитате.,tь" въ 1\:10-

Брой 10
сте[JДИ.1Ь

Отр,

"НАРОДНА САмоз~~rци'г А"

11

Ний сме

вапъ.;\но

съг.;\аС[JИ. Вий
~OГOTO обми,
С.,lювахме. НИЙ тео1еГрf1Фиряхме до всички сж·
щестnующи учит. дружества въ Бъ.лгария и
I О ДРУГИ градове, в~.~ючитео1ВО По10ВДИВЪ' На
7 и 8 Апри.;\ъ ще имаме събрание ва цБ.;\о
ви ваварИХТt: TЪ~MO на въпр()са,

пашв:ата и рЕЬ се ивгубнхте отъ сц-Вната-ка
то щрауса пъ П'hсъка, I~OI'a го бедуинъ иОА'
гопи. И все си оетаваше опя длводо -"Реви
аОра" , КОГОТО 'гъи чудно въ с"кще~mво Уll11,ете
да пр-Вставите. Ааъ Ви се чуАЯ хъ пъ СЦ'Бна
та, -Вий б-Вхте 7'ождество.
Е<1ввате, . че съмъ Иl\1:t~lЪ ИДО,;\И. Ако

то дружество.

Пр'hдс-hдзтеJlЬ: Ив. Смuл~uово.

Отъ Равградъ, Цевтра.;\ното I Наст()ятеk
ство е ва сжщото МН1шие, аа което ще свика

MJ'

гж да имамъ таl.Щ ва, т 11 r-ж свt,Щ6ВНII: прав
дата и истината. Но В D!И1'13 1.:iБ. К;ЦШI!3И:
П<1р<lта! За нея Ние оте C:hB-ВСТЬ 6.родаJlИ. До.

общъ съборъ на 4 Апри.;\ъ.
По ск,щото, отъ Бургаsъ, Г-НЪ Страши

каЗJте.lСТВЗ

мировъ, пр'1;дс-Бдате.;\я

открил ГtМЪ кав:ъ сте. A~ъ не ще ги удов.;\е

но

освова.;\ото

:2G-тогО Око.;\иЙско дружество,

се

на

те.;\еграФичес

ЕИ дне('ь съобщава, че и тамъ ми(',;\ятъ

като
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Мартъ

год

1895

творя, т в

Настоятелството
на Барн. OL~O,;\. Учит. ДрУ:fЕество

До Г-nо "Старии Учитель" во Черпо-Море.
Първо ще Ви кажа, Господине, че
не

ще

несмБо10СТЬ.

връхъ

маата

да

е оос..-t'hдня!'а

иsв-Встна Сфllциа..-tuа заВIIСIIМОСТЬ.

Вий, Господине, посв'втихте Ц-Во1и статии,
една

ивъ

друга

ПО-ДЪо1ги,

па моя см'Втка и ва

смоВтка на ВарнеНСЕОТО OKO..-t. Учит. дружеСТБО,
интереситоВ на което, имате СМ1мостьта да
казва'ге, че Ви би..-tи ми.;\и. Eo..-tКО удивите.;\но
това!

и КО.;\IЩ е наха.;\но!

въ Е<\чеството
ДIJужестно,

въ

ми

Вий мевь обсипахте,

пр-Вдс't>датео1Ь

потопъ

на

ХУ.;\И'l'е.;\ни

неопетнена

МИ.1ионъ

Март'!>
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Р. S,-Дпесь,

1895 rOA.

и.;\и ГОо1,l,М<1

неПРИЯТllОСТЬ

персона.1а

като

нари

ч!\те мене ~ проВдсоВдате.;\ь на држеството -

прi,Данностата

ри жертва на В<lШИТ"В
11 безсрамни

мн къмъ

свuзта у дивите.лна

споредъ Васъ морао1на ноВмощь, съ абсо.1ЮТНО

вишег..-tuсие (при тайно г..-tасущшие) ме избра
пр-вд(~1>дате.лы

като

продъ.;\жаватъ,

нъпроВки В<lШИТ7> непр"встанни интриги и ко1'В
ветничестви., нъ "Чеvно.Море", да иматъ въ
мене с&щето ДuвоЬрие, съ което се ПО..-tвувамъ
отъ

на'шJl.О

и

до

днесь.

Авъ бихъ Ви откри.;\ъ, Господине, маска

та, що още llи дава образъ на човоЬкъ, бихъ
Ви откри.;\ъ маската ПР-ВАЪ rO.;\oВMOTJ обше
ство (тукашн.)то Ви повнава и безъ моит13
насочвания), подъ която би се яви.;\а една не

очаквана грозота, коато не би ВДЖХВ».iI.~ вищо
друго осв'внъ отвръщение. Но авъ, кои ВНае
В~Щv, ц'вня още въ Васъ, може би по Во1ИЯ
ние отъ бившето първо позюшство, поне вън
шната ,форма

на

сжщестното,

понеже при ви

дътъ, ВИШата ПрИСТОрПО чов'l,шка Фигура все
ми

прави

впечат..-tение

и

ме

прави

да

съви,

рамъ подЪ нея .мнимото AOr.'l'OllHCTBO на чов-Rкъ,
ЕОП'ГО

вече

не

сжще~твув».

Исr.cренно Ви ГОВUрЯ. в-Врвайте ме ва това,
а:въ не могж да Ви проВзирамъ, ~oгaTO всич~u

Вц np7JBupaTO. Авъ Ви само съжа.;\явамъ, в-Вр-,
вайте, ддыбоко Ви съжа.;\ЯВЮ\IЪ Защото Вии
сте

както всичко на св1>та. npOOY~To па ус.ло

ви;. Сега Вии сте въ бевисходенъ пжть, Ва
шето по.;\ожеШlе

е кр::tино ..-tошо.

Вий ми .;\ично

кавахте, че дружеството се

ув.л7J~.ло, Авъ Ви кавахъ и пакъ Ви кзввамъ:
Въ 'пл,тя, ВЪ който се УВ.il.оВче, и д-ВИствите.il.
но се YB.il.eQe, 'гова е честь и XBa~a ва него

витrh истински ч.;\енове. Но и Вии се, Госпо
дине, ув.летсохте; а.;\а това въ което се Вий УП
.il.oВKOXTe, е нсичКО б.;\амъ ва Васъ.
Сами съвнавающи
ра.;\но състояние,

Вашето

миверно

мо·

Нии постоянно сте се нуж

да.il.И да си криете името. Не 1\1Ис.;\оВте, че съмъ
противъ псевдонимит'.В, проти въ анонимитоВ.
Но Вашит-В Ви 1l0сат'Ь особеnnа ус.;\уга. По
едва нр'.\;ме се JJаричах~[е " IlроВг.ледовъ" , пр-В

Аи ноВкое вр-Вме се навовахте "Старъ Учи

~e.;\ь", като Ви шибнахж, пакъ си свихте

о-

то тоя заК<Jf1 (, е създаденъ, ще бжде само тогава разрl3·
шенъ. KJraTO не се търсятъ ИКОНОnШI1Тl3 п реФ()рШI

,

т1; въ ВИДОИЗ.lI-Бнсвието, замl3ненпето

единъ да

съ ,nуrи изм1;пението .11<1 данъцитl3

нък'Ъ

съ ц1;JlЪ да

ги

зап~~имъ' каквито си СЖ И.ilИ да ги ув1>личимъ, а кога
то УНИ'lтожим'Ь много ВИ40ве данъци, I,aTO сжще·
врiщенно скра'rим ь много расходи. Само оТЪ рсфор'

ыата въ воJlщ;:.,та ний ыоже\IЪ да икономисаме наЙ
ма.ll/СО 15 ЫИ.i1лиоеа. Н'Б~ОJlКО ЛЖТИ по толкова z,шл

.Ilиона наша'!'а държава МОЖtl да икономиса, като скрз·
ти разни други харчове. Така ШIС.llИМЪ ниЙ И сме за

УНИЧТОЖlJн~е

на закона ва акцива

държавни харчове.

Спор-Бдъ

и безполl3знитъ

Ilасъ една

извънредна

сессия на vm Обик. Народно Събрание тая прОlltТЪ
е съвършенно необходима НШI МПМИnIЪ, че 3а уроВж'
даЮIQТО на парОАНИТD

lllI

работи не тр-Вбва да

ща·

димъ ТРУАЪ. А да се чака вр1;ыето на сеССИ}jта прi>зъ
Ов:томврий-това е Аалече. Да се повдигне тол въп

росъ оть прессата, нии МИС,,1Имъ е Bpi>Me. Съ наСЪ

ще БЖАе и е по гол-Бмата

часть

отъ

обще<:твОТО.

- Съ ПрИСli:ърбие прочетохме въ в:Нстницитi>,
че вторий курсь на Юридический Факуnтетъ на Вис
София е закритъ.

llричината

за

ли съвъvшенно незаАОВ@.Ilени отъ пр:Нподаванието па
проФесора Каблеш"ово. 'r13 заявили li:атсгорпчески, че
що напустнатъ ~еIЩUИТ:В му поради ueL,onaTa гру

БОlJТЬ. И ВDрни

на заявлението

си, не

пос:Вщавали

леLЩIIИТ13 на тоя ПРОФtJСОРЪ. ПрофеСОР<:li:ИЙ Оъв'Втъ
рl3ЩИ.llЪ Аа затвори ФltКУ.llтета и blиниетръ (просвl3

тений министъ) Велич"ово UОТI!Ърдилъ това рl3шение,
За рдна бълха се гори ц13J1Ь IOрганъ. Това ебезра:
сжДство. Ний ОСЖЖАаме пост.жпката на ПрофеСОРСКИll

~ЪB1;TЪ, който за да вапази недо<:тойното пов:Вдение
на КО,ll.1егата-профееоръ

ИЗХВЪР.ilЯ

соБНОlJТИ отъ грубиа Каб.llешв:овъ.

'!4.=

на

улицата по·

н.о Аважь и трижъ

е ао 0<:ждите.llЮ1 ПОСТ.Yiпката на l\Iинистръ

Ве.личко

ва,

да защu

lI:ollTO

именно въ тоя ('луqай,

тр:Вбваше

ти Ы.llадит'i; студенти, като не утвърдоВше р-Вшението

вж.ТР'БШНИ

на Прuф. Оъвi;тъ, а исqllС,llеше Каблеш"ова

и веыеше

други моВpr,и. Но кой може да отчаква днесь отъ Ве
Проивволит1>
на

Аень

ста ва'rъ

овни. Министръ

на наШИТ1;1 упраВМIlОЩИ

все

ПО-<:IЩНА:JIIIОЗНИ

ВеЛII'1В:ОВЪ,

и

ltойтое

отъдень

мl3~li:дУ другаритъ си съединисти, на

1'ого Недvля
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е работилъ. Но знаете .1И' ~aВ:BO? Занимава.llЪ се
съ ИСЧИСJlлвание на учите,.l~f Позоръ! Въ праздни~..

ченъ день,

Нед-hЛJБ

-

Вj.n(muца, IcoraTo честнптъ
и посвътлватъ свободнит-Б

,,,,w.

тuй

написва те

леl.'рамма
4006, съ КОЯТО lIр1>дсl3ДIl:rеЛЯ-Н'I.шо.ла
Стойново и Секретарл на BapHeHC~OTOYqите.лс~о
ДружеСТВО-НUli'ола C.~aBOI1r., се отстранявато оть
занимаеыитоВ имъ Д,llъжности, У'Illте.ilИ при Варненсh.И

тl3 ОСНОВ[-1И Училища, Позоръ! Тия двама учитеJlИ,
едни отъ най-приы-БРНI1тi> - еДИНИll за ellNO, другий
за друго се ИЗГОIIватъ ПОЗ0РНО, безъ гр-Вхъ, безъ
причина изъ училищата. ОТНИJlIа имъ се възмож'
ностьта Аа работлтъ на просвl3ти'rелното полоВ

и

се

хвърлятъ въ безднатаl ВИДII се, М-ръ Величreовъ е ис
калъ Аа захван~ отъ главата: той отстранява п,.УБk

сl3дате,llЛ и Се&:ретарл на BltpHeHCKoTo Ов:о.лIlUСlCО
Дружество! Но знае .IlИ, че той неще направи нищо
на цl3.лИЙ уqитеJlСКИ колосъ, lСОЙТО на А.iI'hЖЪ и ширъ

се простира изъ БЪ.llгария?! НШl в-!;рваме, че всички
до

сега,

здружени и нездружени, УЧlIтели ще се

васт.ж

ПJJТЪ ва A~aMa'ra си Аругари, за I\ЮИТО наШата пуб,llИСТИ

чесв:а б'dзпристрастнuсть трiбва да е достаТЪ'lна гара н
ция, да ни llОВDрватъ, че постраАалит-Б имъ другари сж
едни отъ най qестнит-Б, наЙ'ЧИСТИ'I'l3 и най-енергич
НИТ'В И Сn1iми натури. Ний ЮIСЛИМЪ, че е bp-БМlJ, ак()
ВеJlИЧВ:ОВЪ

не ВЪdвърие

ДЛ'1-жностит'В

противо

rnyu

AlJaMaTa

на

К.ilЮЧtlНII учитеJlИ, вСU'lдитv У'tuтелu во

npomeCTuparno

ис

Вr.лгаРUJБ да

nос'liгателство

и да

се о·

бя вято во стачка. У чите,llИТ'В ЩtJ IШАВIlЯТЪ МIIнистра,
ващотО той е eMlНЪ, ако сж ВДfJуженu! Прочее, въ
нача.лото на борбата бодрость, единство и см ВJlОСТЪ !

- Сев:ретарл на Новосе,llСКИЙ Окол. Нача.llНЦli:Ъ
Д. Тоневъ, интерниранъ въ Стамбо.лово вр1>ме в:ато
вр1>Аенъ борецъ противъ тиранията, е

.ОВО,llненъ ОТЪ

ВарнеНСКНIr Ов:р. у правите,llЬ по ыорални
ния, а вм-Бсто него пакъ по

такива

съображе·

съображения, е

ш:вначенъ
братовчеда на г. БобчеСКШl llменуемъ
ВОЯНо Василево. Ще чаl,аме В. Поаовъ '11 трИЧ.llенна
та КОМПанИЯ да се опраВАаятъ ва това, че т-Б не ис

чис.ляватъ вр-Бднит-Б ЧI1новниqета! Ний ни ваЙ.ыалко·
не сме противъ Б. Василева,

li:OI1TO,

може би, е спо

собенъ човl3в:ъ. Питаме: ващо ск..дбата на наЙ·чеСТНII
т-Б хора се тъй Т.<YiПЧИ ОТЪ тол управитеJlЬ? Въ по
ложение

сме

Аа

ли'шова управия, а отъ Стоилова -

ПО-СI,анда.llИ

най-нискии ив

-

си ыинути за б,llаготворите,llностьта.

"Донкихоти" пъкъ тр-Вба да ('Ж Ч.1енuветоВ

УНП'lТО,I.;Ir, а въН'

,
G
)аДИ IфИ
роса за ФИl1аl1~ОВlIтl; реФор~ш нъ .>Ъ.ilгариЯ, в,ч

вече отъ 0'30 души млаАИ сили, мi>жду IСОИТО ще има
поне петима съ ыного ао гол1;ми доеТОИlIства
И спО,

d

·эа

ИНТрИГИ

ПОД.10СТИ.

хора прааятъ б,llаrОАl3нние

хж

ко('то ме сто

безпримърни

'.гав:ъвъ И.il.И онак'ъвъ, '1'0 ХИ,;\ЯДИ пжти "ИДИОТИ"
въ

на мене,

В\IИ оТЪ друга страна пъкъ ТИК,Lте напр"вдъ
Д'Во10ТО,

ще б,Yiде благопрпя'l'.lIО

JC<JгaT() тол зf1,lI:0НЪ сс

е бала тая, че студеН1'ИТ'В отъ тоя Факу.л'rетъ C.<Yi би·

ря ВИ. защото, Еато съ това причинявате ед
на !\ш.;\ка

Р

азр-Бшенъ

закриванието на Факултета, спuvсАъ нi>кои вi>стшщи

Мартъ, lI1ень отстранява·
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сме и НIIЙ: въпроса ва аlщива ва България, ва Бъл

гаРС~IIЙ Народ'Ь са~IO тогава

шето училище въ

ми дума къмто Васъ.

едни

по това. Обществото ме АОl:'l'UТЪЧНО пuзнава.
Но ка'.го мень то.лкозъ КoiIеймите, що не по
щадихте, о мизернии, поне дост(ы1шието на

които

право'

те отъ учи.лището, като uр:ЬДитео1енъ, Б.лаГОАа

МПРltМЪ нужд<t да се заЩитавамъ I1РОТИНЪ Васъ

дружеството,

пжти

сега

Н. Стоиновъ.

..-tичность СЪ наи-низс&':и качества, Азъ не на

на

до

Съ ДЪ~lбо[~о СЪЖ1loо1ение:

0'1"1. други по-непристойни-извадихте ме като

на граАС[ШТоВ членове? Понеже,

по

liIeHe

СЖЩ'JТО

с.;\ова,

жевит-В, които, {'ж боо1ШИНСТВО въ

l\Iн.юдушие,

се, ака това е ВЪ31110ЖВО. 'l'уи

Варна,

комични,

тона не е отъ страхъ, че между мене и Васъ
сжществува

д'\ Ви

това.

Попрнн11те

ту къ

нищо

имахъ

Вашата твърд-В интересна биограФии[~а, пъ.;\на
11

нъ

Т-11 IlС&':<1Т'Ь 01'Ъ

1.

въ

авъ

сторя

alto не

давамъ

съ куриози, EO..-tКОТО жа.;\ки, то.;\кова

МО..-tихж,

ме у IСрИПЛТЪ

НIIЩ

скромность,
то

Ви нар"вкохъ име!'l), и ако

Шtстояте,,1но

вече, отъ I~Oo1~OTO могж Да старл. Авъ Ни и
скренно ЖllJl.Я еи защо I/e могж да сторя то
ва, при всичко че, c.;\'1;A'h TO~KOBa ругания

насъ.

Гр. ВаjJпа,

llенужни.

Прияте.;\и

5.

гарантираме юшистерството

съ ыного

А ЮIН И , коцто Г080РЯТЪ въ ПО.llва на lIСЧИС,llенит-Б.

-

законtlОСТЬ'?

На единъ писачь отъ Варна въ

40 брой на

г. Ве.llиqковия ~Прогрессъ" ыного му се хонца, гор
кия, - - знаеыъ СИ го коЙ е, - да се Jзаконя.ло, щото
sачuсляванuето и уволняваниеmо на OCnOBHumti, учи;.
mC.·H~' itG, ,.::,;• .:..аа •• v~;;шv },1 t... u'IJЩI>РС/li(j"(ЛI!(j" /<1.) "ЦJ"i.!:.Р',ф;,:,;-·

н.~!eino на Инсnе1СтОрItТU, които, "като
вани

отъ

U1Jaвите.il<:ТВОТО.

ще

.лица навиаЧ<L

вършатъ

li:OeTO

това,

ИЪ1Ъ се ПОШУШНIl ОТ1"l'uрJ; И.llИ O'l".b <:трани". НИЙ вна
ем'ь защо тъй <:е ще на писача: По този .лесенъ пiБ.ТЬ
Ао сега сюрия Варненски учи'.rе.ш бих.Yi били по не·
гона кефъ натирени по У.llицuтВ. Отговори му се въ
1 брой на "У чите.llсr,и Другарь 11..

В. Миро съобщава, qo СОфlllrский ОБЩИНСЮВI
Съвl3тъ въ вас-Бданието си На Н-Н Мартъ тая rOII.,
е [10станови.llЪ да се дад.<YiТЪ бившия

1,MeT'},

Д, Пет

ковъ и apxUT~KTa Начевъ 1l0ДЪ СЖАЪ, за ГА-Бто чрi;въ
УМИШ,llснното си дъй ,''1' lН1е, 110 проивв-ВждаНllето на
търговет-Б

,Ia

водопроводнитl3

тр.жби и

направата

на

.лъвовет'В на IIIЧ)(Шl1Я мостъ, СЖ нанеС.ll1I повече отъ

80,000

,IIева в!\rуба на ОБЩИНСI;:ата

ваме на възможностьта lJ,а е взето

l\.acca. Ний В'ВР
такъво

р-Вшение.

ОпаСJJваме се само отъ еАНО: Аа не би съ второ едно
роВrnение, като се ,земо пр-БАЪ видъ, че Гр. СъвоВтъ

не и.ска Аа бlJЗПОКОИ Пе'rкова, че иска Аа го остави
на спокойствие и че н1>ма ващо да го ПРИС.ll-Бдва, да
постанови: отм.-Биява постаНОВ,IIението си ,отъ 11 Мартъ
КfШТО направи Стоиловъ въ Виена съ Стамболова,
ЩtJ НИАИnIЪ.

- ВЪ г. Видинъ е основано уquте.лско друже
ство, (соето има ва ц'I3.1Ь да съБУАИ самодоВJIте.лностьта
на народниii учите,llЬ, li:ОЙТО самъ да се

загрщв:и

ва

своето положение и това на учебното Ai>.llO. Д-Внте.л
ностыа на това дружество би.ла доста ОЖl1вена.
До

сега сж се държали

двоВ

весnrа

интересни

първата отъ г. Учителя Ил. JIap"oBo

СI,аски:

на [) 11

того,

~8a жената", а втората отъ г. учите.ля НUliOла l1ва

'Ново на 12 того nCmalluumti uа Културата". Нl1И по
вдравллваме ВИАИНСВ:lIт-Б народни учите.i1.И ва просв-Б

тителната ШIЪ д'Вяте.лность. Имало, обаче, едннъ у_
ЧИТС.ilь, бившь Стаыбо,llОВЪ слуга (ухо) - ИllСПeI;:ТОРЪ

li:olrTO се ПОДlJизава,llЪ въ в. ~ПоБОРUlЩ3·

11

bc-Б'Iеск~

се <:таралъ" като "'пов?; слуга" на О'rОИ,llова, да УСости
задачата на Дружеството.
Съв-Бтваме ВСИЧlСИ чеСТНII
граждани,

народни

"'Новий слуга"
нев:а получи:

-

11 държавни учите.ли да накаж.<YiТЪ

съ общото сц призр-Бние.
Позоръ!

Оl'ь

насъ

Четохме, че ВИАИUСIСИЙ О&:р. УпраВИ'l'е.ль 3а

АIЩШШИЙ въпросъ, за yp-БждаНIIСТО на I1:0Й'
то г. СТОИ.llОJ3ъ е заыина.л'Ь въ l:Iаена, по cb-БАеНШl
та на нi>в:ои иностранна вl3стници, не е МОГЖ.ilЪ да
бжде ув-Бренъ, вс.лl3Аствие наСТОJ:lванието на Австро
У Ilгарската ДИП.iомация, н;олто е пскала раарiнuеuи

горовъ билъ зам:ВстеIIЪ съ JIlml~a Раl40славово. ИзвоВ •
стяватыI,' че причинит-R на това зам1>стванио ск.

ето на тоя въпросъ само тогава,

антреФllле въ деыов:ратиqеС"II11 на мора.лното в.лиянио

-

"огато БЪJlгарСIСОТО

правите,llСТВО (вабl3л1>жете: болгарс"ото 1lравU/llелсmво
а не бмгарс"иu народъ) признае, че УР'БЖАанието на
тоя въпросъ ще се достигне n ща б.<YiАе благоприят
но за Австрия разрl3Ш6НЪ саМо тогава, li:OraTO този

за~онъ се съвършенно ·УНIIЧТОЖИ. На такъво МIIi>НИ6

даJlечь Аа БЖА,у,тъ ПРllписуеМIIТоВ се

на

1'.

Загорова

упражнония на Моралното вЛНянuе и РУШВОТЧИ.ilЖI~Ъ.
Работата би.ла

TalcaBa: г. Загоров'Ь помl3СТИJtъ

САНО

b-БСТilИКЪ "Поборuи"о", съ косто наиаАна,llЪ Подао,ll_

"ОВНlIка Христово (в:ошшдира на 3 п. Бдинс"и. По,ll~Ъ)
ва н-Бв:акви си ~nюра,llIIИ" ваНАа.лщини иЗвършени на

парахода "Германия". lIОДПО.ЦСОВIIиwа обяви.лъ дуело.'
3агорову. Станалъ .ли е тоа АУе.лъ, не Зl1о.емъ i 11а

Стр.

6.

фактъ е, че и мораЛИСТИТЕ

не ~e ЗГlJждатъ

JНакеДОНСIСПЙ Конгрессъ, свикаlJЪ

и чо, на·

в13рно, За горо въ трtбва заради туй да е отстраненъ
отъ ВИДИНЪ. Подполковника е A1JCHa рЖIса Аа не

- Пишж.тъ НИ
rJaJlKO по маАКО

отъ Видинъ, че моралното влия·
захваща

Аа

ПрОНИIСВII,

оградата на театралното дружество
С.il-Вдъкъ

аа ПрtАс13датель

и

"Вида".

въ

На_ по

Много УЧIlТCJl.И изъ провинцията (Русее, Шу
мненско, Варненско, Сухиндолъ и др.) ни (',ъобщаватъ,
че новит-В изм-Вненил по заКОна за Нарсдното Upot:в-Вщение, които Тl'-Вбваше Аа В.-1tзатъ въ сила отъ
1 Януарий, Il до cer'a не t:;:Yi приложени въ праКТllIса.
УчитеJlИТ-В съзиратъ въ това закъсн.авание едно СР'БА
ство, съ което ВеJlИЧКОВЪ е намислилъ да изгони И3Ъ
УЧИJlищата всичкит'}; несимпатични нему учители, за
доказатеJlс'rво на което СJlУЖd\ТЪ десяткиТ'i; наПОСЛ1J
дъкъ беаъ причина уволнени учители въ Отаро-3а.
zQPCl>o. Да не МUСJlП НеJlИЧКОВЪ съ уволненията си
да стигне Живкова, който, въ жеJlанието си да на
прави учитеJlитt свои паl'тиаани, привърженници, за
твори полuвината УЧИJlища въ В ьлгария ?!
- Пж.тници изъ Сuфия И 10жна БЪJlгария ни

-

кмета

па -града Г.

Х, nоnчевъ, който спорt:дъ писмото на писача не билъ
нищо друго осв13нъ едно пр13красно ру'шло на она,Я
гайда (отъ двама трима безъ значение хора въ града),
която се надува omzopi>. Това е съ цt:.~ь да може мо
ралното ВЛИ8ние на BC1JKaA1J да проникне, безъ да
се ГJl.13да нэ ПОЛЗИТБ, които трнбва Аа се отчакватъ.
Гражданит13, интеЛJl.игентнитt граждани, въ тоя слу

чай, не би тр13бвало да гл13датъ ХJlаДIIОКръвно!
В. lJlupr, брой
Общuнский Съв13тъ е

съоБЩ!lва, че СоФийски И
р13ШIЫЪ да за ВРоде II1JКОЛКО

-

76

граждански

A13Jla проти въ бивши'I столиченъ киетъ
Д. ПеТJ(ОВr, за нанесени на общината щети, а ОСВ1ШЪ
туй, СЪГJl.асно

"закона за ПрИСJl.tД"'анис на незаконно

обогатенит13 ЧИIIОВНИЦИ Аа се застаВi:lТЪ

д.

съобщаватъ, че HaHOl:JI.oБAOЬKOЬ редаr~торитj; на в. '1JПро
zpeCC'1i~, подъ нр-Вдлогъна н-Вкакви бd\Д<ЬЩI1 110добl'13·

Пеml>ОВr,

и А. Н~че6r, да дадж.тъ см13тка за своето вабогатява
ние. Ний ще чакаме да чуемъ, че Д1Jла сж. вече за
ведсни и че народнат-В

грабитеJlИ

IIИЯ на наРОДНlIТ-В учитеJlИ ОТЪ 1)l'JlИ'ШОВ,.,
праЖlJява.tи

сж осждени да по

си влияние

надъ

10ж:на ьъ.tГllрИЯ сдружаuанието на у <JитеJlит1>, отъ
което TBOЬPA1J МIIОГО I.:e страхувалъ .8t:JЛИ'!h:UВЪ!
Ний
обаче,

които сме за ПОlJдигаUИI;ТО

на учите.-1Я

ното AoВJlO на прилична'l'а имъ висuта,
на 20-й Мартъ. С.-113дъ това поклонение вече п Сл1JДЪ ! жамс гор-Вщо идеЯ'l'а на учитеJlСlCИТ-В
I

ОТIсавванието (или иаб-Вгванието) отъ страна на .lI.о
банова Аа приеме Оmоu.лова, ний неМОЖt:ше да се съ
мняваме,

че

Авуличната

РОJlЯ

на премиера е изиграна

въ едвата си страна и, че той ще се завърне съ го

.л-Бми haA-ВЖДИ въ АСТРИJf.

- Въ 76 и 77 броеве на Миръ с пом'встена ста
тията '1JНащеmо учебно IltMO". Тя засл/жва Аа сА про·
чете защото въ нея се прикарватъ тенденциит13
за
,

,

материа.лното обезпечение на учителит~, за ком пл ек-

тувание на едно избрано учитеJl.СКО т13ло, за за~ри~
Jl.ата на учитеJl.ИТ-В отъ влиянието на центра.il пата и
общинщса ВJlасть. До тука ний всичко съ УСJl.ада про
четохме. Не сме I.:ъгласни съ автора, обаче, по въ
пpoca ва IIолитическото и общественно обезличавание
на учителя (да се не и13сялъ въ IIl1какви пuлитически
И обществен ни работи), въ намалявание па училища
та и ограничение на материаJl.а, който се изучва въ
основпит-В УЧИJl.ища. По тия въп роси какта и по въ
проса ва сливан пе ГИМllазиит13 и увеJl.ичаванис К.ilас
совет-В, ний ще се повърнемъ скоро.

Пишжтъ НИ отъ с. КОАжа-БУК1;>, Алма !ииска
Dбwина. Бургаска околия, че на 12-й Февруарl1Й т. г.,

-

селенит-h на с. Кодящ.Букъ се събрали на митингъ,

на който, като зимаJl.И въ съображение, че АJlмаJlИЙ
скии кметъ не земаJl,Ъ въ внимание отправенит-В му
отъ сеJl.енит13 оплаквания за кра~сби и разбойниче
ство че общинскит13 съв13тници на АJl.ма.ilиИската

общ~на постоянно се гонятъ и иабранит13 оть т13х

ното сеJl.О двама съв13l'НИЦИ ва нищо не се допитватъ;
че киета УВОJl.НИJl.Ъ помощника си и нам13сто него (съ
приказъ Но. 4) е назначил ъ неиаб рано лице; че как·
ТО кмета така и помощницит13 му сж. невежи и не
граммотни

Jl.ица;

че

кмета

ca~lЪ

е

распечата.;\.Ъ

кни

гит-Б на бившия кметъ, запечатани на

51VIlj94 за Аа
отъ 11 О кж.щи

се пригл13даТЪj че селото има повече
и че СJl.13АоватеJl.НО може Аа състави отд-Влна община,
р13ШИJl.И: да се ОТА1>ли с. КОАжа·Букъ, като самостол·
телна община. По IIOBOA'!> на това ръшеиие е ста
на.лъ маJl.ЪКЪ скаНД8ЛЪ. Алма.ilИЙСКИЙ

киетъ е съста

о

ВИJl.Ъ актъ, ICOrOTO и испратилъ на OKOJl. НачаJlfJ.ИКЪ '
Тоя пом13днии испраща въ с. Каджа-Букъ на 5·ии
Мартъ старший стражаръ Щерю' Димитровъ Аа из
върши Аознание по скаНАала. Били привлечени като
обвиняеми Кра.ле Ивановr, и ЛНI>О 1{озарев'1i. Но отъ
распита

нищо

не

се

;установило

противъ

'rШI

лица,

заради

IcoeTo

старший поиска.il':!> Аа постж.пи "ло.лuЧ:.еЙскаmа".

Той

които

се

сматряли

захваНdJl.Ъ

съ

като

псувни

ПОАщреКRтели,

на

жсни,

на

маика

и

пр,

и

съ

ваканвания и грубости. Но и то!'а като му Hello~Ior
нало-да

е биJl.О

накара

хората

Аа каж:жтъ

онова,

той захваща разсл13Аванието

съ

KO~TO

побои,

не

Ica-

KЪBЪT~ СПJl.но е нанесъJl.Ъ на Пеml>а Дойновr, и Янко
Кuрязовr"
курора,

които ва това сж се ВtJче оплаlсаJlИ на Про

Но едно по

ниско

истезание

е

извършилъ

тоя стражаръ, корто ваАаJl.И се е случи.\о другад13.
Той хваща Димuтр'" ROMUmOB'1i, вакарва го въ ЧСрltо
вата и го накарва да се пр-Вкрж.сти и Аа ЦЪJl.уне и
коната,

посл-В слага ИIсона'rа

на зеМЛ'l'а и го принуж

Аава, съ кални и обути крака, Аа настж.пи

ико~ата,

въ знакъ на това, че се заКJl.еuа въ името
че ще каже

ва.ilЪ

че

право

при

распитванието

му

на
и

Бога,

му

Ica-

ако пе каже право, очит13 му ще пзJl.13зж.тъ

(ще ~сп~ъстиатъ), веднага. СJl.1зд'Ь тога ДИА1ИТРЪ КО·
митовъ

билъ

завеАенъ

'l'ози ПОСJl.'uдний

въ канцеллрията

сж.що се е оплакаJlЪ

ДописнИIСЪТЪ

ни пита:

жеба, съ истеаатора?"

'1JlcaKBo

на распитъ.

на

ПРОIсурора.

Jl.П ще станс аД"

Отговаряме: това което благо

воли да направи съ него безпристрастната
аАМИНИ
страцал (ако има такъва) и беапристр.1СТНОТО право
сж.дие, ако таlСЪВО сжщо сж.щсствува. За вс13кп СJl.У·
чай ню! ОСЛ.ЖАаме поБОЙПИIса истеааторъ.ТоЙ е
ааСJl.ужвалъ

повсче

--

изрпвание вънъ

отъ

сс.лото:

аа Аа се разбере що е народна самозащuта Но жал
НО, че често нашит13 селени не знаятъ ни обнзап
ностпт'В, ни правата си, пи обmJaННОСТIIТt., ни права
вата па чиповнпцит13, та, кога ПрDlJишаватъ тия пра

Jjl\- Аа Bl11J l':аавашъ с:rой

I

Н'RJСОИ мало

душни учитеJlИ въ j'атарr"llаварДЖUl>'1i, Отара 3azCJpa,
С.лuвен'1i и други градов", за да Y-У"ТJ:lJlИ бчн~иъ въ

върна'ЕЪ Народу туй, що. с;у:, му отнели.

- В 1J'lupr, брой 77 съобщава, че отишлия въ
Виена на едновр-Вменно ПОКJl.онение.ll 'Jбанову и Фi>анцъ
Иосифу нашъ лрезuденmr, MuHuCmp'1i Стоиловъ, е БИJlЪ
приетъ на ауденция отъ Аветро,У нгар(жий монаi>ХЬ

Mopa.tHu'ro

силно У

и У'ltб

като поддър
сдружавания,

Жlмаеыь, щото учитеJlИТ-В отъ Южна БЪJlгария Аа не
се лъскаЫiТЪ
отвержено

отъ ыинистерски'r-В

да поддържатъ

агитатори,

примtра

за сдружаванието

на Варненскитt

УЧllТt:JJlИ,- като иматъ

и отъ днешното

нев1;жеl'твеllНО

ство на камарата

не ще

а саА10

пр1>дъ видъ, че

и рабол1Jпно болщuн

АочаБатъ

нищ\)

хубаuu

себе си и УЧt1бнuто Д-Ь;lo. ЗаТОВfl, IIовтаряме,
е силата

на сдружаванието,

получатъ ПрИЛИ'I.!Iото
жавната

за

нуждна

ако учителит1J исю\тъ да

си мъсто въ Обществото и дър

трапеза.

l'овори се за в'1;рно, че министрътъ на ФИ·
наНСИТD г. l'ешевъ, I~ОЙТО отъ 1-й Аарилий RаСТОЯ
TeJlIJO, беаъ вс-Вкаква отстЖпка., иска точното прила

-

гание на закона

за акu;пза, щ-В.tъ да

ИЗJl-Вае

въ

ос·

тавка, защото СUЛЩlарний му IСО.ilлега Стоиловъ на·
праВИJlЪ вече ·наЙ-чувствитеJl.НИТ-В отстж.пки по тоя
заrcонъ въ Виена. 1YlИНIlстерСIсата криза сл13АЪ праз,2\
НИЦIIТ-В е неиинуема.
КоJl.КОТО

-

за

шпионството,

ето

що

казва

в·

"Народни Права'" брой 31: '1Jучимъ се, че Петръ, И

ваноиъ и Сабо Удренов':!> сж. новонавначенит-В
ГIIllСIШ" :lГIШТИ (ШlIи('-'::п~,....р,),

Р.ЪЭ!~Аача

Аа

"пел

ходят'Ъ

подиръ двама видни сффийски граЖАани".
-- ilъ Д'1iржавнuu вtcтнш,r, въ 60 брой е напе
чатанъ спис'Ъrcа на л-Вt~арит-В, на които е разр-Вшена

Jl'Бlсарската практика в$ БЬJlгария. ЧИСЛОТО на -всичк~
л-Вкари у насъ,

по тоя сuисъкъ,

на чисто меАIlЦИТ~

е 3:::!5 и на ветеринарНllТ-В л13кари 48. Or'!> това се
вижда, че, въ КрЪГJlО lIИСЛО, на 10,000 души у насъ
се пада еди нъ Jl.iзкарь :по часrата меДИЦШIa, и че ве,

терuнарнит-В ни Jl.Ъrcари сж. съвсем:ъ MaJlKO. Въ гр.
Варна, по тоя СШIСЪК$, има меАИЦИ 19 души и ве

Работнический въпросъ въ Варненското приста
нище още не е уравненъ и надаJlИ СIШТО ще се урав·

ни по причина

че въ него играе жива

роля

ПОJlИ

цията и парти;анството. Вчера на 28 Мартъ, работ
ницит13, приятеJlИ на Оимеон." RUрЯl>ОВ" и ПОВИАИЫО

му партиsанит13 на Правителството (които

KOJlKO

дни сж

раБОТИJlИ,

шения, лични

отъ

по разни причини:

пр-БАставления

и пр,

за

н13

съ про

назпаqавание

за кахьл на житарит13 работници С. Кирякова и АР·
приятели на правiIтеJlственнитt въ Варна) се б-Вха
събра.-1И още рано на ПJlощада прtдъ Митницата и
чакаха да си избtржтъ новъ кехая, (така казватъ~
Кьмъ 11 часа ДОШЪJl.ъ въ Митницата Варненскии
граЖАaIШНЪ НИКОJlа Драгулевъ, съ ц13JlЬ пакъ за у
р-Вжданието

Ш:I с<ьщий

въПросъ,

УПЪ.-1номощр-нъ

отъ

ОДНО мнозинство на ра60ТНИЦИТ-В, които Ао сега не
сж били СОJlидарни СЪ J.PyrllTt. 'l'uй е IIJl13зълъ сво

eAua

бuдно при управитеЛJl и

че работиический

е

МОГЪJl.Ъ

да му

въпросъ ще се р-Бшu само

каже,

тогава,

когато раБОТ!IИЦИТ-В бжджтъ ОСТ1iве,ни сами, своБОАНО

безъ вм-Вшателството на Оrcржжното и Митнично У
правления, да си
ратъ

YP-ВЖАатъ рабо'rИТ-В и да си иаби

вс-Вка ФlJакция

свой кеХ1iЯ,

и

тълпата

напаАа

на кабинета на управителя и иска да ИЗВJI.-Вче и Аа
расrcж.са (както казваТЪj AparyJleBa. _ПОJl.ицилта въ

туй H[JoБbIe е ет,щла и Г.il-Вд:ма ХJlаднокрьвно. Тълпа
та, uкуvажена отъ тая

пассиuность,

напъва и

счупва

вратата на rcабинета на управителя и насилва Аа вл-В
ае: Ыllтничнитt стражари се застж.пватъ, ОЩ:i.че, за у

чр-!;ждението и блаГОДlJрение тъиъ, ТЪ.шата биде fJПР-В
на и не можа да постигне Ц-ВJlьта си, която, нав13рно
е продиктувана.
Ний казиаме продиктувана, защо
то пассуванието на ПОJl.ицията и буйството на тъл:
пата немогж.тъ се обясни друго-яче: осв-Внъ това, нии

знаеме, че работницит-В сж.

насъскани

З..:1.13

проти въ

тъй Ka'ro, ако работницит13 иматъ свои
прилтеJlИ и добри ЩJиятеJlИ, то ДраГУJlевъ е единъ
отъ TJ.;xoь.
ДlJаГУJlевъ никога не е поискаJl.Ъ да ек

AparYJleBa;
сплоатира

ИJlИ онеправдава

еАНИ работници

въ полза

на АРУГИ. 'l'ой НИICога, JlИЧНО не е мразиJl.Ъ никого
отъ Т1JХЪ: ни Сиые()нъ Киряковъ, ни Г. СтеФановъ,
пи който и Аа е, защото той н-Вма нищо друго аро
тивъ т-Вхъ осв13нъ огорченит13 си СИА1паТИII и съст·
раданиа къмъ онеправданит-В отъ работницит13. Хо
дението даже на Драгулева при Окрж.жниЙ и Мит
ничний уараВlIтель

е БИJlО да се промисли

какъ мо

гжтъ Аа се IIilГJlаАЯТЪ обт-Вгнатпт1. отношенпл M-В~K'
АУ работнпцит-В. Вакто се ВИАИ, Ц-ВЛЬ неааВИАllа и
неПЛОАоносна за пего. Наистина, той е дtЙствува.лъ
като ПЪЛНОМОЩНIПСЪ, и противницит13 на неговит13
пълномощници,
иоже би, сж. СИ помислили, че 'rой,
като злобенъ и бt:зсъгдеченъ адвокатъ, ще бжде про'
тивъ т-Вхъ, против'ь т1Jхнит1> интереси, ПfЮ'l'.вw.ь IJ).~

ната сж.Аба! Но колко горчиво еж излж.гащ'. и

KOJl ICO

горчиво сж се llЗJlжгаJl.И! Драгу Jlевъ никога неще по
жертвуна

съвlщтьта

си и той никога неще жертвува

интере('ит-Б на коя:го и Аа е часть на работницит1;.
Той е за с :ОJlидаряванието на работницит13 и за т13х·
ното възиожно БJlагосъстояние. Ония рабо'rници, ко
ито сж. искали Аа пос-Бгнат'ь на него, сро т13жко Jl.Ъ

жжтъ! Т13 ще видятъ,
ствува

Аа

имъ

АаАе

aKQ единъ

день поблаrоприлт

Аокааате.ilства.

и

ветеринари

- На 30-того Варненското ОКО.ilийско Учите.il.
Дружество ще има общо извънредно ваС'ВАание по

IIзвличаваме атъ еАНО писмо, че

IIHcneKTopa

въпроса за отстраненит13 учитеJl.И Стоиновъ и Славовъ.

таринари 2-ма; въ Оофия-меАИЦИ
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б души.

--

10-11

М1iUТНИ

СuфиЯ

куватъ.

на това ДРУЖi:СТВО е БИJlЪ

иабранъ еАИНЪ отъ мораJlиститt:,

въ

аа турение обща оргаllиаация на ВСИЧIСИТ-В макеАОНСКИ
Аружества, сс ОТВОРИJlЪ на 19-Й. Опор'вдъ в-Встницит-В,
за П!J-Ндс-j;датеJlЪ па Конгресса е БИJlЪ иабранъ Тр.
Китаичевъ. Конгресса е ръшилъ зас13дапинта му Аа
се държ.Yi'l'Ъ тайво и р13шенията му Аа се не публи

кажемъ опашка-на Р. Петрова!
ние

Брой

"НАРОДНА САМОЗАЩИТА"

на ЖеJl. Пжтuата Jl.иr~ия "Руссе--Варна", запазва.ilЬ
BarcaHTHaTa въ гара Руссе длъжность "ЧUНОdНUl>r, по
4вuжвнnеmо'" за нtr~ой си ЮРАанъ БрЪЧКОIJЪ, (пр-В
именуванъ на ЮРАанъ Станчевъ), братъ lIа начални
ка на сж.щата гара J)р'1i'tl>овr,. Въпросния Ю. Бръч

-- Съобщаватъ ни, Окржжн.ий Управитель В.

Лоnов." и Околийский НачалниICЪ Гуневr" си СJlУ:ЛСИ
ли съ стражарит-В и за Аомашнит-В си потрtби, като
сж. ги обърнаJl.И на слуги. Така: на 8·Й Мартъ тая

аа спира'J.Ъ.

година въ Ь 1 / 2 часа подиръ плаАн.13 братовчедката на
г-жа llопова (съпругата на управитРоЛЯ) именуеfo/:а
Е.лuсавета Оuврuо.лу, съ единъ стражарь 6тива отъ

Братъ му l:Jръчковъ, ~Началникъ на Гарата), съ съ
гласието на Инспектора на .~инията, билъ възло

.жара ги носи у дома й, Оrcолийскии Началникъ пъкъ

минаJl.ата

lCOB'!>

ПР-ВВОЗllата

жилъ

11)94

СJl.ужба~

llСПЪJlнеllието

година, е биJl.Ъ

n{)

сжщата

назначенъ

линия

на въпросната

СlIираческа

по

АJl.ЪЖ

ность на гърба на другит-В по пр13возната служба
служащи. ДО ICO.ilKO е вiзрно това неЗllаемъ, но фактъ
е, че
Г'М1JЫИЙ Бръчковъ е поставилъ брата си на
работа въ гарата,

за да ыоже да изучи телеграФната

служба, като сж.щеl\р-В~енно
награждението

на

t:e

е ползувалъ

съ

въз

вишеlше, при всичко ~C е ИМ3J1.0 ученици по станци·
много по способни и по стари отъ него.

.министерството,

ho

Гунев." държи у Аома си стражарь, който, мtжду
ДРУГИТ1J работи, BC-ВK~ сутринъ му вари чай

ПОВОАЪ на JlЪЖJl11ВОТО пр13·

и пра

ви ботушит-В?

-Тукашний окр. управитель В. ПОIlОВЪ пр13АИ
н13колко дни турилъ ПОАЪ истиндакъ всичкит1> CJlyжащи при повtренното
стративно,

сnuрач'1i.

IlР1JЗЪ M1JCeц'!> .ннуариii н. 1894 год. Инспек
тора, (види се, за Аа Rеразвали AocTJlyIca си съ На·
чалника на гарата. БРЬЧlсова) uр1>дставиJl.Ъ въ над
JI.-Вжното Ышшстерство БРЪЧIсова (Станчева) за по

IlT1J

АЮКЯНЬ на дюкянь и си купува разни работи, а стра

отд

админи

за Аа узнай кой отъ СJlужащит13

му упраВJlение,

е казалъ

вънъ, че окр. управите.ilЬ

събиралъ

тайно

tK о

н Ф и

Д е нци ял но) CB-ВАDниа за възрастьта на ЧJl.ена въ
Варн. град. общин. съв-Втъ и п. киетъ Д. Мутафовъ

ВСИЧICl1Л

упраВJl.епие,

инстиндаlСЪ

IcaTO

станалъ

се научило,

че

защото

бивший

общин.

пр13АС-ВАа

Т8J1Ь на Аппелатив. сждъ а сега Ylcp, управитеJlЬ, В.
Поповъ събира cb-БАtния за възрастьта на Ыутафова

ставлеНl1С на Инспектора, назнаЧИJlО спирача IОрданr,
Оmан,чевr, (БръчICОВЪ) 'r6JIеграфисть въ Тракцията Ру
ссе. l1нспеlстора, пр-Вдъ видъ че Минис'rерството не

отъ

е взиска.\О причинит'д, които заставиха-Аа пр-Ндста

че такива cb1>A-ВНИЯ той тр-Вбва Аа иска. отъ оБЩИII.
упраВJlеlше гд-Вто се съхраняватъ
матрическит-в

ви

за повишение на ЧИНОIIНИЦИ, спирачи

а

не

учени

ци, биJl.Ъ исrcалъ да ир-Вдстави сега паrсъ 10рданъ
Станчев'Ь за по ГОЛ-В~lа IJ,лъжность, чиновникъ ПО Дви
жението въ гара Русес, която АJl.ЪЖНОСТЬ f1 вакант,
на отъ
Януарий м цъ, при всичко че той, Бръч
ковъ не притежава никакви знания по СJlужбата на
движението.

НllI] МИСЛШIЪ, че нашит-в чиновници тр13бнаше
да б.Yiд.-ь'rъ по· честни, НачаЛНИIса на гарат<\ въ Руссе
~БР'1iЧl>ОВ'1i I10зюшаые
и не в'врвахме да допуща та
кива работи.
З<\ всJнси случай
'roBa е работа на
ЫИIlИСТСРСТВОТО Аа се справи кой е 10. Бръчковъ 11
КОЙ ]О. Станчевъ.

некоипетентни

власти

воинский начаJlНИКЪ, кой'rо

(като

-

напримtръ

доста хубаво

отъ

е отго

ворилъ), общ, управление забt.il-Взало На упраВИТСJlЯ,

книги.

-

На 25 й и 26·Й того Варненский

град.

чаJlНИКЪ б-Вше свикалъ въ залла '1J Съе динение"

cmopurni>

отъ шивачеCl~ИЙ

ганизира,

съгласно

еснафъ съ ЦJ;JlЬ Аа

'1JЗalсоноnроеli:та

за

на

май'

го ор

урi>дбаmа

на

еснафuт-В", из работе нъ отъ министерството на търго·
ВИЯ1'а и зе~lлед1Jлие·rо. Научаваме се, че събранит-Б
майстори се БИJlИ съгласили Аа се органиаиратъ въ
еснафство,

като

изх~ърлиJl.И

КОIIОЩJOекта и М-БЖДУ

МН:ОРО

Ai>yrOTO

ЧJl..

члснове

3,

отъ

за

който пов13рява

'Надзора над" еснафСl>uтt здружава'Нuя въ ржц1;т-В па
аДМlJНИСТlJацията. Ний не СИt:J противъ здружаваllИЯ
Ta l обаче l неможем:ъ ла не забtJl13жимъ, че и съ ири

Брой.

1О

.IIaraHIlCTo
гони

на тоя

за11:0нопроектъ нашето правите.llСТВО

га не се е ОТlс.лонява.лъ и ОТ'Ь учи.лИЩIIIIЙ ваконъ

партпзаНСIШ

ДlJсцип.лИllарниЙ праВП.llШllСЪ.

ПО.llllТllческо

и тури въ ращ13Т'В

ц13.11П:

сп маисторп'rt,

да

ОрI'aIШЗИр<i

IЩ.llФИТ13

11

чи ра

цит1; за да ПО.lll1'rПICанствува За сега нпи ще забi>
.л1;ЖИ1l1Ъ още, че нашитi> MalrcTopll трi>бва да б,У.д.<Б.ТЪ
внимате,лни,

когато

се касае

за

еснаФСЮ1ТВ

вания, ла не бързатъ да се обвързватъ.

отъ е.л13дующитi> броеве на
ще ПОК8жемъ

Т/В'

неговата

здружа

А въ единъ
U

Оа.J!озащumа

несъстояте.лностьта

ва законопроекта,

и

ний

противорi>чията

вр1;дность

за обществото.

за саиитi> Jllайстори, ка.llФИ и чираци и ще ПОl\ажемъ,
какъ занаЛТЧИIlТ13 тр1;бва да се здружатъ и
во

Стр.

"НАРОДНА САМО3АIЦИТА"

11

за как

именно.

-- Поканватъ се I1сичкитi> работници шивачи въ

тая

спретнатость

равповtсието.

на ученика

ТОЙ под,ложи Андрова на наШlзаПШI за

. твърдог.лавство,

непос,лушносrь п

неиспъ.лненпе

при

казанията (макаръ и произво.лни) и, пос.лiздовате.лно,

К.!Iюченптi> ученици, по ВЪСПlJтателната Стамбо.лово

изрtди.лъ вси"lкит-в па1шзания, които учи.шщнпи пра

Живкова система, бi;ха по.лКОВllтi>,

ВИЛНlIКЪ дана право на УЧllтелитi> да

те, е и днесь, ИСIС.llюченитi>

на.lагатъ.

Но

врi>исто за

пос.лi>дньuто

наRaзание,

което

на.лно. И му се скоро удаде. Иванъ
поканенъ отъ
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КО.l.lективна

ческии .IIока,лъ »Карлъ Марксъи въ

стра на Нар. Просвi>щение, съ копие до "Ооцuа.JIUСТЬU

МИС.llЯТЪ н1;кои въпроси

касающи се

до

интереситi>

на шивз"lитi>.

U

и "j}[.лада Бмгарuл , въ IИJJТО

съобщи.ло па

щомъ протестацията се

Директора, за

напечата,

Възмутени

:гова, но
се

прочете В'Бстника, Андровъ биде повиканъ въ Дирек
цията и му се забрани да дружи съ вънкашни, раз

доr::r::~СЕ~

ва.llеllИ' хора. На ДРУГИЙ

До Господина Редактора на 13 •• Народна Са~10защитаU

Господине Редаюu ор е,
Въ тукаШtlUТU
граватъ

уж1:tсни

УЧИТ\:J.лит1;,

во

lLtoJдarUrJ1'HJL:KU учи.лище се рази

'комедии

г,лав'j>

и

дивотии

Б~ll

AllpeKTopa

cTIJaHa

иТЪ

Венево,

Стамбо.ловъ атъ, а сега и сам ь 'ЕОй не зна(}

на

прi>дu
I,ОМУ се

к.ланя. Учи.лище'ru е об ЪРЮt'rо на ТУIJШИЯ' Б\:JНСВЪ си
с.лужи С'Ь най ·рациuна.лни uед'н'огичеLal:И
ва: нtко,лко
всичко,

което

щинитt

срвдст,

(?)

У'iеници, шпиони. му ДIJЮtсЯТ'Ъ

p<tdl'p1t'NIl1

КIJИ'rИ'Iе~Юl

на Директuра

се

UUpHMO B1tpBap'

отнаuЯ

и 1I:аЖ\:Jте,

че ШШ10НСТВОТО

не

е введено като uистем1:t въ У'Iи.лищата. В~.л:ВДСТВИ\:J на
това много отъ ученицuт:В поuтрадъха, чр:Ваъ иск.люч·

вание,

накаавание,

имъ по усп1;хъ

чрi>зъ

и

нама.лЛвание

повi>дение,

бt.лtжкитt

чрtзъ отнемани е сте

пендиитi> ИJl1Ъ, чрtзъ привtжданието

отъ по-горi>нъ

1I:УРСЪ въ по-до,ленъ и затваряние ио нi>ко.лко седми·

ци. TUBa, чудо, което днесь се
ниидt въ Бъ.лгария

върши въ

не се е върши.лu!

шпиоиитt тържеuтвува

Си.листра,

Разврата

вакхана.лиитt се рааиграватъ!

И тоя Директоръ, BMtCTo Аа накаже шuионитi>,
к.IilОЧИ, наПОСoili>дъкъ,
кuито

сж

BC'RKOra

сж има.ли

"КА Rpm!(,'ТВiШllОСТЬ,

5- 6

цiши.ли

най JlIНOГO

право

АУШИ отъ

имъ

И(J

ония ученици,

човtш,сото достоинство
да претендиратъ

за ис~.лючванието?

и

за висо·

чес~'ной'Ъ, II.Кlcypal'HocTb

жность. И знаете .ли 1I:акво е писано въ

нията

на

и прил1;

YAOcToBtpe-

1) че Tt ужъ би.ли

виканъ и

питаllЪ:

което той

день тоя

У'lеникъ е

подписва.лъ.ли е

ОТГО вори,llЪ, утвърдите.лно: "като

(:амо

да

llСК.АЮЧИ

щuто по покана на

единъ

.ll1I? Т'JЯ

Съвtтъ зас-В

неВlJненъ

учевикъ,

за

61 дуШd !!вои ДIJyrapl1 е ТУIJИ.il.Ъ

ПОДllиса си П"ДЪ една за

СПIJавеД.llИВllтt оп.лакванил

J3eHeBa,

Нllкакъвъ

въ въспитате.лното

поиска.llЪ документъ. "Не

документъ,

.IIит-:В на разни учите.llИ. Ний неЩd
Абаджиев1'>, Отчето Рафаи.ло, (що

казваме тука, че
пр'взъ Ве.llиюпt

поuти i>Ae Jlйца), Нед"овъ и др. подпомагатъ Дирек
тора въ п-охождеНИJlта му. Ще забt.лi>жимъ само то
ва

, че

.

.МОТО бtше достигна.ло Ао тамъ, че ученицитi>

бtха готови, и въ пр'вдвечеРl1ето, да направятъ бунтъ.

В.ла10Аарение само на иск.люченитt и наказанит-В у.
ченици, които недопустнаха бунта, той не стана. Да

се не самообо.лщава,

прочее, Б\:Jневъ,

че

го Пl'е,1\ва

ри ... Но Анесь негодованието противъ тон Директоръ
и другаритi> му расте все повече и повече и отъ стра

на на ученицитt и отъ стра-на на гражданит-В, и ако
не се зематъ мi>рII:И за СПИр;.tние безобразията на Бе
нева, то неиабtжни сж за въ б.iYiДiYiще сканда.ли та_

кива, каквито НlJйде въ Бь.лГl1рИЯ не сж
.ли. Това нека бiYiде ва звание на
Просв-ВщеНИ(J Ве.личкова, който

се случва,

министра па Нар.

и.а>..лчи като пукъ.лъ

по всички иротести, подадени отъ ученицит1; и граж

AaHUTi>

и койrо,

ята ИJllъ"

катО

за удов.летворение

разрtшава да се ИСК.IIючватъ

Аонесението само па У'iите.литt,

на иcrщни

ученицит'1i по

безъ да се разс.лtд

ва ПОАробно и узнаи истинната,
Но
Бай

~в:и

за Аа

Беневъ

той

и

се

види

съ какви

KO.ll1CO

справед.ливо

ПОСТd'iпва

педагогически приеми си с.лу·

въ въспитанието,

азъ

ще привеА<У.

само отъ многото изъ комедиuтi>. Ето.8:

Tyrca

една

Въ тукаш

ното Педагогическо УЧИ.llище б13 записанъ за тази го

нито

ти

дава~rъ

TI1

nозволяваАt1'>

завt·

да

оти

РаботНИtlескии

К.IIубъ, взе1lIа.лъ

живо участие

е въ

въ за

c-ВдаНllята, и вечеринкит-В на К.IIуба, дружи.лъ съ Т/раз
ва.llени"

(! I

хора и още JlXНOro други

шпионски доне·

сеНИlI. Пом-Внатии ученикъ, обliче, никога не се е от

lC.II.ОШlва.лъ отъ ,убi>жденилта си, като при това ни1со-

си щ~,

да ги

разса>дъчность

и пр. всtки

Тия ученици

кадъренъ

и

некадъренъ

сж хора жаАНИ за знания

Ето ващо отношенията

хараК1:еръ,

мi>жду тия ученици

телит'.!> тр1;бва повече да Cd израВllл'rъ

и

учи

И оть

т-Вхъ

и

ственпость, то

Tt

казuрыа U

общес'rвенна

и

даджтъ. На таlсива учите.ли Нl1Й

стоява:

А. Венева и .ко. ос.а>.ждаие.

азъ СЪ мъ ученикъ до

ТОГава Ао

1"ато

не мп

.се ИзАаде докумен'rъ. Т/Ньнъ, вънъ" ... ИЗВИКR.l'Ь

го изхвър.лятъ)

1:)t.л

човски р.) навънъ; нъ не го ДОСТИl'RТЪ. Дохожда Ди.
ректора. Ученика иска

документъ и не излаая,

вер

ДО Н. В. Вл,агогОбuйu,сm(J{) Добрuчс,.ut~L~·,..1;r;;у..tер.

на..и'l;сmНttН:1'>

Аа

въ от

ва отъ храма ва нау,ката, иагонва се отъ тамъ, гд1;·

настроение!

събрани да С:I.биратъ свtт.лина И

мракътъ•.• Ые.ланхо.лично

се

жа.лно

Сrрахъ смес1;нъ !!ъ отвръщение и з.лоба

1..
",t-

Всички го заобюса.ллтъ в'ь за.лата uрtдъ ма.лкит:В

ца ... Но Беневъ не спи, .. Прати се писио Ао Окр.&ж.
У правите.llЬ

и, винаги

праВАате.лит'i;,

готовата

се идига.

да

помага

на

оне

ПО.lll1ЦИЯ доиде. Т.н заХl:lана да се АВИ

жи покрай учи.лищниЙ ДI30РЪ.
за.llата при

ма.лкитt д'.вца:

Дпректора

"Нънъ" ... И

Стражари'r1; в.лиаа'rъ.

в.лиза

въ

гюрю.лТИJll'а

"Х~йде, вемете

го".

Стра<Ьаритi> Аоб.лижи.ли ученика. Ilос.лtдниЙ се обър
на.лъ къмъ другарит1; си съ една {сратка рi;чь и свър·

ши.лъ С'Ь хараlCтернит Б думи: "Г-да учите.лl1
те.ли ба>дете, че г. Диpe"mop~ ..ии н:азва
mа..и1'> за

учс'Нuн:r,

..

и

~MtO,,}t?; ученuч сн:u

-

свидt

ще ее ечи

права,

нъ

наПУЩIl учи.лищu'rо и Ul'ива ПРИ Окр. УПIJItIШТе.ль Па
шевъ ... 1'Уlса, безъ да

paCUpaBHJl16

У правите.llJl,

КОllТО

Вашьо В.лагогов'l;uнсmво

за Аъ.лгитt

рааl'О

каdа.лъ на АНАрова,

че
U

,,200 н:а.лени гронцu ее счуnваm1'>

01'0 едно же.леЗtЮ

др., у правите..'l!l е съв,.втва.лъ Андров", да се

и

ПОАЧИ

/

Доносчика Ни сввщ. Ив. Мариновъ, тео.логи
ческата нравственность на когото е въ противовtсъ
съ тази на' ве.ликия учите.лъ Христосъ, е стори.лъ
голi>ма ус.луга на разврата и ШПИОНСТВОТО, като кри

во Ви е ув1;доми.лъ аа нашата nBptAHa просвi>тцте.л
на д'Вяте.лВОtJТЬ~. ПИСМОТО Ви ЛО се.ленит't, съ което
ИСlCахте да ги възбудите противъ насъ, за HtK3lCBO
скроено Т/безбожие U , ни наЙ-~lа.llКО не ума.ловажихiYi
анторитета

съ

общо

зрtние,

и зна'Iенисто ни, напротивъ се посрtщна
негодование и съ съотвi>тствующето
прi>

като оБUlсновенно явление въ попскит-В игри.
на Фантастичното Ва желани!} въ писмото

OrroBopa

Ви ще бiYiде отрицате.ленъ. Безr;ъвtстно, и
СlCанда.llИОЗНО, е
ственность

на

да

твърдите за

нашъ здреtJ'Ь, lI:аче~тва,

които

11

Т/непорочна"

ПорнuграФичеСКЮI

.личность.

Ао

с,,;, Аостолние

сущь

бевнрав,

Hi>KaKBa

пъ.лното си при.ложение

намиратъ

на

Вашата

Ви

р-Rч

нюсъ ни наЙ·иа.tко не опtтu,нва нашето tJовi>шко
ДОСТОЙНtJТВО и дi;яте.лНОСТЬj а еотпечатъкъ на Ваша
та

Jll0ра,лна

и

въспитате.лна

Аа

СТОА ВЪНЪ отъ училището!· U.лtлъ това АНАРОВЪ !!ам'Ъ

вори съ

6ov;,p,e свi8тлина!

ср1;щатъ иск.люченпЙ

-

ВСИЧКИ обичатъ, ПUЗ0РНО се иагон

Tt

О. Миров?;.

-

се.llЯМЪ. Документъ му се обвщава наЙ-пос.лt. 'l'ритi>
на пр1;подавание

я

рл..КОП.ll-Вщимъ

Отворено писмо

бяснеНИJl,:. УчР.ника се връща въ К.IIассъ. IIодиръ не·

»

ще

нрав

имъ.

3Btp.

ски Директора. Дигна.tа се гюрю.лтия, рас правия, о
го трима с.луги тичатъ, аа,

по.литическа

УЧИlе.лит'В !!Ж А.лъжни ~a

(отговори.лъ въ душа'rа си B~HeBЪ). Но Андl'()ВЪ на

Фиаиономия.

Башьо Б.IIагогов-ВЙнство,
Вий наИ-ма.лко имате право да ваговаряте за
H-ВlCакъвъ мора.лъ, на които сте ТВЪРАО рi>шеНII II
заlC.л'.\;ти да не служите. 13 ъ що се Вак.лючава нашия
раввратъ и "нравствен ната .ни БОСОТI1" 't Въ това
че не при.лиqа~lе на тебь и не се съг.ла!!Янаме

.IIИ
съ

бесчеСТНlIТ13 Ви д13.ла? ЗаПОAlНИ, че "ро.лята на У'Щ.

нява на Аиректоритi> и Аа съв'tтва другаритt си да

те.ля не се сворmва 1J1'> у'tu.лuщещоU,
че той е А.лъ
женъ 11 го очаква съвсtмъ друга А-Вяте.лносты
Т/да

се оставятъ отъ социа.лизма. U.лtдъ това Андровъ си

nа.лlt 8агасеN,иm1J оmъ mеб1'> евtщи U

отише.llЪ дома,

1't

rAtTO 1'0

чаК<i.ли

имъ раснрави работа·rа. Но
стражаривъ и го
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души Аруrари да

наскоро дохожда е,\инъ

вакарва при

Началника ,4УП.llевъ.

С.лtдъ дъ.лги расправии си отива. Но току що в,лива
ВЪ

КiYiщи дохожда паrcъ еДIIНЪ стражарин'ь и

повик·

ва АНАрова при пристава. Разбра се работата. Беневъ

вр-Вме раани нотации: съобщава.llЪ му, при това, че се

е науч'и.лъ за него много .лОШи работи: ХОАИ.лъ

както

а, ако искатЪ

"Правото на

б-Вше се распор-ВАII.IIЪ, с.л-ВАЪ иск.лlO'iванието си Анд

въ това

учите.llЬ

права имамъ и I\:акви н1;? -

ровъ да бiYiАе вземенъ за ВОЙникъ.

и му е че.llЪ

и недоuтоенъ

УЧllте.литt да исl.tатъ саио уроци, IИТО прtподавате.ли,

често

тоя ученпкъ

достоенъ

чени къ и нi>иашь всички ученичеClСИ права".-.какви

Аина за ученикъ и Иваk1'> Андров1'>. Дире1СТОРЪ Беневъ
привикваше

по.ло

дешъ да с,лt~вашъ дру,гадi>; ти не се СЧитаШЬ за у

хвър.ля, б.лъсва въ

произво

отъ

жението на ученицитi> особно въ Ilедагегпческитi>
УЧИ.llища и горнитi; K.IIaCCOBe на гимназиит-В. Тия у.
чеНИЦl1 не сж вече ое6епца, Аа ИМЪ подсмърча всiзки

честенъ, достоенъ ва човъка общественъ

дение на

нитt

отъ

че министра

и таИ8МЪ на вр-Вме да си обраауватъ саJlIостояте.llенъ,

то всички с.а>.

и въспитанието повисоко

JlIИС.llИМЪ,

заинтерисува

не иска.лъ да стои наси.ла

турятъ ПО високо човtшкото АОСТОИНСТВО пр:Вдъ .лич·
аибиции

и с.л13дъ скавдада стана.лъ въ Шуменъ. ва {сuйто пи

е ИСКЛЮ'lеllЪ. У 'iеникътъ, сл'вдъ това съобщеllие, !:Сато

си другарь. Равд1;.ла! Единъ чов-Вкъ, ученикътъ, АРУ'

които

И. С.

IIU горнитi> сканда..'lИ

въсшrтате.ль.

че

гарь'rъ, когото

тин,

гр. СИ.IIистра.
Б. Р. С.II-Влъ описанието

би.лъ пuвиканъ отъ Директора и му е съобщено,

.ля каква е, и 2) че

примахне

каа8НО, нищо по това не е направено! Чакаме!
12 lНapTЪ 1895 год.

води аа конката ВЪ яма, невежество, суевi>рие, преk

гията

за да

граждански про

11

1', сти противъ дивuтиит-В на l>евева и нищо не му е

Te.terpaMMa, 3а ИtJlC.!IlOчванието на Анд
рова/, .. На ДIJУГИЙ день - 10-й Ыартъ Андрuвъ е

на УЧСНlIцитt

дi>.ленията

най-добро

"демократа" В,мич

ковъ. Има вече то.лlСОСЪ учеrшчесюr

ва

2-3

пз.ли"а отъ ония,

Ще ча11:аме и сега Аа видисЪ какъ

в'ыJеe Директора !!ВИlCва учите.лскиii CЪB1;'rъ ва и<l

въtIР'ВДНО събрание и, в1;рвате

ги

'.

ще пог.л13дне на тi;аи ПРОИЗВО.llи

Ве.личковъ ще трi>бва да се

дава

да

ученяъи се

T-R311 нечути до сега дивотии,
1I протестира.ли те.леграФически

сахие въ мина.лиЙ брой, нии

класеа, ВЪ 'това Bpi>Me трi;бваше Аа I)ТИДd'iТЪ

като

колто

дена да' свърши работата uи Набuрната .кОШ1Иссия,.

която бе<lхарактерний Директоръ Бенев'Ь не опрi>дi>.

мi>ри.лъ

отъ

до Jlшнистерството.

пъ.лно

JlI0ЩШШЪ" ... НО IШ 9 й (?) Ыартъ оставаше още

расnространява.лu идеuт'l; 'На ед'На в1'>р.лУ1Оща 1tартuя,

Tt ужь бlМU nод"оnава.лu ре.ли
(?/), което CptAcTBO Директоръ б-.вснотия е на

бп.лъ

те.леграъша,

Гнусота,

ученицит'1; се събра.ли

о

още прtди да

браЗIJll! Позоръ!

които трвбва да "въспитаватъ

СiYiжд3.ка дивотиит-В на Бенева. Не зная Аа.llI Ышш
стерството е

Нtколко шивачи.

(протестаЦIIЛ) се

какъ такива

земаха по ва 'rри ГОДIIНИ! Това е ПСК8.!1'Ь и Беневъ
за поправ.леНП\:J / Това сж нечути зв-:Врщини и беао

е рацпо

Андровъ. б-Вmе

ученици да подпише

както види

TalCu,

ученици искаТЪ

дад.<Б.ТЪ войници. ПОJl1НИJlIЪ

съ това още Беневъ нс с!! заДОВО.llяваш'J. Той 'ШI,аше

та протестация (испратена тмеграфичеСЮl) дО ИI1НИ

IV уч, на 2 ии
rAi>TO ще се об

"Това

не е Директорска работаI U .... Това е, Г нъ РеД81СТО
ре, раЗВрЪСlеата на IсомеДlJята - шамара, KullTO пр-Вд
С'Вдатс.\л улари Bt)lleBY, и начина, по КОЙТО учениЦИ
тi> се ОТД13МJТЪ отъ ученичссв:ата с[~амеЙка. 3а ис

B\:JHOBY не се хареса.1/!.
Il произво.lНО ва!J)·ШП.llЪ

г. Варна, да ПрИСiYiствуватъ на събрание въ работни
Апри,лий, въ 1О чаL::J. пр'tдъ об-Rдъ,

Пр13дс13дате.llЯ прочита писмото и го хвър.ля:

и

7.

Та.ка и стана. Грубия приставъ, С.ll-Вдъ пристиг
ванието на Андрова, заведе го

миссия, Тука е
има

?

~

-

би.лъ

На.ли сте ме

въ

Наборната КОМ

CaJlIO прtА!!-Вдате.ля: "какво
- Т/ Кой ВИ е ви

вика.ли!

ка.llЪ?! U - ' Че менъ 1Ire дorl:арватъ Ава пiyiТИ съ стражаръ.

-Т/.кой е прати.llЪ стража ръ ?" Пристава подава, БЪ
това Bptue, на ПР-ВАсi>дате.ля Директоровото ПИСАrо.

познания по

.липсватъ сега

-

НttИ.е.ле1l1ентарни_

Т\:Jо.лОl'ическата нравuтве,IНОСТЬ Ви
съзнаваме,

притежа-

ваРОАиша

I си,

заг.lУШСНИ

-

вахте ги въ семинарията, нъ останiYi.ли въ

а сега изрОАСНИ' Зеръ, съврi>меннит-:В материа.лни

и др. потрtби ПРОДИ1стуватъ 11 Т/практичность"
БЪ
повi>дението. Прi>uъ.лненъ съ з,лоба, ваАишахте вона

11 смрадъ 1сато Ви се напомни, чебевсъв-Встната ек.
п.лоатаЦИJI съ името на MOpa.lla, ОТЪ llасъ пр-Вд
ставите.ля JllY, има .лошо пос.лiздствие за черквата, Че
прииi>ра е по-поучите.ленъ

отъ съв-Втитi> Ви. Съ що

отче :Мировъ, Вий, "ПР-ВАставите,льо

U

на мора.ла,

c~

що, кажете ва Бога, ще оправдаете бес честната си
проФесия - 240/0 .лuхваръ, на чийто записи Т/ тноит.G
безбожНIЩИ U сж Шlа.лu нещастието Аа б.i1iА.а>.'IЪ сви
Д13те,ли, СiYiщеврi>мевно и ПОр.а>.чите.ли, и купъ ОЩе
нечестности,

които ще ваJlliYi.лЧИJlIЪ

ско ве.личие Аа не докачимъ

прi>АЪ твоето поп

обществен ната

на {соято сте "пр"вдставaT('.IIb" . Като жар1СЪ

.It10ралъ,

ПQк.лОll-

Стр.

8.

IIИКЪ на лудит1> каПIШ (виното), .шхварството и

. '•••

на ·l'>.ОГОТО е

лишено

отъ

вс-Вка.

нравственна ц-Вна.

Като ИСRуетвенъ (?) ",-Вкарь, Вий обичате д~. ц-Врите
симптомпт1>, а не причинит1> на болiютьта.

Влагогов., не пропускате слуqая да
БОЖНИЦllт1>", отивате по

Н8таТЪRЪ

и

Вий,

IШRвжете

търсите

В.

ката", разгуляли сме се до 'rамъ, че

подъ

вола те",,,. Съ свойствеlIната Вамъ ЕПИRорейcr,а

рас

питате;

"истина

ЛИ е,

qe

вода"

диванъ чапразъ ПрИ в.лизанието му

д-Вте, съ което не се заплаща на

попа

стот.,

40

гата си 131 жертва,

1,ато

"подкопате.!!ь"

на

и

и

лихва ръ,

това

на нравствен

значи,

лява ила ОU-В'fнява Gв1зтостьта на

че

се

църквата?

дъ.лго

и

ШllрОI'>.О.

~Баба 'JIuнковица",

кни

нъ

постьта. Ахъ, подло блn,гогов13йнство n съ кално
минжло поuче; "позоръ на Бога -п-Втпо на храма!"
Кой BIl завижда да пр13инаqавате? НИ~lа това е на
знаqението ТII? Нима, В. БЛ'1гогов1>инство, да бждешъ
св-Вщенниr~ъ

До Г-на Редактора на в. "HapoIJ'lta Самоsащuта".

п13

нъ се

осм-Влиха

а

ще

отговоримъ

KpaTI,o

на

на

Г. »стоnанина", C"'~;ДHeTO: истинна е, че п-Вхм:е стари
народни П-ВСIIИ, като "m1J8и-сон.серви Tt8U адски душn·

новороденото си

защо? Той е "безбожникъ" и го записвате въ

п1ми

още и да пiJятъ". Памис.lено и свършtJно и ето ти
го въ 139 брой ц·F.I\Ъ-ц-Влненичакъ "стопа nultr.".
Пе C'llITabIe за НУЖДНО да се простираме твърд1>

('Аинъ стъ учители·

за

сме

на инатъ на дошлит-В тамъ г. г. В. Поnовr, А. Саввов."
и др. (себе си г. "стопанина" не спом13пува, мака ръ
заедно и той да
е
бп",ъ), за
което сме
се и
хва.нми! НавiJрпо г. "стоnаnиnа" е нiJмалъ матери
ЛJlЪ за в-Встника си, та си е казалъ: "Да напиша
н1>що и за тия подсекретарчета", които незастанаха

призОВRП за наказание, понеже Ви призирахж за
"ХРИСТИЯНСЮIТ-В ти подвиги", събрах'rе бабит-В п пр.
и

ний казва,Мd хвала и напр~;дъ, а на дезертьора и ИН

ИНСИl1юатора казваме: Долу ИИСRопоклонницит1>.

сеньта "Тiз3Ъ консерви" и викали "Долу" и то ужъ!

пуснжтость и: З.tобность идвате анкета пъ се,!\о да ис·
л'Вдвате н-RI'>.IЩВО ФантастиqlIО "безбожие". Куриозни
пъкъ Би би,!\и въпро!!нт-В: "учителя Ви -Вде "'н мръ·
сно: яйца, мл-Вко, RОКОШКИ; ходи .i\И въ черкова, см-Ве
ли се и пр. въпроси отъ сжщественна важность" за
пр1>дпазвание на морала. Сл-Вдъ раепитванието Ви
около 25 души свид-Втелп 6 - 7 въ Добрпчъ съ

т1> не е вемалъ "бабина

тизански страсти. Прочее, на васъ подписаВIlIИТ-В се

Въ брой 139 стр. 3, отъ ·f. ~1., г. "стопанина"
паше, че като сме биле по-миналата llед-В.ля на "Тра

"6ез

не

на

ина'rъ,

"AJlT,nHr. Гердаn?>" и много другн,

К8.1,то

1'.

мислишъ,

"r:тоnан.и'Но;"'

нема е пр-Вст жuление, ако сме пiми п-Всни? П вли сме

ги, Г. "стоnан.ино," много пжти И за напр·Вдъ ще ги
пiземъ. Лъжа е, об"че, qe см!! се хва.лили, защото
lJ-В~Iам:е за какво да се Хl3алимъ qe П'Еемъ, защото
б'Ехте сами слушатели. Колкото за ТОВ", че сме ис

нама

Нищо

l,аJlИ

да

станемъ

управит~ли

и

директори,

за

което

напротивъ нравствен но И патрио

смн БИJlе вiзчно опозиция; виждъ, за туй няма в:акво

тиqно. (?) Че защо ЛИ П'ьRЪ да ги земаме отъ "чи
Футит-В" това е Cl~андалъ и беdбожие! (?) Христи

fI'l ти Rажемъ, ОСВ'lшъ че си билъ С'fраШ\jНЪ I10зна

апс1'ВОТО

се опростявай до толкова, ващото ставаш'.\, за см-Вхъ

ще кажемъ

ний

-

запретявало

такава

експлоатаll;llЯ,

аа Васъ, а за стадото. Каввате

qe

христианството е

въ

въ

това

не е

пропов1;дит-В

си,

в:онтрастъ съ

вачъ! Посъберu си аl,Ж.ta ма.лко, г. стоnанино, и не
на хората. По в13рванието ти,

нъ Вии, Б. Нлагогов., на прав:тцв:а ги nр13кръщате и
1'-В ставатъ синоаим ни,

ската пословица:

чтисашъ отъ 'rоя заналтъ

д'1>.i1ата Ви сж несравненно Аалеqъ отъ съв1зти
ТЪ Ви. Въ кжсо вр13ме сте развили сумма д-RJIтел
ноеть; (?) наnрим-Връ, разгласи.лъ си въ ц-Влата Доб

противно на съврiзменната нравственнос'lЬ, противоречи и на принципит-R на социализма, въ царСТВО'rо

KalCTo
съ

Варна,

ва' и се IIp-Вмахвжтъ двамата учите.ли

и

"безбожието"

рано". Ний отъ скромность ще ти

I,aTo
до

тр-Вбва да се съыняваМEI,

I

"разсадни

кажемъ:

е

още

на

до

бъръ qазъ OTQe l\lировъl колкото че до l-й Мартъ
щ1>хме Аа бждемъ отчис.лени, из.лъгахте, В. Благого
в-Вивство. Извинете ва израЖtJиието, "излъгахте" за
щото неволно се IIрОПУСТНЖ отъ насъ-немора.'I.ниты
Н1>l'>.ОИ хвърчаща Ааскалqета (?) се страшно въз
иущаватъ и тревожжтъ, за д'Вто поповет-В Cll тикатъ
гагит1> тамъ, д-Вто не тр13бва-въ училищата. Наивни
даска",чета! (?) Че защо се TpOBЫ'iTЪ, I,oraTo има Be'le
хора, които "щс бдЫ'iТЪ Jiадъ т'Вхнит-В права и ще

Защищаnатъ т'Вхни'r13 интереси вс-Вкога когато за то·
ва се прiзАстави нужда".
Башьо Б.tагогов13ЙJiСТВО,
Не се страхувайте отъ сжда ~a оСщсственната
съв-Всть, тя не е кална, тя ще Боготвори високо
нравственнит-В мировци

(?)

и въздигнжще

имъ пам1;

тници отъ храqки за орденъ Jia ГN.рдит13; тя внае да
отплаща. съ пр'Взр13ние на "православния" Фарисеи нъ.
За сега се въздържаме да публщ,уваме Вашия и на
доносчика Ви -- свiзщ. Ив. МаРИIIОВЪ развра·гъ. Кол

кото за отчисление~о си,

ний В.

DЛI\ГОГОВ13йнство,

сме въ състояние да Ви ув13римъ, ч:е не се стр13ска
ме, защото вънъ отъ училището има х'!\13бъ. На уqи

TeJlCTBOTO

еАва

ли

гледаме

като

на

занаятъ.

с. Ботев о, Добричско, 22\ШjU5 г.
Съ ДЪJl.боко пр-Ввр-Вние:

Учители: А. Великовъ, М. 8айковъ
Отворено писмо.

До Редаюnора Воб',евс1СU.
Турската ПОСJlовица казва: "Д1ОШIОItr, Д1ОШ101t?> да
yuIJVPr,", та че 11 г. "стоnанина" на в. "Черно,Море",

сл13АЪ като се позанима въ нiзl,ОЛIСО брол на В-ВСТIIИка си съ KJlICTa, съ ПОМОЩНИЦIlТ-В му, съ град. общ.
1,асса, че п-Вмзла парИ, (ващото и "стоnuниnа" е ~шого

ще различава

чс по.лиц~ЙсншЙ

въ по.литичеСI~итБ

I шсФа

':импатия

като

год.

Б. Р. Не ра~бираме ващо г. Бобчевски се е до
каqилъ отъ Iг!>сеньта: "TiJ8i> KOHcepBnlJ.. Неуже ли

меЖАУ селенит-В.
И въ ааКJlЮQеиие молите Н. в. Пр-Восв-Вщенство
Вариен. влаАика "Аа ходатай(\твува ПР-ВАЪ КЖА1;то трМ
ци" на. "разврата"

23 Mapmr, 1895

Яне Ялжмовъ, Божилъ Николовъ, Гаврил " Христовъ ..

сте си пр1>ДIIолагали,

аБСОJl.ютна

nqeлa aKU

шитi> пр1;;JрЪНИЯ.

Фата.ленъ
барбаризмит1> Ви, нъ на пр-Вдизвикахте, като припи·
свате намъ своя развратъ. Пус~.'натата кл1>веТl1 за
безбожието" ни е неоснователна, защото, вм1>сто да
се ПОJl.зуваме

b-ВеТНИRарството? или

.-

наI!осл'вдыIсъъ отправям!! ти, г. "стопанино", на·

'roBa, OTQe? Ний обаqе neBiJpeaMe,
д-Вле~кь ! Не искахме Аа отговаряме на

позорно изгонени,

бичеръ".

б-В брала медъ, бръмбара би събра.лъ най,много?"

Ви. Истина ли е

"бждеме

пай

незнаешъ 6ългаt>СI~ата пословица: "Вс1ИЩ

на когото отъ бесправенъ робъ тя ще бжде равно
правна граждаНl\:а. Напротивъ социалистит-Б искатъ
освобождението ш\ жената и щ>-Вкращението на яв-,
вата и тайната проституция. ВаШI1Т13 оборваНII)\ сж
бесqестни и не 'l'ърпятъ НИ1'>.аква критика. Лошит'в
язици IIЪКЪ противното ув-Вряватъ, че Вий сте пок
лонаика на д'Влежа, с.л1>Аствие отъ което станжло
нужда да IIОТЪрСИТ13 !lомощьта на спеЦllалисти меди
ци въ цариградъ, като ПОСО'lватъ и на безд-Втството

то вапротивъ

"Кьоръ кеНДИНДенъ

си

С,ilужите,!\ь

уб-ВЖl\ения

отъ

си Стоилова, който деК,.о1дрира, че е демократъ?!
Г A-R остава тогава Народната Партия f А бюрото?

•

До Господина реАактора lIa в. "Народ. Самозащита',

Гocnoд~me Рвдаmnоре,

у читеЛИl'1> отъ Кавав:лийското Uв:ол. У'lителско

дррк. "Учите.ль", сЪб\J'1ii'ttt·'-!iа i1ас1>АiНiие на 10 того
м13жду другитiз f10вдиглаТlI въпроси, ПОвдигна и въ
проеа по ВАружава'ниеТQ, на учите.лит'В.

Съ прискърбие ВИI яв'!\яваме, че по ТОЗи
росъ н(;) 21,ойдохме до нИ\,акво заклюqение,_ тъй

Me:ICAY
съ

насъ се наи1Jри},\ж личности,

тъмни

краски

този

чисто

рос':&, l~aTo придадохж на туи САружавание
ски

въп
като

които Описахж

ПрОФtJссионаJl.енъ

въп

партизан

характеръ.

r Л/iВIIИЙ

У'lитель тув:ъ, .к. Мортевски, АО стигна

до Ta~xъ, че С?> диктаторски топ?> sunдашu учиТе.лuтiJ
и

имъ

яви,

че

В?>8ваuuяmа,

испратени

отъ

различни

'1'1> ов:олийски уqителски дружества еж n.лод?> на краи.:
пи .личностu,

които

ОЩбi

ОТЪ

У<lеничеСIШТ13

да уреЖАа

паричната

това отношение прпстаВСI,ата

Да не Ба се види странно това заглавие

си бълнували различни въображаеми реФор~IИ, а подъ
булото на материалното подобрение на уqите.лит'В се
криели образит1> на Jiшtакви си ПЪJl.ни партивансв:и

геройската Сади на ! По надоло ще видите кой и що
за човъкъ е l'ероа-Юрданъ Чаушъ. Той е единъ отъ
т1Jзи синове на майка България, в:оито 613 въ миниа
тюръ С гамболовъ, пр-Взъ вр13ме на кметуванието

П рiздс-Вдате.ля, ЕС. Джаковr. напустна аас1>дани

ет.>. учи:те.llИт1>, уплашени, се рааотидохж бевъ да до
козъ важ!!нъ

раdг.леждание

нжлото на този го~подинъ, Г. Редаь:торе, е много
TЪ~IНO, НЪ пъкъ настолщето му го съвс-Вмъ заqерВlr.
МНОГН дЪ I[ro щ13ше да отиде, alco СБДН'Jiхъ ивдъно да
расправямъ историята на qayma и неговит-В достойни
другари. Тя си има своето наqало още отъ пр13ди
1884 г. и отъ тогава до сега не пр:Встава да става се
по ужасна и пО ужаСНf1! Но това другъ пжть може

да расправимъ. А сега да видимъ 1Смета ЮРАавъ,
Чаушъ. Той се избра за тав:ъвъ пр1>зъ 189~ г. Нъ
ще кажете

qe

е Стамбо.tовистъ билъ

Оn08иционер?>, нъ раабира

защото

до колкото
шаЙI,аДЖИJ! и разврат

IlИКЪ! Кметува, г. Редакторе, чауша и кметува пе
само Пр'взъ Uтамболовото вр13ме, нъ и ПР-В3Ъ Стои
ловото па qакъ до като му истеQе срока. Тъй кма~
тупа, а пъкъ горкит1> ~аДИllчани "геройски търп·ьха
този извергъ. Опитваха се да г~ бламиратъ, нъ чауша

,

"

се силно кр'Впеше отъ здрави подпори, пъкъ

е пжтя,

къ мъ инспекторското

споредъ

крес.ло),

ва

насъ,

който води

извъртванието

на

Фактит-В и ев:сп.лоатацията съ туй ЧИ\МО профессио
нално д-Вто-см1>.ло изявяваме,. че съ въсторГЪ прие
Jl1аие пр'вд",ожението ва основавацие на 06щ'" учитед
cкr, е?>1О8?>, повдигнато ОТ'Ь страна на Варпенскит-В,

ПЛ'БвеНСКIIТ-В, Кюстендилсв:пт1>, Търновскит-В, АР-В
НОВСКИТ'В, Враqансr.:ит13 и пр. УQите.ли и имъ ржко
плескаме

за

пдеята,

коато

вълнува. душата

имъ.

Прочее, напр13дъ &ъиъ сдружаванието -истин
СКИЙ пх..тъ I,ЪМЪ нашето

г. Каваклий

подобрение.

19

Мартъ

1895

г.

Уqителщ Н. С. Вушиновъ, В. К. !3ладевъ, Ст.
ПеХJ!ивановъ, А. Востовъ; й. Иванчева, А. Баевъ, С.
Пехливановъ, С. Васи.лtJВЪ, Нико..lОВ'Ь, Ат. .костовъ,
С. Поповъ, Аиановъ.

Б. Р. Ний, които сме най-близо до нач:алото на
инициативата на· уqителското движение,

и

отъ

ПрБЗЪ ср-Вдн. в-Вкове и ще има'fе ПР-ВА<~тавление за
подвизит-В и въобще ц-Влата чаушова тайФа.
Едвамъ Пр'В3Ъ ПОСЛ-ВДНИ1'-В ивбори ва общ съв1;т

ници, можахме да махнемъ Чауша

явяваме на

добрит13 приятели на учителското д'J;ло и на негови
тъ неприяте.ли, че това движение не е ПЛUАЪ на
"крайнu .лtрtltостu", които на учениqескит-В си cI,aыейкц сж 6алнув алц ра\l.лични въображаеми реФОР~IИ
че то НЕма въ себе си нищо партизанско (ниско и

недостойно) 11 qe въ фивионоииит'в на инициаторит-В
(особно нъ Варна) IIИЩ)Й неможе да СЪВр'В »си.луетr,"

на H1>I~oe си тъмно партизанство. У qителското А'ВЛО
е п.лодъ на общественно-еКОНОМIlqесr~О-ПОЛIlтиqеCI,ОТО
lЩ състояние, п НИI,оii Ji1>Ma право да заключава, че

отъ

кмет!!твото,

нъ п то па къ . не СЪВСБМЪ, защото е чле1iЪ въ Съв13
та, пъкъ има и "свои хора" тамъ.
До колко героя, кмета, чауша е пмелъ оБЩИJi
СЖIJТ-В интерег'И, до ко.tв:о IIЪКЪ, отъ друга страна а

м:исл13.лъ за милия си Ажобъ и 8а ахпапатiз си, че
тете
ПО-АоJ:.о
и заКЛЮ'lавайте отъ Фа&тит-В, резу.л
татъ отъ ревизията на чаушовит'i> Д-В,.о1а: 33958 кило

грамма 4еnО8nтnо жито и

-

оБЩUНСIfU

60000

KepeMulI,u
Cc:MCTomunr,

всnчко lи8и) и с.ловом?> десеть хu.лядuu

шесдесеmь nеrnь .лева sлоуnотрiJбени от?> ЮРll,ан'О Чауш?>
бnВ1UUЙ Садннски KMemr,! и н1;мамъ ли право като
нар'вкохъ Чауша Мl1ниатюръ Стамбо.ловъ ? 1 Та н:акво
му недостига? Да бие ли, да краде .ли, да обевqестs
ва ли, да ••. Та. нима т13зи 10865 ,11. не еж ц'Вла
екзекуцийка за С<tАинчени?
Спорiздъ мене, Г. Редакторе, Т:ШИБ:1 Ч~Ш(Н~DF
има много въ Бъ'!\гария и тiзхъ ще ги има ОЩfJ дълго
Вр-Вме, до като разни шар'!\атани,
които се l'УI.>Ы'iТЪ
на qело на ра60'l'ит1J, и се заввеМатъ да работЫ'iТЪ за
народа, правЫ'iТЪ това, не че се въодушеваватъ отъ н-В.

каква идея ва народа, не за общо добро, нъ всичкит-В
се див:·rувJ.ТЪ отъ qасгнил имъ ин

т-!;хни Д-ВЙСТВИJl

тересъ I Подиграватъ се съ Народа, об1Jщаватъ Му и
всиqко това пакъ ва тiJхъ. Нъ нека ЗНliЫ'iТЪ т1>, че
явяватъ се прилте.!!и на Народа, които отъ Ауша ра
ботЫ'iТЪ за неговнто добро· и които макаръ Аа сж още

малцина и макарь Народа да Г11 H~ поз[{ава, нъ кога
и да е. полека,. полека т1> ще се повнаЫiтъ .....

Другъ ПЖТЬ пакъ ще пиша за н1Jкои работи.
Приемете, Г. Р!!дах,торе, ОТ.tИЧНОl'О ми къмъ Бас'Ъ
поqитаJiие.

О. СаАина, 23 Февруарий 1895 г.

Садин;чаnиn.".

До Г-на Редактора на в •. "Народна

Самоващита"

Госnодиuе Редаl>nlоре!

за l'-ВХЪ въпросъ.

този

не, той б13ше

-

се до толкова,

това не му пр1>qеше да бжде

на ТОВИ то.л

Подписанит-В ту къ уqители, като се възиущава
ме отъ повiздепието, в'ь то~и случаи, на гл. УQитель
Б. 1Jlортевски, като стаl'Ъ учитеJlЬ, (ний не го осжж
даме,

си,

отъ 1892 г. и дори до онзи Аень, А-ВТО се казва. Ми·

силуети.

чакатъ обстояте.лственното

та

-

на .ли божемъ сте навикнж.ли да чувате по В-ВЩО за

СI,амей[ш

'1астъ, I,aKTo
уреди въ
такъво широко движение (r,aKBoTo е днесь
учителс
I.acca въ гр. Руссе) 1ие кото дзижеН11е по всиqIСИ'f'В краища въ Бьлгария)
Печатница на Хр. Н. Воинш~оnъ - Варна.

I,ЯМИЛЪ

Юрданъ Чаушъ-Садински герой.

"високоrо м-Всто"! к.осмит13 настръхватъ, Г. Редак
'rope, на вс-Вки Садинqанинъ, като си спомни за Ча
уша. Спомнете си и .вий за Сждътъ на десет-Вхъ

Нашит-В съв13ти, г. "стоnанино:" що се невазге

Башьо Б.лагоговo:hЙство,

ричска ОКОЛИН за "безбожието" ни "н13що близо
ДО социализъмъ" (КУРИОЗНО!) па добъръ Ви часъ,
продължавайте "Д'lmтеЛНОСТЬ'fа" съ С'ЪЮdНИЦИТ-В си!
Пръписвате ни "бвинението. че сме I1ропагаНДl1рали,
"д'Влежь"
на дгугата половина И че,
несемейния
отънасъ тръбвало да ПР'вдаде Вамъ бжджщата си
половина въ зам13на на ув1>хтялата ВаШII. Като Ви
отговаряваме, отче св-Вщенниче, че това като е про-

qe тия подсекретари

с&. В:р'RЩiз",и nUBeqe като сж остава,!\и сами, ПО вну'
шението па виното и
бирата,
ще ти кажемъ тур

лихварството,

10-11_

могжтъ да събудятъ каквитО и Аа еж ФИКТИВНИ пар

съ дiJ",оводителя на дружеството "Дружба", че ие
му ПОСР-ВЩНRЛЪ една 1l0'!\ица. не испус'rналъ наЙ·с13
тп-В Аа гризе· и скъсанит-R цървули и на насъ.

Вий пратежавате l'>.ачествата на чов1>I'>.Ъ, пов1>дението

жени

Брой.

"НАРОДНА САl\fО3АП\ИТ А"

Миналатз. година така се

с.tожихж

ствата, щото б-Вхъ прину денъ

да

обстоятел

праВДJiувамъ

ВО};

'!\икденъ въ с, Б13лево (Гебедже), като се ут1>шавахъ
съ това,

че се слуqихъ

въ еДIIО отъ по-напр-Вдналит-В,

въ вс-Вко отношение, села въ
НЪ 1ИЛКО поразенъ останахъ,
църква на първото

BapHeJiCKaTa ОЕСолия.
Когато

въскресение

и

щеннив:а Иванъ Бошв:овъ, пиянъ
СЪЛЬ

на думата,

не

можаше да

отидохъ

вид-Вхъ,

въ

стои

св'В

пълната

сми

на

гато цьрв:вата б-Вше пр1>пъ.лнена съ

въ

qe

кран:а

и,

ко

народъ, святиня

му, безъ Аа с'!\ужи ли'rургия, даде отпускъ на църк
вата и поqнж да повръща (да бъ",ва)

въ

о",таря

народа, погнусепъ отъ това н-Вщо, разотиде
гато

имаше още

два

qaca

да се

много маскарлжци

и
ко

раЗСN.мне.

С.лушаil.Ъ съмъ, и много пжт
виждалъ.

си,

на

I

съоqито}; СИ съмъ

този

св-Вщенникъ,

KaI,To и вс-Вкидневното му опивание, та

немогж

Аа

си об!lСНЫi.: не уже ли неговото началство не е мо.
жа.ло да намври и исiIрати другъ св13щеJiНИКЪ
въ
това еело?

Когато селото Бiыево е б.лиао до Варна
станция на Р.-Варненската жеJl'В3Jiица; когато
построена

въ

това

село

стък.ларна

Фабрика,

и е
има

по при

Чlша на която, поqти вс1>кой день, идватъ разни лица

и пос-Вщаватъ

църквата

на

това

село -

не би ли

сторЦ.lЪ една много гол1>иа добрана Н. В. Пр-Восвя.

щепство

Варненекий

:Митрополитъ,

al,o пр'JШ-ВС'l'll

тови "орманъ попааa'i" въ n-Вкое нему ПРИJlЦQНО соло,

а за В-Влево да навнаqи или ржкополо~ки други СВя
щеНIlИВ:Ъ?

Понеже nакъ наближава В1>ЛИКАвнъ, та си спом

lIIlХЪ и Ви написахъ са~lO горнето.
С. ДерекьоЙ. Мартъ 1895 г

Единъ работникъ.

ОтrоворПИRЪ: Петръ Булашевъ.

