111.

Годиnа

Варна,

Д~К~!I!!РИЙ НIO; г.

23

Нро"

47

с B,{)J) О ДЕН I=b г.и~~.,С.!.1,
.,

A(ioHu.weHJl/} аа 'uчuна:

!J'L.нари.н

"

i; :.

.~.

СЕДМИЧЕНЪ ИНФОРМАЦИОНЕНЪ

. .' 5 .. ева .(/

сч,аНСТltО

•

•

•

lО

•

------- '."

.А()()Н~li::'It!ието етапа.

111'

;h.~"~··

ЛИС;ТЪ

----_'<)~ о «;;-..- - - - - - - -

ВИflаГI:l ,О Кopa.ll на

Ре,lIдКщtllта 11 А'i:МППl!страltИJlта

не се връщатъ.

Едипъ брой

10

I :1&

l'aKc~ma ~(j•.шкаЦUUn1lЬ

t!.I~GM.C.lI'~"~,'CТJI

за еАИ."

1)

i!

"""Н..

!!

на

,rп 6 ст. п ЗR. по·

..

~ j ~~Ч~~I1Аn~а C;d. :':'il'l~тtijJ1I~:~I1:П ~~ 80~~:

писма не се ПрИf'ЪНtт'Ь.

Р,ЫI:ОППСИ

i

~

:; l,жтъfJ_~ е1., .1,1. '! IIк.ТJ1 10 СТ. И за ПО~
. \ »ече, дn 11.) 1'-""11 -- пQ.8 СТ,,~)зц. САИИ"
кв. (: '1. ,1'1
,!"..
\'l"VbНИЦИ 80.
еАИИ')

годината.

Пf.>п-,втенп

~

11& пf:С1'.lИка се "',,""pn ,R'Ь р. "IIIУ)1Е'нсltа", ер'lщу Н:1рн(·нскя.та

Окр. Ност. КОМИСИ11 И .11.0 I!{'Ч:\ТИIЩUТП

НП Добри TO.lnp08D и

:'JMtL,

1

1

ототипхи.

iI

C·ic.

lа ~:1I/Oltll1'1I

,1

такива-по

.........'·ОТ.
10

Едипъ брой

ототиПltи.

===-~~======

на

именний

си

-- 27

день

flекемврий н-Вма да
пос-ВщеНИJl.

приема

Б.
!t80eUHomo образоВанuе =
I С Om~p8imD uс ЭIUО'lIМ'Ь ош'Ь 11,. ш. rл. I I "фо,,,,,,,,~,~~~~~~:
,~

~
~

~<:~poa~~

.~ ::~:{y:::~::~::~:;.,::i:E::~~

~

&)1@!

_________

1

В

КОИl0 искат'!> да

о(jvItВUНiiНИ~, i!a

=-----------= =
~~.~.

~;.,. по ХЛОПА ЖП13ОТЪ,ПОДАРЪХЪХРАСИ13Ъ~
ИЫUЕРАТОРСJiO, КРАЛЕВСКО JJриви.ШГJlРОllАIJО ОБЩО

3АСТРАХОВАТЕ.ШU Л·ВО

нАСИКУРАUИОНИ ДЖЕНЕРАЛИ"
в ъ

'1'

Р Н Е С

'1'

'Ь.

Най-старото, haii-БОГАТОТО и сигурно д-во за уСИГОрЯ·
ване, основано еъ 1831 год. пр1>дставлявано въ Българии
оп Бълтарската Геиерална .Баика съ кияжески указъ N! 78

отъ 8 Декемврий 1904 год. разр1>шено е да извършва всич
кит1> родове застраховки въ България, пр1>двидени въ устава
му,

а

• меино

W U8о mъ
1""""--

по

клона:

приема да

"аСТlшхо,'а

при

иай-либерални

новата година нъ

MtceIja.
nonapoыl> еДИIIЪ НРА С И

шы'а да

~.'IуqаЙ

ва
дна

I
l'

:t: ~

,,,,са

щtИ,ие е да се 1I1L.1О1I\И Р'!;ШИl'еJJIIОТО
УЧ С I.С1'ие ва духоuuи .1ица и

ние. Всичко,

" "рАото, се заы,рна и Iюч-

НIL тии

lIа да нриемlt ()олни ежеДllеlll10 о'Гъ

'1'0",1

.шщна

(6.мзо до и","щата на г. РаННО8Ь)

И

1I0.1<I'I'ика,

.~~~~
.

JIt ~

общестuепъ

}/CAbAC1fIl:le па

злощастие,

се

го

ра60Та.

освобnж.Дl\ва
па

IleAыa~

нриема да усигурява здании, мобиди и други

~~

И

по сухо и

по

море па

стаци

и

разпи

УЧlI.щиl"Ь

су"а.

Бългярскитt граждапи ще па,,'ЬРЯТЪ пъ топа д. во "оn,
'сариме най-либерални условия и ум1>рени прtмии.
3я подробпи сntдения интереСУЮЩИ1"Ь да се
до Г-lаВНИJJ орtДСТl\питеJlЬ въ В"рна

ОТIi€СЯ'ГЬ

г-нъ ~ИIП:е.7.l:"Ъ Тедес:ЕС.И.

УЧИJlищата

~~

БЪ-lгарин
се

отъ

подготви

~

Щlil\КИ

ПО~Ъ

пъ

ПР'!;дметъ .ооенио обу-

3ILЩИТI1IЩИ

на

ЗIL по-лесно и еЪЗВIL'I'е.ШО

пъз~~~е~l.а~0;~:т:ое~~~1~:П~I:у~~а~'!>.111

~~

~

въ

НМ'Ьсто гимнастика, (!)

бl!iд"ЩИТ'Ь

отечестиото

~~

:;;

училища

се пъ вежда за

пието НIL родо.l!обиви граждани и да

I

~

~

nоенпотu

Ч-I. 2, Воепно'l'О О()У'lепие има за
Ц'!>JlЬ да съдtйствува за n'Ь3ПИl'а-

М"'1

g

пu

специаЛllИ

княжество

g

g::

IIро[·ресъ.

БО'сен", 31LI\Онопроектъ

ср1JДIIИ

ЫЫ
~ с)

l1t

на съ-

Ч:I. 1. ВЪ ВСIIЧХИ основни пародпи
училища (IIЪРВОНИЧILJlИИ н I'.щвни),

n ~
::SI ~

~

безъ ОГ-lедъ

06разование.

~~

.<t

ХОIШ,

Но ето и текста па самии изра-

новъ учебенъ

другпт1I

к"то

ВР'!аlепит'Ь педаГОГllчески изискnаllllJl

1{eHиe~.

ВЪ

Иi:SдаIЩI"f, UВТОРИ1"h

законuнроекти,

конто И(lДЛ1'Ъ едпа реаХЦllOuпа учи-

\---4 часа CAtAl> обtдъ.
Baplia, У'.'\' ,Кара.,.а"

~ с)

Dоеuви

въ ·д·Ьд.то 'на УЧН.1ИЩIlV'Т<> образо~а·

~

,ога.то

IJеспосоGен'Ъ ~a

Ц'ЬUОСl'И, усигуриnа при lJаЙ·пр·Ьдпочите-lПИ условия и въ слу
чай на нещастие по ПСИЧКII1"Ь кдопоне, то И3ПАаща неднага
усигорена'га

[

CI.

I Лино е, че ц'li.1ьта на ПрОе"n!,А~ нит'!; реформи но пародното НРОСИ'!I-

~ <4

л.~во,

ще

при uай,износни условии.

-

~~~

J

I

).11111:\..'1111

Зl\.1И и за ТОВIL военно обр 11

8 Ъ ПО 3 ЛАТ ЕН Ъ ЧАСОВН~НЪ.

жиuо'М>

ОТ'Ь поиататъшно плащане на IIрt1llИИ, прtз'Ь цtJJОТО rpael1e
постъта 111 n ~aCTpaxoBlla1'a аапазва ПЪ.lНОТО СИ лtЙстrше.

Транспортъ

НILfПИJ! В'!;СТНИКЪ ние сме

nОСIЫЦР.1tuя.

!3 ~

А особено оаll.ШО е '[она лъ нашето

'i"', о jI( а Р' -

на

nl'ueAta

~ I # Д-ръ Георrи Са.:ео:еъ
~ # сххец:и:,n.n:и::ст"'Ъ ОТ-Ь
.. # . ПДРИЖСКИТ"& КЛИНИКИ, .';"
1" # IЮ Сюл'kсти"t на ОЧU1mь, Yluum.tb,
I

»1.

HllcaXMe. 1"!; ско се ,""'.!И ДIL
HbnellltTOЬ 11 военно 06ра:1ОIII\I/I'1' и:ь

полуqи

ПU

п&ма, че застрахования, който става IИlIlJаJlИJ.Ъ)

по причина на БОJltсть или

че ПО

раСТОJJllИе

който напрапи и най· ma-lItата

заtтрахоlНЩ

, .............

усло·

вип ·и ум1>реии пр1>мии.
ВЪ3110.1зуuаЙте се,

®> ~ .

W

3арна

60

К<JЙ'IО

брой,

па щ,еnnuя си деиь 25 Декеморnй училищата. В'Ь по ыиа.1If 6"

~ ПОЗJIА'1'ЕНЪ ЧАСО13В:ИХЪ ~

Саеquаяна A~eHЦB~

~ IИ ~, Q;Jj ~

С'!> ~a-

npo<ltpan

!Iюнопроеюа З:I основно!'о и ср'!;,щъо

на три КУРСIL: ДО.1ен'Ь, ср·!>р.епЪ и
горе пъ. До.шилтъ курсъ Се

Пр-!>IIИ-

паиа отъ учепицп'l"Ь въ III и IY

.Шill~:+'~:;;r:в.· О'ГД'!>лепне па ПЪРВОПlLчаJIlIИ'r1I учиТУРСХП И Апгли:liсв:п
13жглиЩА

КА.РДРI фгь
О'ГЪ

иай-добри'!"!;

мини.

Прода~а отъ складъ'f'Ь еи

Н. ХР. ЮЧОРМАНСItи
:В А F :е: А.

Jlllща.

Ср'ЬДПИЛ1"Ь курсъ -

въ Г,l!LB-

НИТ'Ь учи.1Ища и ПРОI·ИМНILзиа.1Витt.

Горпилтъ

Itypc'}. -

НЪ горпил курсъ

~:щZ:'!;дпитt ~ снециалnит'); учиЧл.

4.

Ц'!>льта на поепото обу че·

пие се постига съ СР'Ьдстваl'а Т'Ьло
усилвателни, учебвовъзпитателни

И

специални.

Т'!>ЛОУСИ.1вате-lПIIТ·!; ср'!>дстnа се
COЬCTallJlTOЬ ОТЪ гимпастпчеСКlI упраж-

неПИJl, игри н ИЗ-l·!;Т".

Отр,

Брой

2
УчеБНIJ-В'LНlIIlтате:lIIит1!

tI::__ c

47

cptAcTBa ОрГllпизаЦИJ!1'а ;rаUlпаIЩЮТЮПЪ·, 01.'

:: ПРАВЯ отеТ.ЖПНА 10010 ~# ее С'ЬСТIIIIJlп ОТ'Ь чети~а lI разкази О'Г'Ь 1I');КОо1КО I"'ДИИИ иаС'IМЪ, тоЯ се
~~~*=
СЬ "атриотическо съдържание, ,,'BeOle 0"И1'а AII виесе е"IIО Ilам'ииеllие 81-

Внимание!!грзждаве, че по с.1УЧI\Й

праЗДПИЦII

110"11."11

и

=

иа наСТ&IIВI!ЮЩIIТ'!; коледни

I'ОДИИI><::СССССОО:ООО

~

правя
па

исичкит'/;

CTOK~,

И3К.lючаll

C'LeCTIJIf1-Н

uрннаси,

I'Ci;J'b н IiHUPII ~ 'Ь.

личитеЛIIИ

меНIIН

да се реНОо1юционеРСТlIуна ОТЬ

ВЫIЪ,

каш Нр);Щ)ржчнаwе, ЩОТО ре·

аиакоие

и

IIр.

cptACTHa се състаНИТ'h НЪ кратки ПОЗllиOlИJl по строе,

ЧеС1Ь имамъ да обllВIl на почитаемит'/; Варненски Гl'аж
и

тактиката па та!1 ОРГllпизаЦИII. То.
IIРОПОН'ВДИllше, че е пагубпо :ta Ар

Оllсциа,lIIнтt

- -..110011------ ,

данltIl

родилюБИIlИ, пародпи и 60ИIIИ О'ВСП'I,
IIOОЩРСНИJI съ награди, носене от·

аДМИlIистраЦИII,

И обучеOlие

поиит~н

нъ
3а

11 110 ~АИU'Ь

~

аа

иосното

"

06ученне

се

часа

3

И.i.i~ I'Ь

СII~МКИ

кар 1'11

(!)

седмично

И'Ь м.'Всеца.

7.

п"и

щабев'Ь

_

просв'вщепие се

офнцеръ

на

навнача-

да бди аа

начава СЪ иисочайша

А"

тамъ

да

ПОДГОТВIIТ."

рсволю,

Ц"'lI'а. Оъ тон пеговъ' ИЪЗI'лед", др)"-

I'ИТ'В иuдители HII ор,'аНИ3I1цинта н"

се с'Ы'ласили, започнало се Н'Ь вача.юто сноръ, който се ИЗОСТРИА'~
llu.lu,t";~UН~ЛJ,

Щtl'1'()

6upUi.L'!'(t

~&

KOIITU на KplIJI ~e СВЪр11&'1'0 нъ иието

ши С'Ь катастрофа,
на

Арменската

реВОЛЮЦ\llJ,

се

у6м

ПрJВИЛ-

IIОСU');<['И,'IЪ

се

нав-

аllповtдь

ва тан

выlосII

по

6раllИТ'Н

за

реВО;JЮЦИ/I.

1200О

ilеиа,

пи св');~еНИ/J,

НОКОЙ'IИП АI'UПЪ

НО

съ·

стон лъ така:

ВарпаТРИlt\lllНЪ

И3

нрtдстаиление

на министра на на'l даваше дълг" години и на СИОII
нросв"щен"е
нъ cao(lll~y- cpto\cTBa И, "Шаржумъ·, коИто C,I)"-

!'одното

110 СJlj'ЧnЙ

пРItЗДlllщltт'~, ОР'fС'I'И"ПН 1111, еДllа "ШI'ВМII II"РТИД~ (>1;"
мение съ мепии МИНИС'l".Р'Ь,
A'~TCI'" 11 ДНМСКИ джакети, O'J-b 8 ЛЕНА НА I ОРЕ. I1нрдесю,'а 110 20 JIr.l~A. I
ЧJl, 8, BoeHUTO обучение В'Ь дол·
съ

ОТЪ

11

въ, Армении между р0611 11

ивспек1'Ор'Ь ОПII, който отъ мда.,и годи[1Н t1H се

Нача,1I1ИКЪ1-Ь.ИНСПСКТО!,Ъ

УJllща Владислаи'L (тншио"у)

всичко

и

пото водеllе ва BOeHO'lO 06учение

ВЪ МАНИФА"ПРНИR МАГА3ИНЪ НА д. ХОЛОЛВОЗЪ

,-

вд;hаатъ

Аичпа 60р6а,

министерстиото

иа ~ДИII'Ь шiчаJIНИКЪ -

новости

днгапе аларма въ странстио,

ди

има 110 едно ана»е.
па,'ЩНОТО

Р азни

"'ШОllиоперllТ'); д" не ра60ТIIТЪ чр');а1

I

ЧJl. 6. Вс'ьки курсъ '1'!,'~6иа )l,а идейни раЗЛИЧИII, да се оБЪ(lне на
Ч,I,

___ ТЕЛЕГРАМА

11 подго

чертап"е

IIрtдвижда1'Ъ по

~

ОЪ дълuоко ПОЧИТl\ние;' Н. f1ИВДРОВИЧЪ.

иъ cTp'J;.16a

тоика, кра~I'КИ нозпаllИII ОТ'Ь ноеиаТII

По1анuие.
Чл. 5.

>-

нап"тки,

ната Со1~жбil,

намалени

-

цtнк.

жеше на рево.IЮЦIIII'га. Вь
ир'вмеНII 'гой е ПОЛУЧ,Iвалъ

раап.
суми,

: IIНИ и Cp'h.'H"1I ltурсоие се ржководи

Ц'~.lИа СООр'Ь, нк които е UЪ3Jlиаа.l&
CYMII1-); C;Jl<

I-

6И,IИ ',lращаllИ иему личио,

i отъ

уч"теJIит1;, а нъ ГОрПIIИ курсь на около 12000 лева.

О'1"Ь УЧИ'I'е,'1И и офицери па д1;н,

но

оп

mlJ~~шооШi:~~~D~ I <:'1'НИI'е,lна службll и ','/;хии rюлlOЩ' лица, КОИ'['О пе сж си обаждали ииеа I вици,
ната. При подучване'lО на He.tK&
..,OAIЪMa "он"УР 8нца а ' 80ЭIIОАэу6аiimе се om", случа/ll ~ i Чл. 9. М.щдеЖIIТ'В, които npt· сума, ВарПП1'рИКИIIИЪ е. обаждал:, па

~

,

- ,

1)

1)

\

~ I мипатъ l'Opll'lН

".

По случай ;-,fI ПР'ВДСТОПЩИII'!' нраЦ"ИЦII въ р_БU'l'IШlll.
цата ми аа ЛОКУМЪ " uс'вкакп" захар'lИ ПРОИ3В'ВДl'ПИJl, НI!-

ни, wонолади, хиосни, разни мtстни сладка и пр и пр.
всички M'JJC1'11O произu'вдепие,

~
~

-

~В~~~~В~g§m;""ч,,"
ИЪ3I1аl'раЖ'{~lIне.

r

-;;;;p;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~

Зла

~

~t.j\Л.~Р'h
UIt ,10 v i'аэаро6'L.U

съобщава

m,

,

че продава

метъръ камъни

~"

отъ

крtпостыа

II• •

цtни

чаИНLIf"I"lJ

"Ситадела".

~

_

....

BhCl'-

i

I

~

===

Нашет" мн'lJ"и~, е, че AI'o" 1, Ва!'-

: В'ь едипъ UTЬ ШШllдИl"Б броене, JJаТрИКИIIIIЪ "е е аJlоу"uтр'Мите.1Ь
JtaTI) хvuп~кираХЛlе у611ЙСТВОТО 1Iа
А 1'0111, Нарll"ТрИКИ"II'. и'ь гр. Русе,

'"ието, ItаКИII ТОЙ о'в

турски

ш"ио-

ОD"ЬРJП~,,1.J:а а~vпrоро~<> Y-Ч::И.7.l::и.ХЦо ххр:и :м:е.ц::и;-

ц:и:в:о:к:и: Фа~~;:,~~~::~1VXо:а::п:е.п:и:о

варна, улица "франга,1 .N2 4 (~ШО до дtВИЧ. ГимнзавН).

I

I

И О СИ Ф Ъ Б . С 1..1;'ЛОМО[:lОRЪ
,.1
[1 p-ьСАавсва
"
(
'
('РJlЩУ
и

It"иж-арницата на

~I.-iJlаботватъ

НС'~К:II'"И

i,!

,(Оilима И~акъ
te

Арu(tХИ,

i3а('еJlИ НЬ ['р.

BalJHa

"а 18'96 IЩ. Той
Itарь.

KaTU

.Ja

И~II

И-iДЪРЖ1.i

С.!iща'I'1I Орl'IIН1ldаЦИJl, а

доБР'h

;iнаем:ъ

н'lн:тни К'Ь,

BiiJll'OJ

м."Y.itittи,

оф'щеl"'КИ и Д''''I'СКИ'

<> :в оу ууу .А

оть наl·здравь материадъ, еnвгактк:-::ки. Порн.чки се приематъ и ИЗПЪnИRвать акуратно м точко,

се

реuо-

lНl ор-

само въ Варна СJlУЖII на

,'рll'цан,II'В 11 из" 11 11>1 '['а да
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ИJI е P"UOTklЬ

Ol"b

.1001'11,

Ila

~I.

lIe

нършеlllе,

1Iр'/;д".IО "ъ

6'1,

ОСИОUОД"'I'l'.1110'l'0
I(;lltuo

A'I;.10.

ЛI()ЖСШU дЦ жп-

око' и'М тон чов!;к, СЪ с'/JмеiiСТIIО'l'П

CII?

I'О1ИIIИ, отъ които "'Ь АДИ'I Д" ЩJa ,е пе 6'вще СllосuUен'ь. На-

пр'нкаl'а,l'h ОКОЛ0 [1-12

I'OAIIIIH.

д'Ьржаlll~ се, IIрочсе, ":!държаше

lIРИllаД:lежеше кы(ъ ОI"'liНII,tIlциита и'Нстника О'I'Ъ
,1'ашнакцю1'ЮПЪ",

.теIIЪ.

помо['па:Iа съ

l'

тона IIр'lше той ни-

какна Ч1"\.стuа Jjабu'.U,

Б~.1I;.ШСIIO-Ар- С:IУЖСПU

!',1I0

реuодю-

КЪМЬ кран ЦИlI:<\ ti.IИ:Щ, 12 I'ОДИIIИ, 6ез'ь орга

а C"MU о~раIIИЧЕ"1I0 ЧЩ:.lt1 хора
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"а

ние ыного

ИЪЩlОса, ,toето и "ранимъ.
l'аНИЗ~ЦИJlта 'I'ШI су&lИ, ~~;Jечъ не е
AI'>III'" ВаР"~'ГРИК"IIИ'Ь, И.IИ 113KI'O IIР~ВО да сс оБВИНllиа Вар"аТJJlIКИ1l111б'); извtС1'енъ на вар"енци 'lOдъ ПСен· че ('И е II,lОУ"О'I'р'~БИ,1Ъ. ТОН '10Н'!;К'Ь

: ,IIИII'~СlIiе

'1

1111

УJl,

3JJОУIЮl'р'hUt.>IIИ,

жеше

tttФ"М_ _'!i'!OIoIII1 а""ехи, Ч~ 'IUЧ е реUОдЮllиоперь и а~щото НС'НЦ'h,/О се

J
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",О: оо
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"""""'" 'и се об'вщахме да се JJОН'ЬРисм'ь по .1lOционеп'ь, Па и да

АкушеIНtа Д. Цакова,

II

"а ,шри, заЩ"l'О ТИ'I суми са; Оfl.JIе

ИС"Рllтею, .1ИЧllfi нему. и той I'И е

~З I "ий uБJlСlIихме"че е JJОI'Р'ВШИО MII'B- "'рIl3ХОДИ"dЪ ЗII И'иетНИltа, който С.IJ-

нр.....Ji&i&I;j&JJiwe'lиt!%~ 'ШНtНИ 12,UOU ~1~ш"

~

!:IIII

разходиu,lЪ
за сиоето JlИЧНО ицърЖUН~ Н :ш Н;ЦЪРЖl.iIlЩnU Нlt

110 убlliiсm60то ва Atoao 8арпа·
"ика, TOI'~Ba 1'0 06"BBU~'I-h аз к.Juympa~II/lBo (Ap6axlI) 6i tp. lусе. потр'Мите:IЬ "11 Ор"l>llизациоuшt СУШI.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : 11ИI1.-.; ltа,-шхме, че се ltKC1i.e ~a

B;;~~14

не,'о суми, и СI'аваl'Ъ

===

:::

,~'~,"

IIIIII_IIIlI

UT'"

~: ~~е~:"ио Ч:!1~III:И:: 'J~J~ ~:щ/:теи:~

на

ВОЛЮЦИJil'а l' OIe се запи~шваше 0101 11 ЩО друго, оси'/;иъ съ упраВJlението
на реиолюциони'г'/;' работи и С'Ь 118дIlUIIOIе1'U на и, .Шаржумь·, '1'0 '1");аи получвани '111 негово IIме суми
ги е ИЗРIlЗХОJ(ВILЛ1, аа сиои llрКДИ 11

i ~tiч~;':I'~:М~lр~:I~:~';ДJ~:Ъ Ш:~UI~I~~~~

~__

~

съ умtрени

"дР"ни друl'ИРИ.

Зад/ЬЛlьжка, Особенъ Прll"И,lНИКЪ да му ТЪрСIIТЪ СМ втка, CM'h1'~'1 И~I'~

I

I~ :ааltoНЪ.

::в .А Р ~.A.

1'1)

llонеже той служеше само на ре-

~ со"" 11<1 I'''рllllll ,;уреь,
за 1I,ц1'!,iltание и'всmика,
~:
Ч.1, 11. На УЧИI'е:lИТ~, ,юито осо!lри рааРИlI1> между Hel'U и 6ив~: бе!!!) се О'I'.1И 1 1"':"Ъ H'I, IIр'IН!Н.l,и,lН\не ШИ1"!; му идhйни 11 рИJIте.ll1 , т1щ 110~ ; m" lюt'1I0""tI оБУЧ~I1И~: С!.! ди.на IIрИ r сл'I'ДUИ'J't СИ СIIОМIlIOЩ1'l'Ъ ~ц, 1НМУ-

цtНil прифкксъ!

С'ь 110читаuие:~. Щ rxеТ'р~а.ц~о"Ъ.
,

на поеllО1'О окржжаlOll[lI'J-h

~ I ската салю една ,'щи"а.
Юi I Чл, 10. Боеното 06учен"е се въ~ I иеа;да най напр'hд'ь въ долнин и
ЮI1: СР'НДПИJI КУРС'Ь и иъ 1 К,I&СЪ на
~: горнни курсъ И посл'/; поСЛ'hдона~ ['I'C.'IlI11 се прНдllга въ другит'ь кла-

ХОДllща се въ БаЛ'hКЪ пазаръ у.1, Оолунска, Х! ,И8, имамъ
иаработено ра:JНИ видове лонуми, бомбони, фондани, бана
Продажба ка едро и Д:Jебно.

,typC'h

~ I оt1учение съ усп'I;;n служит ь иъ "ОН-

IIИllаl'lI

съ

cY,\lIIl'I"

01

IIращаllИ му

l\"aHllo
д'hпте- 01''b-о1ИЦ'', кои'го с·IЦ му СИМII"1'ИЗИt'
цо
бистъръ ПОI"lед'ь рал". А TOIIII дl\,'ечъ нс е ~доупо-

IIы'уy рl\бuти,"/;, той r.tш~ НIII1Uд'h-

'J"I'!JбдеНllе
съ "уми
,~

'lр'I'I"з.'''жаЩ'1
, ".~

IЦIJl'Ь СИUШI'I'IIИ'I"В Ш\ МlЮ3ИUСТUОТО ОТЬ ва uргаllИЗIЩИJl1'а.
ар"еIIЦИ'I"В иъ Ilегоини I,айоп'ь, Tuua
И "I'IIK", А['("IЬ Н"р'I"1'рИКИJIIIЪ,

пе маЛIШ се Д.1'Ьжеше и

пеГОИIIJl

1111.
СКРО!1енъ :JШВО'I"Ь, както и па п~го·
"IITI\

правол"пеЙIIOСТЬ.

Jtойт~ 6вше J10С:Н1'И':ъ жи 1I0'ra

1'01111
си само 1I 113КЛlOчигеJIUО

въ С,1j'же-

пие НJI евоето отечеетно i\рмеПИIl,

Кааахме, че тоП се числ'вwе къмъ падна у6нт'Ь дllдечъ ОТ'Ь това свое

Врой

47

• Свободенъ

'l'O.1&oBa .11 ного оби сион и, било на училища, би,1O па
чаше. Kulll'O е уби.1lЪ? НиО не казарми съ едпа рi!чь пол'ь уп~паеIlЪ. Това обаче, което се писа равлепието на които сж групирапи
01"1> Софийскитi! В'hС1'ИИЦИ че е мпото XOPII, сб.lиженвето па които
убитъ lIa1'0 ПIПИОНИОЪ ни довежда е наll·блаГОПРИIIТПО услоиие за раз.
заключение, че убиПството ще е прострапеОllето на една ПОНВИВШII
отечеС1'ВО, което

"'0

извършено

ОТЪ

хора,

които

;Jичава'I'Ъ

110 ВЪЗ\·.1Iедит'h СИ,

чиоа па

дi!Йствие.

освобождението
тона не ИЗЛ'Ьзе
Jlата иисъдЬ,
Щ1ТЬ

въ

раз

борбата

з8.

че МUI'атъ да се уб"

на

Д'БЙЦИ

само

нринципаЛIIИ

ни причиннза

се болесть.

по на·

на АриеllИЛ. Дано
истиив, защото са

обществени

причива

се

по

различии,

ра на Варпев.

д1шическа

j'импазия

чески характеръ.

Често тоП

щн катаднеынит!;

се

на сi!меП

С1'ВОТО си,

Н'Ьщо

можеше

П.1lнща наеиа ва кжщата,

да

пивече:

ие

1;00

lI'b която жив'Ьеше, и това стана при
чина,

ЩОI'О СТUllанипа и съ сждъ
да 1'0 застави да и напусне. А прi!зъ
ржц1lТ'h на добрин Варто б'];ха ии
IIН.1IИ

CYAlU

О~рОАши

ако ТОЙ U'Еше
потр'Ьбииа

за д1lлото,

спосuбенъ

би СllрИЛЪ

черни аии

и

да

1'11.,
3.110У

бrьлu пари за

н е би

оста вилъ

идо

чинто

дtн-

е свела до едни прuсти

Dижда

какъ

родитi!

чов'Ьку,

жестоко

съ

авия

ПОС'I'&пва1'Ъ

сиои

у ии,

И3I'лежда.,

понжда

·.цИОНIIО
01'Ъ

че

lIожерпу

ОIlН

черней,

MaKe~()HC&OTO

револю

д'в,ю (:е С за"Н'Б3д"JlЪ

.аIНlеilеки·г~

I'Нйll'l'И,

което

на

обществевни

,I,1Iu I.\И , които всичко сж
ваЛl1 380 своето отечеС1'ВО.
'който

Ko~aTO

и

въ

IНlСД·ВJ.еТUИНI'а,

не MOI'aTD д", бждатъ дl'У

еи, OCB'bll'L фа'l'о.<IIII.

Ако взимаАlе ~lePOTO, за

НИкнеШ, още еднажъ
на

гимна3ИII, 'Гона

щотu

го

lIеJ'hоит'!;

слухове,

ПР'ЬСК81'Ъ

иltъ

'ГИМllааИil

сж JIIHOI'O, аМII

СТВИ'l'елно
знл

110

за

се

аищото д'ЬП

въ

тан

цинъ

разривъ,

Jlепъ, както за

ГИМ иа

нж'гь,

ще се заl!'~РШИ

оо съ еди,JЪ

ue

к()и'гu

I'рада за Д'hническата

работи'l"Ь

ИЪРUН'I'ъ

на коПто

д'tннческа

правимъ

кран

неПР'Бмен

катастрофа

учебllOТО Д'Ь.10, така

и за здравето па варнеllскитt ~1Iвици,
И

I>lИНUЛИП

0<1\'1''' писихме по въп
роса за разирата 11" учеllичк"тt, по
ТUI'зва
НUIIИН

пий

И1llахме

ДИр"l<"'ОРЪ

на~еЖДJl'I'а,

ще

вземе

че

каквито

и

;r,a било м'ы'ии нъ това иаоравде
Но lIallTO се ВИДИ пий сме се
blHOl'U .1IJ\I'алИ, защот() фа~тит"в и
да'l'Ъ ДI1 1111 ДОlшжатъ,
че
В'Ь 1'ова,
за KUeT(I IjM\-\. да <:е оБIlИIIJIВ1i'П, биu
ние.

ШИ1'Б

ДИl'екторн,

Аа се

уор'Ькне

IlрО'ГИВЪ

съ

още

Пl)-иече

lIаСТОЯЩИII,

lIостжпваНие'l'О

на3Иll1'а ва ПОСJltДIIИН

можс

че на
нъ

l'им

работи'!"!!

rимиаЗИlI'l'а с& се обърнали

на

па единъ

3найнu е ВС'БКИIlУ,

че uастоища

0'1''), ОПИII, които
rЮ"Ъ.1lнаха »пого жертви съ свuит'Ь
та

годипа

е

една

.I0ШИ епидемически

Т'Ьхното
ки онии

вече

болести.

110llBIIDaHe C'rptcKa всич-

uача.ШИЦИ, БИJlО

на

пав,

по лицето

обра- любимо ДЪ,IГЪ къиъ

на

кукли, задъ иъншности'а па
е

едни

които

всичко безсъдържатедно, които сж

по·

на

тва

се

б'Ьднитt

nритекътъ ва

lIaT_

помощь.

Нека ВСИЧIIИ се притечемъ въ 06щинското управление,

за да

ост&

изгубили природната си естестиеВ-1 ВИМЪ .1Iе/пата си, кои 1'0 ще бж ...(\
ность, 'гъП нуждна на
истинската раздадена на б'hднит'Ь оо равно.

се

8а·

инте.1lегентность,

Да, 01'Ъ директоръ, коПто изиск·
ва, щото ученички'!"Ь иу да прили·

на окачеНI!.1'а ГИИDаЗ~'1.11l1а'га табела. ча'l"I> на куклн, не може да

по вснчкитi! .1Iинии. Второто З.1l0,

ПОllllтическо събраНllе CTIiHa ва
16 т. м. въ зала "С'ьединенне",

нроиз- СВИllано О'J'Ъ бюрото на иtC'J'оа1'В

~ дне8на H08aH~

.....>Q>ЮO~><>О><»....~....

2

слt~9ИТ'Ь по-важни Н'hща. Посоч.

....

__

на идванеl'О на днешното аравите..-

ство на власть, като несъгласно C'lo

ЧеститИМ/i па читаmе"tum/Ъ пи

парламептарнин

pe~ъ

ва

вашата

д'Ьвици и КОС'ГО като червей нояжда n /Ъостоящит/Ъ "олео"и n азdltn и c'J'paHa. И~тинс"о правителство ,
TtxHaTa младостъ и добрит'h I'ражр
р
ц това, за което е болшuиСl1WОIIIО НА
дански врави, продължав8. да ви- "оито желаем. аа nрro"араmоща- иарооа, Стамболиститi! додох8. на
pte наП-безваllазано въ Варненск8.' сmливо и весело.

та д'hвическа гимнаЗИIJ, то дори пе

ср1;ща никакво съпротивление отъ
дирекцията,

Нравс'ГвеНИ1'i!

вачала,

Ilедаеllги.ескит'Ь страви на възпитаоиет, KaltTO се види не вьлвува'l'Ъ

Вдасть ка1'0 веизбежна фаза. да раа-

р'hшатъ lIаllеДЩIСКИН. иънросъ. Тоз.

Панахида за Сарафовъ

вано въ въ Навказъ,

11

Гар- въпросъ свали Даневил кабинет'"

коОто наричаха кабинетъ на "скръс-

(Ч€lстио mеле!рафио сообtЦенuе)
теиит1I ржц1l".
По IIина,lа'l'а НЦ'hли. на 9 1'. 11,
Т'Ь обаче (С1'аМбо"нс'l'И"Ь), blallap"

дире~тuра, И.1lИ IIO·праIJU сж оераз- въ гpaДOBe~"b Ба;;у и Тиф.IIIС'Ь (Кав· че се считаха за праВИ1'е.1lСТIJО C'~
uираNIИ 01'Ъ н8I'0, Защото "наете ли,

казъ) c.s би.1И UТСlJужеи'.

'ГI"Ь"ена jI'tlllCJHOClbl'a ua директс

ди аа

ра?

ваIlОИЪ.

ТоП

се

е

завимава",ъ ПО ве-

пр'tСти.lкитt 1Iа ученич"итt И са

въ

но МIII'аз<нIНТ'Ь

у6ИТИI"Ю Сарнфuнъ

ка'ге·

'IBHax~.
И

.раввързаНИ1"h

ржцt·

ни,цu не направиха

и

в'ь

до

дпес1о

'ЮЛ~U

на

1'>1Р- loIеltеДОНСКИIi в'ьпросъ, развързаиит'lI
"мъ ржц'Ь само СllUИUl'паха ,l,а 110·

ПаИИХИ)("'J"Б БИ.1И И31,ършени при
стечепие'Го па ИIIOI'охиледеuъ народъ

добритъ JНlЧИО себе си, партиза'IИ1"/1
и паРТИJl'I' •• Но I;allru идване'го ИII"

пр'hд'!. IIОИ'ГО БИ,,1I1 д'ьржани дв1; пла-

на нлаСI"Ь

Mellllll Р'БЧИ - едпа оп. 1'. 3ана,
pllUD И друеа 01'Ъ Хажагь. r"ltиuа

CTIIHa Hec'ы',lacHoo
шип IIОНС'I'ИТУЦИUllеи'" pe~ъ,

съ на

'I'Ь!!

j(

да имъ изб.ира ИIIИ и ПРИСI'ИЛКИ СЪ·
ваКUJlОД"'l'едu"та имъ ~iJilHUC1'b е про
обрззио сuоит'Ь есте'ГичеСIIИ икусове. панихиди С,% 6и.1I\ и~""ршеUII не са 'ГИIJОIШIIСТУЦRОНIlIt. 31t "рим'tръ: аа
Той имъ НltтикuаJI'Ъ за 06JI'БКЛОТО и МО въ l:>altY " 'i'иф.1ИСЪ, аllИ 'ЮЧ - кон", ИО IlечаТIt, IIрОI'ИИ'Ь вдружltuа
ДРУl'н ИЪПРОСИ "се о'Г'ь ТОН дреб"о ,.

хараК1'еръ, коПто наП-добр'j; И.1lюстри,
ра1'Ъ

HCI'OB,,'J'1t , еllеРlUчность".
Нtми да бdiд" при6ъ'рзано,

ти

IJ'Ь "СI\ЧIIИ

I'!нцове

иltъ

каик'1ЗЪ

нашит'в СЪИН']ШНlI. Н, "1111 диреllТОРЪ

е чоu't,,~ъ,

IIOПТО може да 6жде С110'

сuбеиъ за "СИЧIIО, оо не и за дирекгоръ, 3аЩОI'О едивъ субек'ГЬ, коП-

то не може 11." н,'!'hЗlfl'

иъ сЫ'n"сие

по ниlюй uъпрuсъ съ СВОИ1"Б Ко.,еl'И,
пе може "а б&~е

инаllЪВЪ

ОС"'l;иъ

КltирициозеllЪ. С'Ь идвание1'О иа но·

вин директор'ь ыъ учите.1СI\ИН СЪВ ',тъ,

е ос'Ьта e~иa аllИРХИО и УЧИ,.Jищно,
ТН ,~'Ьло С О(,Ч1l,а'I") съ 1"lalla1'a IIИдолу. Н'];ыа учитель, съ който ди'
pellTupa да lIе е въ р",зправив.
Въпрос"тъ

се е толкова

ЩОТО,

I:IЪ 1l0.1Ожеuие да

ч"

сыео

ра(OUТIIТ'В
и

ще

разирит1;

усложнилъ,

изеМR1"Ь

кажемъ,

ОС'l"ъръ

СЪ диреК1'ора

достояние

на

ще

и др., " TaKIt С8>ЩО

реио.1ЮIIИ·· шението

онери сж бн"И произиесени съ стl'''-

кажемъ че по ГVр'Биз.южеIlО'ГО 1oI01l\е да ХОlIочитаllие и д'ълбl1ка горесть,

ТУЮt фаIl1'И'!'!; идатъ да ООТВЪРДН1'ъ

НИJlТIt

11 реак,

и изъ ц'tлаТI\ II"РСИJl, к,ц'Ю'!'О IIlle- Ц"Оllllа, ltО'ПО С" Иllжда O'l"b рuзр'h
иа'l'l1 на ;J,ИИМIt1'а веЛИIIИ

ако

се сжди 11 за оодожениеТО на УЧИJlИЩ1101'0 д'Ьло. А ныI,' за жадость, и

ставатъ

Но пеllа говорнтъ фа II'I'И'J"b.

усмивка

Еди колко ученички уздраВИ.1I1 еди л1;знаТ'I, други възпитаНIЩИ, освЬвъ прогреСИВВО-.1Iибералпа(цанков"стка)
кuлко 8аБО.111ли - това сж 'ГО всич- пакъ кукли
фракцил.
На събранието го ио ри
КИ1'i! lI'hрки, КОИТО се В8иматъ ОРО'I
пр1l~седатела на бюрото 1'. Ст. Ру1'НВЪ болеСТИТ'h. Ала д'Ьителностьта
~
§ севъ, бившъ п. прокурuръ.
.
иа оовнн диреК1'ОР'Ь си хармоиира ""'~""""""'JQO~""~
ВЪ свонта р'Ьчь, ораторътъ изтъква

IIраП

хаосъ.

Но за да може да проиграе
вь една

ваие и пиП.

и

ВЪ ШИIIUКИ1"h

BaplleHcKaT"

113I1ТО

за дърыа.

ва самостuйпа'!'а

Мирска

нимава съ едпи с'гатистически св'Ь·
д'hИИII, които 'гн ежедневно вписва

мичъкъ ги е ВОД'БЛЪ
да "0.,1,-

и

Вм'Ьсто това Д ръ

че съ въорuси ОТЪ естетически ха·
дtви-, рактер'ь, ТОЙ пе е хареС8алъ' ИКИТ'l;
Вътрtшното ПDllожеНllе ка

огради

приличатъ по

ЧИ'I'.'I'еJlИ, въ кое 1Iапраа.lение е ус-\ дралпи'гЬ арыеlJ('IIИ чер~ви

ческата rllмиаЗИII.

си, така

ПUС,1'hднит1; почнаха да се трунат',
'ГIIИЪ за ПОIIОЩИ, иека не закаснiI·

'lевионит'Ь

става

ОНИII, които сж опепраИДllаи,
за пеСЖШНИII

маОка, а въ 'СЖШIIТО врtие не при1'ежзва'/'Ъ ни едно отъ качествата

ето е З8I'Н'Ь:ЩБВО иежду

тежкu

ва такива

грозоата
01'0

чуствува

умъ да ИЗС.1ltдн причииитъ па това.

за

сжщестиуваllие.

да

Чудно .1Iи е тога-

наЛИЧПОСТИ'а

нъ- които излиза1'Ъ съ завършепо

гимназиалнат",

ва тъ честнит1J l'раЖJ\llНИ, ЗЛО'I'О, ко-

И

ли

педаl'ОГИ-

на

се

имъ

нанрави

на

по пжтища'I'а, бе зъ никакви ср'!;дства

~'];ЧИЦII

камо
01"Ь

послi!ДСТВIIН

оаll'тешко

зование

IIUllТI'О.1Ъ

се опъна-

дв'Ь

ва, че при

а

въпроси

l'рОЗПИТ'Ь
ви"а,

каllЪ8Ъ

противъ което ",,"разно

вица жена С'Ь неВИIIIIИ

пр'Ьди

граждани да СII ПрИПОI!ННТЪ въ 'гова
вр1;ие свон християоски и че.1l0вi!ко

принужда

нужди

коОто

НаСТА.

прuнви, една 01"Ь IlvИТО без нор оо е
разврата? Чудно ли е, че д1JВИЦИТ'h,

с,'ужебнн формаЛИОС'I'И. СТ!lватъ ВСDаше да приеиа
по
н1;КО.1II0
лева. че HtKO.1lKO СМ'ьртни случаи въ ГНII·
помощь отъ ириители, за да посрi! назиита, а НИIIОМУ не е дошло на

.IишеПИil.

чов'hк'Ь,

ое може ",а се пuстави спрt.

за бtДНlIтt.

нещастници по случаО предстоищитi
праздници ниП ИО.1lИМЪ щото Вара.

телностъ се

СЪ

еАИНЪ

всичко

ПОМОЩII

нането на lII1ледНИТ'h праЦIIИЦИ та.
година се озиаllенува СЪ l'ОЛi!ииn
Сl'удове, това заплашва исtкиго, п.

директори"
д'Ьиическитi!· I'ииназии
ставатъ разсадоикъ
080 наО· грозни

лi!каРllа д.ръ Мирска,

,,'ЪАеоъ

пачи

разр'hшаиа

отъ

Пl!. ди-/

реКТОРИТ'h. При толкова стари учи1'ели тукъ, 1I0ИТО наО·,(обрi! познаватъ условинта на Варна, то наз·

тил болес'J'И, като тифуса и скар·
латината, които върлуиатъ сега?Абсолютно нищо. 3ае1'Ъ съ своитi!
дребllИ разпри съ учителит1>,
тоП

си,

животъ

терството пе прави нзбор'Ь

дпректо-

за пр1l)щазването на учепичкит'!!

Н"к", с" 3l\ас, че 1I0КUЙНИ1l Вар·
патрикиннъ заедно съ с'hиtйството
прtкарваше

Стр. ~

ко своитt ОКОЛИII,

Ами KallBO е направилъ

вито е IIOМИСЛИЛЪ да

ужас'ь!

Глаасъ·

на

унив"рситетскин

росъ, итъ ваl\(lIюпроеll'l'а

ПОl'О IIРОСИ'Бщевие

и

др.

в'Ы(-

110 'Ja~IO;J,

НItШItТ'\

Това 1I1ti1·добр'В Домвв" оа 1'0,11;- КОIlСГIIТ)'ЦИИ " закачеlllt ШI ['ИОJдеП.
мата HUIIYJlIIPIIOC'J'L,
С'Ь KUJlTo СС' ПраваТJt н сиоБО,1Нгt 11" бl,.ii'ар.
ПО,lЗУИdха JllJitMaTa MaKcдullclI1I I'al'- I'I'IIЖДИIIИ СЖ ИО1"Ь'IК"ПИ. ДОШ("IЪ е
'IИЦИ. ТБ паДIJaха, ада имеНU:I'а имъ MOMeHTLI'II, "огато БЪЛI'lIр. ""Г>OД'~
се 110Н1'ара ГЬ даже при 110 IИТ'В 11" 'I'Р'hбоlt СЪ иСИЧllата СВОВ lIOЩЬ, 1\0сн'hЖIIИIl кltИКII3ltИ Ка"бекъ, ТhХIIИ'\ "ТО му II.ИU1l IIОIIСТИТУЦИ'IТIt 1111 lIа
1"Ь ЗИСЛУI'И още по-дuбр'h се уц'tИII- lIIат" C'!'I'''HIt да ИJрине ог. IJ,ШI'I'Ь
ва'!'ь за,IЪ l'раuиц"тJJ IIИ БЪЛl'арИJl, '1'" Д""IIIПUТО 'lрltвите.JСI'UI', д"еШIIНИ
чиито зltДУШ,lИИЪ 1I,lнматъ покоси ,личеllЪ режимь·. 13L ItltlJър"lаК",I'.
двата иедики ж."ОI'".
Русен'!. 11311itза жс.\",ииего: бhдl'ар.
На 18 т. м. "Ъ 'l'y"allllllllJ окр. СltИl"В I'раждаии Д", uБЪРIIllТh ИИИ'
C<l\A'" С" раЗI':I'!IА" УI'.ШIIlIOТО )('ЮЛО, Шlние "'"рху jllрltЖllеиис'Го lIа CIIOзаВ'БДСIIО противъ О"IIIIIИII (:llЦебеIlЬ ето IIИЙ C",I"II IIз6Ирlll'с.1II0 111'<1110,
ОРИС'I'ИВЪ ВЪ nаЛ'I"КI, 1'. 11. Нед'ввъ, ВСIIЧКИ да се 1'l'У,lИl'ать UlIO.1" по·
таМОШ"ИII "ДBo~aTЪ 1':1, Itllрчев-:, и ди 1'",ее(;IIТ k 'ШI"I'ИII И ,\11 1I0BC,I"1"b
Ник. Дончсв'lo HIt IjнiЛIJIИфllцираUllе СН_ll1" и lеilр1;ст"",, бороа IIЪ ГP'IJlll
нн наДДlIвате.1I1И листов" 111'"
111'0' 1I ОIlО.IИIII'а за СВ811111е Шl ДII/,IIIIIUТU
И38ешда1lИ~ТО m, 'I"Ьргъ
пра8итеЛС1'~О, 3а IIpuua.IHlle ,,:fИ'~шtСIЦ'Ы'Ъ СЛ'ЦЪ Ka'l'O е IIЗСДУШ"'JIЪ ',"ю режими" И аа съ,цаlJ3Ilе 11& ус
оБВИНllеИИТ'Б,

и оБUИlIителпltТ"

прокурора,

ОСЖ~И.1Ъ

I'ечь

ежеДllеJIUНН

lIа

МОl'атъ

Както со паучаваме осждеuи'l"В
сж uбжалвали присждата IIpha'L Ру·
сенски Апела1'ИIIСIIЪ Cd\XL.

1'. 1'.
Кирч"ва 110

П.
,,'"

л"ВИII"

които

да

~OBeдIlT'!

'Гъp;~ecг

IJОТО 118. КОllСГИТУI\"ОIllIU, деlJокра'I'И·

lIечатъ. А тов" С& може би и глав- He~1IB'L и БА.
чеСllа ь ьл,'арии!
НИ'I"h причини, ЩО'СО ~иреК1'ора да Ь I'UДИIIИ CTPOI'D 'l"ьмпичеu'ь ЗiТВОРЬ
l)ъuр,,"иеео 6'hllle Пill:kl'ено до6р1;.
занеllари своит'h най-важии об1lза- и Ник. Дончев'(, иlt 3 !'ОД. З~ГIIОРЬ.
ПРlIмtръ за подражекие. l'-п'ь
ности. • •
Ето прочее до КЖД'h

СТИI'НIIТЪ раБОТИТ'h, когато

да

Минис-

!Jерикли l'e0l'l'lIeBb, З.J8'I'''I'Ь '!Ода·
ридъ на ВарllеllСКllil окрOllI&еllЪ Jlузеn
11 ср1Jбьр'lН м,Оllети (IIС1IIДУ к,)ит~

Стр.

4

три старобългарски),

меДIIИ

19

Случайио

11

циринчеои нонети, и 17 нкамепс;tости на морски жинотви, които
еА во пр'!;ые сж
пости'а
IoI'Ьр'Ьтъ

Нро"

"Сп060девъ Гласъ"

ва

111\

lliив'hн,lИ

нещастие. На

20 1'01'0

иамента

ще получи

-

албунъ

съ из

въ 11 ч. пр'Ьди обtд'ь, при срутя- гледи ОТЪ Швейцарии; ЗII 12 абонан.
вавието на ДЮГJша ВЪ II уч. ул. ~27 - ще ПО;IУЧИ ал6умъ 0'ГЬ 60 картини;
за 28 абопам. ще ПО.пчи a.~6YMЪ
окол· Юлий· близо до църквата .Св. Ии- ,Адъ" о'n Дан'ге, 1I!"tllелъ - К. ВеЧIIЧ-

въ

с. АJlадънъ. ПриП. Георгиевъ е за пох-

кола", ПОСД'1дuил е затрупалъ раБОТПИЦИТ'h при събарJlпието К. 3а-

ковъ, които JШI,га се продам от,ц1шю
16 лева.

вала. И'1ма съмнеllие, че е 11110('0 имоиъ, Геор. 3аИМОIIЪ и Цоню ЦО-I ОТС1'ЖIIКата въ пари е: IU'/, за по·
ПО-Аобр'h ако разни стариви се по-, BeB'~, отъ които IIOСJlЪДIIИИТЪ е 6ИJlЪ малко о'!'Ъ 10 абопамеllТИ и 15'/, за по
дарнватъ ва музеJI за общо пол. задушеп'!. В'Ь разваЛИlIитt, а дру. малllО отъ 20 аБОRа!lеIlТИ. За повече
эуванuе,

отвод кото

да

I'И

КРИJlТЪ

хората изъ чевм~джетата си.
Търга по освtтлението на гра-

Аа, който става

ва 1 О

ЩИUСКIIИ СЪВ'БТЪ пе

того,

го

об·

утв'Ьрдилъ,

гитъ двама ковтузеви, 6езъ

да Иlfа

ЕНИСII'
че 01"1

толкова,

два-т'ри

СЖ

по кои

Ы'Бсеца

васамъ

не

IIрИЧИВИ съвътътъ не отвърдилъ тър-

бllЛII пдатили, заП.та1'итt

га, колкото

сега нас'J'ЖПИ

пемъ

ва~шо е

ВНИ!IRнието

осв'/;тлеиие'fО

да

му

върху

на

оБЪр-

това,

градо,

е,!.ва

lIай важпиг/; обиваности

ва

,шта С, 11" бжде

добр'Ь

rpaдa

зима'га

че

праЗДIIИЦИ

ит'/; СЖ

отъ

СИ КУПJJ1"Ь

пужднИ'Г'/;

общиос-

Въ наОТОRЩИЯ
то нтора

имъ

макар'ь че

и

иыали

вужда да

IIрtдмети.

по

КИ

уБИЙСТВJ'J'О

Русе на арменеца, подъ I1сеНДlJии"а
Арнахи ИсаКIJН'~,
пр'1;д'ь
I)IIД'Ь,
чс

JСЛОВИJl,

наШИI!

lIе

да

се остава ва пего,

6ъ'ше ди cel'a, по свое
усмотрепУ.е той да паJJИ фенерит'!;,

както то"а

КЖД'hто исиа,

а

IJЪ

по

Г.1I1ВИТ'!;.

се

ограничи

само

едно ХрОПИllИрание.

Варнен. Общин Управл.

съ

IIр'1;дъ

крайвит'j;' IIИДЪ, че се срtщаJИ н'hllOЙ затруд-

кнарта.1If на града хората да

розбиватъ

печатъ

МИСJШМ'Ь,

Искайте покапи' Адресъ:

д. lIуртевъ

Т.-Пазарджикъ.

при пров'];рка границит'];

и

право

повтаряме,

ЩИВСКИЯ

съв'/;',"ь тр'!;6ва

вннманне

ощаltllВllие','о

IIИ'l"h за

IIдущата
сжщия

да ве

година

би

06-

то напомни

на стопанигh

да вземе въ

вато лози да

ви

пай кжспо до

гражда-

~,ЭБiЭДИЦА"

Год. ХПI

I

Д"

'ь'lСКОТО

възложи

1

ы"ртъ

1908

I'ОДИ-

и

за

ва, като написватъ кои сж стопави-

ОСU'!;'l'ление'l'О

lIа

тЁ

пр'!;дприемачъ

или други цо-

Аобеuъ, който да ИГПQрира
T-I. услония.

поемни-'

на

IJaTa

:,озята, койе Х: lIа даначвач-

кпи.ша

II

пр. пр,

всл'];дствне

('O!ltMHT'/;

ВО

-

е

152

'"

милиова лева, прави·'

~~~~::o:: З~~~:::~:~И'l~];ат:~ БИ;;~е1~~

И

'_1

Ж Н И НА

1) 1О

о'{'брано

картини.

)
вс

брои

,3 в '1; зд 11 ца"

съдържание

И

веднле-

Д'j;лие'го, е ищало ецио оБЯВАевие,
СЪ което изв'Ъстnва на граждаНИ1"Ь,

сжщата програ"а и

I

калеuдаръ.

пр'нкрасви

!fHO('O

хубавъ СТ'/;-

2)

IIри вс'/;ка 6тора книжка 110

4)

Съ У-та - кн.

5)

Съ

X-'La

'пй че або-

ПО.1еЗIr:t КIfИЖltа

Иl/.

,,3 в'/;зд и ца"

BTlJpa

беЗПОрН<J

подезна
е· най·

Отъ реданциата.

зумението си съ маЙС'l'l,рит1; да имъ тели, статии во домашно, УЧИЛIIII\IIО и ~
или УДОСТОИ'j;ренисотъ сжщото здру-

оGще~твеllО граждапско В'ЬЗПИПII;IIе, до-

or WU6i,llнuча -

Wu6а'lнuча ~
~
а
п
МАРИНЪ м: М1СИ:S:С:КИ ~

1(

други

U
;<

I

"

С

ДUn.10.Ultрако J.1 JOЯIl 1>

,.,_

е ПрЫIЬСТИ ОТ'Ь досетаШЮIJI си

1(

~

~

По~ар.ци за илшит'~ иастоятеnи:
~~ дroЮIl1Ъ
и отвориваповь
такъвъ въ
'"'"ение lIа ОСI,оваllие чл. 2 отъ заул. ,Охрид"ка
д-во ,Трудо· r.
кона за ~спафИ1"1;. 3ащото на опиа,
За 1'азгодишнит'в lIаСТОIIтели 1111 .мой·, !! лroбие", пъ абаДЖИЙСI<ата чарl1lИII, :::
I,ОИТО се укажатъ безъ такива ще ка и д'J;-ге" сме И,jНиtали алБУ!lИ съ IIЗ' ~ кжд'\;то иаработиа в~'!;какви мжж· ~
I'.еди 01'Ъ пр'ькраtниТ'h ш

u е й цар с к И ~ ик др'tхи по най- послtДIJIIта мода ~

::ЪС:I~Р:Ъ~::~~~а.актове и ще ИМЪ ::~;:~~:~ ;еп~~~~:~ииО~ТЪ"Ы:~'I~:::i,~~~ ~ и при най изпосни ц'Ьни. Шивач ~

Това за свъдение на l'рашдаIlИ1"Ь. на нрочути по цtлии св'Ьтъ художници. - ~- тнени
иица'rапдатове,
е спабдеиа
съ пърнокачес- ~
О'N европейски и
НаСТОRтел. на Вар нен. Женсио - СюжетИТ-В на 'taI>'ГIIIIИ'Г'Ь сж ваеш u"t-I български фа6рИ1Ш. Сжщевр'lщено ~
Благотвор. д'ВО за подържапис ва димпо И~Ъ с'1;!IеЙ'lIIll (сеЛ"IШ и градсuи)
има най доб'Ьръ платъ за::,-- . ~~
ЖИllО'Г'Ь,

И31'I

свещенна'га

ИС'1'ОрИН,

при-

Сирот .• Над'/;жда" съобщава ва Ва- родиит'\; хубости, ИС'fориче"ки лица и

рвепски граждани и гражданки, че съ(,итии, изъ л.tтr.КИlI живо'ГЬ и др.
I1роеl,'l'ираната тавцувална вечерин-

Който изпрати n'f>JlaTa стоiilIОСТЬ па.:

съ

тихо сеЫ'hй

ИП АIщионерното Д НО

'1>

ШИТ Е Jl Н О (J

l'

Ь"

_
па

1II

ИЗП'/;СТJlвамъ
П'Ь

AIOI'CHIt

ми

уч, М

8J

г. г. граждnвю"];, че
продаваllЪ

Dи

и а

първоначествено

l' и

месо'

,.,

почита ние:

lIастармаО/Кае6ь.

~
neOHi~ Роэен6ер~'Ь
~ специали~~~~.;л~"!!20РОНКИ и ~
~ се ycmallo6u aa~ь 6ь -tp. ~аРllа ~

l
i~

yR. "Драгоманъ" N! 59, въ соб-НN8 СК ДОМ'Ь
ер):щу У'JII.~»ЩНIl1а ПUСПЕ'IЩИД

....
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~
~
~

t
~

~

'CЪB~'BMЪ 'ЮдVIШО lIаР'!;1\еIlО ате- t

лие за нс"устпеllИ зжби беi!Ъ небе, ~

1',

е. зnатии мостове 110 а!lериканска СИС1Шfн'. ИСКУСl'uеllИ :i3lUИ въ
каучуиъ, ИЛОМ~Н(lане СЪ зnато.

:П: :EI

JX

:Е Р ::в: :в;: ::В:.

Това за свъдение на ('. Г. ]'раж- ~

~ данига и к.1ИеIIТНТ'I; )/И.

1(

~
~

I

процелаllЪ, пла'l'Нllа И пр.

~

РАБОТА ГАРАНТИРАНА.

~

Ц-Ь:п:~ v:м::~ре~И'.

b~lI)Q)~~JQQ~I~)~JI);J

1fl~~':К'.;t~~·~~:l

~

~

~

"Ic"auwm
""

lt
'

на ПИТИ, пыIIJоlшчес'fllt'11o дърuеllО

i
•

масло, GаЛКfШСКИ JШШI:Н\lШJТЪ и още

~

много ДРУГИ бnКnЛСltи СТОIШ,

,
•

I

qИ"1'О н пр'всно И(lа-

пешко МnСА0, М'ЬДЪ
IIрИ

съвършеио ИЗВОСНИ ц'ыи ОТЪ Пр. ~
lIЕТРОПИ, 6111<али 111> Gабцжовото вдапие" ул. "Цар" J.iорис'Ь". ~

j)

t~~~A~~

10'

тр'Ъ6ва IIр'ьдпарител во при спора· lIеНИIIта на нидни наши и ЧУЖДИ ин"аСВЪД'!;IIИIJ.

И.1II

стаи

едпо

С'Ь

НаШllЯТЪ калеllдарь
С
ла-

едпа цвътиа картина,

пис или да пранлт'Ь ПрИСТрОЙКlI, фИЧl1И б'влtжкн И откъслеци нзъ съчи- ~.
соБНОС

хи·

гиеПИЧIШ

Кочо

уванъ отъ художвика Ив.

il.aдe на пр'1Jцплатилит'!; си абонати да
ро мъ еди" литературнu Пl,иложеllие -,

JI

подъ наемЪ едпа

~~~t~tet~teI(~~

Съ 1-8а кн.

сътрудници, и ще

'l'Ь о'rъ Нългар. Еснаф. Съюзъ макиuетво, !lрактичuн, полеЗIIИ

Глас'Ь".

Ночо Т. ПастармаДlКиевъ

които иматъ да строятъ lI'hкой зда- ;:;:e:::Г~~a;;;;:;~х~~~~О!,а;:аз~~61~~~~~~: ,~""'.<o<""=«e<~OCf'e<tet<e>e
искат'Ь и снид'],телство аа нраВОСIIО-

Вароа.
ПП а·к],

като телешко, ирltнеш~(), снииско и нр.

"В

на "'ЪрI'овинта

IIЪ

IIЪ "дмип.

========

пръсна и

20-30 МИ.оиопа свръхсм'/;тви кре- пonyщн.о акушерско мвщипско списание разпрuс!'равеН01'0, най ефтиното и
"АП
О КА
Д"'ТЕ"
най-редовното д'Ьтско списание.
дити, протии'ь които опозицилта б'1;,,'"
и"
ше се онълчиль.
' v - ~вoa хоО,ц.
А6ивамен'('ьт'ь на ,,3 a'h з д и Ц а"
Бюджета ва нравосждието е уве- СЪ БЕ3ШI .•ШТЕРАТПНОПРI1ЛОЖЕШIЕ II'Ь странство е 2'50 лева,
-НЕЦЪ"
РОДН1'еди 11 учн'rе.ш! записвай!'!!
.~l1ченъ СЪ [) ОО ,О оо лена, ва пжтиD
щата и С'106щениnта - с'Ь 800,000 Уl'расепо съ ВНllетки приготвеllИ 0'ГЬ д'вцата и учспицит'Ь си ва ,,3 в 'Б злева, а ваЙ'IIНОГО е унеличевъ воег. Ап. БОltIиновъ.
дица": ,,3U'/;ЗДllца"'е любимото
нии бlOдже1"J-.
Цвна: 2'50 лв, за БългаРИJl и 3 .~B. за Д'ВТСКО СIIИС8ние!
ПравитевствеНИR номисаръ при
страИ"Т80.
Всичко що се отнася 1\0 ,,3 в'!! зМЪСТНОТО зидарсно здружение на
ПРЪ3Ъ нетата "и ГОДИШВИllа .МаЙна и .'1 и ,\,," се изпраща до И. Бвловtжосновавие едно окржжво отъ МИИИС- At.Te" ще излиза, както до сега, при до II'Ь , учитель - Софня.
терството

дъl'"'

учреждепия,

работа

безъ нобелъ нри

съ

и

книж[(а с'ь хубави картини",

за

който ще трМиа да се ДОПЪЛНi1 съ

lIоеп

IIЪ

ноВА М'1>САРНИЦА

КОР'I'НIIИ.

съ хубави J>аРТИIIИИ.

ОТКРИТА Е ПОДПИСНА

,СпободеllЪ

списапке

изъ ЖИН01'а на селскит'/; д'!;ца.

L-

дружеСТllеllИ

Споразумtllие

(1908).

ИJlюстроuано

Коледа въ .3ала Съе~инение" съ
ватит'!; ще имuтъ петь нр'!;красви
Благотворитслва ц'l;ль за УСlIлваищ,
цв'втни картини нр'];въ ГОДlIната. Таз
фонда на заДО!lН"ШИ'l"Ь члепове lIа
годишвитt IIИ цв1;'i'ПII каршии . сж
Д-вото.

които заПОЧllа днешвото правитслст-

писарь

отопл_ен_и_е.

БългаРСКОIО Благод. 3адомит. вонъ и е Сil\ЩИНСКИ д'/;тски калеllдарь.
д,во "В е с е л ба" устройва се-

пр'J;ДПРIlIIТI1И,

и

БИlIlII'Ь

ДИрll ПОДХОДlJща

ва "а.II\И1"Ь '(Iпатели на .3в'1Jзднца"

е ~

ДЪРlНаВНИRТЪ БЮДlНетъ ва 1908 м'!;еllЪ бал'Ь на 25 того 1 день на

год. е 126,900,000 ЛВ"
впачи съ
5 милиона унеличенне отъ минало·
годишпин. Разходътъ, който е веобходимъ сvга за държапата --

~;aH""

,3 1) '/; зд и ца· ще излиза 11 п tзъ
1908 (Щ. Редакцинта при I'О'fовлява
р

на таки-

поднuви'гъ табелитt си

на служба,

ОБЯВЛЕНИЕ
пристигнаха нах-чисти английски
Открива се подписка за дtТС· илюс. списвииеl и турсни наменни въглища 3iL

ИЗЛllUlНО да гонориыъ 110вече, пове· спuсобностьта па П'hl'ОЙ ловя, нораЦ'/;н"!'а на .3в'Ьsдица" е два
же туй сме го направили много ДИ това, че липсаJJИ посганепит'/; лева, Пр'ЬДII,lа'гени.
II&ТИ.
таБЫlИ, е издало обllнлеПИJl съ кое3а два .1. '1ита1'еJJИТ/; ПИ ще иматъ:
Ио при нсс 1'08а

- - - --"'3iri

.Р

си диения по разни тенщи нр'/;ниски и1'6ра нъ матеРИI!ЛЪ и пр '); к р а с ни

че е

съ

06ра-

C'L'. Канарини'. & C-ie, Бал'Ьиъ-па
зар'Ь - Вирпа.

Порн.чни беаъ стоiiиостьта,
Ht.Ma Аа иап.nнпваме.

-

l,ласно

ство. Споразумепне ЧР'hзъ ~РОI·ериита.

е уд06реио отъ Министерството.

НЪ

BtT,leHOЬ, като се задължи пр'!;дприемача да IШПЪЛНJlва 'J'ОЧПО приети тъ
а

за УЧИЛИЩНИ1''!; библиотеки. Списанието

голишен'Ь,

зоно ние, 111\ скоро Уlюлненъ отъ

да ДАВА СЕ

ио~едвит'h

6рой, дави:ье

статия,

учители

иоискатъ офи,~иалпо отъ училнщ. 1111спекция да а60ниратъ ,Майка и дъте"

за погребеuие.

Работници отъ Двореца
ноградъ, ВИ се онлакват'Ь,

именво

Молиыъ г. г. ('лавнит'!;

п'!;ваква опастность. Сл'!;,цъ КОНС','Итиравието отъ сжде6по-медиципски1"]; власти, трупа е бнлъ нр'Ьдадевъ

за IЮС'('О па~коро ще се обнви втори търгъ. Въ случаJI пе е важво
да се звае

особеНIIО Сllораsумение.

МЛАДЕЖЪ, ~~o

4';

:0

ВАЖНО ЗА СТРОИТЕЛИТ1I!
Ч~СТЬ Н!1а!('Ь Д11 Иi!Н'/;С'l'/( lIа
всичкн

I'-Щ строите:III

TYI,'!> 11

нъ ПрОuиппилта, че въ ды'е··
вил ми СL,J[АДЪ lIаХОДIIЩ'. се

•

до ЮIIIЧИИСКЩI

!lОС'l"Ь,

сс (ШИИ·

ра ис'1;какыIьь дървенъ

БОIенъ

строителенъ

нзра-

матеци

~:~~~~,!t~;':с::е~зИ~а6:~:r~~ o~

дюшеме и още IIHOI'O др"ги
необJ
ХОДИ!IИ материа,1И за постройки';
също циментъ хидравличесна,
варъ И дрУ"И видаРСIЩ lIеоб-

ХОДИМОС'J"ll.=======:=;

~ оСЪ ""'ШТ" дХМЕДЪ БИИДЖдНЪ

о

ка за въ полза lIа Сllрацит'Ь, която 3 абонамеllта _ Щ~·ПО.lучи албумъ отъ ~
Съ почитаllие:
~
щhmе да с'гапе на 26 1'. м. се 12 картини; за G'абопамеllта - ще по- ~
Мари!!'!'> М. МУСИIIСКИ. ~
01'.1ага ва 2 февруарий 1908 год. ЛУЧIl албум'Ь отъ 25 к.'РТ'IIIIl; за 8 або- ~"""='><>'I><>O""' __ ><>'I>"'_""'><>'I_~ Вариа, I1еча'l'l1ИЦII д. Тодоровъ С- ie

