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Варненско Градско Общинско Управление

ОБЯВЛЕНИЕ'
№ 5161.
гр. Варна, 9 Апридъ ГМ1) год.
На 26-й Май 1910 год, часа^до 4 сл'Ьдъ пладне, въ поме
щението на В^рнеасхото 1г^7Йя*йц^2^зинско Управление ще се
произведе търгъ съ тайна конкуренция за отдаване на "гг^Ллприемачъ:

Направата на канализацията на гр. Варна.
Приблизителната стойность
2,000,000 (два милиона) лева.

на предприятието

възлиза

на

Желающите да взематт участие въ търга требва, съгласно
чл. 49 отъ закона за обществените предприятия, да внесътъ
залогъ 5°/ 0 въху тая стойность, а именно, 100,000 (сто хиляди)
лева, въ удостоверение отъ Българската Народна Банка или
Земледелческата Банка.

Предложенията за намаление или увеличение
требва да ставатъ върху единичните цени, въ
проценти, безъ дроби.
Конкурентите требва да се съобразяватъ и съ членовете
11, 12, 18 и 14 отъ закона за обществените предприятия. Т е
с ъ длъжни да укажатъ въ офертите си за какъвъ видъ канали
съ кръгло напречно сечение, съединителни парчета (отклонения)

и крайулични утоци офериратъ, за цементобетонови или за нане
НИНОВИ и отъ где ще бъдатъ доставени тия матвриали, — отъ
чужбина или ще бъдатъ местни.
Тържната комисия ще приема предложенията до гореозна
чения день и часъ. СмгЬдъ това никакви предложения или заяв
ления не ще се взематъ подъ внимание.
Книжата могатъ да се видятъ всеки присътственъ день въ
канцеларията на водоснабдението и канализацията при Варнен.
Град. Общ. Управление.
Кметъ: ИВ. ЦЕРОВЪ.
Н-кь на водоснабд. и канал., Инженеръ: П. БОНЧЕВЪ.

Въ миналия брой ний казах
ме, че правителството прежи
вява последните си дни, че то
се гърчи въ предсмъртна аго
ния. Нашите прокобявания. се
оправдаватъ напълно: всички
столични вестници съобщаватъ,
че министерската криза е отво
рена. Малиновци и Такевци си
прибиратъ багажа, те бързатъ
-да се преселятъ. въ тъмните
кюшета на вЬчната политичес
ка забрава. Типичните пред
ставители на :п жата, измамата,
, лицпмернето, демагогията и неокачествимата подлость, смаза;ни отъ неумолимите удари па
закрепналата общественна мисъль, напушатъ бурната полити
ческа арена; още отъ сега можемъ да имъ кажемъ прощал
ното нагробно 1ЛОво. Но това
слово е строго и безпощадно
за техъ. Да не ви се сърдятъ,-

дослависти и тончевпети), за
щото народа билъ уморенъ отъ
антинационалната политика, на
която напоследъкъ се д а л о
преднина, уморенъ билъ и отъ
вътрешната политика, която фа
воризирала безотечествениците
и крайните елементи". Тутак
си требва да кажемъ, че това
не разрешава откритата мини
стерска криза, а още по-малко
отритата конституционна криза.
Ако властьта бъде поверена на
такива хора, които още не с ъ
забравили печалния
споменъ
отъзадушливия въздухъ на „Сла
вянската Беседа", тогава наро
да ни е за окайванпе. Подобно
разрешение на кризата не оз
начава нищо друго освенъ дъл
боката философия на народната^гъдрость: отъ трънъ, та на глокъ.
Ако държавния глава не се
нрости съ любимата си полпти^УвЦаГД -' 1 Т Т у " ! Ч Т 4 !"*,']^ ^ т П Т и Г;:„' ^/^_]Ьаарр^[Зигг—.^ггг^нпте цЗ\
...• тоТГ
тите и народните ийнудвачи не_ лТ1тическп елементи;
желае
да
въдвори
умиротворенпе
заслужаватъ да имъ ;се к«я*еТшдобра дума. Хора, к/оито систе и що-годе правда, нека се вслу
матически насърдг*иха полити ша въ гласътъ на безпристраст
чески^ развтзаггь, които не испъл- ното обществено мнение, което
1зиха нито едно отъ колосални посочва видни политически дей
те обещания, лансирани безъ ци съ доказана честность и
срамъ и най малко угризение безкористие. Не направили това,
на съвеетьта; които потулиха тогава народа ще се убеди за
кражбитв и злоупотребленията лишенъ пъть въ основателностьна тираническия режимъ н а та на ония люти анатеми, кои
„неизбежната фаза" ; —е добре, то едно време му отправяше в.
тия хора не заслужаватъ нищо „Првнорецъ". 1г Сътресения и
друго освенъ всенародното о- бури" подготов.тява оня, който не
плювание! Надъ нечистата съ- зачита народнатя воля, който
весть^на демократите за всег- дава широка преднина на по
да ще тежи великото прегре литически парвенюта. Българ
шение, че те сторицею засили ския народъ се насити на раз
ха властьта на личния режимъ, ни „политическа концетрации"
че те съзнателно осуетиха ис на прословутата „държавна ди
крения подемъ къмъ свобода и сциплина", Умътъ на българи
на е достатъчно закрепналъ и
прогресивни реформи!
дисциплиниранъ,
той е въ със
Като се простятъ съ упоител
тояние
самъ
да
направлява
сво
ната власть, демократите ще
ите
съдбини,
за
да
нема
нуж
почувствуватъ всичкото с в о е
ничтожество, своята безкрайна да отъ чужда опека и отъ некаква прусашка „държавна дис
политическа босота.
циплина".
Но какво ще ни донесе ут
Бъдащия кабинетъ ?Той треб
решния день? Кой ще поеме
браздите на управлението, за да ва да излезе отъ средата на
се тури редъ ьъ всички отрас 1 1 Т Т О Т Г П Т П
ирлпят.
ли на държавното управление:
До кога българския народъ ще
се подлага на тежки и съ нище
незаслужени пенптнп? Споредт.
шантажната и подкупна преса.
„като наследници на кабинета
не могли да бъдътъ повикани
другп, освенъ либералите (ра

Каравелизмътъ може да вирее
само въ България.
МладотурцитЬ на 11 юлпй 1 9 ' 8 г.
очудпха св-Ьта съ своята безкръвна
революция п съ крайната търнимость
по отвошенпе на крЪпителите на ста
рия режпмъ. Съ това гЬ спечелиха
трайните симпатии н; образования
светъ.
Гърците епоредъ мн'Ьнпето па на
шите „патриоти"' и „спасители • не
прФ.дставляватъ нищо друго, оевенъ
археологически складъ. Може би тЬ
п прееоляиатъ съ своето прекалено
поклонение на всичко старо. Може
би това пр+калено поклонение е при
чинило т1хния упадъкъ. Но едно нЬщо
требва да признаемъ: крайно неилодородпата земя колкото и да настав
лява гърка да се скита по чужбина,
той никога не пристава страстно да
обича своята бвдна Гърция.
Съ еърбптЬ най-много се гавратъ
нашигв демократи. Легендарните ге
рои Душанъ, Лазаръ, Карагеоргпевичъ, Обреновичъ еж. възведени въ
култъ за поклонение. ТехнитЬ патрио
тически д-гла с ъ въодушевлявали въ
края на X V I I I столетие еърбптЬ за
да добпятъ съ собствени средства и
сила своята националпа свобода и независи.чоеть Т е въодушевляваха сър
бите въ борбата, за да се пзбаватъ
отъ милановщината. Да се повтори
милановщпната въ Сърбия е повече
невъзможно
Отъ копгломератъ па остатъци отъ
всевъзможни нации ромъните нрвдъ
наглите очи организираха държава,
сформпруваха се въ едноезиченъ народъ Т е не се ржководатъ отъ исто
рия, мипало, традиции, защото такива
нематъ. Т е само запметвуватъ отъ
своите велики съседи. А гЬзп съседи
уважаватъ това, което е за уважение,
почптатъ това, което е за почитане,
покланятъ се на дейци съ минали за
слуги, на герои съ заслуги на боЗпит-е
полета,-., тштг-™___
А
*. ните,дьлжепие на неколко ^^Г?
л4тия нпй, бълггрпте, сме живели
въ близко съприкосновение и съ тур
ци, и съ гърци, и съ сърби и съ р о м ъ н и ; но нищо хубаво отъ т е х ъ не
сме позапметвувани. Не само това.
Като че ли с м е се вгледвали въ своите
съседи не само за да отхвъргваме
всичко Т'Ьхно, а и да изработваме въ
себе си диаметрално противоположни
възгледи, привички и обичаи.
Въ протпвоположность на младотурцит-е, свободата въ Българея с ъ
ществува само за властвуващата пар
тия. Стамбуловщината на власть —
свобода за Ачковцп и Поповци; такевтцината на вла ть — свобода за
пещерци. В х България една партия,
колкото повече е проповедвала крайна
свобода ЕЪ опозиция, толкова повече
на ьласть е стеснявала свободата на
гражданите.
В ъ нротпиоподожность на гърците,
въ България се проповедва не любовь къмъ всичко свое, народно, оте
чествено, а търговия съ народни идеа
ли. Даже войската съществува, споредъ характерните думи на единъ
иностранецъ, з а д а б ъ д а т ъ нЬкои отъ
българските министри най-едри про
мишленици.
В ъ протнвоположпость на сърбите,
всичко заслужено в ъ България се пре
зира. Обитателите на Българския дворецъ вай много култивпратъ тьзи на
ционална чърта. Вратите на Българ
ския дворецъ с ъ затворени за оста
налите малко живи борци отъ страна
на нашето възраждане: Якпмъ Груевъ,
Х р . Г. Дановъ, Драганъ Цанковъ, М.
Балабановъ, Пл. Блъсковъ, а за крад
ците с ъ отворени.
*
Ромънит-Ь се възползуваха отъ уча
стието въ последната руско-турска
щ война (18(7—1878 г.), за да въздпго „ватъ паметници на своите заслужени
*в а о р а , герои. Такива паметници има
о
^ в к о л к о въ окодностьта на гр Ш е г; йенъ и единъ близо до гр. Видинъ.
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Съ подобни дивотии илемонтцигв, пру
саците и япопцпте на Близкия Изтокъ пе се заннмаватъ Т-Ь с ъ народъ
на оздащето. само въ което трЬбва
да се вг.тЬдватъ. Миналото — това е
архпвъ за гнЬзда на мишките. Хо
рата на миналото — това е бракуванъ добптъкъ, който продължава да
влачи жалко съществуване по милостьта на младото иоколвние. Сле
дователно, хората на мигалото требва
да не поданатъ даже лризнакъ на с ъ 
ществуване. Щомъ нЬкой си нозво и
да изпъкне на сцената, в.-ичко ще се
направи, за да се той тъпче въ кальта. Ворецътъ, мъченпкътъ за на
родни констптуциони правдини, Дра
ганъ Цавковъ, пъ 1884 г. се отритна
отъ младото поколение; издигна се
б-Ьглецътъ (1^81 год.\ Петко Каравеловъ. Драгант. Цанковъ нищо не обе
щаваше, а Петко Каравеловъ обеща
ваше златни планини. А въ България
печела тоя. който най-много обещава,
макаръ той да б^де не само съ по
зорно минало, но още и бесарабски
циганинъ.
Вейка година въ Америка се прЬселяватъ около милион ь европейци.
Н', тамъ не може да бжде сенатори,
депутатъ мннистръ, съдия, който не
се е родплъ въ Америка. Лепантинцътъ
Т а б у р н о в ъ в ъ България законодателствува и съставлява закони; черног о р е ц ъ т ъ Ораховацъ се разпорежда
съ съдбата на българския медицински
персоналъ.
Знамепитиятъ пж/гешественикъ по
Африка, Станлей, се е родилъ въ Аме
рика отъ английско сЬмейство, прв»
селилъ се въ Англия, живЬлъ "20 го
дини ; приелъ английско подданство
Въ 80-тЬ години првдложплъ канди
датурата си зл да бъде избралъ де
путатъ въ парламента Безъ различие
на партии, целия английски народъ
протестувалъ противъ него ата кан
дидатура, защото не е роденъ въ
Англия. 13ъ 1 "85 г. студентътъ Ма
лпновъ не дойде въ България да на
р а м и пушка, както направиха вси»говорЬще ^° български, нито се ечи
« , , „ рпнъ. Н е намерплъ поми
нъкъ в-^Т>У спя , т о п въ 1ЬУ4 год. се
домъкналъ ьт> България. Белъ да прие
ме даже бъЙ^рско подданство, той
става чиновнпкъ^уг/тздъ и минпетръпрезидентъ. В ъ 1 9 ^ 8 г . кааГ^
личанптв, че не требва да се избира
Драганъ Цанковъ, — послушаха го;
отяде въ Видинъ — каза да не се из
бира Н. Цановъ; —• послушаха го.
В ъ Англия да не се избира водителъ
на партия — ю в а се счита п р е 
стъпление противъ интересите на дър
жавата З а това Англия е велика дър
жава. България е влачила 168 годи
ни византийско иго и 485 години тур
ски яремъ Българската шия е при
викнала : безъ яремъ не може. Ако
русите воюваха, за да ни пзбаватъ
отъ турския яремъ, каравелистите
всичко направиха, за да ни впрегпатъ
въ ярема на пришелците. Каравелизъмътъ е продуктъ на българското
национално безволпе.

Армията и народа.
Армията е единъ отъ първите ин
ститути за съществувание на модер
ната правова държава; върху това,
споръ нема, неможе (и да има. Но
какво е предназначението на армия
та? Какви с ъ ц е л и т е , които тя треб
ва да приследва?
Последните събития развълнуваха
здпавомпелящите хора, въпроса за
предназначението на армията не пре
става да занимава сериозните умове.
Да' кажемъ и ние своята дума.
„Войната е едао зло, но едно не
обходимо зло" — това го казватъ
и военни п цивилни. Нека бъде тъп.
Но колкото по вече човеч ствого се
развива и прогресира, толкозъ по-ве
че вероятностьта за кървавите кон

фликти се намалява. И това по твър
д е понятни причини Многобройните
открития и усъвършенствувания въ
областьта на науката и техниката
сами по себе правятъ невъзможни
войните. Отъ друга страна днешно
то общество е дошло до високото
съзнание, че спечелените на бойното
поле лаврп не с ъ толкова скъпоцен
ни; д;.есъ лаври се печелятъ въ поле
то на науката, промишлен <остьта^ и
тьргевията. Тази ми;ъль си е нроби
ла широкъ нъть и затова ний вижда
ме, че и най сплнпте милптарни дър
жави старателно отбвгватъ въоръ
жените стълкновения. Въ днешно
врЬме арм-ята е необходима до тол
кова, до колкото тя може да служи
за оилотъ противъ чужди нападения
— до колкото тя МОЖР да завардва
спечеленит-в културни и екон>мичео
ки придоблвкп.
Владвющето у насъ мнение за
предназначението на армията е съвсе.мъ деуго. Отъ 3 0 години насамь
българския данакоплатецъ се преви
ва подъ неудържимата тя.кестъ на
военпя бюджетъ и на безмпеле 'ит-в
извънбюджетни раеходи. Народа кан
ски е писналъ отъ жестока, подла
и безрасъдна управа която го е до
вела до просешка тояга Да си мислимъ, че съ силата на оръжието ще
разрешаваме близките до сърдцето
ни национални идеали това е безмпелица и величайша глупость. Бъл
гария не е въ състояние да води ни
каква завоевателна война, защото не
се радва, пъкъ и не може да се рад
ва на никаква самостоятелность и
инициатива Отъ друга страна, знай
но е, че, както се изразява нрофесоръ
Каричъ—балканските държавици при
личат ь на дребни монети (като каравелчетата); и затова великите държа
ви може да си играятъ съ т е х ъ как
то си искатъ.
Това е^единственното и правилно
поставяние на въпроса: армията е
необходима за запазване на страната
отъ външни нападения. Като е така
"е"ъ'каккТ, може Да '<-е~опрквдаять онияграмдни военни раеходи, 4 които тъй
безраеждно с ъ сторени до с^са? З а
що бв това безмилостно истоШ,«н/е
на народните сили, на народя
средства, кога%6\те може
лГлзотворягь з а , величието * н а
България?
Но защо да задаваме тия въпроси
когато отговора е въ устата на ВСЕКИ
ГО? Защо да се чудимъ на безмилост ото пиление на народната пара
когато това е единъ оть насъщните
елементи на грубата монархическа
власть? Но нека да се обяснпмъ
Пътьть, но който до сега е вървяла
нашата армия, въ много случаи ?л е
служи а на противовародни цЬли
По ясно казано тя е служила за
създаване на една отвратителна бюро
крация (ако и съ овчарско потекло)
и за закрг1знвание на политическата
тирания. С а д и н а, Дуранъ куяакъ,
Шабла, Варна, напоелвдъкъ и Русе
—това с ъ случаи, ддъжими на една
стро-о определена и предначертана
цель. Армията изгуби
значително
отъ своето обаяние, а това причинява
дълбока т ъ г а на всички ония, които
милеятъ за доброто бъдаще на тази
страна. Въ армията се култивира,
фаворизацпята, подлостьта д о р и и
шпионажа, — това е неизмеримо зло
Но злото е още по ГО.ГБМО И затуй
защото при всички военни доставки
с ъ зарегистрирани колосални краж
би и злоупотребления Въпреки явни
т е доказателства за извършените п р е 
стъпления, жановци и шарловца
оставатъ незасегнати, т е продължаватъ да стоятъ на чело на армията.
Има ли по големъ скандалъ отъ то
зи? Може ли народа да довЬрява
своята охрана и- своето бъдаще на
такика хора, които с ъ търгували отъ
името и за сметка на н е г о в и т е
най свещенни идеали?
Печално, но фактъ: такова е било
до сега положението. Разбира се то

ва ни най малко не тр-Ьбва да ни
обезкуражава. Армията или т р е б в а
да бъде народна, или не т р е б в а ! З а
да бъде народна, требва да я рефор
мираме п модернизираме Общество
то е разделено на д в а непримирими
воющи лагери: едни искатъ запазвание
на досегашнитЬ порядки — съ съпровождающитв ги кражби, злоупотреб
ления и неокачествими низостп; други
— това с ъ съзнателните и безкорист
ни бългаскп гражтанп, които настоятелно искатъ демократизирането и
облагородяването на армпята, призва
на да разрешава важни общественнипроблеми. До сега е нагелявало първо
то течение, защото то е намирало
гоовща подкрепа въ малките и голе
ми ьумири на вилнЬющата реакция.
Но цЬлия народъ вече протестира
пр >тивъ тази анархия; премахваяието на дяешяото правителство не мо
же да бъде достатъчно удовлетво
рение за измъчвания и експлоатирания
отъ дълги години български данакоплатецъ. На иърво ме«то, бъдащите
унр..вници требва да се заематъ съ ре формирането на армията Ако система
т а на въоръжения народъ е непрак
тична и неприложима, има маса дру
ги преобразувания, които требва часъ
по-скоро да се направятъ
Щомъ
армията се намесва въ политически
т е борби, щомъ тя се употребляма
за стреляние и сечь, тогава всЬкой
започва да вдига довврие А това пе
е желателно. Ний всички сме войни
ци и синове на майка България, ний
всички требв* да скъпимъ нейното
блескаво бъдаще. Армията и народа
требва да бъдатъ едно и неразделно
ц-вло, защото иначе и третото българ
ско царство може да пропадне.

Селски писма.
„Бвглишкн хамбар ь"
, .

, Г-нъ

читалище.

Редакгпоре,

Рекохъ п азъ да ви драсна неколко редовце. та бекп ще гп напечата
те въ вашия вестникъ.
1акто знайте, нашето се^о е ха.й«
ле прочуто '-— др"ьди "Ги/ини т . к а и
ца;-я е дохождалъ, хоро е игралъ,
Санкпмъ, не е малка работа, можемъ
да се горд'Ьемъ- Н е е ли гъй?
Нейсе, туй да оставпмъ на страна
— да ви раскажа малко з а нашето
читалище. Както щешъ го речи, ама
и нпй разорахме, че науката е бо
гатство. „Който е простъ, става мостъ '
—
. - казва българската поговорка. К а 
то разбрахме туй нещо, рекохме да
си отворимъ едно читалище, та да се
посъбираме, да си приказваме, да се
просвещаваме. Казано-свършено: осно
ва се читалище ..Събуждание'. Ами
к ъ д е да се помещава? Хеле, дойде
ни щастливата идея за , беглишкия
х а м б а р ъ ' , останалъ още отъ турско
време; позачукахме го отсамъ-отатъкъ, настанихме се в ъ т р е и работа
та тръгна успешно.
Хемъ да ни не се пресмивате, ний
сме прости и сиромаси хора. Ако
едно ф%ме словото божие се е проповедвало въ пещерите, нима хамбаря не може да стане читалище? Ста
ва" дипъ добре, ама на — следъ д в е
три години, работата удари назадъ.
Като к а з а х а : партпзанство не щемъ,
за политика нема да хортуваме, ейтъй на, само да се мъдримъ в ъ т р е .
И не щ е ш ъ ли, хамбаря се раздели
на две — образуваха се две читали
щ а ; като стана туй нещо и д в е т е
читалища запустяха — никой вече
не влиза въ хамбаря. Н а л и сме бъл
гари, съгласието трае день до пладне.
Впжъ, кръчмата на бай Д у к а в ъ р 
ви д о б р е : кой отъ где се откъсне,
все тамъ отива. Гледашъ, вечерно
време, събрати се, па чувамъ, като
си приказватъ: „бе джанамъ и меж
ду насъ има първи х о р а : Ю р . Лазаровъ, Ж . Радевъ, Петко Добревъ, В .

Само при МАРИНОВЪ ще намерите

Бр. 7.

Стр. 3.

„СВЕТКАВИЦА"

Тодоровъ, К. Кръстевъ и др. Амн
че т^ 1 ато се дърлятъ и хокатъ,
вий какво можемъ да сторимъ?* Де ко
прива дее! чувамъ да се обаждатъдругп. И тъй сп е: ако по първите дад.ътъ
примеръ и ний ще вървимъ подпръ
тЬхъ. Та, искамъ да кажа, да пмъ
нишите по едно писмо на тия хора,
тъй нвкакъ си да се врчзумятъ . . .
Ако н въ хамба;ъ, читалището нп
тръбва да се ,,събуди", зере стига
толкова с ъ н ь . . .
Ако обичате, ийшеге ни какъ да
постъппмъ.
е. Девня. 10 Апралъ 1910 г.

Сг. Златковъ.
Р. 8.— б. Щ а х ъ да заб( авя, добре
че ми дой е на ума Чета въ вестни
ка ви, че демократите станали кесатъ. Ако ви интересува и ако иска
те да знайте, въ е. Девня има само
единъ домократъ (поне той казва че
е такъвъ^, казва се Сава Ивановъ,
• секретаръ-биршкъ.
Същий.

ХРОНИКА
Паяковъ оплюванъ публично.
Чиновникътъ при дирекцията на
статистиката г. Свещаровъ, дългогодишенъ служащъ, правилъ покупки
ки въ едагъ дюкянъ за съботни про
дукти. Следъ като (пазарилъ и тър-говецътъ започналъ да мери продук
тите, дохажда Лаз. Паяковъ съ жена
си и той да купува. Търговец ьтъ,
като виД^лг _тл ютия мющьрия, зар4залъ другия и започналъ да м4ри на
Паякова. Г. Свещаровъ не издьржадъ
и съ високъ глась казалъ на търго
веца: „Азъ съмъ дошелъ по-рано, за
що зареза мене, а м^ришъ на другъ?
Тоя е богатъ, но тоя е станалъ богатъ отъ кражби отъ държавата" и
развалнуванъ обиднения започналъ
да избройва аферите, отъ които Пая
ковъ е забогат"Влъ.
„— Затова ли му давашъ тая честь,
защото е станалъ богатъ отъ кражби?"
— викалъ г. Св-вщаровъ къмъ сму
тения търговецъ
Паяковъ се опнталъ да сплаши своя
изобличптель, като бръккалъ въ джо
ба си да вади револверъ. Тогава г.
Светпаровъ съ още по-високъ гласъ
се обърнадъ къмъ него:
„— Скрий си револвера за да го
ве счупа по главата тл. Крадецх!
мошеникъ! пмашъ още дързость да
вадишъ револверъ! Скоро ще станатъ
тесни софийските улици. Ние чака
ме какво ще каже анкетата и, ако
ви оставатъ ненаказани, ще ви избиемъ по улиците". . . .
Лазаръ Паяковъ разбралъ настрое
нието и се измъкналъ между тълпа
та. оплютъ отъ Свещарова.
Тая случка е симптоматична. Тя
показва, че търпението у българите
започва да се изчерпва.
(И8Ь в ,День").

Полицйесни произволъ.
На 3 т- м. вечерйта една компания
младежи се расхождали въ морската
градина за да се любуватъ на хуба
вата лунна нощь. По едно време
испр4чидъ се старшия с т р а ж а р ъ
Сърбеновъ. испусналь некои нецен
зурни думи и ги йоканилъ да отидатъ
въ участъка за да се състави некакъвъ актъ. За какво и защо и са
мия топ не е знаялъ Обидените
граждани протестирали противъ този
неумесгепъ произволъ. Бихме же
лали щото градоначалника да стегпе
юздите на подобни стражари, които
иоказватъ голйма ревность тамъ где
то е излишно. А когато е нуждно
да се констатпратъ сериозни престъп
ления, т е мпгатъ и не знаятъ какво
да правятъ.
Радосяавистъ-побойннкъ.
Слухътъ за министерска криза оку

ражи твърде много некои рапослависти. Щомъ пмъ се отправи унр*Ькъ за техното печатно управление,
гЬ се заляватъ за еопата и съ гото
ви глави да трошатъ. Такъв I, е слу
чая съ н-вкой сп Танппевъ, още и
учитель въ с. Джеферлнп Миналата
недЬля този госнодинъ вдигналъ п/пль
скандалъ въ локала „2Февруарий Ко
гато единъ отъ иосптнтелитБ на лока
ла говор4л ь за Дуранъ-кулакъ и въ
обще за всички славни подвизи на
радославизма — Ташчневъ се нахвърлилъ отгоре му п безъ малко щЬлъ
да I о умъртви. Не бихме хроникирали този случай, пко Ташчиевъ не
бЬше възпитатель. Жалко е, че меж
ду учителите още се нампратъ таки
ва типове, които съ своето улично
държание позорятъ учителското със
ловие.
Сждебно следствие.
Напоследъкъ се води следствие
противъ 35—36 варненски основни
учители и учителки, по заведеното
отъ у-ля Н. Николовъ противъ тЬхъ
дело за обида чрЪзъ печата. Това ни
даде поводъ да се заинтересуваме,
кой е този Н. Николовъ На друго
место въ вестника си даваме н'Ькои
сведения изъ неговото минало. Другъ
пжгь ще запознаемь читателите си
съ неговото положение между тукаш
ното учителство

— 906 г. Никпла Николовъ С.плъ
учптель въ с. Пудрпя, Врачанско. Какъ
е останалъ и другата година въ то
ва село, не знаемъ, но знаемъ, че съ
писмо »-"• 779 отъ 2о' I У07 г. инс
пекцията му нрлви мъмрене, за де
то си е писалъ самъ постановление
то. Какво е правилъ какво е струюлъ но нататъкъ топа не знаемъ,
но знаемъ, че още същата година
инспекцията съ писмо ,№ 6376 му
съо щава, че е уволненъ огъ с Пуд
рня. Оставплъ такива добри спомени
изъ Врачанско и Вндин"ко Никола
Николовъ напуска този грЬшенъ край,
дохажда въ Варна, окъпва се въ чер
но море и чпстъ иече като а-,гелъ,
започна пова дЬйность. Тукъ вече
въ източна българия Никола Нико
ловъ се модернизирва. Старите си
възпитателни средства — груби об
носки съ учепнцитб и налагане тЬл^сни наказания, за които бе увол
ненъ за винаги отъ с. Пудрпя — замена съ д^угп по-нЬжнп — целува
прилежните момчета отъ отделение
то си. Момичетата пе целува. Но
за тези възпитателни средства на
Николова ще ви пиша повторно .
Лични.
Завчера г. Ал. Кипровъ пристигна
въ града ни. Петъкъ сутрпньта той
отпътува обратно за София.

Варненски Сждебенъ Приставъ

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 1870.
Обявявамъ, че съгласно писменното заявление на врЬмения спндикъ
по пееъетоятелностьта на търговска
та фирма Ст. Чпрпаплпевъ, зареги
стрирано подъ Вх. № 1081 отъ 7
того, па 12 Априлъ т. г. въ 9 часа
пр. обЬдъ ще прояавамъ на публпченъ търгъ въ гр. Варна, 1 участъкъ
ул. ..Софийска", следнптв пг^дмети:.
(370) триста седемдесетъ торби браш
но № 3, по (19) деветнадесетъ лева
торбата или всичко за 7030 лева,
прпна (лежащи на несъстоятелната
фирма Стефанъ Чпрпанлиевъ отъ гр.
Варпа.
Желающпте да купятъ, могат ь да
се явятъ на определеното место и
въ определения день и часъ, да наддаватъ.
Варна, 7 Априлъ 1910 г.
I Съдебенъ Приставъ:
1—2

Хр. П. Бакаловъ.

ОБЯВЛЕНИЕ

На оспованпе протоколното оаредЬленпе издаденъ отъ Варнеа. Окр.
Съдъ па 25 Февруарий 1909 год. за
Литературно мизукална вечеринка.
кеподЬляемость на двпяспми имоти
На •'> априлъ Окол. Учит. Д-во даде
останали отъ покойния Дпмптръ Д.
своята традпциона годишна литера
Пехлпвановъ отъ гр. Варна обявявамъ
турно музикална вечерпика. Прп пъна пптересующпте съ лица, че на
ленъ салонъ, вечеринката се откри
14 Априлъ 1910 г. въ гр. Вар-<а IV
съ учителския маршъ, тържествено
уч. 5 линия въ хана па Д. Пехлнваизпълненъ отъ смвсенпя хоръ на Д-во
новъ, 9 часа нредъ пладпЬ, ще про„Гусла", акомпаниранъ отъ струнпя
давамъ на публиченъ търгъ движими
оркестъръ на воената музика. Нра
те имоти принадлежащи на настойвеше впечатление, добре подбрания и
Християнството намира привърженици и
пицитЬ му а именпо: 1) 10 бъчви по
иепрптрунанъ матерпялъ на ве?е_- въ средата на дивите скпмосци. Енергичния 350 килограма дъски мешови по 10
калугеръ, отецъ Берпаръ е построилъ
ринката. СолитЬ на пияно и цигул вече .«•ка
л. = 100 лева; ^) 3 кадоза голЬмп
едн^в^Щ^авъ^полярните ледове, върху
ка, изпълнявани отъ г-ца Ниваровичъ далечните брегове на-~>Дл^ка, Е ю неговия по оО лв. = 90 л; 3) 2 ;аполпна по
и П. Широковъ украсяваха музикал разсавъ ва двйноетьтаму м е ж д у Я , с > г е ^ ^ в д ^ ^ - ^ 1 д _ ! ^ = 20 лева, 4) 1 футпя за 5
— Съ големи мъчнотии, пррзъ 19О0 гО^С!!^!!^»^^
ната часть. Третия отделъ заемаше
а. а Ъ) Г мезеяъ_^сазаиъ за варене
комедията „Веетовоя Душкинъ" — за Гръвъ п.ьть отидохъ въ Аляска; ааъ над- ракия зл. 1 0 0 лв. '"•"
винъ" всички припятствпя п самичъкъ поизиграна отлично.
строяхъ една черква на Беричговия протокъ.
Наддаването ще почне оть оцен
Както винаги, така п тази година Некольо дъски и гвоздеи, нуждкп за моето ката нагоре. Желающпте да купятъ
Варн. Окол. Учииедско Д во пригот де>о, и ксстуваха близо десеть хиляд* лева. продаваемите имоти, могатъ да се
ви за Варненското общество неколко Аляска е една суха и ле гена поляна, същин явятъ на определеното место и вре
ска сне-кна пустиня съ безк айип простран
приятни часове.
ства; тази стр на е населена съ 4 0 хиляди ме и да наддаватъ.
ескпмосци, обиталищата на които отстоягь
Варна, 5 Априлъ 1909 г.
1—2
по на 50 километра. Тия хора еж. чеетли и
Училище за дамски шапки.
н още ве ех. засе натп оть
Училището за дамски шапки и ис- добродетелни,
I Съд. Приставъ: Хр. П. Бакаловъ
отв.-цате.шите резултати на днешната цпвпкуственни цвЬтя на г-ца Мара Кон лпзацгя. Т* н« знаятъ как-о ньщо е лъжата,
стантинова, открито въ града нп съ о пчатъ семейството, не познаватъ полигаразрешение на Министерството на мията п еж, твърде кротки и простодушнн.
Само, че те требва да водятъ ожесточена
Търговията и Земледелието и съ.съ
ОБЯВЛЕНИЕ.
борба противъ снЬгътъ, койт, за неколко ча
двиствието и подъ надзора на Вар са покрива ясплищата имъ Пъгь за студа,
№ 1119
ненската Търговско Индуст. Камара не ш тайте, той достига до 6 0 .р.дуса подъ
На
основание
изпълнителния лптсъ
съобщава, че приема вече поръчки нулата
Иреиъ м-цъ юний, отецъ Берна-ръ накъ
№ 512/ЯЮ г. издаденъ отъ П Варза дамски и детски шапки за всички
е . ъ да се ьърне между ес-имосците; онасненскпй Миров. Съдия въ полза на
сезони и извършва поправки на таки щ
НОИТИТБ, уединеноетьта на „едните Н)СГ11НН
Василъ Ивановъ отъ гр. Варна, про
ва при износни условия.
в силния етудъ, не го плашатъ. Т.>й се уте
Училището се намира на улица „111 шава съ мисъльга, че е от рнлъ плтя къмъ тивъ Захарий К. 1>опчевъ отъ същпй
градъ за 120 лв. и др. лихви и раз
небето 8а една шена скромни и добродетелни
Линия , IV участъкъ № 22.
хора
поставени вънъ отъ челоие(ествого—
носки обявявамъ, че въ продълже
които отъ 19 века насамъ с л оч жвали сло
ние па 31 дни отъ последното дву
За единъ учитель.
вото божие.
кратно
публикуване настоящето въ
Пишатъ ни отъ града: „Преди две
в.
„СвЕткавица"
съ правонаддавание
години тука бе назначеяъ за учи
въ
24
часа
с°/
0 щ«) продава па пубтель некой си Николовъ. Този чопубличенъ търгъ следующето длъжве<ъ, дето миналъ, се оставплъ по
нпково педвпж. имущество, а пмепо:
н1'.що за споменъ. Остави и въ Варна
С т а р ъ обичай е за по-важни
Едно здание (барака) построена
добъръ споменъ Пр-бди, обаче, да праздници като: Коледа, Нова
върху
40 кв. метра на общпн. мес
кажемъ нещо за тукашните му въз
питателни средства, ще пзброимъ спо година, Великъ день, именни или то отъ дървепъ и кирппченъ мате
мените изъ миналото му. Ние ще рождени дни и пр. да се пра рпялъ покрита съ мЪстип керемиди,
бъцемъ многоикратки, ще оставимъ ви д о б ъ р ъ подаръкъ па близки състояща се отъ две отделения съ
дъоченъ таванъ безъ дюшемета; пода говорятъ самите факти.
т е до сърдцето. Т о з и подаръкъ ходяща се въ гр. Варна, П1 уч., местЕто ги: 1) Презъ 1898 г. е увол- бива добъръ и подходящъ само
нотстьта ,Кара-буклукъ к при съсе
ненъ отъ Видпнъ за всеване раздорь когато въ него е съединено
ди: отъ вкичкл страни праздпо мес
между него и колегите му. 2) Презъ
то на Варнен. Град. Община.
хубавото
съ
полезното,
а
още
по
1904 г. е уволненъ за винаги изъ
Първоначална цена бод лева съ
вече
и
съ
необходимото.
целия Видински окръгъ (протоколъ
№ 63 отъ 22 ХП 903 г. на Видин
Най-необходимиятъ предметъ намаления 20 70Желающпте да купятъ имота, мо
ския окр. учил. съвйтъ) за недобро за всЬки домъ е апаратъть за
съвестно изпълнение на длъжностьта пречистване въздуха, нареченъ гатъ да се явяиатъ всеки присътственъ день и часъ въ канцеларията
си главенъ учптель, за неколегпалми да преглеждай, книжата по про
ность, за намисане въ обществени
дажбата и да наддаватъраздори и разправии, за нарушение
Варна, 6 Априлъ 1910 г.
на § § 3, 4, б и 6 отъ инструкция
(дълъгь животъ).
та за управлението и уредбата на
основните училища и за заканване, Ето защо; „Лонглайфъ* е наи- П Съдебенъ приставъ: Н. Спасовъ.
добриятъ подаръкъ за
оскърбление, оклеветяване на окол
^
1—2
училищенъ инспекторъ. 3) Презъ 1905
праздниците.
Печатница „Просвета* — Варна.

Само при Мариновъ
ще намерите

ДОМАШНИ К030НДЦИ,
Черква на северния полюсъ.

Най-добриятъ подаръкъ
за праздниците.

„ЛОНГЛАЙФЪ"

Стр. 4.

Бр. 7.

, СВЕТКАВИЦА"

№

СТИЕ

0

ПЪРВА БЪЛГАРСКА

1

V

„ОРЕЛЪ"

Ь

за боядисване и избелване на всекакви видове прежди, платове и др.
= : въ гр. Варна.

—

ЧЕСТЬ имаме

да извЪстимъ но почитаемия г. г. варненски гражданки и граждани,
а така сжщо и на ония изъ провинцията, че при фабриката си открихме и
СПЕЦИАЛЕНЪ ОТДЪЛЪ

ЗЯХИМИЧЕСКОЧИСТЕНЕ и БОЯДИСВАНЕ РАЗНИ

ДАМСКИИМЪЖКИКО
и пр. и пр.
Поръчките се извършватъ по НАЙ-МОДЕРЕНЪ НАЧИНЪ и В е Щ И Н 0 ,
които еж въ състояние да задоволятъ и най-взискателния вкусъ.

=

работа чиста и бърза, а цени съвършено намалени.

Понеже фабриката е вънъ отъ града, то за голЪмо улеснение на почи
таемите си клиенти, ний сме наредили щото, всички поржчки да се
приематъ и предаватъ въ кантората на БР. ВИЧЕВИ, находяща
се въ Търговската пияца, улица „София" № 30.
гр. Варна, 5 ]Мартъ 1910 година.
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