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отъ 29 м . м . юни и продължава,- до 29*
юли н. г. включително 5. ч. сл. об. 2А$
;
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Сях.

Lange blond de France.

ЖелЪзничаригЬ се раздвижвал»!

• Son oeil d'azur limpide a les reflets
de 1'onde glauque des eaux de la Loire . . .
elancee en Sylphide voltige comme colibri
par mi les plus Tare's fleurs le plus beau papillon
de la frontiere (bis).

Кошутъ: Искате, ли да «ивЦте sa ис
торията—борете се и п Ш е марша иа сво
бодата и само на свободата.
;
Движението, което започва напосле ш р е ш и месечарския въпросъ. И при
дък*; между работници за подобрение всички случаи железничарите наложиха
материялното имъ положение се проявя своите искания, справедливи искания. '
ва въ големи стачки, > които се предиз Ако се има желание, да семине мирвикват* отъ чисто економ^чески . причи ио, безт» особени сътресения за държа
нни и>завършватъ съ успехъ.
вата, железничарите треба! да се удовлеЛошите трудови условия, главно ми творятъ, защото шанса за успеха въ бор
зерните заплати \ на железничарите пре- бата е на страната на последните^, осрч
дизвиквагь обща! борба^и,|ако държавата бено ако' м-ръ Бакаловъ $ече да сй" по
нехае за тяхната участь, общата жел-вз- служи съ цинизъма й нахалството на по
ничарска стачка е неизбежна.
койния Петкова.' Ако общата железни
Ако м-ръ*Бакаловъ не ги удовлетвори чарска стачка се обяви за това желез
никой не ще бжде въ състояние'да-\ги ничарите не могатъ да седържатъ отго
ув-вщае.
>'••<•'% r\' \
ворни.
,
Отъ поднасянето изработената отъ ге
нералния съвЪтъ на железничарите пе
тиция железничарската делегация съ пра
во настоява прЪдъ правителството за по
добрение положението имъ по израбо
До този моментъ редакцията ни нема
тената таблица, може да се,.' разбере.' че никакви /сведения отгйосително отговора
железничарите сж на бо^на i<ora/ като по поводъ петицията на железничарите
заплашватъ дори и съ стачка.
'
— този отговоръ е даденъ снощи), но
* Н е м а да се повръщаме' и да припом отъ сведенията, които имаме заключава
няме, ,какъ бе уреденъ месечарския, въп ме, че всички железничари сж се съгла^
росъ, к о й т о бе най-брлнич. въпросъ сили, да действуватъ солидарно за спо
всрЪдъ железничарското съсловие и кой лучливото извоюване своите права. Пред
то на,.времето си 6 t едно отъ най-гене полага се разумностьвъ тактиката,*йо*не
ралните искания на Бълг| железничарски сж изключени и случйнигв'избухвания или
съюзъ. Нема да припомняме и 1907 год, обща стачка, която се очаква да се обя
времето на Петкова, кой1го сисчупшгла- ви отъ работниците,по работилниците и
ватА. о железничарската скала. Сжщо не депата, а може би и по поддържането.
,'. ще'хе спираме'да разгледваме до, колко
Споредъ некои железничари при та
сж^удовдетдо^ени те щ по парливите
въпроси като правилника за работници,., кива обстоятелства и циркулацията!"на
.те, по реформиране дисциплинарния о треновете^ би.б|1ла. невъзможна.
Положението се обсжжда, то треба да
ветъ при дирекцията.* ! '•
се,
обсжди не само отъ ^железничарите,
Обаче обществото немрже дабжде без
но
и отъ. целрто с^зцателно граждан
участно, всички требва зорко да следнмъ
'най-чувствителния за железничарите въп ство, имайки предъ,видъ[стачното'право,
росъ—какъ'се иоватъ неговить сждбинн или въобще правото на железничарите,
З л е плащани, зле третирани, лъгани и за коетр напомняме, следните разисква
"•мамени железничарите сж принудени да ния,, черпени отъ,в. Humanlle — станали
прибегнатъ къмъ собствената си защита въ избраната Отъ френската камара пар
до tTbxHOTO неотменливо jnpa во—предуп ламентска комисия по съставянето единъ
статутъ за железничарите относително,
• р е ж д е н и е или заплашваме съ стачка.
!
Българската държава реможе не бива стачното имъ право.
Комисията (състояща се отъ 3 депута
да се отнася небрежно къмъ интереса на
. Своите работници,: защото това говори ти, набрани отъ камарата) аахвана рави
за лошото управление на нашата страня скаанията по предложенията, внесени отъ
за грозните последици, причината на
Милерана, нейния докледчикъ и досеж
. които може дабжде самЪ^най-реакцион но статута на желеаничарите и мирното
. ното правителство, което не само.не се разрешаване на различните конфликти
. вслушва въ исканията на>, работниците, и недоразумения, аасегащиj професионал
но и употребява всички хрдества, за да ните интереси ' на tetH служащи г, Ле
ги > привлече; къмъ себе си.
миръ е поисиалъ. o t i комисията да се
Минаха тези времена. Днесъ сме въ проианесе аърху въпроба за «апрещение
предизборна борба и железничарите виж то стачното право на работниците и слу
датъ, че само работническата партия мо жащите по железниците. Г. Мйлеранъ иа
же/да бжде защитница на техните, ра ложи политическите социални и.морални
съображения, аъ сила, йа който е невъа
ботническите*интереси.«
Петицията на железничарите е отъ го можно /да се отнеме стачното право на
лемо значение за България, като образ една каква да е катогррич работници, И
цова страна на разцепено синдикално гражданина Жюлъ Гедъ подкрепи отъ
движение I Защото сме| въ предвецерие- отъ своя страня тези съображения.
то на < важни събития и защото хе .още Единодушно, съ ишючение не единъ
• имаме министри и властници, който още само гласъ комитетътъ бе нвкаяа противъ
не желаятъ да разбе.ратъ. ролята, която предложението, с е което се «апрещава
организираното работничество, особено, стачното право, на ;жр/еано-пжтните ра
t
това на държавна служба, играе въ сто ботницил
.панскияни и политически, животъ. Иска. 1 Раяискваниятя сЪтне вахванахя по чле
нията на (железничарите били- прищевки, нн, въ сили на. които устава на нааначе
а техната борба за извоюване на ло-сио- ние, .отчисляване и степенуването ня же
сенъ животъ — бунтъ против/ь.държавата леанопжтник, персоналъ не само по дър
Тъй бе при СтамболОва, придемокра жавнить линии, но и no nactнит*, дя бж
тиге, когато |Малииовъ требаше или да датъ предлагани иа одобрение на мини
ауйелйчйц дацлатите,, «л£ да приеме дву. стра.
' ' . ' '
боя и при Франгя, който съ залагалки
Жулъ Гедъ поиска^, щото перооналътъ
въ предизборния периодъ се мъчеше да да бжде' й тШ коисултирянъ при съста

Plus douce que les rosesVles fraiseij, ie'giroflets^ • 1
de ce jardin mystique elle est la- grande gloire
^
et la plus pure des lys qui se trouvent sous I'abri
de la fcour qui nous appelle au son du carillon
'Я $КМ 1;-УЛ
• • a laprierejbis):;'
; •
'

Х

D'un oeil visionnaire de fidele en extase
Oh! je vois ses eiiles tissees de lumiefe*
bleue! d'un bleu celeste, divin, indescriptible
et sur sa. t&te, d'ange une aureole des saintes
• • Genevieyes (bis). „

х

!

г
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Elle glorifie le Christ de s a p l u s belle phrase, : .
je t'aime!" ] exclarne-telle en son ardente priere;
e'est en Lui qu'elle place ses espoirs et craintes
pour! 1'Avenir (bis),! /, , " ' '
"•
r

Qu'elle ait le Coeur allegrel elle peut toujours. chanter
sans angoisses sans peur le triomphe de l'Honneur
4. Dieuet son' droit, ses. retres Chretiens '
\'.' t'*r; ' "
des de Bouillon, des Lusignans, des Gourtenay ^' j ,
j
le;Souvenir (bis).
'#.•
, ^ ..'
s ;

4

;

Crr sans flatter la France sans nullement la vanter
des fidelles catholiques elle est!le Bon Pasteur!
v E t j d ^ s son Charlemagne des l e s , Capetiens
I'ami uu Christ et libre en France de la Loire,
• '
qu'en en France de Courtenay
[[;..• ',.\
en guerres ef treves (bis). '
. h Elle ces iyers;; c e sont d'un humble chantre
*
le cordial tribut;"'du bout de ses doigts, roses ,
,
un enfantin baiser d e paix il у a ajoute c
Que l'cormoran I'apporte a mon amie V
'
.
i'
a I'ange blond d e France! (bis).
s

;

Varna, juillet 1919.
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*) Le mot n'est pas orthographic selon l'Acaddmie;' que'cette licence poetique
en orthographe d'un seul mot.soit gracieusement accordee par Polymnie a tin aspiran
k sec gentilssourlres.
-,>i'

Taquinerie d'enfant.
;
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Son corps est line vraie lis en tige*- " • *
Son ame vierge en est Tftmadryade
Ses beaUx yeux deux diamants noirs!
Ses leyres sont fpures et e n corail. vermeil.
J'entendrs su douce voix d'enfanlf me chuchoter:
»Je suis ta fiancee!....
,.,„..
t

II est printemps! gaie 1'hirondelle. voltige.'."!': IZ
Ft ci et ga fredonne la serenade/
De la jeunesse scolaire charitant ses
fispoirs...
.j- Pjong dans un doux reve j'entehds h mon reveit
" ' Sa douce ypix chuchote pour me repeter:
'
»Je:suis ta f i a n c e e ! . . .
6

:

i ;

Eric.

,/ Боклука може л и д а разтури
общиисния c b e t T b или ще т-ьрцимъ. д о и з б о р и т е ?

_

вяното, на гваи устави и тяхното положе
Василъ Зографовъ не е коресние.
,
'
ШЦч Шъ?:*-,,, ггондентъ на в. „Обнова."
Вь сжщата смисъль говори и т. Де
Менъ (христиански социалистъ). Г. Милеранъ отговори, че консултирането на пер
сонала но подлежи на съмнение и че той
ще развие това положение при изложени
Единъ нашъ дописникъ ни съобщава:
ето мотивите на ст«#ра, но аа^дя даде
Отиватъ въ едно известно село, напра
удовлетворение на ЖюлъТеда, той пред
ложи — което се прие — да се вмъкнат^ вят* я&ржчнн за богати'Ьбеди, намерятъ
оЩе отъ сега в-ь текста думите: „следъ по възможность Haiff хубавото вино, дебе
ла сенка и веселятъ ли се, веселяр». Въ
како персонала бжде консултиранъ."
Ние бързаме да сподЪлимъ тези рази такива моменти на епикурейщина .ce'saсквания съ нашите читатели и съмишле^ бравятъ „страшните слова" на техните
нЦци още повече, че можемъ да бждемъ паргии, които те се бореха за възтърпр-Ьдъ една желъзнич. стачка,'но длъжимъ жаствуването на демокрацията; те отстжи да предупрЬдимъ правителството да пватъ место на хубавите мечти и жесто
вз^ме урокъ, ако не иска да му се нало ките закони. На тръгване, спомняйки се
в и такъвъ отъ живота, защото правител защо еж идвали, отъ техните уста до
ството, ако иска да избегне конфликта, лита една многозначеща' фраза. „Е, че
треба да разреши, часъ»по-скоро.желез. вий,знаете,:защо сме дошли!" — А, а, зна*въпросъ, което се касае за н-Ьколко хи емъ, знаемъ! — имъ се отговаря и с ъ
ляди, когато за военни цели се намира илюзията, че сж превзели нелрестжпнаха и намиратъ милиони! Никакви отлага та крепость, r b си заминаватъ . . .
ния и извинения не сж! простими. = Защото А: самите техни спечелени привърженци
средство има.— има и кредитъ той е си думатъ: „Горките~не знаятъ що да ни
достатъченъ., Не прибягвайте, къмъ бюд отгов6"рятъ", И остава петименъ селяни
на и работника да чуятъ правдиви слова
жетни фокуси, а,,си опичайте;ума!,'
въ днешния важенъ политически моментъ
Само живителните струни .на демокраци
ята,-на, социализъма вливатъ бодрость,
сввжесть въ измъчените гърди.
;
.', Г. Точевъ^заявилъ^предъ представите
. >•
Пан.'
лят* на 'печатай: J л г м :•<>•<; «?
. ' ,/ '

Реакцията агитира?
1

opofl

OBHOBJ.

/

:
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йзъ специалната комисия.
Спец. комисия е получила манифакт.
стока отъ. делегатите на Д. С. Г. О. П.
за разпродаване на< населението и пойеже спец. комисия се финансира отъ ко
митета, затова поиска се отъ комитета
да определи процента за продажната
цена на стоката, но, комитета вместо да
съобщи на спец. комисия продажната це
на, издава обява, че има манифакт. сто
ка за продаване, та затова, които тър
говци' дадатъ най-износни оферти печал
ба на комитета, нему ще продадатъ сто
ката. Обаче спец. комисия се противо
поставя на тоя рощ търговия и съ моТивиранъ протокояв иска отъ комитета,
манифактурата да се продава на населе
нието отъ спец. комисия, а не на тър
говци при каквито и да било условия и
вследствие на това даже и самите чле
нове отъ комитета сж въ разногласие,
та за това и въпроса е отнесенъ въ Ди
рекцията, която дано се застжпи за ин
тереса на гражданите, а не да се облагодетелствуватъ търговци, подъ каквато
и форма да става продажбата.
11итаме комитета за следньото:

Ж

ХРОНИКА
С а м о о б Ъ с и л ъ се
разбойника Геию Василевъ
отъ# Горнйо Чамурлий,
който извършилъ маса гра
бежи и убийства, въ уча
стъка на гара Оборище.
О п л а к в а т ъ се мно
го домакинства, че сметьта
не е диганъ отъ кжщите
имъ и рисковите за раз
пространяване на епиде
мия не сж изключени. Об
щината да се загрижи по
всичко за хигиената.- -

г

В. ЗемледЪлска правда",
започва да излиза наново
органъ на землед. група
на г,- Драгьева ; i
8-часовия работенъ день
е въведенъ у насъ споредъ
единъ правилникъ, който
е обнародванъ въ Д. В.
Нека се надеваме, че на
шето работничество ще
оцени тази нова социална
реформа за подобрение
на неговото положение и
че съ своя добросъвестенъ
трудъ ще се покаже дд*
стойно за нея. Надеваме
се, че неще има никакви
оплаквания отъ страна на
господарите както и че
които още не сж го въве
ли, ще побързатъ.
,

1. „Търговско учр-вждение ли е, та
иска печалби да реализира и отъ чий
гръбъ се реализиратъ тия печалби и за
сметка на кого?"
2. „Защо преследвате търговците, че
продавали
скжпо и прескжпо и спекули
; Износътъцна-зърнени храни ее рбсорали, може ли живота да поефтинява!?"
лютно забранява. ВжтрЬшната търговия
Знаемъ само това, че гражданството
съ последните става свободна, обаче Ди
С о ф и й с к и я т ъ ни кореспондентъ се негодува за тая постжпка на комитета й
рекцията взема редица мерки за предо
твратяване спекулата, ь : J > i •>•, <\ явилъ;предъ генералъ М. и на зададе следи развоя на тая сделка.
• Така, търговците.житари нЪматъ право ния му въпросъ, при условие, щото име
да задържат/?»;.закупените храни повече то му д а б ж д е за сега запазено, тъй като
отъ 4 седмици и всЬки отъ тези търгов той става антимилитаристъ заявилъ:
Обявление
ци купувачи е' длъженЪ ' Да' води книги. ' „Принципа на пасивната послушаность
Сега, когато слънцето
е
една
мистификация,
заета
отъ
„perinde
Всеки "гражданинъ е' свОбоденъ- да заку
№ 07086 ' '..
' I пече съ нетърпимъ жарь,
пи за нуждитЬ на семейството- си за ас cadaver" на изуитите. Публичната власть
Обявление на публиката, че главната когато изпаренията' • стапрезъ целата тодина необходимото ко й използува, за да брани своите интере
личество драни. Купоните ще се премах си и употребява войската за полицейски дирекция на-пощите телеграфите и теле ватъ по-бърже и нечисто
"
,1- • фоните съ окржжно предписание подъ тиите по опасни, не ечинатъ постепенно., За• армията и бедното работи ,' ' ' "'.
№ 267/8766 отъ 14 юнии 919 г. разреша тата ли за йишъ дългъ го
население въ големите градове Дирекци.
ва да се завеждатъ справки за войнишки сподата отъ общината да
ята ще закупи нужното количество 'крани.
се почисти главната, ули;
• • Уемното право отъ мелниците и върВъ време на пратки и записи. .
ца Преславска (ташьолу),
Срокътъ
за
подаване
на
заявленията
шачките ще се сьбиравъ натура за смет война,този принципъ служи сжщо за от
ка на Дирекцията и .заплаща) на стопа криване отпадъка; нему ние дължимъ се определя на една година отъ датата гдето има отдавна натру
ните на вършачки, както, уема отъ мел срама за капитулацията на Добро поле на горепоисканото окржжно. Огвдъ из пана сметь? Или сме си
ниците, който ще продължава да се съ и изобщо похода на Фердинанда?,Тозн тичане на тоя срокъ, подателите губятъ добре въ царството на
мръсотата и свинщината
бира. Определена е премия по 50 лв. принципъ писанъ ли е въ нашите пра-, право на обезщетение.
Прочие дигнете^ сметьта,
за всеки 100 кгр. уемъ надъ .'2,500 кгр., вилници? Кое е задължителното, докжде
гр. Варна, 7 юлий 919 г.
за
да не почне да ни ди
йзработенъ отъ една вършачка за пре сж заповедите за изпълнение? Но, ще
Началникъ на станцията: К. Пенчевъ га тя насъ!
, даденъ .уемъ до 15 ;августъ, а оттогава кажатъ: некои, че известна заповедь се
8 пол. В О Е Н . О К Р Ъ Ж И Е :
до 15 хептемврий — по. 35 ^ л. <тщ 100 кгр.числи' къмъ предвидените категории.
ВАРНЕНСКИ ОКРЖЖЕНЪ СЖДЪ.
Премахватъ се занапредъ военните ко
Ржководящето начало , е чувството на
ОБЯВЛЕНИЕ № 3776,
манди по . събиране хринигЪ. Житарите дълга и незаинтересованото му изпъл
Опр-Ьд-Ьленне N° 1935.
._
ще могатъда закупвате храни за мест нение;..'' ' ! - Ч > i-'-i!" '
5 юли 1919 год. Варна.,
Варненский Окржженъ Сждъ, въ раз
ните нужди на града или;близкия районъ
Една войска отъ наемници може да
Обявява се на всички
Това е решението намшшстерския съ б»де употребявана за недостойни рабо поредителното си заседание на 4 Юлий г. г. запасни офицери ле
ветъ, което г.Гочевъ съобщи на пред ти; да пръввема мънастири, да стреля 1919 година въ съставъ: Председатель: кари и аптекари, които
сгавителите на печата., Директррътъ е сръщу стачници и да произвежда избо П. Бяновъ; членове: п. председатель: живеятъ~на постоянно мъ^
уверенъ, ч е тези мер'ки £це*осигурятъ ри. Но една редовна войска, въ която Хр. Джуровъ и Ив. Чавдаровъ; п. секре стожителство"- въ Варна и
изхранването на населението; като дър службата е задължително — не! и нико таря' Ив. Симеоновъ и съ участието на въ района на окржжието,
зам. прокурора К. Неновъ слуша доло
жавната власть ще ^се замесва, винаги за га .не! •
•
Т.
женото отъ чл. Чавдаровъ частното граж варненска, селска и про
урегулирването на пазаря,.,. данско дело № 389/1919 год. заведено вадийска околия най.къс
по молбата на Маринъ Киряковъ и Са но до 30 юли т. г. да изпратятъ въ Окржжието
Поробеното положение на жената датува марайда Маринова отъ Варна за усино- съгл. чл. 115 отъ закона
лявание
Димитричка
Димитрова
отъ
гр.
Въ ул. „Нишка" № 25 срешу Кюркчи отъ създаването на частната собственость
за носене военните тего
,,Ради се изработватъ летни и зимни дам. и, следов., положението 'на жената въ Варна.
би, следните сведения. ,,
ОГБДЪ
доклада
на.
делото
и
заключе
•ски модни костюми и горни й долни дре семейството и обществото се е изменяло
1) Чинъ и фамилия, 2)
хи. — Работа, колкото бърза, чиста и без въ зависимость отъ собственостьта. Съ нието на прокурора еждътъ
кой
родъ оржжие, 3) как
ОПРЪДЪЛИ: ,
упречна, толкова и елегантна за да задо развитието на капитализъма и осъвър ' • '
во военно образование 4)
воли и най взискателния вкусъ на клиента. шенствуването на техниката, жената на . Допуща усиновяването на Димитричка кога е роденъ (година,
. .i
<•'
1—3 равно съ мжжа нахлува въ производство Димитрова отъ гр. Варна отъ Маринъ месецъ и день) 5) отъ де
то. Економическото положение на жена Киряковъ и С м а р а й д а Маринова отъ е роденъ, 6) д е живее
ната се сравнява съ онова на мжжа и сжщия градъ.
сега (за градовете да се
У ц п ц и и в л м Вь ателието ми сж то се създава обществено 'економическа
Публикацията да се извърши следъ покаже участъка, улицата
свободни 2 места за основа на женското движение за равно внисане
разноските за това.
и № на кжщата, 7) отъ
малки ученички съ заплата отъ скромни правие/ Между, буржуазното женско двй
На първообразното подписали: Пред коя часть е уволненъ 8)
и честни семейства. Предпочитатъ се си жение и пролетарското има разлик; пър седатель: П, Бяновъ; членове: подпредкакви длъжности е изпъл-*
рачета отъ войната. ,. ' *
вото макаръ и прогресивно е немогло седатель: Хр. Джуровъ; Ив. Давдаровъ
Художествена фотография Шейновъ 2—10 Аа доведе освобождението на жената, и приподписалъ подсекретарь:^ Иванъ нявалъ презъ войната,:9)
каква професия занимава
окончателното й освобождение ще се по Симеоновъ.
сега.
»!
;.
стигне само съ тържеството на' социали ,
...
Верно съ' оригинала: ' ' - • ' Следъ 30 юли, които
една-кжщавъ гр. зъма, пролетарския идеалъ. Само онзи
,'.
Председатель: П. Бяновъ.
г. г. сфицери, лекари и
Z Z В а р н а ;
III уч. ул. е истински пионеръ, който работи за за
аптекари не заявятъ, ще
v. V
Секретарь: Д. Митевъ.
Котель № 8 съ дворно место, при сж-. силването и тържеството на социализма
седи: Николо Дафиновъ, Мария Попова
Коиисионна се постжпи съ техъ съ
гласно втората алинея на
Ангелина Чалжкова и ул. Котель. Спо
^Представител чл. 115 отъ закона за но
разумение въ писалището на! Никола ТаЙЛ. №<11Ш I
S [1 ство. Поср-ьдяичеово съ гарите и влага сене военната тегоба. ,
невъ срещу Мировите еждилища. Л—5
Отъ управлението на
Коиисиона— Експедиция — Пр%дставителство лищата въ България. Изпращние, почавание. Посредничество съ митниците въ
8 Воен. Полк. Окржжив.
В А Р Н А. .... .
България. Предаване, приемание. Свръз
2-3
Пгтлапамъ празно.южно место на " Съсбщзватъ, че въ кантората си на ул. ка
на железницата съ параходите. Пред
Пвнаноска
№
1.
ргзполагагъ
съ
чисто
•
r
ж
г
ъ
л
ъ
,
въ
кварталъ
ЩШ, на улиците: „Македонска";i|j;'»Tpa
ставителство на местни и чуздострани
, кийска*, . отъ" 305 кв. м. Споразумение дсСрокачествено минерално масло, газъ и фирми.
3-5
* нрезъ С т о й и Ь Ивановъ; ханджия, на бензинъ въ големи количества. Ц%ни уме
рени.
*
.:
2—3
улица „Нишка".
^ гу
. 4~5

\ Директора на прВхроната
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ПоумнЪлъ тенералъ.

1

Варнеи. Телегра.-Пощен. и Телсф. Станция,

За чистотата на града.

1

f

;

f

1

1

1

Г

ч:

1

КОДНО ДАМСКО АТЕЛИЕ.

За женския въпросъ. '
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Четете в . ОБНОВА

Четете в-къ Обнова

