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Подпомагане на Варна

мящо подъ праха на книгите,
Дори и ония, които тьрсять производствените и консума
спотаено изъ църквите и мъда отвлечатъ вниманието за тивни пунктове. Иначе то не
настирите, то отново излиза,
Варна отъ компетентните сре може да разчита на пласиментъ
По всичко изглежда, че на ди и за това се стремятъ да на производствата си и е об
за да озари съ лучите си за
робената земя. То прониква шата реколта тая година не ще внесатъ споровете на далеч речено на загниване, колкото
всредъ селско-градските ни на бжде една > отъ най-добрите. ното минало, гдето лредегава- и доброкачествени да еж про
родни маси и, заедно съ дру Ние требва отъ сега да съзна- за за държавата б е слаба и дуктите му: Толкова повече
гите фактори на общественото емъ опасностьта за да посрещ- та това борбите се изродиха това е дългь на държавата,
немъ съ по-големъ стоициразвитие, раздвижва ума имъ, зъмъ идните дни, ако т е бж- за защита на 'отделни селища, която има покрай стопанските
градове и квартали оть коро- си интереси исторически свои
възражда техния духъ •— и отъ датъ лоши за насъ.
; новени гербове на среднове задачи.
безименъ и тъменъ робъ пре
Нашите земледелци еж раз ковни величия, не отричатъ че
Ролята" на държавата е била
връща ги въ смелъ борецъ за
тревожени'.земята
се нуждае Варна, въ тесните граници на да свърже населените пунк
духовна и политическа свобода.
Посочете по-блескаво зрели отъ дъждъ, а такъвъ липсва своя стопански районъ не мо тове изъ вжтрешностьта на 3 .
още по целата страна. Яко до
ще въ историята отъ възраж десетина дни не падне опоите- же да сжществува. На Варна Бьлгария съ морето чрезъ
дането на нашия народъ1 По ленъ дъждъ, посеви i e ще бж- следователно тръбва да се по Варна,като' еж правени откло
нения, безъ да се държи смет
сочете другъ европейски на датъ компроментирани. И по могне.
Спора/обаче е, какъ да се ка за разстоянието, изхождай
родъ, притиснатъ политически неже земледелието е най-важ
и духовно, робуващъ на двами- ния отрасълъ на нашето на помогне, какъ да се даде жи- ки отъ една правилна стопан
на господари, и следъ цели родно стопанство, лошата ре аотъ'на града чиито развитие ска мисъль — да сесвържатъ
четире века, отново издигнатъ колта ще се отрази зде върху б е достигнало до степень да съ линията и по вжтреши чрезъ своя собственъ трудъ целата,страна; ще пострадатъ има въ себе си всички стопан ниге пунктове за да намерягь
и жъртви иззидалъ своята ду еднакво и селени и граждани ски инициативи до войните и т е своя отдушникъ къмъ мо-.
ховна сгр.лда! И всичко това е и изпитанията имъ ще бждатъ чийто упадъкъ влече за бжда рего. Да се държи сметка за
извършено само въ едно полу- още по голвми, каго се знае, щето неизразими стопанечи и тия no-далечни разстояния сега,
би значило да се отрече жи
столетие. Килиите се превръ- че нашиятъ, народъ е беденъ национални бедствия.
Да се търсятъ средства за вота на тия пунктове, би зна
щать въ цветуши училища по и нема никакви спестявания,
села, и градове, калугерите въ защото държавата взема всич повдигане на единъ въчрешенъ чило да се пренебрегне единъ
проповедници, учителите въ ко отъ ржката му за да го градъ, останалъ безъ хинтер- инзентаръ отъ милиярдн левове
въ производство и вложени дър
будители и спящия народъ въ прахосва налеао и надесно и ландъ и изолиранъ отъ ж. п. жавни средства.
смелъ борецъ за свобода!
за да го дава на чужденците. съобщения е не благодарна и
безнадеждна загубена кауза.
Кой смее да отрече големия
Ето най скжпото ни насл^дие
Пословичната българска не- Да не се виждатъ средствата
отъ равноапостолите, отъ тех сьобразителность,
нетактич- обаче съ които може да се стопански йнтересъ*за северо
ните ученици и потомци.
ность и мекуша,^ость отъ 8 го помогне на Варна,"чийто при- източния и западенъ кжтове
на страната, да се чува гласа
Чр^зъ техното дело — пис дини насамъ^.атрупаха народа кстя.нищй нн^върз^а (ji-вксвета У?а п и щ я л к а т а ' на 0. д. ж . И
мен одсхьта*н пйосв-Ь .'4%т*а .-S- mtfifrb- ^зад.глжеЯ-^.м..-.данъци,У^*а- това означава или че^п&маме каква е ролята на тия ж е л е з 
можахме да се самосъзнаеемт2уР9Д а обедът? и не може да бж желание, или по-вероятно не
въ миналото, да самоопредЬ- д е вече йзправенъ както к ъ м ъ съобразни побуждения съ го ници, ако техните скъпи такси
лимъ себе си като нация днесъ, държавата тъй и къмъ себе си. лемите интереси на страната ги отдалечаватъ отъ производ
за да можемъ и утре да изво
Току що изминатата финан спиратъ проявлението на во ствените и консума!Ивни пунк
тове?
юваме свой пжть и место въ сова година свърши за насъ лята на мъродавни фактори.
Ние не твърдимъ, че само
развитието на човешкия родъ. съ единъ пасивенъ търговски
Варна е закржгленъ стопан поставянето при еднакви ус
Безъ това самосъзнание — ние балансъ отъ 1 милиардъ и 655
отново сме роби — народъ милиона лева. Отъ друга стра ски центръ, свързанъ чрезъ ловия морските пуктове, безъ
безъ свой образъ, безъ собст- на, задълженията ни по дого евтиния воденъ пжть съ све да се държи сметка за оста
товното производство отъ кое
венна мисъль и чувства.
вора за мирь наместо да на то имаме нужда, както има ну релия принципъ на облагане
Чрезъ самосъзнанието само маля ватъ, растатъ отъ година жда и нашето . производство по големите такси ще даде
единъ народъ става истински на година. Държавния бюд- чрезъ тоя пжть да отиде до напълно живота на Варна. Но
народъ, само то е въ състоя жетъ, който днесъ вече заед пазарищата, които го търсятъ тоаа е едно огь първите ус
ние да издигне ржката му за но съ общински, окржжни, ка и очакватъ. Страната ни е кръ ловия, безъ което всички ос
плодоносенъ трудъ въ мирно мерни и др. връхнини, берии, стосана съ ж. п. линии по ко танали мероприятия, за Варна
време и за мжжествена отбра такси и пр, достига 12 мили ито би могло да се плъзгатъ ще бждатъ палиативи. Така!
на въ време на външна угро арда лева, ще расте немину повече вагони отъ и за стра стремлението за инаустраилиза. Само това самосъзнание, емо отъ години на година: — ната, за да се разменятъ сто зиране на Варна, което е една
произлезло отъ писменостьта тъй наречената „криза", която ките които пращаме и би тре по далечна задача на прави
и просветата, унаследено отъ днесъ тормози целата страна бвало да получимъ. За това е телството ни, не може да даде
нашите славни предци, може и която не е нищо друго ос- нуждно, обаче, да се приго- цветуще състояние за самата
да запази народа ни отъ про- венъ безсилието на народа да дятъ тарифите на Б. Д. Ж. та индустрия, а следователно и
слепление. да разкрие двери посреща нуждите на държа ка щото да привлекатъ пара за Варненския край, ако чрезъ
т е на утрешния день, за да вата, ще вземе нечувани раз ходите къмъ пристанището ни. други пунктове, държавата
види ясно своето бждаще!
мери, вжтре въ страната ще Върховенъ дългь призовава създава канкурентнй условия
чрезъ своите железници, кои
настжпи стопанска разруха, а
Дано това самосъзнание, кое вънъ ще-ни. аукажатъ всека- правителството, да се освобо то по-скоро ще довлечатъ чуж
то изгре изъ делото на Кирилъ къвъ кредитъ — едни ужасни ди отъ странични влияния и дото производство по-ефтино
и Методия, което б е сеяно огъ перспективи, едно черно бж аъ името на големите родни до дадени пунктове л а запад
интереси да създаде'тарифите на България, отколкото да пренеговитв ученици и носено, даще.
които ще повикатъ Варна на возватъ до тия пунктове про
като притаенъ вжгленъ, въ не
Цельта на нашите бивши
драта на народната душа презъ противници, които създадоха животъ, да бликнатъ отъ нея изводството на Варна. Дори и
мрака на робството, което б е и създаватъ това положение у и се понесатъ животворните тогава, когато се говори '• за
раздухано отъ Отца Паисия, насъ, е впрочемъ явна: все по търговски струи по североис- индустрията въ Варна не може
разтржбено отъ Раковски и вече обедняване и обедняване точния и западенъ кжтове на следователно да не се повдиг
не и въпроса за ж. п. тарифи,
Славейкова, излено въ всич до окончателно проваляне. То страната.
които държавата за своите го
ката си мощь у Левски, Кара- ва, което нашитъ неприятели
Възражението на некои сре
велова и Ботева, което създа не можаха да постигнатъ въ ди, че ж. п. тарифи, не могатъ леми стопански общи интереси
де епопеята на Шипка и ос войната ще го постигнатъ въ по искуственъ начинъ да съз- требва да приравни отъ вход
вобождението ни, — дано то мира. Ние сме, впрочемъ. из дадатъ трафикъ къмъ дадени ните пунктове за вжтрешно
ва самосъзнание, пребжде за губени, ако не еъумеемъ да пунктове е не сериозно. Сто стьта, независимо отъ разстоя
Cr. M. П о п о в ъ
винаги у народа!
запазимъ нашата' национална панството е длъжно да си на нията.
Секретари на Общограж. комитетъ.
и
стопанска
мощь
за
да
повмери ефтини пжтища къмъ
Б о р и с ъ Саклчзовъ,
дигнемъ благосъстоянието на
страната, Българелия народъ
83
е застрашенъ отъ една страш
на опастность: мизерията. Тре
бва най-после да потърсимъ
средства за да се спасимъ. Са
ВАРНА
мо една макаръ и отъ части
Разполагатъ и продаватъ на едро и дребно
лоша реколта и днешното по
Закриване зимния сеаонъ съ вълшеб
вина, ракии, коняци, ликьори и други
ложение на България ще се
ната драми на любовьта
а особенно
•.
влоши до нетърпимость и ще
изведе народа щ,мъ неизбеж
сакжзяня ланска мастика
но падение. Tpi6aa вече да се
и конякъ мей^Ч^кап-s, екстра
търси изходъ -— съ благоразу
съ очероватапната и прелестна
Вс&к»и"в»в"з.
е*»£л» разни фмнни питиета ;
мие
съ
предвидливость,
съ
труДгНатапия Ковашко и лвонъ мато
в ъ ст-ькна и ка питъръ »-ео кгачеетеени
съ мжжество и съ миръ да се
И.хубави изгледи о т ъ рионаритЪ на Южна
Оцетъ винвнт» пързшкачегт&емъ
търси изходъ за спасение. И
нцня, Среднзенно и Червено морета, Индия
Спиргъ S50 ч*етъ н денатуиранъ.
до като не е късно.

Преди повече отъ хиляда го
дини,, когато българския народъ е тънелъ въ езически и
националенъ мракъ, извьршватъ се две големи сждбоносни събития: въвеждането на
. християнството и създаването
на писменностьта ни.
Християнството обедини ду
ховно разединените племена
на българската земя, спои въ
едно цело българи и славяни
и създаде отъ тъхъ единъ на
родъ съ единна Btpa.
Задачата нататъкъ се улес
нява. Тоя обединенъ народъ
скоро привлича къмъ себе си
и ония славяни-християни, жи
веящи въ пределите на сама
та, Византия и в;ь автономните
области на .Македония и Мо
ра J-.ЧО. И въ края на едно два
десето лътие,
въ времената
на царя Симеона, ние го виж. даме вече здраво затвърденъ
на Балканите—младъ, но мощенъ, йзправенъ предъ бре
говете на три морета и, найсетне, предъ самите стени на
Цариградъ!
,
Но какво би станало съ тоя
народъ, ако да нвмаше своя
собствена азбука, своя родна
писменость и просвета? Въп
реки политическото си могжщесгвр,,, въпреки _. многочисле.нос%га си, тсй.'. бй> бил-й 6\.р*зо елинизиранъ, би възпрйелъ
писменостьта си отъ Вигантия,
би билъ стопенъ въ нейнота
култура. Требвало е, прочее,
наредъ съ християнството, още
една броня, за да бжде спасенъ народа ни отъ асимиляция -г- боонята . на родната ни
писменость — хранилището на
народния духъ. . Тая именно
броня — писменостьта и про
светата — бъ дадена намъ отъ
светите братя Кирилъ и Ме
тодий.
Делото на светите братя про
дължава да действува презъ
целото ни историческо сжществувание. Чоезъ писменность
та и просветата то винаги е
действувало върху народа, про
никвало е въ глжбинитъ му,
разтваряло е духовните му си
ли, издигало е съзнанието му.
Презъ всички времена на по
литическа немощь и упадъкъ,
п р е з ъ всички превратности,
които сме преживели отъ хилядо години насамъ, това де
ло е трептяло като вечно жива
сила въ общия народенъ духъ
и го е запазило отъ разтление и гибель.
Припомнете си само петве
ковното ни робство подъ турцитЪ. Какъвъ националенъ и духовенъ мракъ, каква дълга ис
торическа нощь1 И кой ни про
буди отъ това робство? Това
е пакъ делото на Кирилъ и
Методий и на- всички труже
ници следъ тгвхъ, делото на
писменостьта и просветата, на
народното самосъзнание. Дре-

Кмно Палаеъ
Днесъ Св. Кирилъ и Методий

t

ПЕРСПЕКТИВИ.

Яни Г. Цукото & Дим. АяеноянЕвъ

Стр.

2.

Я. Дяковичъ.

Чертица изъ недавното минало но Варна)

Брой 3.

Варненски Вестникъ на Вестниците
невъзможенъ български езикъ
отъ Арнаудова, „Ключъ на действуюшигв Отомански закони"
отъ Каравокиросъ, въ преводъ
на български отъ Янко Лрмодиосъ и П. Поповъ (Пловдивъ,
1884) —- това б е главно, може
да се каже, на майчинъ езикъ,
съ каквото тогава по крупни
въпроси българскиятъ еждия
разполагаше, за да провери и
обоснове своята правна мисъль
и да каже на спорящигв мощ
ното свое слово за възстановление на нарушето право. Юриспруденцията на Върховния
еждъ беше още въ своето на
чинание; а „Юридическо спи
сание" едва що бъ почнало да
излиза.
;
На* българския еждия оста
ваше да приб-feraa до чужди
пособия; но липсваха въ сждилишата библиотеки и трвбаше да се задоволява, по не
воля, съ това, : що можеше да
намери отгукъ - оттамъ, като
пч*ела странствувайки за цветецъ отъ билка на билка, за
да разреши нЪкой споръ. И
той го. разрешаваше винаги
при пълно убеждение, затвър
дено — при липса на законъ
и народенъ обичай — чрезъ
усилията на висока справедливость.
.
Не всички еждии тогава бвха
съ правно образование, но
всички безусловно, всецъ\по
предани на своето назначение,
служиха идеално и съ себео
трицание на българското правоеждно д-вло
свешенодействуваха въ пълна смисъль на
думата — макаръ и не въ тога
римска облечени — и не само
държаха въ респектъ админи
страция и полиция вжтре въ
страната, но и въ чужбина т е
скоро направиха съ уважение
за твхъ да се заговори: капнтулщннтЬ ^бидоха оттеглени,
отначало —\мълчеливо, а по
метне и изриднд.

мисъль веднага биде и оежщеегвена: между „Соколци" беше
и учительтъ по пение — готовъ регентъ и, подъ негово
ржководство, не следъ много
въ съборната църква службата
се придружи и отъ пение на
хубавъ смесенъ хоръ. Бого
молците въ църквата се намножиха.
Организацията на „Соколци"
подействува заразително. През
ноемврий 1885 женското обще
ство тури основите на друже
ство „Майка" и въ негова честь
б е даденъ въ клуба на офи
церското събрание отъ смене
ния хоръ първия неговъ концертъ, радостно споходенъ отъ
гражданството. Посетиха го и
чуждигв представители (освенъ единъ). Те дойдоха тамъ,
негли движени повече отъ лю
бопитство; но останаха удиве
ни, очаровани отъ това, което
те „не очаквали" —добре начертаната програма и съ ве
щина изпълнена, възхити петимнитъ за душевна наслада
чужденци и rfe съ искренность
пожелаха по-тесно сближение,
като предложиха сами да се
създаде за това отделенъ
клубъ, което и последва напосредствено подиръ концерта.
Клубътъ биде наименованъ
„Унионъ" и въ настоятелст
вото се избраха чужденци и
българи.

Изъ архивата
на покойния Кр. Ив. Мирски
заселенъ въ Варна на 2.XII.
1878 следь напускането на
Тулча, когато Д о б р у д ж а б *
предадена на Ромжния.

Варна 1 Тя будеше моята лю- свада между селяни изъ Кебознателность още отъ мла стричъ.
Влизатъ обвиняеми и свиде
дини —- вечъ дедо ми, въ спо
мените си за преселването на тели въ чиско българска но
На 21 и 22 декемврий 1878
множество балканци и тракий сия и всички се оказватъ съ
г. гърците и гагаузите еж на
ци отъ времената на Дибича най български имена — Млаправили внушителни демонстра
въ Бесарабия, казваше: „да денъ, Стоянъ, Драганъ, — но
ции; тъй като не еж искали да
даде Богъ Отечество да се никой отъ т-Ьхъ по български
пратятъ синовете си войници,
освободи, че гледайте въ Варна ни буква не знае — всеки го
въпреки увещанията на гръц
да се настаните. Важно за Бъл вори само турски и, съвъркия владика. Около 1000 души
гария пристанище, по хубость шенно базграмотенъ, казва се
гърци и гъркини отишли предъ
на природа и положение, тя по народность — гагаузъ, а
гръцкия владика да протестинЪма съперчикъ на Ч е р н о - черкува се въ църква гръцка..
ратъ и понеже не еж искали
М о р е " . И когато презъ 1888
Какво смешение! Тжга на
доброволно да си отидатъ. по
отъ обстоятелствата ми се на хлува въ душата — най-хубанареждане на губернатора, еж
ложи да избирамъ служба въ виягъ кжтъ на България, забили разпръснати съ две роти
провинцията, азъ безъ коле душенъ отъ чужда речь и
войска.
бания избрахъ Варна - за пред- чужци нрави; българинътъ тукъ
седатель на окржжния еждъ, съвсемъ заглъхналъ...
току-що освободено место, —
На 18 януарий 1979 г. е отИма, значи, да се работи!
и съ готовность, макаръ и не
критъ варненския окр. еждъ,
И работеха всички: и църк
безъ тжга, взехъ сбогомъ отъ ва, и училище, и казарма, и
а на 1-й февруарий 1879 е огчаровна Витоша.
критъ апелативенъ (областенъ
сждилище — рабогвха дружно,
губернски) еждъ въ Варна.
Ьгпжтувахъ презъ Пловдивъ съ жаръ и усърдие къмъ свое
—Ямболъ—Бургазъ и на връхъ то назначение и съ най-без
Презъ януарий 1879 е билъ
Димитроздень къмъ- 3 ч. в. па користна преданность къмъ ми
откритъ първия българ. клубъ,
рахода хвърли котва въ при ла Родина.
като на 11 мартъ е. г. е било
станището, далечъ отъ брега,
Сждътъ, подпомогнатъ отъ
избрано настоятелство: Никола
гдето е сега приблизително полиция и администрация, ра
Сукнаровъ, председатель, Стевънкашниятъ фаръ-мигачь.
ботеше съ усилие въ борба
фанъ Кабакчиевъ, подпредсеМорето беше бурно и въ срещу неправдата. Тази борба
датель, Христо Нойковъ, калодките, дошли да ни отка- не беше лесна: при нрави су
сиеръ, Кр. Мирски, библиотератъ на суша, слизането б в не рови, ориенталски, свободата
карь, Дим. Станчевъ, I писарь,
лесно — вълните ги дигаха и се превръщаше въ слободия и
Ст. Георгиевъ, II пискрь и Песлагаха като сламки и имаше се използуваше по кеефъ — за
„Унионъ" предизвика реши- търъ Мишайковъ, краситель.
моменти, когато слизачътъ по удоволствие, за себе лично,
теленъ обратъ въ настроение На 2 априлъ въ клуба се во
стълбите на парахода овисва- безъ огледъ на чужди права и
то на чужденците спрямо бъл дили оживени разисквания по
ше на въздухъ.
въ най-голЪмъ ущърбъ на об
гарското общество. Те всички въпроса за изборъ на българ
— „Лвара!" извикваха то- щесгвени интереси; пиянствосо
дружно напустнаха клуба „Ин- ски клязь. Дошло се до за
газъ лодкаригЬ и на турски и цъвт-вше (предимно между гър
тернационалъ", щедро поддър- ключение да се работи за Иггръцки езикъ разправяха се ци гагаузй) равномерно съ еи
жанъ отъ една нация, гдето натиевъ или Дондуковъ.
тинията на виното и ракията
помежду.
ум^ло се ковяха всички козни
На.тези два езика бъхъ по- 20 пари и 5 гроша оката) и
срещу всичко българско. ЗаНа 10 и 11 февруарий 1879
срещнатъ и на суша, съ тЪхъ буквално „на вино вадеха пи
градата рухна и сближението г. е била представена драмата
ме съпроводиха и до хотела. щови, и на ракия — ножове",
между чужденци и българи „Стоянъ Войвода."
И дори въ митницата, * гдето както гласи пътаньта: да запоследва съ пълна искреность
требваше багажътъ да се про колятъ човека посредъ пладне
и задушевность.1)
и
глава
му
на
улица
да
тървери, чиновникътъ ми каза:
На 3 мартъ 1889 г. е станало
Нравственъ единъ подемъ тържественото посрещане на
кулятъ — това бе явление обик
«гЛчъг4 ,
#
се почувствува въ средата на главнокомандующия на дейст.
Престорех ь сеЛне т , {Щз- н о в е н о и се счщ-аше за баба- 4
ене
птл / г , а кървавит-fe свади 'се
р а л ъ Тотлебенъ,
C«Ae6rta-r1>^'|(jac-ri',- fiop&J?l българското рбщество:)партий- войски Г
брахъ и попитахъ:
нит-Ь
'
С
т
р
а
с
т
и
утихнеха^—зйр^яха
почти
ежедневно;
пакнязь-коАисарй
Дондуковъ Корнейното
правилО
приложение,
— К а к в о желаете?
редя
— „Яхъ, ти българинъ ли лежи (българи и гагаузй). краж не закъсня тукъ* да упражни ДИХа се интимни семейни съ саковъ и управляюжия Отдела
си!" изгледа ме той съ удив би (турци, гърци, арменци) и своето въздействие: суровигв брания, ловни излети, вече jna вжтр. работи въ България,
ление...
особенно — конокрааства (тур чрави постепенно се смекча ринки, книжовни беседи, кон генералъ-майоръ Гресеръ (по
Отъ мене чиновникътъ оти ци, цигани (следвоха безспирн ваха, кървавит-fe свади и отмъ церти, редовно и охотно по дробно описание на посреща
де къмъ други и трети отъ и задаваха не малко трудъ и щения заметно изчезваха й на сещавани и отъ чужденците. нето има въ архивата).
Всичко това бързо издигаше
ПЖТНИЦИГБ и все по турски се грижи на властите; разбой- селението, проникнало се отъ
Въ началото на м. юни 1.879
разправяше съ гЬхъ; но ока ството (предимно турци) сжщо в-.ра въ правоеждието: изо надмощието на българина тукъ
заха се и такива помежду имъ, не б-Ьше р-Ьдкость; а отвлича стави саморазправата и съ от- и будеше въ душата му съз г. е била открита първата бъл
които му отговаряха съ „охи" ния на моми (гагаузй, турци и рада прибягна подъ закрила нание за неговото национално гарска печатница отъ Р. И. Блъдостойнство.
'
сковъ, по покана на Кр. Мир
и „денъ.ксевро."
българи) ставаха като. по оби на сжда.
Това, обаче, което стихийно ски.
Чудно! Влизамъ вечъ въ хо чай.
Църквата отъ своя страна
тела („Комерсиалъ") и дотука
Углавните д-кпа надделяваха; въ борба съ останалото тукъ изрина всички инородчески
тежнения въ този край, то е
още бьлгарска речь азъ не но и гражданско-правни расНа 12 юний 1879 г. е била
появата на славния нашъ открита първата българска кничухъ. Па и нрави особени — при не липсваха. Предимство гръцко духовенство, което именно бъ- успело въ цЪлия
ориенталски...
между Т-БХЪ държаха споровете край' да задуши' българската' „Юнакъ". Съ неговите строй грпродавница на Н. и Кр.
Споходихме надвечерь при за собственость и владеение речь, развиваше умъло значи ни маршове и чародейни игри, Мирски.
морската „градина." Минахме върху недвижимост — кжши, телна деятелность, за да въз изпълнявани и отъ мили юно
презъ „Балжкъ-пазаръ" край лозя, дворове по градовете и върне въ лоното си отлжче- ши, той закали въ душата на
На 24 юний 1979 г. въ 12 ч.
„Барутханета", г д е т о е сега гори,низи, ливади — по селата чото отъ бащина в-fepa насе старци и младежи неугасима по обедъ, е станало тържепламенна
любовь
и
предан
„Сите-Варна", превърната въ (вси народности); значителенъ ление.
ность къмъ Отечество )и на ственно посрещане на първия
месарници, и по прибрвжната у- д-влъ завземаха и спорове гпо
прави
за винаги да замлъкне български князь Ял. БатемУчилището
както
и
казарма
лица, завивайки презъ криви наследства (гагаузй и гърци).
бергъ, който дошелъ отъ Цани и разрухи, подъ тумбести Отъ търговските дела първен та еднакво смислено и без надменниятъ инородецъ. .
риградъ съ парахода „Конспирно
рабогвха,
за
да
събуТака подпомогнати и отъ об стантинъ." (Подробно описание
и разкривени дървени кжщи ството принадлежеше на ония
и край друга старинска (грозно по . несъстоятелность (евреи, цятъ въ душата на младежьта ществото, Българската църква по посрещането и тържествата
замърсена) крепость, гдето е гърци,. ерменци, а по-късно и съзнание за дългъ къмъ Оте Българското училище и казар има въ архивата).
чеството. — ~
ма скоро се изпълниха отъ
сега дрмътъ на Ясарето.
други народности). .
Огромната тъзи работа "все богомолци,ученици и войници,
целата „градина" тогава съ
Пръвъ губернаторъ на Варна
Въ, распригв често се намистоеше отъ сбутана въ единъ саха и чужди представители повече и повече разчистваше задушевно славословящи Бъл следъ освобождението е билъ
гарската
Родина.
кжтъ, безъ планъ, насадба съ въ защита на техни поддан- пжтищата къмъ напредъка и
Баумгартенъ, замененъ на 3-й
О, Паисий! Твоятъ духъ ве юний 1879 год. съ Драганъ
малка барака (тамъ е сега па- ници по силата на капитулп- двлото народно постепенно
крепнеше.
,;
ликански нека бжде спокоенъ: Цанковъ.
вилионътъ) отъ пловдивската цнитЬ, съ които нъкои отъ
Чувствуваше се, ала, нужда българинътъ вечъ не само че
изложба, служаща за „бюфетъ" техъ обикновенно злоупотре
Вицегубернаторъ е билъ Хр.
и предъ нея каржкъ отъ на- бяваха, създавайки на сжда зна отъ подкрепата на граждан се не срамува, но се още и Стояновъ презъ 1789 г., а пред
саденъ чимширъ, по средата чителни мжчнотии. И нуждно ството; а , то пасуваше и не гордее съ това, че той е Бол- седатель на окр. съветъ е билъ
,-.':'•
съ шадраванче. бликаще изъ бъ въ такива случаи особенно толкози поради недостатъкъ гарннъ!
Доброплодни.
купчина сталактити. Изъ пжте- внимание и тактъ за. да се отъ сили — такива имаше въ
Управитель на митницата —
.')
На
27
ноемврчй
1895
се
основа
всички
слоеве
на
обществото
ката около шадраванчето има предотвратятъ отговорности и
клубъ, подъ название „Граждански Черногорцевичъ..
и
чакаха
само
сгола
за
да
се
ше сложени масички и сламе неприятности
з а правител
клубъ Съединение" чрезъ сливане
Председатель на апелатив.
ни столчета, гдето ижже и ството и - за достолепието на проявятъ. Липсваше . само ор на сжществующия до тая дата клубъ
ганизация, способна да създаде „Union" и на новосъставениятъ „Бъл еждъ — Я. Геровъ, секретарь
жени, насядали, дишаха мор родно.
Кр. Мирски.
пориви къмъ сближение, къмъ гарски гражд. клубъ" (Б. Р.)
ския чистъ възцухъ и си при
Губернски учил. инспекторъ
Разрешението на разприте обществена дисциплина и соготовляваха апетита. Поръч
—
Тодоръ Икономовъ.
тогава
беше
съпроводено
съ
лидарноехь.
американско
петь
го
ките за това ставаха съ шумъ
Първакласна учителка—Сте
големи затруднения. Липсваха
дишно IV» декари,
Но
ето,
презъ
май
1889
не
" - ГАиа" м?стГикЪаТа1« „миа [законоположения, н%маше Р ж- колцина ловци, любители на задъ казармите, на пжть се фания Икономова (Мирска),
" „ , „ „1«
_слу
o„tv.
m . ководства. никаква лигература:
ература природа и другарство, между продава, Справка печатница
лимонада-а-а
!" — nревЪха
Събралъ на 16 май 1926 г.
гите отдалечъ и тичаха за да „Временни сждебни правила", гвхъ и двама чужденци осно „Единство", жгъла Шуменска
Хр. Кр. М.
насмогнатъ, а отъ „бюфета" „Уставъ за наказанията, коитс ваха ловно дружество „Соколъ" и Мария Луиза.
мировите
сжции
могатъ
да
наи
предприеха
"излети
семейно
се отзоваваха, като щракаха
съ чаши, сякашъ щъркове съ лагатъ", „Наказателний закон- — съ жени и д-вца.
никъ, поправенъ и обясненъ
Починътъ бъ цъло събитие
човки.
Разговорътъ и тукъ следва споредъ оригиналътъ" отъ Ф. и, като искра въ барутъ, то
все на сжщите два езика, но Перечъ и Иванъ Хр. Гешовъ възпламени душата на омраЗЖБ£»П1»КАРЬ
предимно на гръцки, — ни дума (Пловдивъ 1831 год.), „Отоман ченото тогава отъ ежби бъл
ските
закони"
въ
преводъ
на
Преславска,
2 (канторенъ двор*).
гарско
общество
и
го
направи
българска!
УЛ.
способно за сближение. - НеВъ сждилището на другия
Имена тукъ не помен/вамъ — изб-БЖнигв веселби и пъхни
день впечатлението отъ това rt *)
еж множество и, за да не засег
се засили. Сложено бЪ за раз на нЪкога, неволно забравенъ, от- на „Соколци" зародиха мисъль Печатарска Производителна Кооперация „Единство' — Tv >онъ № 121.
за единъ хоръ. Тъзи щастлива
глеждане дЪло за кървава мннавамъ мълкомъ.
1926 г. — Пор. 248.

лоз
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Брой 3.

Стр. 3.

Варненски Вестникъ на Вестниците

Зп Влпднсловъ Ворншннъ.

„СКИТНИКЪТЪ КОРАБЪ"

отъ Хр.

Каварналпевъ.

Единъ имтересенъ записъ
отъ 1815 година о т ъ с. Жерави».
Въ лЪто 1815.
Сия да ся знай, асъ Коста н асъ Пеню Вълкувн сннувн
хаджиКостувн
какъ зехмн пари отъ Хаджи Днмча, ошъ
Слпвенъ гроша 500 н по слову петстотин» съ яйлъкъ яйлъкунмъ стутяхъ гроша два. Имами -ваде свети Георги. Съсъ
една рЬчь ги зехмн и пакъ да ги исплатимъ без» идна рЬчь
имами дума ако ги изплатя ду вадету каквоту думахми
тъй щж см утжкмнми нлн аку ни ги дамъ до вадету петтяхъ за шестстотин» ще му платя тъп ний думата Господь дано не ни срами отъ тези хора. Аминъ.
,
; Асъ Коста Вълкувъ н асъ Хаджи Тодуръ кифилъ платникъ н асъ Пенку платникъ.
>.(Следватъ подпнситЬ на тримата:)
'Мартуръ ХаджиХристодоръмартуръЦанну
мартур*/Co'cmtt
месец» Ноемврий 15.
,~
Съобщава Василъ Сираковъ.

,

Я. И. Мановт..

Материплъ за историята на гр. варна.
(Изъ старт, ржкописенъ на гръцки дневникъ).

1728 год. ноемврий с4.
пДа

се помни кога дойде въ Варна Пернкли Пазарджиклията за да се бие и намЬрн портнтЬ на града отворени и
влЬзе въ града съ тридесеть и три войника. Варненци зат
вориха тогава портнтЬ u мнозина отъ тЪхъ избиха поулицитЬ, като намъриха много-грошове по тЬхъ.
Едни отъ тЬхъ се отърваха; другъ влезе въ ,Ич ъКале" и се покачи на джамията на каллето и се отърва;
другъ пъкъ се покачи въ .Сулиха-Джамия',
близо до
старата баня но го убиха. Тогава въоржжиха варненцитЪ
да пазятъ табинтЪ* (фортоветЬ).

1740 год. Февруарий 17.
Да се помни какь вЬтъра докара въ Варна отъ Дунава
толкова много ледъ, щото отъ Калиакра до Емине всичко
бЪ покрито съ ледъ.
Отъ Галата еж гледали къмъ морето, което никакъ
не се виждало.
Ошъ скелето, надъ леда пеша отиваха до корабитЬ.
Осемъ дни трая това н после се развалнува морето н
се строши леда, като изхвърли единъ корабъ пъленъ съ жи
то. По такъвъ начинъ се стопи леда.

>773 г. Октомврий 29 вторникъ.
Четири чяса да се помни, че московеца слЪзе въ Варна
н почна да воюва.

1808 година.
Да се помни какъ въ Варна нма седемь -църкви отъ
които ставатъ и седемь мехалн, както отбЪлЪзваме:
1. Св. Атанас», митрополия — „Митрополит» махлеси'.
2. Усп-Ьнне на Богородица — Панагия .Папа Данаилъ
махлесн".
3. Св. Георги — Папа Киряко махлесн".
4. Св. Параскева — Исаръ Папа Георги махлеси".
5. Св. Марина
—
„
Веннамннъ махлесн".
щ
6. Св. Димитъръ —
,
Димитъръ
в
7. Пр. Илия
—
,

1810. Най, Петъкъ.
Дойде въ Варна Московеца, почна война въ недЬля и
пристоя 22 дни, а въ последния день вечерьта избЪга без
честния! И се причини много загуба на хората и на бЬдннтЬ и зас.Ькоха дърветата отъ градинитЬ. Нека ни помага
Светия Богъ.

1842. Януарий, 14.
Да се помни, че въ Варна стана една голЬма фъртуна
и всички кораби 16 се изхвърлиха на суша н се удавиха
34 [души.

1843. Д е к е м в р и й 16.
Да се помни какъ въ Варна стана пожарь и изгоряха
85 магазина.

предъ него.
„Язъ съмъ грешен* чов-Ькъ
каза
отшелника, оттеглихъ се
Въ книгата .Отъ Чехия до тински, безъ да получи отвъ
тая
пустиня да се кая за
края на свЪта", отъ прочутия говоръ.
многото
си грехове и моля по
чехски писатель Ял. Ирасекъ
Полския калугеръ. който ни
(Прага 1920), се описва пъте придружаваше, пр-взъ ц-Ьлото стоянно Господа, да ме крепи
шествието на чехския болъринъ време, на н а ш и я разговоръ въ това ми нгмЪрение".
Това каза трогнатъ съ треВацлавъ Шашекъ отъ Между-; стоеше втренченъ и неоттег
перящъ
гласъ, и вече заплака,
горие, който е придружавалъ! ляше очитъ си отъ отшелника,
закри
лицето
си и се оттегли
пратеника на краля Георги I, По едно време той се обърна
чехския велможъ Лъвъ отъ къмъ г-нъ Лъвъ съ молба да въ килията. Повече не го виРожмиталъ при обиколката му накара отшелника да събуе д-вхме, защото презъ една зад
на вратичка избъта навънъ въ
по европейските царски дво обувките си.
скалигв. Като се уверихме че
рове въ 1465—1467 години,
„Защо, попита очуденъ г-нъ нЪма да го дочакаме, върнах
значи 21 години следъ смърме с* въ селото назадъ. Бъдта на Владиславъ Варненчикъ Лъвь".
„Така ще го познаемъ най- ниятъ полски калугеръ бъше_
отъ градъ Варна (1444 г.).
добрЪ, отговори полякътъ, ако j увъренъ че т о з и ' отшелникъ
Тукъ превеждамъ само тази той има на всеки кракъ п о б в ш е действително
полския
часть отъ книгата въ която се шесть пръста, тогава той е на-> кралъ Владиславъ, защото имаговори за кралъ Владиславъ: шия нещастенъ и милъ кралъ". ш е п о шесть напръста кракаОтъ градъ Олмедо презъ ИспаГ-нъ Лъвъ помоли отшелни-1 т а с и и защото много прилиния пристигнахме отъ градъ ка да се събуе, което най-на- j ч а л ъ н а К раля. когото той мноМедина въ едно малко градче, предъ той отказа, но после г 0 П ж т и видълъ на млади
името, на което забравихъ и стори. Колко внимателно го ГОД ини.
тамъ ни съобщиха, че недале- гледахме когато той се събу-j Друго по-сигурно неможахме
ко отъ градчето до едно село ваше! Когато събу едната обу-! д а откриемъ, остава и ще осживЪе единъ отшелникъ, кой- вка показаха се шесть пръста т а н е н а в £ к и тайна, дали този
то е билъ кекогашъ кралъ. на кракътъ и на другия има- о т ш е л н и к ъ е билъ кралъ ВлаНашия велможа Лъвъ разпита ше сжщо шесть. Очудихме се диславъ". Ял. Ирасекъ се е
п о д р о б н о з а него и му много а полскиятъ калугеръ П О Л З у В а л ъ отъ книгата „Пжсъобщиха, че този кралъ е не можа по-вече да се удър- шествие на г-нъ Лъвъ отъ
воюзалъ съ мохамеданите^ и жи, падна на колене и като р 0 жмиталъ по западна Европа
че следъ едно сражение избе- прегърна колената на отшел- в ъ 146З 167 г.и написана отъ
галъ чакъ въ тия мвста, за да ника извика: „Ти си действи- болърина Шашка отъ Междусе разкайва, далечъ отъ оте- телно нашия нещастенъ кралъ г о р и е и Гаараила Тетцела отъ
чеството си, че поради крива- Владиславъ".
Норимберъ. които придружата си клътва е причинилъ на
Отшелника остана смаенъ и вали чехския велможъ.
своето кралство и на хиляди к а т 0 с е о п о м н и к а з а н а к а л у .
невинни хора много зло, стра- г е р а д а стане> з а щ о т о н е би _
Варна, май 1УЛ» г.
дания и мжки.
Съобщава Ш к о р п и л ъ
л о прилично да се коленичи
Л ъ в ъ И н и е ВСИЧКИТЕ Се МНО- ;

,1,

г,-

•
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го очудихме, защото всичко то
ва посочваше сждбата на пол
ския кралъ Владиславъ. На
шия вождъ Лъвъ пожела да
се срещне съ тоя тайнстаенъ
отшелникъ, за да се увЪри до
колко еж в е р н и добитигв
сведения. • .
Отразихме се до казаното
село, до което живЪеше крал
ски ятъ отшелникъ. Когато стиг
Идеята за отдълянето на ] та мрежа на града.
на» ме до самото село велмо
жа Лъвъ запов/Ьда на .^ дружи Варненската елекрическа ц'ен-1. Въ дирекцията за осветлената си'!да if» отправи &а г;*адъ трала въ.отделна. Ham^nHojae-1 нието на Варна, предвижда сеСаламанка- ^уеамъ той. придру тономна дирекция, се посрещ-1 Варненската община да учана съ радость отъ варненско (ствува съ единъ капиталъ отъ
женъ ота. мен^. още единъ бо- то
гражданство, безъ разлика 80—100 милиона лв.
леринъ' нашиятъ преводчикъ
на
политически убеждения.
Безъ да харчи почататъкъ
и единъ полски калугеръ, кой
Макаръ, че тази идея да не за издръжката на дирекцията,
то се бЪше присъединилъ къмъ
нашето посолство при гр. Ол е още напълно оежществена, общината ще получава петь
медо, се отправихме къмъ пе по единствената причина, че процента отъ приходите й.
щерата въ която живЪеще от- се забави приемането на за
Твърди се, че о б щ и н а т а
шелникътъ. Пещерята се нами конопроекта за тая цель огъ възна^-Бряв* д а ото-Ьлн в ь
раше въ една пустиня между камарата, техническата власть ОТД-БЛНИ предприятия, и но
скалигв високо въ план шата при общината, споредъ както в о с т р о я щ и т е се морски ба
Лъаъ спазари единъ водачъ,! н и с е з а я в и > че^ е вече при- ни, а в п о с л е д с т ь и е и т е а т р а .
който обаче съобщи, че на- вършила по големата часть
— Този е н а й - с и г у р н и я
шиятъ трудъ ще бжде изли- отъ подготвителната работа.
пжть за в ъ з с т а н о в я в а н е т о
Н-ка на електрическото от на о б щ и н с к и т е ни ф и н а н шенъ, защото отшелникътъ не
обича посещенията и понеже деление при общината г. По- сии, нн заяви е д н о , о т ъ ржотъ пещерята се вижда нада- повъ завчера е депозиралъ своя к о в о д н и т е ф а к т о р и на о б 
лечъ, винаги се крие, когато докладъ въ съвета по извър щ и н а т а , л и ц е . Я к о ние има
забележи, че н%кой се изкач шената до сега дейность на ме 4-5 т а к и в а о т д е л н и п р е д 
ва къмъ пещерята. Затова и отд-влението му. Въ доклада приятия, о т ъ к о и т о о б щ и 
г-нъ Лъвъ спазари още и единъ си до колкото узнаваме г. По- ната д а взема едни много
селянинъ, предъ които отшел повъ изтъкналъ необходимость- малки п р о ц е н т и о т ъ при
никътъ не се е криелъ, пра та отъ по-скорошното доста х о д и т е имъ, г р а ж д а н с т в о т о
ти го напредъ за да забави от вяне на два нови трансформа щ е б * д е о с в о б о д е н о о т ъ
шелника до нашето пристигане. тори, понеже досегашните та маса д а н ъ ц и , к о и т о му с е
Изкачвахме се по стръмна, ка кива, не само че не еж доста н а л а г а т ъ д н е с ъ .
мениста пжтека най-напредъ тъчни за осветляването на це
Въ нЬкой среди въ градския
по голи места а по после лия градъ но се нуждаятъ отъ съветъ се лансира идеята да
презъ една гора. Уморихме се корененъ ремонтъ, което пъкъ се отдЪлятъ въ автономно
до като стигнемъ до една мал отъ своя страна ще лиши по- иредприятие и общинскптЬ
ка поляна и следъ нея до ед дълго време града и отъ оно гори. Варненската община,
на малка колиба прилепена до ва осветление, което му се да споредъ сведения отъ емлячннскалата — това беше килията ва сега. Съ доставянето на но тЬ регистри на последнята,
на отшелника. Самиятъ той бе- вите трансформатори, ще се нма 36000 декара гора. ВсЬка
ша изправенъ до вратата ко измени и ц-влата електрическа година отъ нея, общината по
гато се доближихме. На ржеть кабелна и надземна мрежа въ лучава приходъ 24* милиона
доста високъ човъкъ, съ изго- града.
лева.
рело отъ слънцето лице, чер
Компетентни лица твърдятъ
При едно по-добро стопа
на коса но съ дълга като снегъ дори, че въздухшнитв електри
бела брада и изглеждаше поч чески линии, не следъ много, нисване на ощинскитъ гори а
ти на 70 годишенъ старецъ, ще станатъ негодни за упо това може да стане безпорно
макаръ че Владиславъ това требление. Ние сме свидетели само, когато се отдълятъ въ
време би билъ 40 годишенъ, на чести прекъсвания на елек отд-влно учреждение, този при
която разлика г-нъ Лъвъ обяс трическия токъ, на невъзмож- ходъ, в^рва се поне да се
ни съ големото- му страдание ностьта да се прекара токъ въ удвои.
Счита се, че само по този
и строгия животъ. Облеченъ центъра на града и пр. Това
беше въ дълга груба дръха се дължи на обстоятелството, пжть на стопанисване общин
подъ която имаше риза изтъ че стълбоветв еж претрупани ските богатства, Варненската
кана отъ козина, която видъхъ съ повече жици отъ колкото община ще излезе отъ онова
макаръ че се стараеше да я тръбва и поради това. лесно безиеходно положение въ кое
скрие. Щомъ го поздравихме, се подлагатъ на преплитане и то се намиратъ нейните фи
г-нъ Лъвъ запов-вда на превод- т. н. Общината при положе нанси днесъ.
чика да го попита кжде се е нието, въ което се намира днес
Изобщо гражданството гле
родилъ и отъ каква е народ не може да предприеме нищп да оптимистично на тая ини
ности „Какво интересува твоя за разширяване електрическа- циатива на общ. управа.
господарь да знае отъ кждЬ
съмъ", отговори отшелникътъ?
най приятенъ, з д р а в о с л о в е н ъ и е ф т и н ъ
Тогава г-нъ Лъвъ самъ го по
морски к у р о р т ъ с ъ всички модерни
пита по чехски и ПООТБ по лаудобства.

СТОПАНСКИ МЕРОПРИЯТИЯ

ИД ВДРДЕНСИТД ОБЩИНА.

Елшвнфнщада на г щ з . Дирекция за електрическото осветленнг м Вярип. НорснитЪ бани. Квдъ ще « стопаннезатъ ш въ оидашг- 36000 декори гори. Съз
даваме автономна учршвод за голи*.

Брой 3

Стр. 4.

Варненски Вестникъ на. Вестниците

ПЪРВОКАЧЕСТВЕНИ

БЪЛ^ЕММ

П Р Е Ж Д И И бОМ З А ПЛАТОВЕ

R. Байчспъ,

духовната си мощь т е не ус- некои комедии героягъ пада Добринъ Василевъ.
Той се навелъ , да пие о т ъ
гтБватъ и тия силни натури за- въ такова положение, че у зри
и з в о р ч е т о " . •••,,-',:'•••:
гиватъ отъ ненавремена смърть. теля неволно се явява съжале
Изведнажъ. усетилъ, че не
Загниването на героитъ въ тра ние или състрадание къмъ не
кой застаналъ задъ него.
(Легенда)
• V '• Обърналъ < е и вйделъ.^че
Думата поезия е гръцка и гедията е естествената раз го. Трагедията обикновено за
връзка на вевка трагедия и вършва съ загйнването на глав
Живели некога мжжъ и же предъ него стои жена съ въл
означава тчорчество,
това именно е нейния отличи- ните герои, а комедията нико
:.Литературата дЪли произве теленъ призмакъ, Нищо подоб га не свършва съ катастрофа. на. Съпружеския имъ животъ шебна ХубоСТЬ.
Обзело
1
го
толкова
силно
билъ
безбуренъ
и
тихъ,
безъ
денията на поезията на три но нЪма въ комедията. Герои Развръзката на комедията въ
вида:-епнчча поезия, или Епось ТБ въ комедията не изпадватъ повечето случи бива любовк сътресения. Нищо не наруша вълнение и удивление щото
вало съгласието помежду имъ дълго време не можалъ да про
(разказъ) лирична поезия или въ такава печална участь, за
Гонимата цель на трагедията,
;; ; .
При все това ТБ не се чув говори.
лирика (м>зикаленъ инстру- щото тЬ еж дребнави, нищож
като
действува
на
благородното
Горската
нимфа
c
t
очарова
ствували
и
не
се
считали
ща
нентъ) и драматична, поезия ни, низка душа, въ повечето
свойство на човешкото сърце, стливи. Нито мжжътъ можалъ телна, усмивка и гласъ подоили драма.
случаи опорочени, невежи, съ развива въ човека обичь къмъ
Третиятъ видъ отъ епични жалки страсти и съ своя те другите хора, прави го добъръ, да каже, че прекарва честити бенъ на божественна музика
.
.'
т е произведения съставя дра сенъ егоизъмъ се явяватъ най- отзивчивъ къмъ страданията на дни, нито пъкъ жената, че е го попитала:
„Какво
търсишъ
тука
заблу
намерила
онова,
което
е
меч
матичната поезия. Поетично непосредствени личности. Бор ближния си. Сжщностьта на
изобразяване на измислено или бата, която героитЪ водятъ въ комедията се заключава въ из тала като девойка, изгаряща дени човече ?"- , •'.••;;'•'
Съ мжка и смущение той отвземано изъ действителния чо комедията, е съ маловажни обретяване противоречията въ въ буйните желания на млавешки животъ събитие не въ препятствия, въ повечето слу ПОСТЖПКИГБ на човека съ иде достьта. И двамата постоянно върналъ: , '•"' / ;"; ....--.•
разказъ, а въ видъ на наглед чаи мнима, въображаема, а то е ите на разумното сжщество. въздишали за първите дни на
п Дойдохъ да търся щастието"
„Щастието съмъ азъ" .
но и живо възпроизвеждане въ резултатъ отъ туй, че тъ, ге Тия противоречия се изразя- съвместния имъ животъ, пре
Той я гледалъ изуменъ.
самото дейстаие о!ъ лича, кои роите, не разбиратъ окръжа ватъ: въ отрицателната стра карани въ блаженство. Струва
то еж вземали участие въ него ващата ги обстановка. Фикция на на живота. "Всичко лошо, ло имъ се,.че ако почнатъ да
й Яко наистина ме търсишъ,
. с ъ гонимата цель да се раз та, вземана за действителенъ опорочено, подло, гнусно еж търсятъ нъщо ново, ако наме- азъ съмъ готова да тръгна с ъ
крие духовния миръ на чове фактъ, докарва героя въ силна резултатъ отъ изродяване при рятъ ивщо друго, освенъ онова тебе. Щ е идемъ въ земисъ нека въ борбата му съ външния възбуда: той напрега ВСИЧКИТЕ родата на човъка — отклоня което еж изпитали, ще бждатъ видени хубости 1 Щ е те водя.
-»Но ти тръбва да с е . отреииръ или съ самаго себе, се СИ душевни способности и се ване отъ нормите на истината, отново доволни.
била по-нетърпелива. чешъ отъ -всичко и да скъсаш
нарича драматично произведе впуска въ всевъзможни хитри справедливостьта и честность- I Жената
(Тя-ттостоянно подканяла дру
ние или драма.
. ...
ни само да скрие опорочената та. За туй героягъ на комедия г а р я си;.да", се. опита ту, тукъ, съ всичко което си ценилъ до
.сега и изоставишъ всичко, как
За предметъ н а драмата си натура подъ покрива на ба та е типъ отрицателенъ, спообикновено се взема само съби нална добродетель. А тука се собенъ да възбужда у зрите iту тамъ да, залови н^що ново, вото притежавашъ. Яко имашъ
тие изъ човъшкия жиаотъ. Дра начертава низката, подлата ду ля чувство на смехъ съ свои | да потърси повече имотъ, да богатство раздай го, ако имашъ
матичните произведения биватъ шичайа героя. Такива еж всич-, те комични положения, въ кои ! намери некой другъ начинъ за жена — напусни я !
„Говори, ще те питамъ три
два вида: трагедия, -драма — ки действующй лица въ коме то той попада на всека стжпка. по-охолно и доволно живуване,
,
.
в ъ тесенъ смисьль на думата дията на Гоголя „Ревизоръ": Наопаки; въ трагедията виж | Една сутринъ той се събу- пжти!
Той мълчалъ.
•."•; •--.
— и комедия. Трагедията и кб- градоначалника съ жена си, даме типъ, който загинва въ дилъ рано, много рано. Било
„Съгласенъ ли Си?
иедията се явяватъ .'крайните дъщеря си и съ всичкия свой борбата съ непреодолими пре празниченъ день. Изведнажъ
Устата му, били каго заклю
точки на драматичната поезия, щабъ рушветчи«, попечителя пятствия въ своя неотстжпчивъ го обхванало желачие да иде
въ близката планина, да я оби- чени.
е драмата дагма : ср^цно мъсто. на богоугоднит-в заведения, на стремежъ- къмъ вевка цель.
; коли и да намери м осто гдето
„Ще мепоследвашъ ли? поЗа по-пълно достигане гонй- чалника - на, станцията, ревизо
да си отдъхне отъ катадневна'Греба да се знае, че цельта та умора. Освенъ това той тай третила тя.
иата цель, по моето мнение, ра и пр.'
Той навелъ дълбоко и зами
на комедията е сжщата като и но въ себе си се надъвалъ да
чо удобно би било, ако се из
слено глава.
Трагедията възбужда силно въ трагедията: възвишава ду намери щастието;
пълни слицестаующата отлика
.; . >•
Когато, в дигна лъ очи, немамежду трагедията и'Комедията. впечатление въ душата на зри шата на зрителя, като го под
Въ вевка пиеса ясно се рису теля : дава му висока естетич бужда къмъ всичко разумно,
Жена му сжщо на свой редъ ло никого.,
Пленителния и живъ образъ
възвишено. предугаждала, че той отива да
ва вжтрешния миръ на действу- на нас ;ада, възвишава душата добро, прекрасно,
ващигЬ ; ьгмца." въ туй число и му, облагородява характера му Само че. комедията води къмъ търси разковничето, което rfe на щастието билъ изчезналъ.
пК^ложителння двамата ,отъ толкова врйме же
Борилъ се той още, дълго
ма герОитЬ, мотивiTb които ги и у«а'зва най-благотворно влия та* цель не
п о д б у ж ч а т ъ к ь м ъ действител- ние на нравствената му приро пжть, както ,др»*еди.ята, като ла ли. Понеже" тя "не* могла да време. с ъ ^воит-fe мисли. Ту се
ность и тия цели, които т е пре- да. Непосилната борба съ не действува право! върху благо върви, останала дома като му у к о р я в а л ъ , че не хваналъ
щастието, ту мислялъ за нейзследватъ. Главните герои въ преодолимите препятствия съ родните свойства на човеш казала, само:
трагедията, които се издигатъ обществото, съ разнитъ обстоя ката душа, а по отрицате , „Разходи се и намери" ща ПЪЛНИМИТБ условия, които пред
явявала божествената самодива
отъ рзда на обикновените хо телства и съ своите страсти ленъ пжть — чрезъ изобразя стието.
Мислелъ той за жена си, зв
ра, винаги се явяватъ редки и завършва съ неизбежната ване подлата ^страна на живо
Мжжътъ : обещалъ. Възкаличности, богато, надарени съ смърть "на героите, възбужда та. Като осмЪйвя безобразните чилъ се на планината и спом- богатството и се луталъ като
духовни сили, тънка психика, въ душата на зрителя чувство явления, като възбужда негоду нилъ, че никога въ Д-БТИНСТВО- пиянъ изъ пущинаците Ц-БЛЪ
К Ъ М Ъ ; . ВСИЧКО ПОДЛО Н
дълбокъ умь, твърдъ хараК- на страха: МЖКИТ-Б, които из- вание
ТО си ходилъ на едно-скрито, день. - г
питватъ
героитъ
на
трагедията,
безнравствено, , комедията съ потайно мъсто, гдъто имало изКогато вечерьта се върналъ
теръ, непреклонна воля/в^сокъ
полетъ и силна страсть. Подоб въ буждатъ съчувствие къмъ туй възбужда оби"чъ къмъ про- ворче. Следъ дьлги търсения въ кжщи, жена му го попитала:
„Намери ли щастието? '
ни лица се задушаватъ въ 'ат него или чувство На състрада тнвополощность, т, е. к ъ м ъ и лутания той намерилъ мес
Не, отговорилъ той, и го об
мосфера отъ посредствени и ние и дори неволно произвеж- всичко разумно, добро, пре тото. По всичко личало че тамъ
сълт у зрителя. Неразум красно ; и възвишено... Положи
уродливи.хора и съ всичкитъ датъ
отъ много отдавна не билъ зела смъртна тжга.
ната борба на героите въ ко
си сили се стараятъ да са ос- медията, която ги поставя въ телното и отрицателното, по стжпвальчовъшкикракъ. Тайн
вободятъ отъ нея. Борбата, положение сМЬшно или комич думите .на Гоголя могатъ да ствено било то. Слънчевите
КОЯТО героигБ на трагедията но, възбужда общъ и неудър- служатъ за една и сжща цель, лжчи не могли.да проникватъ
. водятъ . з а постигане гонимата жимъ смъхъ.. СмЬхътъ, който комедията и трагедията могатъ въ тъмния сводъ, образуванъ
вътрешни болести и
цель, е упорита, непосилна, възбужда комедията, често се да изразяватъ една , и сжща отъ гъсто преплетените клоне
съ непреодолимо препятствие съединява съ негодувание про- висока миеъль, еднакво както ; на близките едно до друго дър
:—: гинекология :'— :-•••
свързана съ страдания и въ тивъ нарушителите на нрав въ ржцетЬ на изкусния лЪкарь вета. Само сладкото шуртене
Приема болни сутринь
тази именно борба Г Б ИЗТЪК- ствения законъ, които прена- н студената и горещата вода |на бистрите изворни струи
-—:
и следъ обедъ :—
лЬкуватъ
.съ
еднакъвъ
успЪхъ
ватъ всичкото богатство на ду сятъ вреда на обществото. Въ
нарушавали дълбокото мъледна н сжща болесть. ' "
ховната си правда и въпреки
!чание.
улица 15 линия, № 16, IV уч

Отлика между т р в в д я
и комедия.

Д-ръ А. М. Гцтиерезъ

(Безименно Д р у ж е с т в о )

Кппнталъ напълно внесенъ 50,000,000 л.
Централно седалище въ София.

Бълг. Генерална Банка

(БЪЛГАРСКО АНОНИМНО ДРУЖЕСТВО)
Основано въ 1906 годена.

Капиталъ напълно внесенъ
••...,

'... и резерви '••••

Клонове: Бургазъ, Пловдивъ, Плевенъ. Русе,
Варна, Видинъ, Ломъ, Хасково, Дупницз, и местенъ клонъ въ София

Централа СОФИЯ
Клоноле ВАРНА
Собствени здания: .София — у л . „Москосвка" П-а,
Варна — ул. .Преславска" б-

Кореспонденти въ всички по-важни центрове
въ България и странство
П р е п о р ж ч в а услугите си за всъкакви
банкови операции като:

ИЗВЪРШВА всички бамКОВи, финансови
и бопгови опесн ции
Отдепъ: КНИЖЕНЪ СКЛАДЪ на едро
СКЛАДОВЕ:
съ разни хартии, канцелгр-ки материали, учи
лищни потреби

Шконто и депо на търговски по
лици; Залогъ на ценни книжа и
стоки; Депозиране залози и да
Модерна
ване гаранции; Покупка и продаж
Индустриална Книговезнииа
ба на девизи, валути, купони, цен за разни търговски тевтери, албуми, тевтерни книжа, монети и пр.
чета и разни видове училищни тетрадки,
Приема срочни и безсрочн* влогове
по най-износни условия.

блокоре и други
КАРТОНАЖНО ОТДЪЛЕНИЕ
Кутии за цигари и пр.

..... Капиталъ 50,000,000 лева -шип шюю.ЦЕНТРАЛА ВЪ СОФИЯ

Ккоивве: Бургазъ, Варна, Пловдивъ, Русе, Лом
Извършва всякакви банкови оаерации
. при най-износни условия, а именно:
Отпуща кредити срещу залогъ на ценни
книжа, портфейлъ, стоки и пр.:
Извършва преводи прости и телеграфи
чески, въ страната и чужбина;
Сконтира търговски полици; Купува и
продава за своя и за чужда см-Ьтка
ценни книжа, девизи и чужди монети;
Инкаси.га полици;
Доставя сведения върху търговския
свйтъ и пр.
Има с п е ц и а л н а у р е д е н а с л у ж б а за
ПРИЕМАНЕ ПАРИЧНИ ВЛОГОВЕ, к а к т о т е 
к у щ и с м е т к и , т ъ й и по спестовни к н к ж к и .

Телегрлфически шеп>: ГЕНЕРДЛ6ДНКЪ.

Брой 3

Варненски Вестникъ на Вестниците

Стр. 5.
"Христо Стойковъ.

Свобода ив словото, критиката и печата.
.- Историята е подчертала ис
тината, че народътъ илюстри
ра властьта, държавата и уп
равлението носи точния отпечатъкъ на управляваните.
Народътъ създава . властни
ка и му налага своята воля,
искания, цели и др, Могъщия,
аисоко-кулгурния, съзнателния,
високонравния,
политически,
общественно, .зрелия народъ
налага •,на водачите си своите
стремления, въжделения.
Такъвъ народъ не се води не
съзнателно и влачи отъ вода
чите, а той посочва пжтьтъ
имъ за неуклоненъ вървежъ
и имъ посочва целите за посгигвне... Политическата исто
рия ни посочва, че само таки
ва народи еж имали способни,
мждри, добродетелни, безко
ристни, самоотвержени и др.
двлови, а не празднословци
водачи. Такъвъ народъ, такиаа водачи характеризиратъ об
разцово управление, власть,
държава. Една отъ средствата за без
упречно управление,; власть,
държава, еж свободата на сло
вото, критиката, печата. Извою
вани съ жестоки борби, rb заематъ първенствующе место
въ редътъ на свещенните чо
вешки права и еж блестящъ
фаръ за всестранното' разви
тие и самоуправление на на
родите. ОсновнитЬ, учредител
ните закони на държавите/из
вестните Magm Charta и др.
еж въздигнали тия средства
до височината на свещенни неприкоСновенни права. И тия на
роди, които не ги упражняватъ,
изоставятъ въ пжтя на'своето
развитие, създаватъ неразумни,
некадърни упразници, дикта
тори водачи, лошо общинско,
окржжно, държавно управле
ния и търпятъ тежките после
дици на своята самозабрава и
•безгрижие.
..:• \,; ; , . ,
""Историята на ' древностьта и
новите времена ни посочва
множество примери. Възвише
ната култура и образцовия по
литически строежъ и безуп
речната управа на гръцките
републики се дължи на остра
та критика, словото и печата.
Сократъ, Софокълъ, Лристофанъ, Есхилъ и др. никога не
еж биле възпрепятствувани да
критикуватъ и подхвърлятъ на
най-строгъ анализъ управле
нието, общественния, домашния
•битъ и да бйчуватъ дефектите,
пороците, развалата, тирания
та, управниците и др. Презъ
И. Л. Волний.

Рапортажъ отъ .,най-новата школа"
(Фейлетонъ).

<

"> г Зловещото утро. У.-"Слънцето въ тоя день се по
каза въ пурпурно - кървави
одежди и съ пламенните си
лжчи обле земята като съ ог«ени езици и предвещаваше
ужасътъ, който предстоеше да
приживее человечеството. Пти
чките неспокойно запрелитаха,
хората се пробуждаха съ едно
смътно неразположение, тър
кайки нервно очи и неохотно
«ставаха отъ леглото.

Крачното предчувствие.
Още отъ ранна сутринь по
улиците на големия градъ се
забелезваще усилено движе
ние. Млади и стари хора, съ
средоточени въ себе си, потъ
нали въ грижи, съ набръчка
ни чела и унили лица бързаха
за некжде мрачни и мълчали
ви. Каруци се блъскаха по не
равните улици на градътъ; изъ
купчинките сметъ псетата пла
хо си подаваха главите и до
ри некое отъ техъ жаловито
извиваше гласъ; автомобили

налъ въ противоречие еъ себе тията,-тъй както буйния потокъ
си. За това пъкъ критиката отнася гнилите дървета. За
на другите въ всеко време е държавата ручеятъ е още поедно огледало за него; той ни опасенъ; той може да отнесе
кога, не требва да я избегва. и дънера и градината, на коя
Политиката не е непроменяема. то той се намира. За да бжде
Който следъ неколко, следъ .10 трайна политиката въ всеко
или повече гоаини, стои на ед време, требва да бжде не са
но и сжщо место, той рискува мо популярна, но и явна, да
да бжде отнесенъ отъ съби понася и критика".

всичките етапи на~ развитието
на могъщата римска империя
критиката, словото, печата не
еж били забранени, а най-ши
роко упражнявани. Критика
Персе не пощади й всеизвест
ния сатрапъ Нерона. Полити
ческия, обществения животъ,
управниците, водачите найостро еж биле критикувани отъ
нема да приема на именния си день.
бащата на сатирата Луцилина
Хорация, Юаинала й др. На
предналите културно и поли
тически държави отъ новото и
новейшето време длъжатъ то
ва първенствующе место на
свободната критика, слово и
Б. Вакъвчиевъ.
печатъ.
Политическия, обществения,
Майчинъ съиь.
частния животъ, управлението
Падна бнееръ — майчина съязнца,
(общинско, окржжно, държав
но) управляющите и др. пре
Клета майка — сънь сънува чудень:
минали презъ чистилището на
Мила рожба ~ капчица роенца
критиката, полемиката, сати
Свидна енна, славен ранобуденъ;
рата, анализа обеждени съ сво
бодата на печата,, могатъ да
Дойде рожба дарове донесе:
достигнатъ своето съвършен
Стари майци — свилени атлази,
ство. Високо просветения, съз
На сестрица — сребърни чапрази,
нателния политически народъ
Старъ бащица — злато и елмазн. '.[.'•
с а м о . с ъ тия с р е д с т в а
може да си създаде образцо
Дойде рожба дарове донесе :
во управление, безупречни во
За отмЪна — майци — помощница,
дачи и да си устрои благовид
но добруване. Изпадне ли въ
Радость сестри — гиздава сестрица
безгрижие и забрава, изостави
Обещана татку — цвЬтъ орлица.
ли тия с р е д с т в а , той ще
Екна радость, сбра се цЬло село,
търпи диктатура, тъпкане и ще
носи тежкия кръсть на своята
Майка на хорото — най на чело,
запуснатость.
А до нея — щерка —еннъ— снахица
И на края старецъ — съ оканица...
Младия държавникъ, властникъ, управникъ, общественикъ
Трепна майка — рипна сънъ припомни "
който познава историята, жи
Па заплака и коса заскуба;
вота, прогреса, социалогията
и др. търси критиката же
Сннъ убиха в' битка вЬроломна,
лае я и поощрява словото,
Млжъ и щерка •— скорощна загуба.
печата,
Приятеля на „Железния канцлеръ" т Бисмаркъ предава
некои негови забележителни
мисли;-, л •;*•
' ;,
„Никой не требва да си пред
ставлява, като е станалъ единъ Свещ. Иорд. Сватославовъ,
1 . . . . . . .***..-'-.
. v * « " - < y ; ••
пжть ринистъръ, държавникъ.
съновникъ, че той требва
да
минава за най-способния,,; найпредвидлиаия, че..той е найсилния умъ. Такива държав Културния подемъ на единъ националностьта, а чрезъ преници, които мислятъ единстве народъ зависи отъ ржководни- водътъ на евангелието — вена своята система на управле те начала,, които еж сложени рата. Българите, които по ду
ние за,най-добра, които не да- въ неговия' животъ. Тези на мите на Черноризецъ Храбъръ:
ватъ да издигне, глава мнение чала еж юздите, които направ-' „яко погани сонще чертае
то на другите, които задръст- ляватъ живота на народите ехонъ и гадаехонъ" съ тия
ватъ пжтя на общественната презъ вековете. Светите бра светли начала излезоха отъ
мисъль, еж хора не само за тя Кирилъ и Методий чрезъ варварството. И до като те беслужаващи съжалението ни но славянската писменность заве ха закрепнали й всеобщо по
и.хора, които водятъ своя,на щаха такива началана българ- читани отъ целокупния народъ.
родъ по.тъмни, неизвестни пж- зкия народъ:' а те еж право България въ историческия си
тища. Дзъ вервамъ искренно, славието и- националностьта. жиаотъ остави само величие и
че на земята не е имало, дър Чрезъ писменостьта се закре мощь. Вера и народность, на
жавникъ, който да не е пад- пи езикътъ, следователно — родность и вера еж били рж-
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ай националность.

префучаваха отъ време на вре
ме и съ тревожните си сигнали
усилваха още повече мрачното
предчувствие, което бв обхва
нало ВСИЧКИ.
•''"''•:•

бутилки и стакани или безцел
но бродеха по улиците. Явно
бе че всички предчувствувайки
големото събитие, не можеха
спокойно да стоятъ подъ своя
i покризъ. И това предчувствие
|1 бе общо—ж,ени., и мжже* млайдскчятъ день.
По.обедъ тежкото настрое :ДИ и стари;.— .всичко бе изние още повече се усили. Ка лезло. на улицата.
то чели самата природа предчувствуваше ужасътъ и бе раз Въ потаяннт* г щ н на нощьта.
перила крилете на непоносима
Нощьта простре надъ голе
жега и задуха. Огъ горещина мия градъ своя.;черенъ саванъ
та улиците се попукаха и раз- И го потопи въ цепроницаемъ
небитиха; цели облаци : прахъ мракъ като се силеше да засе носеха неспокойно изъ въз були тревогата която предстое
духа. И, подъ тази задушна и ше да се разрази презъ но
тежка атмосфера хората ед щьта.. Всичко туптеше презъ
ва се влачеха поемайки съ мъ тази страховита нощь. Даже и
ка дъхътъ си. Други пъкъ от уличните лампи • боязливо из
чаяно се б е х а натъркаляли даваха своята светлина. Много
подъ хладните сенки на дър отъ техъ и сьвсемъ беха пре
ветата или подъ опънатите тен- станали да светятъ.
ти на кафенетата.

Приближаване на бурята.
Това затегнато състояние на
духовете привечерь изведнажъ
се преобърна въ едно нервно
състояние. Заведенията, лока
лите и улиците на града из
веднажъ се залеха съ хиляди
и хиляди хора, които възбуде
но дъвчеха нещо, изпразваха

ководните начала- на славнигк
епохи на Царь Бориса, Симеона и Ясена:И. Но когато верата е отгледала или съзнанието
за националноситЬ е било похитено, тогава еж наставал»
упадъкъ, безвластие и анархия.
Веднажъ юздите разкъсани»
българския народъ естествено
се връщалъ къмъ варварство,
изразено въ жестоки общест
вени борби, нетърпимость, ка
то най-после попадалъ е вт»
тежко политическо и духовно
робство.
Православието и народностьта и въ новия ни обществент»
и държавенъ животъ не бие»
да бждатъ разслабени и пре
небрегнати. Историята не знае
милость. Законите, които управляватъ развоя на нарорцт%
еж неумолими. Народъ, който
се опитва да скжса резко съ
праотците си, той неминуемо
дълбоко ще разстрои вървежа
на историята си. Бълггр:кия
народъ винаги е ималъ своите
великани, които като стражаа
еж бдели за правилния ходъ
на културния ни жиаотъ. Tfexната мощна мисъль и Е оля ка
то брегове еж отправяли тече
нието на историята ни за са»
мостоятеленъ държавенъ и духовеиъ живот ь. Патриархъ Евтими, Отецъ Паиси, Софронк
Врачански, Раковски, Левски,
Ботевъ и други плеада еж чер
пили винаги мждрость отъ на
шите праотци на веровъ, националенъ и културен ъ жи
вотъ — братята Св. Кирилъ и
Методи.
<
И колкото по-вече българ
ския народъ съзнателно и до
броволно се е подчинявалъ на
своите гении, толкова той.се
е радвалъ на благоденствие и
свобода. Правдславието и на
ционалностьта |винаги еж съз
давали у българския народъ
вътрешна дисциплина, която
се е явявала като най-силниятъ отпоръ противъ всички на
пали. Които еж, застрашавали
сжществуванието на народа
ни. И ако искаме да сме силенъ народъ и бждащето ни
да бжде светло, налага се на
всички ни да придобиемъ тази
дисциплина на православие и
народность. Не можемъ ли ла
сторимъ това самоволно, то'по
силни отъ насъ ще наложатъ
своето иго на народа ни. Но
това никога нема да стане, до
като завета на светите братя
дълбоко е залегналъ въ на
родната душа. ,

втори,, трети, четвърти. Само
въ неколко минути се образу
ва цела навалица.
— /Уръвъ, кръвъ потече! —
Тревожно се носеше отъ уста
на уста.

тите на две лица които осторожно пристъпваха безъ., да
разменять нито една дума, за
да не бждатъ чути и просле
дени. Едното отъ техъ като че
ли бе закрило лицето си съ
кърпа — вероятно, за да не
Окървавениятъ тротуаръ. бжде познато отъ некой мину
Изпълнявайки журналисти вачъ или полицай.
ческия си дългь, веднага се
Мистерията разнритр.
отзовахме на местопроизшест
вието. Навалицата може би отъ Съ осторожность, каквато
страхъ да не бжде уличена като подобава въ такъвъ • случай,
участница въ престжплението, тихо доближавамъ- до двете
се беше разпръснала, но на съмнителни лица. Когато нена
тротуара се аленееше пресна дейно изкочихъ и се отзовахь
човешка кръвь. Капки кръвь предъ техъ-тЬ видимо не мо
оросяваха пжтя и показваха жаха да скриятъ своето сму
следите на кждето е продъл щение. Но смущението имъ взе
жило да се развива събитието. своята кулминационална точ
ка когато съ единъ замахъ
за ржката тоя който
Посщнто-на преешшннето- дръпнахъ
си
укриваше
лицето и твърдо
Веднага проследяваме кър
вавата пжтека и съ помощьта му извикахъ:
— Стойте 1 Кажете, кой е виi на секретна нощна лампичка
Първата тревога.
новникъ за пролетата кръвъ
'успевахме
да
разкриемъ
сле
Неколко часа отъ нощьта
на тротоара?
беха изминали въ такова без дите на нанизътъ отъ капки
Той задавенъ отъ вълнение,
кръвь
които
ни
изведоха
въ
покойство. Препълнени съ ло
едва отговори:
една
мрачна
и
потайна
улица.
ши предчувствия, хората беха
— Лзъ . . . носътъ ми се
дошли до твърде възбудено
разкървави
. . . и още не спиПредъ развозша.
състояние и трепетно настрое
ра • • •
ние. Изведнажъ на улицата, до Въпреки непрогледния мракъ
светлината на една лампа спре който царуваше тукъ, ние усединъ минувачъ. Последва го пехме да забележимъ силуе
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Брой 3.

да служатъ единъ на другъ й ва по егоизмъ, и свидетелству а) Песимизмътъ — този фи
хората. Благосъстоянието на ва за своето нежелание да слу лософски мирогледъ, който
телото се обуслова съ правил жи за ближния си.
представлява живота въ черни
ната Д-БЙНОСТЬ на всеки членъ. Самите самоубийци еж от краски и създава въ душата на
отъ Бога и искупена отъ Исуса „Страдае ли единъ членъ стра- говорни предъ обществото и човека печално настроение,,
!.
Христа.
Богъ е създал ъ чо даятъ съ него всичките чле не могатъ да се оправдаятъ съ което свършва съ трагически
Въпросътъ за самоубийство
то е единъ отъ важните зло века по своя образъ и чрезъ нове. слави ли се единъ членъ туй, че твхното сжществова- край. Главните представители
на песимизма — Шопенхауеръ
бодневни въпроси въ общежи това е определилъ неговото съ него радватъ се всичките ние е безполезно.
тието. Самоубийството е едно назначение, което се състои членове". (1 кор. 12, 26) казва Този, който обича себе си и и Хартманъ — макаръ и да гогголемо зло, едно тежко бре въ развитие и съвършенствова- апостолъ Павелъ. И благосъс ближните си, когато се грижи ворятъ, че животътъ е зло, не
ме, една страшна епидемия за ние на силите и способности тоянието на обществото се до за своето благо и благото на битието е по-добро отъ битие
обществото, Въ епропейскигь- те, дарени му отъ него, У са стига само съ съвокупнитБ у' другите, никога квма да се то, пакъ не удобряватъ само
държави, както и въ Бълга моубиеца не сжществува тая силия и трудове на всичките реши на самоубийство. Но пре- убийството. Песимистътъ не се
рия, то е станало болесть, любовь. Защото, туряйки край негови членове. Отъ тая естес стжпностьта на самоубийството отказва отъ живота, а е недокоято взема доста жертви. на живота си, той поставя твена и необходима свързка не се ограничава Сь това. Въ воленъ само отъ условията, •
Вс%кидневниятъ печатъ е пъ- точка на своето, развитие и на хората помежду себе си човешката природа лежи дъл при които той прекарва живота.яенъ съ известия за самоубий съвършенствование и доказва, Християнството е дало животъ боко стремежъ за самосахра- б) Тежките условия " на Съ
ства. Образовани и необразо чд е безразеждно самолюбивъ на учението, че всички хора нение, както споменахме по- временния животъ, увеличение
вани. богати и бедни, мжже и и тъсенъ егоистъ. Онзи, който еж деца на Бога, всички еж горе, тоя стремежъ е даденъ то на нуждите на съвремен-жени, възрасхни и деца се ли- люди себе си, се управлява братя между себе сн и всички отъ Бога, както и заповедьта ниятъ човекъ, при невъзможадаватъ отъ своя животъ. Защо? отъ разумъ и нравственъ за- иматъ високо свърхестественно да обичаме ближния си е да ностьта да ги удовлетвори; уве
-— Едни — отъ неизлечима бо конъ, и схваща правилно свое назначение. Християнската о- дена отъ Бога. Самоубийство личението на бедностьта, про
лесть, втори — отъ несполуч то назначение." Който придо бичь къмъ ближният ь се про то на тия основания е престж летариата и пр.
яива любовь, трети — отъ рев бива разумъ обича душата си, стира до самоотвержение. Не пление противъ Бога.
Тука се явяаа въпросътъ за
яость, четвърти — отъ накър който пази благоразумие, ще обичь, а най-тъсенъ и грубъ
борбата
на сжществуванне. Теж
егоизъмъ
проявява
самоубие
нена честь и пр. и пр. Обще найде благо, но който отхвър
IV
ки
условия
на живота, нещас
цътъ.
Самоубийството
отъ
туй
ството, следователно, е длъж ля цъломждрието. той презира
тия
разочарования
и др. сжщегледище
е
пр-вко
нарушение
Самоубийство
като
престж
яо да вземе мерки зл премах- душата си" — казва премждри
ствували
еж
и
пс-преди.
Защо
на
заповЪдьта:
„да
възлюбишъ
пление противъ Бога,
ванието на това зло, или за Соломонъ. (Притчи, 19, 8 —
сега хората при тая обстанов
ближния
си
както
себе
си
15,
32).
Любовьта
къмъ
себе
ограничението му. Какви мерки
Има ли право човъкъ да се ка се самоубиватъ?
какви средства требва да взе си дава на човека стремежъ (милч. 22, 39).
самоубие, безъ да наруши сво в) Високомерното отношение
ие? Ьго въпросътъ, на който къмъ благо, къмъ добро. Яла
Като членъ на семейството ите обязаности къмъ Бога?
следва да се даде отговоръ, какво благо преследва самоу си, самоубиецътъ е престжп- Философите различно еж от на съвременния човекъ къмъ
'.. Въпросътъ. за самоубийст биецътъ? Той бъга отъ жи никъ за това, че той се отказ говорили на този въпросъ. Со- живота, на излищието само
вото е билъ разгледанъ пре- вота, ржководейки се отъ же ва отъ изпълнението на све- кратъ е казалъ, че човекъ мнение и гордость, изгубвание«мущественно отъ паталогията, ланието на самоуничтожение. щеннигв си семейни длъжнос принадлежи на Бога и не мо равновесие въ пуха при коетокоято разследва физическите Но нима небието е благо? Дко ти. Вместо благодарность на же по своето желание да на- личното чувство взема надмо
причини на самоубийството, самоубийството е противоре родителите си, той имъ отго пустне поста си, на който е щие надъ всички разсжжденияпсихиатрията. която изследаа чие на естевтвения стремежъ варя съ черни неблагодарнос- поставенъ отъ Бога. Напротивъ Съвременниятъ човекъ дейст
душевните причини, отъ ста на самосъхранение, ако то про ти. Дълбоко може да пад стоиците, последните изрази- вително е заразенъ отъ гордостъ и то благородна гордость тистиката, която изучва него тиворечи на истинската хри не човекъ, който се отказва
на нравственото съзнание ••
•
• б
вото численно проявление: отъ стиянска любовь къмъ себе дч служи на тия, които еж му тели
Р
на
гърците,
еж
въздигали
са-,
у
ки
самоубиецъ,
ВСБ
м
си,
то
се
явява
несправедлисоциологията, която изследва
служили преди и съ които е моубийството на степень на „
' „ ' „„,,, '
обществените причини, отъ вость и престжпление кьмъ билъ съединенъ съ връзсигв нравствена доблесть и еж ви- Действително високо напрежение на самолюбие сжществува.
юриспруденцията, която опре себе си. Казватъ че, injuria на природата.
ждали въ него жертва, прият Самолюбието,
като естественно
деля степеньта на юридическа sibi поп fit — че несправедли
на на Бога. Който доброволно
та вменяемость на самоубий вость на себе си никой не Човъкъ е членъ на общес се самоубива, той възвръща чувство, всекога е било приството; отъ моралътъ и рели може да върши, че справед- твото и на държавата, общес на Бога живота си по-добре сжще на човека. Защо страгията, които изследватъ дълга ливость и несправедливость твото е оная среда, гдето чо отколкото го покучилъ. Въ но хътъ оть общественно мнение,
се развива и прекарва
чувство на срамъ отъ лишение
яа човека къмъ себе си, къмъ предполага друга личность, векъ
животъ. Безъ общество вата философия (Давидъ Хюмъ, на добро име сега побужда
ближния си и къмъ Бога, из сш.Какъ да назовемъ тева, кога своя
Монтескю,
Руссо
и
др.)
самоу
трудно може да живее.
мнозина да се самоубиватъ. ма
хождайки отъ гледището, че то човекъ не уважа изисква човекъ
дългъ е на чове бийството не е престжпление, каръ позоръ и безчестие да
самоубийството е актъ на чо- нията на своята природа? Пра Нравственъ
ка, по неговите сили и въз- Въ света всичко е подчинено
пЪшка свобода, извършенъ въ вилото на справедливост ьта можность, да <?лужи на обще на всеобщи неизменни заксни, сж сжществували всекога ?*
" съзнателно състояние. Не тр-Ьб- казва: .Дай вс-ккику своето" ството, внасуйЙи въ него всич създадени отъ Бога. Живите Причината лежи нъкжде поява да смесваме неволното са (stiun cuique). Ho защо човЪкъ ко добро И оНвгородно. борей е ж т е с т в а , озарени cV големи дълбоко, .
моубийство, извършено въ бо не е длъженъ да даде длъж ки се съ noROUHT'fe и . неспра й духовни сили, сж подчинени : Истинен ата ; причина-ни, уве
лезнено състояние съ съзна ното на своята личность? Защо ведливостите. Вместо да съ < сжщо на тия закони. Светов-личението на самоубийствата^
телното самоубийство, произ- той да не уважава неотемле- действува за благосъстоянието ниятъ животъ се извършва въ сегашно време се заключа
жодяще въ здраво състояние ните свои права, да удовлет на обществото, той му причи безъ всеко отношение къмъ ва въ духовното настроение и
«а духа. На доброволното са вори естествените и необходи нява щета, загуба, поражда интересите и положението на направление на съвременното
общество, т. е. въ неправилнимоубийство ще погледнемъ ми потребности на своята при нови сълзи, нещвстия и пр.
човека, и последниятъ се пре- ятъ възгледъ на живота, въшкратце отъ нравсшвннчо — рода, безъ които не може да
доставлява на своите собстве
християнско гледище. Фило сжществува? Нима самоубие Давидъ Хюмъ (The philoso ни сжждения. Следователно, неразбирание неговия смисъль
phic
1
w
rks),
Монтескю
(Espr
и значение, въ забравяние на
софите — моралисти еж "раз цътъ при това не е искалъ
ако човекъ се нуждае, бед
гледали въпроса отъ три точ отъ други да не му отнематъ it de lots и др.), Руссо (La n u- ствува и доброволно се отда високите нравствени начала, въ*
ки: отношението на човЬка живота? Самоубиецътъ нару vele НЙ1 is ) се явяватъ за лечава отъ живота, то той ни недостатъкъ на идеални стрекъмъ себе си, къмъ ближния сн шава правилото на справедли- щитници на самоубийството и какъ не действува противъ во- м е ж и ' в ъ чрезмерно себеотдавостьта и извършва престж разсжждаватъ, че човекъ, кой „„,= u , L .
м къмъ Бога.
Trvtfio, „» , я . ване на външния светъ, въ из
то доброволно напуска живота лята на Бога. Требва да за
пление къмъ себе си.
начинъ за външни бла
бележя,
че
всичките
доказа лишенъ
само престава да твори добро
га,
а
главно
въ ослабление веII.
и че ако има и несправедли телства въ защита на самоу рата въ Бога и въ бждащия»
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Самоубийството, като пребийството
се
изказватъ
отъ
вость, то тя е нищожна. Вед«тжпление на човека. про- Самоубийството като прес нажъ обществото, основано на хора, които отричатъ битието животъ.
Защо млади хора се самоу
тъпление къмь ближния си. взаимность, не ме удовлетво на личния Богъ.
тивъ себе си.
биватъ, когато не сж изпитали
По
християнскотоучение
жи
рява.
то
азъ
не
съмъ
длъженъ
Известно е, че чувството на- У когото нЪма истинска лю
ни радостите, ни горчивините
самосъхранение е развито у бовь и справедливость къмъ да му служа и имамъ право вотътъ е даръ на Бога. Богъ на живота ? - Самоубийството»
човека. Неприятна е мисъльта самия себе си. той не може да да се откажа отъ него. Тол- творецътъ на света е винов на млади хора е справедлнвоза смърть на човека. Той иска люби и да бжде справедливъ козъ по-вече не съмъ длъженъ ника на нашия животъ. „Гос- изобличение на съвременаотода живее, да се радва на жи къмъ ближния си.
| да служа на обществото, ако подъ умъртвява, и съживева, възпитание. Edrard (Du suicide
низвади въ адъ и възводи —
вота. Това значи, че стреме- Човекъ се радва и живее само съмъ бреме за него.
(Иар. 2, б). Богъ е далъ на чо etc) казва: Тази печална накжътъ му да живее е дълбоко не за себе си само, но и за
лонность, известна въ градо
Тия разсжждения огъ рели
якорененъ въ природата му. други. Неговиятъ животъ.е те- гиозно гледище дишатъ съ века земния животъ за да мо вете, изобличава социалните.
же
да
се
приготви
за
бждаКато имаме предъ видъ туй сно и органически свързанъ съ грубъ и тесенъ егоизмъ и съ
влияния на епохата. Въобра
стремление, ние не можемъда живота на ближните. На сво- безсърдечие. Нека обществото щия небесенъ животъ. На жението на децата се развива
стоящия
животъ
не
е
цель,
той
не дойдемъ до заключение, че ито раждание, възпитание, об да бжде лошо, нека да не от
твърде рано и става живо отъ.
самоубийството е едно явно и разование, обществено поло говаря на нашите идеали, но има значение за другия по-ви- четение на романи и вестницисокъ
и
небесенъ
животъ.
За
грубо противоречие на него. жение, щастие, успехъ, и въоб истанския християнинъ търпе
и пр." Farlet (Du suicide et de
Самоубиецътъ, следователно, ще на своето благосъстояние ливо ще понася всички нес дачата на човека тука е само Thyprcondrie)говори: „опитътъ.
да
се
развива
и
съвършенствус е движи противъ своята при човекъ длъжи не саио на се праведливости, злословия, зло
доказва, че изнеженното въз
рода и нарушава основните бе си, но и на своите ближни. ба, ненависть, вражда и ще ва. Каквото посеешъ въ зем питание прави децата печални,.
ния
животъ.
такова
ще
пожезвкони на неговия творецъ. У Той не може да живее само- отговаря съ обичь. Защото
гневни надменни въ своите же
дивите народи, живущи изоб тенъ, безъ помощьта на бли- самъ Исусъ Христосъ е отго- нешъ въ бждащия животъ.
лания. Това особенно се забещо до прирндата и повече жнич си, да достигне щастие варялъ на враговете си съ о- Казватъ, че Богъ е далъ на лезва въ високите класове на;
следващи ествественитв си ин и съвършенство само съ соб бичь, съединена съ кротость и човека свободна воля, по си обществото, гдето особенно сестинкти, самоубийствата рЪдко ствените сили. Ц-влото чове смирение. Той храни любовь лата на коята може той да се изтъква това мегко възпита
се случаватъ, а у образовани- чество представлява единъ къмъ предателя ученика, и мо разпорежда съ своя животъ, ние на децата. Тази ранна кул
Т-Б — често и се усилватъ само живъ организмъ, членовете на ли се на разпятия кръстъ за както намери за добре.
тура, която извращава чувствисъ разпространението на ци който еж'Свързани съ тесна, своите палвчи и мълви: „Отче Несъмнено, човекъ е свобо- телностьта и отправлението на?
вилизацията.
неразриана органическа свър- прости имъ, защото не знаятъ денъ, но той може да се раз нервната система, може да има
Вродениятъ у човека ин- зка. Япостолъ Павелъ е ка- канво правятъ" (Мат. 23, 35). порежда съ живота си съобра за последици аномалия, която
стинктъ на самосъхранение, залъ: „така и ние MHOJOTO ед О, колко възвишени, колко тро зно съ оная цель, каквато му кара къмъ самоубийство. Само
съ развитието на самосъзна но ТБЛО сме нъ Христа, а все гателни, колко любве обилни е оказана отъ Бога, именно въ християнско възпитание де
на нравствено усъвършенству- цата и всички могатъ да намение и самоопределение, се ки отъ насъ сме членове единъ слова!
вание.
Човекъ има право само
на
другъ"
(Рнмл.
12,
5).
„Яко
изразява въ форма на нравст
Самоубиецътъ не може да да се ползува отъ живота, но рятъверносредствопротивъсавена длъжность —любовь къмъ беха били всичките единъ бжде
безполезенъ членъ на не да го уничтожава. Живо моубийство, само християнскисебе си, Словото на Бога не членъ, где щтЬше да е Т-БЛО-1 общестцото,
да бжде бреме, и тътъ всекога остава собестве- ятъ образъ на мисли може да пооежжда туй чувство, а го при то? Но сега членове еж много] да ^звършва несправедливость.
млри човека съ действител
ема като м-Ьрило за любовь а ГБЛОТО едно и не може око-: Той самъ е виновенъ въ про ность на Бога. Следоввтелно ността, каквато и да е тя.
тоя, който уничтожвва живота
къмъ ближния си: „да възлю- то да каже на ржката: нъмамъ
Защото по своя воля си,' върши престжпление про На въпроса какви средства
бишъ ближния си, като себе потреба отъ тебе, или пъкъ тивното.
не е пржелалъ да стане поле- тивъ Бога.
требва да се взематъ за от
сн (Мат. 22,33). Истинската главата на нозете: немамъ по зенъ,
уничтожиль е всека въстранението на тая наклонность
християнска любовь къмъ сами треба отъ васъ." (1 кор. 12 — iзможность
Причините за увеличение къмъ самоубийство? ние отго
на
изправление
и
по
себе си се основава на съз 19—20). Както членовете на' лезно служение на ближния
то на самоубийствата.
варяме: Християнското възпи
нанието за висотата на човеш ТБЛОТО служатъ единъ на си,
на
обществото.
Който
се
тание, верата въ Бога и бжПричините
за
увеличението
ката призода, .като създадена другъ, тъй служатъ и требва лишава отъ животъ, действу
на самоубийството сж неколко: джщия животъ.

Самоубийство.

две праздменства
въ д.*Чифпикъ.
: Днесъ въ Доленъ Чифликъ
ще се празднува тържествено
патрония праздникъ на Горско
то Трудово Стопанство „Тича"
Поканени еж да приежтетву
натъ нЪкои отъ министритЪ,
всички официални власти, кул
турните и спортна организации
въ града, а сжщо и граждан
ството. По този случай тази
сутринь бе пуснатъ отъ Варна
увеселителенъ влакъ съ 50о/о
намаление.
•.....•
До вчера се знаеше, че на
тържеството ще прислпттвуватъ министригв Молловъ и
Спавейко Василевъ. Управле
нието обаче е било уведомено
снощи кжено, че Славейко Ва
силевъ .нъмало да дойде поне
ж е требвало да приежтетрува
на гЛлековитъ тържества въ
Татаръ-Пезарджикъ.
Патрония праздникъ на Сто. панството съвпада и съ откри
ването днесъ на новата дърво
делска фабрика за използува
не осгатъците отъ дървесина
та, при сжщото стопанство.

Стр- Г. „

Варненски Вестникъ на Вестниците

Бр. 3,

поел
договори съ Турция.

чдсъ

j-WAPH^IUll I f l M H f
ВАШ, шгь /Ат .ji „ u f

Балдуинъ и вжглекопачнте
Лондонъ, 22. Балдуинъ от
говори на въглекопачигв, че
новъ разговоръ е безполезенъ
София 23. Внесениятъ в ъ j докато се подържа досегашноН а р о д н о т о с б р а н и е СКЛЮ-JTO поведение, но е готовъ да
•ениятъ д о г о в о р ъ з а при- го}приеме, акопредложатъ при
ятелство м е ж д у Б ъ л г а р и я емливи условия.
Отговаряйки на собствени
и Турция е с л о ж е н ъ з а
ците на каменновъгленнитв ми
гласуване в ъ с р ъ д а .
Ц е л а т а о п о з и ц и я с е и з  ни, Балдуинъ изказа съжаление
казва п р о т и в ь този дого
Римъ, 22. Разговорите меж
воръ.
ду
Мусолини и италиянскиятъ
Вврва с е , ч е часть о т ъ
мнозинството щ е бжде про посланикъ въ Албания се ечит и в ъ този д о г о в о р ъ по ис татъ о т ъ дипломатическите
кането на тракийци, които кржгеве като имащи междуна
с« о щ е т е н и много в ъ свои родно значение.ГБ и н е ^ е с и .
София. 23, Четирма младежи
Въ случай на е д и н ъ н е на около 12 — 15 г. отивали
благоприятенъ в о т ъ на nap- ; всека вечерь до Царския реламента щ е бжде з а с е г н а т ъ мисъ, дето отъ вагонитъ и л о б и в ш и я т ъ м-рь на в ъ н ш КОМОТИВИГБ изваждали тржби
раб. К а л ф о в ъ , к о й т о е склю- и други материали, които про
ч и л ъ д о г о в о р а отстрана на давали на килограмъ.
правителството.
Крадцигв еж заловени.

Ниозннствота и опозицията.

Положевието въ Полша.
Свикване на Диетата.

Конгресътъ
иа нац*он. лнб. Партия

Варшава, 23. Въ ежбота 2 ч.
Търново, 23. Тази зарань съ
сл. пл. председательтъ на Ди- всички влакове пристигнаха деВарнен. Гр. Драм. Театръ етата Ратаи заяви официално.
л е г а т и т в З а конгреса' на Наци
ще открие летния театраленъ
сезонъ съ баладата „Нераз въ Народното събрание, че е ; о н а л ъ . л и б е р а л н а т а партия. Отъ
делни" отъ нашия младъ поетъ натоваренъ отъ председательтъ t л а Б ъ л г а р и я пристигнаха 617
и д е л е г а т ^ и 2 700 гости
;Д. Ю. Грънчаровъ, която се на републиката да свика Дие-. к
тата
въ
Варшава
на
31
май
10
|
Конгресътъ
се откри въ 10
разучава подъ режисурата на
часа пр. оо.
часа въ читалищния салонъ
г. Г. И. Доневъ.
„Язъ получихъ— кага той га- о т ъ г . Д - р ъ Шишковъ, адвоПозволено е на Петко Хр. ранция отъ правителството, че к а т ъ отъ Търново който каза
.Бояцжиевъ отъ Пловдивъ да събранието ще се Цползува с ъ | „ Щ а с т л и в ъ се считамъ,
дири каменна соль въ земли пълна свобода; ако въ после- ч е В ъ тази зала въ която лището на с. Джиздаръ-кьой — дния моментъ забележа, че сво-! берализма бъ провъзгласенъ
Каравеловъ,
провадийско, при запазенъ пе- бодата на събранието е зас-| Н а времето отъ
трашено отъ никога, ще отле- Цанковъ и пр.,; мога да позриметръ 330 хектара.
жа датата на свикването и щ е ; ' Д р а в я третия редовенъ конСрока за застрояване на раз- опредвля друго мьхто.
j г р е с ъ на националъ-либералдаденигв отъ общин. комисия
ната
Язъ
разглеждамъ
в
ъ
п
р
о
с
а
партия. Възобновена след
з а Т'.'П. С и Т. 3; С , на без- дали новоизбраниятъ предсе- ;събитията
преди 5 години
цомнит-fe варненски граждани датвл4 требва да {даде клетва ..и сплОтенд отъ
на^^иал-ь-либералмътгагсег ечите, че започва да въ Полша или въ Познанъ т н а т а п а Р г и я f е; явява днесъ
тече етъ Йена на тегленето на Чраковъ, за да се докаже Г™ к ъ з а fa подчертае своето
жребие за вевка груба от- по този начинъ единството на<еД" НСТВ0 за благото на народа.
дълно.
„България, макаръ и побъдържавата, но o n e не съмъ
Кризата в ъ страната, осо взелъ решение по този въ- дена, както и Германия, се бо
ри съ всички;сили да изплува
бено въ града ни взима отъ просъ."
отъ днешното положение.
день на день по големи ризЖенева, 22. Белгийскиятъ
мъри. Прззъ м. месецъ еж делегатъ Де Брюкеръ е опре„Въ тази зала ние, нациопротестирани въ града ни на дъленъ отъ редакционния ко- налъ-либералитъ заявяваме, че
разни тьрговци и частни лица митетъ за докладчикъ на ко нъма да допуснемъ смущение
460 полици, а презъ т. м. днев мисията за разоржжението.
въ нашитъ редове въ борбата
но се протестирватъ по 20—25
за издигането на страната. Ние
пол-ши.
.
вадимъ доказателства, че въ
народа има единство, че оно
Мигалата седмица еж при
ва желание за ползотворна ра
Парижъ,
22.
Боеветтз
въ
Ма
стигнали въ варненското при
бота, което -е сжществувало у
станище само 4 парахода — роко ВЪ ПССЛ2ДНИГБ некОЛКО всички среди, остава и днесъ.
•дни
еж
взели
ожесточени
раз„Сатурносъ" разтоварилъ 51 т.
- „Вземете примъръ отъ Кеколониалъ, а товарилъ 300 т мъри. Рифянитъ еж дали много малъ Паша, който посочи на
убити
и
ранени.
кюспе. „Квирнале" — разто
Турция- спасителния пжть, и
варилъ 64 тона разни стоки.
извоюва за турския народъ
„Сипталъ" — разтоварилъ 33 Повишението на ф р а н к а благата на независимото съ
Парижъ, 22. Вестниците контона железария и „Карнаро"
ществувание, само благодаре
товарилъ 300 гона царевица. статиратъ, че вчера се отбе- ние на национализма.
лезва повдигането на франка
яйца, кокошки и др.
зъ Ню-Иоркъ и Лондонъ.
„Когато единъ народъ има
В.. „Матенъ" подчертава, че високо чувство-на националиО ч а к ч а т ъ с е да пристиг
натъ презъ този сезонъ много всички французки книжа вчера зъмъ, то побъдата е винаги на
повече курортисти. По голяма показаха значително повише страната на този народъ".
Следъ това конгресътъ из
та часть отъ стаите въ стопан ние.
бра разните комисии по про
ството Св. Константинъ еж ан
Парижъ, 22. Съобщаватъ отъ верката на пълномощията, по
гажирани. Между желающитЪ
Бейрутъ:
да посетятъ курорта ни има
резолюциите и-т, н.
Де Жувенелъ обещава ам
такива отъ Прага. Букурещъ,
Подйръ избора на КОМИСИИ
Цариградъ и др., които еж ве- нистия, ако враждебнигв дей ТЕ се прие да се образува ма
ствия
се
привършатъ
до
20
^че ангажирали стаи въ сто
дни. Опростена е наложената нифестация изъ града.
панството.
глоба на Дамаскъ.
Манифестацията мина начело
За да се даде обаче, по-го
съ музика к п л а к а р д и презъ
лъма възможность да се посъглавнитъ улици, които бъха оти курорта ни, изисква се,
кичени съ национални знамена.
наемодателите на сезонни стаи
Берлинъ, 22. Голъмъ брой
и апартаменти въ града да комунисти пристигнаха въ Бер Народътъ акламира г внушител
бждатъ по-умерени въ иска линъ съ специални влакове, ното множество на конгресиснията си. За ц-^льта, кметство лдящи отъ всички страни на титъ. Между плакардитъ личето наскоро ще излвзе съ единъ Германия за да взематъ учас xaj „Искаме наборна армия";
апелъ, къмъ гражданите—нае тие въ голямата демонстрация „Искаме вдигане на репарациHTt", „Искаме .въвеждане на
модатели въ горната смисълъ. която ще стане утре.
пропорционалната избирателна
Многобройни руски делегати система" и т; н.
' Театралната д и р е д к и я
„Театръ и Музика" е наема за донесоха надписи, изпратени
Манифестацията се спре на
предстоящия летенъ сезонъ оть съвътските организации.
Кино-Театръ „Лада" и е анга Цълата полиция ще бжде на Марно-пЪле. Тукъ 6txa издиг
жирала нови филми отъ аме кракъ презъ време на демон нати три трибуни отъ които
риканското филмово д.во „Ви- страцията. На армията е даде говориха едновременно: Стелиамъ Халквисъ" и Виенския на заповедь да не излиза отъ фанъ Пешевъ отъ Варна, Велковъ отъ Бургазъ и Тоушекъ
казармата.
Кино-театръ „С к а л а,"
Новия театръ в ъ Варна ще минчичъ въ берлинъ отъ Видинъ.
се именува Кино „Театръ и
РечитЬ б-fexa съпроводени съ
Берлинъ, 22. Тукъ се очаква общи ржкоплъскания и удобМузика и ще бжде откритъ
•въ началото ни м. юний т. г.Нинчичъ.
рения.

Штш боеве въ Мароко.

Демонстрация на мщшШ.

\

Всеки 10 д е н а по

1 3 вида

модели най последни
Европейски фасон»
само при шапкарска
та фабрика

(до новата турска ба
ня). Приематъ се за
боядисване и префа
сониране всЬкакви
дамски сламенишап
ки.
^

ТЮТЮНЕВАТА ФАБРИКА

МОМИЧЕ"
% И. К. Двгериниди - Варна

ш

)У

на

Произвежда хубави и
ароматични папироси.

лв, е Пжтеводнтедя ма Варна

ш
w
т
w
I
ш
<

съ последния п л а н ъ на града,
указателя на улиците и описание
на града и околностите му съ
;—•; . исторически бележки.-Уу^г

н

-4-

ЧААДДАЛДЗАААЛЛАА^
А. И.
ЮВЪ - ВАРНА.
За телеграми: МЯНОВЪ—- Варна
Кжща основана въ 1908 г.
Представителство на чужди и м-Ьстни фирми за разри арти
кули. Управитель и депозитьоръ въ България нз фирмата
MflRSINl & ROSSI — TORINO за ВЕРМУТЪ, Фернетъ, Хининово вино, вино Нсти и др.
Депозитъ на разни солени и консервирани мастни и иност tonffi
ранни риби. Балкански кашкавалъ и сиргне. •.
Пласистъ пжтникъ КОСТЯ Я. МЯНОВЪ

Продава се или се дава подъ наемъ
з д я н к е г о на Л н д о н ъ Т. К а л е н д ж и е в ъ , за Т ю .
т ю н е в а м а н и п у л а ц и я на улицитЪ „Търнов
ска* и „Македонска" № 100. V уч. Споразу
мение Т р а н д а ф ч л ъ Я. К а л е н д ж и е а ъ ул. „Бал
канска" № 25 гр. Варна.

Само при предстаеителството на
най реномираната фабрика за ш о к о л а д е н и и
захарни издЪлия с е п р о д а в а т ъ оригинални
п р о и з в е д е н и я на фабриката, винаги пресни и
при фабрични ц е н и . На я р е п р о д а в а ц и , бака
ли и пр. на н а к а л е н и фабричми ц е н и .
Магазина с е намира п о д ъ н о в о с т р о я щ е т о с е
з д г н и е на Ил. Милчевъ срешу п е ч а т н и ц а
.Кжнчо Николов ь".

ул. „Охридска^ № 25.

Телефонъ 397

Предлага при най-износни условия
Вършачки, жетсарки, сноповързачки,
трактори и други двигатели.
мелнични инсталации, машини и мото
ри, дизелови, нафтови и газоженни.

ft

Стр. 8.

Варненски Вестникъ на Вестниците

Брой 3

май

ИТДЛИЯНСКА и БЪЛГАРСКА
= ТЪРГОВСКА БАНКА = =
Централа: София, клонове: Варна, Бургазъ .,•'.
Капиталъ 24С00000 лв. — Резерви J1705000 лева.

Основана отъ: Банка Комерчиале Нталияна Мишо
Копнтолъ лири Нт. жоооооо-Ре?. mm Ит. ЗоОООШО
ВЯРНЕНСКИ КЛОНЪ.

Извършва всички банкови операции
КАСЕТИ* СЛУЖБА
Банката дава подъ наемъ касети за ценни кни
жа, бижутерии и пр. на най-износни условия.

Кредитна Банка
централа: София
Клонове: Варна, Русе й пловдивъ
Кореспонденти въ всички по големи
градове въ България и въ странство
Извършва всички банкови операции

Препоржчва специалните си служби
Влогове, Спестовни книжки, Сконто и
Инкасо на търговски полицч и Камбио
Депозмтъ и антрепозитъ иа стоки
Телеграфически адресъ: „Кредитбанкъ".
Клонъ: Варна.

V

Телефонъ 116.

Банката изд»ва: пжтнкшки чеково
(.Travallers'-cheques)
въ Янглийски лири, Италияиски лири, долари и
Француски франки, удобни за пжтници и cry-»
денти, платими въ всичките страни на света,
като . банкноти, безъ предварително изв-встие и
безъ формалности.

л

НС1НЙ6
София.

ДЮЛГЕРОВЪ

улица „Царь Борисъ" б, до хлъЛондонъ

Приема безсрочни и срочни влогове на найизносни условия до 20.000 лв. не се одър-л ;: жа данъкъ върху лихвите

V-

18
X

о

ПУШЕТЕ :

рекомираннтъ цигари

о

Евксиноградъ; XшSS
и

о и аш©

Детски спестовни влогове приема съ 9^ годишна лихва.
Извършва преводи до всички градове
и по-голЪми села въ страната.

ПРИЕМА ПОЛИЦИ ЗА ИНКАСО
Издава удостоверения за гаранции

i ••

Варна, централа ул. „Преславска"..; *•

ПРЕДСТАВИТЕЛСКЛ

КАНТОРА

Братя Копчевй

Откри клонъ на ул. 6 Септември;
№-14. бивша обущарнкча „Шикъ" Намйг'
ратъ се винзги готови елегантни обуща.
Прие^атъ се поржчки. Цени умерени.

ул. „Манчестеръ," № 4
ВАРНА,;';,;;;,

З а б . на чиновници на изплащане.,

Представителства иа p f i i n a m e i n i фирми за:;

it

Варна

София

пъленъ избрръ на финни
хасета „Риза" марка и
разни прежди
иа най»износни цени.

Боя „ЯКОВУСЪ" за вълна каприза и памукъ
Дами Искате ли да направите старата си
дреха нова — боядисайте я, съ новия германски
специалитетъ боя „Якобусь", която боядисва
едновременно: вълна, памукъ и коприна,въ как
вито искате цветове съ едно пакетче, което стру
ва само 8 лв. съ опжтвания. Представители за Вар
на и околията Ив. Матеевъ C-ие магазинъ „Ка
занлък-*." ул. Ц. Борисъ 20. Сжщо ще намери
те въ магазина ни и др. анилннови бои найразнообразни български и европейски вълнени
прежди по-вече отъ 100 цвета, разни,вълнени
и копринени трикотвжи, килими, китени ки
лими и одеала.

кокеъ. въглища, едра и
дребна железария, сто Търговско Индустриално Д-ство
мани и други.
ВАРНА.

и моторна валсова мелница въ р.

X М. КЙТРЙНОПШ" L I

За телеграми: „СИЛА" — Варна.
Телефонъ № 367.

ВЯРНА.

[Провадийско Градско Общ. Управпение
За телеграми: Китринопуло — Варна.
Телефонъ УЬ 270.

Обявление N9 3577

Най-голЪмия складъ за бои, безиръ,
лакове, четки и други бояджийски
материали.

Май-хубавн мъжки ризи
готови и по поржчка при

Гуми „Дънлопъ"
вънкашии и
вътрешни
при

Ф. П. Бейкъръ
'

при

:<f

«

.'

ЕЛЕГАНТНИ и Х У Д О Ж Е С Т В Е Н И

ft

Търговско Акционерно Д-во

:

Варна, ул. „Котпенека" 9.
Преглежда осигурени работи» во венерически болести
Приема отъ 1 8 часа сл. об. .

Обущарска Произвол. Кооперация

Майк
едро
видов®

:

Специалистъ по гинеколог*»*, акушарc r e o и венерически бопести.

Варненска Популярна Банка
о

Търговско Акц. Д-ство

ръ

Регина Ешкенази -

при
КАЛОЯНЪ МАНОЛОВЪ ул. Ц. Борисъ 8.

Важно за бакали
ИМАЛИНЪ, САРАФИНЪ,

БУЛГАРИНЪ,

ЕКСТРАЛИНЪ всички цветове.

ул. Габровска N9 10

К. Калусгянъ, Сите 44 — Варна.

Ф а б р и ч е н ъ с к л а д ъ на
КРШТН Русенсни таблени J P E H T 1
месингови
в
кзаовя

При Д. Йовковъ & н. Жечевъ

отъ фабриката Б Р . Г А Б Р О В С К И продава
на месечно изплащане, ул. Габровска, 25 до гарата
По случай праздницигв голЪмъ изборъ на месеч
но изплащане на чиновници и др. Цени фабрични

^^^^A^^\i^:^^i^^№m

та

Нанголемъ избсръ

гр. Провадия, 18 май 1926 год.
Съгласно обявлението № 2485 публи
кувано въ Държ. в-къ бзсй 32. 13. V. т. г.
на 28 того, въ помещението на общинско
то управление ще се произведатъ търгове
за доставка канцелер?ки. печатни и шну
рови книжа, отоплителни и осветлителни
материали, нуждни за презъ настоящата
1926927 финансова година, а именно: а)
съ явно малонаддавене: Огъ 3—4 ч. сл.
об. за,канцеларски материали, сь прибли
зителни стойность 40,000 лв. Отъ 4—5 ч.
сл. об. за печатни и шнурови книжа, съ
приблизителна стойность около 25,000 лв.
б) съ тайно малонадавание: Отъ 5—6 ч.
сл. об. за осветлителни и отоплителни ма
териали съ приблизителна стойность око
ло* 100.000 лв.
Желающите да се явятъ по тия тър
гове, предварително да се съобрааятъ съ
закона за бюпжета, отчетностьта и пред
приятията.
Искания ззлогъ е 10 на сто въ бан
ков т удостоверение. Гербъ и публикация
за см4тка на предприемача.
Кметъ: П. Спасовъ.
Секретарь: Г. К. Аргировъ.

[Печатар. Произв. Кооп. „Единство"
галантарийни стоки и шапки „Р А NIZ Z А"

ул. „Мария Луиза", 41.—Телефонъ 121. — Варна
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