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~'БЕТЪ на JO Д~I:еllг.рlli1J9\16 Г. ири се,:!о

РУСИ.ОВО, :I!nJlfше1<еко,

Котато l\t.1ИЯТЪ ХРИС1llRНСIШ свътъ

пга31нуваш~' 11 се Рf:'се,тt:пе Я.С '.'вБт

ЛОТО UЪ;,Крt'сешае х'рщ:нню 1 И6 г.

цl;.18 ~laKe;I,OHIJH б'1l вь Tpayp'~, по

T.bl!8.J3 ьъскр"бь И П.ta'f~' 38 ск'ьпата

'/(\гу(,а ва з~rllН!\.lШ1ТЪ '!:ОlЗь'i - В&

ВЪСБрlсе'lие ХРIlСТ(1!'(' - ПnЛИ!JS

никъ Янновъ, Б,.11то расп.JЗ ..Ш и

ЧJU1'ва tЪРIЩiТ,-I. на t'СIlЧi;Н БЬЛЗРI!

-- МВ.Н;', И IО.Ji;;,ю - въ робска

l\1.i\Ю,'ДUНJlfl u на всички ПО~lIати n
неuознати нъ свобо;ща DЫIГllрИН. На

веJиr;иятъ хрисrи!!нски праЦНllКЪ то-

_f,Jl><l ВЪ р( б\:!iа :\IаБе.ЮНИI! само СКрВ

'и), n1'1- .'р'р" нит±. J ~'!!~H J! l!!JН1.РRЯ'cll

ГЪJlЦИ се ПРО.lиваха rорчиви С1ДИ за

П\lлковниr;ъ Л;JlШНЪ, а въ свободна

Бъларил 1laна;l'uдu се Qтс.l}'жваха

въ RСИЧ1Ш църква ,Щ }"покоение ду

шата на l!~.НIКИНТЪ героЙ. II не оста

на уста, която да не говори за него,

ве uсшна ВЪСfEИКЪ, койrо не nllca
за нег". Сега. КQгато цt.1ИНТЪ хри

СТИННСI>И св'1Iтъ се готвеше,ца по

срtЩllе радостно и св1;Т.Jl1Тt ПР'Щ'l,НП

цИ Рождество Христово, и новат&

1!cJ07 rодина, маке.'l,ОНСКИ}f'rЪ 6ыга
рilВЪ и ние с~gБОlllитt бъ.1Гlil}l! Tpt
баше да се ГUТВЮ1Ъ ва н()въ тр"уръ, за

110ВЪ П.1IiЧЪ и скръБЬ, а Щ'Ч<iТd да

заГО!II)РIl З8 lJUB3 загуGа, незамеlluиа

съ НИК(1ГО за македонското iX·l;.10.
С.11;,1,Ъ гернnс!;ата емърть ва ПО.1ltов

НИRЪ Ликова, дойде тм на даме

Груеnъ, който съ нечувавъ гtрОИЗIlЪ

загина ва ВЧ'Х'l,ТЬ .. ПеТДf1/fi·" като

е сва.Ш.1Ъ 19 души ВОЙНIЩИ, едивъ

МИ.1JJ3ЪМЪ и едивъ чауmъ. Така за

гина вай t:КЖПИJlТЪ u паЙ-мв.1ИЛТЪ

синъ ва робска Макеi1OНИН.

Но КОЙ бtwе АаМЯНD rpyeSD?

"Той бt една отъ вай-дивнитR

рожби на ревuлюционвата епоха, ва

К"ЯТО 6!> И вай-типичниsть прtдста

витеJlЬ. СЪ ::В01l18 блага душа, съ сво

ето н'1>жно сърдце, той ПJliН1Iваmе,

безъ да иска, всЪвиго, Вt;ЙТО се c6.1Ii1

Ж8ваше съ него. Подо6евъ ве»у прп

.lJте.1lЬ и ДD}тарь е ГО.11>мз рtд&ость;

ТОЙ не д1:леше това, което имаше

- тuй даваше вC1IЧКО на ПQCТавениа;

въ в}'жда другзрь, и 6t ГОТОI;Ъ да се

жертвува за него.

АTE..JIIIE

При час1'НОТО ДО~JaКИНСI~О УЧИ"", "ТРУДОЛЮБИЕ"

-+з:< Въ гр. Варна~

бивши С".I;Дf'Оенъ ирстнвъ и ДЪ.lгогодишенъ (·.lУ

жащъ -въ равни сsnдебн,И и ДРУI~И )'чрi>шденпн

ПJ!ие~lа да ИЗПЪ.1НJJРа r.с'hкаЕliИ И311ЫНИТt.1НИ .lистове,' ()Dр'loдl,.ltнил и

постанов.lеНИII, срJ;щу y\l'lpeHo В'ЬЗIl31·раацение.

ОеВБНЪ това, въ кантората ми ще ('е напutватъ раЗНlJ мо.чUи до ВСИЧКИl'!;

учрtЖ.1.ения и.. DняжеСТВQТО: ВПDr.l.JaТИВНИ, частни, GраКОl'а.:ВО;IНИ 11 др.

жа.lби, договори, деR.lараЦИII, ПОРЖЧI:те.1ства, I1Р~.1.аваП'.1НlJ, СIЮГ/.lдите.1НИ,

С·Ы.18сите.1НИ и др. такива: ще C~ ХЩЗ'lаЙС'Iвува за HaMa.H·E~e разви

данъци (военни, пр'1>liИ 11 др.) на ,.llща, (JбложеНII непраЕ'и,lВО И.iJИ въ

висQкъ разм'1Jръ: Щ~ се ПрНВJJТЪ всfа~а&ви справки въ всичf.И УЧР'f,ЖlС~Ч1Я;

"-' J.ОСlа~т~нужднитt !шиж~, и ,r.:!.'равки за r~аБJ.J!ВdН~Р' съ кр'1>постни

- ТJDaBO на с(){jt'1'ВflJЬОСТБ и !:-.оН'1ili1lIlпп'ие ,iРЩ8'JfiU1f на lft'ДI!IШШ.'IШ

'::-'Iвие съ ;\3ДI'ранични nасп()рти; ше се даВ8n, св-Бдения

J(авание подъ Н8t:МЪ TaK~Ba и. ще се даватъ

II уuл.твания по носение военната тегоба,

~p. дан'1ЦИ 11 въобще всичкu насrnо6ле1l11 R II
ft да бид() ВЪДОJl!СТНО, ще б.tБдаТ1J беаuлмmm.

;,:\ ВЪ rp.. Ньрва, въ II участъкъ, 'У.Т. ,.Прt...ТЗВС!iа"
,~d ~ Графъ ИI натиевъ" (l\1ycca.J8T/J), въ писалището

\ВОБатз Д-ръ Н. БаКЪРАжиевъ.

гр. Варнз, 1~КТОМБРИЙ 1906 I'Q.1.

СЪ почитание: Иванъ п. МОЛJlОВЪ

cp.l>~,

....,.. л I а

САРФИ~'

ДЪРВА-

Годишния абон. на вtетнииаrе'i:

A!!OB1JpaH1JPTO етава ВИН~Г1J ,цо 1tP,i\I .-
.. " ГОlината, ...___ о... ,

Неплатени писма не се прие»аrъ.

За. 1IЪ Въ.пгаJ)IIЯ ;, .пева; за въ 'етран

"тв О 8 лева. . .~ ',.

купува ак ц И И отъ pa~

жества.

·~ .~ ---.- . - ..-~ -----.- ~ - --_._- -.-- _.- ~., ot< Та"са за пубllикациитt:

1

1:: ++, И3сЛИ3~_~~~.J!.МИ Ч1-iО __ :~~}..~"~-{E;:~~~~, l):~a !"ДIJНЪ 'tB. ~."'. на 1 стр.: а) В3
~/---:-I!';:..;,. )'-.,:. "ДИО оr.и:<~оде'lН'~'" по l i , а.; I'i) З>1 ДВ'f;

:1: Всичко, що се отнася АО вtстника, се испраща. въ реА "~~Ta/ ":'--.(' '--;" '~(IИ~РО.1В""Ш! ПО 6СТ.: и за пов·'!е 110 [) ст.
L.:. i 'i,~ ..;~.,:!) 3>1 I КВ. С.М. НЗ др)'ГИТ1; ~TP<lIllЦif:

1: му въ rr... tsариа. * I . :,i ';<::11; ва едно о(iнаРОlва.ше по 4 ст.:б) за.
~I" l' .1, •. ' 1;J.~1; _. 110 J а. IJ з« nOB"Qe ПО :!I;, I'Т.

!:" и~данпе на Д. '~p. lПабакоsъ u Пи. Пр nК9ПЪ 1/';># :~ ::;~';::::::1;И~r.~~,::~нr::>lи~:а::,,~а
JiI{ • ~ I ,у -, ~." , . И,.' по I стотинка на A~·J[".

Р.&.Itопv.си назадъ не се връщаrъ. '+' - '/ I 1...... '} '1 . I у !/~ ;l;; 2 • т
~ с' ! ../ !Jl,'1, ,. i-",{j J:S7J -'1/'/. /' ~)/(; ., .. --_._'_". _

\ I / '..::.:.Ji /
ПРОДАВА

_вв _
~~О~;,:з~~~R:;~ изпълните/1ната нантора

драТНI1 метра въ V учасТ1 къ, Ср'f;щу НА На Даме Груевъ.
г-въ Георги Н"tВЪ,. соБСТВ~НQСТЬ на Х' ОДА. Т А Я
г-жа КИРJJКИ Праматарuва.

Спора:iум·tпие нъ рrдаЩИflта. ИВ,АНi, П~ МОJ~ЛОЕ~

Г. МИЛКDВЪ &С-ИЕ ВАРНА,
____ . Лвява~lе на .Варненскитt

(i.1агочестиви :ХрИСТИJJНИ, че имаме ва

раСПО.1Jожение Ц'J,ркнни вtщи И CBt

щеничееки O,II,tжди, ев1:шници-кавка

ю,n ("рtброи проч. при мв"го из

носпи ц1ип. Всtки може да поднесе

Т''' ui11<c,ii шнаDЪКъ ла новата иъо"

се продава'lЪ, Mt тови, първо каче·'

ство, Rаквито има само въ Барнен.

Общ. Гора, МЪСТНОС1Ь n.t,жанаваръ

тепе" , при 3038та ,,( :есъ-севмесъ" ,
ПОJ!Оl'ИНЪ часъ оп. града; пжть'

чудневъ. Дърfата ввсt1Jени, г"тови

n ваЙ·Г.1аFВОТU - ефтини. БlI.JIеТII,

ПJащане ВЪ самото СЕчище. Мfртеци

за етрnадба 11 п>tрТИ - сжщо има

въ ГО.1ЪЩ) RОJичеСТЕО и ефтпви.

•• ••.. ..
... ПРИСТИГНАХАНИ ...

ГОЛ15МЪ ИЗБОРЪ'

о ПЛАТОВЕ.

за мжжкИ Арtхи.

--( Ц1ши Qпрtд'1.1ени. )--

ПОПОЕ'Ъ !t 'рА:ХВЕВ'Ь

.,-- улица с llрtслаВеКа.... Въ атеJ1ието :МИ, наХОДfще се срtщу Д'lВЕческвта ГJ4мна3И1l )1,0
••--_, •• ДОМ'Ь'Iъ ва Д·ръ ПЮСБК'.1J.1ЩВЪ Н' JЧ. р. Нишка .,! 1, се Р8ботЯ1Ъ по

П~Р~1JБа ст циа.'iНО )1амсип ~ ДЪТСRИ г{ рни JlРНИ: Д8МСIШ, д'1>ТСRИ U мж

ЖСI>И ДРАВИ ..рни (б'f:.1ЫI) и разни модни по q,антаsии рн.код1>.lИЯ. Бато:

пввпфи, ПОКрИВКИ за маси, ПОI>рИВБИ за ПИJJна И скринове. ВIЗГ.1аВНИ<JКИ

за канапета И ,1РУ~И разви RЖЩНИ uрпнаД.l1жноети u са.lОНВИ у&рашения.

Намиратъ се сжщQ винаги ГОТQВИ 38 продавъ дамски труса (чеизи)

К8ТО ризи, гащи, камизо.1lИ, нощни ризи, възг.3зввицu П Чt-РШ8фи за вре

ватъ, пр'1>СТUJКИ, ДО.JIВИ фусти И МВОГО .D.руги.

Въ атеJието ми работJlТЪ само ДИПJомирани работнички.

ПОК8нrвмъ прочее, DочптаеМИ1:Ь Варненски и 01'1 окржгз госпо

ZJ! И госпожици да БJ8ПIВОJJl1'IЪ и посiiТJl'IЪ ате.шето МИ, f,ll.tTO ще на

мерnтъ чиста и акуратна' работа. Сжщо ОБJl'1 щамъ и вниманиеТQ ва ng..
'Чятэе:ми'I'h '1ЪРГОБЦИ. БОЯТО се занимаВ8'IЪСЪ DIЮД8жба на бип дрехи и

фзнтаsии да ПОСЪТ.lJТЪ и тt атеJие'JО МИ и си дадътъ ПОРЖЧl\итt. Гор

ви,t дрехи се ПРИГОТОВ.JI.lJва'IЪ и бе;;'}, пр'ба, само съ MtpKa ИJJП по дру

га ,11реха Д<Jбрt при.~Ъгнаllа ва 1fJИО. ПравЯ1Ъ се и само кройки на

вс'1>БО 1:J;.~оеJожение О'IЪ веЪБакъвъ видъ ГQрНИ ;tрехи п модни поди.

Пр-В;r.приt:мачъ: М. Юрдановъ.
2-5 8 -1 О lJритежатеJJКа: Мария Т. ХаАжиева
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~~зничарската стачка.

устроена ellxa.

В. Прtuорецъ бр. !:! 7~

отричаме _ е незау'!шимъ, но той ГЮШЗЗЮJ СЪ хорътъ си непt н'Бко.1К(

е СJ-З18ЛЪ Ц'В.10 покодtние отъ свои пtеничкu. Б'Вз.ни д1Щ·1! KO.lftO СI
нъзпнтаници, които. макаръ че въ радваХll, колк() бtха УХИ.Jени, т!; 8\
MR01'O uтношения не ще могатъ нп- 'знаеха K.Y..'I,t п()-рано да СП[)ili'I'Ь ПО

кога да сrигнатъ свол ве..JИКЪ учи- гл:;щтt си! L.1tд всиЧК, туй Свещ

T~.1Ь, С.У. СЮlоотвержени като него и С Гfф~НЪ ГiJнчевъ HL' 3iiКЪСНЯ ;щ ПО

като в"'го готови с,у,,I,а умратъ за И.1агщари на врнсжтсrвуюшата пу

осво60ilаението на своята родна стра· ИЛ lI&а еа ДJ,.100КОТО СП Bn ИШlНйе, С1

ва. lI~чаЛ1Jата вест" за неговата ItrJl:'TO ИЗС.1Уша до край .'I,tTCKOT() тър,

СllЪрТЬ ще БЖ:I;е нивъ мощенъ позиР.ъ ЖtСТВО, Ii I:ш
i
г·нъ Добри, ХРИСТ(}В1

за нова борба. за готовностыа му ;щ рllзвесели С1

Дйые Груевъ в'Бр!.аше въ CBOIJ на- пtсничкитt си забравеВUТ'Б сирачета

рО;J;Ъ и го обо;nаваmе. Ca~10 за него К".1КО е похва.ша .II Чflн·f;~О.1юбив~
той жив'):;. за него работи денонощно поt'тжпката на бр:\тст,ютп,. кол!\') СЕ

безъ UОЧИВБа и ОТДI хъ, за вего стра· то ПIIНJ,lll':l СЪ тuзи ничтu;кенъ при,

да, за него ВСИЧК(} жертН)'ва и :~a ~ГI ръ ца обичане страЖJ,ущигt! Ht
него YMpt. е .11 това нача.lО з~ едно дружестщ

II сега ВЪ,uещастната. о СИРО'I"Б.1а- за пода~ШjГdне на ~оt:щит'1; сирачета,
хо а мх.СТО нlша и УСТрОl1ване ПО;J,Oони ТЪрЖt'ства НЕ

та родна страна НьМ ь, ' ,.
полиба, д-Бто при съкрушителната само на Ко)шJ,U, ио И на други го·

BtCTL за неговата ранна трагична лtми нраз:ници ~ Нне С.\ltе~IЪ да В'Б!}
С~lЪРI'Ь да не се uзтръгпе дыбока Ba:l1e, че оратството ще развие Hi'l1'
ВЪ3:I;lIшка, дa~He се про.lЬнГъ искр~н- голвма 8l'и тация за Псновавзнето на

такова дружествu. ,-в'!;рено, че то ще
ни, ТОПJИ съ.пи. .

нам Бри ПО],рЪ;Rf>ата въ лице го на

много христиани. за да ниждатъ au
често такива търif\\:'Сl'ва, Д'~TO за6р1

веНИ1'!i спрачf:'Т.l ще се 3iЦ3ЫIТъ ОП

рцость, а иницuаТОРПТ'Б ще се ут!;

шаватъ, че СЖ ИЗПЪ,lIШ.1И еJИЧЪ ДЪ.1Г1

КЫJЪ rJ.1ИilШИЯ си. Мнозина осжж..\зТ1

гpa,fijIaHI1Tt, че били индеферентни

КЫIЪ по.:{об,]И б.щгод-Бте.ши дружества.

}Iоже да е ТaI;а, обаче, тр'Мва да

си признае:uъ, че у насъ липсва l1НИ

циативата, която е душата на lJодоб-

ни дpy;np~- 'Т,ано не ще' е .-шле'П

Bn"'" че зарцка:llе гра;к-

ДаН(J да не почувствува рощата

страна всичката неИ3МБрима, безкрай

на загуба нъ лицето на тол сной не

прtашлuм ь синъ ве.1иканъ"! В. П"С1<Оff1S.

Той ББ ПЪрВИЯТЪ 11 най Г.швенъ

на ВmтрtШRзта реВО.1юционна орг..
Бизацин: Т(jЙ игра ПЪрВОСТепенна

розя въ ВСIIЧ&И фазu на нейното раз

витие; на него п на ОНИН, КОИТО т()й

Пf1;J,Г(IТiШ се ДЪ.IЖИ П.llIнденското въз

ставие; по ОНI!Я грамадни sас.Ч'I'И,

l\ОИТО Тt'П uринесе нэ. ОСlJободително

ТО Д'Б.10, ННf>ОЙ пе може да се срав

ни съ него - JI въпрtБI! това не

гората CKpO:l1HOCTL ot Оt:'зп()доднз. Оь

пеа той очуднаше всuчки - и когат()

стоеше на че.JO па haii-г()л'!;мря и

най:,I,{JUрВ Орl'анизуваНШI реВI!ЛЮЦИс.

ВI:НЪ окржгъ, И ,когзто бв mефъ на

възстаПИШ&ШI щабъ, И когато стана

наЙ·крупната И наи в.'ШJlте.шаrа лич

ность въ цълата оргаНИЗ8ЦИfl- не

говата Cr;pll:l1HOCTD вс'!;кога о·в аора

зите.тва. МВО;JИна отъ 'пай· БЛIlЗКИТ'Б

~IY другари считаха това негово ка·

чество 31l важенъ нез.остатъкъ.

Ht~I;i другь (Jтъ ратницит-Б 58 ОСВО

GJа;ЩlJиет() на МаКЩОНИJI и ОJ,рИНtКО,

който Щ е стращ.1Ъ повече огъ не·

го. На~lИращъ се ПOJ,Ъ В'БЧНО ПО,J,О

ЗрБнuе оть страна на В.1аСl'ИТ'Б, И3

ло;nенъ на ПUСТIIЯН811 РЗ3ПИ1'и и 0611
ски, прliс.1 !;lBflHb И екстерниран'Ь отъ

eJIlHJ, ВI!.Иlt1'Ь въ другъ, .ДЪрiБ8Н L

под Сl'рогь ПО.1ИцеЙски надзоръ, ип·

терПllранъ въ рОДПО'!" село, чието из

гаряuе и опустошанане .бfJ му сждено

да прt,кин'tе два пжти наредъ, за

тварннъ, uсжденъ, изпратенъ на за

точение въ ПО.'l,румъ, д1>то прtкара .Вi1рнеиското епархиа.ШО свещен,

повече оть двt ГUДини: С.1t;J.Ъ това' ническо братство на :n м. :11., третп

113.10ЖI:НЬ на всИЧКll несгощ на ч~т- lень на коледа, ПОС.1t оББДЪ въ ~а.:Iа

НI!ШIШ!! животъ;'·' 11ЗJожень на ОНИЯ Съединение устрои e.J:Ha елха .за 6+'
теа;"I1 ~lOра.1НII изпитни слt(ъ ВЪЗ- 1Iитt сираче'l'а въ градьтъ Р"

Сl'анието - защото ТОЙ еДНllчекъ отъ :'Iaправи това, браТС'f'r

най БШНlIТ 1; РЖIЮВО,J,пте 1и на възста- !tОВОДИЛО - ОТЪ VC';',:';.

нието пе ДОlllе въ Выгария, а or~Ta- межlУ другото

на :uежч сиипа90ТО, отчаяно и у- се ГрUЖИ за ре.

бито наt:е.1снпе да стращ заедно съ ние на паствоТl,

него, J[! отрпв~ СЪ.13IJтБ му, да го Мllтериа.1НО на стр

ШIJ;крtпи 11 да му ВJ,ъхва НОВИ на· 1'0Ba, до КОЛIЮТО СI1.

деащи u нона Btpa нъ неравеата бор- ватъ To~a. Оrъ CKpa~ СП'JреJ,Ъ събранит!; НI1 (;KtJ,e-
ба, - има .1И друГЪ, който да е прв- I~Tt)a братството е на . t'dЗНИ НИН отъ сгаЧНИЦII, и по ИЗ.J.аванuтt

~/

ашв-Б.1Ъ ВСИЧtiО онова, което тон ис- подаръци и а.10Дове·, ка~ из~IO.1И- почти всtки день позиви отъ СТl1чна-

ТUIIСКИ, P'BJ,ЪKЪ ~Idiченикъ е прfJiEU- ~10 оть Кмета за.1ата Съединение да та !ЮllИСИН, изглежда че жел1iЗНUlJа·

н'!;.lЪ! с~шо човtкъ съ та;ава Btpa (jЖJ;е отпустната безп.lатно, .БЦБТ() рИГБ сж ТВЪрJ,U рБШИЛИ да не 01"
въосв060Д11те,1П01'О д-Б;10, ст, такова е БП.'1а приготвена и добр 13 украсена с lжпватъ въ нищо, мака ръ и да сж

ДЪ:I00КО ЧУВСТI!() на дыгъ, съ такава е.lхата. Енорийскиr!; евещанници осrанали безъ х.lf;бъ и ПЩС.I0НЪ ~IНO
uе3Зfluетна .1Ю()ОВЬ къмъ страз.аЩIJfJ отъ граха сж llрВ.:(сгавили ВЪ брат' зина отъ. тtхъ Тв ще се борнт!> ;10

нuрЩЪ - rallO ЧI'вhi>Ъ съ Tai>aB<i ве- crBOTO Списъltъ на сирачетата ;I.!ща &рап, но НБма да ОТСТ&ПiIТЪ, като не

.шка душа ~Iожеш~ да понесе, да 113- з\ &011 го се УСТрОПВ:1ше елхаТ<I, и се ·плаш:lТЪ отъ HtK~HKoro И:ШБН

търан всичко онова, fiOCTO топ въ на :!7 мина.1. видtхме OKp.lCeHaТd ници ТЕХНИ другари, КОиго вече се

единъ аершцъ отъ ТО.1!-.ова диги 1'0- зала съ е.lхата и прf;дъ НtЯ 80 аавърнаJIИ на М/;Сl'ата сп 11 сж за

ДIlШI е прtжив1>лъ. мюiи дtчиц1. Qкъсани, посърнали, но почна.1И работата си. Споредъ доби-

31 свободата па своата родна стра· весе.1И 11 заСМБНН наредени прhдъ ти свt,,!;еНIIЛ, грубо~тигt би.1И :IIнОГО

на ТОЙ принесе ВСIlЧ&О въ ~E.epTBa, и е.1хата, състаВЛiIваха мадкото тър· по а,J.ресь на запаснитt желtзничаря

М.13ДОСТЬ, и СИ.1и, И щастие, - тои жество. Тъ горкаТБ, ту се cbltexa, отъ нача.1нициrt. Сжщо така неми

jRepTByBa не само ;пивота си, а и 1у свен.'1ИВО си навеацаха главички" лостиво се ваК':I.звади и ВОЙНИЦИ въ

МИСJитt си, защuто то}! безподобень, т1>, и се чудеха на запалениrt CBt- нищо не виновни, които би.lе лumе
несравняемъ по сволта безкористностъ щици ио аеденото окрасено дърво. ни ПО ц-Б.JИ дни отъ храна и почuв

И кристаJна чистота синъ на Маке- Най ~eTHe всич&и. по едно 6вха по- ка. Движението 'на треновеТБ е мно

,l,ОНШI не МИС.1tше за ПИЩОДруго викани и по;r;арени съ по едно пор- го нередовно. Tt ПРистигатъ СЪ мно

осв1;нъ за неиното освобоацение. тукалче 11 играЧБИ 11 С'ь по 2 метра го го.ltми l3акъснеЮI& i\lежд;у тър-

ХИ.111u·иаmа, изтрМите.1Ь1Ъ на бъ.'!- П.1атъ аа дреm&в. Ничтоженъ ·пода- ГОВСКИiI свtтъ въ ГРЦа ни започна

гарското насе.lенпе, .1Икува - ваи- рькъ, но rOlltMa радость 6t заВ1а- едно CI1.'lНO u ЛВНО негодувание по
(jпаСНИIJТЪ врагь на тираниата пе е ДБ.Ia бtщитt дtчица~ Слtдъ това адресъ на правите.1сrвото, за д1;то

вече :\IeiR·J.Y живитt, Напусто! Тоя НБКОИ оп ~Ъxъ декламираха стихо· -то до сега не .е турило ltрай на

сртанскп прlцставитель ве съзнава тпорения, отъ които ещо дек.Iaмира стаЧlJ:ата. 3агубитt еж голfJми, и ка

напъ.1ВО Б,аБ.ВО губимъ пие въ лице- стихотворението "О и р а ч еК. То бt R'ЬBЪ ще е:&рал на стачката, не се

то на ДfJ.же Гpyeв~, той не е въ ТОJIБова трогателно,· че мнозина оть знае още. АрестованиТ'в желtзничари
състолние дори и да си прtдстави присжтсrвующата пу6.тИRа u.:rа&зха. ее освобщиха едва прtди 2 дни cpt
ко.1КО теж&а е за васъ таа загуба; Това MaJ[!to тържество стана още по щу гаранциа отъ по 40f) лева, ко

но паБ.Ъ, беЗ0СНОВНО е неговото тър- neceJlO, когато и г. Добри ХРИСIОВЪ гато по рано се ИСБаmе по 1000 х.

жество: Даме Гp~·eBЪ - защо да го УЧlIтель по музика оп дtвичееката Не арестованиrn до сега такива се

а, НСt:'нъ U I'ЪВЮiН'f, т()й

:JtCHO да схваща НОВII

ПРОШIl\u:t БЪ С.:IOжното.

а Опр·f;l'Б.1П иt;гинската

BC·tKO чуж..\о MH·1>IJUt'.
";<Qi1 ro ц'/;нl;ше нисо"u

el'iJHara ПР·ВJ.tШJ,.1IШОСТЬ,

. Hall- ГO.1'b~Н\ опаспость

'Ъ rlJ пuсtТlt въ ;щтво

взсмр мпьпието му по

и въпр()си.

r Ьше върху II !;кой СПО-

той никога не го раз

Г.1еЛ(Jше UTxl;'.llIO, а )'\l!;еше ;щ го

СВЪр;-JНi.\ СЪ I3t:ИЧКО OH()H:J. ОТЪ което

заВиси и СЪ l!СПiJШ. l-шето 1Joif\e да

'tIptmitn.. !.~. на tmm rт.nnrб

се дъ.ы;сше Нt:'П()К".lt:'(,ШIi:iта твърдость

на .lJl:t'vl;\JT:: ~-бi ,1'; (t~НИН. Той е t'Два

.ш-не е.J.НИЧIШJilЪ ОТЪ най· зщuптt

дtйцu на UргаНlJJэцинта. който ни

кога не се УВ.1tче въ беЗllо.тtзuи те

ор~тичеС};1I Щi tрув;шпн, Кf1ЙГО OL';I,a

ваше 3Н,iчеlше СЮJ') на праr-;ТllчеСК\J

т·!; р:,зу ITaТll 11 КОlIl'О Пl1КО1'а пе из·

:ц-Iши (;воето ['.1'1;Щ ще към ь ОСВООOJ,Н

те.!НОТО Х!;.10.

Нег()ната безавf;тна 1Ip1;AalJnOl:Tb~

неговата I/l't:ЪЩI)ШНШ\ в'1;ра въ осво

60,ЩТL'.НJUТО хБ.1U ~IY даваха О1lая

св'ьрх чон·\;ш;а L'1!l'p!'lHI, KOJlTfJ ;\0 по·

с.тI)jIIi~Я 'Jiiсъ ва ;Б.~lвота му H~ 1'0
l1аПУt:тпа. T~Ii ВСПЧIШ ни пораЗНВliше.

Богато 61> У'll1те.lЬ въ БI!ТО.IСI> ата

ГШIВliЗИЯ, често му се С.1Учваше ;за

една uощь ;щ прочете повече отъ

двадесеть шифровани писма и да ЮlЪ

OTrOBoopl1. II uа другия день ние го

виждаХ:\Iе да се явява пакъ се ТЪЙ

60ДЪРЪ и засмlшъ пръдъ .з;ругарп и

ученици. НаП()С.1'Бдъкъ, HtKO.IKU ДНИ

прtди да загине, е ЗlJма.1Ъ. ИЗJоженъ

на зиmения, пptзъ труднопроходюш

lItCT3, ПОRрlШI съ дебе.ш сн Бгове,

цыа нехR.IЯ наредъ по 14 часа uжть

въ денонощието, мака ръ с.т!;дъ като

6t ранепъ прl;,Щ 2 ГЩИШ1 въ &ра

ката, ;щ се ОПJакваше, че не може

вече да издържа по-дълъгъ ПdiТЬ.

Въ Македониа ве остана MtCTO,
д1;то .той да не е ХО;ЩJЪ~ нtШlше

бъ.1гаРС1Ш диа:Jеlп1t, на БОЙТО то11 да

не :може да говори; тои познаваше

тъй ;щбрt своата ро);на страна, &а!.ПО

никой дpyrъ ве Jl познава.

hЩ'ЗТО говор1>ше СЪ свол СJаJ,ЪКЪ

гласъ въ ВeJt.1НитБ УЧИ.Jища. j;Ъ съ

браниата, когато, се,J,на.1Ъ меа;Ду B:-J

наатчии и.Ш сеЛIiНИ. nгитнрашl', П/П

не \,б'Fлцаваше - той НJ1l8аше тип

еНП:СlJаЗЪ:\1Ъ, Н.1Иваше UОРЧL'Сf>И дys:ъ
ВЪ ~сички сърща, н отъ нер'Бшите.1·
нит/;, П.1<lШ.JlJвит'Б п невtрващи въ

сеое си р'l6и lle~'CЪTHO ТОЙ СЪЗJ,ава

ваше СъЗlJате.1Н I! граaallHU. съз {ава

те iJОРЦИ: той ОШli1ваше всички и

ги :оаВ.НIчаше нъ РсВОJЮЦlIонuата ор·

ганизаЦШI. Успtхът'L ва неговата аги

тациа всъкла G1; I1зумите.1енъ. Лрр'ъ

аГIl1'IJТОрЬ пщоuен'Ь He:l!}' ЫalieДйНlJII

не е po;J;u.1a.
Той имаше ЧУJ,~18 СПI)СОuВОСть ;],3

познава при първа ср!;ща съ !{(Jro
иуа работа 11 да (/op-Iц'lJ.1J1 кой за

KafiBO е ГОJ,енъ. На това се дъ.1Ж\!

най много uбстолте.1СТНОТО, ,1,1>10 въ

БИТО.1СКИЛ ВII:шетъ пр!;щ възстанието

станаха нап -lJll()ГО афери. Тulr, 61>
UIJТЪ ТII1IЪ на оргаlJИ
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~~зничарската стачка.

устроена ellxa.

В. Прtuорецъ бр. !:! 7~

отричаме _ е незау'!шимъ, но той ГЮШЗЗЮJ СЪ хорътъ си непt н'Бко.1К(

е СJ-З18ЛЪ Ц'В.10 покодtние отъ свои пtеничкu. Б'Вз.ни д1Щ·1! KO.lftO СI
нъзпнтаници, които. макаръ че въ радваХll, колк() бtха УХИ.Jени, т!; 8\
MR01'O uтношения не ще могатъ нп- 'знаеха K.Y..'I,t п()-рано да СП[)ili'I'Ь ПО

кога да сrигнатъ свол ве..JИКЪ учи- гл:;щтt си! L.1tд всиЧК, туй Свещ

T~.1Ь, С.У. СЮlоотвержени като него и С Гfф~НЪ ГiJнчевъ HL' 3iiКЪСНЯ ;щ ПО

като в"'го готови с,у,,I,а умратъ за И.1агщари на врнсжтсrвуюшата пу

осво60ilаението на своята родна стра· ИЛ lI&а еа ДJ,.100КОТО СП Bn ИШlНйе, С1

ва. lI~чаЛ1Jата вест" за неговата ItrJl:'TO ИЗС.1Уша до край .'I,tTCKOT() тър,

СllЪрТЬ ще БЖ:I;е нивъ мощенъ позиР.ъ ЖtСТВО, Ii I:ш
i
г·нъ Добри, ХРИСТ(}В1

за нова борба. за готовностыа му ;щ рllзвесели С1

Дйые Груевъ в'Бр!.аше въ CBOIJ на- пtсничкитt си забравеВUТ'Б сирачета

рО;J;Ъ и го обо;nаваmе. Ca~10 за него К".1КО е похва.ша .II Чflн·f;~О.1юбив~
той жив'):;. за него работи денонощно поt'тжпката на бр:\тст,ютп,. кол!\') СЕ

безъ UОЧИВБа и ОТДI хъ, за вего стра· то ПIIНJ,lll':l СЪ тuзи ничтu;кенъ при,

да, за него ВСИЧК(} жертН)'ва и :~a ~ГI ръ ца обичане страЖJ,ущигt! Ht
него YMpt. е .11 това нача.lО з~ едно дружестщ

II сега ВЪ,uещастната. о СИРО'I"Б.1а- за пода~ШjГdне на ~оt:щит'1; сирачета,
хо а мх.СТО нlша и УСТрОl1ване ПО;J,Oони ТЪрЖt'ства НЕ

та родна страна НьМ ь, ' ,.
полиба, д-Бто при съкрушителната само на Ко)шJ,U, ио И на други го·

BtCTL за неговата ранна трагична лtми нраз:ници ~ Нне С.\ltе~IЪ да В'Б!}
С~lЪРI'Ь да не се uзтръгпе дыбока Ba:l1e, че оратството ще развие Hi'l1'
ВЪ3:I;lIшка, дa~He се про.lЬнГъ искр~н- голвма 8l'и тация за Псновавзнето на

такова дружествu. ,-в'!;рено, че то ще
ни, ТОПJИ съ.пи. .

нам Бри ПО],рЪ;Rf>ата въ лице го на

много христиани. за да ниждатъ au
често такива търif\\:'Сl'ва, Д'~TO за6р1

веНИ1'!i спрачf:'Т.l ще се 3iЦ3ЫIТъ ОП

рцость, а иницuаТОРПТ'Б ще се ут!;

шаватъ, че СЖ ИЗПЪ,lIШ.1И еJИЧЪ ДЪ.1Г1

КЫJЪ rJ.1ИilШИЯ си. Мнозина осжж..\зТ1

гpa,fijIaHI1Tt, че били индеферентни

КЫIЪ по.:{об,]И б.щгод-Бте.ши дружества.

}Iоже да е ТaI;а, обаче, тр'Мва да

си признае:uъ, че у насъ липсва l1НИ

циативата, която е душата на lJодоб-

ни дpy;np~- 'Т,ано не ще' е .-шле'П

Bn"'" че зарцка:llе гра;к-

ДаН(J да не почувствува рощата

страна всичката неИ3МБрима, безкрай

на загуба нъ лицето на тол сной не

прtашлuм ь синъ ве.1иканъ"! В. П"С1<Оff1S.

Той ББ ПЪрВИЯТЪ 11 най Г.швенъ

на ВmтрtШRзта реВО.1юционна орг..
Бизацин: Т(jЙ игра ПЪрВОСТепенна

розя въ ВСIIЧ&И фазu на нейното раз

витие; на него п на ОНИН, КОИТО т()й

Пf1;J,Г(IТiШ се ДЪ.IЖИ П.llIнденското въз

ставие; по ОНI!Я грамадни sас.Ч'I'И,

l\ОИТО Тt'П uринесе нэ. ОСlJободително

ТО Д'Б.10, ННf>ОЙ пе може да се срав

ни съ него - JI въпрtБI! това не

гората CKpO:l1HOCTL ot Оt:'зп()доднз. Оь

пеа той очуднаше всuчки - и когат()

стоеше на че.JO па haii-г()л'!;мря и

най:,I,{JUрВ Орl'анизуваНШI реВI!ЛЮЦИс.

ВI:НЪ окржгъ, И ,когзто бв mефъ на

възстаПИШ&ШI щабъ, И когато стана

наЙ·крупната И наи в.'ШJlте.шаrа лич

ность въ цълата оргаНИЗ8ЦИfl- не

говата Cr;pll:l1HOCTD вс'!;кога о·в аора

зите.тва. МВО;JИна отъ 'пай· БЛIlЗКИТ'Б

~IY другари считаха това негово ка·

чество 31l важенъ нез.остатъкъ.

Ht~I;i другь (Jтъ ратницит-Б 58 ОСВО

GJа;ЩlJиет() на МаКЩОНИJI и ОJ,рИНtКО,

който Щ е стращ.1Ъ повече огъ не·

го. На~lИращъ се ПOJ,Ъ В'БЧНО ПО,J,О

ЗрБнuе оть страна на В.1аСl'ИТ'Б, И3

ло;nенъ на ПUСТIIЯН811 РЗ3ПИ1'и и 0611
ски, прliс.1 !;lBflHb И екстерниран'Ь отъ

eJIlHJ, ВI!.Иlt1'Ь въ другъ, .ДЪрiБ8Н L

под Сl'рогь ПО.1ИцеЙски надзоръ, ип·

терПllранъ въ рОДПО'!" село, чието из

гаряuе и опустошанане .бfJ му сждено

да прt,кин'tе два пжти наредъ, за

тварннъ, uсжденъ, изпратенъ на за

точение въ ПО.'l,румъ, д1>то прtкара .Вi1рнеиското епархиа.ШО свещен,

повече оть двt ГUДини: С.1t;J.Ъ това' ническо братство на :n м. :11., третп

113.10ЖI:НЬ на всИЧКll несгощ на ч~т- lень на коледа, ПОС.1t оББДЪ въ ~а.:Iа

НI!ШIШ!! животъ;'·' 11ЗJожень на ОНИЯ Съединение устрои e.J:Ha елха .за 6+'
теа;"I1 ~lOра.1НII изпитни слt(ъ ВЪЗ- 1Iитt сираче'l'а въ градьтъ Р"

Сl'анието - защото ТОЙ еДНllчекъ отъ :'Iaправи това, браТС'f'r

най БШНlIТ 1; РЖIЮВО,J,пте 1и на възста- !tОВОДИЛО - ОТЪ VC';',:';.

нието пе ДОlllе въ Выгария, а or~Ta- межlУ другото

на :uежч сиипа90ТО, отчаяно и у- се ГрUЖИ за ре.

бито наt:е.1снпе да стращ заедно съ ние на паствоТl,

него, J[! отрпв~ СЪ.13IJтБ му, да го Мllтериа.1НО на стр

ШIJ;крtпи 11 да му ВJ,ъхва НОВИ на· 1'0Ba, до КОЛIЮТО СI1.

деащи u нона Btpa нъ неравеата бор- ватъ To~a. Оrъ CKpa~ СП'JреJ,Ъ събранит!; НI1 (;KtJ,e-
ба, - има .1И друГЪ, който да е прв- I~Tt)a братството е на . t'dЗНИ НИН отъ сгаЧНИЦII, и по ИЗ.J.аванuтt

~/

ашв-Б.1Ъ ВСИЧtiО онова, което тон ис- подаръци и а.10Дове·, ка~ из~IO.1И- почти всtки день позиви отъ СТl1чна-

ТUIIСКИ, P'BJ,ЪKЪ ~Idiченикъ е прfJiEU- ~10 оть Кмета за.1ата Съединение да та !ЮllИСИН, изглежда че жел1iЗНUlJа·

н'!;.lЪ! с~шо човtкъ съ та;ава Btpa (jЖJ;е отпустната безп.lатно, .БЦБТ() рИГБ сж ТВЪрJ,U рБШИЛИ да не 01"
въосв060Д11те,1П01'О д-Б;10, ст, такова е БП.'1а приготвена и добр 13 украсена с lжпватъ въ нищо, мака ръ и да сж

ДЪ:I00КО ЧУВСТI!() на дыгъ, съ такава е.lхата. Енорийскиr!; евещанници осrанали безъ х.lf;бъ и ПЩС.I0НЪ ~IНO
uе3Зfluетна .1Ю()ОВЬ къмъ страз.аЩIJfJ отъ граха сж llрВ.:(сгавили ВЪ брат' зина отъ. тtхъ Тв ще се борнт!> ;10

нuрЩЪ - rallO ЧI'вhi>Ъ съ Tai>aB<i ве- crBOTO Списъltъ на сирачетата ;I.!ща &рап, но НБма да ОТСТ&ПiIТЪ, като не

.шка душа ~Iожеш~ да понесе, да 113- з\ &011 го се УСТрОПВ:1ше елхаТ<I, и се ·плаш:lТЪ отъ HtK~HKoro И:ШБН

търан всичко онова, fiOCTO топ въ на :!7 мина.1. видtхме OKp.lCeHaТd ници ТЕХНИ другари, КОиго вече се

единъ аершцъ отъ ТО.1!-.ова диги 1'0- зала съ е.lхата и прf;дъ НtЯ 80 аавърнаJIИ на М/;Сl'ата сп 11 сж за

ДIlШI е прtжив1>лъ. мюiи дtчиц1. Qкъсани, посърнали, но почна.1И работата си. Споредъ доби-

31 свободата па своата родна стра· весе.1И 11 заСМБНН наредени прhдъ ти свt,,!;еНIIЛ, грубо~тигt би.1И :IIнОГО

на ТОЙ принесе ВСIlЧ&О въ ~E.epTBa, и е.1хата, състаВЛiIваха мадкото тър· по а,J.ресь на запаснитt желtзничаря

М.13ДОСТЬ, и СИ.1и, И щастие, - тои жество. Тъ горкаТБ, ту се cbltexa, отъ нача.1нициrt. Сжщо така неми

jRepTByBa не само ;пивота си, а и 1у свен.'1ИВО си навеацаха главички" лостиво се ваК':I.звади и ВОЙНИЦИ въ

МИСJитt си, защuто то}! безподобень, т1>, и се чудеха на запалениrt CBt- нищо не виновни, които би.lе лumе
несравняемъ по сволта безкористностъ щици ио аеденото окрасено дърво. ни ПО ц-Б.JИ дни отъ храна и почuв

И кристаJна чистота синъ на Маке- Най ~eTHe всич&и. по едно 6вха по- ка. Движението 'на треновеТБ е мно

,l,ОНШI не МИС.1tше за ПИЩОДруго викани и по;r;арени съ по едно пор- го нередовно. Tt ПРистигатъ СЪ мно

осв1;нъ за неиното освобоацение. тукалче 11 играЧБИ 11 С'ь по 2 метра го го.ltми l3акъснеЮI& i\lежд;у тър-

ХИ.111u·иаmа, изтрМите.1Ь1Ъ на бъ.'!- П.1атъ аа дреm&в. Ничтоженъ ·пода- ГОВСКИiI свtтъ въ ГРЦа ни започна

гарското насе.lенпе, .1Икува - ваи- рькъ, но rOlltMa радость 6t заВ1а- едно CI1.'lНO u ЛВНО негодувание по
(jпаСНИIJТЪ врагь на тираниата пе е ДБ.Ia бtщитt дtчица~ Слtдъ това адресъ на правите.1сrвото, за д1;то

вече :\IeiR·J.Y живитt, Напусто! Тоя НБКОИ оп ~Ъxъ декламираха стихо· -то до сега не .е турило ltрай на

сртанскп прlцставитель ве съзнава тпорения, отъ които ещо дек.Iaмира стаЧlJ:ата. 3агубитt еж голfJми, и ка

напъ.1ВО Б,аБ.ВО губимъ пие въ лице- стихотворението "О и р а ч еК. То бt R'ЬBЪ ще е:&рал на стачката, не се

то на ДfJ.же Гpyeв~, той не е въ ТОJIБова трогателно,· че мнозина оть знае още. АрестованиТ'в желtзничари
състолние дори и да си прtдстави присжтсrвующата пу6.тИRа u.:rа&зха. ее освобщиха едва прtди 2 дни cpt
ко.1КО теж&а е за васъ таа загуба; Това MaJ[!to тържество стана още по щу гаранциа отъ по 40f) лева, ко

но паБ.Ъ, беЗ0СНОВНО е неговото тър- neceJlO, когато и г. Добри ХРИСIОВЪ гато по рано се ИСБаmе по 1000 х.

жество: Даме Гp~·eBЪ - защо да го УЧlIтель по музика оп дtвичееката Не арестованиrn до сега такива се

а, НСt:'нъ U I'ЪВЮiН'f, т()й

:JtCHO да схваща НОВII

ПРОШIl\u:t БЪ С.:IOжното.

а Опр·f;l'Б.1П иt;гинската

BC·tKO чуж..\о MH·1>IJUt'.
";<Qi1 ro ц'/;нl;ше нисо"u

el'iJHara ПР·ВJ.tШJ,.1IШОСТЬ,

. Hall- ГO.1'b~Н\ опаспость

'Ъ rlJ пuсtТlt въ ;щтво

взсмр мпьпието му по

и въпр()си.

r Ьше върху II !;кой СПО-

той никога не го раз

Г.1еЛ(Jше UTxl;'.llIO, а )'\l!;еше ;щ го

СВЪр;-JНi.\ СЪ I3t:ИЧКО OH()H:J. ОТЪ което

заВиси и СЪ l!СПiJШ. l-шето 1Joif\e да

'tIptmitn.. !.~. на tmm rт.nnrб

се дъ.ы;сше Нt:'П()К".lt:'(,ШIi:iта твърдость

на .lJl:t'vl;\JT:: ~-бi ,1'; (t~НИН. Той е t'Два

.ш-не е.J.НИЧIШJilЪ ОТЪ най· зщuптt

дtйцu на UргаНlJJэцинта. който ни

кога не се УВ.1tче въ беЗllо.тtзuи те

ор~тичеС};1I Щi tрув;шпн, Кf1ЙГО OL';I,a

ваше 3Н,iчеlше СЮJ') на праr-;ТllчеСК\J

т·!; р:,зу ITaТll 11 КОlIl'О Пl1КО1'а пе из·

:ц-Iши (;воето ['.1'1;Щ ще към ь ОСВООOJ,Н

те.!НОТО Х!;.10.

Нег()ната безавf;тна 1Ip1;AalJnOl:Tb~

неговата I/l't:ЪЩI)ШНШ\ в'1;ра въ осво

60,ЩТL'.НJUТО хБ.1U ~IY даваха О1lая

св'ьрх чон·\;ш;а L'1!l'p!'lHI, KOJlTfJ ;\0 по·

с.тI)jIIi~Я 'Jiiсъ ва ;Б.~lвота му H~ 1'0
l1аПУt:тпа. T~Ii ВСПЧIШ ни пораЗНВliше.

Богато 61> У'll1те.lЬ въ БI!ТО.IСI> ата

ГШIВliЗИЯ, често му се С.1Учваше ;за

една uощь ;щ прочете повече отъ

двадесеть шифровани писма и да ЮlЪ

OTrOBoopl1. II uа другия день ние го

виждаХ:\Iе да се явява пакъ се ТЪЙ

60ДЪРЪ и засмlшъ пръдъ .з;ругарп и

ученици. НаП()С.1'Бдъкъ, HtKO.IKU ДНИ

прtди да загине, е ЗlJма.1Ъ. ИЗJоженъ

на зиmения, пptзъ труднопроходюш

lItCT3, ПОRрlШI съ дебе.ш сн Бгове,

цыа нехR.IЯ наредъ по 14 часа uжть

въ денонощието, мака ръ с.т!;дъ като

6t ранепъ прl;,Щ 2 ГЩИШ1 въ &ра

ката, ;щ се ОПJакваше, че не може

вече да издържа по-дълъгъ ПdiТЬ.

Въ Македониа ве остана MtCTO,
д1;то .той да не е ХО;ЩJЪ~ нtШlше

бъ.1гаРС1Ш диа:Jеlп1t, на БОЙТО то11 да

не :може да говори; тои познаваше

тъй ;щбрt своата ро);на страна, &а!.ПО

никой дpyrъ ве Jl познава.

hЩ'ЗТО говор1>ше СЪ свол СJаJ,ЪКЪ

гласъ въ ВeJt.1НитБ УЧИ.Jища. j;Ъ съ

браниата, когато, се,J,на.1Ъ меа;Ду B:-J

наатчии и.Ш сеЛIiНИ. nгитнрашl', П/П

не \,б'Fлцаваше - той НJ1l8аше тип

еНП:СlJаЗЪ:\1Ъ, Н.1Иваше UОРЧL'Сf>И дys:ъ
ВЪ ~сички сърща, н отъ нер'Бшите.1·
нит/;, П.1<lШ.JlJвит'Б п невtрващи въ

сеое си р'l6и lle~'CЪTHO ТОЙ СЪЗJ,ава

ваше СъЗlJате.1Н I! граaallHU. съз {ава

те iJОРЦИ: той ОШli1ваше всички и

ги :оаВ.НIчаше нъ РсВОJЮЦlIонuата ор·

ганизаЦШI. Успtхът'L ва неговата аги

тациа всъкла G1; I1зумите.1енъ. Лрр'ъ

аГIl1'IJТОрЬ пщоuен'Ь He:l!}' ЫalieДйНlJII

не е po;J;u.1a.
Той имаше ЧУJ,~18 СПI)СОuВОСть ;],3

познава при първа ср!;ща съ !{(Jro
иуа работа 11 да (/op-Iц'lJ.1J1 кой за

KafiBO е ГОJ,енъ. На това се дъ.1Ж\!

най много uбстолте.1СТНОТО, ,1,1>10 въ

БИТО.1СКИЛ ВII:шетъ пр!;щ възстанието

станаха нап -lJll()ГО афери. Тulr, 61>
UIJТЪ ТII1IЪ на оргаlJИ
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~~зничарската стачка.

устроена ellxa.

В. Прtuорецъ бр. !:! 7~

отричаме _ е незау'!шимъ, но той ГЮШЗЗЮJ СЪ хорътъ си непt н'Бко.1К(

е СJ-З18ЛЪ Ц'В.10 покодtние отъ свои пtеничкu. Б'Вз.ни д1Щ·1! KO.lftO СI
нъзпнтаници, които. макаръ че въ радваХll, колк() бtха УХИ.Jени, т!; 8\
MR01'O uтношения не ще могатъ нп- 'знаеха K.Y..'I,t п()-рано да СП[)ili'I'Ь ПО

кога да сrигнатъ свол ве..JИКЪ учи- гл:;щтt си! L.1tд всиЧК, туй Свещ

T~.1Ь, С.У. СЮlоотвержени като него и С Гfф~НЪ ГiJнчевъ HL' 3iiКЪСНЯ ;щ ПО

като в"'го готови с,у,,I,а умратъ за И.1агщари на врнсжтсrвуюшата пу

осво60ilаението на своята родна стра· ИЛ lI&а еа ДJ,.100КОТО СП Bn ИШlНйе, С1

ва. lI~чаЛ1Jата вест" за неговата ItrJl:'TO ИЗС.1Уша до край .'I,tTCKOT() тър,

СllЪрТЬ ще БЖ:I;е нивъ мощенъ позиР.ъ ЖtСТВО, Ii I:ш
i
г·нъ Добри, ХРИСТ(}В1

за нова борба. за готовностыа му ;щ рllзвесели С1

Дйые Груевъ в'Бр!.аше въ CBOIJ на- пtсничкитt си забравеВUТ'Б сирачета

рО;J;Ъ и го обо;nаваmе. Ca~10 за него К".1КО е похва.ша .II Чflн·f;~О.1юбив~
той жив'):;. за него работи денонощно поt'тжпката на бр:\тст,ютп,. кол!\') СЕ

безъ UОЧИВБа и ОТДI хъ, за вего стра· то ПIIНJ,lll':l СЪ тuзи ничтu;кенъ при,

да, за него ВСИЧК(} жертН)'ва и :~a ~ГI ръ ца обичане страЖJ,ущигt! Ht
него YMpt. е .11 това нача.lО з~ едно дружестщ

II сега ВЪ,uещастната. о СИРО'I"Б.1а- за пода~ШjГdне на ~оt:щит'1; сирачета,
хо а мх.СТО нlша и УСТрОl1ване ПО;J,Oони ТЪрЖt'ства НЕ

та родна страна НьМ ь, ' ,.
полиба, д-Бто при съкрушителната само на Ко)шJ,U, ио И на други го·

BtCTL за неговата ранна трагична лtми нраз:ници ~ Нне С.\ltе~IЪ да В'Б!}
С~lЪРI'Ь да не се uзтръгпе дыбока Ba:l1e, че оратството ще развие Hi'l1'
ВЪ3:I;lIшка, дa~He се про.lЬнГъ искр~н- голвма 8l'и тация за Псновавзнето на

такова дружествu. ,-в'!;рено, че то ще
ни, ТОПJИ съ.пи. .

нам Бри ПО],рЪ;Rf>ата въ лице го на

много христиани. за да ниждатъ au
често такива търif\\:'Сl'ва, Д'~TO за6р1

веНИ1'!i спрачf:'Т.l ще се 3iЦ3ЫIТъ ОП

рцость, а иницuаТОРПТ'Б ще се ут!;

шаватъ, че СЖ ИЗПЪ,lIШ.1И еJИЧЪ ДЪ.1Г1

КЫJЪ rJ.1ИilШИЯ си. Мнозина осжж..\зТ1

гpa,fijIaHI1Tt, че били индеферентни

КЫIЪ по.:{об,]И б.щгод-Бте.ши дружества.

}Iоже да е ТaI;а, обаче, тр'Мва да

си признае:uъ, че у насъ липсва l1НИ

циативата, която е душата на lJодоб-

ни дpy;np~- 'Т,ано не ще' е .-шле'П

Bn"'" че зарцка:llе гра;к-

ДаН(J да не почувствува рощата

страна всичката неИ3МБрима, безкрай

на загуба нъ лицето на тол сной не

прtашлuм ь синъ ве.1иканъ"! В. П"С1<Оff1S.

Той ББ ПЪрВИЯТЪ 11 най Г.швенъ

на ВmтрtШRзта реВО.1юционна орг..
Бизацин: Т(jЙ игра ПЪрВОСТепенна

розя въ ВСIIЧ&И фазu на нейното раз

витие; на него п на ОНИН, КОИТО т()й

Пf1;J,Г(IТiШ се ДЪ.IЖИ П.llIнденското въз

ставие; по ОНI!Я грамадни sас.Ч'I'И,

l\ОИТО Тt'П uринесе нэ. ОСlJободително

ТО Д'Б.10, ННf>ОЙ пе може да се срав

ни съ него - JI въпрtБI! това не

гората CKpO:l1HOCTL ot Оt:'зп()доднз. Оь

пеа той очуднаше всuчки - и когат()

стоеше на че.JO па haii-г()л'!;мря и

най:,I,{JUрВ Орl'анизуваНШI реВI!ЛЮЦИс.

ВI:НЪ окржгъ, И ,когзто бв mефъ на

възстаПИШ&ШI щабъ, И когато стана

наЙ·крупната И наи в.'ШJlте.шаrа лич

ность въ цълата оргаНИЗ8ЦИfl- не

говата Cr;pll:l1HOCTD вс'!;кога о·в аора

зите.тва. МВО;JИна отъ 'пай· БЛIlЗКИТ'Б

~IY другари считаха това негово ка·

чество 31l важенъ нез.остатъкъ.

Ht~I;i другь (Jтъ ратницит-Б 58 ОСВО

GJа;ЩlJиет() на МаКЩОНИJI и ОJ,рИНtКО,

който Щ е стращ.1Ъ повече огъ не·

го. На~lИращъ се ПOJ,Ъ В'БЧНО ПО,J,О

ЗрБнuе оть страна на В.1аСl'ИТ'Б, И3

ло;nенъ на ПUСТIIЯН811 РЗ3ПИ1'и и 0611
ски, прliс.1 !;lBflHb И екстерниран'Ь отъ

eJIlHJ, ВI!.Иlt1'Ь въ другъ, .ДЪрiБ8Н L

под Сl'рогь ПО.1ИцеЙски надзоръ, ип·

терПllранъ въ рОДПО'!" село, чието из

гаряuе и опустошанане .бfJ му сждено

да прt,кин'tе два пжти наредъ, за

тварннъ, uсжденъ, изпратенъ на за

точение въ ПО.'l,румъ, д1>то прtкара .Вi1рнеиското епархиа.ШО свещен,

повече оть двt ГUДини: С.1t;J.Ъ това' ническо братство на :n м. :11., третп

113.10ЖI:НЬ на всИЧКll несгощ на ч~т- lень на коледа, ПОС.1t оББДЪ въ ~а.:Iа

НI!ШIШ!! животъ;'·' 11ЗJожень на ОНИЯ Съединение устрои e.J:Ha елха .за 6+'
теа;"I1 ~lOра.1НII изпитни слt(ъ ВЪЗ- 1Iитt сираче'l'а въ градьтъ Р"

Сl'анието - защото ТОЙ еДНllчекъ отъ :'Iaправи това, браТС'f'r

най БШНlIТ 1; РЖIЮВО,J,пте 1и на възста- !tОВОДИЛО - ОТЪ VC';',:';.

нието пе ДОlllе въ Выгария, а or~Ta- межlУ другото

на :uежч сиипа90ТО, отчаяно и у- се ГрUЖИ за ре.

бито наt:е.1снпе да стращ заедно съ ние на паствоТl,

него, J[! отрпв~ СЪ.13IJтБ му, да го Мllтериа.1НО на стр

ШIJ;крtпи 11 да му ВJ,ъхва НОВИ на· 1'0Ba, до КОЛIЮТО СI1.

деащи u нона Btpa нъ неравеата бор- ватъ To~a. Оrъ CKpa~ СП'JреJ,Ъ събранит!; НI1 (;KtJ,e-
ба, - има .1И друГЪ, който да е прв- I~Tt)a братството е на . t'dЗНИ НИН отъ сгаЧНИЦII, и по ИЗ.J.аванuтt

~/

ашв-Б.1Ъ ВСИЧtiО онова, което тон ис-подаръци и а.10Дове·, ка~ из~IO.1И- почти всtки день позиви отъ СТl1чна-

ТUIIСКИ, P'BJ,ЪKЪ ~Idiченикъ е прfJiEU- ~10 оть Кмета за.1ата Съединение да та !ЮllИСИН, изглежда че жел1iЗНUlJа·

н'!;.lЪ! с~шо човtкъ съ та;ава Btpa (jЖJ;е отпустната безп.lатно, .БЦБТ() рИГБ сж ТВЪрJ,U рБШИЛИ да не 01"
въосв060Д11те,1П01'О д-Б;10, ст, такова е БП.'1а приготвена и добр 13 украсена с lжпватъ въ нищо, мака ръ и да сж

ДЪ:I00КО ЧУВСТI!() на дыгъ, съ такава е.lхата. Енорийскиr!; евещанници осrанали безъ х.lf;бъ и ПЩС.I0НЪ ~IНO
uе3Зfluетна .1Ю()ОВЬ къмъ страз.аЩIJfJ отъ граха сж llрВ.:(сгавили ВЪ брат' зина отъ. тtхъ Тв ще се борнт!> ;10

нuрЩЪ - rallO ЧI'вhi>Ъ съ Tai>aB<i ве- crBOTO Списъltъ на сирачетата ;I.!ща &рап, но НБма да ОТСТ&ПiIТЪ, като не

.шка душа ~Iожеш~ да понесе, да 113- з\ &011 го се УСТрОПВ:1ше елхаТ<I, и се ·плаш:lТЪ отъ HtK~HKoro И:ШБН

търан всичко онова, fiOCTO топ въ на :!7 мина.1. видtхме OKp.lCeHaТd ници ТЕХНИ другари, КОиго вече се

единъ аершцъ отъ ТО.1!-.ова диги 1'0- зала съ е.lхата и прf;дъ НtЯ 80 аавърнаJIИ на М/;Сl'ата сп 11 сж за

ДIlШI е прtжив1>лъ. мюiи дtчиц1. Qкъсани, посърнали, но почна.1И работата си. Споредъ доби-

31 свободата па своата родна стра· весе.1И 11 заСМБНН наредени прhдъ ти свt,,!;еНIIЛ, грубо~тигt би.1И :IIнОГО

на ТОЙ принесе ВСIlЧ&О въ ~E.epTBa, и е.1хата, състаВЛiIваха мадкото тър· по а,J.ресь на запаснитt желtзничаря

М.13ДОСТЬ, и СИ.1и, И щастие, - тои жество. Тъ горкаТБ, ту се cbltexa, отъ нача.1нициrt. Сжщо така неми

jRepTByBa не само ;пивота си, а и 1у свен.'1ИВО си навеацаха главички" лостиво се ваК':I.звади и ВОЙНИЦИ въ

МИСJитt си, защuто то}! безподобень, т1>, и се чудеха на запалениrt CBt- нищо не виновни, които би.lе лumе
несравняемъ по сволта безкористностъ щици ио аеденото окрасено дърво. ни ПО ц-Б.JИ дни отъ храна и почuв

И кристаJна чистота синъ на Маке- Най ~eTHe всич&и. по едно 6вха по- ка. Движението 'на треновеТБ е мно

,l,ОНШI не МИС.1tше за ПИЩОДруго викани и по;r;арени съ по едно пор- го нередовно. Tt ПРистигатъ СЪ мно

осв1;нъ за неиното освобоацение. тукалче 11 играЧБИ 11 С'ь по 2 метра го го.ltми l3акъснеЮI& i\lежд;у тър-

ХИ.111u·иаmа, изтрМите.1Ь1Ъ на бъ.'!- П.1атъ аа дреm&в. Ничтоженъ ·пода- ГОВСКИiI свtтъ въ ГРЦа ни започна

гарското насе.lенпе, .1Икува - ваи- рькъ, но rOlltMa радость 6t заВ1а- едно CI1.'lНO u ЛВНО негодувание по
(jпаСНИIJТЪ врагь на тираниата пе е ДБ.Ia бtщитt дtчица~ Слtдъ това адресъ на правите.1сrвото, за д1;то

вече :\IeiR·J.Y живитt, Напусто! Тоя НБКОИ оп ~Ъxъ декламираха стихо· -то до сега не .е турило ltрай на

сртанскп прlцставитель ве съзнава тпорения, отъ които ещо дек.Iaмира стаЧlJ:ата. 3агубитt еж голfJми, и ка

напъ.1ВО Б,аБ.ВО губимъ пие въ лице- стихотворението "О и р а ч еК. То бt R'ЬBЪ ще е:&рал на стачката, не се

то на ДfJ.же Гpyeв~, той не е въ ТОJIБова трогателно,· че мнозина оть знае още. АрестованиТ'в желtзничари
състолние дори и да си прtдстави присжтсrвующата пу6.тИRа u.:rа&зха. ее освобщиха едва прtди 2 дни cpt
ко.1КО теж&а е за васъ таа загуба; Това MaJ[!to тържество стана още по щу гаранциа отъ по 40f) лева, ко

но паБ.Ъ, беЗ0СНОВНО е неговото тър- neceJlO, когато и г. Добри ХРИСIОВЪ гато по рано се ИСБаmе по 1000 х.

жество: Даме Гp~·eBЪ - защо да го УЧlIтель по музика оп дtвичееката Не арестованиrn до сега такива се

а, НСt:'нъ U I'ЪВЮiН'f, т()й

:JtCHO да схваща НОВII

ПРОШIl\u:t БЪ С.:IOжното.

а Опр·f;l'Б.1П иt;гинската

BC·tKO чуж..\о MH·1>IJUt'.
";<Qi1 ro ц'/;нl;ше нисо"u

el'iJHara ПР·ВJ.tШJ,.1IШОСТЬ,

. Hall- ГO.1'b~Н\ опаспость

'Ъ rlJ пuсtТlt въ ;щтво

взсмр мпьпието му по

и въпр()си.

r Ьше върху II !;кой СПО-

той никога не го раз

Г.1еЛ(Jше UTxl;'.llIO, а )'\l!;еше ;щ го

СВЪр;-JНi.\ СЪ I3t:ИЧКО OH()H:J. ОТЪ което

заВиси и СЪ l!СПiJШ. l-шето 1Joif\e да

'tIptmitn.. !.~. на tmm rт.nnrб

се дъ.ы;сше Нt:'П()К".lt:'(,ШIi:iта твърдость

на .lJl:t'vl;\JT:: ~-бi ,1'; (t~НИН. Той е t'Два

.ш-не е.J.НИЧIШJilЪ ОТЪ най· зщuптt

дtйцu на UргаНlJJэцинта. който ни

кога не се УВ.1tче въ беЗllо.тtзuи те

ор~тичеС};1I Щi tрув;шпн, Кf1ЙГО OL';I,a

ваше 3Н,iчеlше СЮJ') на праr-;ТllчеСК\J

т·!; р:,зу ITaТll 11 КОlIl'О Пl1КО1'а пе из·

:ц-Iши (;воето ['.1'1;Щ ще към ь ОСВООOJ,Н

те.!НОТО Х!;.10.

Нег()ната безавf;тна 1Ip1;AalJnOl:Tb~

неговата I/l't:ЪЩI)ШНШ\ в'1;ра въ осво

60,ЩТL'.НJUТО хБ.1U ~IY даваха О1lая

св'ьрх чон·\;ш;а L'1!l'p!'lHI, KOJlTfJ ;\0 по·

с.тI)jIIi~Я 'Jiiсъ ва ;Б.~lвота му H~ 1'0
l1аПУt:тпа. T~Ii ВСПЧIШ ни пораЗНВliше.

Богато 61> У'll1те.lЬ въ БI!ТО.IСI> ата

ГШIВliЗИЯ, често му се С.1Учваше ;за

една uощь ;щ прочете повече отъ

двадесеть шифровани писма и да ЮlЪ

OTrOBoopl1. II uа другия день ние го

виждаХ:\Iе да се явява пакъ се ТЪЙ

60ДЪРЪ и засмlшъ пръдъ .з;ругарп и

ученици. НаП()С.1'Бдъкъ, HtKO.IKU ДНИ

прtди да загине, е ЗlJма.1Ъ. ИЗJоженъ

на зиmения, пptзъ труднопроходюш

lItCT3, ПОRрlШI съ дебе.ш сн Бгове,

цыа нехR.IЯ наредъ по 14 часа uжть

въ денонощието, мака ръ с.т!;дъ като

6t ранепъ прl;,Щ 2 ГЩИШ1 въ &ра

ката, ;щ се ОПJакваше, че не може

вече да издържа по-дълъгъ ПdiТЬ.

Въ Македониа ве остана MtCTO,
д1;то .той да не е ХО;ЩJЪ~ нtШlше

бъ.1гаРС1Ш диа:Jеlп1t, на БОЙТО то11 да

не :може да говори; тои познаваше

тъй ;щбрt своата ро);на страна, &а!.ПО

никой дpyrъ ве Jl познава.

hЩ'ЗТО говор1>ше СЪ свол СJаJ,ЪКЪ

гласъ въ ВeJt.1НитБ УЧИ.Jища. j;Ъ съ

браниата, когато, се,J,на.1Ъ меа;Ду B:-J

наатчии и.Ш сеЛIiНИ. nгитнрашl', П/П

не \,б'Fлцаваше - той НJ1l8аше тип

еНП:СlJаЗЪ:\1Ъ, Н.1Иваше UОРЧL'Сf>И дys:ъ
ВЪ ~сички сърща, н отъ нер'Бшите.1·
нит/;, П.1<lШ.JlJвит'Б п невtрващи въ

сеое си р'l6и lle~'CЪTHO ТОЙ СЪЗJ,ава

ваше СъЗlJате.1Н I! граaallHU. съз {ава

те iJОРЦИ: той ОШli1ваше всички и

ги :оаВ.НIчаше нъ РсВОJЮЦlIонuата ор·

ганизаЦШI. Успtхът'L ва неговата аги

тациа всъкла G1; I1зумите.1енъ. Лрр'ъ

аГIl1'IJТОрЬ пщоuен'Ь He:l!}' ЫalieДйНlJII

не е po;J;u.1a.
Той имаше ЧУJ,~18 СПI)СОuВОСть ;],3

познава при първа ср!;ща съ !{(Jro
иуа работа 11 да (/op-Iц'lJ.1J1 кой за

KafiBO е ГОJ,енъ. На това се дъ.1Ж\!

най много uбстолте.1СТНОТО, ,1,1>10 въ

БИТО.1СКИЛ ВII:шетъ пр!;щ възстанието

станаха нап -lJll()ГО афери. Тulr, 61>
UIJТЪ ТII1IЪ на оргаlJИ


