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ВЪСТНИКЪ ЗА ПО.ТШТИКА И НАУКА
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ОРГАНЪ НА НОШЕТИТЪ „БЪЛПАРИЯ ЗА СЕБЕ СИ" ВЪ ВАРНЕНСКИИ ОКРЙГЪ.
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да царува даже къде Цариградъ и Дарда- НОФИЛП. Тогава именно, истинския руески богатства, нашата честь енеразривн о свър
народъ, като оценеше, колко скжпа е не- зана съ техното съществувание. Ако на
Т р * б в а л и д а в я р в а м е п а в с и ч к и нелите.
фвшшостьта за единъ народъ, а йоще по шите братушки познаваха добре Българ
Днесь,
обаче,
йоще
по
ясно
става
поло
газетпп новини?
жението на работите на Европейската ди вече па братските нему по кръвь и вера ския народъ,\ неговите обичаи, нрави; ако
Не отдавна беше, когато цела Европа пломация и въпроса за досегашната въобра Дтвянски народи, — пемаше да допустне беха по малко жедни за гола военна слава
ечеше,:.че. нема да бъде далечъ деньтъ, въ жаема войпа излезва съвсемъ ивакъ: бра <>;7 се повтарятъ глупостите на днешната и ни оставяха мирно да се развиваме, некойто ще пламне една война между Росоия тушките биле мисляли да сплашатъ про \,усс1;а дипломация, която отъ две години маше да ни закачатъ: нн неискаме да
н Австрия въ съюзъ съ Германия и Ита тивниците си съ сътрупваиието на своите ка- 4*самъ, се приготвя да измами и сплаши се месимъ въ чуздото, нъ и никога нема да
лия;, неотколе беше, когато и самите рус- зашки полкове по Германската и Австрий-Й Ьроиа,' дано възникне некаква кървава ре пожелайме да' пмъ станемъ роби, да достиски вестници, като:. «Новое вр*ме>, Рус- сната граници, и въ случай, чо памеряха\°^>»шция въ България, та да може да на- гатъ те своите Атиловски цели спрямо Европа.
ский Инвалидъ» и др. заглушаваха света, тези държави неприготвени, щеха да нахъл-^ 1<ри сгодния случай да пороби този наТова го виде и припозна днесь Европа.
че Россия, като се счита днесь съ развър- татъ съ цели полчища кавалерия въ Ав- ^ргь, за който тя йоще отъ времето на Тя пикакъ вече не се бои, че ни можемъ
зани р&це, требва да докаже па Европа стрийска Галиция; ако ли не, то пъкъ щеха |. фетослава, има претенцията да го смета като да бъдемъ авангвардия на Россня за заведнажъ за винаги, че тя не се бои отъ да уплашатъ немците съ това и щг.ха да | .г|жъ, който по наследство има право да завла- владеванието на Дариградъ. Тя днесь се
нея, и че е решена да върви иаирвдъ как дойдатъ свободно въ България да се распо- I фе.Къмъ това се готвятъ, това рано или кзьсно кай за сторенните си погрешни во време
вито и комбинации да. правятъ западните реждатъ и да викатъ: «Болгари махари—
штъ да постигнатъ въ Официално Россия; на Берлинский конгресъ и, ако бн да пе
съюзници срещу нея. Диесь, обаче, въпроса деньги ихъ хороши.» Тези имъ златни пк да видимъ Българский народъ тъй ли разбираше своите интереси, ако не разби
,за войната стои съвсемъ на друга Фаза. мечти обаче улетеха невъзвратно, когато мисли. Ако кроткия, миролюбивъ българинъ раше, какво ще се крои за нея въ случай
Россия, като започна струпванието на вой въ Европа се узна, че почти въ всичките фънасяше дълго време оскърбленията на че Русейте завладеятъ Балканския полуските си по Австро-Германската си гра Руески университети имало големи вълне %рците, то, когато те гЬ изваждаха отъ островъ, — немаше до днесь да ни нази като
ница, Австрийската и Германската нрееса ния. На Западъ видеха и се убедиха, че е не тернение, той, макаръ слабъ и умаламо- свои чеда. Тази Европа, повтаряме, е оце
вдигна вр-ввата нротивъ нея, дето тя се мислимо за Россия да води едновременно щепъ, накъ скжпо имъ исплащаше съ раз-, нила и притеглила на своите копони всичко
готви да развали 'Европейския миръ. Въ две войни: едната между козаците съ ца- лцчии възстания и бунтове, които струваха това, и за туй, именно, се и готви цела
Виеиа и Берлинъ почнаха да ставатъ при ризма противъ; Русската свободомисляща в5|' Турция повече; отъ колкото войните й да се опълчи противъ неразбраната ни ос
готовления за отбрана въ скучай на война младежь, и друга съ Европа, за завладева- су Сърбия и Гърция. Не • мисли ли и иа- вободителка. Истинна е, че тя желае да се
съ братушкит*. ; Ж в о и дажб заговориха и иието на България. Требва, человекъ да йгта освободителка, че, ако даже и побла- спазимира, нъ и никога нема да се съгласи
обвиняваха Россия, че тя първа, именно, бъде страшно заслепенъ и тъй да поверва 1«ириятствува случая да встжпи съ вой Н. Ц. В. Фердинандъ 1-ий да нанустне Бъл
иска да наруши мира съ приготовленията това, като вижда днесь за днесь, какъ ко ските си въ България, тя, ще срещне здра гарския престолъ, та да дойде на местото
си, тъй като тройственния съюзъ не билъ заците гонятъ съ камшика руеските сту вите гдрди на учениците си, които, може му некой руески кандидата; защото въ
нещо; тайно, съ което да с е е работило или денти изъ улиците и затварятъ ^рога на щ съ; помощьта на другите, ще й повто- таквзи случай братушките може да постиг
работи въ вредъ на Русейте- Официозната просвещението за цвета на руеския. На тгь думите па Петра В къмъ шведските натъ, не само предишното си влияние, нъ
Германска прееса даже категорически за родъ. Требва, човекъ да бъде сленъ, та тъй уяители на тогавашната млада руоска вой и камшика имъ тъй ще се овие около врата
явява, че Европа съ това не е гонила друго,- да поверва, че утрЬ царя, като обяви не- ска? Немислятъ ли нашите братя Русей, на Балканските пароди, щото никакви по
оевенъ спазванието на Европейския миръ. кому война и като апелира на патриотизма ч | всека падя отъ нашата земе е осветена нататъшни Европейски коалиции нема да
Московските ;газети не погледнаха на.това па руеския народъ, ще получи очакванната (5,ь кървите на нашите паднали за отече могатъ да имъ сторятъ н;Ьщо. Като е тъй,
тъй и, запиха,- че струпванието на Руеските си отъ него помощь. Ни, смеемъ да вер- ството си юнаци? Не мислятъ ли братуш- ний не требва да се бспя|ъ отъ новините,
войски ставно о^икономическисъображе- 'I ваме . че, имелно, въ случай на, ^дпачнойна . О Т ь че__подъ Ж с М ^ щ ^ ^ Ш ^ т ^ Р у с с к и т е йатазетите, йато <.«Т1гаез»1; чоУужь^здЦ^.
^ и й : "К т^^рНйтОДГ^й' дълго и нйЛножа ^ руейката
вата йигЬ"яигеиция5.1ц&. може но Шс^о } 1'|йд:;тин^практика с е Т ч ^ а съ генерала рила ; се договарГяли за опоманието на !{&>
да замаже очите па Европа, и, когато се да скъса железните окови на неразбрания с | , какъ да отстъпватъ въ страшенъ безпо- ропейския миръ да пожертв)уватъ Н. Л. И.
види,; че Русското правителство е уголе- царизмъ. Додето, въ днешна Россия цару- рядъкъ предъ Сюлеймановата войска, — обичния ни князь.
. мило;обикновенния съставъ на стрелковите ватъ. автократи, перазбрани славяиоФили; пашите момчета се биха юнашки и пове
За сега отъ насъ се изисква съгласиеси бригади и на' кавалерийските си пол додето .тамъ всичко свободомиела що ще се чето измреха, пъ отърваха живота на по- еднодушие-и да поддържаме за всекога се
кове, — братушките пакъ почнаха да въз- прнследва; додето и военщината съзнава тлема часть отъ жителите на Стара-За- гашното си правителство, тъй като то вече
разяватъ на; Германската прееса и да се големата нужда за • ввеждаиието нови. пре- гс/га? Не помнятъ ли те, най сетне, кой не веднаждъ е доказало на дело, че и нему
извиняват^ че Германия и Австрия много образовання, конто требва да станатъ въ с(]асе Шипка, кой реши съ това благо- България е скъпа и мила, както и на це
по отдавно с ъ захванали своите въоръже тази европейска небесна империя, официална п^!П1Т'П1Я иеходъ на война имъ съ Турция лия ни народъ.
Евгений Дрйбовъ.
ния по неточните си граници нротивъ Рос Россия ще има голема расправия съ въз за| т!ггь? Ако петовековото ни двойно робсия, за това и те, именно, еж. мисляли да никналата у дома и война. Нейните царе, сфо не можа да задави у насъ скъпата
развалятъ мира, като нападнатъ ненадейно каквито и-средства да употрЪбятъ за спаз ш! любовь къмъ бащиното ни огнище; ако
До Господппа Б .
на неприготвепия си противникъ ~ Россия. ванието на личното си благо, на живота и иЦ като роби йоще можихме да дадемъ такРазбира се, казваха руеските вестници, имота си; въ каквито и железни твърдини вири сърчеливи юнаци, каквито еж биле
Досегашните ни предположения за г. Б.
че всичко това се било вършило отъ съюз да се затварятъ, — никога руеския сту- пр^ Кара-Есеиъ, при отбраната па Шипка, излЬзоха верни, и появяванието па статия
ниците въ голема тайна, и тъй като же- дентъ, руеския нигилистъ, руеския интеле- В7>!' сражението при Шейново и па другаде, та му — «Варненската Патриотическа
дезнонАтните съобщения на западната гра гентенъ войникъ нема да трепнатъ даже ни —, г,ол!50 повече можемъ да ги дадемъ днесь, Дружина», поместена въ 8-й брой на в.
ница на Русската империя не съ тъй мно предъ бесилки, затвори и каторги, ни отъ когато можемъ да ценимъ йоще повече се- «Нова България», — като Божпй депь ос
гобройни и тъй сгодни въ стратегическо това, че ще бддатъ преведени, като прости го|нна си свобода. За това има пресенъ ветлява и даже подтвърдява истипностьта па
, отпошение, както на противниците на Рос войници въ която и да било рота. Това е лрдагг.ръ, нека погледнатъ братушките по това, че той, когато иска да се подмазва
сия, то тя, за да се запазе, била прину истинна и още таквазъ, която е необорима; доорп на работите на народното ни онъл- пекому или кога иска да потули глупави
дена да сконцетрира и усили войските си защото е доказано, че, колкото повече и по чещг съ продаждните българи въ време те си сжжденпя, захваща твърде отъ далечь,
въ Полша. Тези мерки на Русското прави силно се приследоватъ проповедниците иа -на| бунта въ Русчукъ и ще се уверятъ. захваща съ въсхваляванието на патриоти
телство, както сме го казвали и други пъть, известни свети начала, толкозъ повече тех Щ'йь казваме ние, че всека педя отъ зе ческото ни правителство, съ въсхваляваппеврвмепно само развълнуваха и разбъркаха ните мхкн, теглила и смърть имъ неволно лета ни е откупена съ юпашка, нъ-мжче- то на патептовините достойнства и добрипи
Европейский дипломатический миръ. Некои ще каратъ и най големите Фанатици да бд4- ! паческа връвь; тъй и требва да я отстж,- па «почтепния» ни съгражцанипъ К. Миротъ Европейските вестници даже до скоро датъ техни последователи. Това се доказва ' инчъ .на тогозн, комуто се ревне тя. Кой ский: това е неговото верую. И какъ мис
съобщаваха бозна какви новини по Българ съ много примери изъ историята отъ ми) ка во ще да казва, нъ събитията въ на- лите вие, защо се върши тъй всичко това
ските работи: едни, както «Тшш», пръ палите времена, и много по добре се-вижда ш-.^о отечество отъ две години насамъ ни отъ г. Б. ? Пакъ за да се подмаже на тоскаха слухове изъ Виена, че Европа била то, щомъ человекъ вникне въ работите на^ но;а;.!а:;а, какви велики работи прави брат- гозъ, на когото той до скоро требваше да
крояла да се жертвува Н. Ц. В. княза ни
сегашната Русска интелигенция. Като е тъй, М ек го единство па народа ни, и насъ отъ клати калпакъ. За сега пие ще кажелъ, че
за спазвапието на Европейский миръ; други тогава Московците, за да бъдатъ съ раз 'Кл' па::» потоци не ни е страхъ: войната таквизи работи сз& подадине па бездариосзаговориха, че, за да се избегне настоящата вързани рлцб и да вод ятъ успешно война за* м е ъ *е расходка и забава. Къмъ так- титЬ, па хора, каито въ време на война
криза, требвало непремеино да падне се съ Европа, требваше о тдавно да овършатъ вп';-л рл\>отп еж, прибегвали и едно време отиватъ да се борятъ противъ общия врагъ
гашното Българско правителство во главе домашната си война; требваше да се убеди 1ь'.".ите славни деди, когато силния тур- пе по идея, а като овцЬ, които, като випа г. Стамбуллова (тъй се иска па москов и царя-автократъ, че той самъ съ Европа •^',11^ е отпемалъ ралото отъ попуканите дятъ, че една отъ тйхъ се хвърли въ вира
ските мекерета! Б. па ред.), и, като се въз- пе ще може да я оглови, а се изискваше имърлцв.Теглилата с ъ помни испекли, ний да се дави, всичките се хвърлятъ подире й.
върняло по този начипъ предишното влия отъ него да въведе реформите, които СА зяайме гладостьта имъ, помнимъ добре отъ Повече ние нвма да се распростираме за
ние ва братушките въ България, да се из отъ вониюща нужда за иодданиците му, освобождението си насамъ, какво нещо е въепроизвожданпето па суратчето па г. Б.,
бегне предстоящата война. Нъ който е сле- требваше да разбере той, че легкото уп сдабодата, незавнеимостьта, скжно сме ги, а да видимъ, какво пише той за тукашната
дилъ добре вървежа па Европейската поли равление на едннъ добродушенъ и велнкъ ценили п скъпо ще съумееме да ги це Патриотическа Дружина, на която, ако се
тика отъ две години пасамъ, който е съ- народъ, каквто е руеския, н неговото благо нимъ. Този, който ще се опита да развали нелъжемъ, въпросния господинъ е члечъ, а,
образилъ и какъ, отиг.атъ днесь пашите е възможно само тогазъ, когато той, като ми;»ниа ни животъ, той требва да зпай, че може би, още члепъ и отъ самия й коми
работи, като вземе въ внимание комбина се придържа въ русската поговорка — «умъ ще пма работа не .само съ редовна войска, тета.
циите, които вече станаха въ последнио хорошо, а два лучше», даде на народа си пъ съ целий пи пародъ, и всеко наше ог
Безъ да пита пЬкой г. Б. за п/Ьльта па
време между западноевропейските сили; една каква годе конституция съ пародно нище ще бъде укрепенъ лагеръ. Най-сетпе
основаните патриотичеекми дружини по насъ,
като промерише езика, който държатъ въ събрание. Както пи, тъй и всеки щЬше да Стара-Планипа е намъ известна, иътеките
топ пи описва подробно всичко, което еж.
последнио време «1а Веуис Д'0пеп1» п не каже, че Россия въ този случай щеше да й съ памъ познати. Тамъ нашите борци
имали ц иматъ прЬдъ видъ тЬзн дружини,
кои други австрийски и германски газети; бзде едно отъ най силните европейски го- за свободата еж намервали отрада; тамъ
и казва, че пекои отъ чденоветЬ па коми
той, казваме пие, що види много добре, че, сподарства. Не това е злато, че тогава въ ще я намеримъ и ни въ нужда и пакъ
тетите пмъ, особенпо останалите па Варако Европа паистипна смиташе да жертвува Россня рушветчиите щвха да изчезнатъ, ста- неиа да престаиемъ отъ да стреляме върху
непский комитетъ, като си мисляли, че съ
Н. Ц. В. съ народа ни за хатъра па мо новите щеха да мрлтъ гладни, третйото от поЕОсителя па свободата ни. Ни сме ръдохождапието на Н. Ц. В. въ България опассковския автократъ, тя нещеше да прави деление щеше да догори като свещь, а се шени да се бранимъ отъ всекиго и нашата
ностьта е съвсемъ отстранена, почнали да
до сегашните си обременителни разноски, гашните мужици щеха да търсятъ сметки мисъль е света; защото България е паша
забраватъ девиза па своето знаме, та посте
и щеше да ни продаде но отколе, и жела отъ царя н министрите му за работите обща майва; Н. Ц. В. княза ни нашъ баща
пенно обърнали самия комитетъ въ огншце
ния за Русската дипломация миръ, съ Рус имъ. Всичко тови, казваме ние, пемаше да а>;яи, кате достойни техни синове^ требва
ва разпи интриги и гонения 1 въ много
ското православно управление, днесь щеше понесе на мухлясалите московски славя- да!ги назимъ: пашите иитереси, пашите
случаи вместо съдействие и иодпорка, праДобричъ, 31 Денемврий.

Стр. 2.
вилп па правителството пи постоянни спхн- ]
ки и главоболия съ интригите и ултимату
мите си за премествапие и отчисление на
тоя или оня чиповнпкъ.
Като прочете човекъ всичко това и, ако
познава г-на Б,, изведнажъ ще се досети,
кой говори съ подобепъ езнкъ и кой е писалъ въпросната статия за Варн. патриоти
ческа дружина. Ние, до колкото познаваме
г-на Б., йоще при първото избпрапие на членовегЬ отъ комитета, казахме на Н'БКОИ отъ
приятелит* отъ патриотическата ни дружи
на да неизбиратъ за членъ на комитета г.
Б., защото той е отъ дървените ФИЛОСОФИ,
КОИТО знаятъ да бръщолевятъ въ събранията
за очи: по принцип^
по принципа Г-да,
безъ да знаятъ, какво вършатъ и говорятъ и
где ще излезе края на ТЕХНИТЕ работи. Тйзи ни думи дпесь се оправдаха съ появлението на статията на г. Б. въ «Новата».
Като се е запрЪтналъ г. Б. да обвинява коллегитЬ си отъ комптета въ никакво си измйпявание девиза на знамето на патрио
тическите дружини, питаме го пие: кой
пай-много напираше, при оспованието па
тукашната патриотическа дружина, комите
та й да се облече въ формата иа Либерал
но бюро, което тъй също да се грижи за
пргЬчистванието па тЬзи злочести чиновници,
които зематъ народната пара отъ правител
ството, а тайно подкопаватъ иитереситЬ му?
Накъ питаме пие г. Б. : като се м'Ьстяше
г-пъ К. Меразчиевъ за членъ въ Враченския
Съдъ, кой настояваше да се прати отъ име
то на комитета до г-па Мипистра на Пра
восъдието телеграмма, съ която да се мо
ли настоятелно да се нем'Ьсти и г. Беровъ
отъ тукашния Окр. Съдъ? Г-нъ Б. пмалъ
ли е тогази други принципи, та е подписвалъ тази телеграмма? Ние повтаряме и потретяме, че въ този случай подозираме и
даже вЬрваме, че началната буква отъ Фа
милията па г. Беровае накарала сродника си
Б. да сплете статията си «Варн. патриоти
ческа дружина».
Най-сЬтн-Ь поврага му всичко това; нъ
защо г. Б. обвинява другите въ нЬща, на
които главата е билъ той ? Честно и патрио
тическо ли е да направи никой нещо И да
тикне за виноватъ другиго? Това може да
се практикува тамъ и въ тези съдилища,
гдето, въ време на съдопроизводството, спя
щата младежь изъ лилиите канапета цонЪкола гледа, какъ паяка въ къта притиска
( ааплотената в*/мрежата м^ муха. НавМцо
Г автора на Ьвъпяосиата статия е мислйлъ ^ге' 5в си за н^щр, като онзи паякъ и че ' е
упделъ другите въ мрежата си; нъ много
• се лъже той. Почтепнйя Б. иетр'Ьбва да тър
си и открива изъ сьрдцето си горчила, го
рести и незиамъ какви си н'вща: хората ие
ги искатъ отъ него за доказателство на това,
що е писалъ, защото дпесь св-Ьта вевйрва
само на едни охкапия и вайкания, а пята и ще
пита за Фактове. Лко ги имате на ръка г.
Б., защо не ги извадихте па врвме, като се
препоръчвате за върлъ .патриотъ, и още за
честенъ човЬкъ. Я гледай го ти него калфа
та, я ! Той помислилъ, че хората, като пи
тала и откривали адските работи на тайпнгЬ ВЛЪХВИ, биле мислядн да се прославятъ
съ това. Да не би ти, Б., да си се водплъ
и да се водшпъ отъ този принципъ,? Да,
господинъ Б., мжчно ще можешь да докажешь на свита, че сме омацалп знамето
«свобода и независимост!.». А ми, когато
по тебЬ пъпляха бълхите, когато тукашпнй
полкъ заминаваше за Руссчукъ, кой карауляше? Ти ли, байно Б., съ гнидавия си
патрнотизмъ? Пъкъ тогази смЬегаь йоще да
се наричашь до сега члепъ на тукашния
комитетъ. Да кажемъ, че и това е пнщо, нъ
тогази защо неиакас1а роднината сп г. Берова да настоява прЬдъ цялата патриотическа
дружина да ти се приеме оставката отъ
членството ти па комитета, когато се разпсни на цгЬлата дружина злоупотрЬбле/шето
съ името на комитета отъ г. Н. Мирский?
Защо питаме пие, като не се прие оставка
та на членовете отъ целия комитетъ, н ти по
пе не се испъчи да кажешь, че г. Мирский
е онеправдамъ? Ти казвашь, че търговците
членове отъ комитета си биле дали остав
ките. Кому съ ги дали тЬ? На останалите
. членове ли оть комитета? ТЬмъ ли трЬбва
да се дадътъ тв ? Кой ги е избралъ за чле
нове? Нъ знаятъ т4, кой ги е подаскуросалъ да наиравятъ това; знаятъ тЬ, гдЬ гн
боли и излязоха по-хитри отъ тебе, та не
еж, искали и до сега да се свика цЬлата
дружина да си даватъ ней оставките безъ
причина ида се червятъ, както ти съ лъжитЬ и клЬветнтЬ си въ този случай.
По-пататъкъ г. Б. казва, «че това е цела истина, за доказателство може да послу
жи съдържанието па опя пасквплъ, своего
рода вЪстникъ, а въ същпость фарашъ па
всички мръсотии, — наргЬч6пъ » Добружа»,
който е девизътъ и знамето па тоя Варн.
комитетъ хасълъ за себгь си». Ние незнай
но г. В„ хасълъ за себе сп ли о този ко
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митетъ и да ли органа му «Добружа» е Фа Колкото еа това. гд4то приятеля ни си кри
рашъ ; нъ нека да кажемъ, че спорЬдъ васъ ви устата за писаното въ «Свобода» за г.
е тъй. — И, наистина, какъ в. «Добружа» К. Мирский, ний ще го посъветваме да из
да не е фарашъ, и още добъръ Фарашъ, съ учи подобре работитЬ за К., да прочете
конто ние сме се мъчили и ще се мъчимъ повече съ внимание всичко писано за пего
да нехвърлимъ мръсниците, прЬдателигЬ въ рЬченнпя. вЬстпикъ и въ «Добружа», и
изъ Българското общество, да,го пезаразя- самъ ще се увЬрн наиълпо, какво мислятъ
ватъ съ мръсните си работи. Види се, че хората за натрона му Е. вънъ отъ Варна.
И -тъй «пречестний, г. В., таПфата със
г. Б., е искалъ да мине прЬзъ този ] фа
тояща
отъ редакторите па «Добружа» и ни
рашъ, който иехвър.ш нечистите работи иа
кои
чиповинчета,
пнсарчета и даскалчета, съ
г-да К. п Н. Мирский. Бре, дявола Да го
голи
ужъ
фрази
хваляли
днешното ни пра
земе, че отъ гдь се взе тази фразиология у,
вителство—
на
ли?
Вий
отъ где виждате
г-на Б.! Я гледай ти чудо, я гледай помепъ.
това
и
съ
облечени
фрази
ли го хвалите ?
Г-пъ Б. казва йоще: «гладници искали да
Насъ
ни
е
страхъ
отъ
маските,
за това и '
завладЬять ц терорризиратъ нрЬдЬстиия Вари.
всичко
па
голо,
на
явв
говоримъ.
Окръгъ». Ние питаме негова милостьг|Б.:
Какви сме пие, приятелю, Б., и какво
разбира ли той отъ тЬзн си думи НТБ'ЩО ?
Нека ни каже той иамъ, какъвъ терроръ^ мо мислимъ, това го доказаха бившите избори
же да бъде въ Варн. Окръгъ отъ останали за народни представители; това го знае г.
те членове въ комитета, когато и приятеля Министръ на Народнотото Просвещение; то
Б,, като насъ припознава, че правителстве ва знае и разбира добре правителството пн.
ни гледа и пази 1'обр'Ь иитереситЬ на Оте А пъкъ колкото се относя до деятелностьта
чеството ни ? Защо тогазъ това ни прапп- на тукашния комитетъ, както и иа тЬзи отъ
тдлетвото, спорЬдъ господствому, като и,.зна- Вариеиский Окръгъ, това се вижда отъ ра
ва, всички гЬзи гладшши отъ останалата! гай- ботитЬ на органа имъ «Добружа»,- това ще
Фа на тукашния комитетъ, неги пр'Ьчи|ти? го докаже и бъдъщето,- защото това, което
Попе пие, до колкото знайме, дпешнот|кп, се е завзалъ да пази и поддържа Н. Ц. В.
правителство нийде не е оставило изъ */ге- Княза ни Фердинандъ I. съ правителството
чеството ни да царува тероррь. Спо^вдъ ни, това същото вършимъ ние, и, следова
насъ само Русейте и тЬхнитв слепи ьшее- телно, нема защо приятеля Б. да пълни
рета въ България се оплакватъ, че въ Бъл света съ интригитЬ си за деятелиостята на
гария има терорръ и че той не е за тър тукашний комитетъ «България за себЬ си».
пение. Тогази ти, почтенпий г-не, като|казЕв. Дрьбовъ.
вашь, че Вариенци отдавна се би распра-~*у*ь*зг*>&>впли съ измислените ти терорристи, койшмъ
ир^чи? Правителството ли — Не! Е, то!газъ
Тулча, 20 Декемврий 1887 г.
за какъвъ тероръ бълнувашь? Или мислршь,
че н тука шмекериитЬ ти ще минатът Я
До господинъ редактора на в. «Добружа».
гледай ти, я ! Фактовете биле доказали/ че
Въ единъ отъ последните броеве на по
«тая тайФа грабители съ насилие, съ Атоучитаемия
ВИ ВЪСТНШГЪ прочетохъ-едно съпотребление на правителственната вл|сть,
всЬмъ
кратко
извлечение на една дописка
като чиновници, искарала никого си МДразизъ
Тулча,
която
пишала за положеиието
чиева, ьеловекъ съ тъмно минало и^юезъ
на
училищата
въ
града ни и която ги не
изискуемитЬ способности и честностьд» за
памира
таквизъ
каквито
те треба да 61Т1кметъ па града Варна!» А я по-иапздЬдъ
датъ,
защото
тойзи
или
онзи отъ настоя
пи кажи, г. Б., като казвашь, че тука! се
телите
били
хора
неспособни,
педанти, и
злоупотребила правителственната власть|.отъ
пр.
Не
се
заехъ
тукъ
да
оправдавамъ
оне
пекои чиновници за Меразчпевп, защо [то
правданите,
или
пъкъ
да
хваля
невъзмож
газъ патриотическото ни нравпчмегво иодтвърди законностьта на градскнтЬ избфш? ното; искамъ да Ви дамъ, до колкото от
Нима и то злоупотреблява съ властьта, коя близо позпавамъ вървежа па училищата ни,
то му е връчплъ народа? Не г. В., мщого едно мнение за т/Ьхъ, и въ сжщото време
си билъ отъ плиткоумцитЬ, та самъ сцрва- да мога Ви уверя че не всякоги се е пи
дншъ рогата. Колкото и да се преструшшъ сало истината за тЪхъ.
Не щ,ь да споменувамъ тукъ цветущит^
съ хиалби^г^сд^като лисицата,, пакъ ^ р и врвм*на
.както. въ>| материално, така" • и вь
шешь каралп! па пърТбрииа. Д-"пъкъ вдЖо-"
нреувственно
отношение, на града н»: Твзр!
то за г-на Меразчиева, на ли зоаашъ,| че
времена
заминаха
заедно и съ онези води
има хора, които още прЪдн 15 години [ съ
тели
на
тогавашния
прогресъ, който ако
го узнали, нознаватъ тв много добрЬ и[егодобре
помпите,
беше
туко-речи едио огле
вото мипало, та отъ това и днесь го- уважадало
за
много
други
по
важни градове въ
ватъ. Г. В., зиайме пие, оть кой кладепецъ
България.
пиешь ти вода и кой ти е плвзълъ подъ| ко
ОлЬдъ войната 1877 год. остатките отъ
жата. Той, вврвай, сега вече се е распл!улъ,
образованите,
като видяха добрия приемъ,
защото нашия Фарашъ му иехвърли бстелукойто
се
'правите
въ България на всеки
цигЬ па яве. А бе, г. Б., като говорищь за
младежъ
малко
много
запършанъ, и те от-~
работитЬ на досегашний Градский .ОъвЬтъ,
летаха
па
далечь
и
оставиха
местата си
защо пъкъ не похвалишъ съ пЬщо и ,шешголи
и
пусти.
Не
можемъ
да
ги
оелдимъ,
нпя кметъ? Ако желаешь да се научищъ за
нито
първите,
нито
вторите,
защото,
кадв
дЬятелностьта му, иди въ Градското Обшинто
и
да
отлетеха,
останаха
непоколебими
ско Управление, влезъ въ Фииаисовот» отеЬленпе и виждъ кой работи, кой чете ро- въ ПАТЯ, когото си беха предначертали и
манчата и ще разберешъ,. защо г. Хр. Ан- дпесь имъ се радваме и ние отъ далечь.
Шепата младежи, ако е възможно тъй
геловъ е прЪбралъ г-па Богоова,, кггото
правителството пи отчисли като дъртъ Пап- отъ рано още да ги наречемъ младежи,
ковнетъ. Ний мислимь приятелю В., че е които останаха, беха и се оиези скромни
неправедпо да се сравнява още отъ сега и трудолюбиви запаятчийчета, отъ които,
деятелпостьта па досегашния ни кметр. . X ако ми е добре на память г. Никола ЖивАнгаловъ, съ тази на г. К; Меразчиевъ, ковъ искаше въ 24 часа да произведе лекойто йоще не е номирисалъ въ градский гионъ интелигенти за да поведатъ неговата
съветъ. Стига само едпа опитна ръка да !борба ^колкото безнравственна, толкозн и
поразбута некои тайни струйки, папрн?гЬръ ,глупава. Не искамъ тука да споменувамъ
Финансовото отдЬлепне на сегашния градски ь за г. Никола Живковъ, защото не намисъввтъ, прп предаванието градскитЬ работи- \\ рамъ за жалость нито единъ Фактъ за да
те муг-ну Меразчневу, и тогава ще се у-нае,,; мога го захвалн.
колко приходи п расходч има тукашшта)
Ако се обърнемъ къмъ оная клаеса граж
Община. Като е тъй работата, да пргвмп1емг&' дани, на които и възрастьта и опптностьта
къмъ това, гцЬто г. Б. говори за тукаця/и- се били доволпо капиталъ за обществото,
гЬ съдилища, че останалата тайфа отъ Вар- за да може това последнето, да се ползува
ненский комитетъ ги обьрнала па своя глеч- отъ гЬхното р.ъководяние на нравственното
на крава п че хората й ужъ бплп гледали развитие на младежьта и па училищата,
да се награбятъ съ пари, да си купу-да ще наагЬримъ че при всичките имъ стара
евтени къщи. Да видимъ и туй, да ли тези ния, те се оставали всякоги парализирани
хора (отъ тайфата разбира се) съ насочили въ делата си предъ по силната техна воля
пЬкакви си мръспп стрили противъ' бившия и старание да си гледатъ частните свои
председатель на тукашния Окръженъ Съдъ, запятия отъ които чакатъ и препитанието
К. Мирский и ако има таквозъ пЬщо, защо се си. Презъ това положение на работитЬ, прп
върши? Като е била работата тъй, г. невъзможпия и доволно труденъ вървежъ,
Б., като смета себЬ си, г. К. Мирский. училищата не можаха, и не могатъ да иза честенъ, патриотъ и Божа кравица, защо матъ шелаемото настроение, което го изисква
пеизле.зе той съ сегашпитЬ си мюзевирли- прогреса. Не казвамъ че училищата стояха
цп но-рано, преди да се пише за чутовни- затворени; напротивъ тб се били постоянно
те работи па г. К. Я гледай, я! Г-нъ В. отворени, и елате да влеземъ въ техъ да
не пека да закриля г. К. Мирский, защото видимъ- днесь какъ се коди учението па
той билъ човекъ, който отблизо позпазали младите.
всички истппски /патриоти, и писаното за
Училища имаме две: мъжко п женско.
пего въ «Свобода» било пай ясно доказател
Ученици и отъ двата пола могатъ да се паство яа това. Добре! Нъ тогази защо коне
бератъ отъ 200 до 250. Учители има
п г. Б., пе като защитникъ па г. К., а ка
не мога и азъ самъ да кажа колко има,
то честепъ човекъ, не взе да опровергае
защото днесь е възможно да се десетица,
писаното отъ пасъ, т. е. мръсиите стрели
сутре не е чудно да не памеришъ половипа тацфата, противъ речеиния господипъ?
пата. Причината е училищния бюджетъ,
когото въ слщпость пемаме и пеможемъ да

Брой Ю.
имаме тъй като иашит* училища вематъ
постояненъ ФОНДЪ и те се подържатъ отъ
благоволението на всеки граждапинъ Бъ«гаринъ, който подарява за презъ годината
толкози колкото му се отъ сърдцето отк&ся.
А пъкъ, за жалость, презъ последните го
дини като се земе въ сериозно внимание
застойчивостьта въ търговията, и сърдцата
се закоравели, та много мъчно е да отк,т>сашъ по неща. Повече отъ едната половина
на учениците се дЬца бедпи, които учили
щето безплатно подържа. Следователно азъ
не вервадь че ще треба да намери човекъ
големь грехъ въ това, ако настоятелството,
водимо отъ надеждата която храни че ще
може да издържи расходътъ на учебната
година, се види неволно въ стеснение и се
принуда да уволни некого отъ учителите,
за да се не види още въ ио големо затруд
нение, аво не направи това, да затвори нвкой клаесъ. Нема никой, който да не състрадава въ такъвъ случай за уволнения
преподаватель, и нема да се намери вервамъ човбкъ да не. съжалява таквози: едно
положение на училище, нъ нри подобни об
стоятелства, които се налагатъ безусловно
отъ бедиостьта на училищната каеса, приема
се всякоги да се претърпи по малкото зло,
за да не дойде по голЬмато. .у
Да видимъ сега какво се преподава въ
тези училища и кой преподава?
Мжлна е задачата да се реши. Тази мла
дежъ, която имала днесь и.която кисни по
магазините за да се препитава, треба да
си го нсповедаме, е.много далечь да бжде
въ състояние да си даде. нравственната помощь относително редътъ п нрограммата: на
училищата, когато< напрнмеръ тая младежъ
е настоятелство. Тя напротивъ.принася вреда
въ таквъ случай, като.кога единъ певежъ
докторъ се наеме, да' цери боленъ човекъ.
По възрастните, по опитните; тЬ пъкъ -за
жалость не отричатъ и сами че не могатъ
да извьрша?ъ подобно нещо. Техната опитность си има значението, нъ не по науч
ните работи.
На кого, остава тогази товара? Безсжннение на учителите и учителките. Не малко
ли програмни и правилници обаче еж под>
буждали силни недоразумения и лични- въл
нения между преподавателното тело, и то
по естественната причина че никой отъ
тези млади господа не иска да склопи па
мпението па събрата си. За/ да апелиратъ
на некого, нематъ ня-пого./ Всеки си съ- -(
егнпилъ по? е д н ш у т ^ б ^ ^ р й ^ и р о г р а Щ а ^ Й ^
не отстлпва отъ нея нито една юта. Всеки
си избира предмета за преподавание,. и пе
въ единъ случай се е срещало въ едииъ
и с»щъ клаесъ, въ, единъ и слщъ часъ,
двама учители по сжп^ия предметъ. Това е
нелепо, това е зло, и, това води следъ себе
си на края на учебвата година, единъ плачевенъ билансъ за ученика.
До колко о<ъ, г-да учителите, на височи
ната на положеиието си, и колко те отговарять па званието и попрището, което еж,
прегърнали, азъ тукъ не щж нищо да кажа,
защото немамъ нищо лошаво до ТБХЪ, а
хвалбите, които те. може да ожидаватъ,
треба по напредъ да чакаме да видимъ
плода на техното старание, .което на верно
ще се отражи въ нанрЬдоктъ на учениците
които имъ с«ь поверени, и тогази не ще
щадимъ спрямо техните услуги и най ок.?»пата си признателност!..
Това е г нъ редакторе, въ кратце поло
жението на училищата въ Тулча и ако е
то до нека де не завидно; ако то не се
сравнява съ едиовремешното, тогази когато
беха и големите кярове, причината е най
главната въ бедиостьта па населението, и
вонреки добрата воля и жажда па всекиго
да иска процъФтеппето на училищните за
ведения, липсуванието на нарата днесь,
оборва на всеки гражданииъ куража, тъй
както е оборила и славата на училищата
пн. При всичко това, ако куража липсува,
волята е жарка и надеждата въ нея нема
да огасне, когато се касае за образованието
на децата ни.

Л Ъ Т 0 П И С Ь.
Четохме въ 10-й брой на «Новата» и съ
кратения протнколъ — «По кружока около
в. «Добружа» и видехме какъвъ е дертя на
редакторите й. Нищо тъй чудно пе ни се
показа ЕЪ този протоколъ, както открития
та на повия Христофоръ Колумбъ. Хичъ ти
малка работа ли е било то — да се И8памери кои съ редакторите на в. «Добружа»
Ние се чудимъ' джанъмъ, защо презъ депеси, на 19-й Дек., г. П. Каишевъ, Джамбаский, редакторъ па «Новата», бЬ отишелъ'въ
тукашната мъжка Гимназии да търси г-на
Д-ра А. Козарова; чудихме се ний и дълго
мислихме, защо презъ него денъ се появи
страшната буря, която отпесе една часть
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отъ желязната страха на Гимназията, а то
всичко било за тога, че никои отъ редакто
рите па «Новата» биле си блъскали глава
та съ откривапието па редткторите па в.
«Добружа». Нъ както бурята си замина и
всичко се проясни, тъй и дпесь обстоятел
ствата доказаха, че нито г. Фиковъ е незуитинъ, пито г. Момчиловъ е гледалъ никакви
си Ермепци-телеграфисти, нито г. Жьлтовъ
е револверъ, нито пъкъ г. П. е Варненски
Сардднаплъ- защото, ако бътпе той такъвъ, ка
то има възмояшостьта, н-Ьмаше да донусае
да го царичатъ такъвъ. Работата била, оба
че, друга: редакторите на «Новата», като
псзнаятъ, какъ да потулятъ омацапото си
лице; като видеха, че хигиеиичискитв мер
ки, взети отъ известния директоръ на ту
кашната мжжка Гимназия н'Ьмать нищо об
що съ завзимапието и прЬобръщанието найхубавите стан отъ училището въ кухни и
магазин за кокошки и пуйки; като се убе
диха, че г. Козаровъ е сбъркалъ, гдето е
пр4м4стилъ некои отъ кабинетите въ никои
дупки при излазите; като се убедиха, че
Гимназията нима нищо общо съ кухнята па
г. Козаровъ; като се увериха, че хигиената
малко страдае отъ това, гдето въздуха па
директорската кухня се сортачнлъ съ оня
на класспите стаи, — намислиха да отворятъ
два вида винтилации: една за прЬчиствание
въздуха на стаите въ Гимназията, а друга
та |'Новата» —ужъ да пречистя калътъ отъ
лицето на мръсниците й редактори. Ние, па
и всеки, най-сетне, ще се съгласи, че как
вито винтилации да се отварятъ въ дирек
торската кухня, тя все ще си мерише, и
каквито и адвокатски шмекерии и да се
правятъ въ. (.Новата» нищо нема да имъ
помогне, додето редакторите около посес
тримата «Нова» не опровергаясъ съ Факти
това, що се е писало до сега за техъ. На
место това тези приятели, за да си покриятъ
греховете, дълго време йощеще се държатъ
въ яката па Момчиловци, Байчевци и пезнамъ йоще кои си. За да не се лутаме
много иадалечъ, пий приканваме г. К. Мирский и .Компания, за, посл§денъ пжть да
опровергаятъ всичко, що се е писало за
тЪхъ, и ний ще имъ открийме имената на ре
дакторите, които те намерки търсят^; ще
имъ исповедаме тогава йоще веднажъ, че
Г. Козаровъ се грижи до толкова за урежданието на тукашната Гимназия, щото презъ
»°"" ек, когато бурята скж.са една часть отъ
жплЬзнага итреха на Тим.пааиятя. -— ФПЙГ
• да?у"^л* •пйфлйцед» ий «Новата» и,чичаше/
като незнамъ какъвъ-си да вика на слуги-]
тЬ си; «Тичайте! . . Тичайте и викайте г.
инжинера и г,:) архитектора да. дойдатъ да
хванемъ работници да запазимъ Гимназия
та да се несъбори!
•• >••—- Въ редакцията. на в. «Добружа» се полу
чи опровержение на статията противъ г-па
К; Рапковъ, поместена въ 10-й брой на в.
«Нова България». Понеже вестника бЬше
подъ печатъ, когато се получи въпросното
опровержение, то ний оставихме: да го напечтаме въ следующия брой на вестника си.

В л ъ х в и т * п р и Сизополь.
-Единъ пжтнвнъ изъ Бургазъ мина презъ
дене си презъ града ни и ни съобщи, че
миналата всдЬля подъ г. Сизополь при
едно село, минала една чета отъ 40—50
души влъхви на чело съ прочутия вече напитанъ Набоковъ. Пограничната стража, съ
помощьта на една рота войска после една
недълга, нъ юнашка борба, распил-вла влъ
хвите, като нилци. Знаменития Набоковъ
тъй юнашки се борилъ, щото йоще при на
чалото на самата битка хвърлилъ шииелчето съ шапката си да му олекне и очистилъ. Отъ князокраддитЬ имало 10 души
ранени, 25—30 д. убити и неколкома хва
нати шиви. Отъ нашит* биле ранени само
четирма. Както виждатъ читателите, влъ
хвите пакъ ги досърб*лъ вратътъ. Да заповедатъ те и други пжть, ако щжтъ и съ
Мингрели, нашето чесало' е добро и ни ще
се погриашмъ за папр*дъ да го гарнираме
йоще по-добр*. За сега ни се въздържаме
отъ всекакви понататъшни
коментарии
върху Сизополската случка, а, кога получимъ повече подробности за нея, ще поговорвмъ по надлъжно.

До Редакцията на в. «Добруджа».
Въ последния брой па в. «Нова-Бълга. рия» еж споменува, че азъ съмъ билъ нострадалъ, отъ г-на К. Ранковъ, за некоя си клща. Съобщавамъ за всеобщо зна
ние, че съ нищо не ми е нричипплъ ни
каква загуба споменатий К. Ранковъ и не
е ставалъ той причина за да пострадая
азъ отъ купената ми на публичепъ търгъ кжща.
Варна, 19 Девемврий 1В87 г.
Съ почитание В. Божиловъ.
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съ корреспонденство. 3. Стояновъ пита какво налагатъ отъ селско общинските еждове.
е писалъ и въ кой вестникъ, понеже той до Градинаровъ като обясни, че въ закона за
сега не я челъ въ некой си вестникъ кор- селско общинските еждове има доста чле
Съкратенъ протоколъ.
респонденции отъ него. Шивачевъ предлага нове, които противоречатъ на сжществуюда
се приеме, а М-ръ Стамболовъ казва по щите у насъ закони за наказанията, пред
ХХХ-то заседание па У-то Обикновепно
неже
тази личность отъ депутатите никой ложи да станатъ некои "изменения и допъл
Народно Събрание, държапъ на 5 Декемне
е
знае,
то да му се остави, прошението нения. Министръ Стоиловъ съ една дълга и
врий 1887 г.
безъ
последствие,
което гласувано се прие. подробна речь обясни, че ако се. приематъ
Заседанието се откри въ : 2 часа слЬдъ
!
Върху
прошенията
па Иванъ Коморицки направените забележки отъ Градинарова ще
пладне подъ председателството на Д.Тончева.
и
Ив.
Еърповски
говорихж
да се приематъ да се попадне тогава въ. по голема грешка,
Секретаря Златаровъ прочете поименни
г«да
Славковъ,
Шивачевъ,
Градинаровъ,
Ан- същевременно исказа желание, че по принсппсъкъ на представителите и се указа, че
ципъ не е противенъ на това, а ако Съ
доновъ,
които
бидохж
приети.
отежтетвуватъ само 28 души и понеже прибранието желае, може да ги приеме. Да
••;
Върху
прошението
на
Георги
Георговъ,
ежтетвуватъ законното число представители,
дени
на, гласувание предложенията на Гра
Мариновъ
пита:
има
ли
документъ
че
се
е
заседанието се провъзгласи за открито.
динарова,
Събранието не прие.
отказалъ
отъподанството
си,
докладчика
Понеже съкратений протоколъ отъ мина
Обяснява
че
не
се
изисква
подобенъ
доку
Секретаря . Халачевъ докладва закона за
лото заседание не се прочете, понеже не
билъ съставенъ, то събранието пристъпи да ментъ Каракашевъ казва, че по-напредъ изменение и, допълнение отъ устройството
требва да представи удостоверение че се е на еждилищата въ България, който се прие
разглвда предметите отъ дневния редъ.
Докладчика Стойковъ почна да докладва отказалъ отъ своето поданство, а че после безъ никакви дебати.
бюджета на Дирекцията на Общите Сгради. да се приеме, на което м-ръ Стамболовъ
Градинаровъ предлага щото Военната
ПараграФитЬ: 177, 178, 179, 180, 181, изрази, че въпроса нодигнатъ отъ Кара- коммиесия :да напечати своя докладъ и се
182, 183, 184, 185,: 186, 187, 188, 189, 'щепа е уместепъ само при съставление за- подьржа мнението отъ г. Ранчева.
190, 191 и 192 се приехж. безъ изменение., кона за поданството и предлага да се приеме. : М-ръ Стамболовъ, като обясни, че е из
вестното какво има да става въ бжджще и
По параграФъ 193 Пеневъ възрази за раз-' Бопграно мивнието му прие се.
езднитЬ, но следъ обяснението дадено отъ '''ЧБядохж приети тъй сжщо безъ дебати и че ако има война, може би, да се обяви стра
М-ра Начевича, оттегли си предложението. Шариянъ Завадски, А; Антоновъ, Д. Виято- ната въ военно положение, а въ такъвъ слу
Параграфите 194, 195, 196 се нриехж чпчъ, ЮсеФЪ Зхалбермапъ и Михаилъ Ние-. чай треба да се определи правата на ко
«.^свеки.
.
мендантите, предложи да се впесе закона
безъ измЬиепие.
Въ параграфъ 197 отделъ 4-й алинеа а, ^| Зърху прошението па Хр. Серовъ, който безъ да печати военната коммиесия доклада,
ска да му се спомогне съ единъ взаемъ, което и Събранието прие. Следъ това Съ
Кировъ предлага, щото държавното трикласпо
^ъ Българската Народна Банка съ по дъ- бранието отпустна кредитъ отъ 400,000 л.
училище, което ще се прави въ София, да
не се прави отъ Държавата,- но отъ Общин 4ъкъ срокъ и съ по малка лихва, за да се на Министра на Вжтрвшните Дела, отъ които
занимава по добре съ своя занаятъ, ком 300,000 л. ще. бждатъ за обмундирование
ското Управление. •
М-ръ Преде, обяснява,« че това училище миесията предлага да се удовлетвори прое на стражарите на пограничната стража и
ще бжде паралелно понеже ще се отвори бата му, което мнение поддържа Ранчевъ. 100,000 л. за направа на караулни здания
специално училище при гимназията. Шива-т ]рровъ предлага щото да се испроводи по границата. • . - • • .
рошението па Сжрова съ препоржка до
чевъ предлага да се каже само за, здание
Дневенъ редъ за идущето заседание се
!1-ра на Финансите да го не оставя безъ обяви както следва.
при мжжката гимназия въ СОФИЯ И да се
оследствие. М-ръ Стамболовъ ! възрази, че
поправи само тогава, ако м-ра обясни, че е
1) Докладъ на бюджетарната коммиесия;
ко се приеме мнението на Кирова, требва
необходима поправката му,, Славковъ казва,
2) Докладъ на Финансовата коммиесия
о напредъ да се. впише подобна сумма въ за некои отложени въпроси;
че можеше да се поправи отъ Общинското
Управление, само ако е. градско, но щомъ 5юджета. Славковъ говори, че, ако се удо3) Трето четение на закона за изменение
етвори проебата му, по такъвъ начинъ ще на чл. чл. 101 и 102 отъ закона за устрой
е държавно требва, разбира се, и Държа
а се наруши устава на банката. Андоновъ ството на еждилищата въ България;
вата да се старае за поправката му и пред
Станевъ предлагатъ да се остави прошелага гласувание на параграфа, които гласу4) Докладъ на военната коммиесия по
ието му безъ последствие. М-ръ Стамбо военно наказателний;законъ;
ванъ се прие.
.'.:•••.
Параграфите 198, 199, 200, 2.01 и 202 ловъ предложи да се впише въ бюджета
5) Четение законопроекти;
се приехж безъ изм4нение, параграфите |>дна сумма отъ 25,000 лева, собствепно за
6) Съобщение на разни .искания и пред
203, 204 и 205 се присъединихж къмъ те 4помагание на занаяти и тази, сумма да се ложения;
кущите, парагр. 206 се прие безъ измене ( ^гпуска съ разрешение на Министерския
7) .Искание свьрхштатенъ кредитъ отъ
ние. Въ пар. 207 Ранчевъ предлага да се :; ^ъветъ, което мнение се подкрепи отъ Ста- 62,535 лева.
тури една сумма, за изучвание на общ. • |'""<ч, Ранчева и Монева. Гласувано това
Заседанието се закри въ 4 часа.
мнение. М-ръ Начовичъ обясни, чй за по '["Шг1;пие: прие се.
Върху прошението на, войвода Желю Хри-:
добни сумми <ще да бжде внесенъ бюджетъ
„ _ ; _ — „ ' • '.-.|||Л1|()К11Л!< : п . ] ц .
г—
игопъ-В.
Моневъ акто
'""" па II.:
"~ Хтзтовъ; М-ръ • У •; •••. на XXXII "заевданнз оа1» 8 Дсйемврйф •
в« то; и. оттегли пап.^209 и 2.1'0^.._^. '•'-._
:
/МЛ^-^ииг,;
СлЬдъ това докладчика ЦветковтЛпоЧна ;^ГМУ
рамболовъ предлага 100 л . с ъ което мне-/.
Заседанието се откри/въ часътъ 3"отъ
докладванието прошенията за приемание Бъл Ще като се съгласи и докладчика,, гласуподпредседателя
г-на Славкова.
гарското подданство.
_.!|ано прие се.
Секретаря
Байчевъ
прочете - поимения
По предложение на коммиесията приехж,
Върху прошението на Ат.: Екзарха м-ръ- списъкъ на г-да представителите и понеже
се безъ никакви дебати, Вилхелмъ Брунеръ,
таиболовъ казва, че е много , 50О л. въ
Михаилъ Парасковичъ, Ив. Бражко и Тома ^Ьсецъ и' предлага 100 л. месечно, до се указа, че приежтетвуватъ законното чи
сло представители, заседанието се провъз
Георгиевъ.
, . . ,
кладчика възрази,. че, ако на учениците му гласи за открито и се пристжпи къмъ по
Вьрху прошението на Никола Черногор- I отпустнато по 500 л., защо не и нему
чевичъ, Байчевъ предлага, щото приеманието ролкова.'Зах. ; Стояновъ, Д. Грековъ и свящ. ложените на дневенъ редъ въпроси.
Секретарьтъ Байчевъ прочете съкратените
на Черногочевича да стане СЛЕДЪ, като се ф^шаджовъ, като обяснихж подробно, че той
протоколи
отъ миналите две заседания,
узнае, где се намира сега и да ли не е ;;;г 5-зй тежките времена на България е билъ^
които
бидоха'
приети. Докладчикътъ Матабилъ замесенъ въ последните преврати вх чпипетвенния, който•е ималъ куража да ра- киевъ
почна
докладванието
бюджета по Ми
нашето отечество. Градинаровъ възрази, че й()ти явно за пробужданието на народа ни
нистерството
на
Народното
Просвещение.
не требва да се приема предложението на 1^ че заслужва да се тури наравно съ СлаВьрху
пар.
1,
Тепевъ
предлага
да бжде
Байчева, понеже той може би да прави това ;п';П;;ова и Чомакова прЬдложихж да се присамо
единъ
Дьржавенъ
инспекторъ,
което
възражение на коммиесията следствие личшт с.- днението на коммиесията, съ които, като
се
подкрепи
и
отъ
В.
Монева.
М-ръ
Живрасправии, Байчевъ отговаря, че ее ржпо- с) ..рисъедини съ мнението имъ и м-ръ
ковъ
като
обясни,
че
неможе
се
прие
мне
водплъ само отъ.справедлива точка зрение., С; боловъ. Събранието прие предложението
нието
на
Тенева,
защото
едина
въ
отежтМ-ръ Преде, казва да ,се узнае гдЬе сега -п)1 коммиесията.
той, ако е тука и е живъ, тогава да се приеме* *\С.тЬдъ това Събранието даде отпускъ на ствие на другиго испълнява длъжиость на
Стояновпчъ предлага да се вотира по Нн ,, )бггачкий представитель Ив. Иваповъ, по- главепъ секретарь и следъ подкреплението
г
предъ мнението на М-ръ-президента; а п-- ,иЬке.заявява, че едното му дЬте е умрело; . отъ страна на докладчика, гласува св пара
графа и биде приетъ.
сле на коммиесията, който биде поддържецъ. а!другите се болни.
Парагр. 2, 3, 4, 5 и 6 бидоха приети
отъ Кьойбашиева, Стоянова и докладчика.
I Иа дпевенъ редъ се турихж въпросите, безъ изменение.
Даденъ този въпросъ на гласувание прие се .1 у > следватъ:
Вьрху пар. 7-ий, Теневъ пита, защо е
мнението на м-ра президентъ.
, ; • Съобщение на разни законопроекти;
предвидена
подобна сумма, когато има та
Вьрху прошението на Георги Маргетичъ,
: ]} Подобрение на пощенските конвенции;
кава
и
въ
бюджета
на М-вото на ВжшиитЬ
Градинаровъ предлага да се узнае да ли, е
) ПослЬдно четепье закона за прЬстжпДела
и
предлага
да
се присъедини къмъ
;
живъ, че тогава да се приеме^ докладчика
,. ; поето се наказватъ отъ селско-общинбюдягета
на
подирието
М-во. Следъ обясне
обяснява че има наскоро писмо въ Мини- •, п.. еждове.
нието
на
м-ра
Живковъ,
че това, което иска
стерството съ което иска да му се вземе
4) Четение съкратеното еждопроизводство;
Теневъ,
може
да
стане,
пъ
само ако стати
въ внимание проебата Градинаровъ възрази
б) Докладъ на Военната коммиесия и
стическото
бюро
е
подъ
ведомството
на
че да пе Се приемалъ за Българский поб) Докладъ на бюджетарната коммиесия.
това
М-во,
Събранието
прие
въпросния
па
данннкъ до като поднови проебата си.
раграфъ.
Каракашевъ предлага да се приеме, за
Парагр. 8, 9, Ю, 11, се приеха безъ
щото като миналъ презъ Ломъ при идваПротоколъ
дебати.
.
ние си го е виделъ, че е живъ, следователно
на XXXI заседанието, 7-ий Декемврий.
поддържа мнението на коммиесията и пред
Вьрху пар. 12, Байчевъ, като обясни какъ
Заседанието се отвори въ часа 2 после стои Варненския Окржгъ въ морално отполага вотирание на мнението на коммие
сията, което вотирано, събранието прие обедъ подъ председателството на г-па Д. шепие, отъ какви елементи е насЬленъ
Георги Маргетичъ за Български поданникъ. Тончева.
окржга и какво значение пма града Варна,
Секретаря Златаровъ прочете поименпий предложи на Събранието да се съгласи да
Вьрху прошението на Георги Рафаиловпчъ, Славковъ првдлага да се приеме, ко списъкъ па представителите понеже, се указа, се обърнатъ както мъжката, така сжщо и
гато поднови проебата си; М-ръ Стамболовъ че приежтетвоватъ законно число, заседа женската гимназии въ Варна съ пъленъ
казва, че той познава лично просителя и че нието се провъзгласи за открито. Секретаря курсъ; Мопевъ предлага да бъде съ пъленъ
презъ осемь (8) год. учителствувание въ Гйракашевъ прочете съкратенний протоколъ курсъ освЬнъ Варненската, още п Сливен
нашите Държавни Гимназии, той се държалъ на миналото заседание, който се прие безъ ската и Ломската; Шивачевъ говори про
тивъ приеманието за Държавни гимназии
доста добре и че ако се приеме страната, изменение.
нема да изгуби, вотирано мнението му прие
Председателя съобщи на Събранието, че Търновска и Руссенска гимназии; М-ръсе. Безъ дебати се приехж за такиви Тео- разрешилъ отпуска на Чаугаова и Георгева. председатель обясни причипитЬ за приема
досий Момчиловъ, Л. Лукашъ и А Шоурекъ. За внесените законопроекти, които се про нието на тия две училища за Държавни гим
Вьрху прошението на Хайсъ Брошъ, Слав четоха отъ секретаря Каракашева,, Събра назии и следъ думите на м-ра Живкова, че
ковъ пита докладчика: представилъ ли е сви нието реши да се пратятъ на коммиесията, Байчевъ и Моневъ требаше да паправатъ
детелство отъ общината, гдето е живелъ, та после, да се докладватъ члепъ по членъ. затова предложение, прие со параграфа така,
какъвъ е. Докладчика обяснява че живее въ Секретаря Халачевъ направи последньо че- както го докладва коммиесията.
СОФИЯ, жененъ е 8а Българка и се занимава тепие на закона за пристжпкатЬ, които се
Пар. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
Но Н а р о д н о т о

Събрание.

Стр. 4.

«Д 0 Б Р У Ж А»

Брой 10.

д . ' — Шуваловъ тръгна за
вителите, отъ който отедтетвуватъ 25 ду- зателний Законъ, който ще се разглежда ' Берлинъ, с.
;
Петербургъ.
' ; и :
щи. Сл1'дъ прочитаипето протокола на мина сега, Воепний Министръ испраща г. Майоръ
Парижъ, 2 1 Дек. —- Варно като отгово
лото заседание, който се ирие безъ изме Лазарова. Векиловъ, докладчикъ на коммис
ри
на приветезуванията п а дипломатическо
нение, Събранието пристжии да разглежда сията по разгледвание на тоя зяконопрото
тело исказва горвщото желание -'да н а 
ектъ го чете членъ по чденъ.
предметите отъ диевнпй редъ.
I
прави
ПО-ТЕСНИ приятелски с в р ъ з с к я с ъ СиЗаглавието се променяваи става ВоепноХалачевъ прочита трети н<т>ть законолитв
и
да види да престане вевкаквъ с т р а х ъ ,
проектътъ за изменение на членове 101 и паказатодний законъ.
за
да
могхтъ
народитЬ да се посввтътъ въ
Членове 1 до 6 се прнематъ безъ изме
102 отъ закона за устройството на еждилиразвитието
на
моралното и материално бла
щата въ България, който гласуванъ прие нение.. Въ членъ 6 Дако Ангеловъ предлага
госъстояние.
.
да се иехвърлятъ изъ числото на умислите
се изъ цело.
'"•/''
Виена, с. д. — Резервйстите ирииадлеСледъ това Хлачовъ прочита по парагра заканванията и хвалбите.
Стойновъ и Коммисарьтъ говориха за не- жащи къмъ ония корпуси, които н е беха
фи бюдшетопроектътъ па Министерството на
снабдени до сега с ъ новите пушки с е в и изменението на члена, който се прие.
Правосъдието презъ 1888 год.
|
Членове 7 до 13 се приеха безъ изме катъ за 2 2 плущий януарий з а да св
ПараграФъ първий се приема съ следующитв изменения — заплатата на М-ра се нение, Въ членъ 13 Дако Ангеловъ предла упражнятъ за 7 деня. З а п а с н и т е офицери
увецчава на 18,000 лева, намаляватъ ф — га да се иехвърли сиьртното наказание. ще участвуватъ тоже в ъ упражненията.
Буда, с: д . — Тпсса, , к а т о ; отговори : на
заплатата па главний Секретаръ на 7,000, Шивачевъ съгласенъ съ Дако Ангеловъ.
на Началопка на Отделението 5,580-, на Коммиссарьтъ и 3. Стояновъ с * за членътъ, прнветствуванията на либералната партия,
Счетоводителя 4,200, помощ. Счетоводителя които се прнематъ. Въ чл. 14, отдвлъ б) се к а з а : днесь о щ е * с ъ щ е с т в у в а надежда, че
войната ще се избегне. Ний никога н ^ м а
(старший) 3,600, младший 3,000, литограФ- иехвърлятъ паричнйшп глоби и •
' Чл. 15 до 23 се приеха безъ изменение да предизвикаме войната, но ако войната
чикъ 1,888 лева.
,|
по преложеннето на г. Шивачева и съ съ- ни се наложи, Австрия ще • испълни длъжПараграои 2 до 12 остаятъ сжщнте';
За П'2 параграфъ се прпбавва следующе- ласието на Еоммиссарьтъ. Чл. 23 се зали ностьта си. ' • • • • • • • • ' ..-•-••.'•то възнаграждение за законодателни и'*гру> чи. Идущите членове до 49, който става
БЪлградъ, с. д . - — Кабинетътъ е Състаги научни работи по еждебното ведо^&гво 50 се приеха безъ изменение. Въ чл. 49, вепъ по следующий н а ч и н ъ : Савва Груичь
20,000 лева.
• '•• ' ] . Фразата Правото за прощавапие, щрафъ министръ председатель и министръ на Вой
ПараграФИ 1 2 , 1 3 и 1 4 , които с а д м т ъ замшява съ правото за въстановлвншто н а т а : Полковникъ Фраиасовичь, министръ
1 3 , 1 4 и 1 5 се прнематъ безъ изменение. на правото и въ забележката щрафътъ се на Външните д е л а ; Вуичъ министръ н а Ф и Въ параграФъ 1 5 , който стат. 1 6 се увели звменява съ въстановлеишто на правото. наициите^ Милославлевичь' министръ • на
ча ватъ — заплатата на Председательтъ Членове 50 до 55 остаятъ неизменени. Чл. Вътрешните дела-, Велимировъ министръ на
8,040 лева, па Подпредседательтъ 7,201) л. 55 се заличава. Членове 56 до 61 не из- Общите сгради; ПроФесоръ Герсичь министръ
;
мепдни.
,,.,.
17 неизмененъ.
'
на Правосх^дието и Иисповеданията; СтеФа
Въ цараграФЪ 18 се изменяватъ: намес
Въ 61 чденъ Фразата парични глоби се Поповичь, министръ па Търговията.
то 4 ставатъ 5 члена при СОФ. Аппел.|С&- заменява съ възнаграждение за врпди и
дилище, наместо 2, 3 подсекретаря.
г
загуби. Членове 62 до 72 сиоредъ законоЦ
,; :
ПараграФъ 18-стая 19 —- Сжщий. Виъхъ .проектътъ се прнематъ безъ измепеие. .На- -'••'• :'•-' •-•- •'•.-•: ОТГОВОРИ. ' - тоя параграФъ предложението на Видо Ща- чл. 72, който става 70 Дако Ангеловъ пред
невъ да се намалятъ заплатите па прере- лага да се недържатъ отговорни подчинени
До Опълченский клубъ Видинъ. Получих
теля, Подпредседателите,: • членовете и I Се те членове, когато СА извършили, каквато ме писмото Ви и отъ днешния брой почва
кретарите на Аппел. Скдилища не се прие. и да е заповедь на своя Началникъ. Ран ме да Ви испращаме вестника са.;-'"•'''•"."•'
ПараграФъ 20 членовете при СОФ. И; Илов. чевъ говори за членътъ; който се прие.
Господину „,% Тулча; Получихме прате
Окр. Схдилища се-: уведичаватъ на V 8, Членове 73 до 77 въ проектътъ се прне ните отъ Васъ пари, остатъка щ е Възвър...•:•••• \-. .-.- -• '•• - м
заплатата па помощ. Прокуррора се увели матъ безъ изменение. Чл. 77 въ законо- немъ. '' ''•] •
1
чава въ всичките Окр. Садилища' по па проектътъ се приема съгаменение думата
>•
Редакцият*.
3,960 лева. ••
-.••••
= смъртно убийство^ съ убийство. -Членове
Като първостъпенно Окр. Съдилище' се 78 до 82 въ проектътъ остаятъ неизмене
приема и Бургаското съ следующий съст? въ, ни. Чл, 82 иехърля се Фразата при което
ОБЯВЛЕНИЯ-^
— 1 Председатель съ 5,040, 3 членове гсъ за съучастницитгь, и се памалява. послед
по 3,960 лева, 1 Секретатръ ^,400 лева, ната фраза наказанието се намалява на
Обявявамъ па приятелите си и. роднините
2 Подсекретари съ по 1,800, 1 Архивпръ- двп стьпени съ Фразата наказватъ се • по
си,
че з а жалость нещ», .МОГА- приема п о 
съ 1,800, едипъ Региссраторъ 1,608, Ш|са- усмотрението на с&дътъ. Членове 84 до
сещения
н а именний си деиь ( с в . Василий
рп при С*да 4,200, Разсилии- 1200, 1 Про- 93 спорведъ проектътъ неизменени. Въ чл.
—Нова
година), по домашни причини. ,
курроръ 4,200, 1 помощ. ПрокуррорЬвъ 93 Шивачевъ предлага да се намали нака
занието когато е престъплението, извърше
но въ пияно състояние. Членътъ:с»' ЩЩ _. Добричъ^ 22^Декемврий 1 8 8 7 „г; V .',
дебе
И
ъ
1,860 и 2 помощ. П р И с ^
7 , „ Й Ж •оезъ1 нзмъневие. Членъ 94 въ проектътъ с«
Второтъненните Окр. Сждлища съ зали'*ва- измени като се замести -—. пъ безъ окови
ние на Бургаското оставатъ 17 съ слЬд<ую- на пазете съ шусмотрението па с&Ьътъ.
щнте изменения въ перснелътъ — чиело- Чл. 95 се прие безъ изменение. По пред
. :ЗА 4 ЕВА КЪЩ'.ЕЪ=ИНА:•'••.".;
то па всичките чиновници се намалява|съ ложението па Шивачева се реши утре-да
Повече отъ потстотинъ лири л;--,;и.,-./
по еднпъ съ исключение на членовете на Сл-. има заседание.. ;
Благотворителна,>
лотария.
; : >
дилищата, които остаятъ па 53, на следо
Предмети на дневний редъ: продълже гарантирана отъ Варн. Град.-Общ. Упрлавление и
вателите, на писарите и разсилнитв Ьри ние разглежданието на Военно-наказателний
подтвьрдена отъ правителатвото на Н. Ц. В. Княза.
техъ и па помощ, при Съдебните цриата- законъ,.
..',..-.
700 билета^ всикий по ч|етире лева.: Единъ бивн, които се намаляватъ съ но двама. |ВиРазглеждание, на предложения на свърх-- детъ;печели.богата кжп^а съ магазин и съ одо Мапевъ предлага да се увеличи на Прис сметепъ кредитъ. '..
коло 500.И метра дворъ (Варна, Ш|83)', .'дру
.,. , / . .
гия слщо доста удобна кжща (III 18). Теглетавите по 2,000 лева и на помощпиМгге
Предложение . на. Цветковъ по'десятъка. нието на 7 Якуарий 1888. Тая лотария е за н с имъ по 1,600 и да имъ се отнематъ иктЗасЬдаиието се закри на 6 часа вечерьта. площание часть отъ дълга на Българската С ъ ните и нрогонпите за въ полза на хазна
»''-.|-на Чернова в ъ Варна. Вички, които желаятъ
та. Герчо Ранговъ предлага ва се прибави
да помогндтъ на ела ата Българска Правооще единъ Приставъ повече при Шумен
славо-Христианска община въ Варна, и, с ъ 
Извлечение изъ чуздит* вестници.,
ското Седалище. М-рътъ на . Правосжд^етр
щевременно, да опнтатъ чеетьта си по случай
явява, че въпросътъ за отниманпетр про- Б-Ьлградъ, 18 Декемврий. — Вследствие пас- на новата година, да ли нима да се падне тзмъ
гопнпте иа Слд. Рристави и помощниците тояванието па радикалите върху оставката таквъзъ голъма печалба за толкозъ нищожна
сумма, да си купятъ отъ билетитъ, конто про
имъ е на изучванне сега и че се предста на Моложловичь и вследствие отказванието давате
въ Варна Г-да Антонъ НедЪлковъ, Днви предложения въ такъвъ смисъль, и^се на кабинетътъ да удовлетвори това нскание ммтръ Втичевъ, Иванъ Гиневъ, Никола Мирский,
съгласява съ Герчо Ранчевъ за нрибайва- на радикалите, коалицията между тЬзп нос- Петръ Юшенлнйский, Хаджи Панко Карабанието на едпнъ елвдователъ повече въ Щу- л Ьднитв и либералите се развали и Ристичь по • такъ, Савва Марковъ, Тодоръ Марнополский и
дриги. З а часа и мястото на теглението ще се
менъ, което се прие.
> Тдаде оставка. Краля прие оставката па Ристича обяви Молимъ и даугит* български вестници д а
ПараграФъ 20, който стат. 21 се и:ше- и натовари Министерството привременно съ обнародвал, настоящето. ;
нява наместо 4—5 първостепенни Окр. ^ж- испълняванието на текущите дела до съставледплиищ, съ 13,000 лева и иамвсто 18,|17 нието на новия кабинетъ.
г., Варна, 20 Декемврий 1887 г.
второстжпеипи Схдилища съ 30,600' лбва.
Лондонъ, с. д. — На «Тлтев» телерафи22 иараграФЪ, Радевъ предлага да.се при ратъ отъ Виена, че съсредоточванието на
Черновната Комииссия. •
бави и едипъ помощ, на Мир. С&дия..>въ Одески Войски в-ь се свършило. На Австр.
Силистра- Видо Маневъ предлага да се пла граница имало средоточени 400,000 души
ща на Мировите Сщии, еждцо както а/на войска.
Окол. Началници. ПараграФътъ гласувйнъ
Лембергъ, 19 Декемврий. — Отъ КишеДа се прочете!
прие се както, е въ проектътъ съ приТав* невъ изввсйватъ, че Русейте съсрЬдоточвали
ление на Искрецско Мир. Сждилище исше- войски на Романската гранина въ два фрон
Подписаний обявявамъ за знание на заниче. ПаграФЪ 23 въ проектътъ 22 остая не та: отъ Ренп до Тулча и отъ Рени до Су- мающитв се съ риболовство, че съмьвзелъ
измененъ.
липа; тъй амцо средоточвали войски и къмъ подъ наемъ за три годипи правителственно.Прие се новъ параграфъ 24 съ следую- северъ на Австрийската граница.
то блато (Шабленский гьолъ) при с. Шаб
щето съдържание — За 10 привременни
Берлинъ, 19 Декемрвий. — Уверяватъ, че ла, Балчишка Околия, Варненско Окржжие,
Мир. Съдии съ канцеларийскийтъ имъ яер- Шуваловъ не билъ натваренъ съ никаква и че тръся добри риболовци за успешното
сопелъ и потребните 40,000 лева. Пара миесия.
му и полезно експлоатирание. Желающите
граФъ 25 до 30 остаятъ иеиемБиепи 30 се ••БЪлградъ, с. д. — Кризата ще се рЬши да влезатъ за тьзи цель въ споразумение
измеиява на 537, 10 лева. Параграфи 31 вероятно съ единъ чисто либераленъ каби съ меня, нека си отправятъ условията на
до 33 включителио се прнематъ безъ из нета Рисгвчь или съ едно управление на че адрееса: Ив. Момовъ, улица Италианска въ
менение.
ло съ Никола Кристичь. Распущанието на Г . Д О б р И Ч Ъ .
-••-;.
Видо Маневъ предлагаше да се опичтожи скупщината стана вероятно.
За пеизлишно считамъ да,обадя, че това
новия 24 параграФъ. Таневъ предлагаше да
Лондонъ. с. д—-Кабинетътъ Сализбури рЬсе пехвърдн изъ параграФъ 29 възнаграж ши иамаляваннето на 14 па сто Ирландски блато е едно отъ богатите с ъ р и б а - въ него
живбятъ сомове по 150 оки щуки по 12 оки
дението на духовните лица за привождание те арепдпи плати.
и крапове по 15 оки, които само чакатъ исклетва плащано отъ Съдилищата. Герчо
Протоколъ
Търговския договоъ между Франция и Ита кусна рма, за да обогатятъ притежателя и
Ранчовъ — възнаграждението на свидете
на тъзи рдка^
на XXXIII засвдакие на У-то обикновенно На лите да се плаща изиачало, Таневъ предла лия се отсрочи до 1-й идухпй Априлий Букурещъ,
20
Дек.
Тропната
рЬчь
закри
родно Събрание отъ 9-й Дек. 1887 г.
га да се оничтожи 42 параграФъ. Всички гия
Добричъ 1 5 Декемврий 1 8 8 7 ' г. '''•'
Редовната сеесия на сената и распущанието
1
предложения
се
пеприеха.
;
'•
Открива се на 1 | а часа слЬдъ пладне
па Камарата. Новите избори ще станатъ на
Председательтъ явява ня Събранието,;че *4 Февр., а камарата ще се свика па 19-й
иодъ ПредсЬдатекството на г. Тончева. Се
кретаря Байчевъ чото списъка на предста за коммиесарь по защитата на Военно-нйка- СКЩЦ{).
,

• 21, 22, 23, 24 и 25 се приеха безъ изме
нение.
;*
Вьрху пар. 26 говори Дако Ангеловъ, а
за прпеманието му м-ръ Живковъ и до
кладчика. Гласуванъ този параграфъ Събра
нието го прие.
Вьрху пар. 27 Ранчевъ предлага, щото
суммата предвидената спомагапие Варн.
пьрвонач. училище да се уничтояш, койтобиде иодкрепенъ отъ Беневъ, Тилбезовъ и
В. Мопевъ и Векиловъ. Байчевъ възрази, че
ако се приеме мнението на Рапчова ще да
направи Събранието една голЬма грешка,
защото въ такъвъ случай ще да се отнеме
па Българ, община въ гр. Варна средството,
съ което да може да се апелира противъ
опасния намъ елементъ, който не се спира
прйдъ никакви затруднения и не щади ни
какви жертви за нарйждание на училищата
си пе само въ Варна, пъ още и въ окржга.
Филиповъ пита: кавъвъ е расхода и прихода
па Варн. община. Кировъ предлага този па
раграфъ да се вмести къмъ § 30 и сл^дъ
отеглянието въпросния параграФъ отъ м-ра
Живковъ уничтожи се параграфа и се при
съедини къмъ 30-ий.
Вьрху пар. 28 Станев* предлага да се
присъедини тази сумма къмъ § 30. М-ра
Живковъ, Байчевъ и Ранчевъ говориха, че
тази сумма е необходима нуждна, понеже
отъ пея ще ся подьрамтъ Търновската и
Руссенската и др. гимназии до 1-ий Септемврнй. Гласувапъ този параграФъ Събра
нието го прие.
Вьрху пар. 29 Халачевъ и докладчика го
вориха, за приеманието му. 3. Стояновъ
предлага отвараиие окол. училище въ Рупчоската околия. Беневъ говори за съвърше
ното му неприемание. Сл^дъ р'Ьчьта на
свЬщ. Караджовъ за приеманието му, Съ. брапието прие въпросния параграфъ.;.
Вьрху пар. 30 Кировъ иска увеличението
на суммата и слйдъ рЬчьта на м-ра Стамболова, че въ параграфа се говори само за
учебни пособия, а не училищни принадлеж
ности, прие се и този параграфъ.
Пар. 31, 32, 33, 34, 35 се приеха безъ
изменение.
СлЪдъ това Събранието прибави новъ пар.
•37 за пздирвание памятници и изучсаппе
земята пи.
••
Байчевъ предлага новъ п а р . 3 8 , съ който
иска да отпусне една сумма отъ 1 0 , 0 0 0 л.
щйнп. М-ръ Живковъ каз(ва, че подооцо
н1(що се п р е д а ш д а л о вт/ § 3 6 . Байчевъ
каза, че п о такъвъ пачипъ раздавание кншщ
па общините невъзможно е да се постигне
това, което той предлага, защото се раздаватъ само п а никои общини. Сл4дъ обяспепието н а м-ръ Стамболова, че всЬко село
има читалище^ Байчевъ оттегли предложе
нието си.
Парагр. 37, 38, 39, 40, 4 1 , 42, 43, 44,
45, 46, 47 и 48 се приеха безъ разисквапия.
Вьрху пар. 49 Караколевъ иска разясне
ние на топи параграФъ и слЬдъ обяснението
на м-ра Живкова, че тази сумма е предви
дена за преброяваппе на населението, прие
се въпросния параграфъ.
Пар. 50, 5 1 , 52, 53, 54 се приеха безъ
разпсквапие.
Кьойбашиевъ предлага да се впише новъ
параграфъ за суммата, която' ся зела отъ
М-вото на Финанситй за степендиянтитЬ по
разпити занаяти, н понеже гтпъ мпнистръ
Начевичь обясни, че той самъ е иекалъ това
прибави се новъ параграфъ 55 за степецдни
учащи ся па разни занаяти.
Докладчикъ Халачевъ докладва резулюцията
на коммиссията, учредена отъ Събрапието
за константирвание материалното положение
па КалоферскитЬ жители. Сл'Ьдъ обяснението
му къде известна сумма се похарчени, пред
ложи опростявапието на остатъка 121,050
гр. Тилберозъ, Векиловъ и Стацевъ говориха
за опростявапието. 3. Стояновъ иронически
каза да иоблагодари Събранието на коммис
сията, която въ десеть дий е можла да пз-"
учи положението на 600 фамилии по
неспоразум'вние, нри вотирапието даде се
петь минути отдихъ, слйдъ което вотирано
мнението на коммиссията, Събранието от
хвърли.
Сл'Ьдъ това па дневепъ редъ за пдущето
засвдапие се туриха въпросите както следватъ:
1 ) Докладъ н а Военната коммиссия но
воеапия наказателния з а к о н ъ ;
2) Искапие свьрхсмЬтепъ кредитъ отъ
62535 лева;
3) Съобщение па разни искания и пред
ложения.
"
* Заседанието се закри въ-часа 6*[2 сл. пл.

Отговорпикъ К. Поповъ.
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