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"Д
Ak пр1>ДПО'lете едно стаИUО.lОВl:f<:О UР:IВИТI'.1СТВО /1111, I~oii'f() от<·к,Тl:ТВ)'ВIIШС лв'J; сеААIIЩИ О'ГЪ rpaAI1·

.Д1р. ,2

.лъ Аа "ыаСК8Р/1 се б с
Р ·L шl1
CT8HmAII'riJ избори.

СЕДМИЧНИ В~!.~ЖRИ
_

По пр'h)li;стлпията,

'.i\ъжность,

въ Търнонскиi1 Апе.л.лативенъ Ск.дъ, редакцилта
ни по.лучи C,lliJ;\1I0T'h св'hд-Внил ~
Г-да (JТCiмбо.лонъ и С..lанковъ -- 110C,lli>Дo

рора на Аиима, 1'·па Абаджиева,
.лОЖII,ll·Ь да каже М/i-Бllието

какво

OUKOQQII6

комуто пр1;д

че не

UIlЖД1l

ни

за Аа обвинява. :Какъ ТЪЙ? -

о бц,llЪ аадаАенъ 8ЪПРОСЪ, и г-въ Абаджцевъ съ
всичкия СИ умъ ПОЧНт,llЪ ла ПРИllежла на :ште·

I,арл всевъзыОЖНП закони наши И '1УЖАИ. IIое
,111IДВВЛЪ отговоръ. Ч.6 тЪп )~lIq,llJl ТОЙ (г. Абзд

жпев'ь) защото не познава.лъ
Абаджиевъ ОТГОВОРIf.лъ,

:К.лllмепта: Г-нъ

че lIаllС'гпна

иа.лъ К.шмеJIта, но че )fUС ..ш, като

не ПОЗllа

ПРОIСУРОl'Ъ.

ЛUIJ"'~ може да се пропзпаСII, C~MO С,ll1JДЪ като
страllИ

11 Аоказа'гелства

дебна прИС"'Аа, имащецъ

пр1>дъ

ито въ с",

ВIIДЪ,

.че,

ма

карЬ да O1'гo~opы>.TЪ С'Ь Сd'iАеЙ<.:!to AOc'fOI1lJCTBO,
Т. е. чtj сега още н'hыатъ MII'hH~e и че мнi>ни~
ТО имъ

ще се ВИДИ

в

..

реЗО.llюциJ1та И)IЪ, всичко

туй ще не,ll'hзе с:е·иакъ равноси.лно Ilанеми.л 'сть,

отговарл,llИ, че отъ д'h.лото не ВIIждатъ ВПIIОВНОСТЬ.

}i~TO ви СА'hдъ туй цiма каша в'ь Аппе,llаТUUНIIЛ
С.ждъ: пр'h,~с-Бдате,llЬТЪ г. Еаuaвирс/(иu се уво.л
нлва 110ДЪ 6I'\ИIIЪ смi>шеuъ пр'Вд.логъ -сl~арванье
въ кафенето съ пр'hДС'вдателя на OlCp. СтАЪ 110
игра на '1'аб~и - и НIL M'hCToTO му се докарва
СЖАUЯ отъ П ..10ВДИВЪ; Пj~ОКУрОрЪТ'Ь се мi>сти
въ П.лОВАИВЪ п на M'hcTOTO му н'hкакъ Bpi>MCHHO
оо праща Руссе.IСКИЯ аrrпе,ll. пом, прокурора г-нъ
Саввов5;' съ коготО' г. С.лавковъ се разI'ОВОРИ.лъ
пр-Вдваритмно въ Руссе, I'А'БТО ходо на ревU8UЯ;
члокътъ 1'. RUpUe7&Otr5 се пр-Вм-Встя въ окр. СтАЪ
ва пр-ВдcilАате,llЬ и на и'hстото му се Аокарпа
-!Сой? -Го Дра.110Вт. (псевдонимъ Jl.евовъ), IIЗВ-В
сте нъ Be'le по 1taтриоmuв.tЩ СИ. Сега е на дне-

венъ редъ още и г. д.рт. Ходжев'6.

..

Сь поставлuьето ка г. Драмова въ тайна
Та съв-Вщате.лuа стал па апшм. Сd'iАИИ по К,IIИ
ментовото д-nло, читате.льтъ uaB'hpHo си опр'n
д-Мл боУ.ДiYiщата UРИСa'iАа. Блаз'h на БЪ.i\гарско
'1'0 иезаВIIСII)IО Правосн.дие!

- В'!lСТJlIЩИrn П, о jществото Г,llеАатъ на на

шил aiiCTHUK~ като на партизански. Нека ни

връщава. кой
'1.,

както

ще, но да помни вс·j>l~ога,

Hull не nvрmtt8аксmвуваме, Съзнаваме, че им.а

МIIОГ/), които не нп разбиратъ, но, и да-им

bpacnva-

ваме, паwь не ще НI1 разберл~тъ. Bp'hMe'Гo, само
вр-Вието, може би, ще cnaprl да onpaBAau думит'h

О \111111 иу IIрИМ'nрЪ

Р ,

_ '

ше повеqко

под юви

чштато!)ъ

ДМIIНllстративнип
А"..
МИ/lистра

IН!T'h.

.KO.'tROТO

и

придружена

съ

горчевини

и

опасности, не може да бжле партизанска, въ
такъва САШС'ЫlЬ, каквато бива при ПЪ,llно цару
ванье на :Конституция СЪ равни партизанс~и
права и б,llага.
.
Т'hзп си ДУАШ кав ваме по ПОВОДЪ на едно
B-ВСТПl1че, що се е лви,llО въ Бургазъ ПОАЪ Щlе

"Г...аС5 ОЩIi l1стокт,·, JI..т.жемъ УМИШ,llеНIIО,
вимъ си душата-иска да кажс

този

но, века ви е простено, КILТО казваме! че

JCPI1-

"Г,IIасъ ;
Ч

ca1tl'b

"г.ла

сътъ" си криви душата безъ ла се срамува. Ще
roворимъ. UHona, което ии ОЧУАва, е, че одуше·
аите.льтъ на "r,llaca" е позватъ намъ добр');, г·нъ

Ще

p.IBHO

а

, ,

<.:ъ

не

~IIIнистра

~

~

режим'Ь

б'hЖАснието си? 'l'аlсъва мисъ,llЬ
въ

аротивъ

НII

се

у

лвлва

у»а.

Нип ще се повръщаме дрУГЬ п.т.ть ВЪРХУ
"l',IIaca" на г·па Димова, а Ао тогава каlШМ',Ь
го да пе говори само "не t\ в'hрпо Ч , а да се за
пр-Втне като qестснъ u св-Встенъ чов-Вкъ за Аа
обори 'ДОВОАПrn ни. Ний не 'Пllшемъ общи Фра
8П, и не ще е неб.лаroАаренъ трудътъ му да ни
критикува, ако

може.

Но е оборванье "не е в'hрно Ч , нито е вр-В
ме сега да в.лоупотр'hбяваме съ печата и съ уб'h

жденилта си, ако искаме да бждемъ ПО,llезни.

- . Въ Сев.лиеоо ЦUРКУ,llира С,llухъ, пръс
Пa'iтъ отъ оффиц. [~pтГOBe, че

окржгътъ щ-Б.\ъ

би.лъ да се закрпе нъ т.т.зи сессия, ва оти'Ъще
нnе кыIIъ оппоаицпята въ тол окр.т.гъ

t

-

Г-нъ А. Враевъ, Прi>с.лаОСКИii паРОА.

пр1>дстuнuте.1Ь, Шумен<.:rшЙ &ДООIшТЪ, НI1 рас пра
вя c.,'hAHLoTo, което се ПОДТВЪРДЛВ/\ ц ОТЪ всич

lU1

наШl1

псточшщи

I

Когато г-нъ СтаА160.л08Ъ б']Щlе трЪГIlн..1Ъ
отъ ТУка пр'вдъ изборитJ; ва l'рад. rъu-Втници,
повика..\Ъ

телеграФII'Iet:ЮI

г-нв

П.

Иванова"

IIIyMeH. 0IСР. управите.лъ, на свш~даllье въ став
цилта Шеfiтанджпкъ (по .лшшлта l'yc<.:e-Вnрна)

и туи:ъ МУ запов'hАaJlЪ Аа прави Ica~BoTo прави,
но да Ilcкapa отъ урнит-h Г. Ефтимъ Друмева

'l'~ .листа.

l'-иъ Ивановъ му отговаря, чо но се

паА-Вва да спо ..\учи, защото повече с.к. недово ..\ .
Ulщuт'h въ грала, но г-нъ Стаыбо.\овъ се нас
толва.\ъ, Аа употpi;бп Bct"a/(Bu ср1>дства, Г пъ

:Ивановъ му отговаря, че Н. Ц. В. Князътъ не се
СЪГ,llасява на подобни ."нС'hкаИ:ВI1" Cp1JAcTBa,' а г

Стамбо,llОВЪ буква.АIIО lШ3а..\Ъ:
"не uознавамъ
НlI князъ, UlI зако нъ -. нищо. Искамъ да пз
вадите ЕФ. Друмева отъ урниrn tс-г-иъ Пва

ИОО'Ъ остаlJk\Ъ оэада'1СU'Ъ, НО

се-Пап ве ~

е

с,;\уеа
н/\

за

Короната

къмъ 4'!;ЙСТIШЯ,

тл

своБОr\IIЦ

на

.."'О -

'жн.'гъ,

'.

I

е

обlllСО,lllСИ

извади.ли, пр~юб,lli>rС,ll11
Ао

като

му

и

се

на. МIIIIистра

че 8С:IIЧЮI сж въ р"'ЦRтi> AIY,
В'hроатъ ,IIИ 1'0 qlITal'e,llllT,h

и

,

шr8.\0 привърженници на
~

~._

БЪ,llгарил

щ,~ да

3Ha<J,

че

държавното

наше

поq

;роната

'.гл

IваН1lе.

lloiicrcllTa

,lHa

пма

прано да IItJОН8И своето С.iYiществу·

11 вс'hн:ога

е сп.ла; за туй тр'Вбаа да е ум

iiaKoHa,

въ КР"'l'а на

аа да не се

ШРИНУДII да у6ива братлта си. СобстuеllНО, НМIЪ
пе ни сеВ'врва за 1I'h~itICIШ УВ,IIdченпя: нъ

j Iншсаl~Ъ

'i'вой~ката, заЩО'IО ни уб'ВЖАанахd'i, че ако АЮlCе II'Ь-

A1I

!СОИ привържеНIllШЪ на г-на Стамбо,llОВ" новед-БАЪ
lлеВUВUll ИЛИ ПО,;\!СЬ по нарТ!IзаН<.:КIIТВ прнщев'

. ; кина СВОЯII:УИII рь, 1\ не заl1а,ш заll:ОННОТО <.:п 110,110жение, HCllv'hM'BHHO щlз,llъ би,ll'Ь да о<:тане почти
Съобщаватъ ни, че Ризградский в. ;В'1; СII.МЪ. Общото, ПрВОДО,ll'I;юще·.го MI1'hlllle е, чtJ Ко

-

,IIИЙ Jl.омъ" lJ.ли по I]раво редаюорътъ

11.

че въ lюЙ<.:ката

Дра1'У,llевъ,

се qуд'h.лъ

Аа проАЪ,.JIжзва

".JIибера.лна"

д:\'

му I',НЪ
пжтъ Аа хване:

I~ОЙ

поддържа

партuя;-

роната
отъ

паТрИО'rl1'!еС1сата

е

d-r,

на

Въ

-

ис му U,IIаща.А11 вече отъ

СК<fiпа,

със·.гава

пе<.:равнеН!IО
Ilаl.:тонще

т

~JНoгo

о

ни

по С~d'iпа

uравите,llСТВО.

още пе би,llЪ рi>шu,llЪ ~з кво МII~;ние А'" АаАе за
не

избори В'Ъ РCiзградъ,

па и в'hСТlJика

издава.лъ.

каджuйско

мамва,llИ IсаАШрИТ-]J, ка'1'() пvокарuа.\и въ т'hхъ
най-напр'lць БЮАЖJта и ПО~,IIБ '.гоку ги
pacl/Y-

DЮрО да му помогне,

защото

цка се

Съобщава'ГЪ ни отъ Tp'hBlIa, Чд Т8МЪ
още <.:тол.лъ ИНТt:рнираний Г-НЪ Петръ МакеАОН
СIЩЙ, който лаЖ\J бll.IЪ се ОП,llака,llЪ на Нейно
Царско Височество Кнлгиннта, но безъ ВСЕка

конопро.\кги, и че за туй приеманьето на б1О,\
жета наЙ,ПОС,ll-jJ било цlыа борба, rсоято ний не

сме

3/IaЛ,llII,

Чlпате,llЬТЪ на "Вр'Ьме"

-

КЪ8Ъ добъръ реэу.лтатъ.

жаВИ Пр-В3Ъ

189:!

година", ИЗАа,.\ена о'г'ь (Jтатиl.:'

тическото Бюро въ СuФия.
)

- На тридесеТЪ-ЧАенната ОПОВIЩllОllпа де·
путация отъ Шумень, H~1'OBO Царсrсо Вllсоче<.:

"И3С~УШIIХЪ ВНИМ;1те.лно вашит'.\:; ду~ш. Ка
подробно

ваШIIТ];

оп.lакванил,

А31, ще изуq.iYi
каТи

ще

пои<.:

камъ св-Вд'hпия ва СГ38.5,110ГО ОТ'Ь МИШlс'гра
Вa'i'rрi;ШIIIIТ'h

JI

Дi>.ла, Mal~apb че бихъ же ..НЫЪ Аа

ВИАld'i ВЪ lIз.l0женото ОТЪ вас'Ь повече суоеll:ТllВ
ни Факти, отъ ICо.лк,)то

миваватъ
което

е

което

~e

граНПЦIIТ'};
ПОЗВО.\ено

общи Фрази,

IСООТО пр'h

на ПРИ,IIиqпето

и на това

спрямо

ПО.Азува

еАНО

правитеАСТВО

съ AOB'hPU~TO на

ставптt>.\Ь ще има въ н~П CKOP~ np-hме . С,llучаii
пн'hДЪ

наРОАНОТО

прtдставите,llСТВ

всuчкиrn оп.1ar~вания, неСl1равеА.1ИВО,:ТИ и нез'

конноети, КОПТО би UMa.110 въ вашил граАЪ. С

В'Бтвамъ ви ла се въввърнете мирно и споrl:ОЙ
но по ЛОМО вет'В сп."

3/ Х/ fJ3
Въ

на род. пр'hАстаRите.~ь (г.

!"раевъ) щi;.лъ да и

с_,учаil да ивва41l nptJ~r. Ha.po~. 1tрvдсmавuтмст
Не8а"онносm"

ОТ'6 сво;! гpaд~.

По първит'h ДУМИ,
ва

състав.\ението

стптуц.
вътъ

ПРОАъ.1жава

ва

рие, а не

правите.лства'1·а

въ

КОI

да счита

с,у,ществующе

п

по

народно

само

това

си

по ДОi)росъв'lзетпо
ни и, ви Н<':ТО

И

на

наролната

вСиЧКО туй е

во.лл

181'8, паШIlЙТЪ

и

же.лания.

I'ЦlliJЪ

АI

пр1>дс1'

сегашнил

при

държз.

AU си Пр'ВД

uor,lleAHe

търси

на б-В,ll'вжката

партпзан<.:тuо,

да ее

uораЗСd'iАвше, че ний Г080рИЫ:Ъ за lt8У'lва.Ноьето
на А'ЬtJжаВIlIIII бlОАжеТОlJроектъ въ "амарата И
обще<':тво'ГО, Нема ПрВЧIl н'hщ') Аа се съставл
проекта нt~оU-АРУГIl М'Бсец ь по' р .. но 0'1' Ь (;ес

сията Jl ла се расr~РИТИ!r.ува? Т <fi31I година, ще
се каже, пмаше избори. ДQбр'lз; ами ИИНm,llата

и j\ШОI'О
пр'hqи,

МIIНd'iАИ

Аа

се

години?

раЗ1'леАа

Uс:в'hнъ

проеl'та

продъ.лЖllте,llНО

врIШ\J-1l1i пр"

три дни?
3ащо тъй

"Bp'hMe" CII

сецъ Аа

<.:таватъ трит-В

му

потопни истории върху

туй,

К:J.lCво

въ ,самарата

но·

1l1"ВЗЪ Ц'IJ,II'Ь И'Н'

четеНШI,

а

пе-въ

а

не

ВИЖАа

се

издаuа

П. Rобqевский

отеЧСС~1I

11

li.iщгоноже,llаНIIJ1

лоз
къмъ

НОIl0бра<IНИ·.гВ.

Отъ

свол

страва

нии

iia

задuво.\I.:ТВО

ИСl'азвамс

това

О'f,llП'lНО

отъ

I1ЪрВIIЛ

lIЪ.лно

ВНИМIIНlIfJ

за СВJfТИГЯ

духовенъ

U.щ

нача,llНJlII:Ъ

въ DЪ,lll'арил.

, - Въ града бнше ДОШАIl '1'ИЛ AHII Д('П.УТI\
цИЯ изъ НОВОllазарс!сата ОIl:О.llIlЯ, llIyAreH. окр.,
СЪtJтояща отъ 1'-да: '1'ОНII l'aAeB'b отъ с. Наспи·
чанъ alI. а~рl'lIеu'Ь отъ гр. Houllli Пазар·(,. Хр,
,Же'шов'Ь, 'I'рНФОIiЪ 'Годоровъ 11 hануш-ь L\)'II
твв'Ь отъ <:, l\lаРl,:оuча 11 АI1АIII'1'!JЪ МарИНОlf·l.
ОТ'Ь

<.:. Ка.llУI'JРЦИ. 'l'н..ш "Cl1Y, зцuл би.~а натО
111.1 Неl'ОВО Цареrсо ilи <':0 че 1.:-

варена да IIр'hлаАе

'ГВО t:lАрtJ<':<':'Ь IlрUТИВЪ lIарушеlщнта

lIезаЧlJтанил

11

та на .кон<':·.гll'l'уцилта О'L'Ъ <,:·Гf./alla у IJpaH,IICHlIето 1111

г-на СrамБО,llОUIt.
то

е бllА'Ь

if()

МИТI1I11' ь не бl1АЪ СтаВ!I.\Ъ, ЗIIЩО

ВЪЗAIОЖСНЪ,

110

причина на Н'1ШUII

взе'1'И AIi;рlШ O'l'h IЮ.\IЩ. ЧННUUНJЩII; за TyJr ле
lJутаr\liлта Аl>й()тнува 1:1. IШ<':)lеЩiО ПЪ.1IJОМUЩIIО

О'I'Ь

Hlt.CC,lleНlle1'O

на

БЪ,llга).JШI:I1·I"В оБЩIIНП

въ

O/COMIH.

lI:азltllа·.га

ДепутаЦllЛ'га не нам hpll He1'uBO Ц.'lр<':IЩ
ВI1<.:оче<.:тво, защото б'l;ше току щ') а3МИil.У•• I'Ь iш
С'ГОАица.та. Адре<':<':'Ь'l''Ь, C,ll1;AOO., е бll,llЬ нспри
'.генъ

П()

ПОЩI:I.'1'<I.

Съдърж . шието
нашна

на aдp~cca· се съобщи

релаIЩUJ1,

но

311ЩОТО

е

Аъ,llыl'ьь

11

въ

нс

Го

uомl><':l'яме. Тuй съдържа Ц'IJ'лЪ редъ безза!СОIIIIII,
И.можешr об<':ТОЯ'1'е,llС'ГI!СIIНО, IcaTo д'Ь.10 на 110,1111-

цеЙЖII

ЧIШОВНIЩII

кабl1нетътъ

на

.lНо.lбата

е,

да <.:е

pue'l'Yl'li'

1'. на t)TaM60..1OB<I•

I-\'М<J'fСТВото се състави, Н lбриНlI с'" Г ла

-

:
11 JИОЩillЩl1 Сllас'Ь
Д:Ш'lевъ 11 Жеко {'t>op-

Руси Ма'1':ВСВЪ за {смеl'Ъ 11 ЗII.

А Снасов'Ъ,

ИваНl~ца

Гllевъ.

Г-НЪ Л. С,IIавчовъ С,ll'hдъ АЪ.l1'И 11 ежеДllев
НII )lО,llбl1 бl1,11Ъ C~,IOlIIl.Ib

ceTai>

пай

да

IJриемс

Юlе'l'<':!СО'ГО м "<.:ТО, НО II'Ъ ленл 1111 11з601'3 бl1.1'Ь
нак ь н:шамеI1Ъ. ЧУАI1AIЪ се пие lIа г. С_18вчова.
за
е

даже б'!;хме веДll"'ЖЪ СП().llеН"'АИ,

11:O1'()'1'O

AOCTl.I

IЮС:Т"'IIИ,IIЪ

умно,

чо въ се е UОl'О,llеОUАЪ
нос·.г1l lIа Н111СОl1ТО

_ЦI1'га.
•. _.

!~a'L'()

с

Аа приеме кме·гство'1'О.

Al'atJoHy

ОТКiJза.лъ

13IIAII

че
I'-ну

сс, Г. С,;\IШ'

да в!;рва въ добро<.:ъu·Вст

хора

пр'hДСТlIвите,llИ
завчера

отъ HaWllJI
MO).J,J "а
" Ст()••'О.

по

6г'~' града е,\IIНЪ тьрговецъ' юГ ПIJ!П;" ~я

изв-ВстtJпъ

Риботата

lIамъ хама.лСЮl

нъпросъ

бора на

хама,llИ

CaM!lT'h

на ТЪРГОВЦIIТ-Н.

"хамаАбаши

"

на ске,llята.

0'1' Ь X1lBO,llHTa и И;1
ПРОТ1JВЪ <1;e.llI1I1.le1·0

е за НШIНа.'ШВUllье·го

ма,llитi> за nХ1ша.Аъ-баши"

на елноl'О

ПрОТIIВЪ
и

l'аl.:llРа.вя

ни се, че l'оворимиI1
би,llЪ натрапенъ по up'hnoVrY.Ka·ra

п нас'.гоянаньето на ·г. (Jпа<.:а д. СIII1СОВЪ,

"UAlr

се, за да взсме на pd'ilca хама.лI1'Г'Н, като 1I,lБJlра
те,llИ въ бar.ДN.ЩII избори.
Н IIЙ <.:е ПОl'рllжихме д'!. IIJУЧIШЪ IJ() '1'0'1110
този С,llучай

и ще ни 'се да lCажемъ,

те.llЪТЪ на мнтницата
.лужи.лъ

той не

УiШр11

б.I,IIЬ

съ

г-нъ

на:ШI:I.'Juuапьето

IJaЗllllчеllЪ

'lе упраВII

с за<.:·

HeHo"II'!'!> 1I{j

за

му.

з.ащото

"Х,;)lа,llб анщ <l, а за

НР'!Шllтаllи-хамбаРДЖIlЯ
Оt.:в'hll'Ь това, 1'. Не·
НОВIIЧЪ въ събраш!е'1'О на ТЪРГОIЩIН'h обнвп.I'Ь,
че за пзб'hl'ванъе

lIеUРIlЯТНО<.:ТИ

TiMO, НШ~Оl'а н'вма да
аа r,llaBa 1111 хама,llИТ'h,

съ ТЪрГОВ<.:К!lТО

назнаЧl1

'ГОЗ И хама.линъ

Така щото ва сеl'.! Ilorlc IIИЙ съв'krвамс 1'-ла
да пе Иl:lсатъ о<':тзвянь~то lIа гово

ТЪРГОВЦП'1''h,

римия хамGарджия

би,llЪ "хама,llбliшuа".

Jl безъ пр·hпитаllllе.

Toi'r

не

- На 16-11 того ве'1ерьта въ <.:a,llOlla на
ОФllцерс!сото ТУК'Ь Uъбраllие
ще б,т,де дадена
танцовална
всчеРUН1(а. Нача.\О
нъ 81/2 часа.
фОр)lа за господата реАШIГОТЪ п.ли Фрак'Ь.
- -....."OC<'~-_

криви устата съ до

БЮАжета,

I1c-в~a

ПИШЖТЪ НИ ОТЪ:

пр'hдъ носа си?
Въ гр. Лмбо.лъ почнж.\ъ Аа

n,

nНмБО.ll~~,

който се на311ачаваАЪ

,мава съ оБЩIIНСЮI'ГВ

да се зани

раБОТlI па тол градъ.

ОФФИЦIШ.шо е изв'встено, че пъ

-

'I'YTpaH'hKO u e,llyв.
"Руссенецъ", . llMa,110 е единъ
с.луqаfr отъ XO,llepn и въ Руссе.

каllЪ се е ПОЛВlI,IIа хо.лера,

чан. Сuоредъ
съмните.ленъ

съ саио

Г-НЪ Хара,llапъ НlIко ..10ВЪ отъ Шу)rеllЬ

распрати.1Ъ

покапи

ватеАII на It1l1!гата

за

заПII<.:ванъе

спомощество'

"Живота на Иuсуса«,

отъ

Ернестъ Рена нъ, 3IIамеllIIТIIЙ списате,llЬ,
lСОЙТО
<.:е помпнЕ.. минar..лото ,II'hTO. Прil!ЮДЪТЪ би,llЪ
паllравснъ

отъ треТlШ

готова на

15

РазграАЪ. О·г'шс.лIlХк. се Аеветь ЧIIllОВIIJЩIf;

именво: 11 н, А рнау АОВЪ, ковч~~шик'J, Ст. Аин
(совъ; НСL'ОВЪ llJюаръ, .,1._ Хум.баД'ЖIIf.JВЪ 11 :Каеа
бuвъ, бирници, ГtJОРГIIЙ Стоijчеиъ 11 И.ШЛ Jl.и·
говъ, те,llеграФИСТП, Норд. ХаРllзаllОВЪ и Матей
ИКОНОМОВЪ, писари въ оUщ. управ.лСlllIС, 11 П.
Н. Даска.ловъ, иодсекретарь въ OICp. <.:н.А·", П l'1>k
ставеци IIма още за от'шс,\епие.

В<':ИЧIШ слr.

паРТlIзанс/1:1I доноси.-Граждави,

7:3

AOX.v..

й този м'hсецъ.
aJ8ta

Осв-Внъ заllАаWuаньето

за това,

'l'i;хrш Царска Височества Rнязът'Ь и
RНЛI'ИНSlта б.лагово,llИХЖ да ОТПr..туваrъ за Сто.
,IIицата, заеАIIО ц съ Нейно Ц. Височество Rня
ГIIНЛ К.нню11 ТII на.

Нередовностьта па в-Встника IЩ се при
ОТЪ

~еиuдба1а

на

IIз6I1рате,llllтi;,

наЧИIIЪ п Аа

отмъщава,

като,

пр'hдстави,llЪ за ОТЧИС,llеНllе на много qИНОВНИЦII,'

-

ЧUЩ1 тоэu IJ.т.тl.

[{nЯ8'6 В'.lIюрr.Юlii

по градскитi> избори, ИСltJIIOЧUТf',IIIIО БЪо<11'аРIlт-Б,'
отъ страна на Окр,У>ЖIШЙ управите.1Ь, че ще
доведе вопска противъ .т'hхъ,
IcaTO ги нарече:
П030рНIIЦII и без06р<1ЗНIIЦИ, по ПрIIСТd'iUИ ПО най- ,

)IY,

•-

1.

ЕUКСШIОl·радъ.

непроr~тите.ленъ

М'J)стни.

по

ДУШИ, пола

С,ll'hдпята те.легращ!а:

ДО Н. Ц. В. Ферlfuнаllд'6

IIЪ.1епъ 1I1"!>RОАЪ па рус

с!ш. Тя Щ Ь.1а да из.л'hзе на 14 к6.ли 11 ц'hната
му е опрi>Д'h.лена 1, ,IICBb 11 80 ст. Щ i>,IIa Аа б"'де

во,llя.

наро,\. прЪ,\стаВlIте.~ь нс бll могъ,llЪ да има c~
чай Аа UЗ8uжда въ 11el'0 пезаКОНllоетит-В.
значи още, че Н,IIJIЗЪТЪ има уб'hждеНllето,
пзборuтЬ на Н!-11 10.ли4 ск. Аа,llИ ИСТШIСКlI Ii

да се

да се

по Негоао дов'

Аов'hрие

въ

Доста е чI1'гu'ге,llы'ь

праВl

втората добаuка П'ЬКЪ ИЫ'hава, Чд .Ruязът ь I
мис.щ ла растурва ТОва Събрание, ващото инак

си'!'Мп

съобр~знвать

страна, ще тр'hбва да приеАlемъ, че :Кн

още

TtМCТBO

sщо съобраЭllЫЪ теОРIl

на

историче

ни наЙ-Аlа.llката

СтивИ, да .,IIи БЪ,lll'аРШl Iша таlСЪВЪ с грах ь.
Но и тъй Аа Он.д НШС, '1 Вр'1ще~ В'нма ощо
ванне да пи се надува гъ УЧdIlОСТЬ, 'Гр вбваше

-

наСТОJIЩИJl ОТ1'оВорЪ на КlIпва ПРlIв.л1

чатъ пашето внюrанпе лумитi>: "Ю1сmо се ПО.
вува С'6 дaвtpuemo ка юm.'1'6тr."и АобаВlсата,

ВС"'I""

чина да се

lIе он Тр'вбuа,llО дз

отъ ТЗICl1ва ИСТ'ЪРI~анп

C~II доводи, rсои·.го Н'вмать

Кня:зътъ

До§авюrъ, че uзбраниii отъ васъ наРОАенъ пр'h"

Аа извали

се ваблуждава

венъ ЖIlВОТЪ.

По~учихмс "С'гатистика за търговилта
на Б-Ь.Ilгарското Кнлжество съ чуждит'h дър

-

'1а

СЖ И3

Ной каннмъ Ц~нтра.шо'го В,jеИОГr\\ще шай.)' ща,llИ, беаъ Аа раЗГ,llеждатъ APYI'1JTt ваЖl/И за~

НуЖ,.\8 отъ ".либера,llНn" Оj.lгани.

I

Icpa,llbeT'B

веЖАа и<.:тuриче<':li:Il МОТИВ'h, че

редовно

ИЗН<Jсе едпа (~paTKI1 но ПР-Вl'раl:на р1>чь съ
драU,llеrШJl

Ч

ме ·"ДвtJ ду.ми 8а ,,'2.ерно лfорс • У,ЩВ,IIлна се
отъ нарочното ва тжзи ц-в,llЬ ".шбера.:lНО" обще-,
.
1>
.... ·~ .... _,~ ....... & .. ~пf\J,МА .. _з..t НШfIJ;l.та 6'1..,:1;ЖlI:а J , че,
YAIiP" 'nо ,nX'I'<I u4t уб,z, ...R"'.............·.....
_ пе може.i\'Ъ, 38ЩОТО има,llЪ ИII'гересь да· бdiде . държанний'ГЪ БЮАжетъ се ра3Г,llеЖАа,llЪ обикно
добр-В съ I'-на OICp. управите.АЬ
.кОАжаба~ова •. венно само въ ПО<,:,II'hднит'h дни на сеесилта у
Ч
Тжзи бп.ла причината, по КОIIТО г·нъ Драгу.левъ насъ. За д/\ обори нашата ,tyMa 2. "Вр'hме при'

ство, а ДВ'

вече

в НlltJа,llНИЙ обрндъ на

- НаРОДНIIТ'В
nВр'hме Ч проqетох-'
()кр,У.г Ь заминd'iХd'i

П.~ОВ,.\I!ВСКИЯ
Н. ~
тт

за по.~о-

рил. САi>л'Ь оБVJlда Н. Н. Пр'1ЮСП'вщенство про

!Короната 11 саАlО въ <':.lу·шЙ на изм'hllа отъ Ко

3а да B'hp311111<fiТЪ

1II1?

ватъ, Шlатъ нужда са)ro ОТЪ еАIIО иi>що:
г на Н; Живкова.

Прll

,ва и че за туй 'rой н'hиа аБСО,llЮТIlО
никакuа
~p '.\ь )lеЖАУ князъ и праВlIте,ll<.:ТВО, а ИСПЪ.i\нява
.'свонта само ДIIСЦIШ,llина. Войската <.:е КЪ,llне въ

ОЧI!СТы>.т'Ь

Д{-'hхи'г'h му, а въ туй ВСIIЧICОТО npi;Me г-н'ь у
ЧIJ.il.IIЩНИЙ Иllспе~тоеъ 011 ПО<':lIа ..\·ъ неп роБУАLlО и
напъ,llUО спокоЙно. ':;Т<iНd'i,llЪ и
иa~ъ продъ,ll·
жаdа.лъ да говори, че е братъ

'

iупраВ,IIение е пuставе,IО на rCUН<.:Т1IТУЦIJОl1на

изъ, o~pтгa

го пъ смсrш по-'

IIЗ<':d'iХllmТЪ

шушне

г-на С'J'а~!БОАова 11 че въ дадеllЪ 1.:.\У'13П 'ГЬ 011
...
,
мог.лп да ПОАДЪРЖ.v;.'г ь 'rогоuа ПUС,llнДIJИЛ. С'Ь

:въ

много обича,llЪ да се BCCU.IIII, ВЪ Е'дrш ОТЪ оби
KO..1KI1T'h си б.лаГОРОДIIИЙТЪ г-нъ се ha!J-НзаАЪ тъкмо
то.1~ОЗЪ, щото ,II-ВГПЖ,IЪ въ едно б.llато, С~,IIени

Tt го
Typll,

,

;и<.:rса Аа в нрваме, като съобраmВtШJ, че воi1нпкъ'Гъ

yqll,ll. ПIIСПСIСТОIJЪ, Г пъ
Ник. Ж:1Вковъ, брll.ТЪ на MIIHI1CTpa па 11р о с
въ свuит'h

(;е

"
туи

,таlшва твър,\,J1I11Н e<.:TeC'l'BelllrO <.:е КО\lПроме'1'ира
:нашnта войск~, като СР прi>дстаu.лЛUI1 за парти'
[
./СОСТ()
.
'
. пи се
занска - Нl;Щn,
намъ
tе-паrсъ
не

'7

РуссеНС"lIЙ

В'вщението,

1/ HT'j,ll 11 ге 11 ЦИЛ'Га

и I'Ь

j B.\atJThTa.

почва

И вай СЪРАеЧН'1 б.лl:l.l'одарно<.:ть

ЗIiЩО1'О ваМ·Н<.:ТIIIIКЪТ ь ЮIU Аа

той ще заllе~1

брой

ГОllОЖС,llания

'\Ы поведението на войската. Едни и 1.: кат ъ Аа ка-

б,у,де )tаmР1ЮIЛ/l'lес/щ в1JНСIJ,'6 на1tаmрuоmnче-

-

,.
IIзоrрif,

МIIС,llИМЪ

съ I'-ЖI1Ц,\ Цnна НИДИН,IIlIева се извърши въ
Рус<.:е отъ Aovocгo,;\o .ЧерuеНСКIIЯ J\fИТрОI1().IIИТЪ
Негово НIlСОII:Оllр'hо~в'нщснеrво Г-на ['. на ГtJш'о

душеВIIО

Аа арнтнра 11'
'~UЙl'О повсче Iша прпвърженiнщ 1 в Ь АО~ТUЙIIО

неАООРО<.:ЪВ';СТПО извращение

с/(ото вр'Ь.ltе.

идущил

-

'HI!CTepJ.JTuo. Който п()вече ум-Ве

'rри АНИ.

C,IIyra

,

то КОНСТИТУЦIIOВ<ШЪ ГОСПОД1РЬ,

този

вече

nUBe :,аб.лУЖДClше

~

IIII'ГU

.ложевието. Не е ,IIи ВЗe.lЪ г-кь Дямовъ к'hIl:ОЛ
ващuщава

!сt\ЫО,llИ

lIере.4 0ВНО <.:ТЬ,

·I',Y.iill

Сd'iббота.

IСНЛ
~сеCll:ата B,IIac'rr, е ПСХОДIIIIЙТЪ НтТЬ отъ неес:те
~Tuellllllll '1'ОЗI1 b",tp-Бш'нъ реЖIIМЬ, 11 че щtJМЪ

"Нliе,v,ЩIlIIЛ

съ

тво е АаАЪ С,ll'hАIIlIЯ ОТГОВОРЪ:

ва Аа

О'ГЪ

1ТрИДЪрЖ<lТЪ нъ еДНО-СЛНИ'Jrш уб'hЖАение:

eOOt.lTBeH!lO
.,
~
МО1''Ь.л ъ да он.де . ~

ЧИНО.IНIЩИ

Стеф. ДI1JlОВЪ, адвокатъ, 'IOвiнсъ, съ когото сие
има.1П с.лучаЙ да раам'hняваме ВЪ3Г,llеАП п'о по
пара,

нение;ш

ЖИ'геАНR лумита <.:И, че издаванъето на в'встника

"'О да rИНС"J'аТllр~ме, че 1I<.:IС.llючпте.1lI0 ПСИЧICII сс

тамоо.IОВЪ им,,-

ЧIliIOВIlIIIСЪ

Сегаш !Ото

да стане все

иаРОАна • .конституцuокЖJТО на Bид~ уnрав.llеН1tе
е ."Ш€lЧU.lIО 'IН5 ота границиrn1J си, и борбата оъ

Г-,IЪ

неконс ГИ'JУЦИОIll'НЪ

6о.л< B~· не е

а ЧIIс·.га граЖДI:I.I.IСИ:О

[со

Д остоинство И хар"к !'ер'Ь , не би

rpaAcKIlT'h

вего,

TICH!IOTO Зfщ.1Ю'Jед'
О,.
а
по
\об/lа
CII"'fe'ra
у) j.lЛU,
~
". IJT...'e

nIJ А,IIъженъ Аа <'..луша разговори. и КрИТIJКП
~ъpxy Вd'iтр'hшн ТО 1111 ПО.ШТIIЧСI.:КО ПО,llожение
(съ иск.лючсние q\lНОВНIЩU'Г'В, които n II'В,\1I0?итаХm Аа мъ.лч,\.тъ 11 да с.лУШI:I.тъ, аа ла lIе CI{
lJав.~-ВrСr»ТЪ праВIJТ<3.\СТН. l'н-Нвъ). l\[ожемь CM'h-

Нашиг1> НiIЛ ОТ,lIlqИIIIlпnиздрав.леиил }съмъ
г-н а .лllтератора ..." nоАета .
Bc~IIOB~ ва, о.шг~

си

ПО.'lити IесlШ Д,llЪЖНОСТЬ, !Соято има

съ

о'lнъ х.л вбъ ,n!'lIe~fa да върши ВСIIЧЮI оезо 'ри-

ни, ВъзстаВ&llьето проти въ режима на Г-Н а Стам
паРТИdанство,

опраВД/\ВhТЪ

-

шенно не.fI\ВlIС:IШII. Кито просимъ се пакъ иави-

непоср-ВДt

зия и пр.эизво.ш? КalСЪ" се въ<.:пи·.гаваме и ICm,A'R 1 ';! 3,11'\;3 С О'ГЪ новит'!> 1I:lбори, а ЛО тогава страната
ОТIIВ>\И<)!
...'
.
lще се упtJаlмнва непрlаl ОО ННО сь cM'l>eeilO ма·

че Г-I1Ъ С.лавковъ не ИСIШ Аа 3l1ае, че Ст

чуе ВСИ'lКll

се

съВ-hТIIИКЪ,

х.л'hбъ ", KOГ~TO лвно праlll'»'ГЪ liезза!:Оlfllff 11 . ,'А,II~жна ла приспособи праuата <':1/, за Аа задър·
произво,llU. h.IШВО.ш би бll.,0~ alCo вС1J:(~1t :I.I~OH-. ~ЮI 'l~ ВС'\щuI'З оGИЧLта и l!Iувдаllно(ты'а на ВС'В
ПП~ би ПСПЪ.\uява,;\ъ Ca~1O за~UННIl rl. 11<.:13. ШЯ 'кп cb-1?стеllЪ б ь.1гар"IIЪ. Е,IIШСТlIенното разно
11, с.л i;довате.лIlО, 'fЪЮIО А.лЪ,.~иоетьта си? 10Г,\ЗЪ
l' lасие (ЗICU 'гу ii е paii11 uг.лаСlIе) СТОIIaIllIНЪТЪ е
благоволението 1111 СИ,llНIIЯ 1,1(\ ще ш!з, 1\ ще пма '~:б'h.лi>Жlf,ll'Ь ту!съ 'ГIНIЪ I.:аио за .1I1ЧlIо<.:тьта на
само законъ, He-,IIII? ..• ыl,fсрашIIщII за,Н:lI.:"'- т lIа Отамбо.\о:щЛ шщ·IЮТII1ШЬ. PU3JlIva <.:\~ 'foBa
щевъ Х.4'hбъ! :КIШЬВЪ е он" Ч~В'lн,;ъ, 1~01 T~ за •. ' едно нарочно проведено О'ГЪ IIР:ШИ1'е.\.' IСрЖ

кa'f n СтАИЛ, по Ai>,II01'O му. - Г-Н'ь С.лавковъ
повика.АЪ елuнъ 110- еАИНЪ 11 С.iYiДИII1'i>, ва да
веем е МН1Iнието IIМЪ. С"'дIlIlТ-В, I1мащеЦ'h пр-Вдъ
ВВАЪ

въобще

г.

~a"TO и разни ЧИН()ПIIIЩII. На Вl.:iШ;YiдБ '.гой б'h

Ч

цит'Ь

на

ПРОАъ.лжава още да ГО АЪР-

qТсрar.зи <~топанинъТЪ /111 шri\ С,llуqап да се ер'в
~\I:I. еъ разни п6-ВIIАНll еl1мо<'тояте.лНlI граждани,

да става съ IIравите,llСТВ1Iта, не е опаСIIО,

11

за

система

·

'1' itKllBI1 (!II <':Х. б'"
...
ъ,;\гарщ,шть
В·tlСТВИЦll,копто
h
не .1' .гатъ
HI1 държавна хазна, а Ст <.:ъвър

не мо·

\. видимъ.
lIIуменс/сий orcp.:
_ Въ своето пж "Уваllье ПР'ваъ H'}Нl:O,ll~O

Наистина, 1'-IIЪ JlВI1ПОRЪ IIЗГУОII ПАатат~
управите.llСl са , но Ot~TaHa .АИ l',IIаАеllЪ? ЧIIНОВНИ-

CII ПО Д'1мото, IЩТО

ОТГ\JВОРII.лЪ,

У

Н .....
lТ В .

УllраВlIте.лната

11, 1\[1:0

v
1tие Е'" че 11 ТОII

кога юrа RОРО:I1I •

ВIfК3.1Ъ ПроКУ'·

пр'hдварите.лно му заПОВ-ВАа,ll'Ь Аа научи тона д·}мо.
Г-иъ А63АЖПОnЪ

съ

p'h'rb, кат() ПUIIОМIlII.АЪ \lСТОРИЯ'l'а ни 11 кат() ПОДАържа,llЪ, че :Короната
тр-Вбва Д" се пази, съв-Втва.лъ щото ~(,-'hIСОЙ да
IЖ ШIЗII. "П l'а~JПте.lствата се см !шяватъ ,р'hrсъ,llЪ
г-нъ IIвановъ, "но короната е неС)I'h~rлема. R:trcвото

изучи

МIIТРОПO.i\ита l~,IIII

~~HTa It с.л1>дЪ туй 1'. С,IIавковъ

годежа на Аъщерл м

$11

ствието и въ ТЖЗII си

и' !Соято се очаквlf,ТЪ и за г·на А-РЪ Ходжена

.ли въ Търново "i;,IIOTO нз

с.л1;дъ

нА знае

<}гамбо.лова

гннята, г-нъ ИваllОВЪ държа,llЪ Р'БЧЬ "ъ MO,lleo-

стаи,у,х.т. И

-

JI Iтариусъ

Управпте.ль, е »аХНтТЪ отъ поста си. На 8·Й
Септемврии , деньтъ на Н. Ц НиеО'lес'.гво KH~-

въ СТО.Апцата.

нпй е МIIНIJСТРЪТЪ на lIраносждието

~e Аа

стопанина ни !
- Г нъ П. Инановъ,

1

П'l>'hдъ ОЧIIТ'}; на l~l;.\ъ наро ,Ъ.

при Сев.лпеВСIШ'1 Окр. СmЛЪ, биде уво.НIСПЪ О'ГЪ

"

коитО

ОКliзате.\СТIJО

Г-нъ Дои. Д. ВIJДИII.лиевъ,

_

YTP'h, 15·Й, прi>дстои да се открие VII

Обuкновенно НаРОАНО Събрание

си.

Ii

сн.

вж.ТР'J)шни.
_

,

llа

С'J,'опаппuа

че "не ГАасоподава,ll1l за

възненавидеНий.

сс.ление

-

ЧIШОВlIIЩИ

общо

отъ

,IIюбllмецътъ

бъ.лгарсrro1'О

Кмета ДИМIIТРЪ СТОЯIJ08Ъ.

Cifi

на-,

ПеТи1t11\

вече отqИС,IIеНII.

Ваше Царс/(о в исо'!СIXl'вО,

П POIl3BO,llHa'ra ПОСТd'iП!~а оТ'Ь страаl1. на
П paBIlTIJ,II<:TBOTO се отрази МIIО1'О 3,111; въ .лицето

111\ rраждаUI1Т-В, I~OllTO

г.\САатъ какъ lIепросtп .. ,

БрQ' 79 ""

"ЧЕРНО МОРЕ'"

Стр. 4

-

o':В~~ Е JI Е:В::И: Е.
Въ' ЕарТl~граФll(lеСt;О'ГО

О ГА'вvюuие на .il.I1'ГOl'l>аФинта

печа;ъ С.1'hАУЮЩИТ'Н У'~lI.1ИЩUИ'ПО.1lJ'гичеСIШ
НаРОАНИ учи~ища

11 11

.за
Бу/свар?>

основнитii

учипища.

"'t('TOAa

по аuа.л,'/нnuчеС1СО ·СUn'l'етuчеС1I:ата

ВаеАПО

Ю1ИЖIЩ IН!. ученйци съ

II

1 во

8<1 ВЬхтии
, , " Новий

3ав'hтъ

ГОl'И<IеL:ЮfТ'.I, УЧII.IИЩfl, ДУХОnНИТ'В сешшйрии

•

педа·

ТРИI~.лаL:IШ-

11

uбрави

36

2,' ,Августъ 18~3 ГОА·
п С.У.дсб. Пристаnъ: П. Костовъ.

III ~o'1accъ

.iI..1.40

дяща се въ неlll.1П щето

=

=

t

отъ АН'В с'Грани

~ Нивата "l~а.il.Фа

\~I

.

.

.

образи

.

.

•

пс

за Il, III и lV I~.лассоuе

1~I~jl;
11'~.11

учrыuща

~?fJj~

JI

1.6.0

.

i

.

~'tif.

-ръ

В ОвОЩl-llt
чеБНiЩI~

. .~)

1I

'1

~ ,,,.~

•

A"..*~.'
~ /.j.") т("+ 9
'J

1-

.:: ".. " '" ;. _

НОНИ

' .

ОТЪ ~'lll!жарнпцата

на Хр

2-441-2

-"

"'~~~-

7 IX-93

~-~~.

r•

RaHOB"b
н
•

~.'"'-

,

'. "-"- -'-'.-~'.'.~:

~::'7···"':'::''---o.-''.:_· =-~,

. '~'~'-

···Ми>,

~T.Ъ, УJ,~ЦЕ_Б.ШIТ1I. 1.!.ГПСТА\I!! Н!'I! ВАРНЕII. ОЮ', DJYI,;\lJ...·- .. - ~
."'.

.

,~л.--

-",

-

-

,

-

"~

~

ОБЯВ~ilЕНllЕ'

тпръ

2
u

день

i,i.

часъ

въ

неДВИ~ИМIl

По.\ниС'аппиИ П. Ео('т(тъ. П'IМI\ЩНИКЪ
Сждебt:ВЪ llРl1стаиъ UjJИ Н~РU~tlt:КI1И Ot;:I)•
с
VI
Д б
r
! ЖАЪ на"
·ИИ
о ричскии участъкъ
'...
О
'
1 СЪГ.il.асво ЧJl.. 1 04-1027 отъ Гражд:\н.
I С ждопроиаВОАСТВО, обя:вавамъ, че отъ
v

нопи

v

I

[~ Н И ГИ

""~"~"

~
.iI.~Ba'

на Бtмберъ

Мустафа

и ПiYi'ГЪ, оц-Внена 126 .1. 2) Нивата "IОкъ
Лн8i. tI отъ 5 дщ~нра, при ~ЪС-ВАИ : Ахмедъ
КючIOКЪ Хас~ноиъ, Хасанъ Башниевъ
Г~OPГЦ Кросневъ и пж'Гъ. оцоЬнена 50 .~:
3)Н!1В \та "I\.уру-Аркасж.." отъ 10 дек. при
сы3ди:: Муратъ АБАУ.il.Ъ Ха.1и~ов~)...JQ::·

меръ Са.il.ИТОВЪ, Ахмедъ Мехмедовъ, и
П& ГЬ, оц Внена 94 .л.,всич~и ВЪ веМо'1ище
то па. с. Е 'руджа,кюЙ. Т'взц имущества
не еж на.ложени никому

и ще се прода

ватъ з L УАов.,tетворение ИСЕЪТЪ ва Г. Син

qEi~СКИИ пов-hренвикъ па Д. RIlраГИО80ВЪ
отъ г. Барва по ИСПЪJl. • .листь .Ni 313 отъ

17 Мартъ .1793. г., ва lI·Й .J.обраЧСRИЙ
Мировий Ождиа, състоя щъ C~ отъ 240.1.
.лихви и др.

раЗноски.

ОЦlишата ще почне отъ чоВната; ко
Af\Ae първи и купувачъ.
Иllтересующи'ГоВ СН Аа ВИЖАатъ кви-

.

въ

канце.ла рия:та ми.

Гр. ~Добричь 31 Августь 1893 г.
1 П. Ожд. Приета въ: д. Капитановъ.
3 -448-1

Обявление

Изв'встаВЫiЪ ва г. г. ингересующи
се, че отъ 15 й Септемврии т, г. ОТВО.
рихме въ Гр. Biiplla, уvшца. "ДраГОМi1НЪ"
(('рl;щу протеt:таНТСICRта чыJtвI\)) R:ВИГО

"ВnАДИМИРЪ Р. вnъёков-Ь"
Пр"е\J'НIЪ

8;1

II I1 дIIыIIIиI/ь••,'

11("1",.1/\,1111

ви~оuетевтери И, книги ОТЪ проста до
наи-иващuа lIОАвървиа. а С&ЩО ШIСМОII
ници, паПIШ; рамки ва фотографии и всич.

ки

въобще

ПР-ВАм-hти,

относящи се до

~ трикратното пубо'1икувание настоящето
'ИСltУСТВО.
,пъ в'h,стпнкъ "Черпо Море" (\0 31 Аенъ Га.1антериИно-!Саигов-Ввско
Р
..
бота
акуратна,
бърва
и цвни юiЙ.
\ въ канце.1ариата си въ ГР, Добричъ, ще ум-hрени.
,продаВI1МЪ Со'1':hАУЮЩИЙ

имотъ, именно:

.~.o~~.",,,,,,,,,>,,.......· еАна I"'iiща, принаД.il.ежаща

'

имоти

н'.ьВlfliц1t ПОАЪ Фирма

'

.'

си въ г Добричъ

вторий П,У.'1'ъ м-Ндующит-h

AXl\feAO~Ъ отъ с. I~уi)УАжаКiОИ именно:
1) Нивата"l-еуру.Аркас&" ОТЪ 14 декара,
ари Съt:-ВАЦ: Ибрамъ Хасанонъ, Мурад-ь
АБАУ.lЪ ХаJl.И.10ВЪ" Ибриямъ Хасановъ

l.аНЦlмариа.

.м. 2472

l'

г.

и

о БЯВ.il.ЕНИЕ

'ir~

ва покоиний

Терни ГГриФонъ отъ' гр. Добричъ, вахо.

ХОt\ШЦIl сс въ CHill'1H1. на сжшо'го С'е.АО,
н
п
,Дяща
Иl\IеНIIО:
нва на" аспа,о'1Ъ ИОо'1у" 1 хе["Г

-

9 % О'ГЪ
.

3-434-3

-

;с#=7...."с'·сс.:.

имъ

Гр. Добричъ, 31-ий Августъ 1893 l'
1 п. СЖАеб. llриставъ: д. Капитановъ.

~ ~'t~
~'?At:D,f:{J

[~ 1I ИГ П ~,~~~~~~~~,~.~~?~~~~~

ще ПРОАаl3а:иъ

ми.

(<<~.•~~

-, - . 1
•

ваСТlJ.Ящето БЪ В. "Черно Море" и ,ДО 31
Аень въ .каllце.1арията

жата bc-hКI1Й приС'жтственъ деиь и ча~ъ

[:,:1

л~. J.\10же AU се ВНДИ въ lIОВIlЛ О!lПСЪ, I~UllTO се испраТlI

обявявамъ, че

465 .iI., и 50 ст .. съ .il.ихвит-n
'4 Май 1891 год. и АР

та

~

СЖА'>ПРОИЭВОДСТВО

ято

~II'~

1t

,\О.ВСIlЧ(,1I ЧIIСТlШ l~НIIЖUРllIlЦlf ШIЪ fi:liлжестоrо.-lIJI.ОВДIIВЪ

скотъ

О'1'Ъ ПО~.1'ЬДIlОТО трикра'гно пуб.il.иrcувание

отъ \0 IОаий lS92 год. на Еов
,.1УА~~ап. Мировий сждъ, състоящъ се o~ъ

сжтственъ

1'),

торо IJpiJpaOOTB!IO и ДОIlЪ.ШСНО изданнесъ 12 образи иаВ8i'rр-В JI. -60
...... Пu·обширно 01IJlсанив ва об<'lIш. 11 пр. На горiЩПисанит-В у_

11
~~I
~!.;:t~

.il.истъ

Сждъ на l·И Добричt'КИИ участъкъ на
1008-1015 отъ грн~~даи

:датъ Еси~~ата по ПРОАа~.бата всiши нри

и СУЩСlluе 1Щ овощия. СъстаВII,ЛЪ Н. Атавасовъ.

ll,?Jacma

ОВЯВ.АЕНИЕ
~ 4015

Иатересующит-n се м()гжтъ да виж·

ва ?lрv/рzaВВШlUе 01'1> и;'Сl'l!lсата. lll-"ВВМЪ ГД,Начевичь ~.-20
ОТ/; холера'га. НаПllса,;1Ъ
I -r I1ШМапъ . . . B(t. nptJnaBBanUc,
. . . . . , . , . . . JI..-20

'А ООЩлlt IIO]lt JТTUJC ва ваlщва

искътъ на Варненска.

Еасса по испъ.лнит.

НаАдававьето ще почне отъ оц1шката.

.

Разпични.

ПРОДЗА&ТЪ

'No 1037

(}Z!,'baC'P60

'~

"

ва уДОllо'1етвореIiие

та ВЫЧо'1еА'Но'1.

ГU.манзиа.1llИТ13 и ТРИКо'1аССНIl

IIa

-ropa, оц'Ьнсна 40 .iI.,
T<tp.1a", отъ 8 АеЕ:ара

T-hвИ' имущества. ще се

Ilьр·с~ фре1tс/са чиuта1t,са съ поя:сните.il.НИ б'Н.1.-ВЖtш и 'рiч-

~;~'~~~

Б I,;l.il.адя~а

със-Нди: Х<1санъ UюбеЙ.1И, Хасанъ ФеЙ.
ВУ.1.ловъ пжтъ \l К.1вденецъ, оц-nнена
28 .лева.

ставена по РУССIшт'l, учебници на П. СlIIирнова ~ А. Р .
Аакова ОТ'Ь И. Р. Во'1ъсковъ • . . . . . . . .iI. 1 ~
n
lШЪ. ъстави.1Ъ
в: , ,titпеИr.овъ, СЪГ.lаснu съ программа

J<iot

1

•

на с.

" еЙЭУ.il.о'10въ ~ отъ три страни пжть, 0. ц-l>нена ~O .1ева, 4) Нивата "Rюй Диби"
ОТЪ 3 декара, въ СЖЩОТО ве~1.iI.ище, при

ЕраТlса Иqторuя па православпата христuапС1са цеrJ7Сва, съ-

;t,~,~,

,

,

19

Нива

.ъ СЖЩQТО вем.лище, при със-Ьди: Хасанъ

.л.2. __~
.\.2. _
ОргаltuчеСlса XU.lI-tил отъ С8i.IЦllа съ 25 обр, 113ВЖ'ГР':h. JI,2.-

.

1)

еж:

T-n

АОВЪ, оч Iшепа НЮ .1еаа. 2) Н~IGа'Га "АL'Ъ
ПI1о'1ИТЪ", от!> 4 (l.ек. въ сжщото ВемJl.Иe,. при СЪС-ВАИ: Хасанъ Чаушъ, пжть

отъ I:ОИl'О: 1 ч. на М8тал.лоuдumiJ, второ поправено ИВАаIlие

rn-

отъ

СЪС'I'АИ: Itа.1.ЧО Цf)uевъ, ll~ерю Пана·
ЙОТvВЪ, Хасапъ Сао'1иевъ и И~1Иuъ Ахме ..

ПОАобо'1асти
.•.•..
. . .1. 4 _
БотаnU1са. По Ф. В. Госиц~и. Пр-hвеvlЪ А. Н . .явашопъ съ
2GO оБРИВIl И8ВдiТ})'Ь и еАиа КО.Аорuрана карта ВЪ I'paa за
раСТl1'l'е.il.НllТЪ ноеси
. . . . . . • . • . 0'1, 3.llеорга1tuчеСlсаХU.Jtuл ОТЪ Ив, М. ГЮо'1мевовъ въ двъчасти

~J ;!

че

ilplI

и

~~

обяваfJамъ,

тй. "СЮ.4юr.ъ Течма" отъ 15 декара, нахо

о'1ица въ l~рUЯ: ва раСПОД'iыението на ЖИDотнит1:> в'ь об.il.асти

ва .lIlеmа.лumЪ· СЪ

Гр. Добричъ Августь 19 1893 ГОА.
Помощ. ежд. ПриеТIВЪ: п. КОСТОВ'Ь•

основание ч.л.

УЧtlСТЪКЪ, на основание
1025 отъ Гражданскuто

';lевъ отъ С. Б,Мо'1НАжа, а

ll1u,;ншинъ. Пр'1ше.1Ъ С, ХРIJСТОВЪ съ44 кИр'Г. из BiYitp-h .iI..2.До"'tаuшо стопа петво И.il.И ДОАta1Сиnr;mво.Ржк:оводство съста-

'1;

JI~е.1ающит-h А~КУПЖТЪ МОГЖТ'Ь

бепъ llриставъ при Нариеи. О"р., СЖАЪ

ирОАавзмъ с.л'ВАУЮЩи.т13 lIедвиж,lМИ иму

II

ва

на 1 Добрич.
Чо'1. Ч.il.. 1008 -

IIOCo'1'I'AIIbOTO трп~ратно пуб.ншувание нас
'I'оящет? въ 3, "QepHo Море" и дn 31 Аеаь
въ каацео'1арl1}tта си въ г. Добричъ ще

па ТрIШ.il.асuит'Ь

ФИГУРИ

съ 6й оuрnви иввжтр'Ь

готови

Подписапнийд. l~апетаНОllЪ, П. еж.
дебенъ Прuставъ при ВарвенскuиОRр8iЖ.

ОЖА'IПрОИЗВОАС'ГВО,

и аа три

за висwит-li. реапни и rимназиапнииnассове
.х.риСТО.iJщтun аа IY lCлассз С3 nодробеnз учебеJ/3 nО1са8атель
Сьставиъ.1 Ив. Пвевъ . . . • . . • . . • .1.2.-Еле.lltеlt2'. nлаnuмеmрuя. Съставuо'1ЪМ. ЕllаРТI1РПИLtОВЪ СЪ
178 чъртежи И8ВiY.'гр'l. 0'1.3.'
,
I1ачалnа Алгебра. СЪСТilЩlо'1Ъ Ив. Н. Гюаео'1еиъ .iI.. в.
Зоология по Д-ръ А. ФРIlЧЬ, Пр'l.ШСо'\Ъ А. Н. ЛваIIIОВЪ, съ
950 изображения: па 688 фигури 11 съ еАна КОJlорирана таб
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