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lCъмъ абонатит..в ни.

! съ СМЬ,I()СIъта па заI"!1Jlенъ борецъ пръодошшашс

llоuкж'е СО още три брои (е UРШ'.It/1J/{(Щ
,4шtaТ(l,

.1I0лtl.м;;

особе1tНо

во

ал.flШtllстрm~UJlта,

.мОЖUОСТIo,.4а

/Uli}

10-

I е::lЪ п() натура, тои нс ГР1,ПВаше иР1>ДЪ нищо
i:l чеРU1>ше СIIЛiI отъ 06Jннието и безкраiiната
абоuа.Jlеuта
обичь КЫIЪ нещастната l\1ак(';Донин. Но сто че

защото

1l1МЩ

llсnращсиtе по ?!Ощата lС6итаи-

,Д

паднж жертва подъ' нтагLl.НИТ'h не на поб'ВСН1iЛИ
Турци, не наеКJалтирани Гърци, а отъ куршу-

еж сърби и храненици на сръбската пропаганда,
за да се каже на пр'hтиснжтит'В македооски раи,

ПОДЪ наемъ една магазия, I ми~',n и ~амиr1> на ~,аШИ'r1> ужъ братия СърБИ.
СЪ 8 мет а пие и 10 мет а Тии е r оитъ по наи-зв'tрски начинъ ~TЪ двама

че коИто се опре и въстане СР1>ЩО сърбомаа ията ,
ще има UР7l ШУ,м'i5 u uа.ма. ТИН ПОВИЛН1>ЛИ сръб-

р

Ц

р

Централната Аптека.

ДУШII Uърби И единъ Ч'зрногорецъ. Единъ отъ 1 ски агитатори се покровителствуватъ не само
убиицитi> е учитеь въ СОJ1УИСКОТО Сръбско у-

За споразумtние АО г. Апостолидисъ
3- 1
съ
и

БЪ

1'. Вчша

11

уч.

улица

27

стаи,

2
200

1

.i1'1

Га-

да въ МакеДОНllЯ; у;6итъ. е отъ агентитi> иа' "Св.

Ы5

Савва", убитъ е, наИ·се'iн1>, може да се каже,

1-1

':

IIОl~UИНИЯТЪ

миналата

година,

иначе неможеше да бжде Турция

отъ

1

това

става

ПОД'Ь

Матушката!

И

реЗУJIтата е твър

иРуссня

друга

отъ

една

страна,

а

спрямо З8паД6ИТ1> сили,'

В'tЧНi1 ти памяrъ, НС:Juоравими другарю, ТII мешната силна, в{)инственна и достойна :щ увападнЛ' упи! твъ рД1> рано, но паднж, Ю1ТО борец'ь i жение о'1ъ ВС1>ltиго Българии, днесь е поругана,

l'ражданщrь».

за общuто., народно Д1>ЛО "ъ 1'.леТI;>та Македонин. I ДIfШ"ридигирана и изложена на алqНИТI> наМ1>ре-

Ilоклоиъ на неТЛ1!ВНИТ1> 'rи оставки, 1l0КЛОIIЪ!

i нип на всички съсtдии държави. България днесь
Отъ БИВШl1тt му Солунсни другари' I с унижена до такава стсuень, щото съ пеш се

r,,-,:; ..::;" ::''''''0'':'':

""""',!':',,Р5'7',~'?;,'~~:-V:;:'~':'7";.7~r:",..,,-,-:(~"'Г"""""'- У',",,'с. i подиграва сдна по?ъдена отъ Her;\.\. СърБИЯ, като

(;j;;;,i..i~iJ~l'JC:\Ш1~4t.iя;;.Ш~W<,,&~~..'i~iШ

ХРИСТО Г АН·ОБЪ.
На 3 и Юний, въ един'ь часа по. Т.уРеки

Варм, 18 IOJluU 1897

10,4.

вечерыа загина отъ сръбска 6paTcI~a (!) РЖIЩ
П'lрвостепеuНlШТЪ уцuте'лъ 110 Химии ЩJiI Солунската J3ългарска l'НШIёi3ИН, Христо. Ганивъ. НокоiJнюп;:ь, Оltоло 32-ГUДllшенъ момъltъ, С родомъ
изъ lIл'Iшенъ. У ЧIJЛЪ се е въ J'абровс/шта Ги-

(]ьр6ската пропаганда въ Мar,едuшJЯ. не
З<1КЪСН1> да се иронви въ {'{JJlOTaTa на ковар'
Сl'В1:I10 И иодлостьта. На 3 того, въ еДI1Н'Ь часа
110 турсr.и В8чсрыа, Солуuъ е поръсенъ съ не·
виннш'а нрънь На бългаРCIша J'читель. Кървавата

мназия, и ощеученш~ъ ТОИ е взелъ учаСl'ИС въ

драма се е разиграла въ гостилницата

СрЪбско, БългаVСI~ата

воина,

като

доброволецъ

,..Itоломбо"

въ Р'l>чеВIIJl градъ, БЪ която ролята на наи, подли

въ учевическилтъ легdОНЪ. lIоll,ИРЪ свършванието ва l'имназинта, ТuИ заМIlIiалъ за Цюриiъ,

убийци сж изиграли нtколцина сърБИ, а жъртвата
е първостепеннил УЧИ'ООJIЬ отъ Солунсr~ата Бъл

ГД1>ТО си заnършилъ

гарска Гимназия Христо l'ановъ, отъ ПЛ1>венъ.

образованието

по

Химин.

да СЛУЖII

въ Ма,

Веднага слъдъ напущаниеТ<J на 1I0ЛlIтехниката,
поltОllНИНТЪ, ЧИИТО идсалъ

61>

По ВСI1Ч!tо се вижда,

I

кмония, Пр1>небр1>ГВ<1 запидното положение, lще-

то можеше да има въ Българин,

и

прие

учи-

rJ:l.'

теЛСRа длъжность нъ СОЛУНСI~ата Мжжска
мназия. Тукъ тои разви свонта неумирна д:nЙКаТО

на

- държавицата ни доетигпж до това I1лачевно' положение, щото да се остави на сждбата. ЕДНОВР1>-

и

lip. ~ OCTablr сл'1дъ себе си млuда неУТ1>шна в/"uвица,
II I
..
HOpIlAOr l> II
сродници И J~ногобрОИНI1 llрllнгели.

:J

и всичко

покровителство

Д1> естественъ, защото отъ рабол'hпието и не
постоянството на днешниt1> управници спра-

Събор. ЦЪрlша

БУХНН, Оrъ д/)лу ДВ1>Т'1> стаи и l)орuдора-пзu:1.
3а СllораЗРI13ние-аД~lинистраЦIIJjТН «Свободснъ

ВОС1Ь,

I

високото

мо

се жеюt

....

бодени братя

!

къмъ ВСl1чLtо българско.

о'

за охраниваниевза

имнит'h ни интереси и ония на наши'1-& неосво

ОТ'Ь опии проuати. Сър';;:. "'ои:ш ве. c~ отлича·
ватъ ОСВ1>НЪ по своето коварство и дива злоба

Апд}Уъева.

Сждъ,

нъ и итъ БЪВШНИТ1> сла-

СКJlючихме военевъ съюз'Ь

въ Uолун'Ь, е прi>БИТ'Ь отъ сръбската пропаган-

Ц1ша уМ1>ренна. 3а спора3У~ltние до Деспина. Хаджи

N
РОДАВА СЕ Н,ова ri.ж~ца, между
уqИЛllщето "Св, ЫtJТОДИii", съ
етап,

Христо

НОБЪ, едивъ-"оrъ първосtепеВНИТII наши учители

де

1\8. метра

Ю.llIЙ

оть М13стнигв Вilасти,

I

чилище, другинтъ е чиltОБВИКЪ при сръбската I БЯНСКИ дипломатически агеНСТБа, съ държаВО1i>
пропаганда, а третинтъ - Черногорецъ, пенсио· i на които, божемъ, направихме побратнмявание,
неръ на "Ов.Савва" Чувате ли?

ДВОрЪ,

било отъ ГОР1lЩИТ1i аг.и.тацин на панеЛИНIlз~t:i,
било наН Cel'Hi> отъ униатската прuпаганда. .rГона

грозно убиilство с'гава въ Солунъ, за да се спла
ши ВЖТР1>шностыа на Македонця; аВТОРИТ1> му

,

А

инцитентъ БИJIO отъ страна на ТУРСКИТ1> "Власти,

eHepГ~H и ПрИМ1>ренъ uагриотизмъ.· Христо Га.новъ, нашиятъ скжаъ бивши колега И'приятель

Редакцията.

ДАВА
СЕ
ЪJlбочина о

столицата ца l\IакеДОНШl,R1l

ири СОЛУНClшта Българска Гимназия, Jиато
вече 17 години сЛ'щеСl'вува б('зъ вс'вкакъвЪ

lIlfЭ.жеск(\, сръбска ржка llокослва тон живоrъ,
въ първиятъ разцв'ьтъ, "..;\,И80ТЪ пъленъ съ сила,

СоЗ

въ

Солунъ, се уби ПЪрВОС1епенния УЧIПСЛЬ ГаНОВ1>

С(:Л~.ШНЬ иn аUонатп

да БAlдJ}iТБ" 1''i5й .40брll zi си 6uесжто
uаuраво

И ТЪП,

I

НСИЧЮП1> СU'ЫIIШ, ~o ср"нп'!шс по пжта С'И. Бу-

Броfi

вещъ

учитель

и

като

че у6иiJ:ството е ПР1>дна

чеРТIiНО и, ако се сжди по лпчностит'ь па убиil~
Цll'J'1>, тр-Вбва да се признае,

,
I

пламененъ

ИfIтелектуалва ржка,

която е

Ч'3 оная невндима,

подбутнжла без

чеСТНИТ1> убийци носи официалната бон на сърб·
ството, ДОСТОИНО прi>дстаВJIявано отъ коварнин
Боди.

Каквато

ц'hлыа,

таI~ива

и

СР13дствата.

патрио'Гъ. IIодиръ двtГОДИШIIО учптеJIствувание, : МИСJlIЖТЪ ли брачата на 'Гимока иСавва, гдi>
обаче, по независнщи отъ него причини, тон 61> I ще ги заведе IIЖТЯ, които сж хванали? Ние сме
привудень да наиустнс Солунъ и да приеме УВ1>ренн, че Т1> викакъ не мислЯf'Ь. Ако мислi>хж,
учителска ДЛЪЖНОС1Ь въ l{юстсвдилско Ilедаг., '1'1> Щl3хж да разбержтъ, че топ ,ПЛ'1Ь ги води
1

Училище. Ала това не б'1 за Д'ЬЛL'О. ,KJ;Ba исгече

годината, 1'<lНОВЪ lIакъ се върнж въ СОЛУIlЪ. ща-

къмъ една

TaI}'bUI1

Слнвница, отъ конто JШКDШЬВЪ

l~евеНХЮi1СРЪ llt~ra да ги сuаси. Вългарина пе

СТJIИВЪ, че му сс удаваше да се посвети отново

е ДИ8'Ь coьpGc~ar ШОВИНlIСТЪ'зада ламти за чужда

l:Ja учебното и общенародво Д1>ЛО НЪ Маl.. t'донин.
:Както по- наПР1JДЪ, тъи и сега, неаабраВИ~JИJlfЪ

земя

~руженникъ полагаше ний' голtио старание за
ПР-nУСП1>/шние10 на дълото. ЕдинетвеННIJЛТЪ неь
ГОВЪ идеалъ ()ъ да помага въ ВСИЧ1 .. О 11 всички
за поеТИЖСliиего на гонима.та Ц1JЛЬ, Обllчанъ от'ь 1
учеНИЦИТ1! СН, 01Ъ л.ругаРНТ1> СИ, ltaKTu и ()тъ,

под'Ь

"ситото

С'брбС1Ю

и за това

беЗПРИUНТСТ8енпо

:
I
1,

.

lt

mшосТ1I на пационалuата..

въ Македонии; rfя нс CM1Je ~a издигне
гласътъ си саМQСТОЯТf,1НО, тъп както инт('ресътъ
•

,

lt дю_тува, пръди да НС lt ПОДШУШНЛ'ТЪ отъ

1Ie·

тср6ургъ: Тн испустнж таюша благоuрилтни моменти за уяг.чавание нациCJналното освооодитеЛl10
Д'1>ЛО,

само

да

да не изгуби

НещаСГИllта

угоди

на

жаркиа

султаНСR,оrо

по1tрОDитель

на страната ни 'и новитt

.
теглила

на многострадална Македовия, слi>доватеJIНО,
дЛ'тъ
на

О1'Ъ некаДЖРНОСIьта

днеПIIlИТЪ

управници,

си управление,
правници,
да

м-nркитn,
пълни

II

които отъ досегашното

че ли не еж

еДНI)

българСКJI

у.

агенти на на

Подир:ь това, нии Н1>маме даже

пр'Вдлагаме

КОИТQ

II·

бсзхарактерностыа

а пtкои си подкупени

ШИТ1> врагове.
охота

lШТО

п

благоволен не

на днешното

би Тр1>бвало

ИСТИНСltо

правителство

наЛОЖfiтелно.да ис

българско

правитеJlСТВО.

IЦе смм ли, наприм-hр'fo, Стоиловъ да, поиска
удовлетворение отъ тоя l\IИНИСТРЪ 1 съ когото се.
ц'1J1уваше

ПР1>ДИ три

М1iсеца и съ

памазаИИТ1>

вжжа на когото се свързваше? Никога! Ще има
ли Jtуражъ1'Ъ миниетръ Стоиловъ да пска о'rъ
турското правителртво gМ1>нлванието на сърБСRИЛ

консулъ въ Солун'Ь, И ще наСТОSIва ли на това
си IiСI~ание,

ако му се отговори,

е Вр1>мето да Се В'Lз6уждатъ

че сега не му

такива

въпроси?

Никога! Търпи, клета Б!>лгарио, и черН1>ii, народе!

10И обича своето и знае да го брани не БЪ ГО

сrИЛНlЩi1т·t, а тамъ гдъто Тр1>бна. 1I01~ЛОНЪ ПР1>ДЪ
свеЩСШIlШ прахъ на ДО{JТОЙНИН синъ иа l)ъ.lга
рИН. Нека бjJClчата 3НaJЖТЪ, че uтъ HC1>r..a негова
1~1lIH.a кр:ььь ще IIОНlшне онова 1рънье, KoeTtJ
тъ ще ИQжыrж-rъ ПЪ l\lакедuнин, рано или I~ЪCHO.

всички, ЩО познавахж благороднинтъ му и благъ

характеръ, тоН не се отчаИваше Пр1>ДЪ нищо, И

nt;бv"

I

I каУ::Ia

.у,

По полошението

на земледьлеца.

(Г.'1асъ изъ Добричъ).
(lljJО,1Ъ.llЖС!JllС отъ 45 Gpoii),

Huii- сетнъ, между многото дl'Уl'И ПрИЧИНII :за
отпаданието

) немъ

на

и всички

овчарлъка,

ОНlЩ

Тр1>бва

раСlIOр/~.л,~4

на

да

СCIоме·

праВIIтел-

-

Стр.

ството, коиТО опропастихж

интереСИТ1> на хиляди

сиоразумtние съ Н1>КОИ търговCLtи месарски кжщи

овчари за въ полза на Н1lftОЛI,U само фабриканти

за да имъ се прtдаде кuнцесията

на таJtачески

рание

произведения.

оная J"опцеСИJ4

която

се

мнто отъ странство.

Нип

даде

канти, за да си доставятъ

говоримъ за

на тия

белна управия
НЯЦU,r конто

прежда безъ

аа Н'вколцина

фабриканти

задачата,

виждатъ

на което

СТОрIЖТЪ

само

на властьта.

по ·далечъ

е ;щ усигурыlъъ

наIIlИТ'II

ще

управници,

виждатъ

трМва

ItОИТU

Itакъ

сж

повече

да сж

Т1>,

че

за правитеJIственъ

данъкъ,

фи

7-8

търговецъ или Фабрикантъ, Iюiirо на

1

отъ капитала си плаща ЧИСIЪ )щнъкъ

лева

л. и

4U

ст.?-това сж само овчаРИll1. Не стигаше обла
гата.

която

се даде на Фабрикантит'1!,

бождаванието
мита,

ами

зако въ,
товеТI>

европеиската вълна отъ ВСllкаквп

и

ПОСЛl>днята

които

държавпи

служители

и

да

гласува

всички

НОСIЖ1Ъ

отъ

които се

нашенска

ДРIlХИ отъ пла·

Фабриканти.

ИЗРUботвахж тука

вълна,

даже и отъ стражарСltИТ1>

единъ

общински и

облаГОД1>те-лствувави

платовет13,

на рж.ЦIl

камара

зэдлъжава

на тия

Значи,

съ осво

се

отритнжхж,

и воfiнишки гърбове,

всл'hдствие, ва което нашенската вълна И1>ма
вече кои да Обработва, не се търси отъ никого

u цп1lата й е ДОСТUZ1l-жла до 90 ст. uиltozра.м;ото!
Така ако отиде за Il'ВКОЛКО години, нии ще бж
демъ петимни за

вълна даже за

въ домашно у

ПОТР13БJIенис.

ОвчарСКИТ'1> произведения отъ година на го
дина. падатъ въ Ц1!НИlt си наи-главно за това,
защото Н1>мат'Ь ПlIкакъвъ ивносъ,

Н1!маlЪ

едно·

вр1;маШНll'l:1> тържища въ Цариградъ и въ стран
lШltТО

O'fBO,

бllше

до ПОСЛ1>дн'нта

русско ,турClШ

война, па и БЫlгарското

прапитслство и до сега

не

склюqванието

се

е

постаралu,

веНЦИИТ1>

СЪ

тыJiш,а..
ламура,

си

въ

не

придобlJванисто

Пр1>СНО

ла

вълна,

създаде

сж испаднжли

да ПОКРIlI~ТЪ

l1МЪ.

една

'l"ьii'

разноскт13

наПрIlМ1!рЪ,

ОIШ тсм~и

-

lf готоно . за кашеръ

оцедено

35-40

имъ

кон

степеНlI, ЩОТО по ника

МОГЖIЪ

цъна

да

на

марИ1'1>, агнета, кашеръ, са

MlIXOBe,

си до таIшва

наqинъ

за

държави,

OBHI1T1""

днешната

01Ъ

други

сирене

въ цtНИТ1>
къвъ

при

сирене
струва

ст. и то, да се занесе на крака ва

търговеца,кашерджия, които си Itрини калпака

и се подш'рава съ труда на овчара.

Ний съ

вътваме наШИТ1> овqари, лодиръ такова едно от
падание на

сиренето, да. нс

oCTaBЫiTЪ агнетата да

си

ДОIЖТЪ овцеТ1>, а да

сучжтъ, за

да могжтъ

да иматъ по·добъръ тамазлъкъ, или да ги про·

дадЖ,тъ на месо. Ноне съ това ще БЖдi\\ТЪ запа
зени отъ излишни разноски и главоболии подиръ
слуги за

доени,

подкарвание

.и

т.

н.

(" Ypo!pecc~", брой 67 OT~ 1.1
Юuuu 1897 ~.).
Коп CMlIe да отрича, че г,нъ Ив. Ев. Гешсвъ е
олицетвореппе на добрОД1>тетьта, когато ,., Прогрессъ"
да давзшъ,

родния

I10ТЪ,

заП;lIна

да те хвали;
Х:Jрчснuето

{,ато

не

отъ

е

лп

каже,

р&цъ,

пазаръ

въ

l\IY

р&кавици, р&ЦЪТ1>

да се нарtче

рателната

110pTjJeTII,

ДjJъБНИ·ДР1l6ни CY~l
на

брашuен.uя

llIЛО редъ

'r.

кола

BjJtMe;

брашняния

ВОJ.Я.

не,

l'·нъ l'ешевъ,

ся1>дъ

види се,

да ги умаС..ItНИ.

и ва ИЗВ1>СТНИЯ

Т&ПТ.1\кл&,

полицейсни

задрунtно

пр1>дставителъ

съ

още

че Нl!и<.:тина г-нъ l'ешевъ

е

не

lIМЪ

Д1пеJJьта. Нъ на страна разс&жденията,
д1>лата,
l'И

съ нраснор:ьчието

на всички

Мсжду углаВПИТ1>

сж.дъ

се

намира

дtла

едно съ

на

пача.l0ТО на тенущпя м:ьсецъ,

на Никола
l'ОД.

1897

-

противъ
Ol'Ъ

ДCl,емврий

посга

м(У1'ивuрано С"!> наредбата на

съ Пl'1>Дl1И

ФинаНСИТ1>

отъ

23

год. I10ДЪ ом 3~110 и съ писмото на

1897

подъ

24-IV

.iVJ 1817,

n1) Но казаното въ наСТОЯЩ:l.та

t)4u4 1/ 2 ,

ДСlшараЦIIН масзо килограмма

оц1>нено

за

коети търговеца е обянидъ за сусамено,
митницата

е

Rонстатирано

Вlшс:шието на което е Зli.бll,шено,

да

за

се

л.

а отъ

памучно,

-~)

9U50.

като се утв'liрдu

OT'Ii

за УП1'авитель:

чевъ". ва:

Настоящето

uостан.О6liен.ие,

Cli1Ьдъ

ФUltан.совото м-во, има оnон.чатеliн.а

и ие иодli1ЬЖU н.а оUжаIi6ан.uе" (н. н.). Нодписали:

CUJia

"СоФия,

19

Май

1897'

тод. уmв'liрждаваМ"б.

(иоди.)

Ив. Е.

Ми

ешев"б (К. н.)'

I

сумма

9G50

конфиснуnаното

ИСi\.1ючение:

'1'.

Н.

въобще съ ВС1>КИГО се ПОСТ.iК.пва

нрупната

'1'аuт&кл&,

въ такъвъ слу.

.1ева глоба,
масло,

IIЛЮСЪ

направено

стой.
е

едно

постановлението е пратено въ Варненския

сжд1о.

на

:шпелатunно

р&Ц1>

n

раЗl'леждание.

чакатъ думата на

Сега

търговецъ

кабинетъ,

по

На

които ще

се случватъ

подсмиватъ подъ

1':1.11

афера

редакция га

ни

имаше

свtд13НИЯ,

ГОJl1шитt

напии

ВЪ

столицата, съ ц:tлъ да ПР1>о6разп иамуче1l0rnо мамо на
сусамепо,

за да не се

отъ Министра,

утвърди

постановл.

е у<.:llЪЛЪ

cer<t

платено за да пр1>обраЗII маслото.
да попитате г на Гешева:

оная сумма,

м'цата

която

JI1анаръ че му е

Ние сме въ право

кой ще llJIaТИ

съсгавлнва

наПОJlОВива

Cll.MO

СИ, това знае само тий,

1'a

на

пъ вие с"т!;Д1>хме и чаl,ахме резултата.

3ащо г-н'ь СаввовЪ до
нъ миссия

rл06ата

ЛИХВUТ1I на

лева

9650

-

плюсъ оная която носи стойвостыа на конфиск. MaёJIO,

оТ'Ь денътъ когато тръ6ваше да се взискатъ тия сумми,
чр1>Зъ

пспълнение

на

постановлението,

па до оня не.

изв1>стенъ день, въ RОЙ'l'O това испълнение ще се из

ВЪРllIИ? Ами ако ,до тогава г-въ
възможни

причини

Тапт'&КЛЖ

стане несъстоятеленъ,

rоваря За зю'уБИ'I1>

на

хазната?

по разни

кой

Думата

ще' ОТ,

има nиро·

грессъ"'.

ВЪЗВАНИЕ
О'I'Ъ

кещаетницитt

на

наводнение,

града

Провадия

поетраДаАИ

къмъ Българекитt

оп

Граждани.

ГОСnО4а Гражда1lU!
И въ тоВИ момент'Ь, KoraTO пишиме Н:l.СТОflЩИЙ
аппелъ Kblllo Васъ, картината на градеца нп np1lA'
ставлява
родната

с

такъвъ
стихия

llеqален'Ъ
съ свонта

В'], СЪСТОЯНИ€}

изгдедъ,
си

какъвто

с въ

само при·

врьхъ-естественна

да в·ьспроизведе.
в:ьрваме

DЪКЪ чувано.

фантазиата

Нищо

до

Само

сега,

но

чети ре дневното

че ни е ВИЖ

въобраJllението

състоннио да рисува

Оl'Ъ здания,

ненр1>кы:&тоo

МЪрТВИ трупове

ОlЪ остан.У.лата

и остан,у,ДИ11>
заслонява
мракъ,

утайка,

такива

вътръшний

при канъвто

СМЬРТНИ1':Ь си

СЛ'ВДЪ

Останки

()тъ животни,

миризми

частъ на града

l'раждани,

всичко

l\IИРЪ на че.l0вЪка

само

ило

картпви,

наводнение.

нъ утеклата

безъ IlОДСЛОНЪ

сила

печалво,

каквито днес'Ь градеца Провадия ПР'1>дставлява

съ

той бива изложенъ

това

такъВЪ
въ

np1lk

агония.

Тунъ МЪР1'авъ трупъ на животно, тамъ разру'
шено ЗДaI.::ие, на пусто

l\l1>CT()

разсхвьрлсна

това, на'1'0

Ц всичко

пок&щвина, стока, храна

че ли ва ПУh'Ъ на

челов1>ческата ПОТР1>бностъ <.:е е отказало да му б~де
нуждно.

ЕДИБЪ

l'радецъ,

КЖЩИ и дюгени,
петдесетъ здрави,

КОЙТО

днесъ

брой

на 1500 и повече

едва ли има само,

ДО стО и

въ които ще можетъ ,ца се подсм"

неп гражданит'.!>.

Ако

и да б1>ше

ВСИЧКИТ1>

rраждани

Ilр1>зъ което
произвола

най

критичеСRа.

пр1>зъ

ДППт1>

мивутата за

1, 2, 3 u

~ T~ м.,

вр1>ме '1'1\ б1>ха ИЗJюжени и О(Jтавени па

на Природната

стихия,

обградеипотъ вС1\К&

страна съ вода, то ВО1> пакъ не 6ъ тъй ужасно, кактll

cel'a,

1'ЪЙ:· като ВС1>КИй'

грижаШ8

едип'Ъ прfJ3ъ

за самосъхранението

помисляше

за посеТН1>,

СII,

това вр1>мв
безъ

1'Д1> ще се ЖПВ1>е,

се

o6aIJe и да
съ какво

JJ

О'ГЪ l'ДЪ ще взема да се преХр:l.ива.

Спасени orъ наводнението, диесъ оплакватъ остап'

с&дътъ.

IЦе се пам1>рl&ТЪ ПО ВС1>ка В1>роятностъ l\Iнозина
случая и ще Иl\lЪ се вижда

често

се

още Iюгато г,нъ Саввопъ пuе1>ТИ

И ВМ1>СТО да со тури въ йспълнение това поста
новление, B~1>CTO да се събере ОТЪ

какВито

мустакъ за см1>тка на хазната.

ll. Кулсвъ и за секретарь: К. 'Тон

Надъ съдържанието на постановлението сл1>д

на

~р1Ьuша,

неговиа клиенхъ Тапт&кл&, ще

КОнфискува

и обдожи съ ГJJоба въ размtръ на ~войната му ц1>на

лева

В1>I;QЯ

по трогателно

на

мииистерrкоI'О

въ натИТ1> с&ДИ:IИща. Тогава ... Саввовъ, а осо6енно

нато

"lИRистерството

ва

да направи

дано,

I10ст:шовдепието Г.lаси:

страна

противопостави па

нищо

Гражд. Санитарна ,ll,uршщия'отъ

4825,

се

НаlШ(Jано в'ьрху деi\.lIарацията За ВНО\JНИ

2cl

бующ Д отъ Занопа за митницит1>,

87

сани ето отъ

да

АПРЮIЪ

стоки' па' Н. Т.iК1IТ&КЛ,v.,

Ч:I.

заведено въ

в'liззuвltаmа жаliба

на ИарнеН!~ката, .митница

отъ вашит1> читатели,

ИКОНОМIIята,

ваllрави едно ИСКJlюченne. За

ПР1>Дllисапие. Нъ Hde се 60ИМЪ отъ С&дътъ, да не би

на: до6ро

ВарнеНСIШЯ окржж.

по

е

съпровождающи

О'Г'Ь Варна,

'1'. '1'11111';\\.1\.1&,

НОВ.lснието

се

овчарлъка.

се

нека rоворягъ

.iVJ 839 -97,

съ Австрия

опропасти

да

Министръ дава телеграфическо прtДПисание

до

фактове.

създаде пазаръ. СIt,люченин търговски договоръ
окончателно

тр1>бва

АllОСТОДЪ

олицетворение

триватъ

ItOraTo

и

l"H1o

Ни

Саввовъ да признаят'Ь тържестненно, като ,.,ПрогреС(JЪ"',

изведения,

до

това

по-изВ1>стния:

праl'а на нр1>ДС1>дателския

тогасъ,

катО

CCl'lI.

ВалчиRЪ

01...

депутатъ заедно съ варненския

до

не

варненски търговецъ

пр'Втрпватъ

слtдователно еж заприщени и осждени

както

пръчи Юt изби

полицейския

lJзгнивание

има

и това не може

човалъ,

търговцит:В съ консервирано месо. НаШИТ1> про
на

той

доста д06Р1> rвоит1> модерни министерски

ржкавицп, жеЛl!е,

цията,

УItазва на

за височайшИ

че СВ:ЬЩОl'эсението

народна

Ha6pallIHeHH

ОКр&Ж.

правитилство

пръдмети

не се ХJJУЗI&ТЪ

тупанье

мuже да се наже,

Цариградъ, благодарение на улесненията и субвен

която русското

;щ

както бъ въ Стам6уловu

НОСТЪ'l'а

месния

одо6рнвашъ

КОllЧе!"Ь

не д.ржи тоягата, с. КОЯТО туиа ЧО6IМЯ, съ облажени

какви тежки даждия. Отъ друга страна
заВЛ<1ДСХЖ

да

за

~tyBali@, нъ ,вие, читатеJJЮ, да не В1>рвате: г нъ Гетевъ

чай,

говеда

списвачь,

че тона е Нlщакво ШI тупание

двоини мита, като наШИТ:JJ, и не пр'Втоварени съ ни

11

отъ на

ми, като наllрИМ'ЬрЪ 1200ОО лева. Нъкой може 6и ще

дненъ съ овчарски произведения, освободени отъ

овце

до6РОДlнель

3'1. 1\aIiBO",

съ Шlе ,.,llеИdВЪ<.:ТНО

добро

МИНIlСl'РЪ,

З:1 разходки по б:t.UПНИ и JJелини,

l,a1\TO

Т1>

~шдеренъ

отuчеСТНСlIllИЯ

lIuсmР"б' uа фuн.ан.сuт1Ь:

русски·

е ;ш наПVИМ1>ръ

на IJрОl'рСССОВИЯ

Да не се лъжжтъ вече наmИТ1> овчари съ
Ц-градското тържище! Подиръ съобщенията, кои
ТО се направихж въ Мала·Азип, Ц-градъ е наво,

-

'li:ОЙ7'О ,е

"ОАицетворenuе па дvбрОД1ЬтеАъта",

д1нсль

(,тъ

татъ

скувано

Ив. Ев. Гешеа~,

,.. , , . .

овчарнт'1!

продавана

-

162) . Нъ ТIlПТ.кклJ\. има своя избирателна армия ,
KonTo дава полицейски деl1утати, а Сапвовъ е деоустр.

въ гор1>изложената смисъль. Ние не УПрllкаваме Nia
управителя на митницата. Г нъ ПОПIlОВИЧ. е остар1lJIЪ

Финансова добродътель.

СВIJД1>тслетвува аа това 'г Не

паIJСОВИТ1> агенти, и пu дол·В. ~ добр1>, кои е тоя

реж"мъ.

41.

въ службата и като адмипистратuвенъ ЧППОВНИ1\Ъ, ри

еж СЛ1>ПИ

лева, а ако е

li-7

МИНЖJlИЯ

по-нко

не може

ПР'1!товарени

отъ

отъ

се ужъ

съ вепоносими даЖДИJl. На една овца, наприм'1!рЪ
се плаща 1 и 40 л. даН1.ltъ, I,oraTo пазарната 1I
ц'Вна ве струва

заКОIlЪ

ннтереСИlt

да допустнемъ,

и

такъвъ

за експортн,

месо, както, ми се струва,

отъ воса си,

Друга причина на това

защото

имаше

управ

ИЗбранници, за да се удържжтъ

да 6жде,
ве

да

консервираното

'Гакапа ги

ония на близко заин I'ерссуванитt

CBOl'! 11

n

могжтъ

не

Фабри

вълва и

опропасти се цtлъ еснафъ овчарски.

народни

БроИ

СВОБОДЕНЪ ГРАЖДАНИ НЪ

2.

разс&ждаватъ върху

неввронтно СПр1>НОТQ

ис

китъ на своиrn си подслони и имоти, добити съ кЪр
вавъ

потъ

на чела въ растояние

на много

годИПII'.

Виковет1> имъ и молбuт1> имъ. нато че ли ие ще б,к"
д&тъ IIУТИ о'Гъ всесилний ЦАРЬ НЕБЕСНИИ и .цне сь

IШЯТО проqутин Iшшенски lШОНО·
мистъ Гешснъ направи съ закриваllието на ве

пълнспис на

отъ мивистра. l\10же да ВlI се ВIIДИ за пеВЪ1'ОIlТНО, пъ

СП1'1Шll пр1>Дъ переспективата на ЛОllIИТ1> 1l0сл1lДСТВИЯ

теринарНИ11>

служби, ИЗЛ13зе споредъ ПОГОВОРltата

пие,

певолно

Hl1-"СltЖПll

на ТрIЩИТ1>,

г-пъ МIIlШСТрЪ l'СllIСВЪ, войто

Окотовъдетвото,

гинванне.
НИКaIша.

сами

ринарШIТ1>

жавп;

правитслшо

камара не трtбва да се очаква

да си
да

изобщо

службг.

тържища

ако

това

помогнжтъ

ПОСМЖl'Ь

лtкари,

теринарната
криIЖТЪ

обречено е на за·

Споредъ наШСТQ МlItпие СRОТОВЪДЦИТ1>

могж'l:Ъ

начпнъ:

сл:tдователно,

на брашвото."

lIuJ\tОЩЬ отъ дворцовото

и полицеiiската
сами

евтини

на

вете

организацията на ве

и по тон наЧIlНЪ

за

е

пО СЛ'ВДУIOщия

и3дыжкатаa

месото

въ

невъзможно

да си от

запаДНИТ1>

да

дър

ВЛIlЗЖТЪ

ВЪ

постановлението,

читатслю,

знасмъ

за

ногато

то

ПОJuжително,

е

е

че

утвърдено

с&щия

УТВЪрДИJIЪ

тоя

постано

влението, отпослt о Д:JJЪ тс.lеГ1'афичеСI(Q пр1>Дllисапие

до управите:ш па Ыитницата,

11

да

С1l1'Ъ

да даде па ТаIIТ,Ю,.1& възможпость

lIъма С'ЬМIItJIИС,
ВJ.еШlето

ж,У.тъ на

Kal:T\)

г-пъ Гешевъ

е отъ ЕатеГОрllята

оБЖ:JJ.ваппе

и

сс

е

испълнсппето

да

зпаялъ,

ва ОНИЯ

гдасu наредбата па Ч.l. 'Ш.

се на помощъ

съ наквото

можи,

Господа Граждапи,

нъмъ тия нещастници,

НСД1>ЙТС

Сторете 'хова и съ 1'0ТОВНОстыа си, да помогнитс

обжалва.

на тия нещастници

че

ПОСтано

губи на повече отъ 2,000,000 JIевщ докажете,

пе uодл1>

на но ито е напесено

11

за

че сте

ЧСДОВ1>ЦИ съ чувство и състрадания къмъ под06пит'1! си.

Като се В1>рва, че пе ще ост:ш&тъ ПЗ.1ъгаПI1 пъ

9411 21)4 ОТЪ B:JKoHa

тая си ПОСЛ1>ДПН надежда граждаНIIТ1>, натоваРСIIИ сме

за МИТШЩUТ1>, истъ;шуnала и отъ ВЬРХОВНПII Кас. С,v.дъ,

да упомснемъ, че uuй ДОЛОIIОДIШС:lНПТ1>,
въ днешното

(вижъ "Юр. СПllсание", ВНИЖЮI

вр'Вди

незабавно,

отд1>лсние угл~вво,

съ рtшенпе

кой

ги оставя да заl'Инатъ.

1'0

"I(QIITO

llСПЪ:Iпяватъ,

КЫI1, Иа~ъ се 01'iръщатъ,

притечоге

.iW 294 отъ 1889 год.
III U IV о'!Ъ 1897 Г.'

с'Ьuр:шие

отъ

сме из6раIlИ

l'раждаНИТ1> и съставлЯ

ваме lюммитета по събираяио на помощитъ, така що'fO

Ерой
всички
ща тъ

47.

помощи,

като: храна,

се прИВСЖД11ТЪ

ilроваДl1ЙСRата
З:I.

llЗАл1>ilШОТО

i!еМлеД11Л'lес"а

I\UHTO

др. да се ис пра

lIародна Ваш;:I.

1\асе:1,

ее 1I0ИСI;:I.

телно това, че той

11O:I10Щ11 да

За

въ

въ

С~lt,.пщ

на

;НJЗl'"НЩ'lше

се умолявагь'

}' да

пъ l\ЩJжеСТВО'fО

помощи

за

P!'A/lIiТO!HITII 11..\

НI1IШIШО

на\11>jJсние

JJКlШЪ

да

11 нанова

по ТОН СЛУЧllii,

~ilЩОТО 1:uii се

и (jt'33Щ(ОI!ШIU),

Оi'ОЛ' Нilчалникъ It

като същеврt,\lенпо ОТI\Р11lit,I'Ъ 11 '1"11 110ДIIIН'I\а

е

на

I J ронад.

нападкит'В

н'вмалъ НИЩО uбщо съ С,)\ЩIIНСIЩI't, ПfJавптел

СТВ('ШШ стаМБОЛИСТIt НедlO llt:.ТIJU1J;Ь

7

Юний

I'ОД.

1897

Арнаудовъ.
ПаЫj

Съ ПО ' I11ТЮIIJС:

Пр'l>ДС1Iдатсщ,:

официална

Г. Ивановъ

llПДПР1lдс1>дате.1Ь:

Ст. Богдановъ

тан

!

гнъ Ног.о·lIазарСJШ

вода е била по· г(}лыщ

lIещастна

Ив. Овчаровъ

TltXd\

Янко Чучариовъ.

II роваДIJН!

Н1)КОЛКО

ДО KO:IKU е
слухъ

I~:.IЪ

града,

че

отъ

че пакъ

"БtЛОАУLI.lКОВЪ"

НачаЛJIJlКЪ,

110 ст,у,па:lата на ноеТU'lеСIЮТО ИСI\УСТВО, не очаl\lНОIC
Т'lЙ скоро въ едпо I;P<1TI;O пр'IIШJ да падне TO.ll;OlJ:l па
IIIICI\O, щ()то НО Ilpa!)!) ):оа:е нъ да р1>ЧС)IЪ. че него го

(;ъ трена на 1l0МОЩЬ.

има веЧ(J само да "<I[1I1"атурп Uъ.1гаРСI\IIЯ тсатръ,
БЪJlгарш;ата худuжеетнеИН<1 JIIl'1еlJ:пура. HeroBIlT:!>

I

власпtТ1I е билu llспра

НОНИ ЩJOIl З 13 OДl'H ИlI C,\~ дое'1'ОЙIllI да 1'11 'lъреLУ..ТЪ

скжпъ

I

л. отъ

подаръкъ.

наводненията

И' незабравимия

ромжни.

Hit това произведение, толкuва l'll'Ъ
сно става то, l,aTO l'ледашъ накъ отъ страна пъкои си
щоuар'о, ЛОl\азалъ l'лапата сп, I;aTo IIЗЪ Б.1еТI\З, дава
СИl'палъ за р;\шоплеСl\аIlИО!

м ь С т н И.

'Гака сжщо lIостжпа

Сливнишкии

герои, първи Бъл

паво

гарски князь Александръ, ПР'В3Ъ вр'Вме на сръб·
ско-българската воИна, като отстжпа половината

НаДJIеЖНIIТ1I финансови власти сж коман
дировани тукъ ДОбричския Фltнансовъ Агентъ

ме, до като трае воИвата.
- Отъ нъко.nко мъста

че

всички граждани сж ПОД8JIИ О BptMe декларации за приходитt си. Отъ гол'Йма ревность тоя

се длъжжтъ

г нъ, безъ да събира подроБНи свtдtния за II'В

оп цивплната си листа за пр1зъ всичкото вр'В·
много ОТ'Ъ загу6И1Ъ и

на нехайството

на

ни

съобщаватъ,

нещастията

uбщин.

и

правитедственни

кuИ

имоти, съставлява

актове,

граждани нъ

менно З8 имота си, когато

на градо вет'В, пжтищата, Пр1>чиствание на ДОJШ-

nС1>МЪ друго лице и това се вижда отъ саМИТII

водостоцитt, мо-

емлнчни книги.

стовет'В, бентове1'!> и т.Н. Всичката им'}, рабuта

била

-

да уредIЛ\Т'Ъ

народната

станlЖТЪ бездарНИТII си
l\

партия,

да иа-

nатъ

партиаани, ни. службици

По так,ъвъ
протцвъ

ноето е пр'Вде'rавено,
обезобразено. Тука

()НОВО,

отъ

HeIOB3Ta

и други

ДУШI\ОВ'Ь"

чеIЪ шесть

хи.ляди uаао.леоuа

и.ли

120

хи.ляди

лици,

.лева а.лат'JlU. Ще има още да тегли, liаа6ира се,

до като свърши обиколката си по прилтеJIскптt
СЛ1lДУЮЩИТ'II

думи на г-нъ Ив. Ев.

Гешевъ сега мииистръ ва Финанситt

II

за построяванието

ПрОЧу1Ъ

45

uихн\
I

НТ>ltОIf

20 мин. у

мисин именно

сега- когато

испращал'Ь

има наводнение

RO
по

зш тупаме тоя нещастевъ брашнянъ чuвалъ, &ато

т'I>зи м'Всra, за да даде МН1Iние KOll-IИсията, че на

ГJll'даме само,

това м'Всто за сега неможе се строи та мъ линия.

щото ний и нашит'!>

влакна отъ

тоя човаJl.Ъ да не бжджтъ отупани. И 01'10 воден· i
- На 14-И того се разгледа ПР1>Д'Ъ тукашниИ
Ч3jJската метафора па брашнSlНИЯ чолалъ напра- Окр. еждъ. углавното дъло заведено противъ Г.
ВИJlR сме цtла ПОJlитическа аксиома, частица отъ Я. Чучарковъ, бившиИ Провад. Нар. ПР1>дста.
j

Аържавната ни мждрость. Нъ днешния непочтите.пенъ в1>къ се отнася твърд1> критически къмъ

подобна държавна мЖдрость. ТоИ всиqКОlIспитва,
ИСJl1lдва" изм'Врва и истег.вюва. И то" е наМ1>РИ.lъ, че НИfЮЙ народъ не може да се прt06ърне
В1. брашшlНЪ. човаJlЪ, да се тупа и истърсва не·
ПР1lCтанно и беsна1iаВа1l'1l0. Тон е постаl.lИЛЪ граllИЦИ, отвъдъ които данъчния товар'Ъ става несиосевъ". (IОрщич. 1I Р1lгледъ кн. X1II, 18\:13

вителъ, по обвиненвето му въ отричание да ис·
пълни длъжностьта си пр'Вдсtдатель на избира

'{елното бюро въ Ново-село. I{aTo несъстоятелно
това обвинение паднж и Г. Чучарковъ се признж
за невиновен'Ъ по това. Защитникъ б1lше r нъ
Ранковъ.
Като гор1>щи любители на редътъ въ ВарненскиЯ Окр. Ождъ, искаме да ни се обади 01'10
г-на llрЬДС1JДателн: що .става съ углавното д1>ло,

i

I

НОИ'Ь, lIровад. Народен» JlрtдсrавитеJIЬ, относи-

лица,

Cl'aBa

на гдаса,

э. не

сдна

ГJIУll:l.В11

11 ОИОIНI.

тсатръ.-jl{аЛ1Ю

М<lJШО

)'важенuс

отъ

11 lIечално,

виii ве'1е изгу
П:l,И13IJIIТ1I,

I'oe:.ro

имахте едва, едв:I.. хвыll\п;\\дu
ви е и малкuтu Твор'
чество, IЮСТU имахте още. Jlо паl1уето сх. uиле тол·
кова

годишни скърби 11 ядове,

ЩО исхарчихте

съ "нарuдuа':щ" за да въдворlIте "новата
ви ИIJIШХ,\> нъ
та

не

едно

останd\.ЛО

ни

BJYB)1C

краТIiО
ДlJ:l.МЪ

J\lОЗЫ\а

ваедло

еноха".

'1'1>

11 сърдцеl'U,

Тl30рчество.

(" Учюn. Двu;нсеиие").
l\эл'Ь е г-нъ .il:l.зов·ь ( Харесва ли
на Dчсрашнитъ

Д'Jща,

щu учахме

'1'11

се оц'l>l1I;а

съ дрШГl>:

.

H:'t

ти дъте
КИТI;а ЦВ1>Тс
Огь УЧ(JНье
Що не

lICKYCTBOTO ClI

Ти въ
IШДЖИJI,

B1IXHC '!

остан." СДlIовр1»lешевъ ди-

I\IJЙТQ I\ЪРllъше съ 13е1>"аIШU

ЗШ)I3(Jнинта

Il

uлеаДIIТ1Ь СП СИ

конци, а въ попъл

з:!дшша 110браТIJма си

"ВССШ1jJ1lИН":-ТИ1I0UЧС13СТВ)"ВЗШЪсъ lIерото, светотат
СТl3увашъсъ ВДЖХНОl3еlllНJТО

стическИТЪ

идеаJШ

"оропяеваllие

ОТ'Ь

за

СllСII;lоаТllрЭШЪ съ

II

О'1'II.111'1'а

на

1I0R.1QНИЦИТ'В

па

110

С)lзр.1здисаното

I'HII.10CTbTa

ТI

1I лъжа

та, llмай пръзр1lнието на евоБОДВИТ1> граждани!
Ето 1I0ртрета ти:

"ЧреЗМ1IРНО любuпитенъ '1'ИI1Ъ е тоже
Хюспи, 1I0еТ'lИI;Ъ'IIСИХUНЗТЪ, ~lошъ·Пую
Оrъ вяда еВрllТМИЯ оrшяненъ,
JlИРИ'iССЮl въжеиграчъ, Bpal"}, ЛИ lенъ
'
На. ВСI1'НЮ щО прилич.а на идея,
В'ВЩЪ събирачъ на дрипи риторични
Uхлузспи отъ търканье ВЪ"08НО,
Гордъ Подифемъ между БСЗОI\И лали,
Дъртъ самохвалеЦъ - въ себе си З:i.либепъ,
На lIочитатвДlIТ1> си ПРIlнтель И па. щшятедИТ:h си ласкате.1Ь,
Гото:въ всегда да 1I111лва съ тлъсти ритми
СОФИСТИТ'В които, въ рой газепш,
Съ пуста.1И фраЗИЧI\И 1'0 гъде.1l1'шатъ ...

-

I

год.) Мислете си, Г~HЪ Гешевъ, когато му ДUИJ,е

Bp1lMeTO да държите ИСПИ1'Ь орьдъ бжджщата
парламентарна анкетна' комисин И да. спр'Вгате
Г.lагола "тупамъ чавала! .'_ В. "Бдитель" въ Г. I1лi>венъ. Отъ съдържанието му се вижда, че n тоИ ще БЖlJ.е противъ реЖJ.lма на пословичната "свобuдu. И закuННОС1Ь". Л{еJlаемъ на събрата си мнаго абuнати
и редовно излизание.
_ Много съжелнваме, че сме пропустнжли
811RОИ рабuти въ минжлия броИ, за Нкимъ Ива·

11 усилвания

Съ "Ь'l,:lОДУШ!ЮВЪ"

вода количе

на тан линин има вече законъ

тая линия, та по тжзи причина

ТОJlКОСЪ повече пуща. И тупаме

Ilосте!

милиметра.

но, казватъ, гнъ Маджаровъ ИСI.алъ да прави
шикания на Отоилова, които искалъ да се строи

"България е браШНЯRЪ човаJlЪ: колкото по -

нъ

кuш~и.

па самитъ лица Сllр1>1II0 другитЪ, за·

НИЩО 11\) ЩО ВИДИТС, иCB1>!fЬ

"народпнй"

И трЬбваше до сега да, се отдаде подъ търгъ,

държавенъ икономистъ Пр1>ЗЪ минжлия разсипнически режимъ:
вече го тупашъ,

сж напълнихж съ

сцената,

бllJlИ

дъiiствующитв

(ща статия, а нс 11 един'Ь

- На 1 G й того замина за Гебедже-ДtШНН
комисия, испратена 01'10 ООФИЯ, за пзучвание
линията, която ще се строи тамъ. Изв'Йстно е, че

дворове, кuято Щ1lла да се продължи до идущии
ОктомврnИ. По тоя случаИ не б(1зинтересно е
да приведемъ

трапове,

на

съ

НetlЧКО това мuже да "раси една l'лунава В'ВСТПИК!iр

какъвт() аа П}lЪВЪ пжть виж

ството на която възли;за на

Hp1lACTaBeHO

I1ЪКЪ за Уllрашоние I! цитаци отъ .i\lllцкевича ШIa даже.

ПРОЛИJ3снъ дъждъ

дъждове. За

И това,

ll/lЗОlllI нотаЦИII,еДllО дрънканис с~ю на праЗДНlI думи,

пр'Вди да тръгне за Лондонъ при лелл си

диме 01Ъ дuсегашнит'В

пр'Вдставлава

това Иl'р:шието lII1>заше па l\араГЬОЗЧИЛИliЪ. Н'Ь "БЪJIO'

съ

воденици въ Девня, на коит() I\pafiHO благuда- ,
рШТЪ lIровадиiiЦl1.
- lla 17 и, поrлt 061;.'(10, се и;ш1> такъвъ

lица Виltтuрин е истеГЛИJIЪ отъ държавния К08-

а ни

па парцалчста

движении

О'rъ подожеuиото

напаltостIЛ\ТЪ на ПрUТИВПИЦИ1'1> си - uппози ционери.
_ Любимия ни господарь, Н. Ц. ВИСОЧ'f'ство

J{pa-

художеСТВl:Н·

тъй I\ато нему СlIдата се дава само ОТ'Ь

l1Сl\уствопнит:h

BilpBaMe, да е наводнено
Отд'Бление. Молимъ надлежното

на пuстрадаЛИТ1I

всъкаква

съвършышо окарпнатурено,
никаква ОlJl'э.нлчеСl\а пдея,

IЮС'1'О ни казватъ

най идудкаво,

-

заедно да

е

ВСИЧКО

И~lа одно СI;ЪJJlшанпе

за да пода

на навuднението е БИJIЪ въ Девна на водени
цата си, първи тuи се затекъл'!> да испрати ХЛ1lбъ

ВС'Вк.ждЪ

.1ИlIсва всъканво очертание

H1IMa

КОЯ1'О да създава

началство да вземе М1JрКИ върху ГОРНЬОТО.

I

щuто

само едни улични въстнп"аРСI\И расправип.

начинъ става при

lIринтно ни е да С'Ы1GЩIIМЪ. че съграж
данина ни Г. 'Генно ЧИРЩЩЛИ('RЪ, коНто въ.вр1lме

Въ "Бълодушкuвъ" .1IIп<ша

па с..кщинската д'ВйствитеЛН(jСТЪ,

своевръ

дtПс:гвинта му,

Тъй, тъй, г·нъ Вазовъ, ху

раСllореДII по.шцпята,

ность, I1раВДОllодобностъ;

онлакваНIIЯ,

Финансовото

тая посока днешнит'В nлаСТИМ1>ЮЩИ развалят'Ъ
всичко, което МИНЖЛИТ1> управленин еж наредили
за доброто и ползата на населениеlО, само 11
само да УГОДIЛ\тъ на партизаНIIТ'В си въ нtк(ш

оплаltванин

каквито

жественни праздници и угощения. У пжтени въ

а съ тива

-

тоя имотъ е на съ·

чина да отварн на хората работа,
I

да. смучжтъ потътъ на царода съ разни тър-

дребнави JIИЧНИ интереси,

не е подалъ деltларацuн

да со

двама за да ПUДС1lщатъ ПУuЛ1ll;ата за р.l.IЮIIJlееЮlНие!

че еди коИ си

В.lасти" кuито за ПОСJl'ВДНИ три-четире години ни-

о

I'Д'ВТО що се пр:hстави "ЬЪЛОДУШ!i()ВЪ" да има П(l еДПIlЪ

нъкоИ: СИ Ат. Д. Вангеловъ, да ПрОВ1Iрява, да л~

какъ не еж се занимавали съ благоустрuи(;твото

щата, поправяние на вадитt,

с.1у

n

става слушанието

i

1~uви.л'lшта си .листа въ пол~а Нit пuстрадавшить

01'1>

И

110

ш;ата 1l0:JIIЦИН, конто ее нвява като посл'Вдователъ и
раСllростраНlIнmъ вече на най-новОТО lIJУ ДРЗllJатuчееко
произведепие "Ь1lЛОДУПШОВЪ". }\О.1КОТО пu неТЪрП'В;IIШО

баремъ провадиици съ ОЧИ11> си ще видштъ тоя

Т Р ь Ш н И.

200000

на Варненската сцена.

Поста lIа "народната партпнЦ , ЩО С;ilIза П:.lДО:lУ

отъ lIu-пр'Ьдишната.

чевъ въ в. ,,(JЛllвенъ " наричаше "шумЪ". Ненса,

I

Рuмжнския Краль подарилъ

нъма п раво ;3.

Вчера съ

не3IЩ('~IЪ, но упорито се носи

B1IpHO

uСIIО DНИП

на

CKol'tI събрание.

'ГукаШНИ'l1> власти испра

парки маунн

ПР()ТИВОР1lЧИВЪ

тенъ на rlОМОЩJ, въ IIровади:r параходчето, Iюето I шатъ са~lU едип 01Ъ шlй ШН;К:I. проuа думUазu. Той
достатъчНо си с НрlIдобlIЗЪ peHO~IC'1'O )IСЖДУ българ
Оултана подари на .кЮJза п JtOe1u г нъ lIапан

СЕДМИЧНИ ВЪЛЪл~ЕИ
ih

llавоJ}(,еJflU~ вт. llрова-гJllJl.

телегрю.,ша е съобщено тукъ,

които е далъ

Rкимъ Ивановъ

в

lIсмаилъ

lt

прииждала на НОЕО вода И, СПОР1>ДЪ СIl1>Д1>нияrа,

Бассисръ: Ст. Ив. Стояновъ
Ч:I€ПОВ(':

г.

IIfJОТИВ'Ь

1'.1:1'

нино

изоставн съ J'ОДШЩ не ll<1ерочено Д,т>лuтu.· ъ
просъ'l'Ъ се ,(асае ;j!! еДИ,IЪ полицейСКИ деПУ:~'атъ
It ние бихме желали въ таИ особенъ случаи д.
се приложfl. :НШОИа. съ всичката негова сурО130СТЬ
върху едного от}, ОIlИJI, I~ОItТО ,.1а1Ш.l.',}' И дпга:~
РЖЦ1l 3'" неговото l1j1ькарваньс Пр:ВЗ'Ъ ПО ЛllцeJг-'

че не сме

оскыl(jнl~амеe

като

законъ; нъ г-нъ пvt,ДСJ;,~..те-1I,

с д'ЪfJжаJIЪ доста добдrстно

ПОllIOЩИ.

Гр. Провадия,

гатъ,

наuоднението

3,швлвам<"

имали

3.

таме, че Сd\диитt сж властни да не го ПрИJ1а.

гражn;анит'I>

01'10

постраД<1ЛИТ1I

като прашп. стаИБУЛIIСt"Ь.

отъ

да му даДiliТЪ

е избранъ отъ

lIрОl:IIДИН за ЧJJенъ на J\:омитета по събира

ние

Министерство.

всички В1>СТН1ЩИ
СНОСТЬ,

цъль

11

а паРИЧlIlfТI\

'II)'!>ЗЪ, БЪЛI'арека'1'а

lIастuящето,

за

въщи

направо до КО~lмитета,

KO~IMI1'1'CTa,

Стр.

СВОПОДЕНЪ ГР.АЖДАНИНЪ

заведени ОЩf' lIР1lДИ близо една година по обви
Jlителенъ аКIЪ отъ ПрUItурорскин

тивъ пuлицеiiСltuл

надзоръ,

про

депутат'Ь Апостолъ Саnвовъ,

за това, че си е ПОЗВОЛIiЛЪ юридически

да ре

дакторстнупа на п1>етникъ, 6езъ да е ималъ из и

I
I

Сl~ванит'В отъ llапанчевин закон'!> условин? Да
не би това дъло да е прь;щднно въ ГрЪЦКИТ'В
калеВДl1. Така Лll щеше да бжде, ако оБВlIняе
мин б1Jше оппuзицuонеръ? Пвмаме ли право да
считаме, че белгиiiЩlIнага си е извоювала MtCTO
1I въ сждилпщата. БИЛII сме 11 ще бжде~IЪ въчни
противници на lIапавчевия заковъ, даже счи-

Драпир:.lНЪ пъ МОДllllН ша.1Ъ на шовинизма.
Хюt'Юl Н<1рuча СВ\:JI I'а заСU:l.10СТЪ
ВЪСТОрГ'Ь,

Ciъ.1нувзньет()

ьъриоретвото сн

-

сн

-

'6.1ы1ъ СВЪТЪ.1Ъ,

ВДЪХllопеllll0С1Ъ, дИРi1

Бало,!а си, lIсра'ша'l'iI. сп

--

Ыуза:-

ЛIJРI]З~lЪ УЮ11JеIlЪ (:ъ )1a('I\~lJбаЛСКl1 ДрИ11lI,

И Лl'I';I1IIШ съсъ рипш УI;jJасе11П!

Кога

'11.:1'.1,

Азъ ДJЮ~)Ы~:

3:1.

дре~lката

тъп IJО(JЗИЯ.

-

Д>\ 11!Юllзв('жда Г:IЪ'lЬ

с ~IОЙТО

11

да1lдаlllШ

11a1lallp11

1)СЗ()'UIIUО

рlъе да сп с.lj'ЖlI

тр,\,бнтъ

п

П:lЗ:.tрu,

lJeI\.l:J.Ma
."
}):13l'.J(' дватъ ПрОЦСССIIТ1> 110 у
11 'l'.-llа.зарДЖИJ;Ъ. J;l{е.1Д:Гелuо

на. жuдов(ч:а'rа

Сега ('1\0110 ЩО ее

бийствата въ llловдul3Ъ

1I111'1>UlIe

nuяго знае

Но пetl'IIШ

l:'h

...

ХюеlШI.:UlJ'l ъ ЮIШ'П

ктиор1JТ1> отъ народната трупа

да

се

До Госиол

I\омандиро

е а с'Ьотвътственно при лицата, 110111'0' явно 11 тайнО

ватъ

С.л\. взс~aJIli учаtlтие

тъ дУIllСВflИТ1>

въ

б

у

..
IIIIt1TnaT:i,

вълнения

и

за

треводи

В15 с

на JlJода-

на

б..кдж.щитЪ

поето

mnX15

дп иабсрете

си

дайте

Много се писа: писах.ж м,у,же п жсни,

задllИ

МIIСЛI1,

1\0llТО

съ

удряли

Г,lJупави

очп

Д.

110 ne'le IЮ}lенгарии се въздържамъ за
24 Май 18!)7 1'. гр. ll-р1>славъ.
М.

др.

Т;

И

СЛ1>ДЪ

това чува~НJ,

канили Iшеп\

Ct\

отъ

страпа

на

13ъпросътъ
JЧ1'!>3Ъ печата,
мание па

СПЯ,

обачс

lЮЙТО

а"о

Бореuа

I\OHTO

да

да б,у,де

щъше да се р'вши

на

з,лото

и

сдна

'le

на

eO,;jeuu

настоятс.7сmвото,.

о В1>рнО,

тьма

-

r

mlna1>"6B'U

ПАНАИDТЪ КС, ПАНЧЕВЪ

Ano

uравилииn"6.

до редаl,-

и

I

lzoupaabКTa

вcrыcaН;aвa

и встьн;аН;ава вид'О

членки'! Ъ, която да работи съгласно устава и въ най

врати
ии

г. Кмет'Ь, а не да се нагърбва съ миссия да Пр1lМИ'
рява, съ Боето само ще с.ж замаж..ктъ работит':!>; при
това още 20-30 сгари и ПО· будни членкц ще се ОТЮ1

вид'О

м-ашuиll,

водеиици,

теЛИТ1>

uo»teu'JlO:

г.

желrъаuu и uалrьяии,

желrьзиu сиоици,

ffpyzu тан;ива 8а св'Ор8ваиие
lloapaauu иа аараходи и

.............. ---..~"' ..... /./',.""".r-.~~'..-...,'"'-- ....

с. :Мо Чамурлии

иа

раа

аон;риви

СКА.

l\al\TO

с.ж убп,ш

-

и

па

В<;1>l\аД1J

ДРУГ,),Д1>,

се питах,~:

пп списатоль
11 Л:.l"сiiШl'I,»ТЪ

едипъ

дчама

В,lасть

да

пар1>li1t1.

гладни

за

пр1Jс.lаВСI\И

A:rol\o II

ПЪ.1нях1t,

l(aTQ

11 I\ОКЪЛЪ,

гр~ждани,

се

Италиански

чс ли

срамъ

мс

заМИСЛИ.1И

е

плаСТ3УlOщата

пародна

цrьиa

~

НЪ за туй пы(ъ 1Iл1>сницата,

B1>qHO

0-

I

и хигиеиически

1

ТЪ РСИ

и

.mlOZO

етап.

yм,rьpeн,a

дома

плаДН1> и

добрв не на~111рп.1II за ИУЖДНО t да доЙд&тъ. Паl\Ъ това
показва, че тил с.н.. т1> съч'вствеННИЦИТ1> на "Народ·

торъ-архпваря

на ПОЧIIтаемата публика,

па

01\0.J.

унравлепие

-- Вал.жкъПазаръ - отъ 10-12
01Ъ 2--5 СЗ1lДЪ плаДВ1I. Въ Сръда

съ химичеСI\О ма-

ОБ ('f Е Л 't:' Н
п.

упраВ.1еппе на ЦIIIIllограФната машина, ПОДПИС<lШIОТЪ

бюро на още но пес,~щостпующата "Народна Ilартин".

От.uечатаНllТ'В по 'Гоя на'ШIlЪ ПОI,анп, с,у, би.1С ОIiСПС-

е В'Ь р.жЦЪТ'f>

IIlI -

еж сп ПОШIСЮI.1U l'оспощtта.

ЗАП И С К А
0111'0 11jJ1ЬЛСIЬ,J//l'IJ.1Jl ио вjJ1Ь.1tС1l11011Щ

1~Ю~.4~Il~Il!.!.1I~!О~1:.:1~I/РЕ:m~U:::Jl~в:{j...:l'J.р:.:.,_1:::1.t.р::.:lь:с:.l:а:(
Jи:::.

че е

пръдъ

обявения

1397.
28

на

иа

]la·

г..ктъ да се явяватъ

день и

В'Ь

'1 't:'.

м. Априлиii т.

1',

при

ще со прОIlЗ'

вс'l>lШ при'

BpjJ~le да

12

ЮIIИЙ

1897

год.

П. С.ждебенъ lIриставъ: Н. Т. Новаиовъ.

'

ом

2000

1896

Г. въ полза на Нисимъ Варухъ

обявявам'!>,

8622 из
13 ЮНИЙ

отъ Варна нро

1226

лева

че въ допълнение па. обявленпето

50 ст.

сп под'!.

ом 1550-97 I'ОД., пуБЛИlrувано ДВУl\ратно въ сДърж.
ВЪСТНИI\Ъt, брой

118

отъ

4

того

обявявамъ на интО'

реСУЮЩИ'I1> се, '113 продажбата на долуозначения имоть

вечеры'а и въ 24 часа съ прапопаддавание 5~/~1 ~
имснно: к1t>.ща B'I. Варна V участы\ъ ПQДЪ.iW 30..
межсу t,ъсвди: Курт" Ивановъ, Атанасъ Тодоро въ и
отъ ДВ1I СТрЗНlI П.л\.тъ съ ,.цворъ ОКОло 4О2 RоадраТЮI
метра. Пърпопачална Ц1>на па имота О 11000 лева нъ
наддаванието може да почно и по долу ОТЪ ОЦ1>шrата

втира продажба, I1IlО1'Clшрана с на Панката за 600О л.

Н:tддаваuпсто ще IЮЧflС отъ оцыllтаa п НО-ДО,lУ,
3:шптсрссованнитъ ~10г.жтъ да сс JlВЫ\,Т'Ь 1310 кан
целарията ми въ lIрпс.жТСТВОПНИIЪ ДПII п часове за

наддавание

и

преГ.'ll'жданпс

подробно

оппсание

на

имота.

llърпопаqалпата ОЦ1lПl,а па постройната възлиза

~н:.;а;:...4::8:..6;:;t\_;u:;;_;_л~с;;;В;а~3~1:_;_ст-·~шruUiiiМ~:;_1
ПЕЧАТНИЦА "ВЗАИМНОСТЬ"

MII

е почната ОТ'Ъ 5 с..кщиЙ ще трае 31 день до 5 Юлий

д м

на СЛ1>дующиii день СЪ с.v.щиЙ часъ

канцедярuята

часъ' Пр1>ЗЪ опред'!!лсното

2-5

веде пеРСТСРОЖlrа.
бюро

ТОl\ола утвърденъ ОТ'Ь ВарнеНСIiИЙ О!'р. Съдъ, съ опрв

тивъ Драто Х. Дечевъ отъ Варна, за

утвърди по ВИСОIШ Ц:IJIШ, то облпнпа сс на I1HTOpetlf'
ЮЩllТ'!!, '10 за С,if,щата ц'В.1Ь сс назначава нопъ търгъ
съ тайна НОНl,уррш~ия при с.У.щата I/ОСТОНIIШl I\ОШШС
син па 7 it идущиii IО.шil '1'. г. i3 часа послъ об1>ДЪ,
а

па сираqето

подиръ

СТРОlшата на одна цыlrваa въ стария ПР1lславъ по со

I

принаДЛ:IJжащо

На основание испълнителний .'1ис'Гь .м
даденъ QTh ВарпеНСIШЙ ОI1р.жженъ сждъ па

тукашната постоянна ношшссия търгъ {гледай "Държ.
В'l!СТНlШЪ" броево 70, 72 II 74 O'l'}, 19)III '1'. 1'.) за по-

диранп паБЪ же въ управлението п съ н,шково, здроСИР:Шll до 1J Б ЩПНСКUТ1I кметово; 'г!! е..к БП.lе распратопи

чр1>З'Ь пощата ио Офlщиа.шо.1tу, бсзъ ЗIlИ:lащаИ110 па
паДЛ1lЖДПТЪ НОЩОIIСIi1I 'Г:J.liСИ. l~, зерь, Ш\ШII сме си.
И "Народната" lIаша, ппощата Шl.ша, па п ПСIIЧl<О

м

ом

Понеже

1I,1\.ТЬ,

д1шопие ом 491 O'I'}, :d7 Мартъ 189(; год.
л\елающитъ да пзоматъ У'l:J.стие въ търгътъ мо'

Варна,

===~===-== ~~~~"-~C_~~=

I\шпа.1ПЙ ВрЪ}lененъ пр:IJдсъдатель на нес,жщсствующето

странп

приема болн" вс1>I\и день

tп

стило потпечатапа въ много еl\земпляри тожо въ ОI\ОЛ'

Н. Т. Новаковъ.

наддаватъ.

Варненска и Пр15слаВСЕа Ми'Трополив:.

отъ рагиетра·

IОД.

Иванъ Капитанъ 3.1атсвъ, ПЪРВGначалuа цt.па 3000
лова. ПО)I'liнатото м·всто се IIродапа па основание про

СЪ I'ОДIJШОПЪ паемъ до

ната" въ околията ни.

тя енисава

18\37

u%

R а» JW 12.3

пладнъ приома бевплатно.

отъ самий lIачалв:икъ или

Юний

почната от'!> i) того ще трае до 31 донь до 5 ЮJIIII
вечерьт:r. и въ 24 часа съ l1раВОН<Jддавание
а и
менно: 960 lшадратни Mcrpa l1раЗДIIО м'всто находяще
I.:I! въ У учаС'ГI.RЪ на грJ1да Варна подъ М 27О, между
СЪС'1ЩИ: ,11,имитръ РаДIIНОВЪ, ДИ~IИ'Iръ АпостолОВЪ и

ДОКТОРЪ Е. ТОМАСИЯНЪ
въ

12

че llродажбаг-а па ДО:IуозначеНl1Я неДВИЖЮIЪ ИnlОтъ е

сжтствен'Ь

И

всы1ш цри

наддаватъ и пригледать

аМ 1997.
Въ допълнение на обяплопието си подъ аМ 1й28/97
г. публикувано дпу"ратно въ "Държавенъ Въстшшъ"
брой 118 ОТ'Ь 4 того обнвнпамъ на ипгорссующuтъ се,

3-2

чость има да изв1>СТII

да

Н. С.;r.дебенъ Нриставъ:

3а. спораЗУМ1Iние до редакцuята.

пристигнл..лъ отъ София

приставъ,

Варна,

апарати

,

или по

день п час'Ъ

нодробното описание на имота.

ООО лева. Пр'l>дпочпта сс отъ цептра БЫIЪ морето.

и едип'/; са.ИО, ама по::.rожuтеJ1ПО едпнъ само българинъ,

же полицеЙСI\П

сжтственъ

СЕ lIO,J,Ъ паенъ I,:у.ща, съ 3-4

отъ ГеРЛО130ТО (на чело па Махмудаа отъ с. БеI\ИРЛИИ)

Сега за заПИСl\ата.

МOI'ШJЪ да се ш:ы.тъ въ, канцелариата ми

(wtttel' closet).

ОUР1ЬДlьлеuа

год.

1002·,96

Желающитъ да вз~атъ участие въ търгътъ,

отъ двътъ

ната Партия, се ОТЗОВIIХ,if, само петь·шесть души турци

HaB1IplI0 ПрО"';ПRтувана

подъ .м

1

u-2

за да доitджтъ на 18-й Май въ гр. Пръславъ та да
избер..ктъ Ч.10нове за цонтралпий I\лубъ па Народ

Вспql\П други ноюшени не благоволИJIИ,

I

до ТЮТЮН. Фабрика IЩ г. г. Пр, l'иневи.

uаР,l1ива и но- I

Стоя нъ Карчевъ, нъкой си ОТЪ с. КО'IOво.

iJ

! Помънатата кл..ща се продава по неЦОД1>ЛИМОСТЬ с'ьгласно ОП Р 1> дъл.ен"ието на Варпенский ОI'р.у"жен'Ъ сж.Д'Ъ

" МОЗАИЧЕСКИ ппо ЧИ

lП учаС'ТЪRЪ у"шца ~C о ф п ЙС

поято имъ сс

забраПИ~Ia,
На ПОI,аната, испратева до мнозипа ИЗ'Ь Оl{олинта

Г.

' ЕшреФ"" Чакжрова, Хаоан'Ь и Мехмед'Ъ Мухарелюви и
l ОТ'Ъ дв1> страни IIЖТь. Първоначална цъпа 1100 лева.

ВАРЙА,

партин

1ъзи пародна парТIIЛ тъд1ша! Кош:о с& за

нанесе въ С.1УЧ<lЯ, ще ШIЪ бжде

"'.-...~

за

'l'огасъ Н~lеШI0 тпн бъ.1гарСliИ синове се заСТhШП.1И да
паfшание!

мраморъ
за здания

п

за вършсiШТ1> по таl,ЪПЪ ШIЧИП'Ь Iщ.1и·I'И'!ССIШ убий
ства II зо.1РJ.1УЦII пздъ бъ.ll'арскитв граждани, -

сЪьУ.тъ

........

МДРСИJlСИИ ИЕРЕМИАИ и ТУХJlИ

уреждаПI1С на нъюl1\ъвъ С11 I\лубъ, на не нсзнамъ паlша
Народна Партиа въ града IШ!
Итогасъ, I:огато В,, ИЧЮ' jliалЪLY,Х1t>. за загубата I
на

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

ВА J1А8ВАНИЕ БОРIlИЗJl" ТРОТОАРИ

кои и

се плаща,

1897

.м 1993.
Въ ДОПЪ.1Н('ние на обявлението си ПОД'Ь.м 1527
97 год, пуБЛИl\увано ABYl\paTHO въ "Държавенъ В1>СТ
НИnЪ" брои 118 ,ОТ'Ъ 4 '1'01'0 обявявам'Ъ на ингересую
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имотъ ще трае 31 день до 5 Юлий в6)черы'a и 24 '1.
(,ъ нравонаддавание 5%' а именно: к..кщата въ Варна
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метра съ дворъ околО 150 "В. метра между със~ди:
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