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Цана иПетр"'Ь 606чевски

съ душевно задоволствиа благодарlН,ТЪ на мно
гобройнитt поздравлеНИА И благопожелаНИА отъ
роднини, приятели и познайници 'изъ Варна,
Севлиево, Габров::!, Аобричъ, Русее, СОФИА, Шу·
мень, Разградъ, OptXOB6, В~динъ, Бtлоrрадчикъ,
ПРО Jадия, Новий-Пазаръ, Аитосъ, СLИЩОВЪ, Си
листра, Пловдивъ и Търново, по поводъ на
бракосъче1 анието

.

имъ

'.

Считатъ за-дъл гъ да благодарlЖТЪ И на поз
драВАеНИRта' ОТЪ вtстницитt: »IJa Bulgarie"

,

"Свободно Слово~, »Пловдивъ~, "PycceHeцъ~ ~
"ВрБме".

фйаайаQ~~~аааQQQа$

слово.

по-отрано,
е

Господа ПрtдетавитеJlИ!

р

ПРОТIlUЪ ОИМ таlC'ГUШ1, ..оято
с .. оро,
lШНN••i'1l1та
го-

упраЖ!llJва..1Ъ до

ДIIИа..

Смiшшо е, на пръвъ по r."Iедъ, ващо

адвамъ се, като Ви виащам'Ь въ столицата Ни сЪбрани па п'ьрва
сеССllа ОТ'Ь V11 оБИКLlовенно HapO;-l.НО СЪбрапuе.

тъй СI1ИЪ тоаи, .. оЙто е състави.,'ъ u прокара.1Ъ едuн'Ъ нак,важеuъ вfшОllЪ 1 дохож
да ОТПОС.l'h да С'Ьвнае, че не с добъръ u
Госпо'Да ПрtдставитеJlИ!
ПРI\ЩI др)'гъ. Да .c1II 1'. СтаиБО..10ВЪ не е
сл,J',д.r
у,
.
бiыъ ТО.шова уиеuъ u .прuготuенъ, КО'!ь u, в~лши.'r.Ь и народополезни ПР'IюCiразоваllUЛ пъ ОСJlОВUИh. lШ кото сега, та TOгaiJЪ наораuu..tЪ едUИ'Ъ
закопъ и сл В), ь знаиепаТОЛШI'r'В СЪ{jIlТ~И, LЮllТО бtХ3Ie ЧСС'l'J11'll да IIp'h- ВIШОИ'J., ..ОГОТО вечс сега н{\ харесва? Нема

~,apa~le

,.

~,

TPOHHOTQ

та,а, годш.~а п копто 'l'о~шова СПОJlOГНiliХNi за У1ч}'}шлвuньето па г. Стnмбо.,'lОI1Ъ сс У'JIf на "nРОДОIIЪ l"ърб'Ъ

~1:OlI1Ia И.~Л(llО!СТ~ОIlс'rво'l'О на ДЪРЖitIJR1'U, П[Нlнтно Ни О да KOJlCTU1'lIP,HIO, да

OI1lITBa

РI\ЗUИ

кроежи? Виil и'h·

CBOII

аШ?1I ЛIOОU]1 ь нuродъ lIaltъ с lIош.tJaJlЪ ЩН1',hРl10ТО СП !iЪ)J.'Ь прави- :мамс 111\ р.'i".ю\ (п KOU го има, оспiщъ самъ
, n:t ~)1 il ~
~ [ел~тво'[о Ни,,,. катоН,и .е llзОро.•IЪ за свои щ"вдстаВUТОJIlI И. ВИ о ]lЪJЛО- г. МUШIСТр'Ъ?) I1роекта ва. uвбllрате;IСПЪ
,.
~ iЗ Ш ~
..., ЖИJlЬ да lIaJiHe Il
Ba~OIlЪ, ва да вПАПК'Ъ ..ое е оиощ\ и'hщо
fiIttl
"равага ~lY 11 защищ~вате ИU'J~ереСIIТ'В му 1f, lIa(-lАllО съ I~OCTO TOU сега пе харесва u ICОСТО I1p'hA~
La.· шапufасtl1ге ае pianos, avec ~ пра~ителс гв(} го . Ни, да раоотите за благото II пuпр'вдыш па отечеС'l'ВОТU нiшо.11~0 rOAllUlI е хnреспа.'1Ъ; по 11 НС

~
'

~

~"U

_

~ .. U8ine а vapel1r de Ferd. Tll1.11'Il1er а ~

<::

и зu .u~СТ'J:,ржес'rВУВШlьето

па ПОЛИ'I'IIlЩ'l'д, КОН'ГО Сме провъзгласилп отъ

Meissen cnSa'Jt8 гесопilriапdе а l'aHen - ~ дена на B~ L'ЖП ваllьо'rо НIl па' Бъл I'НРфН1Л llрtстолъ.
~ ti~)ll ~Гиn pJIbiic еstiше 8ев pianos ~
1f .
(1 exc.ellel1t, qrii ont rt'~u а plusiel1l's re. dJ
.Господа ПрtдставитеАИ 1
'prises des premier8 prix. а аев ехро- ~
Il h
·
·o~.
'-JJ sitioflS inte1'llationales.
~..
1)' зъ седем.'Ь годишпшt пеР ИО 4t) па Нашото цару Ifанье пе мадко
~
Сев pianos s'excellent pai' 1eur :I> pa~oTI~, се н~анравихж' за О.:1агото паН С'l'рапата II за запазвапье'L'О па
~ structuri} Ысп soliq.e, leur ext(H;ieur:tJ пеипаш свооода и незаВlIСИМОС'l'Ь.ЫОЖ.ll:J 'l'ШI важни Д'kЛi:1 н-а'· ц:ърво !l'ВС'l'О
elegant, lellf lege:rete ,.du. toucller et'~ С1'ОН задомав:шьето на Господари, кос;'9 като осигурява за'·\:.БългаРИТll
Jeu-r ton plein et melo<lieux.. Gl'ace :\ ~ една пародиа ДИllас'l'НН, кара вс1шuго )J.8. ГЛО;-l.а съ B'hpa на б~щжщето и
l'urrangelllent pratique cO'llcernallt
d).
..i.la
..
__ ,
" ;Шfl,сЫпes. les.. prix: soht 'les" р1и$О' ci- =:>.' _...
_. . .' - . --,-rN
OtU;-vile; possibles.·~
'Господа ПрtдетавитеJlИ!
."
Рlпsiеuгs pianos ont еЫ I1bja ven- ~
. .
dU8 а Varna par l'епtгешisе dc шоп •. :D
llравнтелс'rво'го Ни е израоотило iI ще внесе па Вашето просв'Ь.
. sieur
~ тено lIзучваllье и о~обрение СЛ'hдующи.'L"В закоilOПрОCIИ'II: llроек'L'Ъ за из-

)i

~.

1ев

~

'М.:в :s п х) А а V А 1\ П А'

СТ\lмбо.l0ВЪ бllol1Ъ

обясненuето ще е пепр-hи'hНllО В'Ъ МАитиката. Пр:шите.1СТВ~ТО 11 Opl'UНlIT'h ку
тъкмо съ ПО.ШТlIката ЩО се опраuдавnтъ
ва топа Jlвмiшевие пп ивбltрате.1ПlIЯ 811.-

"ОIlЪ, KQOTO Ш\h."Ъ т'h сн.щптt op-hД.Щl'ат'ъ.

IЦо I~аж;v.тъ, че пеПОрКМНlI'Г-В

np'hMella

:I~~:В~:;'\~рс~~::,~.:~:!~":-,~~~,р.:~a·1BC~_
.......,v..... ""'.. n '-- ..
,..

Богу

г-пу СтаиБОol10ВУ, страната се

11

радпа па миръ и ТllШJlВа, яшша. се uужда
да се пвмiШIN.ТЪ и1н~ои llplleTII тогапа

СТРОГUЧIШ

пеП'ЬJlНlI вакопи. Н'hиа съ·

11

~

information destrabIe concel'nant 1'30-

11

~ qui еstаlаdisро,Щеll avec.des prix- ~
~. courantsillllstres ef qui donnera toute ~
~ chat ае ces pianos.
~, ,25 -440-3..

.~~~,И_Ч.lIе_т_?, С_Л.·,авu'l'~ и .~о,.~П,.l*а:..!I.~_На_Jllll.!!t_~хОаJш_земп ~

1'.

Гol1упавъ, n сега е уменъ, като пр'hД.1аl'а
НОВ'Ь просктъ, ра.вБIlР!\ се, съ прстеНl\UЯ
ва пО·добъръ. ~ъ псичката T.V.Bil ApaJola

*' бирателенъ ЩЩОНЪj Накопопроек'l'Ъ за ииуществати, за соос'гвеПlIостьта инiише, прu. Tyii, че ЩО се поддържа
~ и за не,ЙНИ'l'.t.
и.змtuеllliЛ и ~аКОlIопроект'Ь за завлад'Iшапьето 11 за дан- сега
на'Шol10ТО, чо държаПlIт-h НСI1ПТ*'
т
патъ равuп ВI1КОIШ u I1l\родбu и онuя,

I,)t

$.

да._,.р_.а_б.О.1.'И

МIJС.11ШЪ, ЧС тогnоn

!

HoeTЬTa.~ ака. С~Щ() въ llаС1'(Щща'l'tL Сесена що.осе внесо на одобрение 11 които па практика се ОКl1нпат'Ъ 1I0удобо·
утвържденне ОТ'Ь Ваша страпа IЮlгi'раК'I'а по ПОС1'роfiката на ЛIШlIлта UСПЪ.ШIJМU, ивм'hпsшат'Ъ се, ва пвеЖДl\пье

~ Uофиа'- Ромапъ.
~
~

иа п6-доБР1l наредби. RalCТo

ГоеПОАа ПрtдетавитеJlИ !

ee~t5t5t-'t5~t5~t5t5t5t5~~t5.

..aBI\XKO,

т.

е., че uапр'hдь авторътъ па вакоиоороCI~та биol1'Ъ по то.1кова УИОJlЪ, та допуст·

,Като сме 'ув'врени, че щ.е оБыlстеe НУЖ'IUОТО ВIшм:апие върху зако- ПЖol1'Ъ
ТI1КЪП'Ъ
недобъръ
аакоп'Ъ,
сега
самъ 1'0
пuпраUJl.,.
I~aKTo
u д/\ ССпоГ.1С"Щ,
fI,

НОПРО~R'l'И'l'·.h 11 прtДЛОiКенна'ra на правителството

Ни

Il

като призоваваме С.1'1.доо., 11/\ тови JlОП'Ъ IJРОCl~ТЪ, Toit що
има претеПЦlI'lТI1 д/\ б .... до по-добър' .. O'l"b

~#~1;.*~<:..~.~*~ot*j(-*1'>~··Божие'го благословение върху ВСИ 1IIШ'I''l, 13и д'hла 11 наЧlIlШIIШI, об}ШЯllамс

~!КНИЖНИНА.·
!~
~. ИСТОРИЯ НА ТЪРГОВИЯТА ~
~~
~

i<

'i-tS
е;

до днесь.

на скоро ще излtзе отъ печатъ.

да се вабраВJI,
8Ю~ОНЪ

~

15 печатни IСОЛИ на S-~a. Цtна 3 лена.
НИ'l'еJI'Sl .въ СВИЩОU'Ь," ';
2-453-1 '

да внесе 'въ Народното Събрание прqеlСТЪ

~ 'ва новъ ивбира.телен;I:;:8aIСОНЪ!

+<

подобни живненн.и лъпросИ. Не (}в·~ч~~~.
чуденъе таlсвоаъ lIопедение на llр~;Ц.t~, ..:r:~

"АМЕРИШСliJI ТАЙН!!"

СТВОТО, особенно на Министерст l1 о го ~a

.

1

ва

Сll0раву'

торесътъ.

та

наи-важенъ аI>:ТЪ, IщIiто IlОД.ТВЖU па 0ц-hнкJ. и всестранна l~pl1TIJKa отъ 110.111'

Не ТI1ЪРД'h ВI1НUМI1ЮЩlJii се съ XlItpa--

UO.lIlTlIlCa

на

l'

на СтамБО.10ва граж

даПlIl~'Ъ ненр-hм-hпио uъ очудпавъс со аа·
ТI1ЦП 11 АН~Шl1Ш початъ. Иi1Ul1рате.шата 1lIlтпа: OT,..\'h п/\ кн.д1, С оотр-hбнмъ нопъ
~ИС'l'ещl, ОЪ еАпа АЪРiКIШ<1 с ОСНОПl10 ус.l0 ШJUllрате.1еu'Ъ аl\1~ОИ'Ь и ТО8И пов'ъ законъ
вие ва ПРaIШ.1НОТО 11 сiюбодuото Уllраж I да uIIna пърпа работа на Г' СтамБО.10113

I

Н!;Щ..IJ~ па . ПО.11IТU'lеСЮi права 11, ко.ШОТО
дае уредена тн.в11 снсте~ш пъ основшш

ВИ'1'С,,1С'l'ВО 11 .JI<tрОДЪ, а, НШl~Ате, ПрUllU·
Te~1eTnOTO го нарежда и ПОЧТlllCрадешlCВ'

та се МЖЧll да го прокара ор-Вэъ своето

пъ

новата

камара,

Ical~o

u

ВI\ЩО

пиенно

г. СтамБО.10ПЪ да IШ дава TlOII повъ ив
бllраТС.1еп1. ашсnнъ,
I

1:

ко('ато ВНnСМ'Ъ

I«МIЩ

той е чопtкъ С'Ъ .1нбеР~ШJl Пn'11\.1а?

. и ниii ИIIС,111IМЪ тысоo IJOЪPXY Т'ha •
пъпроси, които иеводно се JlC1Jp-hЧUI1Т'Ъ
паil'НRl1рtдь. А наШJlтt съобvаЖСВIIЯ ни

гuuорfN.тъ,

че

съвдаваньсто на тови новъ

иаБIlрате.1СНЪ

вакон'Ь с JI!4Чна

ПО.1.'ТИlCа

СС постави СР'hЩу ВСIIЧIШ СllЪШ:И, копто

проекти се иов-Встяпатъ~се распращатъ

I~YBaMe оиii ПРОllсхождеНIIСТО па тови 110В'Ь

уреждаЩ,1:J

па· чисто

прtДll

поис е

за

да

не

може

да

П'ЪРШИ

ПСИ'JКО

оо

по

KO~KO мt~еци отъ 'coe~~~Ta 'гаIшuавar~URо-

г.lаСноёть, а едвам'ъ НЪ'ГРОННОТО С.10ВО

ва ИВУ'Illанъе и КРllТИIса на псички вещи
хора изъ I-Сня~~еството, 110 когато прtд-

н-hмаше нищо n въ rГРОИ(JОТО С.1080) се
llвпtСТЯПR, пъкъ самий проеь,-тъ ще в.тЬве

набнрате.1епъ вакоиъ:

Г ВУЧИol10 проеl~та! та нi;малону~кда отъ мноВ·

~~~~~~~~~~~ф~~*~~

въ КОllституционuа t трана. CN. llр+'ДJJиде·
1111 ср-hщу СДIШЪ МlIвистръ-ор·l,дс1.датс.1Ъ,

.'1ята. си Н'Ь УllРI\В.1епuеТо I Ето l:altЪ тъ..1:

стои ваIЩНЪ ва уреж.цапъе ПО.oI1l1ТllчеСIШ
права 11 ДЛЪЖНОСГI1,. О, тогавъ ГlJобно
мълчание и тайна с.е . пави пърху нег.р

~

прtДi1,J,ОНЪ товипроектъ

(ра ваИ1НI'hнението

на Конституцията

11 ще llв.1tэе отъ Събранието,
като вае'
;\IЪТЪ, :може бн. Вuрочем'Ъ, 'I'N.~и година
Пol1анопет'h на г. Вжтр'hПIНИЯ минпстръ

~ менио дО А. Арнаудопъ, улица· ~
~ .МилаДllllOПСIСi.1" No. 5'27, 13арпа. ~ даже отъ ОффИЦИОВliИТ-В п-Встници.,И с,у. 'Другояче наредени, п-hрпа ни се. Само
' 1 - : - 4 5 2 - 1 , ~ тржби се ПО?Л'Б, че прапитеol1СТIЮТО '6й~10 и· че пеобшшопенно п странно яп.'1ение би

=

OTICO."I·

б-hll1С прtдп. JlСl·О •..

граждан~юi правоотнош~ниа, на' пр. ва- ДUП'Ъ :мtсечъ па пУU.lIIката, да се чуе
IСОНИТ'h ва гражд. сн,.цОПРОИЭВОДСТUО, ва U-hI~ОJl дуиn по иего по-съ пр-hме, не би
договори' и ва,iJ,ължеНIIЯ, \.Щ,~аПЛ.i.lД-hl.!апье. паше.1I1? Но {'-нъ Мшшстръ НI\ В ..... трtш-.
то н давностьт:\ 'му, TOl~aS1;>' пр-hДll Ilt- HIlT'h Дb~1a не обича, DlIДИ се, подобна

С'1'онща се ОТЪ 25 КОдИ. l-Соито отъ ~
• г. г. юшжарит'h, печа,тарит'В lJ.1И ~
друго ll'Blcoe лице, желае да ы'i пв' ~
дадс, ПСIШ се отнесе

lcoiiTO

пре-

Uжтр-hiшшт-В Дo~Jla. I-Согато пр-Вдстои н-В,. бо.шlllнстiiо В'ь Събранието! Да б-hше

11
... съчиftенне :на Ви.1ИЯМЪ I-Co~ua, съ- ~

1

имаше

m-смрЪ'менm&

на г·на Стамбо.10ва. Види се, тови чоп'hК'Ъ
ИIIС.1II само оа IIСКУСТВСПНИ сp-hдстпа., да

КaIСЪПЪ ваlCОНЪ ва

'

r(,

си

Но псп'ню това С"". IJУСТИ прикаВIШ ОТ'Ъ
ДРУГI1Д'h е UJI-

на nбездt.1IlUЦU" u "llp-h3р-hН1I" .1и'!·
ности
... 'Гогавъ nп-hщu хора" и-hма •••
проектътъ аа 11нбпратеJlшш ваконъ е

дu'h седМlЩИ се: р-Вшаriа:1!::8i безвъввратно -ви закь'нъ паu.РJllО С.У. вашiтересуiJан~ ппра

~~~~4~~~~~~~~~.~~
Ij
.'.
~
~
ВА/КНО ! ; '1:
~
KHllJ:'aTa

че U ссга д-hitствующuи

ООSШJlванъсто

ОффllЦUа.'lСНЪ xapa[~TCp'ь.

HlIe'l'O

година KaKЪ~ с.е оБЛUЦАЪрiКаВ'liи.~)45.}(iI- пи ВI1I~онъ-l~ОНСТНТУЦI1НТR,-нейнотоу."IИонеНъ·вае1&ъ,'Iсакъ "се о~ади IЩl\~tне- режданье съ особlJIIЪ ВfllСОНЪ е выlосъъ
нието Н(СТ\ЫiС'1'1;IтУци~та и как:ъ въ eAtHJ,- llакъ отъ първостепенна пажностъ. ~Ъ' то·

$1'

.

.~~-:v:-:v:;v;-:v:;у;~~~:V:~~~~~ffiН.у;~~~~

п р-hнелъ СЪ МЪ оТЪ РУССIСИ

.'.

Не е стаПQ.ЛЪ пръвъ п,у,тъ 110добtНЪ
,: I СЮрПрИ;ЗЪ . -SЪol1гар!ЧI'ЪТЪ помни,. мин,v.дата

. '

.

I

интересна нопость: оравитеЛС1'вотоiu,-В.л:О

.;t

'.

при

теНЦIJJlта да е П1)-добъръ,

И ТН,ВИ-ГОДИIШI<?ТО Тронно Слово
иал'hdе IlР'hдъ бълг,арскиа сп-hтъ СЪ пр-В-

!~

~ ,
JI\:слающит-h да си БYi доста~ DJж,тъ Нiжа се отнеu,У.тъ AdC'bcTa-

!
i

д

/~mOMвpий ~893 ги ,

НОВЪ И3ШIРАТЕЛЕflЪ 3АНОНЪ.

'Гърговско и 'l'VИIсласспо <lИлище ~
'въ Свищопъ,
,
1St

~.

.,

О

и гараl1'ГIlРУЮЩЪ ивБОР1l0ТО нрапо,

0+

1

'Itнигата ще има повече отъ

r

_;)

I~OTO оня,

Състuвилъ И ивдава Л. I1ая~!
~08~, директоръ на Д~ржавното
{
у
§)l~

. 0

~

1

Всичкитt наРОАИ ОТЪ наи-старо врБме ~

\
1
\

,г.
СО!р'uя,

~>1-

на

+: .

lIървата Сесена на се,J,ИОТО оБИКПОВСНlIО Народно (JъораНlIе за открита. ссга д'hitСТ'nУЮЩШI. Нс трtбl1а, Прll туй,

611.10, areo той обяв-hше проекта

си сега

Г-нъ Стамбо.10В'Ъ се осигури съ D.'1aCТb

та чр'hвъ единия канмъ-БО.1ШИПСТВОТО

иа .в-hрни и llyhдапни оартивапи" пъ На
родното Събрание. Оспг,у'ри се, ра.вбllра

се, ор'hдъ очит'h иа вс'hкиг.О въ иаборnп
на 18 й IОol1IIЙ Т. 1', чр1>i1Ъ'uаIrhcт.па пече

'своя С11стема11 съ поиоiцЪтl.t ва' A1iiiCT~

ЧЕРНО МОРЕ"

Am,... ··.~2~
~'.
RУЮЩИЯ още Иl)бирателенъ iЗакон'Ь. Отъ ТН.'Ш CTpnJIa той, съ отбрани СЛ'hпи
партивапи, ДОСТОЙНИ да lЫ'hвжтъ 110 име
пъ историята

ни ва проучваНЬ6

отъ ПОТО}ЩИТЪ

НfJ,

е вече

-

и 8нание

сигуренъ,

като топъ. Но' отъ Аа'/; СТ!lани трohБВI\

да се оспгу})яuа един'!> Мf1Нистръ-пр'hдс'h

Дf\тель-още и. отъ 1~opOHI\Ta, ващото
RОНСТИТУДИnТ,а И е дала право да увал

111ша министрп. ВСlIч(сата работа на г·на
Стамболова, прочее, е вече да се OCI(ry'
ри и OT~ Яороnаrnа. Ех'Ь, да можоше г.
Стамболопъ да ивм~нц-и.~uя Jлеuъ отъ

ЕОНСТИТУJ\ията, който дава праuо на !еня·
ва да сваля министри! Д'\ ли не е пuяи
СЛИЛ'Ь

той и

върху този членъ, когато

е драсквлъ толковъ членове при съставя

нье'го на историчес~ото си пр-Вдложение

ва ИiJм-Ввенпя пъ Кnпс'rатудиятu? Ще
кажете) ,)артк.къ туй би било съпсohмъ
,НЪ}IЪ отъ не-Вка '&оuс'гитуция", но рабо
тата е само, че не би се съглаСИJ1а Itoроната, а никакъ не че 1'. Стамболонъ
не би ·IIСКЛЛЪ Аа властпува IJ бевъ nc'hKa
КОНСТИТУЦИЯ и 'lе ие бlJ МОl'"Ьлъ да про

кара Д!\~Ke и таIСВОВЪ

ивм-Внение пр-hнъ

има властьта на p,y,J~a.

щил си брой!даваме M~CTO ва говоримото и!3в-Нстие

и да е

Ito,]IKoTO

.8, съ пъ.лно съзнание, че проектираното списа

прост'ь, и CJ!абъ българивътъ, не е поне
толкова глуuавъ,
икnномическа

И

вие ще бтде АОСТОЙНО, пр-Впоржчваие го НI1 чи

81), да отива право I~ЪМ'Ъ

ПОJlитиqеска

::тате.лит-В си, да се аБОНIIратъ.

пропn.с.ть,

,

то 1111. 'Коровата въ такива УСJJ.ОВИЯ, BC-В~
внав,

че

приttомниМ:ъ

има

ващо:

доста е

Aft. си

статиит'h ),Еu;сnлоаmацuяmn.

с3 u.нетоnа Rнлаа4' и прч. -:- Г-нъ Стам
ооловъ тр~бuа да ,е ПРЪСМ-ВТНr~JJ.'Ь, че
:КОрона'га може да го уволни сл"6Д() aalCpuваnъвmо

ва

тiyiЗИ

с'ессия,

б-Вше 1'0 УВО.J1lJила прi>ди

ващото

aI<:o

ОТI~риваньето,

явяваше се нужда да се растури камара-

. та, а тогаэъ н\,вит-В \1вбори идi>хiYi току
с..,i.дъ ~ 'м',hсеца - мвогокжс'Ь СРОI~Ъ зn
U})Иl'отвяltье почва на uротuвни г. Отам-

БО.'1013У' избори,.. пp-hдъ видъ на ск.ществу'

ющитi>

llt.ГОВИ пpi>СТN.пни партизански
mat1&lI и мнозина 'недостоiiни ЧИНОВНИЦИ

въ в.Jiастьта. Ако ItopOHaTa го уволни
CJ1-hА~ сес(~ията, ЩU се . има вр-Вме ц'hла

година' до раtYгуряпьето на камарата, I~O-

,

'

,

о

v

ато ще се, ,;,открие.· чак',Ь' В"Ь. I<:ТОМВрИИ
94' годинз, 'та'
i)ii"прi)тивни~: 'И8-;~'
бори' би: '6и'0713 сиг)·Iша. CM'hTa ги ~. Отам БOJIОВЪ ,'Z-Вви работици и ва туй ето ВИ
Г~·,'ка,.къбърSа·И;"'в-Врпа.Й'rе', MHOI'O бърва'
.

noCiuaTB

~)IОПЪ' uв'бирателенъ_ttонъ па ржка,
Еат6 първа ра.бота въ п'Ъ~ к'амара. ръ
,този· i!t\К(jВ.Ъ ТОЙ' кавва. ва tt6Рt!Пi1ТВ: "ще

"Свободно

C.'l080"

Cp-ПЩНiYiхме
f' би.'lО

'

им:аJlО пр-Вмеllа l\ С~'1учаи.

когато праИll-

г, Вратца.

телствата r"к се виждалu' в~ 1t!JЖ,~а да

IIiн~ои ПОЛИ'1'ичеСI~И В:ll~ОНИ, НЪ:

ARA,'iT'b

.1.

цолвата на иародlt 11 въ ВР'I3Д1t

б

на

ce)u
си, Дf\НО тоэп избllрltтеленъЩ1.L~ОНЪ OiYiAe!
въ ДЪЙСТlIllТt:'J1НОСТЬ РДIIНЪ' ОТ'Ь 'г-Вх'Ь, 'f(
на българския вародъ ще б,у.д~ длъж /
ность 'ГОГШJЪ да го пави, като очит-В сн,1

И дn не допуща

ВИД\lМЪ 'ШI<:она,

.

reато·.

П8М-Вllепието му.

пакъ ще l'IЩ,,})Ш\1Ъ.

Гuсподинъ ВраТЧIIНСКПЛ O[tp. УпраВП'J'е.АЪ

съ прi;АПl1свнuето си

0I)'i4695 Ъ1ll съобщи, rie г-нъ
ыпIuтръ-прllАu'вАа'гс.'lъъ ~ удобрп.лъ и пр1то,

р;v,ч/мъ С.'lllAjЮЩI1Т-В .'lпца, които трМва да се

IIзб~ратъ отъ Нра'гчаНСI~ата око.ШЯ за депута'ги

за ОБIШ. Народно Оъбрание, ШIепно: Цено Ае
о!щовъ, ВИКO.'lа ИU8НОВЪ 11 IОрданъ ЮрдаlJОВЪ
0'1'1. г. ТЪРН080.

'Гqва като Ви съобщава мъ прiШОрiY,чамъ Ви

Г-IIе в:меl'е, да съобщите

на ч.леновет h отъ .nu-

.=:;=============:;;;::=~;;;;-'=~'"'~,;;;--":';-==-,,:;;--;;,;;:~,берu,nното бюро*', че Т'В СЪПМ'ветно съ Вази тръб-

СЕД1'1~lrични

'·'па. Аа д-lа'tСТНУПIIТЪ

'.

БФ lТФЖ1КИ
U~l U

О ко ..\. НачаЛНIIКЪ:

.

i

ШумimС1l:ИИ окр. управитe.tъ, г пъ

iI

ИВ8НОВЪ, е оmЧUCJIеК?i; а на

м'hстеllЪ

ХаСКОВсltийтъ

A1'hCTOTO

окр.

МУ е прi>·

упраВlIте.'IЬ Г-нЪ

Rпровъ.
Като знаемъ г-на Европа по хасковскитъ
IIвБОрJJ,
пр'hдуб-Вждава~lе
се, че tuуменс1l:1I:Г-Р
градски втори избори ще б,1>АiYiТ'Ь жестоки. Об:

ръщаме вныrанието на БЪ.'lгаРСltIlЯ

IJВ,!>тъ вър'

ху тия изБОрJJ, ако първитh не. се УТВЪРА1iYir'Ь
отъ г. мпнистрана Вd'iтр-Вшнит-В Рабо'rа, KaltTO
е Aa.'lo мнi>ние ПОСТОJJН; Ruммпссия.

-- Бургазский в. nГ.'lасъ отъ ИСТОI~Ъ ц; ~

е зае.лъ съ ('ДИНЪ капита..1енъ

въПросъ,

li:ОЙ1'О,

струва ПИ се, ще из.л-tзе босо разисканъ. "Г)\!iul,
от). Истокъ" се повдига

проти Въ

11.

сж.ществу~~

НЪОТО. на Оli:ртж. съв-Бти съ тi>хнит-Б поеТОЯI1Н"
КОММIIССИИ, като беЗПО.'lезни и даже BP~AII~ ч·

ItономичеСItИ. До като Qще раЗПСli:/J8 ТОЗИ нъф
росъ, ний p'hKoxMe да 'Му НQПО~IlIИМЪ еА.НО II-ВЩР,

за да се позанимае п: съ цого, [(a'1'O. се

е .Ii(ы~.

•

Вош'!> лафъ у смо IIибер. бюро

Иончевъ.

Оп.лаквапилта,

които

YMa.'lO-

се отправя тъ ОТ:Ь

на

се.лението до Държавния r.'laBa противъ пар
тизанствующит-R държавн!! ВАасти,' не се сра
мува да

ТВЪрДIl,

че

всu'щu

оплаквания сж се

прав-В.'lИ се отъ раава.лени и НИЩОЖ1Il1 хора (не

C.<1l. H'hMa СЪМ!I'hние, .'lюбими тулумбаджии "рав
ноправии" граждани .• ).
Питаме "Свобода": оплакванията, които се
ОТ\1равихж. АО Н. Ц, В. Килаа на 4-й и 5-1'1 Сеп
те'Мврии по градскит-В iiJбори' n~ Варна, 01 Ъ
Кal~ВИ хора бi>хж? О 1'Ъ раава.'lеuи и нищожни
ХОра. .ли? Мо'Гжтъ ля: г-да закупенит'h l1исачи
въ "Свобода" Аа обърнж.тъ
даже обущата на
т-nаи тукаШI!И хора, които се ОПJlа1l:вахiYi за на-

силилта въ изБОрИ'1'i>?
.
Та засрам-hте се, бе развратници\ Ако H'hМате каКао да. отговарлте, щtо сте се НlШ-ВрП.'lИ
Jta Т-ВСIJО, иеА-Пй'rе поне възБУЖАА иа Bci>Ka крач
'ка общо'rо пр-Взр-В,iие n неrОДоьание\ Въ този
си п,v.ТЬ вий ще AOItapaTe ужасни врi>мепа. И
та1l:ива дебми очи\

МНОЗИIJа абонатu TOli:Y се оnлаКI3ВТЪ въ

-

аА\шнцстрацил'rа ни, чене сж по.лучв:ци н-Вкои
броеве отъ B'h(~TIIQRa НИ. Своевр'!>меннит.в подоб
ни

писма

се

УАов.\еТlюрлватъ

съ

повторно

пра·

съuбщава. за. ВIlI~ние.

Маllж.лиИ'rъ нп: брой nозаКЖСI!'h по по·

-

АЪРжа.вно уnраtМ.ение. ОЪ8АаВIIВЫ1» н..,j),~РА

Щl\та, защото вечеръта по'

ОпПо8Пцtiя".

щпнското саМО,}'ПР88.'lенпе, Ако.,се up-в~aXH~

Отанцилта, че би.'lО В'Iче KlfiClIO 8а пря:еманье.
Стопанинътъ ни се оп.лака писмевио на г. На·

.

нит-В СЪR-ВТИ е ИЗИС(ta1IО отъ ПРИRфl~~';~'8а~ •
окр. съв-Вти и се пов-hрlЖТЬ -А'ВАата. му' на" Ос .~-

Не вваем'Ь ~ще какв!> с'Ъ,цЪР'IЩ про., бе~во

~KТЪTЪ ва J!вбирателен'Ь, ваконъ, но, ако

cToaafl'CECo ОТАiмение ВЪ
общинсltото ИI1 са1fOуарав.леllие

ОIt~'прав.t~~ 'i
c~ УНIlЩ'~вд.

пе се'ЛiYiжем~ Въ', размиnt.ilеНВflта СИ, Роа " почти съвс'hмъ Фзктичесв:и, ВJlастъта се. ~~p•.
ще 1JA'iAe .нnого дu6'epaдen~ "Hapoдen~, за .лиэира още повеЧt въ праВlIте.'lСТiJQТО ~>А(Ж~~~
дв- може дn.' СПолуt1Ва, чр1>в'Ь пего ОП110- Аа монархичеСКII рсжпм:ъ, lIа A'IMo,&o.~a'ro. •. ~11;

.

..

оицията пъ. иабuри.

г

.

..,.

про'гивъ, би тр'hбва.tо дзсе

шщ пр'hдъ себе.си петь l'ОДИНИ, .само

спитванъето на неэаВJIсиыи достоЙII.',Uр,,"к'rtрИ

сл1>д"J. ROито ще }(у потp-hбва избирател-

у оБЩИНСКII'1'-D ни U.'lИ

ниitтъ ваконъ, ако OiYiAC на 'власть

новници.

га за сега допьлниТе~шU· ивбори
'ОК(МО 1О
ши"
'.

а се.

и'ма 80.

ду. ROи:го .. ще може да про-

.

кара ICaI<:Ъ да е. ОЛ']1f(О13атслнu, на -влас IЪ

то~и ВRlеон'Ь не му тр'hБВI1 вече таrC'QUЪ; напротивъ, тJ!hбва му MnOrO J1ибераленъ, .~.
cJIучай Щ\ паданье'от'Ь BJJaC'l'b; Другояче
ИИЙ не ОП
м
~.

д YJll,a едасъдържанопииваконь,
МаIC,арт. Аа пе сме го вид'hJlИ още. А (сол ко

..

ще· се· раВJlПГfШfЖТЪ

грижи~1s·t1Me~ito

-В'Ъ Стамболовъ за аапазвань~'саЫОУiТраВ.'lението (ЧJ{~Р:n'ъr.,.

сега

ОКl'жжви' , ,~БОI)НП: \tи.

Така щото, Г.'lеданъ въпросътъ въ ОС·lIовИт-h

си, ПРИВЦQ~I1а.'lНО. НI(1I:aKЪ не бива Аа у!tищожа·

ваме този ипститy-r.ъ, а Аа го въз.nисииъ . и по-

ставимъ ва нуждната висота, за Аа бн.де no~e

зенъ, Сега' Т'hсж" такива беапо.лез.ни, аащото
праВИ'1'е.лството си е запазило право пр'hдъ Y~HU

народни пр'!;дставители да се бърка въ ВСИЧSЦ·
т'!> ,имъ работи. аа да не може да иаЛ'kJе н'вкое

независи~о рi>шение противъ же.ланията ,:'на
правите.лството.
Осв-Виъ това въамутитеJlн&та

правитеJJ.ствен;

систеAIа на паборит'h отстранява. ВЪ3МОЖНОС'1'ьта,

п-Всl'ПИЦИ, чег. Стамболовъ биJJ.Ъ повече
своБОДОJ1юБиnъи патриотъ, когато с'гра-

да се състави Т'l>.\o се оп способни и ДОСТОЙIНJ
хора, каквито може да се наы-Врватъ пъ вс·!;·

вата била' спокойна!

НС'

О г..

тамБО~10Вт., каюютu и да нап-

рапи) има протипъ' себе, си пече самото

~р-Вие и ?рnсницата си. Да приготвя той
RaКВИТО

ще заItQНИ и·· планопе"

паlC'Ъ ще

падне 11 ~e падне. ,'<иеItуствеliНОТО
ИСIсуственно

и не може да стане

веПНQ",ксъвр-Виепво,

си е

естест

съгласно съ народпа

та"ВО~1Я u желание. Оамъ г. СтамБО.'10ВЪ

щ~ тр'hбпа да го БОJlИ ва едно мtстице,
ГА-nТО пе може да си помогне,' '1'ова :мъ
стице е

ПОЛIIТlIчеСIСИИТЪ

характеръ

ва

БЪЛl'арина. Еогато г. Стамболов'Ъ падне
отъ ПЛnСТЬ'rа, BtMa да има сл-Вдъ 3 M'hсеци подnръ вего нито

10

партивани.3а

.ца И1'l1а, ТОЙ пе трtбпаше да прави тови

ки 01l:РЖГЪ.

тъй на KpaTltO 'даваые на' Г.tасъ отъ ИСТО1tЪ" за знание п а1l:0

обича, в:' рааис&в&нье въ,почнттия:му вънРоСЬ-.,
_. Списанието "Женс(шй Св-Втъ" ~ъ2~-я

си брой съобщам, че готви "АJUtGНЙХ?i ба 1891:
годulЮ", въ в:ойто ще вл-Вза..тъ: "Аоыашен'Ь бюд-,

жетъ ~ ежедневво счетоводство (защо !le' ,cf'bT,(a,?)
за АОnШИПТ'k разноски пр-Взъ 1894 rOAUH:l, гд~
то АоиаКЩIЯта вс'hкой день ще записва и нар6Ж"
да
ежеАнеВПIIтБ, ежем'hсечнит-Б и годuшната
J
CJ(-Втки , "дi>тивска хигиена" отг.ледuав~е и въс

аитан~е",

ужасни гонения и пр'hСJJ.'hДRапця.

Може

даже г., СтамболопЪ' да унищо~~и всички
свои жестО1~И, несправедливи,

C'~IJ ВI\ICОПИ и да JIзл-Вве

да

се

партuван

бори въ

ОПП08ИЦИSJ. Но паIСЪ толlro8'Ь •. Г-пъ Отам
БОЛ0ВЪ е оск.денъ O'l'Ъ 'българскип CB'h.
стевъ ев1>тъ и той ще се уб'hди въ туи,

~OI,'aTO ПО~'ЬРСЦ uарТllsаапт'h СП, бев'Ь,ца

"рецепти

за лстиа", 1!ДОЫ~ШНIi иеди-

цина" и прч.'

,
Ний сърадваме "Жецскпй Св-Втъ" 8а i10-

.\езната ТN>З1l· работа И пр'i1t10рж.ЧВRме на чи1оа·
те.\ит1I си roT~eBaтa аа туй oILотария ва .нова
roдпва

несноеен'Ь ваемъ, това I1вм-Впение па теон

ституцията) т-Вsи страшеи ваКQНИ, т-Взи

, '

Тtаи си рааМВШJl0НИЛ

.
Г-нъ .А. llалковъ,

дпректоръ

R,a Сви

ЩОВСlCото Търговско УЧII.'lltще, 11sдaBa "История
'Са таргОбl4Jlmа

ва BCl(tl.l(Umw·

наради

от,

старо

вр!ме и до днесь." ОБИ'1аме да B'hpBaMe, че~ру
дътъ иа г. ПaJIItова ще бiYiде сериозенъ, и на
ПЪ..1но

-- Г-Аа С. О. Бобчеtr6 И М. 11в. Ма;'fжарО(l?i,

реАаh."ТОРИ ва списанието "ЮРВАИ'lескuii Пр'hг.
~еАЪ" въ llAовднвъ, ГolLасbl'iТЪ да иадаоатъ оп

иова rо.\ина още вАНО списание "EuгapCRa Обир

,.а 1&, .,_ ~oe'fO СА UЗAIМU

..

pvui>cTue, В-ъ иастоа.

Bf>Me

страЮща се

пикакво

конституционно

прави.llО,

че Аоб.

ро'го 'гр'!>БВII.'lО Аа се отдава П8 Короната, а М
Шt;то-на uравите.'lСТВОТО, Съвс'!>мъ 118 ПРОТИ8Ъ,
ний искаме, като публицисти, щото и КIIЯ3ЪТЪ

,

въ граНИЦII'г'h на СI:IОПТ'!> КОНСТИТУЦII0llНИ права
и А.'l'ЪЖНОСl'И, Аа 6ЖАе чистосъв-Встенъ B.'laA'h:
те.,ь, И, ако не бтАе, не си ПОП.illOваме, по АЛЪЖ
ность. Не разбираме ний, защо Аа се крие ло.

шето З8АЪ АУ~1ИТ-В "свящешщ и неI1РШЩСНО8СН_
на ОСОба," ItOгато ТiYiзи Особа се ItЪ.'lНd въ пра
вата и Д.'lЪЖНОl:ТИТ'!> си. Ако КIIЛ3ЪТЪ изм'Jщи
на К.lетвата Си, тр'hбl:lа да му МЪJlЧИМЪ ли? Ако
Rнязътъ не се грижи З8 нирода C~I" тр'БGва ;'\а
мук<1ы1.'lи?? Не, l'РЭЖ,\анственностъта Високо про
тестира ср-Вщу

М'Ь.'lчаНI1~,

BctItO

като неАОСТОШIСТВО

ItaTo

ПОАЪ

-

.'lакеЙство

та[щва

и1.1енн~

прави.'lО, ний не ще се
нито поколебаемъ да
изобличииъ Iсаква да е неправда, та ако' ще да
е T./l и отъ RopoHaTa, и НИI~ой заrtUll'Ь 1JU е въ
ПО.'lожеllие

да

ии

накаже

за

праl!Аата,

въ ОПР-ВА'h.леllа ~Орма. Но, право,

Ilсrщзаllа

ний

HtMIIMe

ПОНt: до сега защо да нападаме КllJJза. nСtJобода"
ИЗВ.'lИ'Jа. отъ

еД!lО

И!iше

брой (по о'гговора на

и:зопач,щ

антр~Филе въ МИllтЛИiI

Н. Ц. Н. IСЪМЪ

llIyMeH.

думата

~

пи:

llИИ

,

не

казахме

"КIIЯЗЪТЪ пр-Ядпочита едно CTaMUO.'lOBctco прави
Te.Ac'ruo", а 1I:азахме; "nр'Ьстоu да nР'Ьi)nочсmс
ако вс/tЧКО .iltUc.neHO от?> нас?> е така. 11 И CB'ЬP~
ШИХ~ld антреФIJ.'lОТО

си съ

"ще БИДIШЪ."

саыъ в. "ОвоБОАа", маEtаръ Аа СИ вади

зеиъ, Ht1l:aItoь несигурно,
:<.
ТЪп, а

че не е

Но и

таI~ВО3Ъ

заlt.'lЮ'lеllие аа насъ, пуща го се-пакъ

като гу

з:!щото Аобр'h

разбира

, , '
само ж"мае да заО.'lуждава чита-

те.лИ'l''h си.

HeIta споме1!емъ, че е заблуждение и ТБЪр

деиьето оть "Свобода" за че Кнлзътъ не
би.'l'Ь "мировий СтДИЛ", та Аа се праща'.гъ Нему
ОП.'lаli:вания. qитате.'lЪ'ГЪ трtбва да са припомни,
че RОН!lТИТJщията пр'hдвижда да се ОП.'lакватъ
да се MO.Ahh.TOЬ на Кнлза граЖАапит:Б.
е туй постаНОВ.'lение въ Конституцията?
зътъ не е »мировий СiYiАИЛ" Аа, но

3ащо
Кнл
Той е

JJ

ГОСПОАаръ. На .Rняза се I)flлаItва всtкой за БС8

ваконuята на правите.лството, на

Iмастит'!>, за

щото Rнязът'Ь не е сiнша, 1tOraTO ииа право дa~

..

уво 'lНлва

министри

ТР'Ббва да
харчимъ

пари

и Аа

растурл

Itаъшра.

рl1збере.· вс-Вrщit
не

за Аа

.'lак~Й,

УГОЖАавзме

а да ИЗрll.8ИМЪ убъжденпята

че ШН!:

ны.СИ.'lни"

си, да С.'lужимъ на

си,;tНИ'1'-В J'ражданинъ. Ний C~le Аостатъ'1ИО си.л·
ни, за да н-Вмаме НУЖАа и c'1'pax'!> отъ СИ.'lНИ.

ПоIt.лОНJlВ8ме се само и IIС1l:.'lючително па l'руба
та СИ.'lа, защото съ груба сиJtа нi>иаме Нlша1l:ва

ра 101'a, 8а да ~ ИМаме И ний. Когато ний поч.
He~!ъ . да нападаме l\.H./laa, не ще се св'внимъ

,ОТ,:!> ,.ОвоБОАа~'С,:ц.\" :~'rOЬ ,си.,\~Il."

7

~aca не c~ поне· ОТЪ

по добра во.ля на г. Нача.'lrIика,

бода Ц' .хората,

които могжтъ

( :..... Не сме криви

Вllновато

ний, КаТО' вече и в'врваме, че

г. СгамБОЛQВЪ; Не е, разбира се,

държавното

уqр-Вждение~' пощата

~-

по

туй

молимъ

онил,

съ· по

петъ

восъчни

печата (по

слимъ, може Да ,се надвие на беао6рааията,
.... " .
...

Е,ЩНЪ ГОСПUДIIНЪ отъ Пр-ВC.'lавъ, иъtето
У~Iъ.лчаваъ(е

отъ

У'1тивость,

п.латн..\ъ

въ те.леграФ[Iaта станция I .'l6ВЪ и 25 ст., за да
пи докаже, че е достатъчио г.луrtав'ь. Те.л.сгра

фира ни, че ПОЗДраВoILлва Варна съ новия пом.

1I:tleTa, ~ойто, епоред'Ь вего. би.л & аа сраиъ и ао
аорь на града. - Св~ашь, открилъ Аиерик&,'<tIе'
бърза да обали

съ те.'lеграииа

t•.•

-

МО.'lПМJ>

1."1>

жп, а ва

ТОЗи С.'lУХЪ
и Аа е

рас·

по.лагаЫ8 съ хазни и баншr. Агев'rИТ~ костуватъ
Cl~IYiHe, !!ОКО ги IJраЩalJf8 по градоает-h.Яащо, най

аети'h, Аа не си tJ,.\aIЦa ~с-hltQil

шшраво

въ

ад

министрациятj), H~ ~-ВСТНИRа? ЩО.'lИМЪ. Op'hACTB~"

та нй се ИС'1е.pnватъ,

защото

му

не ('~ неисqерпае~

, МИ. Ако не се п.\аща, ниil: H-В1\Jа1\Jе намo:nрение да
ct! СЪСJiluваие, И материа.лНD и Физичес~и, -ra по

с..\'В да проси мъ и да сва,,\яме тапка ва .лакеи,
1\ ще пр'hАпочетем'Ь Аа си аатворпиъ П-ВСТПиКа,
Д'ава...fС BptMc достатr,чЖJ, 8C'lмu.мy, щomо ДО НО8а
година неnрt.мtюю да се 'UCn.:taTU. А онил Г-АЗ,
l.Wито llСll:aТЪ b-ВстниRЪ, пека пе си ааЧИТаТъ
ТРУА. шщрШс'f;nпо да придрymaватъ ПОРЖ-'Iката.

се Г.'lасiмъ

тьрновс[щйтъ

И отъ тукъ си ПОЗВОЛЯ8а~{е

в(щчко

възможно

чеС1l:а България.

да мис

въ

нюрата

патриоти"

Тl'i>бв~ Аа призваемъ

още, ~e

г. Драсовъ не е нито тъй ВИСU1l:0Ъ1'hренъ Аа МИ~·~
ПОРТФеlI.'lЪ,

че на заминаваньевъ
пакъ IIОЩUО

аащото

знаем,

отпускъ пр'hзъРуссе,т й

даже б-hше мо.ли.лъ г·на

д-ръ

пос'вщение,

Вачова

да

не

го

въ eA'JO
оставя тъ

бевъ с~ужба, 0.11:0 т-В АОЙДiY.тъ на в.\асть сл~дъ
очакваното

падаНЬ6 на

гО' OrамБО.'lова,

чов-ВItъ, който се мо",и даже и на

Таli:ЪВЪ

ОUП03ИЦИ1fта

sa C.'l:'уЖба още отсега) разбира се, не може Аа е
nИСОltои1зренъ,

Г. аБОВА"!l1т-hс1t да ии се

1'.

АобрЬ ~Ha1it.n,. че ний не

r.t'heToTo

.'lпмъj че тоЙ н-Rиа Аа става министръ, КОЛItОТО

постъ

\ •.. _ •• _~J; •.• .;. ,

исп.лат~тъ.

си. 311 неео имаше C.?lухъ въ града, че щk.лъ да

.\и "за, мивистерСItИ

(

ва когото

Драсоnъ, Oli:p. тун:ъ управите~,

въ ОТПУСltъ, се въав'ы'жiYi на поста

Г*IIЪ Щърбаковъ. 1'-нъ Драсовъ се СЪРД'ВЛЪ на

8iГ.лит'h и СР'кдата на 1l.'l!tKa). Ако щжтъ, мог.а.тъ
да ис[~атъ. (1 обратва раСПИСltа. Само тъй, ми

-

Г·нъ

-

които бi>mе

кокто НИ пишжтъ,

Аа ве ~ABaTЪ писиата си прости, а пр.fшорн..чави
\1 запечатани

Въ l'рада НИ B.'laAt,e O'l'AaRHa доста хубаво'
ВР'ЕМе, Boьap'hll:U сн1>ГОН8Т-В на югъ.

Ma[~apъ

натискъ.

3:1.

М'Бст.ни.

бжде повиканъ за МИ:НИСТРЪ'ИR 1)6ЩII'1''h Граде'

а H-n1l:0И нейни безсъв-Встни '1иновници,
и

отъ

най-сет

y.JIec"

корреспондеНЦltята ни още не пр-Встава да се
че'1'е са.мо отъ насъ. В[iИl>(аВl\хме още ОТЪ кога

то б-Вше тун:а.

да разбиратъ

Поqакайте,

н'!>, и ще ВИА(fI:С:' Пnи не пишемъ ПО поржчка,
а по наqъртаlIа· \I0бственнI\ программа пъ В.СИ'111:0.

b-hстнИ кътъ, НJl

се приемаше и по 8 '( ПО 9 часа вечерь, за
пение и 'беэвр'hдна ус.луж..\ивость.

НllTO uъкъще"

питаме "СI30б. Слово", съ което 1I1IMI\M6' lIИТО 'за
ТрП пари работа.-Но, помн-Вте, ний не ще па
падаме Rнлзз, 8ащоmо нс atJ1aa~(e, 'te Той 'Щ6
ТЛШ'lе Д'n'tжностuт'Ь Ot', Не с;Ь: само около "Сво

чалника на С'rанцията зl.\, този мучаЙ. Напр'hдъ,

•. ,

-

претенциозенъ

заъrинистеРСЮI

.

"Своо. O.'l'OBO" споменува за

телеграм

мит'h иа l1-Я1tого си "Ушевъ" отъ Варна, че пи
ТВ.'l'Ь защо държавни учите.'lU,
отекари

и пра13ИТ.

депутати

общински бl1б.'lИ

ПИШ0.'l11

въ поли

тичеСRI1 )'I'1итнпци ОППОЗПЦИОIIНJJ.

!Iо~итически БЪ.'lгарс~и в'hстникъ въ Вар

на е саыо nq:ePHO MOpt·",. а пи(f Аобр-В .знаемъ,
ч.е подоэиратъ п-Вкои

.'llща

П-В(,'ТНIJ~ нп, саыо защото

. ва

СЪТРУАНИЦИВЪ

И!lj:а.Ш

uеОСТf)рожnост~та да се вижлатъ
панина нп. nДържавни учите.ли

Ивана. Ивановъ, КОрОТО

Ц

С.'lабостьта U '

Мбр'h съ сто·
разбиратъ р-на

1I:ръщаВЦ:8i за "Прt

l'.'lоВДОвъ" , Н/1ШИЙ н1щоrа рецеП36НТЬ, ца ПОООАЪ

на книжовнит'!> б'!>.\-hжк:и В'1> B-ВСТlllща ни. "Об.

СИ съ абонаментната стоЙность. Невависииитi>

щински биб.лиотекарu" раз6иратъ

абонатиТ'h сп. RO.'lKOТO ТБ

девь общински биб.'lиотекарь г. АИТОIIЪ Митовъ,
а J)правит.де.путати" раз'биратъ г. Кр. Ив. Ыир"

вжтшЩИ н-Вма М'Ъ Кo:vi,ll,-Б Аа чакатъ, осsi>нь отъ

тo~&oвa ще ца

n

биватъ 88:куратни,

u.езависими

ПОВ'ra'раме: ""О.4шмtl.

-

ПО.'lезенъ

своя

тересит'!> си, се обl'ъща отъ "Свобода" за про
тивникъ на Княза! Ний н-Ямаме нужда 01'Ъ у_
роцпт-Я на "Свобода" и, ако искате, не призна.

подо5НJJ ДЪРЖ~I1IIИ, рабрти,

.ё j"Sо.Jtп иШЪ , по . гледай кан'i>въ пвбира.

тме:въ \ ваfCОНЪ ще- си Ifdставя за ·въ

вс-Нка

б.шжнил си, на наРОАа си, като независимъ отъ

ВИ.'lЪ вече.
,
щавъе, а АРУГИ заК.YiСII'В.ilИ не се УДОВАетворл'
'~'. Ний още МИНiYi.'l8та година МИС.'lихме А!},
патъ. Казвали сме много ПiYiТИ, 'Ie ве ни е въ
А8А емъ ёАн'а "по 1iiаможноt!fi"'t6ifrti''''''':~м'iIТtt' .' ·mr~~Хt'''''!1е·пр8.tФi.!ie;--'J'Jb 'tt&д'h~се'-ГУ91ЖТ'fJ'-П""
прихода ирасхода И.'lП По..1зат& и':' BP'kAa .
най, се .rtУАItй'ь. Впие JlВИ.ли веАИЪЖЪ, че або·
единъ ОКрiliГЪ, като прим-Връ; отъ·. СJr>Щ• •
lН1ТЪ, който не е П<МУ'1И.'l1> н'!>кой брой, тр'hбва
. ьето ва оКртЖНИтi> CЪO'hTIf, ИJt~"ва
Аа се оnлаltвав':Ь ста.ВЦ.I./lта на мЪстожите.'lСТ110
вахме сж.щото ааК,;\юiение~ щ~:tА'8.>Iа .
ТО си, 'И, ам не .се УАовллтворява, тога.аъ да ви

ов:р. съв'hти да се_ пр-Пnешьтъ въ'F()~Р~ ж4 а' (,
..1еВJJЯ. Но sси'llW туй отива. nplilItQ "B'-'T~ .
JJORBJlTB нача.tа на нашето· кщtститi4riо~'

на

жеското "раво, {\а сва.'lЛ Itilбинетъ, и се старае
всячеСltи ла доказва уб'l;~~денията си, а не ИН

да се

(Ред. "Св. Слово").

В. "Сl:lобода", като се МтЧИ да

важи

В'ВСТIIИltЪ, кой'го

АЪРЖИ Оезус.'lОВНО строго въ принципа за Кня

ска'га оппозиц. депутаЦIIЛ), че
сме
ТрЪГНт.ll1l
въ П8iТЛ да обвинявиме
.кнлза,
Недостоино е'

Г. А. Бочаровъ.

И. до Ce1~peTapь:

за реда и тишината въ отраната .липсува въ се·

-

I:МИСЪ.АЬ, щото имен-

ПУС'fне Щ',то Аа БЖДтТЪ иаБРЗl1II АРУГИ,

'ВЖТР13ШНИ.

гашното Тронно (Мово.

въ ТтЗИ

~Z ~i>:~lв:'И~: ~]~ C::~~;P::~~I:~T~~:: ;~a~~M~~:

самата конституция ДI1 БJi се оБЪРНiYi.ла
съпеi!м'ь на 1Q1ррикатура . . • Сега той
- Седмото Обикновенно Народно Събра·
се грижи попе да 'постави {\'ороиата въ ние е t>TltpUTO lIа 10 ЙО,.:томвриЙ, съ 'rpOHH,O
таквовъположеJlИ~, щото 'Гя да види C.'lOBO ОТЪ Rняза, пом'hстено въ този брой, Ka~·
у6hДliтелно, че, ~e~nM('aHO би бuло упраж- ' то ВИЖАа'l'Ъ читате.лиТ'Й,' оБJ:ttt'новеннии, l]ac('8~
вистръ. Да се стр-Вми RЪMЪ поетавянье

в.

мож('мъ да J~ажемъ. Нъ него HaA'huaMe
КоифидеИЦИВIIИО.
се да 1IИДИМЪ ем'hТR:ИТ'h 11а г,иа Стамбо
ВраТ'18ПС1tО
.лова Kal;'b миел\( 'ГОЙ, че може да пеqв" 'iОКОЛ. УПРАВЛЕНИЕ
ли избори (J1J ОШlО3UЦ'.lЛ. Дано е сполуч- .
,Хо. 8367
~1ИП"Ь ваI<:ОНЪ! Въ живота на народит-В е 8·Й ЮАИЙ 1893 г Ао Г. г. KMeTOBeTt въ Околията.

тривайсетъ »ВеJlИRИ Народни" ОъбраIlП':,

:нението ва право'То Ои, ва 'уво.шение ми

Въ

-

По с"кщестеото на инбиратсл(шя
ва
,СА-ПДНЬОТО в:онФндеlщuа.'lНО ПИUМО, което
ковъ на сега н-Вщо пU-по.лОЖllтеJlIIO не·· ,I/О.1У'lено нъ реЛUКЦlllJТI.1 отъ Вратца:'

ва б.'1аготона народа, }шкарь CJl-ВДЪ 'гуи

КQЙ'

Брой 80
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иаро,ll,ВИ

органи.

ски,

'

когото напраздно наб'!>дяватъ за оппозицио

"Снобода", т()зи органъ нз, правитеolLСТ

иеръ. ' Г-нъ Ивановъ, когото не сме ВИЖдВ.'ltl
отъ 7-8 мo:nсеца, макаръ да' сме въ еДIШЪ и
сх.щъ градъ, б'вга та се крJlе отъ наt:Ъ, за да

ис[шрва.ли своеобраВRИ ,тъ.шуванил, а

дина, когато безъ МII.'l(Ю щ-Вше ла 6жде отчис.ленъ,

вото, е съ 'IYAHa oILOL'l.trta. Обвииява той против·
нп:Т'h С!I в'hстници, че се хващали за иt1tОЛ

фра$а n

БИВЩIfЯ дър'

жавенъ учвте.llЬ, живописецъ, сега ДО, нi>ltОЙ още

~аиъ той нпкакъ ие е '1)tЖАЪ' иа

такива мани

ери. Не само пе е 'tуmд'Ь, ами се хваща даже
аа дукаца, waTO ~Mn8'Ъ о шапката сц. НаЩI1Ц

не го ваподоар1iYiТЪ отново, както' минж.лата го

ако не се откажеше отъ

възиагражданпето си

ПО 'щсто 1(нuжовнumv си 6t.л-ВЖIСИ въ

B'hcTHHKa
ПП, Така. ЩО'!'О Аа пр-Вм-БДваw'.ь та.къвъ особон.

-

Брой

80

"ЧЕРНО МОРЕ"

110 Ilрt.дпаЗЛ\lВ1. '1овiш.ъ с с!~-едпо да
0'"УI[(1I1II м1IХУР'18та. Р'hчщЙЦ 118 " ТП1равишъ
'
1I,{
"
"
" -" вановъ.
l -нъ ~, итовъ ще има 'tеСlllи'а да со .,'и' ши 11 отъ
Алъжиостъта

си въ оБЩllIlСltата бибЛИО'rеlса,

щото общината
lIuм:iJРИЛI1 за ИЕСОlIОА'ИЧНО
11'
'

,шкона, А 01'Ъ ,/,огав:\ II цО CCI'II :HНl.C'I'e Лlf, ДО.1'
~.
наиията и недицсlklЩ1"J; aK1'()B~
llеоuхо;I.ШlО нуждно н
:щ мними' ПН."'ст".
НО cliI:.ce ('lIрtли". "ЦТВ
") yi\;.~~,
л назнаЧЩJllето
a!
,..Ь, '" IJ:те'
,. H'f
'"
" "
'О(

за

ни • Г'
111
-НЪ.L' И,

товъ, 81\:0 ~Еелае, м:о~же 4а б;Viде наlПЪ СЪтруд
,
811 6mд!\щ
ПИI,Ъ
ва
'1,' с, защото е достоенъ журналистъ:

ТОЙ е

01111110, той е съ висше обра'"
'й
;1-.
,. . ollaIIlle, то

наЙ -се'1'111:1,

1',
IJзв1>стеflЪ на
ето нешеl'ОВИТО, а JIДОlш'rо
именно отъ

перото СИ,

,","
с)
Й
шава'1'ао коса ,тъ

II

'1либераJ\И'f-В" съ сво

TOl"""страАае

перо .

(

ЕЗIСТО въ П..10В'ИВЪ

nарпа,

въ

П. Пеи'Щ~1i.

(В. Р.

да за~рие

иасlWРО f\лъжиос'rьта му, безъ попе да е ИМR.лъ

lCalf.nl\ да е НlI.MiJCa въ В'.hстнИIЩ

Стр. В

_

. "ро
l,aTo"
омразопъ

ропшJnрU

;~О,Оr)ЩIIНI1Т+.. МIII'ЛlI:lIЪ /I,a~lte, че ()ltрN.ж-

Г-нъ Нспчевъ е i(об)1; а'

-

... ;;*ит-Ъ.еЪR'Ц:r;и пtllfатъ. нужда НlITO отъ

~Щl'Ъ. "l'u,Й е а;нюltатъ В1. Рtlзгра:"(ъ 1и ~p~I~~,~~~~: пр.ши'ге~СТ,~~IIIЩ саШЩIIЯ ва създаШ~_IП.е
i~~' rЩIИ () ,ПОЧТII ЦIiЛII/1 ,~paдъ, на: QlIПО;JИI~иftчt;..то

и ояа ~ЪМ,И~,~ие,.че \!lct&olt 'l1l1'д''J'.lыьсе ~tща,

БЪЛГАРСКА СБИРКА

твърд-В полезно
на окр.

СШIСАJllIЕ 3А КIIIIЖНlША·И ОБЩЕСТВIOiRlI 3I1АIOЩ
IIзла:U(;lоi)i. pti)ah'IJUJ(I/I,t1l,t,

Стефанъ С. Бобчевъ и МихаИ.1а Ив;, Маджаровъ

на, ОI,р,~.л ... lIа реВll80рс~а д,;r.ЫЮЮСТЬ, а

,,~р'hБВ:t.д,аСВ:~РI!l,у\тъ.В~lIч~о.'~'уii: сами~ като
lIiac~K'(O; plJulНl.:I'}, г: Ненч~u'1 на I10iшцейски'!'11 nареДЕЖТ'~ ;ПР;НЩ,7lни,~Ъ a~ 1"1'.311 ,с.'Iужба

Огъ па;:а"'-ото на 1894 i'. въ гр. По'\ОВ~
АИВЪ ще се IIO'lUe ИВАl\ваниеТ\J ШL САНО
IIl1l'aM~ 3~t;i~ ~~::t1fюrъ TOI,a сhщаНI,р,,·а-'I~а-:'се, и Пр'ЬДВlуr,J'У~'ГЪ пъ,бюджета Cli Аобрi пово м!>сечнq cuuсаНuе..::...БЪJlгарСка· СБИр·
fl I10,1И1\. С1'ражар\{" ~~' 'Д!UрПВJlИ :.лЛата
v""": .
"
.
г. HelflleBfI. за въ у чаС1'ы;а? А&о е fiИ;JоJiцчноот . . . J. аа., ДОС~О.ИН1I P~BII3~Pll,.• Но ка.то ка. Това 'спи'~аlil1е ще СЪАьржа:'
мъrllР.R!JC" ,Tt бихж: се раСIlРfl.ВЯ.Ш 1 а&!ъ 1lI1'MtCl'O- вц:аем r., Д:ОЛIЩ съ P-ЪПlДТ,еДIIОСТЬ, съ К/1[:- ,
, 1_ Статии ,.~ очерк".. Ii.0 ·'ис.'iЬрипта й
j

,

!l:\-;,.

,

~o, a[l.~~'I'O ,~Ъ учаСl"ь~а.БИ flI В1f;J;11.lъ'начft,1lltlt- ·.·B~ ,енер1'ИЯ ;раU.ОТIЖтъОКРrYiЖНIIТ-В съn-В
еТНUГР,tlФllRта-Нё1Шl111ЧУЖАu.-l1
ио'. 06'..
&ътъ И.l1Ь. Iu ЗНiНJI, Сl'ражаритt еж ИСПЪ:lIШIIRЛи ти, ,ОтЪ една страиа, 11 ва еДlIобра'<>на' щественнитh наУЮI,. в:ато ще се Г..tеда да
3i1110B'I'J;b fI. го) заве;r,жтъ при. наЧR.1Ниrш. СИ,
'
"
..
u
а
праI:тика~ъ вси<щuт-В O~PmBII отъ дру_ uжджт'Ь т']} ИВJIf>жени,к6.шОто се' може
с.лУЖIIЛ'Ь, по въ праЗДlIО'JCО си отъ служ{)а Вр1;.
ни&а&ъ Hcl е (jll.l0 !шч"а раеrфаВIt !I,tJб}.l1J но ЗI1 га
б'"
'
1I0·Uбщсд()стк.пиu:~ Пк..теrnествuл.
мс, 'ха НИЙ со рддваме, IШО го ИСIМЮЧ<YiТЪ •.• lta&B:1 ПD.l\щеi1СItа 3ltКI1IШ11 работа мож~ да ,С;МИСJIК, . . ~щел;де ,по;сигурuо и Ц-Ъ.1е~ъобраэ.
Аг-нъ МИРСЮli1 С ДЪрЖeJtъ У насъ само сжде- . че сж дър"а,1I{ тъй б!!З'lOбразио г. НеНЧ8uа. по- .. вр,. д,: ваеме върху си uнuцпаТIшата и
11 Животописи па эва.\lеПllТИ м.iжье;
беIIЪ о'ХД;ВЛЪ съ подписа си, а IШКaIша ПОЛН'rика. С[l11;\ь нощ!> 3'1. учаС1'ы:а? А(>о е било по заКОI~на:. HrpeAtHI.Г(1 на сдуж.баТ::t самото правител~
А'lщте.лll въ Нё1Y1~d'l'a, книжниuата и uбще-'
RRI~TO и да 8, съобщеното ВЪ "Ов. О.лово lI причииа, 3f1.ЩО И на ;r.ругия ;r,eHb. не сж дърпа-, ~y;цo сrь FIар ОДН. ото С:ьбрание I~aTO съз ствеuния ЖI1IЮ'ГЬ'У пас'nи йа ,jужбип'а:
пено цПО1tазва, че ПР11Сл1>дваlIuлта ItЪМЪ "Черно I ,ш,.и зltВtШI Г. Hell'leB<1I1'}, участъка, MI:I' СЖ l;о..дiте.1JИ и на самит-h окр. с~в~ти.
lП. Изящна СJlовесность:' стl1ХОТВО
:Море пе сж ПрИItаСltи, Но lIeIta да Iсаратъ, че ОСlI\ПИ;Ш IШ МЩНI, бе~ъ поне. да му съобщаllа1~1>/, " l' ,,,.
реНUЯj-ПОU-ЪСГll,
рU()ltНЗlf, 11 o'~lepKU изъ'
да ВНДИМЪ l\;a[~BO ще .UЗJL'Взе. Нl1й 'lа!\:аме много
З111110 е GИ.IЪ ,l;ърпаиъ? CeN, I1раlliЖl'ъ r fl.K'I'OBe. И. <, . j,:,;;;~"~,,,:,~~===~~==~~==~~======~===
нашия
~ИВ()Т'Ьj-ио~'всти'
и pa?Itael1 прi>
',r,ознаПI1Я, II'fФОЯ'I'Н(I, за неПО,'(lПшеliие' Ш1 Ц(ЩИЦ.
~;,-';\
отчисленил на "черНОМОрИСТIl" •. '.
'
веАеuи
о'Гъ
~IУЖАИ
ЯВИЦlt
II 'писнrш ОТЪ'
С'ГРi1жари, за нарушение 3:1&0"[\ за Ноющuя.та! .' ,
ур Н' И Ж Н И
- HayqaBRMC сс, ЧClщлuмераrnа между г·на Ilр"lJди '1'уИг. ЛИГJВЪ l'а}{ъ се о.П.'I:lltl\а,паКн.Яза'·: :
n..
'
.
Н А.
ПО.U8 Bi>JH':llll., , ,.lЧiса?:~"'~1 -,:_. )lр1щО,-1.п·ва
----=---~~.,'- '-,
Al~~~OBa 11 г-на, l\'~ar:R.eBa, гr,НДСltч Jtм:етъ, б~ма че 6ил'Ь 6птъuъ ' участъка, . a-•..сСl1а • .е~. . :ДIЬРl1аЛ~ ','*; :.~~:-7
н'lЩQI1 Кo.lассичеСIШ,тв()реНИR •.. , ,
пр 1,стаП4'iла. ПРИЧПl1l\та БП.i\ll, че l' ПЪ Драсовъ г, Ненче!1:t 3(1. пъ участъ~а нощемъ!'
"
.',""
ПС в' .
.,
IV. Инигоп~си: а) оц IЧIl~а' па U-b.1H~II! КltЗсШlе веднъжъ, ч~, граждани" 1tOИ1~0
J И IШИl II 11 СПИСАlШЛ.
ПОДДЪРЖI1.!\.Ъ ва кметъ г-на Я. О.i\llВЧОВЗ ва
едно съ ПО~10ЩНUЦИТ'В ['-Да Снасъ Опасо~ъ II не yM11ЫiTЪ 'да· пазbllТЪСJlобо;t;ftта.-с1f, сж ;(осто!t.НИ ,)IО.i\У'ЩIИ' еж въ' рс"аrЩllята ПI1 c.t-Б,\Ullт-Б 1l0/HI ГаРСКI1 и ЧУЖАll I~!ШГ1i; БУ пqкаfjа:lечъ ШI.
за (iой •.. Г-НЪ С'I'аМGОДОlIIl.та,управителна сиЮIIl1'1I И списания:
ИИ. А 1t IlЧОВЪ, а Пыt!, г-пъ l\IаТ'БСВЪ, \JПОЛУЧИЛЪ
IlОВОИВJL'ВВЛИ1' В " 6:ЬJlгаР~lЩ I~нriги; в) nuда се набере за таIСЪВЪ.·
,
сте~1:t дано rи наУЧI! поне .:••. ТСогато е'ДИIIЪ
(IlрОО7N,жеНllе)
К<tВ.I.lець на llо-пажпит']} статии 11 АР. пъ
HI1I't се см-Вемъ на т1>;щ НClСУСl'вешш поло
държавенъ ~fЖ:КЬ се наортnчи С1.'ti;(министраЦИЯ'I'а,
~)
С
',.
,.
о, ,. рЪбсн,о ЗАнаятчийсно ИЗJlожение в~ поuр'ВмеllНи.т'В Списания II вt~тшiЦ1l.
женил. Било 1'-11 Ь Мат-Вевъ при противници по- . за Jt3. 6СЗЗi1КОllстиуuа, аДМШlистрацията I\оие'{е
върши
1JCIIЧКО).
.
Враня
1893
год.-.
I)тъ
О.
Ж.
ДацОвъ.
(BJeTO
У.
Изъ
книжнината
и
живота:
'б-l.
МОЩ'fИЦII, бllJLО Г-НЪ О.лRВЧОIJЪ при НРОТИВНИЦII
изъ . кн" ХL1-Хlд атъ Период. Спис. па НЪ.!\Г.
.1.'}.ЖIШ и р<tэск..ЖАеНШl върху по,ваа~шп'В
СЪВ'hтници се СДПО ана чи,
че K~lCTCВ;OTO
l),!~d$rc. Дружееl'ВО). C!-,'ВдI'ЦЬ. Държав. ПечатЯВ.1.епия пъ наш<tта ItНUЖШli.ш II о'6щеlСР'SСЛО е съ счуuенъкракъ и AIНOГO леено мо
,
' llИЦ\\;' 1893 г.
.

11

тре»ожеиъ критикъ па д-RЛRта па г. Министра

па Ilроев1нцението, особенно по Закопа за На
родното Просв'1шt;еНIIС. На »QepHo Море" той е

1

I

,.'

,(,

.

же да се ка1урпе; аа туй IlИЕСакъ не си е умна
работа, да се C-ВДll па

Щ~ видимъ,

II

та тогазъ

Ica~Bo ще

ще

УПРАВЛЕНИЕТО НА ,СЕЛСКИТt ОБЩ~НИ.'

C\\KaTOI~p1;'CJlO.

впрочем:ъ, да ли ще

избора па км:етъ

УТВЪРДИ,

ТaItвоаъ

стане,

поговорим ь

се утвърди
аIЮ

ве се

се ПО'lНЖЛИ вече' разни

пуб.-'lИЧIIИ .скаски.

Со

дър~ск...al:'It ~ОЛIlНО свои пропаган-дически скаски.

Межд'у7Туй нащиitтъ градъ, който има нема.лка
BY~Eдa отъ публични скаски, не се' е с-Бщалъ и
до сега ва такива работи! Нащит-В ц;мъ сонмъ

"

само да

се

APYГI1

пре'rенциозни

оправдаватъ

съ

Y'WНZL

н'а~IЬ

що

внаlЖТЪ

си,

НО

НИКОЙ, ОТЪ '1'олкuва учители въ ДR-Б гимназии и
народни училищi.J.

и

всевъзможни

учреж

денил, пе взема llНИЦI!атива! Да е аа 'н-Вкол ин
трижка

и

охотници
т-Б ?

ПОДЛИЗурСТВО,

тогазъ

се

наМl;рватъ

и l'ЖЗИ .ли l'одина тъй ще СIIЖТЪ

. •.

....

ИЗ,l\ава

редовно

llcilJta сжббО'rаj' така щото облв.лени.ята на Ст

леб. пристави ще могжтъ да се публикуватъ на

Вр1ше.

-

Това снеманье става

С1:10ИТ-В

само

аа сл.деб

,';:·б3>.,I\е .раВГJll',I\&IIЪ ТРУДЪТЪ на Г~Ha Д:щова.

ДОIcJlадuв:ъмъ

'Аб) ; nТеатрзлАа Библиотека ц. КнижtСII 1 11

он:р,у,жнит-Ъ c'bb-Ъти, ~еу~раВJtеШl~тд':ц·~II.

сеJlСКИТ-Ъ оБЩИНlIсе нам1>рва в'ь наЙ;~:П.iН;1~<

lJедаiсторъ~И"'iДiiте.i\Ь

Иа.~J['Л,t,л_iов'~.

София

к,Щlр,(jп.е,ч,ат н ид;\ 11 ,.;1и~огра1'Ш~ паЛши С. Ко-

ВИ!:)

въ

общинит-В,

осббенноселс~ит-в.jду, Балзаrсъ, А. ДЮ3Iа, ЕШI.Jlh де jI~ирар-

Отдавна е това заГРllжваfjье, ЙО при псе "

туй едно практично ср-Ъдство ощ'е не

е'

юшам-Врено и приспоеобено.

е

"
Фав:т1>Т'Ъ

>,ДfJlI'Ъ, Дюмануаръ, ЕвгенийСю; Брпз6арръ,

'.il. Г03ЛiШЪ; д' ЕiIНерп 11 прч.-Вс-Бка КНIIЖ-

:"Еа носи цtша' 30 ст.

(2 печатни IСО.ш). ПIl1;a.~oд Ь'!ъе .. У ДOВJ\eTBopIIтеленъ и ще бл.де Г0'1;·

безсыlfненъ,'. щото

,,~ИЧОНЪ;

'r: JJЬвсt,мъ

нии просто ще влоупотр-Вфам:ь и..съ м-Вс·

тото и СЪ внима~иетона;" 'iП1та/~еJiJ1,

се валоuимъ да го описваме, ',да

ако

когато

г. ,JLплловъ ,'се

ПОС1арае

дане Дl)l1уща въ пр-Бвода си свой

1, ствата на'ЧУЖДИ'f-Б;е.!Ици при изражението
1.:I,ta МИ'С'ъ,льта; a')tat п'ОБЪ-;.1гарлва съвършенно

опи, сва-

r

rrр13дложеНИJIта; ззщотосл. назначени аа го·

Аа'!З пиеси и ОЩ~I,~'~·~.~·сВършеНII:

-

(о •. Отъ еRОЯС~R~I!,а .се-паrсъ IIp-ВПОр<Yiчва--

редъ, Ko~iTO твърд-В· НХГ'сЕ5'харесва и кои- 'rь~е_горtщ() "Театре1Лна Вuб,лuоmеliа"' и же·

то е даденъ ОТ'Ь г-на В. Пьпов3i; С'СnJ1и;!'r,

Раэградъ. Да ли въ СвоБО;J,На Българин или
HfJltOH ОТ'Ь 1'рОlllfчеСIшт1J диш\ш'tИ ст[шюl се
НII.Иflрвах'Ь па 12 '1'. м вечери'а, чаС'Ь1'Ъ по меж
;ду 11--12 послt пладнt,. в11рваЙ1'е ме, не )югж:
въ

Час~тъ около

!J,

сл'Iцъ

би съrласилъ,

че

qосл1i;r;нит'n страни.

lta'1'O

Et1HIJH" отъ едного приятели

-

вечерахъ, 6И,"(ОХЪ ПJ)'
да пос'lJl'ИМЪ ДРУ

fIIrO, коlt,'о 611 приетигнж.!'Ь въ града, а
'1'0 пристигнем'Ь въ М'ЯС1'О'1'О, 1'д111'О 611

до

r>!I.-

ни придружихж

ни ('е съ06uш.

ството

че гос'l'ы'ъ ОТСЖТСТВУllа, I1Q,'\ИрИХ

1/,

гд11то и

.

да испжди

1':\

му кааа: "I:акъ,

И

на

Господата и

С'Ь r;оДlЩ. форма, ут'tIlIИХ'Ь се. Обаче' IШТО JlОЧ
нЪ\хъ да исitам'ь ОР{СТЪ О1'Ь T11~ъ, нае,,\НО С'Ь дрп~
}>Я,

'1'11 нс 01'I'О:ЦОРИХ&' друго, 0С111шъ, иа "y:-uСrtl1iка u
"JtаIl:ЪDЪ ДЯВОЛ'Ь, p1JKoioь з.-!ъ, ше дирlii Ta~I'1?
НЪ Сlt\ЩО1'0 IIptMe ДО(ПllГН;V;~Ж още ДII:~ма ст ,\3'

тари, Тогава. 8t1че раа(jра~ъ, че работата (J вече
друга и 1I0'1JIЖХЪ да УПОРС1'вувамъ силно' про
'i'ИВЪ желаИИС1'О .11 д'ЬрпаНI,ето им'ь il,a ОТИJ.Ж въ

учаСl'Ъ'ка. Въ сам()заЩИ'l'а1'а си IIРО'l'IШЪ 1'11хъ

()I{-

дохъ паранеиь по лицето леко отъ етражарит11.
Ра\i6у;r;ихж се СЪС'lJir;К'1'D, Italtl'o и до}litUlНИ'I'11 ~Ш,
l{ 'l'OraBa' можахъ само да се И,16авi-ж 01''1 р;v;ц't \'11
ИМ1. }f влtзохъ ВЪ дома си. За това :1'i1OЬ на CyTplllILTa
З:l.ивихъ на nбllИИ. ВlаС1'Ь (прокурора), и о(\яuихъ,

че аа наllр1lдъ 1>111'0 НС се С 1IИ'1'I.НIЪ за. СИГУt'~нъ
съ :кивота си ще '1'pfJ{\lIf1. при Тl1ltива случки да

се бранiЖ ха&'1'О JЩ,'iж

311. добр1J,

lI'Ь &р~r'Ьт'Ь иа

1',(.1;'. аа ста-

"l~iшii"

. +;';"

В" uткритиа,

В ь паше'Ги CIIIfC<lUUe ще пзеМ!L-ГЪ У'lа-.

стие

l\1tt1'1\

на "lОридически Пр-hl''''-еАЪ'''

Ц-Бната на годuш.нШl абонаментъ lШ
Б. Сбирка е 10 ",-ева' за въ БЪо'\гария,
,)

J.,;;; ивнънъ, ПО.1.0вина годишни ~БОllаменти. не се прие~а'гъ. 3<1. учеПИЦИТ'hи

ва абонатиг']} па "IОРИДИ'lеС~1l ПР'hг",-едъ"
пр-Ввъ.1894 година БЪJlгарска Сбирка' се
отст.жпва

ва

.1.ева.

S

Пьрвата яuуарсlCJ' кншю~а на Б. (;бир

~a

[tъмъ· nСИЧLЩ ниши прuятс"'-и

ИIlUЧ И ,

mo"'-им'Ь

ПР'вдприятието

сът-БХIIИТJ3

пеЧ!\Тl1lща

"ИС-.

'

--

';:1,9) "СвtТАина"', ысечноo И.i\JlЮСТРОВ:1l10 СJЩ-

.
Въ ,-rж:ш IСИllжrcа е ПО~I-Rете[lЪ портет'Ътъ на И,lв-БL>"ГНIIЛ Ю1Jlгоиз"атс.lЬ Г. Хр.
Г. Давовъ .. Осв-Внъ туй, пом13СТJlТЪ ее II
nOPTPOTIlT-В на ВСl1ЧЕШ НОВIl народни ПР11До

РСВ\13I1И,

стаl3ите.ли,

aNO K~~emooemiJ и nucapumiJ б1зх,!I. хора, Н:ОН1'О

.-W~ii

Р азбtLраtn~

"r..

01"ораБОlllата:'iCU, ха тан:ива хора
iJ

1 1) . n'С....
"'
воуъ ,

,

~
м'нсе'ШО еписаIlIlе

за

HayICI1,

:,J[fl1'еi>атураи Ао~iаюIПСТВО. ГОА 1, ICIШЖЮI 1 -Х.
дой,?{е вр1з.uе да ги имаме" горнята, ~tpKa, "P(\~lНc'Tnpa 11 'падава !\itUЖQ6НUU Ео-,шmеm~ въ
МIIС.лъi, ще иож() Аа ОТС'ГРi1НП, щО гoA13, Il!j" '-,Co4ian1 А60шшентъ: за година 2 лева.
редовностит-В въ оБЩИЕJСЕ\:ИТ'Б унраВ..1ения,.:
'Това списание пе се различава отъ на!

•

И ний спод-Вляме напълно' съвдава-

У'IIIО JlI1тературни1''Н други СllпсаllИЛ у насъ.

H~eTO на една реШ~~ОРСI~it 'дл'Ъ~ность цри

Напротпвъ, то, ако е работата да сравил-

ОI~РiliЖНl1Т-В съn1>ти нарочно ва сеJlСI~ИТ-В

ваи), С'fОИ п6-до.А.У OT~, на пр., "blнсъль",

общи.ни.

IIрогрз)!мата на списанието е

Г -пъ Поцщзъ,

види се, не

~

"Думас, "Исrcра", .,День", "Разуыъ • Щоиъ

ги

да

ни

II

позпа

DОМОГlIN.ТЪ

пъ

11 Аа пи вапишжтъ КО.ШО

CIC01'0 ще избере "l\Iис:ъ.lъ,Ц,,,ИеЕСра", .День",
"Дума", "РIIВУМЪ", ОТIi'.ОЛIi'.ото"Св1;тъ", защото първит1> еж повечето, ИЗВ-ВС~I1.И, па 11
"Ов'hтъ" пе ще се lIIlTO пuбори съ Т'};хъ.
По тжзп uрпчипц, нип Г.lеДЮlб на nCb-Бтъ",
1сато на н1>що 1I3ЛИШНО въ нашата •.штера-

дато решнюри На ваВ:ЦСИl\I:И ве OT~ lIрапиа _ ()1'Ъ 01tРi'ЫI\:UИТ-Ь еъвtти,
,
като отъ ивборни У'Iр'вждевия; ·Ра. град-

I телстпото,

си-'·слуЖи

свои' ЧИ8 0 miнци аа·· реВИНОрli, IIО'И
топа, по' пр~нiцt'i"I1'Ъ," вии не' м'фк~~ъ, да
СЪ

удобримъ, B~~O'l'O 1,Jепивuи1"
па'ртиэанс[~о ,nлиЯlпtе,

'хура. Да ни прощава то за'J'УЙ наше·мн1>-

HI1C. Ний ве I~a3Ba!l1e, 'lе' то е. н'вщо",,'шо,

ь·

но y6-БдеiflI Сllе, че по HaYl(a1:a:; 11 ,.лЩllературата ЩШIe пО·добри списаiшл отъ него.

ПОJlу'шватъ

.nM-ВСТО

чисто еа·

к,о.лкото се отнася ЛО .. домакинството!!

I~онеаъ :хараI~теръ. Върху.това (j~.ач.ещо

поговорuмъ специа.;ПIО. Думата,пие ТУlt,Ъ,

"иаушl. и -\11-

тература", естеетв(щно е, че 'штаТtМЬ'ГЪ по-

IIОJlага таки-

сr~ит-В оБЩН?l!-;. правителствотО

иа

улица

Българска Сбирка П.:lовl.

ШНАрав:\uска,

С. С. БlJб<Iе8Ъ.

...

СПИС~[Juсто,-ОТА1МЪ'rЪ е доста слабъ.

"

въ

'Другпт1; IШUI'li ,11 списанил оставатъ за

че МIIОГО ум-Встно е, реви:в()рИ:1,'~ да се ;~AYIЦlll,I. брой. '
IIОД'lШ:IЯВа.тЪ. Са.мо на окр.С'h13ЪТИ, и че

домъ

ца

. '

lIJlОliдивъ,5·Й ОJ~ТОМ'nРllЙ

1893 г.

С.С. Бобчевъ ,И "'. Ип. Маджаровъ.·
..

'

:,,'

I

Обявление
И381>С1'яmiМЪ на г. г, 1Iuтересующи.
се, че отъ 15й ССП'rемврий т, 1'. OTHO~

рихме пъ гр. Варна, У"'-IIIР "Драгоъишъ"
(СР'hщу протсстаПТСltаТft цьркщ\) lШИГО
в'hвuица подъ Фирма

"ВJ1ААИМИР-Ь Р. &Л-ЬСИО8-Ь".
Приемамъ ва иОАвър3ШlnЬС ве1Ш:ШI1И
·nИДQветевтери

uаЙ·ивящu!\

.. и'

·lШИl·ll :.аТ:Ь

ПРО,ета,. ,АО

ПОАВЪРШfЛ, Д с~у~що .'ПIlСМОII

ници, П,ШIШ, рамICИ ва ФОТОГFаf!',I~Ц

u

ПСllЧ

ки въобще ПР-ВАМ1>ТИ, отщ)~щи се АО
Га.lаuтериЙuо-I~l1l1гоn1июко ·ИСlZуство. ,.

Работа аю~уратна, бъран n Ц'}ШИ ,uati·

УМ'hрепu.

'.,
Съ почитанuе:

4

lIац

равя принципа ва оБЩИIlСltОТО самоуправ-

дение и ва туй, може би,

пистрацията

ДllВЪ,

саlше i1a паука, UCI\:YCTL!O и индустрия. Год. IП.
Кю! X~ PeA~l\:Topb'I13Mтe.lL Юрд'],n~ J[UХtluлов~.
С~ФI{Я; АбошшеllТЪ: за година 15 .ileBa.

още utMa и скоро ие 'Ще',еu има, а llOiJ,l{, 'то

fOC'l'!!. ИОl'Ъ '1'амъ се отправихме
AOMOIlt:J1'fj сн. OCl'RH;V;XMe )\ваМИ\l11o
Щ)И площа;I,Ь'l'11o на ~paд. паметникъ, ,. ОТJlрави~
ме ре Ue;\IIO, n. тъкмо ItOraTO ПОСОЧИХЪ ДOIt 01'ворlЖ

116 ограбi1А\1'Ъ, но като съцt)'IJXЪ, че сж обл11 IеЮI

са~IO

г.

ШНJ'fО по h-RIЩl'а- защо~го ОЕСо.лИЙ(ЩIIЙ, ра10) "ЦfJJlина", С8.-'1. ИJ;сечпо СШlсание за сточа.i\НI1IСЪ има 11 други БЪР:!1I работii- биваТ'Ь
папство, поыинъrсъ, нау,;а и IСIlПЖНlша. Год. П,
твърд-В повърхпоет.Шj nереД08ilоетнтЬ l~e ..ий- I~I~. ,х.' ,Нарежда п издав<Io. АРУЖ~С'f,130ТО "ОелСi(U
гд.m~ се onH,"'L'paltU.Ap,}'l' ь бп би.лъ 3ыlосъ1'ъ'JJltr~н;тe.'Ih~~• Абодаиен'l'Ъ :-"а I'О,l\11I1а 5 лсва. Пл~в

заминжхме да

I

свиЯ стра-

ICMeTOBeTB по ПРIIХОДПТ'Б и' раехо,\ит-В,

си, по

,1893

,';' ; . Н~стоящата ICнига ощ<\ '.lIе с пр'вгмдаиа въ редаlCЦЮIта. Можс би, що IшареЦСII'

"Ис:тина е, Ч!J реВIJ3Иll по Д'!>ЛОI!ОДСТВОТО

ЛIШТ'Н

- п11що, което не ~IОЖИ да
~ас'l'ръгне O'l'oь yCl'aTaMY' И, найсе1'нt, си зааш
"1\• .1:11.1'0 ОСl'аВIl н't~ол&о стражари . окодо rpa;\IIвм'а. Ний, сл1щъ като ОС'f'Rижхме въ пъдно y;r,!lBление. н11колко минути си з>1даВfl.хме .е;1.ЮIЪ';~I'У- .
1;ИМУ выроси:: "аt\ЩО и за IЩIШО бtше TOl\a" и,

40РТа1'а на дома сн, IJеДIIага и еДllовр11менно
дiШIa души ме ХIШНЖХЖ ;(ебlflfllЩОМЪ за р;v;ц1J и
ме наllраВИХ1/i за МlJнута иепод~кженъ! Бързо ма
)iИlJN< прtзъ ya~ъl'Ъ, '18 c1i'i н1Jкои разбойници, .'\,11.

ICP~~'.'

II счетоводството на оБЩfl,lСВ:ИТ'В упраl3ле'ния се правl&ТЪ и отъ 01~О.i\IIЙСКIIТ Б IIII.Чll.!lПИЦИ, Есогато оБХОЖ,l\i1.'fЪ оБЩIlНIJ'f13 .въ o~1)o

ДЮНlда &ltжелъ тъй,

съпроводи мъ
вс11коlt за по

nастав,леnuя, Itащnа ,и, ва . вС,1L 1 1IШ

Вр'ВМС реВl1ЗОРЪТЪ·. може да се заIIИМ(:I."ва n:PfI,
IIОС'l'ОЛlшата ' к,ОММIIС~ИН съ разглсждаНЬ!I
и ДОltлаД13анъз на г.IaВНИ'f R ГО,.\IШIUII OTQeTlt

З:1.що?·' Но ПРИС'l'uвъl'Ъ продължаI\аше да го y~ Ь

6еdЪ ~~ можемъ да си отгадаемъ,

ШJAif!IIJ~.1. ,К х в~. ШУ1>lСIlЬ"

uaMtpenum1J 'Нерц,О6/tОстU. В ь свободпото СИ

r~He ПРdСТ:l.uе,

да кажж, че НС СЪМ'Ь доводенъ 01'Ъ

q

да6а-

6ЯТ;; кме,nоветЬ и nuсарum1з да отсmраЧЯ6ат~

да му ааявялъ, че не билъ 6;шгодаренъ O'I'" при·
СЖl'СТВУIОЩИl''Ь. На 1'0133. наемаl'елы'ъ не можеше
да направк APYl'O, оспtfIЪ . да се чуди, t;aKl'O .и
и пий всинца,

U4 l>

па ще вземат~ иужднuщi; MtipKU

около

музиката

llM~ и Аа

па иа4,лtж/utmti 6.ласти, ,шито ОТ,

часъ, Нъ туй lIр11ме се ЯНИ гра;r;ски IIОЛИЦ.
пристав", вао(jиколенъ съ 5-6 пол, С1'ражари, и
JIрl1дложи на наемателя

сч.еТ060ДСl60Т{)

иамtзрен'и ото иего иер;;дJ6ltосmu 4а сr.общава

оше двамина, съ

нр11стояхме

lt-

'НУЖднumt

ItОИ1'О се отправихме въ хоl'едЪ." ТЪРГОllсItи". R:и'
го въ l'радина1'а,

II U·l'CTll

и пр,

-.·1ae~tq.т'д A~:,~.~OJ.Y'I~,'на~!iаче~!IIето СИ.
то се може пuвече абопати. Абоuамептътъ
.;~7:) Иоментаръвr.рху 8a~'OH~;~ НаС.lI/БI',СТ60-.
(tO о'\ева) се п"'-uща С"'-'ВДЪ,. приемавьеrr"
му доК.ладъ. Ето кав:'Ь е нэ.ложен'Ь, той: то . .-Ji)г.ъ Д. О. Таlt'tев~, адвоlCi:l.ТЪ. Томъ JJЪрВИЙ
на първа ЮIЮЕlCа;
"
нъ ДQв:лада:
Со'ФИЛ, Ilе';[а-г-ницв ВЪJlЕСОВЪ, 1893 1'" Отр. ,81~.
.
,".
Цlню 7 лева.
На настояте.1И· и ва ВСИЧIШ, lCOHTO'
,,3а да.се отстраlIlI, AOICO~KOTO еръзмо""
ашо •. всич[со това, оrcРЖ1fЩИИ: съв:l~тъ 'тр'Вб-.
:-,:!'
Гl)ашiдний'гъ '1'рул ъ на г-на Тончева, еап11 ШN.т'I. и съберN.тъ етойностьта па
10 абонаыInтI\,'. IIр:ШU имъ се оБИ'lаiiпата
ва да пр-БДВI1ДИ въ БЮДЖ'lта наов;р.ЫRие-·
"""бiшшиiI ~[·pъ на Ilраво(';у,дието, като спеТО еl',н.а ревuзорr:JCа дл~~ltо.сmь, (.\'1. 2·3000
"~!J;nа~(jI{Ъ, е удобронъ И ПР'.hпоржчанъ ОТЪ ОТСТN-.пка едво па Аесеть.
lо ри,\ичеtЖIIЛ нп печатъ.
лева гuдишна заП.ilата. Тй3II ревизо'ръще'ССi
Бt"tжка. .:....- llСИЧl~О, IСОСl'и се отпаеu
,'-',,0','
"
юи ва з:цача: nосmоя/{но да оБUIЩ.ля общu.1 8) Живота (ътъ?) на Иисуса. Отъ Ернест'Ь
Ао СПllсапиетопи (писма, С'lатии,
110рп.
uumu 60 UI,Р;liжuето, да ревщщра l',u,лО604", Реi~!lНЪ' р'hвелъ 01Ъ III задгранично PYCCICO 'ши, пари и пр.) испровижда i;e: ДО ЙАМИ
t

УС'1'ано.

ве!IЪ, случайно

}Ie

иеllам'врвание

евсв:ю1: он:р. управитеJIЬ, в.ъ пос.л:-Вдния

пишж ТЪ НИ ОТЪ:

да кзжж. П6-СItОРО DсtItОЙ· се

СВ~'деUШl по доы3.ыин

игиеuа'l'а

i3il

.•

еъмъ бил'Ь въ една отъ

УП.. CMtCb:

ството,

.

ме .'Iошото състояuие наоБЩИНСI~ОТО упf ~?P,ъ. Грамматика точна. Да ли е СflО.i\УЧ"
vтъ 1894 Гидина ще ..иа.1.1Jэе па 15~И:
,Р1\в:де,JП:I8 ц:ь. <;~ла1'~,." " . : . ; :-.
. (..' ._-..:.,.~!щ!>;,в,КУ,!;1>ТЪ.lщ.:/<:~~:f:1~!f.Вo-~,Dз6рp.llo .на. .ка
декемвр'Иit ·Т. Г . " ,
..
". : TYI~OЬ ниii' се . счетох'м~'
'длъжни
~~;ueG~'f:1), за БЪJlгарски:it.'f~атр- това ОЩс.
Като
сс
оБРЪЩ1tме
съ
ТЖЭll
си
пока
самЪда пр-Впоржчаме на .правителствоТо..
<l}~ мож~.да се Ka~~, ,3~~0~O се Ааватъ по

и камарата"Сй "отъ свол страна . единъ'

при.стави.

I

вtсти: дзъ ЮII1ЖUПUUЯ,' [lep"

MHUBUlla отъ ,изu1JСТВИ'l"В II ",-ични
<leBHo състояние; т'Ьй и н-В~ои мирОвn.,с;у,,-~ Ba:!1Up, 1~93 r~ t ,(
" , , ' ',;.
..
дии, по сл;деБШtта' часть, .Ч~И печатътъ
. Т' ',;Q'еа'l'раЛIl8 Библиот(ща" има да 6жде н~ши писате"'-и и пуб"'-uцисти •.
ни, постоянно ПОСТI:\Вятъ,-4ш пидъсжщо,сотъ цЬлъ редъ ItlШЖrcп съ 20,тпна' разни' ,.. , БЪJlгарска Сбирка ще IIЭо'\1\ВЯ пед'
. ,
,,'пр'hводии IJзбраНИJц!е~и, KalCTo ICa<JBa авто и вс-Вкой различно' Т'i>рси способи'. ,за "':,торътъ, ПР1IВодит1; ще бl\ватъ отъ ЩН;СИТБ нъжь въ нача"'-ото па nС'}ШИ 1Il'всецъ, ще o~
б~ма петь ,печатпи IcO.Нl II ще има Фор
l1р-Вмахваньето ua това вр-Вдно полрже-.
~. на изв-Встни списатели; ВIIЕСТОРЪ Хюго, Оар

толт~оnа очевиденъ и

АДМ:ИllистраЦИJпа Н1t13·1ICтнюса с ь06щава
на г-да сждебнит-В приставц.· при м !ютнил окр.
СN.д:ь, , че ВЪ интереса на ДЛЪЖНIIЦИТ-В снема ц;;
ната на оБЯВ.'lенията по 15 стот. на цицеренъ
реДъ. В-ВС1НИВ:ЪТЪ почва да се

въ

yr. Малки

жеllниiI му ,I}Ъ JCllи~ю\:аТllматерilалъ заслуж·' lсовпu-о6щестu.еuъ 11 У'lUо'\lIЩОП'Ъ, св']}тъ
У насъ II на чужбиш\.
.'
ва ПЪ.-'1.lIО вни~~аНllе. Въ особенна: 'стаТIlЯ ще

~'~" '._~~ '\' .'.

приэнаватъ

СТ1 евпиа пи животъ.

.""тешJИ~Ъ 11;& Сръбското ИЗ..lожеllllе и JlЗ.tО-

Както всичкит-В oKpi" упраВите.J1И

циа~истит.фll ~гъ своя страна не пр-В~тават~ да

учите.ли

"Дон:л.аZ>rt засос;iюiilllеmо lla';'(jeg.iiisea~,co:iIlO:"'"

~ "

пб-ПОJLОЖ{I~

Въ ПЛ(lВДИ»Ъ, споредъ B-ВС1'I~ИЦИ'fiз, сж

-

110aoZlo

он:р,кжuё llр'f;з,,- 18"2 ;"189.1: oo'iJllni1."'.lJ.m1i в; flОllо.во) .'

.

те.лно.

чудо

(По

',·~~~Ъ Лац~въ d бlf.tъ ыппстерскII пра-

на Влад

Р. nлъеlСОВЪ: Иllанъ Прухникъ.

3-4~6------:-3.

ОБЯlJ.ilЕНИЕ

ДИВ:L се IIОДЪ uае,1IЪ Д1Jуетажна кжща
съ Ol:е~IЪ . стаи,. о'гД-В..1ilU"lСУ:ХUЯ· п:r.н\
гава с'ь: l~;Ладеuецъ пъ ОТД·Ь..-lеuъ' ДВОРЪ,
б"'-llВl) 'до Mi'ii~tCICaTa ГIlМR:ШИЯ, Ср'l;щу

ФреНСIt9~О I~oucy~aTO.

~Же ... ающит.:в да fin. паема'гъ, Аа се
отпес8'.ТЪ
АО
прит-Вжате"'-я
и· Иванъ
И,,,иевъ.А~ СоУ.щиЙ домъ.
2-:-45~-1

Брой

--------...;.;...-

,;ЧЕРНО МОРЕ"

80

...

ПОДIIИСКА НА АКЦИII
от

...

БЪЛГАРСКОТО ТЪРГОВСКО ПАРАХОДНО ДРУЖЕСТВО
по ЧЕРНО.МОРЕ.
YCTAB1)T~Ь ПА дру,а{ЕСТВОТО Е IlРИЕТ'Ъ OTJ~ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И_ Е утвrЬРДЕН'Ъ СЪ
ВИСОЧА:УIII1ИИ YKAiSrb OTrb lf}.;И ДЕКЕlVIВРИЙ 1892 г. IlОДЪ .;19. 257.
.

,О'

,

'.<'>.

\

-:"r'

.

ШШЖЕС[(QТО ПРАIШТЕЛСТllО ДАВА ЕЖЕГОДНО ПА ДРУЖЕСТВОТО СУБСИДIШ ВЪ РА3МtРЪ 90\ отъ ВНЕСЕНИЯ IrАПИТАЛЪ,
I

оенаВЕНЪ RАпаТАЛЪ 2,000,000 ЛЕВА ЭЛАТНИ, РАЭдtЛЕНЪ НА 51000 АКЦИИ.
\

ДНРeI\ЦИЯ'l'а

на ВЪ.J1гарСIЮ'ГО

ТЪРГОВШ\О ПаР(lХОДНО Дружество има честь да обяви за всеоБIЦО 3ё-:ание, че на

основание р'1шrениятн, взети о'Гъ Обп~ето Събрание на А[{l~ионерИl'"Б и Управите.JIНИН СъвI;l'Ъ на Дружеството, О'l'варн се
нова ПОДIlИCl\а за ОС'1'аНЖ"JlИТ"В, 110 IIрИЧИН(~

'964

IIОИl\1енн и и

на I\раТКI1Я

IIървоначаJLенъ С[JOI\Ъ за подписванье, непродадени аl{ЦИИ,

а именно:

безименни.

891

ПОАписиата ще става само
Руссе. и ВЪ Търново,

JIr" 1250

при &ъпrарсиата НаРОАна:

5аниа въ Со.~я, при ипоновет"Ii й въ Варна, ППОВАИ-ВЪ,

а тъй САС8щои при всичиит"Ii нейни 'КорреСПОНАенти въ &ъпrария и странство.

ОТЪ :SЕЭКХМЕннпТt Аtцикх Cit tУII~IIИ ОТ'Ъ БЪЛГАРСКОТО КНЯ:ЖЕСtо ПРАВИТЕлетво ....

СТОЙНОСТЬ ТА ПА АКЦИИТ'В, НА ОСНОВАШIE ЧЛ. ЧЛ. 10, 16 11 610ТЪ ~CT АВЪТЪ, Е 426 ЛЕВА И 70 СТ. 3ЛАТIII! ЕДНАТА, ПЛАТИ}J!I IШПО СЛ'БДВА:

128 Авва н

100

лева АО

70
15

ст. ПРИ" ПОАписваньето; ,
Rнуарий идущата

1894

година и

200 пева изведнжж"Ъ иnи ежемtеечно по 100 пева, а наи кжсно до i5 Март"Ъ 1894 г •

..
...~,
,'

Подпис:ката ще почне отъ 1-й идущий:Ноемврйй и ще трае ДО
!"
Сп"liАЪ зltириваньето на пубпична~а

15

Де:кемврий

1893.

ПОАписиа, ще: стане общо распр"liА"liпение (репартиция) на

аIlЦИИТ"

меJИАУ ПОАписавwитiiсе.

ДиреI{ЦИЯТi); счита· ва свон ПРИЯ'ГJ~а ДJLЪЖI-юеть да обнви ОIце ВН знание
ние р'БПIeние'го· взето на 17-й

i}

мин. мtсецъ Августъ отъ. Обuхето

на интерееУЮ,ЩИ1''В се,

че на основа

Събрание на АI{ционерит'}" специаJlна I\о:ммиссия ва

порж~чката и Itупуваньо"го на ПЪрВИ'l'i, два нови парахода Зal\IИНIЬ вече за с'гранство и въ скоро Bp~BMe Дружество'го ще

~.

почне MopC1~a1'a навигация :MOiRAY БЪJlГН РCIЦГГ'В при(:танища на Черно-море и I~аригра.:\ъ.

Варна, IО·Й О[\'I'ОМВIшJ[ 1893 год.

ДиреRrrоръ: Р. ИВАПОВЪ.

-iiiI

ОТЪ' СЖДЕБ!lIIТ'& ПРИСТАВИ ПРИ ВАРПЕII. ОКР. СЖДЪ,

Аб;-1.У..\Ъ
11

Xa.НJ.10BЪ

ИбрИ$1МЪ

ХаС;ШОllЪ

IIN,'rъ, оцll1JеlJa 126..\ 2) НlIнатн "IOl~?'

a~a'l'a I1С']ЩIIЙ
въ

Лuж" ОIЪ 5де~t\ра,l1рисъс'1~АИ: АхмеАЪ
I~lOqIOIСЪ

ОБЯВ.АЕНИЕ
ом

4015

~Iеръ

Са..\lI.ТОВЪ,

ПN'ГЪ, ОЦ Iшепа

то па

ОСНОВ:НIIIе Ч.l.

lН\'IЪ В

]008-10.!5

СN,ДОIlРОИЭВОДСТnО

отъ

Г(НШ~ДIШ

оБЯВЛНRМЪ, че

О'l'Ъ ПОС,,\']'ДI1QТО трн~ра'гпо пуб.НШУI3!\Uие

паСТlmщето пъ В. "Черво Mopc~ и ДО
(!Ъ I~(ttlце.'tарилта

ще ПР'I!,\НIJПЫЪ

31

сп нъ Г, Добрuчъ

nТОрllЙ П?ii1''J. С"\'UДУIOщнт'11

педmlЖIJМI1 имоти ва Ве..\беръ МУСТПФ;l
Ахмсд()въ ОТ'!> С, I~ypy дх~аюой "иеино:
1) HllUl\Ta "l~уру-Арюtc.Yi""от" 14 Aetcap",
при С,ъс"],дп: Ибрямъ Хасаuоuъ, МУРnЛ!>

..

-

-

Башниевъ.

съ~I;'''II: Муратъ Абду..\ъ Ха.\I1..\ОВЪ,

дебеlJЪ ПРПСТIIВЪ при 13арнеНСIШЙ ОН:рЖЖ.
Сn',/\Ъ па, 1 й Д()БРll<J('l~IШ У<Jастъкъ на

день

Хасанъ

1

JШllцс.lаРЩIТI1

~-._._--

ОТL'ОНОРЮII~'Ъ: П. ЧеВа ...

<'.

Ахмедъ

9-1 .-1.,

I\мущестпn

В<1.1.0жеПJl НИКОМУ
и ще t:e ЩJOАа
\ У ,:1,OU,JIeTBOpeuue иекътъ ва г. СИВ
пи pCKuii пп u'l'реuUlШЪ па д. l:t, рагиоеовъ
о гъ г. Ва pun по llСП'Ъ..l. ~1Иеть М 313 отъ
17 М;tрТЪ 1793 Г., па II и _lоБРИЧСКI1Й
:МИРОIIUll О""ДО$1, състояЩЪ се ОТЪ 240..\.
пе

('Ж

.1I'XBII U

ДР' равuоекП.

ОJ~"lшката ще почне отъ ц-lшата, &0ято ДЙЛС пърний купущiчъ.

,.'

-

". ИIIТСfССУIOЩUТ11 са да ВIlЖД:\ТЪ L:UИ-"

МН.

П'I УI I'Й ДоБРI1ЧС~l1Й

ЧНШрНТIIОТО

lOO4.~1027 отъ

lJуб..:tИl~Уllапuе

I.lЪ ЮШЦt~..:tариата

IIроданам'Ь
е.\иа

ю{,ща,

уqастък'Ь,

ОU$1IЗ$1вамъ,

нъ LI'I,стнш~'Ь "Черпи

ГIJЙЖДI-Ш.

че

отъ

Ш\СТOSJ щето

Mt)pe" ,\() 31 деllЪ

си нъ гр ДоБРI1<JЪ, ще

C.A-Б/!,ующиЙ

IJIIЮl'Ъ,

ПРll11зд.леаt:1ща

МН'I'срал,\ъ

ДЪ,iга ::!5 1~ра<JЮ1,

1l1l~ОЮ'

2, метр;,

падъ lJe~ друга СNiЩ<\

отъ

еДIlIl'Ь

д'Ю.номъ

и

l~.л;lдевецъ,

ОI'еФапъ, ДI\~YB'Ь Ваба.lNi. Ивапъ, Ба.lта

О,Yiде(j~ll'Ь ПРIIСТ!Н1Ъ 11»11 13аРU(;jUСIШЙ O~p.

CffiA()np"IIRRON~'ruo,

Л""I)ВСJJЪ

съ ежсоВДI1: Вешсв.ш ТоАоръ. В ь.лчо, Попъ

П'J,\IIПСЙIIJIJlП П. Itu(:т()uъ, П!)J\JОЩUIJ[~'Ь

О'Yiдъ

съ трн стаи ва жпв-Бепие съ
АН~IЪ, IlOJфП1lЪ lСt.'ре:\JИлеu'Ь отъ Iс"мепо

,J,воръ

.м. 2472

съг.\асно Ч~.

.,
" Г еочери·.

О'l'Ъ ДI.l"В стай IIИСt)ка OI~O..\U 21/2 метра съ

ОБЯП.l1.ЕНИЕ

10·

МСХ~lед()nъ, и

'Г hBI1

часъ

--- :3 -448-2

псичн:и В'р зеl\{~ШЩС

Е"руджа·юоЙ.

день 11

Гр. Добрич ь iH Августь \ 893 Г.
П. С,У,Д. llрll(:,гаuъ: до Иапитановъ·.

Георги [~роспеllЪ И ПЖТЪ. Iц1шеuа 50 .1
~3)HIIJI<lTa "I~уру-АРJ~а('ж" отъ 10 Ael~. Пр!l

ПОДПИСIIUПI1UД. r~нпетавонъ, п. ОЖ'

CK'IT'b

ХаС<lUОИЪ.

п\)\н'х,:t:<:тпеl1Ъ

имеuно:

па покоil11lJИ

Терзи ТриФ"ui ОТЪ 1'\1 ДоБРU<IЪ, пахо
дпщ \ се п" .. СN'ЩllИ" ГРИАЪ. УЧ9еТЪ'I~Ъ.

жио.1У и ПЖ'l'Ъ оц:иuеllа ва

300 ,JIeua.

Т'ЫJl1 l\~жща е па ПОICliЙIJJ1Й Терзи
1 рифоu'Ь 11 <'е ПрО,-\!\IЩ Зll l1СП..\ЯЩ81ше
.;\Ъ ...\гътъ IIIY КbIIlЪ ку-..\а Ивапъ РIIАоеuъ
,

'IO ИСIl;h.НlIiirJ1ol~llЪ ..:tцстЪ

деп~

01'1>,

ДоБРllЧСКI1И

М

3206

Мировий

изда

СiYiдия

21 IО.щИ 1882 г.
Же~аIOЩIlТ'h ДА я КУПiYiтъ :&IОГiYiТЪ
nlJ~hвъ работмто пр-nме да ДЬхождатъ и
Ul\дзuатъ на, \Ъ оц-БUК:iТtI..

Гр. ДllбриtIъ Августь 19 1893 ГОД,
Помощ. О'1>Д. Приставъ: п. Коетов'Ь.
3-:441-2 , ! .
~Д~aт.~.

