Год. I.

Добричъ, 5 Декемврий 1887.

ЛОБРУЖА" ще излиза всЬка
"Л
С & 6 6 о т а.

Всичко що се отнаса за в*етника се
праща до редакцията въ Добричъ.

Цфна за абонамента :
ха година
12 лева
за 6 м*еяца
6 «
3 .
3 »
За обявления се плаща 10 ст. на всЪкой редъ
8 а цьрвопечатание, а за всякой редъ ври посл*дующе печатание по 5 стот,
Едшгь брой 20 стотинки.

Рлкописи назадъ ие се врлицатъ.
Неплатени писиа не се прнематъ.
Въ В а р п а предетавитель на редакцията е
В, Б о ж и д о в ъ който и ще получава обявления
. за печатание.

В-ЬСТИИКЪ ЗА ПОЛИТИКА И НАУКА
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"

ОРГАНЪ НА КОШТЕТИТЪ „БЪЛ^РИЯ ЗА СЕБЕ СИ" ВЪ ВАРНЕНСКИЯ ОКРЙГЪ.
своите лични каприции, рвопте] амбиции лг
нъмаше да иматъ нужда правителствата на
Партизанствата и градските избори.
инати и своите, прщевки и съ, това окалразличните държави да правятъ грамадни
Народната воля,, тържествуванието па пазаниха себе си, и плюха ннГтова, което
Войната н е е тт.й упостошителна, заеми и да издържатъ съ ЦЕЛИ стотини ХИледи хора подъ оржжпе.
правата, нлодътъ на хубавите начала, еж до вчера вършеха и, за което до вчера се
както дълговременния
Ако да не беха ГОЛЕМИТЕ ОТСТЖПКЙ, на въ изборното право. Человечеството, наро боряха.
въоржженъ миръ с ъ н е я .
Скръбенъ Фактъ е, че кметските кресла
правени отъ европейската дипломация на' дите, граждани и селяни, чрезъ това право
Россия; ако Европа бе произнесла своето изкйз;)ватъ своята воля, като си избиратъ много хорица направиха кьопави; те пома
Въ днешния вт.къ редко се е случавало уе!о предъ нея, макаръ и съ обявявание хора, които поставятъ на чело на общества миха мнозина, като ги направиха да жертна историческите народи да ирокарватъ так на война, Россия, неприготвена, по скоро на дружества и на държави и даже на че вуватъ всичко свято-.всичко човешко; да
взи тежъкъ миръ, съ каквто виждаме да ш/вше да припознае исканията й, отъ кол- ' ло на ЦБЛЪ светъ. Съ изборъ света възди жертвуватъ най-ближпи приятели и да се
се наслаждава цела Европа отъ две години кото да се съгласеше на една рискована га свои членове до иай-висока степень,,ка- хвърлятъ на дребни борби, въ лични раснасамъ. Йоще отъ деньтъ на нашето съе война. Тогазп нЕмаше да ставатъ досегаш то рмъ дава да . иареждатъ държавни и правии и въ низки инсинуации единъ за
динение съ ЮЖНИТЕ ни братия европейския ните нечувани дивотии на русската дипло обн|ествениите работи. Съ пзборъ света съ другъ. Не се лъжемъ въ това, защото въ
миръ се застрашаваше, па и до днесь се мация, па и надали щеше да има князо- баря въздигнатите си членове, като ги хвър много градища вече*довчерашните съпартизастрашава отъ . една ожесточена война крадства и др. Едвамъ ли щъше да има ля доло отъ високото имъ положепие, ако зани, днесь (^е разделени па Фракции, които
между Руссия и трите съюзшщи на западъ тази йоще но страшната война, за която те„~- избранниците, еж измамвали своите най-немилостиво, най-грубо най-безчовечно
— Германия, Австрия и Италия. Даже вес ВЕСТНИЦИТЕ въ послъднйо време захванаха избиратели и ие еж оправдавали техните се нападатъ. И защо това ? Защо тези раз
тниците, до скоро време, изоброяваха воен-. да поговарватъ. Друго НЕЩО еж-биле вой надежди, — таквизъ избранници еж биле деления, съ таквизъ грубости съпровождаените приготовления почти на ВСИЧКИТЕ дър ните, повдигани въ миналитъ векове за отритнави и съ презрение отхвърлени отъ ми? За това само, читателю, че пе билъ
жави въ Европа; нъ европейската дипло кеФа па папите или НБКОИ царе, други еж средата на избирателите. Тамъ гдето нема кметъ или помощникъ роднината на Драга
мация, освеиъ русската, отдавна е предви биле лошите ПОСЛЕДСТВИЯ отъ ТБХЪ за са изборъ, тамъ гдето народите неупражняватъ на, или приятеля на Ивана.
дела опасностьта отъ таквази една война мите народи; защото това е било тогазъ, това свято народно право; тамъ нема прав
Въ последните броеве на в. «Нова Бъл
за цт>ла Европа и всъчески се грижи когато господаря е билъ народа, а ис да, тамъ нема сж,дъ надъ злото, тамъ е гария» четемъ, че въ. Варна се събирали
4
за опазвапието на досегашния миръ. Никой, торията на царя и правителството му — анархия, грабителство и неразборияхиледи подписи за протеста противъ избра
наистинна, нема да откаже, че днесь-за- история, на подданницитБ му. Това е било
Така разбирахме и разбираме ний това ния тамъ кметъ и незнамъ още какво. При
днесь въ Европа има мйръ, нъ, както оти- възможно само тогазъ, когато человъчеството
това наши НБКОИ приятели ни пишатъ, че
ватъ работите за сега, надали ще се наме е оплувало въ тинята па невежеството. Въ право, съ което са радватъ народите на напоследъкъ неразбирали поведението на
ри човекъ, който да откаже, че този миръ днешната епоха, когато народа е господаря, республиканските и конституционни дър некри техни вчерашни другари. Нние мис
ще се свърши кога да-е съ една йоще по когато господарите на конституционните жави, и неще съмнение, че така го разби- лихме, че борбата съ неколко неразбраннистрашна война; надали ще се намери чо държави се грижатъ повече за благото . на ратъ и другите. До колко Българский на ци и интриганти, като Н. Живковъ, Бр.
векъ, който да не припознае, че сегашния подданницитБ си отъ колкото за себе-си,— родъ цени изборните си права, служатъ за Мирски и др., ще се свърши скоро, като се
миръ е искуственъ, въоржженъ, по вреди- европейската дипломация требваше да се. доказателство последните избори за вели почукатъ малко носовете на тия политичес
, теленъ съ войната, която влече подире си, потруди за спазвавието на единъ траенъ кото и обикновенно народно събрание, ГДЕ ки гайди и,народни експлоататори; нъ на
отъ колкото да 6Ь имало до сега тази миръ, а не за таквзи, който не обеща ТО той доказа не само на вътрешните си последъкъ дало имъ се още едно орждие и
врагоове, нъ и на вънкащ.штЬ си,.— на
война, която е плашило за цъла Европа.
ва нищо добро за въ бжджще; защото въ- мощни държави, златото и богатството на те се стискатъ о' него, като удавници за
оржжения миръ отъ неколко време насамъ,
•
Не ще съмнение, че всека една държава, туко-речи, нема., значение,.. за__ русейте,....и... които не се намира въ никои кандидата на змията.
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аа-да бжде осигурена за своето4жджщовъ войната за Царя Александра е по предпоч ,&Ефа,~яра-изборъ.- Подвунваиията. интриги
Пий отдавна, познаваме Д-ръ ,Пюскю.^лиеслучай па ненадейна война, требва да е тителна. Благодарение на този въоржженъ те' и лъжите беха премного презъ тези ва и имахме мнго лоше мнение за него, би
готова да запази интересите си, а въ такв- миръ, та русейте успеха да се въоржжатъ избори, пъ народната съзиателность и прав ло като общественъ деятель, било като докзи случай това трябва да направять всич отъ главите до петите, и сега гледатъ ; съ дата, подъ знамето па изборното право въз торъ или човекъ. И, че той все си още но
ки европейски сили, за да има траенъ четири очи, кой часъ ще имъ прилБгне да тържествуваха. Българина,, довчерашната си турска кюлимввка и е арабски сазъ. То
миръ. Че днесь въ Европа царува миръ, нахълтатъ въ Австрия и въ нашето, оте туска рая, петьстотипъ-годищния робъ, на зи неснособенъ докторъ, тази неразбрана
това никой не го отказва ,• нъ каквъ е той чество. Благодарение на този миръ, именно, родъ останалъ безъ всека култура, доказа шантава глава, тия дни е въ Варна героя
\ и кому принася полза? Разбира се, че отъ казваме ние, та днесь европейските госпо- па света, че е достоеиъ за политически на безобразия, нахалности и глупости. Пред
него ще гледа да се въсползува пакъ Рус дарства еж, принудени да издържатъ но це животъ и, че натиска на варваризма и на ставете си, читателю, таквозъ нещо: до вче
сия, за да може после по лесно, по тър- ли стотини хиляди работни ржце .подъ Фанариотството, неунищожиха въ него чув ра Пюскюллиевъ е вашъ другаръ по убеж
жественно и съ успъхъ да разбие днешните оржжие.И всичко това защото става? Става ството на животъ. за самОстоятелность. Тозъ дения ; тоц е вашъ приятель; среща ви по
му защитници. Кой не би се замислилъ, за кеФа на единъ'упоритъ царь, за кеФа народъ, къйто съ векове не бе чулъ дума улиците и ви казва, че се възмущава отъ
като -види, че това се върше въ Ев на неколко .въртоглави славяноФили, които та избъръ и самостоятеленъ животъ, който Н. Живкова въ «Нова България»; и избира
ропа и то въ XIX въкъ, века на и тъй вечно ще проклина руеския народъ незнаеше друго, освенъ спахийските меджии, се председатель на събранието, въ което се
прогрееса, въка на науките и цивилиза съ целото славянство и изобщо цбла Евро кърджалийските распореждания и гръцките определятъ кандидати за бжджщий градский
цията. Ако да беше това преди едно сто па. Пакъ го казваме, че не щеше да бъде калугери, въ късо време, по-скоро отъ про- съветъ; бий се съ Гагаузите въ време на
летие, не щеше да бжде чудно; защото тъй, ако въоржжепия миръ не беше тъй греесистите Американци, вместо въ четири изборите; радва се за спечелвание па избо
само тогазъ господарите на народите еж дълагъ ц ноуместенъ и ако европейските века, въ 8 годиини показа на света, че ра и за подтвържденито имъ; подиграва про
се грижали повече за себе-си, отъ колкото сили прннудяха Россия да ги слуша. Въ исто иска и може да живей, че иска да живей тивниците ви. А днесь съ вчерашните ви
за щастливото мирно развитие на поддан- рията има живъ примеръ за това. Крим и да бжде госнодаръ свестенъ на себе си противници подписва протести, псува и кле
ницптв си; само тогази еж се срещали ската война, наистина, беше грозна и стра Тозъ народъ, който по улицитв коленичеше" вети довчерашните си другари и върши ра
упорити или капризни господари, които еж шна съ последствията си, нъ тя докара на предъ гръцки владици, който треперяше отъ боти, които непобира умътъ ви! И защо то
въртели человъчеството като.' машина на Европа единъ доста траенъ миръ, който, гласа па турските- заптиета, днесь жертву ва така ? Мигаръ мислите вий, защото дру
кждвто-сж искали.; само тогази еж се сръ- може би, щеше да бъде йоще по дълагъ ва животъ и-имотъ за своето изборно пра гарите му се обвиниха въ престъпление
щали завоеватели, които за кеФа си сжраз- поне за нашия нстокъ, ако краката на меч во. Както изборите ни за народни пред или зложелателство на отечеството? Не, па
сипвали цъли народи само и само да се ката беха свързани съ време съ но ягки ставители, така и изборите за градските и зи Боже! Затова само читателю, за тая
каже, че СА СИ намокрили краката въ кър- окови. Днесь вече ни срещите на диплома селски общини, се свършиха, както казах проста причипа, че не билъ избранъ за
витъ насебеподобнитЕ си. Ако, пай-сетие, тите на Германия, Австрия и Италия, ни ме. те ни похвалиха предъсвета. Нъ наро кметъ Ст. Папица, комуто наший брадатъ косе сръщатъ и днесь таквизи господари, които срещата на Императора Вилхемма съ Алек дната ни поговорка казва: «стадо безъ крастави зелъ обещалъ, а се избралъ Г-пъ ЗЯеразчиевъ.
иматъ манията да завладъватъ цъли народи сандра Ш-й, ни въоржжения миръ ще о- овци не бива» Отдавна тая наша поговорка Тази лудетина безъ да обади некому готсамо да ги владъятъ, безъ да се грпжатъ търве Европа отъ злините на днешния въ мнго отношения беше оправдана, особен- вилъ за кметъ некого сн Паница, когато
за тяхното пръуспЕвание и просвещение,— миръ, следъ който, може би, ще последва но въ членовете на много партии, даже и приятелите готвяха другиго. Но най-смеш
то никакви въоръжени мирове, като днеш една общеевропейска война. Главата на за цели цартип. Едно нещо само има, че ното, най-детинското и най-глупавото е то
ния, нема да отърватъ Европа отъ закан- Россия, както се вижда, ииакъ МИСЛИ: го овцете се познаватъ отъ всекиго кои еж ва, че тоя човекъ съ своите другари, кои
ванията имъ. Ето защо, като признаваме, лемите несполуки па дипломацията му отъ крастави и кои не, а съ хората не е така, то довчера псуваше п, между които има и
че мирътъ е ползотворенъ и необходимъ за две години насамъ, големите заканвания па защото.техната краста е отъ вътре' и все- председатели на съдилища, бивши кметове
народите, а войната яа извънредно вреди различните вхтрешни врагове на Россия, кой не може да я види, а се познава отъ и др. излазясъ съ дрипелчето «Н. Бълга
телна, — ний не можемъ да се не съгла- неразбрания моиархизмъ, крайпо лошавото делата имъ. И ний като партизани на из рия» и съ протести предъ правителството
симъ съ това, че е по добре да се свърши Фонапсово положение на държавата му еж вестни идеи ,и като членове на една пар и иска да се растури утвърдепъ съставъ
края на диешния въоржженъ миръ съ война, го принудили да търси иехода на това не- тия въ Блгария, — нартия, която напосле- съ указъ, искатъ тия глупави каприциознп
отъ колкото ПОСЛЕДНИЯ да се продължава сносно положение въ отвличапието внима дъкъ се показа пай-патриотическа, като от- стари деца, да облпжатъ подписите на Дьрйоще неколко години и да се свърше съ нието на подданпиците си въ нЬкой вън- търва страната отъ разни преврати и я до жавпий глава и ньрвнй Миннстръ. И колко
една йоще по ожесточена война. Тогози, кашепъ въпросъ. СпорЬдъ работите па Царя веде до какво-годЬ нормално положепие, наивна и глупава е техната тслеграмма до
споръдъ насъ, по добре щеше да бжде за въ последнйо време, вижда се, че най це мислихме, че не се намиратъ вече краста Министерството-, като искатъ да станатъ или
Европа, ако йоще преди една година тя си лесъобразното му намерение за това е вой ви членове между насъ и даже, ако ги има пови избори, или пъкъ сегашний съставъ
избереше едно отъ ДВЕТЕ : или да убедеше ната съ немците, за която русейте отдав- те еж. отъ неопаснитб. Обаче времената ни да си избере отново кметъ въ техио ириРоссия помиренъ начинъ да припознае ста но вече се готвятъ.- Тъй или инакъ, нъ до доказаха противното и пнй вече дмаме мно ежтетвие. Е! Мнля ви, г да, не е ли това
налото ни съединение, избирапието на княза сегашния въоржженъ миръ пе е вече за го пресни примЬри, защото памериха се детинство и глупаво, да искашъ растурвани за законни и да се отрече за всъкога търпение, п, наместо полза, ще допесе хора съ детински умъ, съ низка каприция пието на утвърдепъ съставъ, или пакъ да
отъ намерението си за завладъвапието на голбма вреда и за Европа и за насъ бъл и съ чорбаджийски начала, —хора, които за се месишъ въ работите му ? Че кои сте
парица, за интересъ, не партизански убеж вий бе будали, които искате да се стъпче
Париградъ, или пъкъ съ една война да я гарите.
дения, пе начала, по и жените си и деца за кеФа ви закона? Това не ще лн рвче
пасидяше да се откаже отъ незаконните си
та си продаватъ ИЛИ напускатъ. Тези хора да нема законъ, да нема редъ и Правител
искания. По таквзи начинъ днесь нъмаше
Ев. Дръбовъ,
при градските избори направиха партизан ство? Плшемъ пий въ лицата на тия хапда съществува йоще въоржженъ миръ, който
ските си убеждения на трапеза и, като лювци! .
може би, ще се свърше съ война, която
•
разсърдепи деца туриха връзъ тая трапеза
ще съсипе и победителите и победените;
Пашето мпспие е, че правителството пи
Добричъ 5 Декемврий 1887 г.
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не ще непълни желанието иа тия дадоха съвсемъ други разултати. Избраха ве
пщ, — желание детинско и глупаво; за нает. 3-ма бивши въ Варна учители, които
защото миолпмъ, че е смешно, да подтвьр- по всека вероятность, най добре ще знаятъ
димъ вчера избори, а днесь да си обли- ,нуждите на тукашните училища.
жемъ подписа и гн растуримъ, или па да
Сегашното нн настоятелство, види се,
стлпчимъ законите на страната за кеФа па
пЬколко български чиФути, които за част много малко разбира, отъ длъжностьта сп.
ните пптересп не зачитатъ пито законъ, То се гордее съ едно редовно плащание на.
нпто авторитета па правителството. Прави учителите. То.не е обърнало пи пай малко
телството пи требва да стон на своята ви внимание на учителските заявления, конто
сота ц да научи подобни разглезени стари се имали за цель напредъка на училищата
деца, че пе могатъ да си играятъ съ дър пи. Тъй като сека година отъ НОВО-НОСТАжавните закоин н распорешдания и, че ком- нающите ученици въ пьрвите отделения на
щулука, аркадашлАка н хасАМЛАка нематъ първоначалните училища ся е забелезвало,
нищо общо съ общитй интереси. То — пра половината нмъ да не знаятъ ни дума' бъл
вителството пи, требва да 6 А де както и е гарски-да говорятъ, отъ което, разбира се,
справедливо и последователно, па после да най много зависи успеха на отделението и
пе иска да зпае отъ пекаквн гюрултии и въобще на целото училище; тъй като този
големъ недостатъкъ на учениците остава
прищевки Пюскюллпеви
N. Кето.
даже и въ последующнте една две години
—.
••—•ухйффа
или докътъ ученнкътъ или учиничката
свърши четиретехъ отделения: то учителите
За Варненското Училищно На
СхЬ
заявявали много ПАтп,да се отворятъ."при
стоятелство.
първоначалните училища .«Преготоиителни
Варненските пьрво-пачални училища не- отделения», на които цельта да бжде'примогъта да нмхтъ само общо-образователпа готвението къмъ бъгарский язпкъ, на ;тия
п въспитателна цель, нъ н.прапагандичес- отъ ново-постАпающите ученици, които не
ка. Темъ е предоставено побългарявапнето го знаятъ. Вместо такива прнгогштелни.от
па 2 разни елемента, те СА принудени да деления, настоятелството е отворило заба
конкурпрътъ съ гръцките училища. Дейст вачници. Чудно ми еподъ какви съображе
вително, пе може се отказа, че Варненски ния ги е отворило настоятелството за; въ
те първоначални училища не СА следвали нашия градъ. Въ двете" забавачници ":има.
по предначьрганата шгь цель. Преди 10 около 60 ученика и ученички и то се ; на
год. Българизма въ Варна е броялъ 10— по богатичките българи, които още отъ до
20 семейства съ 15 ученика, а дпесь броп ма си бивАтъ по развити и говорятъ по
половината отъ града съ 800 ученика, безъ чисто български, отъ колкото единъ учетия въ правителствените училища. Това е никъ или ученичка, съ не до тамъ българ
Фактъ, за когото най много еж. спомогнали ско пронехождепие, по свършпвши и чети
ретехъ първоначални отделения. Отъ деца
първоначалните училища.
Нема съмнение, че п; училищните на та, които миналата година се следвали .за
стоятели сл отъ- ония, които нравственпо бавачницата, въ основните училища се поСА отговорили, за този папредъкъ въучпли- стАпали 10—15 и то въ, училището «Ста
щатата ни. Ако училищните настоятели СА рата Гимназия» и въ девическото на Ченгене
хора, които разбиратъ длъжностьта сп; ако Пазаръ. Ново-махленскитв мъжко и женско
умеятъ да се поставатъ. на висотата на училища, пемътъ ни единъ ученикъ отъ
положението си; ако тЬ умеятъ да не да-, забавачницата, н иреставете си, въ те'хъ
ватъ партизански характеръ на своите у- тая година се постъпалп нови ученици, въ
чилпщпи работи,— тогазъ и училищата ни пьрвитв отделения, 160. Тогава где е пол;
ще оттоварятъ на своето назначение. Нъ зата на забачийцата? Дали за да достави
тогава само ще имаме добри училищни на 15—20 ученика на извесните. училища?
стоятели, тогава само ще имал е нзпсква- Азъ вервамъ, че приготовителиите отделе
пнй успехъ и папредъкъ отъ училищата ния ще да нрипесътъ много ио голема полза,
пи; ако обществото умее какви хора да разбира се, частно за въ нашия градъ, отъ
постави, на тая толкова'деликатна, нъ въ колкото забавачниците наН.Живкова.Въ тия
сАЩОТО връме благородна длъжиость, и съ прнготовлешш отделения може да сезематъ за
нсключителни предмети, запознаваниетод|шавнимание следи техните работи. ,
та
отъ' другите" народности* съправйлноговори
До сега С'А сб избирали за училищни
мия
българскнй язнкъ и съ приготовителиото
настоятели хора повече- търговци или съ
нагледно
предметно обучение, съ което ;въ
друго заиятне, нъ непременно богаташи, или
първите
отделения,
учителя е ирииудецъ
пъкъ авторитетни лица. Мень ми се стру
дасе
бави
2
месеца.
Тукашните деца,
ни, |'д;ггп. нспогашенъ учптель, най добре
които
получавать
домашното
си въспитание.
разбира 1.ул.*дпт"Ь на училищата. Търговеца,
при
съвсемъ
други
условия,
иа прпмеръ
кажи. го отъ работа, богатия отъ нехай
отъ
тия
въ
Шуменъ,
повече
постъпватъ.
ство, и авторитетните (каквито ся; нашите)"
въ
първоначалните
училища
безъ да
нъкъ отъ унижения' — необращатъ никак-.
знаятъ
барпмЪ
правилно
да
говорятъ
на
во'внимание на училищата ни. Бивали се та-.
пекой
язнкъ;и
,въ
таквзи
случай
прнгокива настоятели, които осв.енъ че пе СА стъ
пвали въ училището, нъ и нещо като да СА товителните отделения що нмъ принесатъ
забравили че СА настоятели. ПрЪзъ 1884 Г'. тая полза, че ще ги научатъ на правилно
Училищното настоятелство събира учител говоримия български язикъ, на ( обикповенското тЬдо,
защото, некои,, ученици се нпя училищенъ редъ и, до нейде ще уравносъбирали предъ дома па единъ отъ настоя весятъ характерите нмъ.
телите да играятъ, съ което му причиня
вали безпокойствие.Тозаповеда на учители
те да запретятъ това на децата. Като строги
мерки,то е позволило биението съ пръчка кога
то днесъ енчкя се стараятъ да ес иехвърлп тя
и с<Т1 противъ това. Сичко това е просто
едно перазбир ние на длъжностьта сн.
. За голема радость, тазгодишните избори

Царя на Духовъ-день
Повъсть изъ МАДЖАРСКИЙ животъ
преведе

Гринда-И^иФра.
•

I.

Продължение отъ Орой 5.

Въ това време СТИГНАХА другите и Мартииъ
ПОЧНА да нмъ расправя, защо този «чуждевецъ» го испреварИлъ. Отъ убедителните му
доказателства излизаше некакъ, че съперника
му съвсемъ не е дошълъ пьрви, а само гла
вата на коня му е била колкото «единъ, едпнъ
косъмъ» следъ главата па «царевиконь*.
•;Момъпа нищо невъзрази, мълчаливо се дрьпил на-странц. Това спокойно достопнетво му
завладе съчувствието на всички участници въ
тичаньето, на които бехл противни псупните
и, к а в г а д ж и д <т. к а иа Мартина. Та и вм4жду гледачите — боляри се ПОЧНАХА басове —
п при това десеть вротнвъ едииъ, — че не
познатия ще испревари п трит* ПАТИ.
Отново изгърм^хл топовете и отново се затекехл ездачите. Сега напредь всички тичахл
двамата главни герои па напредпускваньето,
двамата главни съперници. .Единъ 1'до другъ
бърши тичахл те къмъ байрака.

На първоначалните училища, приготовителните отделения, ще да принесатъ тая
полза, че когато учениците знаятъ вечь
български и се подготовени въ нагледно
предметно обучение, учителите на първите
отделения ще да иочватъ и те преподаваннето отъ началото на учебната година,

Почти до самия край неиспреваряше пи едшшя, ни другия. Ио, когато имъ останлхл
само 50 раскрача, младия ездачъ плеенл силно
съ камшика си, отъ което коня му треппл и
направи три отчаянни скока на напредь ; това
разстояние останл непроменено до самия етълбъ,
колкото «царя» и да бодеше коня сн.
Непознатия пакъ ирьвъ дояде до байрака и
тъй сило го дрьинл отъ рлцете на нангия Андрашп, щото бедния се тьрколи отъ коня сп,
което развесели тълпата.
ПобЬснедъ отъ ядъ, Мартинъ удари съ кам
шика сн байрака и го скъса. Безсиленъ и безпомощенъ пгЬвъ! Заклетите снйхл в1знеца отъ
главата на разстрЪперанния отъ унижение
«цорь» и го турих* врьзъ главата на младия
побЪдитель
•
•
.
Трьбаше да се почне -третето прйпускапье.— Да имъ се даде малко почивка! извика
нЪкой изъ Файтоните.
— Н-Ьма защо ! гн*вливо отговори Мартииъ;
— Азънесьмь нпкакъ уморенъикоия мислщо,
нн ще препускаме до второ пришествие.'На
ли така, Цорйо? прибави той и потупа Чора
(коня сн) по врата.
ЗаклФтит* посредници отново нар4дихл пр4пускачитв. Но нЪкои, като видъхл, че е не
възможно да се надпреиарватъ съ двамата
главни съперници, излезъх* изъ ридовете и
се смЪсихл съ тълпата. Остаиллхл*» само петьшесть души.

жь

заедно съ учителите на другите отде
ления, та ще могътъ напълпо да преспособитъ правителственната программа, като
пзучатъ отъ сметанието до 20 число, а отъ
четението свьршатъ буквари и п/влата читанка. Ведиъжъ като ученика има добра
подготовка добита отъ приготовителиото н
първото отделение, нема се срещатъ, тол
кова многото препятствия въ останалите
три отделения, които требва човвкъ да
е учителствовалъ въ Варна за да ги знае' Още вервамъ, парите които настоятел
ството 'хврчи за забавачниците, ще могътъ
да посрещатъ разноските на 4 приготовителни отделения, ако се отвори за сяко учи
лище но едно; защото разноскить ще се
увелнчатъ съ заплатите на 2 учители и 2
учителки, а ще.скратятъ съ.6чхиляди лева,
харчепи за забавачниците.
Въ заключение изказваме голвма падежда, че. ако не ветото, то поне новото Учнастоятелство, ще да даде сериозно внима
ние, па тази толкова чюветвителна нужда
на училищата ни.
Обещаваме ио подиръ да се повьрпемъ
пакъ къмъ въпроса за Вари. Уч. Настоя
телство, като укажемъ на много други не
гови неблагоразумпи работи.
К.

Брой 7.
неже целпй Българскнй народъ билъ: про
тивъ настоящето Правителство и Княза, н
темъ подобни лъжи скроени и искованп въ
писалищата на Царювнте поклонници. И та
ка надъхали невинните хорица нротнвъ Пра
вителството и всичко Българско, щото човекъ
се нотр:Ьсва и най-гнусно, би гн изругалъ и
яаплюлъ. Неблагодарпи същества, тъпчатъ
ребрата иа Българин, ядътъ й плътъта, а
точатъ ножъ'за измАченитв й гърди. Дунчузи съ дупчузи, ако България и нейното
управление 1 Ви нехаресва, хайде въ Руссия !
Тамъ има и земя широка и управление каквото
Вие искате. Обръщаме вниманието иа Пра
вителството върху тия мизерни САщества,
да неходнтъ да лъжатъ и подстрекаватъ
простото, население къмъ незачнтание на
властите.
- ;
. теса—

ЛЪТОПИСЬ.

—. По поводъ писаното отъ редакторите
на «Новатау, «че пвкои патентовани пат
риоти СА писали за приместванието на три
ма дружинпн командири отъ 8-й №», ние
отговорихне надълго и широко и. казахме на
читателите, че хората около .«Новата» СА
шарлатани н интриганти., Понеже ре
РубладнштЪ въ Добричь.
дакторите па «Новата» неизлезоха, споредъ
За рубладжинте или по-добре да кажемъ исканото, отъ пасъ, да ни укажатъ на ли
измета на Българщината, много се говори цата, които ужъ СА писали за дружиините
и писа, излишно би било да се говори и командири, то ние тържественно ги'нарича
пише вече за техъ, понеже самите имъ мръс ме още, ве^пашъ подлецщ- шарлатани) и
ни дела по-добре ги описаха и описватъ отъ крайно интриганти хора. Нека сега всекий.
сппсвачите, нъ може ли човекъ да се стър да види що за-хора, що; за сппсвачи СА
пи като гледана тия нзбезумели хорица, редакторите па пасквила «Нова България».;
че още не оставятъ ,отъ да проповедватъ
идеите на Каткова и. да лъжатъ невинното ' . . — Четохме подлистиива «Долнята кама
население за всемоглществото на Роесия. ра» номестенъ въ брой. 6-й на*,в. «Нова
Тия мекерета на северинй колосъ, невол България» и останахме смаяни, като ви;
но каратъ человела да ги изнася предъ дехме съ какви глупости той е папълненъ.
публиката да ги види що за маскари еж, а Наистина, всекий човекъ, който много или
отъ друга страна да остапатъ въ архивите малко разбира огъ;тия работи, ще види, че
на вестниците спомени на младото поколе по-нискоV нещо, по-нищожно .нещо ' отъ
ние, та да види и то съ какви венци ги е тоя подлистаикъ и неговия;авторъ, верваме,
възнаградилъ пародътъ за техпото мизерно въ другъ вестникъ нема да се срещне. Ние,
и нредателско поведение къмъ отечеството, мислихме, че попе.отъ;малко малко редак
необходимо нуждпо е да иматъ на рАка до торите на «Новата'»,.ще умеятъ да сцискументи, ио които да с&датъ за причините ватъ нвщо сериозно, нещо хубаво. Ние се
на днешната криза. Садейки по техъ да чудимъ, какъ тия цуети епневачи смеятъ
нредпазватъ отечеството отъ всяко зло, кое да се явяватъ като публицисти, какъ не
то може много л^сно да му ое : нанесе, ако се ги с срамъ но такъвъ качинъ да крадАтъ
остави, да' го управляватъ, хора, въ които отъ пекои хорица пари за да имъ пращатъ
ньма никаква любовь къмъ отечеството н ужъ вестникъ.'Ние съветваме всички тия 1
народа, хора лишени отъ животински, инс- 10—20 души, които получаватъ пасквили
тиктъ да обичатъ кжтътъ, гдето СА се ро «Новата», да не ЧСТАТЪ този боклукъ; подили, хора,, които турятъ отечеството,по-дог добре е да пратятъ 10—15 л. на редакторите
ло отъ парата, хора на които живота, имо му за храна, отъ колкото да получаватъ,
та нмъ е по-милъ отъ отечеството и че такива отвращение отъ него. , . , ' . ' . .
хора никога немогатъ да му бАдатъ полез
— Примпрно Общинско Управление. На
но, никога отечеството неможе да се опре
3
тбго
единъ беденъ человечецъ отишелъ
на техпий гръбъи да живее, понеже тоще
въ
Варн.
Град. Общ. Управление да, земе
прилича на здание съградено съ гнили дър
позволително,
за да си продаде три мисирва на несъкъ.-Тия изчадия на Българщина*ки
(курки)
изъ
града. На тозъ. беднякъ пе
та и въ наший градъ състоящи отъ пЪкол-.
се
случили
пари
да ,си заплати за позво-.
ко р&ждясали и отживели векътъ си хори-лителнотои
оставилъ
мисирките въ залата
ца*), все още жнвеятъ съ патешката си на
на
управлението,
па
отищелъ
да заеми петьт'
дежда, все още не се оставитъ-отъ севдата
десеть.
парици,
да
заплати,
тадапродаде
ми
да събиратъ невинните хорица ио затънте
сирките
си
и
занесе
нещо
па
бедната
'
,
сн -;
ните Еара-боклушкп механични и нмъ раз
челядь.
Но
бедний
се
върпалъ
и
ненамира
казвай. всевъзможни лъжи, било за Москов
ците, че скоро щели биле да дойдатъ и вече своите миспркп. Бре, тукъ миспрки,.,'
щели да нспъдятъ Князъ. Ферднианда^ ту, тамъ мисирки, мисирките нема.—тЬотишле
дпесь утре Министерство щело да. падне, по- въ къщата '-'на подначалиика нн Финаисово-,
то отделение. Вдига се цвла врева и ми-.
сиркпте- сн дошле.
*) По имемемъ Даскала, Десевъ, Р. Яиепъ,
Щеревъ и Гунчевъ.

ПрЬдъ самото начало на препусканьето, не
познатия скочи отъ коня, откъсн.г. една прьчка, бърже 1ж очисти и скокнл пакъ на седло
то съ тоя импровизиранъ камшикъ.
До сега той не бе бутнжлъ коня си. Благо
родното, животно) като чу плющението на пръч
ката, яростно ВДИГНА предните си крака
Чух* се сигналните гръмове. Следъ трития
непознатия замахал съ пръчката и пустнл
юздите.
Поразенъ отъ многото удари, които осети
кожата му, коня, като вихрушка, се понесе?
никой неможеше, не само да го испревари, но
даже и наблизо да блде. Всички останлхл
назадь; за общо учудвание между техъ беше
и самъ Мартинъ. Въ време на бесното тичанье отъ главата на младия непозната паднл
венеца и биде растлпканъ отъ коньете. Но
той забележи това, само когато стигнл до бай
рака.
— Той неможе да блде царь! Той си изгу
би короната, чухл се гласове'
— .А кой ще блде? Това е несправделиво,
съвсемъ несправедливо! обадихл се други.
— Както искате, — мене ми е все едно!
отговори момъка.
— Чакай, чакай, братле! извика съ пресипиллъ гласъ побеснелия Мартинъ. — Хаде да
се опитаме, кой е отъ насъ по-юнакъ! Ти ме
испревари, защото коня ти е ио-добъръ отъ

— Пишатъ пи отъ Варна: Нашите теж-

моя, а ти ни покажи въ всичко ли СР гонакъ.
Виждашъ ли, колко народъ се е събралъ, и за
гоетба има само два бика. Разбирашъ, че това
е малко. Хайде да видимъ, ако не си страхливъ,
да доведемъ още единъ, Нема да ходимъ много
далечъ. Ето тамъ, задъ баирчинката, се е загнездилъ единъ бикъ; две седмици вече той вър
лува тъдесь; много хора е пребилъ; де-дай ей
плетнища е счупилъ; много талиги е прекатурилъ; всички работници е прогонилъ отъ поле
то. Никой до сега пе1 е можалъ да му дойде дохакъ. Да отидемъ ниесъ тебя и, който го до
веде тука, той ще блде «царя»!
Крдгътъ, който беше около техъ, изведйЪкъ
опусте. И наистина, треба да ся полудели тия
момчета, та иекатт да домлкнятъ между .света
такъвъ страшенъ дяволъ!
— Нема защо да се плашите! извика Мар
тинъ. — Ако го домлкнемъ, той ще блде като
овца ; ако ли не — и двама ще останемъ тамъ !
Бърже се разнесе пзъ тълпата предложението
на Мартина. По-страшливите се свихл въ без
опасни места_. а по-смелостните с е к а ч н х л на
коньете за да и длтъ следъ юнаците и да гледатъ, какъ те ще се' расправятъ съ такъвъ
свирепъ бикъ. Господата се' распоредихл да
имъ дадлтъ коньете, а^^ барог,ъ Карпати трьгня
съ талига.
' :
• .:
'.(Слтдва)
'

Брой/7..

Стр. 3.

•10,, , Швл

"ки търговци, които нгрантъ на 'въже и на могжтъ да нроиялезатъ отъ подобни глупа
които политическите имъ убеждоннн се ме ка интриги и за осветлявание на истина
ни вал. ЩУ\УЛЪ дка дни, споредъ алъшнери- та, умоляваме Варненския -Управитель да
ша въ мазите. пмъ, подпомогнати отъ Д-ръ изиска отъ редакцията на «Новата» кон еж
Пюсшшисва, ,ол събирали подписи, съ кое тия патентовани патриоти, конто еж писали
то .ще.ш. да докажатъ. ч.с-сл. нротивъ из за преместванис на трилата дружинни. ко
браница .нов/ь Кметъ. Дпмнтръ .Паница, .Си-' мандири и ги обяви. А въ случай, че ре
мионъ Марковъ, Зюмрюолу, Д-ръ Пюскил- дакцията откаже, да поиска отъ надлежния
лповъ и др, сл» ходили при члена на новия Мшшстръ нсказваппето на. тия мюзевири.
пи градскнй състааъ Г. Илия Кнрчевъ, за
да го уб-вдятъ да подпиши и. той. Нъ Г. И.
— Председателя на Вари. Окр. Сждъ, из
Кнрчевъ пмъ далъ да разбератъ, чо той ие вестни Крьстю Мнрскнй, има вече офици
иска да. работи.за хатъра на . иЪколко ду ално известно, че го махватъ отъ Парна, а на
ши, като ги, единъ по ,едииъ благороднцч- негово место нращатъ некой :сй Костовъ,
ката псиъдилъ изъ дюкепя си. Ний. сърад- когото, които познаватъ, много го' нреповамс Г. И.. Кирчева за умното му ,ностъп- рх-чватъ за честенъ момъкъ.
.... '•••
ванис.
К.
Сжщата участь достигнала и иретеиционпнн прокуроръ П. Кжрджиевъ, вместо ко
— Едпнъ приятель нзъ Силистра ни мо- гото нращатъ некой си Белчевъ.
ли да напечатнмъ ей това: «защо въ Об
II въ двата случая, сърадзамс Правител
щинското Управление (въ Силистра б. р.) ството ни, за гдето оттърва Варната отъ
се'държи на служба П. Левтеровъ,, който е тия обстоятелственнп хора н оставаме съ
лйшеиъ отъ граждански и политически пра пълна надежда, че то скоро ще махне и
ва.» Като попълваме молбата на приятеля останалите, както отъ Сжда, така и отъ
си, ний молимъ Силистренский кмет/ь, г-на другите учреждения, хора, които отнватъ
Кожабашова, за когото имаме добро мнение, по а ла Стапчовски «н ти имашъ право и
да пепита тая работа и, ако думите на той има право».
'
приятеля ни- со-окаж&тъ в'Ьршг, да попра
— Вестника ни е дадепъ иодъ Сждъ отъ
ви грешката сн.
•-.-.......
двама, а именно: отъ Гунчева, бивший Добричекнй Казначей и А. Владигеревъ, под—- Бумаго-ларачнтЬ около «Новата» като
началннка на Вари. Т.-Пощенска станция,
казвай», че Варна като е преминала презъ
задокачение на мутрата имъ чрЬзъ печата.
тия иснитания:, 9 Августъ, митинга за възНе ще закъснеемъ отъ да се срещнемъ
връщаинето на Княза Батемберга, за иенъж
съ тия Господа въ салата па Сжда н ще
данпе.то ца Симеона, когато, бе. въ ; Вариа
докажемъ ирЬдъ Сжда, клеветимъ ли ги
лудия Каулбарсъ,.грозните Клипери и-пр.
напраздно .ние, ИЛИ имъ ваднмъ мерзеките
и нр. пймалое шиеогашъ полицейска наме
дела на яве. -,
'"''..,''
са, а, пъкъ при градските избори е имало
— Ако сведенняса ни еж верни, нздавае,насилие.- Ний питаме автора на това аптрампй
се въ Варна в. «Нова България» е
Филе..,Н. Живковъ, кон еж. биле главните
починалъ.
Съжеляваме, че пе' ще бждемъ
дейци на всичките ТБЗИ и^щаРТойли, коГь
честити
да
прочитаме някой другнй пжть;
то не см&е да- излезе, по-далечъ отъ дюгензабавителни
неща, както беше, напр. въ по
чето, на .Н. Мпрский,- Кр. Мпрский ли, кой
следния
брой
комеднята въ подлнетника шу.
то. ходи , да се аигажирва. .нредъ руеский
—
Г.
К,
Мпрский,
който на 2-й того полуконсулъ, че нъма да земе никакво участие
иолучн
писмото
за
преместванибто
си, след
въ митинга при>. възвръщанието па Княза,
ва
още
да
интригува
п
да
се
меси
въСзь-.
докторъ СтеФановъ ли, който ходи да ли
да."Пий
напомняме
на
тоя
нахалсиъ
Госпокува болните съ ТСЛСФОНЪ, или докторъ (?)
Козаровъ,-. който споредъ сведенията отъ дннъ Окржжното на М-ра на Правосждието,
Сливенъ. и Стара-Загора е>: способенъ само иодъ М 3042, отъ 1886 г."като обръщаше
за иитри.ги?. Нека пи :кажатъ тия господа, вниманието па началството му.
— Съобщавай, пи, че Г. Козаровъ, Ди
кддт> бЬха тъ\нрн произвежданието.на из
ректора
на Дьр. Петомасно училище въ
борите? Що, се-касае, за насилието, извър
Варна,
си
търенлъ кжищ и си турилъ - на
шено при тия избори, ще имъ кажемъ, че
мерение
да
излезе вече отъ училището. То
е имало наистина намеса отъ страна на
ва
отколе
очаквахме
д^а чуеме.
военни,, стражари,, Пристави, Началници и
Управители,; нъ бе . нцдъ тия избиратели,
— Пншатъ ни отъ Варна, съ дата 28-й
които искаха да направятъ на части тия Ноем.: «Старшия Врачъ на пашата пьрвоГосиода, конто, .нматъ.дъраостьта да гово- класна болница Г-нъ Докторъ Пюскюл-;
рять, .че е. имадо.ласилне заради гЬхното лневъ, ходи депемъ и нощемъ да събира
прбдателско поведение —, ходеиието имъ въ подписи отъ некой Турци, да иска :кассира-!
Митрополията и цЪлуванието на подлогите ннетр па градските избори, които вече см
на самозвапииц Гръцски владика Калини- утвърдени. На никои мЬста си щШолилъ
косъ. Ний смело можемъда кажемъ, чеотъ дежа. да псува Г-на Паничерскнй, Окрхжтвхните, хора мгБмаше ни -.едпнъ бутнатъ, нийтъ Управитель, както и други' чиновни
по много.-хора отъ тия, конто, еж, работили ци и граждани, като е ималъ още глуноствза да се ;иеизбнратъ Гърци въ състава, № та да говори, че еждбата на всичките чи
биле ие сало, бити, нъ даже и-••ареотовани.. новници била въ неговите ржце и че всич
Жалки хора КНематъ съвесть!
ките що махне, защото не еж работили да
Положителйоможемъ 'да кажемъ, 'че Ми се избере Кметъ Г-нъ Паница, комуто, Г-нъ
нистерството на '"Просвещението- е предпи Пюскюллиевъ обещалъ. Дпесь за диесь це
сало 'Козарову да излезе'отъ да живее по лия градъ се смее на психиатора Г-на Июсвече вЪ Гимназията; а' нъкъ виждаме, че кюллиева. Некой граждани еж съветвали
Господствому даже и пемисли да излезе. Г-на Д-ра да бжде малко по-нребранъ, за
Ние съобщаваме това на читателите си са щото той има работа съ честна пптелеген-'
мо за това:, защото-утре като се расчунтъ цня, а не съ хора, като него,- конто сто
:
' '
скапдалпозннте сцени, конто се- вършатъ нлтц ,с'л си мепявали убежденията.
въ Гимназията; да не се унрекава «и наймалко Министерството на Просвещението, за
Но Народпото. Събрание.
щото то си е испъЛнило своя дългъ, но са
мо че г, Козаровъ неиска да ирпнозиава ни
Съкратенъ протоколъ.
що по-горе отъ себе си.У-то Обикнонеппо Народпо Събрание, заМюзейнрите около "Новата» въ бр. 4 еж.
сЬдаице Х1Х-то отъ 20-иЯ Ноемпрпй 1887 г.
написали едно' аитреФиле, съ което казвать,
ЗасЬданието се откри нодггрЬдсЬдателче иекон си патентовани патриоти еж пи
ството на ПредсЬдателя г-нъ Тончеи. па
сали за иреместванието на трнма дружин1,[а часа после пладне.
нн командири отъ М 8. 'Ний инложително
Секретарьтъ Байчевъ чете списъкътъ па
казваме,, че тока антраФиле е написано отъ
представителите,
отъ който се указа да отПнтригантина Н. Живкова и то въ дикеичесътствуватъ
39
души.
И тъй предсЬдательтъ
то па Н. Мпрский и по диктовката на Кр.
прогласяиа
заседанието
за редовно и при
Мирский. Смеемъ пий да твърдимъ така, ио
канва
да
се
пристжип
до
разглежданпе првдг
тия причини, защото този натрнотъ разигра
метптЬ
отъ
дпевний
редъ.
ваше подобни мизерни сцени още отъ това
Д-ръ Стояповичъ .чете протоколътъ отъ
време, когато съществуванието па Бълга
миналото
засЬдапие, който се прие безъ из
рия етапа проблематично. Ний знаемъ пра
менение.
вените отъ него интриги .между воеппп н
Г-пъ ЦвЪткопъ, дооадчикъ на коммисграждани, нъ ги замълчаваме, защото песпята
по пзучванпе законопроектите произискаме да, смЬсвме въ пащит* политически
ходящи
отъ Министерството па ВжтрЬшните
дрязи, още повече въ тия времена, и воен
Дела,
докладва
по з а к о п о п р о е к т ъ т ъ
ните. Само едни хора съ. мипиатюрии мозъза
Окр.
С
ъ
в
й
т
п
съ заклгочепие щото Съ
чета, осакатели умове и'нравственна обап-.
бранието
да.приеме
измененията па комврутеность, каквито еж списвачите на «Номпесията
по
тоя
законопроектъ,
който ще
вата» могътъ да бждатъ такива късогледи,
покаже,
като
се
разглежда
проекта
чл. по
та да неразбиратъ лошите следствия отъ
члепъ.
подобни'едни цеобмисленни интриги. Ний
положително можемъ да уверпмъ целия гарСлЬдъ това се пристъпи до прочитанието
низонъ, че никой не е искалъ да се меси закопопроектътъ чл. по членъ.
въ техпнтй.работи, и че никой не е пнеалъ
Заглавието па закопопроектътъ п па гл.
за подобно пещо. А ако има подобно нещо, 1-ва се приемата безъ измепепие..'
смело можемъ. да кажемъ, че това е отъ
На чл. 1-ий коммиесията предлага да се
тия които се подвизавай, около «Новата». замени думата п р е д с т а в я съ — пред-,
Но 'за избегвание лоши последствия, които с т а в л я в а , което се прие,

На ч.т. 2-ий коммиесията предлага да се
прибави алинея съ слЬдующето съдьржанне:
..Вська Фракция м. Окрл',гътъ сь населе
ние повече отъ 50(>0 дунш тоже избира
едшгь членъ за Окрхжчия Съпетъ.»
' Чолаковъ предлага еледующето' измене
ние на членътъ — на мЬсто 8000, па
10,0.00 да стои но едипъ съветникъ и.да
се. отхпърлп прибавката па коммиесията.
Дако Ангеловъ предлага 5000 души да
иматъ по един'1. съветникъ.
' Мипистрътъ на Нжтрвш. Дйла и Тнлбезовъ еж, за предложението на коммиесията,
което гласувано се прие.
Чл. 3-нй се приема безъ изменение.
На чл. 4-ий Векилоиъ предлага да се при
бави последната алинея, щото единия екземнляръ отъ протоколътъ да остапе въ
архивите "па Окр. Управление.
Мечтакиевъ предлага да се избира иодпредсЬдатель и подсекретарь.
Мпнистръ Стамболовъ говори за членътъ,
Чолаковъ — да се изхвърли фразата" —
първата сеесня.
Чл. 4-ий гласуваиъ се „прие както е въ
проектътъ.
Въ чл." 5-ий коммиесията предлага съ
съгласието па Мипистрътъ иа место 150,000
да "е 130,000 жители.
Дамянъ Вълчевъ — памесго три да бж.дж,тъ четери члена въ Постоянната Коммиссня. Чолаковъ — Столичната Постояна Коммнесия да се състои отъ нЬть члепа и единъ
НредсБдатель. Предложението на коммие
сията гласувано прие се.
На чл. 6-ий Тилбезовъ прЬдлага да се
прибави щото каесиерътъ да дава гаранция.
М-рътъ на Вжтреш. ДЬла и Халачевъ го
вориха за членътъ, който се прие.
Членове седемь, осемь и дЬветь се приематъ безъ изменение. '
На чл. 10-ий 1'еоргиевъ прави прибавка
въ смисъль Общ. Управление да определи
видното место, на' което да се прочита
списъкътъ на избирателите на населението.
М-ръ Стамболовъ и Дюкмеджиевъ гово
риха за членътъ който се прие.
Членовете 11, 12, 13 и 14 се прйематъ
безъ изменение.
Въ чл. 15-ий коммиесията предлага да
се добави щото Постоянната Коммиссия да
разделя' Окржасието на избирателпий околни
поддредседателството на Окр; Згправитель.
Видо Моиевъ предлага, всЬка избирателна
околия да,се състои отъ 8000 жители 06''щипятв въ която да не бжджтъ па' далечъ
отъ избирателния центарьповече отъ два часа.
Минпстръ " Стамболовъ се ' съгласява съ
Комисията. Д-ръ Цачевъ предлага да се смесятъ чл. 15 и 16 въ единъ като се измини,
щото изборите да ставатъ въ : центровите
на административните околии.
Прие се членатъ както е нзмЬнепъ отъ
комисията, чл. 16-ий тоже се прие безъ
изменение.
Въ белея;ка 1-ва на чл. 17-ий коммие
сията прави измепепие, па место трима
членове, незнающи български, да бждмъ
четворица. Герчю Рапчевъ предлага да се
опрвдели щото граммотностьта па изберательтъ да се окачесткува съ свьршванне на
пьрвоначалпн курсъ.
' '..
Мпнистръ Стамболовъ говори за измвпеиието па коммиесията, което се и прие.
Чл. 18-ий се прие споредъ изменението
отъ коммиесията, да се изхвърли нзъ алинея
П-а нито нред с е д а т е л ь т ъ .
Чл. 19-ий'се прие бЬзъ изменение.
Въ чл. 20 на буква б. Вълиаровъ пред
лага да се прибави бЬлЬжка въ смисъль
щото исказацото недоверие да се отнася
къмъ предевдательтъ, секретарьтъ или членъ
отъ Постоянната коммиссия и следъ отстра
нението имъ, да оставатъ тв пакъ членове
на Окр. Съветъ.
Грековъ предлага да се иехвърлп буква б.
Золотовичъ, Петковъ и Стояповичъ дрвдлагатъ предлолгението на/ Вълнарова да се
постави въ началото па членътъ.
М-ръ Стамболовъ предлага — председательтъ и членовете па Окр. СъвЬтъ и По
стоянната коммиссия* могжтъ да бжджтъ
уволнявани преди истичението на времето,.
за което еж избрани, по самоволното подавапие оставки, по изгубвапие правото па
избирателность, по исканието па еждебните
власти; а председательтъ и членоветЬ на
Постоянната коммиссия н главнип секретарь
се отстранявать отъ длъжность и по исказапо педовЬрие отъ Окр. Съветъ, мотиви
рано въ протокола па една отъ сееспите,
което гласувано се прие.
На чл. 21-ий коммиесията предлага да
се прибави въ най последната часть следъ
думата за у т в ь р ж д е ц и е и думата прие
м а н е съ княжески указъ.
Грековъ предлага исканията па еждебпите
власти да се не нспращатъ за удобрение
Мияистру па Вжтрешните Дела.
Следъ речьта на М-ръ Стамболова който
говори за предложението на коммиесията,
членътъ се гласува и прие.

Въ чл. 22-ий Кьойбашневъ прЬдлага щото
оставния членъ да се замести съ идущин ио
пего^ членъ отъ сжщата избирателиа околия,
което се н прие.
•
Членъ 23-нн се прие безъ изменение.
Въ чл. 24-ий Дечко Ангеловъ предлага
да се прибави, щото преди да се предаде
Окр.'Съветъ па сждъ, Министерството да
изследва наместото и разоузиае действително
ли заслулгва Съветътъ това.
Министра на Вжтрещ. ДЬла говори за
членътъ, който се прие.
При чл. 25-ий Козпнчски говори изборите
да ставатъ на 1-ий Септемврнй на место
1-ий Августъ. Кировтфхредлага да се псхвърлн изъ забележката фразата : Д а д е п ъ
п одъ с ж дъ. '
М-ръ Стамболовъ съгласенъ съ предло
жението па Кирова, което се гласува и прие.
Членове 20, 27 н 28 се приематъ безъ
изменение.
На чл. 29-ий Вълиаровъ нрави допълне
ние щото предевдательтъ на бюрото да има
право да назиачава пзъ между прнежтетвующитЬ грамотни избиратели едиаго да нспълнява секретарско длъжность.
М-ръ Стамболовъ се съгласява сь това
изменение и Събранието прие.
Членовете 29, 30 и 31 се приематъ безъ
изменение.
*
Членъ 32-ий. Апдоновь прЬдлага да се
изм.епи както следва: Виновниците но прЬстжпления, опустошавания п убийство извър
шени при избори се наказватъ споредъ об
щите углавни закони, и другитв нарушения
на избирателпий закони се наказватъ съ
гласно зааопътъ за> изборитЬ народни пред
ставители.
...,-:•
М-ръ Стамболовъ говори за членътъ, който
со прие.
. Иа чл. 3 3 . коммиесията добавя слЬдующата алинея — ако или иЬкой отъ члено
вете се откажатъ съ цель да попречатъ или
да развалятъ изборът.ъ, наказватъ се съ
гласно чл. 36 отъ избпрателнпй законъ,
който се прие. •
Членове 34, 35, 36 и 37 се приематъ.
Момчевъ предлага щото — ако пЬкой кан
дидат* е избранъ отъ двЬ околии, то въ такъвъ случай да се постъци тъй както слЬдва
и съ народните представители. Предложе
нието на Момчева се прие.
Членове 38, 39 и 40 се приематъ безъ
изменение.
. По нЬмапие на врЬме-нон-ататошното раз-глЬждание на закопопроектътъ се прекръщава въ днешното засЬдание.
, Следъ това'предсЬдательтъ съобщава едио
отношение отъ М-рътъ па Финансите,' съ
което впася за ириеманне отъ Народното
Събрание едипъ законопроекть' за отнущапие свьрхсмЬтенъ кредитъ,^тъ 340,000 лева.
Секретаря Пеневъ прочете "тоя законо
проекть. За приеманието му говори Векпловъ, че понеже тЬзи сумми еж вече из-'
расходвани, то да се тури на гласуваиие.
Това предложение се подкрепи отъ г. Пет
ковъ, което се н прие отъ Народното Съ
брание.
. Следъ това предсЬдателя, съобщава двЬ
отпошения отъ М-рътъ на Правосждието до
Събранието, съ едното отъ конто внася; за
разглеждапие закопопроектътъ за отмЬпепне,
допълнение н измепепие на пькой членове
отъ закона за устройството на ежднлнщата
въ България; и съ другото — законъ за.
уставъ за пресгжнкитЬ, конто се наказватъотъ Селско Общинските еждове.
Следъ това заседанието се закри въ 6 часа
после пладне.
-

Пропмолъ,

Държанъ па 21-ий Поемврий 1887 год.
за XX. заседание па първата сеесил отъ Vтото Обикиовенно Народно Събрание.
Секретаря г. Саранвановъ прочете списъка
па г-да представителитЬ, указа се че отъ
248 представители присътствуватъ 220 и
подпредседателя г. Славковъ откри заседа
нието часа по 2 следъ ОбФдъ.
Секретаря г, Д. Стефаповъ прочете съ
кратения протоколъ отъ миналото засЬда
пие, конто се-прие безъ никакви измЬпеппя.
Министерството па Финансите съ отно
шение М 5395 ьнесе въ Народното Събра
ние законопроектъ, за .отпущаине 15,000
лева кредитъ за изучвание линията Ямболъ— •
Вургасъ. Събранието рЬшп, щото тоя зако
нопроектъ да се чете идущото засЬдание.
Следъ това се пристъпи къмъ разглЬлсдание постжпалитЬ въ Народното Събрание
прошения.
Докладчика на прошетарната коммнесин
г. Шивачевъ докладва, че жителитЬ отъ г.
Шипка, Т.-11азарджнкъ, и Малево молятъ
да пмъ се опростятъ даденитЬ
тЬмъ
сумми отъ Румелийското Правителство за
построявапие жилищата си. Коммиесията епа мпепие да се не опростяватъ никакви
сумми, до като се ие констатира отт, една
коммиссия, състояща отъ Финансовия' чи-

Стр. 4.
новпивъ отъ едпнъ членъ на Окржжн. съвйтъ и-надлежния общински кметъ.
Г. Стояновъ е па мнение' да се опростятъ суммнгЬ безъ да се праща въпроса
на коммисспя.
Г. Министръ Стамболовъ поддържа мн-Ьпието на коммиссията, което ггасувано прие
се съ явно гласоподавание.
7,
По прошението па жителите отъ Ст. За
гора за да имъ се опростятъ лихвите на
получените отъ тЬхъ взаемъ сумми отъ Ру
мелийското Правителство, на което мнение
е и коммиссията, Народното Събрание, по
предложение на г-нъ^Халачева реши, щото
и тоя въпросъ да Ш р4шн, слйдъ като се
пепита отъ една 1фКмнссия, споредъ горйпоменатня съставъ тяхната бедность.
Докладчика докладва,, че коммиссията ре
шава да се отпустне па Гошевица Петкова
900 лева пепсия.
Министра на Просвещението г. Живковъ
обяви на Събранието че е приготвилъ и
скоро ->ще внесе законопроекта за пенсиите
на заслужилите престарели учители и пр.
Министръ Стамболовъ предложи да се даджтъ 1200 лева годишна пепсия па/въпростната просителка, което предложение прието
отъ коммиссията и гласувано прие се съ
ръкоплескание отъ Народното Събрание.
Коммиссията е на мп4шие да се отпус
ната по 300 лева годишно ва Кирияки П.
Хаджи Иванова, .гласувано, прие се отъ съ
бранието съ явно гласоподавание.
Коммиссията е па мнение да се отпустпатъ па стария Каблешковъ 360 лева го
дишна пенсия. — Г е р ч о Ранчовъ предлага
да му се отпуснатъ 60б лева. За предло
жението на Рапчева говориха Халачевъ 3.
Стояновъ, а противъ говори Коцовъ. Ком
миссията се присъедини къмъ предложението
на Ранчева, което, гласувано, се прие отъ
Народното Събрание.
Коммиссията е на мнение да се отпус
натъ на Пенчовица X. Лукова изъ Панагю
рище. 360 дева. Щьрбаповъ, се съгласява съ
коммиссията, Ранчовъ предлага тъзи сумма
да е 600 лева, което предложение се" прие
и отъ 3. Стоянова. Дюкмеджиевъ се исказа
за мнението на коммиссията, което, гласу
вано, прие се съ явно гласоподавание.
Другия докладчикъ на прошетарната коммиесня г. Кпровъ предлага на Народ. Съ
брание да се р-Бпга, щото сега ли да се разискватъ прошенията за пенсии на стари за
служили учители, и пр. или, споредъ както
предлага г-пъ М-стръ на Просвещението,
да се остави тоя въпросъ сл4дъ разгледеанието па закопа за пенсийтв. Г. Байчевъ
поддържа последпето, събранието реши да
сеотложиразисквапието па подобните въпроси.
Тр-тшг докладчикъ г. Цветковъ отъ страна
на ком^иесиятщльредлага да се приематъ
• слйдующпгЬ лица|и Български подданниди:
Максимъ Робень,^%встрийски подданнпкъ,
жпвущъ въ Карлово. Димитръ Протичъ, живущъ въ Русее. Докторъ И. Барбанъ, живущъ въ Радомпръ. Ив. Августъ Ианаховъ,
живущъ въ София, Бедросъ Серияновъ, жи
вущъ въ Ловечь. Михаилъ Бошнаковъ, жи
вущъ въ Белоградчикъ, Никола Конгазлийский, живущъ въ Севлиево, Аркадий Станпславовъ, Аптопъ Клаичъ, живущъ въ Т. Па
зарджик*. Ив. Поборковъ, живущъ въ Русее,
Романъ Ручйнский, живущъ въ Пловднвъ,
Никола П. Берекъ, живущъ въ Силистра.
Василъ Еостовъ, живущъ въ Русее. Ачто
Хорессиспй, жпвущъ въ Тьрново, Димитръ
Ив. Николаевъ, живущъ въ СОФИЯ. ЕМВЛЪ
Шмпдъ, живущъ въ Русее, Фрапцъ Ходъ,
живущъ въ Русее, Ив. П. Бекрнятовъ, жп
вущъ въ Шумепъ. Народното Събрание съ
явно гласоподавание прие всичките тЬзи
лица за Български поддаппнцц.
Векиловъ чете три запитвалия. 1-то за
отнесените около 50,000 лева. отъ безус
ловния ФОНДЪ отъ бившия министръ г. Радославовъ, 2-то 25°;0 реквизиция н 3-тото
за отпустнатпте 10,000 лева. отъ Министра
па Просвещението на училищното настоя
телство въ Ямболъ..
Ковачевъ прави запитваиие къмъ миппстра па Вътрешните ДЬла, защо Кулското
население да варди стража по границата и
мислили министра да впесе закопопроектъ
за това.
Мипистръ Стамболовъ отговори, че това
варденпе е доброволпо, и че той е на мнЬпие да впесе подобенъ законопроекта.
Ковачевъ се задоволи отъ отговора на г.
М-ра Стамболова и си оттегли запитваиието.
Впдю Мопевъ впесе предложение, което
се получи отъ бюрото.
Коцовъ правп зппитвание къмъ Военния
Мипистръ за изложепие по търговете, които
надмнпаватъ 50,0000 лева.
Докладчика на коммиссията по Народ.
Просвещение яви, че доклада по закона за
степендийтв е готовъ и Народното Събра
ние реши да се напечата.
Събрапието се закри часа по 5 елвдъ обЬдъ.
Отговорникъ Н. Поповъ.

"«ДчзИГр У Ж А»
Брой 6.

Известия изъ чуздитй в&стшщи.
Цариградъ, 29 Ноемврцй. Руссия успвла
да въспрб предварителната Турско Българ
ска конвенция за плащанието на данъкътъ
за южна България.
Парижъ, 30 Ноемврий. Днесъ въ камарата
единъ человекъ на име Обертинъ повика г.
Жулъ Фери и стрелилъ съ револверъ три
пжти вьрху него и сполучилъ да го рани.
Г. Ж. Фери билъ заведенъ въ болницата.
Уввряватъ че ранптЬ на г. Фери еж леки.
Убиецътъ Обертинъ билъ арестувапъ.
— Г. Фери има две леки рани.
Книжата намерени въ Обертинъ показватъ, че той билъ подбуденъ отъ единъ патриотпзмъ близо до лудостьта.
— Г. Фалиеръ като не сполучилъ да Об
разува единъ кабипетъ се отказалъ отъ пъл
номощието, което му повврилъ председательтъ на реепубликата.
— Г. Карнотъ натовари г-нъ Тирардъ да
състави новото министерство.
— Г. Жулъ Фери е по добре. Докторите
му заржчилп едпо абсолютно спокойствие.
Берлинъ, 29 Ноемврий. Законопроекта за
изменение воений законъ гласи, че ландверътъ н ландщурмътъ ще съдьржжтъ всяка
една по два набора. Първия наборъ ще
служи 5 години подъ знамената както въ
миналото.
.
<
.
Вторпятъ наборъ ще съдьржа онези които
еж, служили въ пьрвиятъ, и ще зематъ участие
въ тази втора часть до 39 годишна възрасть.
Пьрвиятъ наборъ на ландщурмътъ ще съ
дьржа хора по 39 годишна възрасть- Вторий
наборъ на ландщурмътъ ще влезе въ действие
само когато отечеството ще бжде опасность.
Той ше се състави отъ ВСИЧКИТЕ человецп отъ 39—45 г. възрасть.
Берлинъ, 30 Ноемврий. В. «Политич. Но
вини» дава единъ строгъ характеръ на слу
ховете, които причинило
осредоточаванието на руеската войска по австр. граници
и които не еж съобразни съ истинското по
ложение на работитЬ.
— Грьцкий царский князь пристигналъ
по пладне, той посетилъ послЬ Императорътъ и Императрицата и ще прнежтетвува.
на банкетътъ, който ще се даде въ палатътъ.
— Рапортътъ, който мотивира военний
закопопроектъ казва, че германската войска
е съставена отъ 12 вида; руеската войска
отъ 15 и Франц, отъ 20, осввнъ това Гер
мания е изложена на едпо нападеяие^по.
двете страни отъ силни войски. Предъ видъ
това положение, Германия нема една со
лидна основа за сжществуванието й,'!тъй
като то зависи отъ силите й. Сегашните
разноски пенадмипаватъ 150,000 м. марки и
общигв разноски 250,000 м. марки. Относи
телно разноските за въоржжавание правит.
не направи пови предложения.
Виена,. 29 Ноемврий. Слухътъ за отставката на авст. министръ Калпоки не се потЕьрдява.
Виена, 30 Ноемврий. Извъпредпий воен
ний съвета, събранъ въ Императорский па
лата, разисквалъ върху пужднитЬ военни
мерки, предъ видъ осрЬдоточаванието на
руеските войски по границитЬ. Верва се,
че австрийските гарнизони по неточната
граница ще бжджтъ укрепени, толкозъ по
вече че Германия' па даже и Франция ще
двйствуватъ сжщо.
Хамбургь, 30 Ноемврий. Князь Бисмаркъ
бнлъ вчера нерасположенъ. Капцлерътъ трЬбва да си отпочипе малко време и да се
въздържи колкото е възможно отъ работите.
Петербургъ, 29 Ноемврий. В. «Света»
опровергава слуховете, че Руссия има на
мерение да обяви войиа на Австрия.
БЪлградъ, 30 Ноемврий. Делата скуп
щина на чело на предевдательтъ г. Туцаковнчъ, отишла по пладне въ палатътъ за
връчванне на Кральтъ ответното слово.
Парижъ, 30 Ноемврий. Генералъ Федхербъ
връчилъ въ вторпикъ па председательтъ на
франп. республика ордените на Големий
крьстъ отъ Лежпонъ д'онеръ.
Брюкселъ. 10 Декемвр. — В. Нордъ, каз
ва, че движенията на Русските войски кои
се забележватъ въ Полша, отговарятъ на
едпн топограФически иужди.
Органътъ па Русското Правителство при
бавя, че по е логично да се предполага, че
Россия ще предприеме пахлувамие въ Ав
стрия съ 120,000 души.
Едппствевпата цель па Руссия е да под
държа мирътъ, и заради това вйрва се, че
требва да се зематъ големи предпазвания
и да се наблюдава съ голЬмо впимапие.
Петербургъ, с. д. Новое Вртьме казва, че
слуховете които умишленпо се пръскатъ и
конто представятъ едиа война между Рус
сия и Австрпя за пеизбежна, ще престапатъ предъ резервираното положение па
Австрия.
Цариградъ, с. д. При всичките телегра
фически утвърждения отъ Английски, Ав

стрийски, Германски и Русски источнпци,
които нскатъ да опровергаятъ или омаловашатъ известието за концентрцранието на
Прусски войски по Автро-Германска граница,
— уверява се отъ верепъ источникъ, че
Портата е приела уведомление, които подтвърждаватъ слуха па трунанието на Руе
ските войски.
Уверява се че концентрцранието става
бързо и тайно, п то вследствие словото на
Калноки, държапо въ Делегациите.
Цариградъ. 12 Декемврий. Великиятъ
Визиръ е ратиФициралъ телеграфически,
Турко-Българската Конвенция относително
РумелиЙсвнйтъ данъкъ.
Лондонъ. 10 Декемврий — Английската
Пресса е неспокойна спрямо политическото
положение на Европа.
Вестниците отъ Лондопъ верватъ че Рос
сия приготовлява една война, но това техно предположение пе еж потвърждава съ
нищо.
Виена, 13 Дек. Казва се, че Контъ Кал
поки билъ противенъ на каквато и да е от
стъпка по Българските работи,Казва се, че Великий Кпязъ Албертъ тър
си едио средство да потуши КОНФЛИКТЪТЪ
съ Россия.
Парижъ, 12 Дек. Г-пъ Тирардъ успелъ да
състави кабипетътъ,. който се състои: Г-нъ
Тирардъ Председатель на Съвета и на Финанциите; Флоренъ на Външните Дела; Сариенъ, на Вътрешните Дела; Фалиеръ, на
Правосъдието; файе, на Народното Просве
щение; Генералъ. Ложеротъ, на Войната;
Махъ, на Мореплаванието; Лубетъ, на Пуб
личните Дела; Даутраемъ, на Търговията;
и Витте, на Земледедието.
Петербургъ, 12 Дек. Съ Указъ но Военнато Министерство 13-та кавалерийска ди
визия съ надлвжащите батерии ще замине
утре отъ Петербургъ за Варшава. По тази
причииа два обикиовенни трена утре нема
да циркуларатъ по железний п.ъть Варша
ва — Минсвъ.
*
Москва, 12 Дек. «Московски Ведомости»
обявяватъ, че ако некоя сила, която и да
бхде, би" поискала обяснения на въоржжванията които прави, ще отговори съ Ултиматумъ.
-^€^3^^>^^У^^^^^>~

Международний конгресъ отъ любителите
на волапюка.
Този конгресъ заседаваше неотдавна въ
Мюнхен/ь. Почти всичките европейски страни
беха пратили своите представители въ не
го. Виена бе испратила 20 души депутати,
а Берлинъ нито единъ. Конгреса траялъ 2
деня. Въ началото на първия му сеапсъ,
една мома Вайсъ, поздравила Г. Шлейера по
новия всемиренъ езикъ. После това Г. Шлейеръ държалъ една дълга речь, съ която доказалъ, че волапюка е създадепъ не за да
се унищожатъ другите езици,.а да улесни
сношенията между различните нации и да
оздрави помежду имъ трайна дружба; пол
зата отъ всемирния езикъ ужъ щЬла да б&де тази, че съ него щело да се уголшятъ
търговските сношения на стария и новия
светъ, че той щелъ много да спомогне не
само за распространението и легкото нреподавание на различните науки, нъ и за премахванието на взаимната ненависть и враж
да между пародиге. Тази цель Шлсйеръ мис
ли да се постигне съ урежданието на добри
сношения между различните пунктове на
земното к.ьлбо. На втория си сеансъ конгрееса ще моли 'различните господарства
да дозволятъ да се отправятъ телеграмми по
повия всемиренъ езйкъ.
-<г^с»=сг=<ь<л^-

КНИЖНИНА
(Продължение отъ брой 6-ий.)

Прим*ръ за това можатъ да служатъ нашит* любителски театри. По-многото отъ твхъ биватъ токова глупаво подражание на истинския
театръ, щото неможе да нежедае чов*къ т*хното неслщестпувание. Не веднажъ ни се е
случвало да виждаме публиката въ нашит* лю
бителски театри да се смие тамъ, гд*то друга
публика бп плакала. Съ това неиекаме да кажемъ, че театра не е полЬзенъ. Наиротивъ,
ний признаваме н вевкога ще нспов*даме. че
театра, истинския театръ, е школа за народа;
но неможемъ да не пажемъ н това, че нашето
подраженне на Западния театръ съ своят*:
|ГЦаранъ, Нова Мода, Св*тулка, Урокъ за късканджня мъжъ и пр. боклуци е развращение за
народа. Разбира се, че не народа е виновенъ
за това. Напротпвъ, той е жьртвата, а неговит* джелатн еж тия наши интелегентя, които
мислятъ, че като знаатъ да пишатъ и да хортуватъ еж способои актьори, способни драматурн, способни беллетрпети и способни педагози.

Съ една дума, виновници за изврат, енне на
народннгв понятия и вкусове еж тия превзети
млади, които еж: кланъ, недоклинъ, дранъ, «едодраиъ, челъ недочелъ и къмъ които се числи
и л у з г я р д ж н я т а Никола Живковъ, автора
на книгата, която да оц-внимъ сме се нагърбили.
'— Охо, Г-не, сабуръ малко! Какво е това,,
туку тъй безъ Факти да набадашъ чов*ка? Г-чо,
доказателствата? Доказателства, доказателева,
искаме ний!
Като че чуваме тия викове на Г-да диая1 пи
сателите.
Доказателства ?! ^Та какви доказателства, бе
хора, Вай искате отъ меня? Нима азъ оъмь се
нагърбилъ съ решението на нъкоя математи
ческа проблема, въ род* заприм*ръ това : че
т ж п о ж г ъ л н и я т р и ж г ъ л н и к ъ и м а три
ж г л а , а не п о в е ч е о т ъ 10, к а в т о
ни у ч и б а й Ж и в к о в ъ , — та да и м а
нуждаотъ доказателства?
Но такъ и бьггь, Г-да автори! Азъ ще Ви
докажа, че книгата на Никола Жнвйовъ неструва ни лула тютюнъ.
(Сл*два).

С М Ф С Ъ .
Нови открития. Художиикъ-Реставраторъ
Голиоски изнамерилъ особенно масло за подновяваиие стари картини. Съ това масло по
кривали (поливали) старата картина, пред
варително освободена отъ лака, при което
всичките изменившн се и нотьмели краски
получватъ прежната си светливость и пр*снота. Този съставъ се приготовлява отъ ма
ково масло и още отъ едно вещество, което
изобретателя държи още въ тайна.
••• •
— Капитанъ Ренатъ, успешните , откри
тия на когото, въ аеростатическото учили
ще, с% вече известни, изнамерилъ НБКОЛКО
недели напредъ новъ механизми за намравяние въздушни кълба. По-прежния му аеростатъ, изнамеренъ преди две години, иеможалъ да се бори противъ ветъра, скоростьта на когото надмипувала петь метра въ
секунда. Новата система може да се бори
съ скоростьта на ветъра, която надминува
десять метра въ секунда. Това дава възможность въ военно време и въ бурно вре
ме да се направятъ най-точни наблюдения
върху место-нахождението и д/ЬЙствиета на
неприятеля. По причииа на това важно от
критие капитанъ Ренатъ е въ намерение да
държи за дълго време въ голема тайна свое
то откритие. ' '
> Кралица профеесоръ* Романската кралица
Елисавета, която е известна съ.литератур
ните произведения, издадени нодъ псевдонимъ «Кармепъ Силва», ще чете отъ се
гашната година лекции по всеобщата лите
ратура въ женското градско училище въ
Букурещъ. Причината, която подбудила кра
лицата да се завземе съ проФессорска деятелность, била недоволството иа Нейно Ве
личество за успехите, които показвали уче
ниците по литературата. (Списание «Трудъ»)
Дълга на всичкитт царства на земното
кълбо. Споредъ исчислението на проФессора
Юрашека, до Юлий 13, 1887 год, достига
128,000,000,000 марки; дълга на Франция
достига 29 708,000,000; на Велико-Британия 15,296,000,000; на Австро Веигрия
9,110,000,000; на Италия 8,874,000,000;
на С. Америка 7,199,000,000; на Испания
6,199,000,000; на Пруссия 4,073,000,000;
на Турция 318,000,000; на Португалия
2,162,000,000; на Нндерлавдия 1,799,000,
000; на Белгия 1,392,000,000; на Горманската Империя безъ отделните й господар
ства 640,000,000; на Швеция и Норвегия
400,000,000: на Дания 108,000,000; на
Швейцария 29,000,000. («Трудъ»)"
Женско царство на островъ Ява. Между
града Самаранга и Батавия се нанЬрва мал
ко кралевство Бантамъ' което, както по Фор
мата па управлението, тъй и по нравите и
обичаите иа жителите си далечъ остава задъ
себе си пай-смЬлитв мечти на Американ
ските ^поборници на женската иманципация.
То плаща на Холандците данъкъ, но е сво
бодно ; щастливо и богато, отъ незапомнени
времена се управлява отъ жени. Главата на
това кракство е мжжъ, пъ всичките други
членове на управлението еж жени и съставхтъ три-члененъ съввтъ, на който се под
чинява краля.
Висшите власти на страната, главната
администрация, придворните слуги, офицери,
солдати еж все жени. Собственния конвой
на краля ее състои отъ отрядъ Амазонки,
които по-мжжеки ездътъ и тъй добр4 влад4ятъ дълъгъ остръ маждракъ и,огнестрел
но оъжжие, отъ което съ голема леснотия
хвърлятъ препускомъ. ПрФстола обикновенно
преминава на по-стария синъ; ако той не
остави синъ, съвета избира за кралъ единъ
отъ техните синове. Мжжете сезанимаватъ
съ търговия и земледелие. Главпйя градъ е
на живописна мЬстность, въ плодоносни до
лини, и се пази отъ двй добре въоржженц
пристапища.
(«Трудъ»),
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