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. , B9 i1ICII аБОllатъ има право Аа сл Аостави вагубенип броМ, но тону c,\'kAOЬ
lIo,\y••allt.eTO lIа CJ\ilдующил броlt. Июн(ъ, слtдъ туй BpilMe, п.\аща като ва

'.cтap'Ь~ брОIt, и то

РеАаКТОРЪ-ИЗАатеJlЬ

има.

1\1(0

п. В о в Ч Е В С

3аб']м-Вжете

ПО-СКЖПИЧКО
по

и

пр'!.),

е Нal\l'Ври.,{а

и

оставеноо.тъ

JШСО'1ипм'а,
се,

ROSITO

че

у<rите~ЬТЪj

'чи..t,<р uъ пр-nн:а~Е'НО

,

I,ато

се

тьрuеuис,

насъ Аа-

осжденъ е

да Iф-БмЪ..tчава ВСНЧ&!l унижения, на &ои
то се' под..tага ИВН ьнъ. Обаче ТОВИ, h:ОИТО
И6

е

има..tъ

щастието

и.,{и

вате,.\и,

има

щастието

ЧJ1те..tИj

мновина,

и..tп нещастието

Cai

т-nжина;.га

имз..1И

Аа бiY1АЖ'ГЪ

но 'н:ой ..tи отъ Т'ВХЪ

6Ж:Ае сега учите..lЬ?

6paBIt..tll

&оито

да

Т'в, н:ато че еж

за

на ПО..lожеllиетu

му, а

си сщ)мнlNiТЪ само това, може-би, че не
бll ~е..tа..lИ tVt' 'бiЪАЖТЪ вече такива. Не
бихме· Жe..tа..tи Аа си ПОМLIС..lЮIЪ,
че ще
пма

пече

..lица,

по-теЖl~О

I>:OI1TO

Аа

1I1У кроbl'iТЪ още

отъ насто.ящето му по.,{ожеuие

Ив ..шженъ е еяtедвенно
творенит1>

опрашени

...

на ВlJнит1> въ ва

('таи между У'IеIШ

ццт-j~ СИ; ПРОК..lИЮIТЪ е отъ РОАllте.,{ит-В на
учеuицит'в
че l'И

~и, бе въ домашно въспитание,

е СlIIъмра..lЪ

по. &рай

Ва

uеПрИ..lичията

l~oeTo е ив"'-ожеЕIЪ

пията ОТ'Ь b.,-IИДтешит..в

IlМЪ,

и шt впканиа·

граждани; Т.ШС

канъ е отъ l'радъ вЪ граА'Ь и ОТ'Ь се.,{о' въ
ce&'\0t като пр-вкарва една часгь ОТЪ жи

вота си по параходи, же..l1>ающи,

хани

.

ща (J;J..tи l]..вшко~ъ) и нъ чуяtАИ t~жщи съ,

поБО"tsшанье на А'lща, раСПИ..1явавье Аоста

парuцu' ОТЪ 11ичтожuатn .му П..lатица, (на
която нев'вжит'В му ваНИЖАатъ), та и по

ставНнъ е въ неUЪЗМ'JЯШОСТJ';> Аа СI1 пригот
ПИ вuмqвище, ЩJИВУАеlIЪ е Аа ПUАарющ съ

браната си пр-Dвъ ц'!ыа l'ОАина

ПОКтЩ

пана'
имеllуванъ е СЪ ОТ'Ь ТУРЦИТ'h У110-и
.
,
тр-Вбяпаната обвините..1на дума "дас/сало
ва унижение,

че това

KOt'oTO е и наии
rr а
"даС1Сал'ii napacA't. -

В8траl1ено на нарnди,

тежко

даЖАието

негоно ванятие .,е
ва

ва този за&онъ е само въ
исп.лащавьето, което тр'вбва

piYiKa,

вите,.\ственна

а&о

и

Този
Аа

за

BtTa

зако нъ

трtбва

виновника

на

Аа

.:щоте[(а ва убогаТЯВР!tье и усъпършенст
пуванье ЗEIаНИSIта и

саециа..lпостьта

Аа поддъря~а ..tитература,

да

СИ,

подпомага

друа,естпа, да ~~ъpTnYHa в~ I!апрапа нова
Църква, да П()Адър~&а семеистно, да пъс
питава д'lщ~та си Jl си

наС'l'ани

СГОДНО

жи..tище, въ ~oeTO да ПОАС..tони рожбит-Б
си, на които да се радва въ стари СОДИНII.

Rо.шоучите..lИ има, I,ОИТО ОТ'Ь епестява,
вье отъ ytIl1Te..t~KaTa си

праюыи кжща? I~рай:т'Ь

n"taTa

C1h СИ на

па м-Всеца, npll-

б.лИЖII и кредиторит'u му ВЗХП<tНЖТЪ

Аа

fO беаElОКОf.Ф,ТЪ; "Дастса;ее, вехmе;еи napz~"?

ТЖЗU

l\lO"'-Uа,

на с.,{ужбата на Н1ЩОИ, нии па&ъ наI1Ъ"'-.
но сме ув-Вренu, че г-да нарvднит-n ни

прhАставите.ли, &оито Аъ"'-боiZО сж про

ще земttт'Ь

съ

възнаграЖАения,

които

прос

да

1

ан

обаче и

,

подъ сериозно UЮlll1ание

народното ни просв1>щение,

Аующит-D

а

:

I

шена ГОАlIна и

се

T'bBII ч~еIIове tp-ВБВR.Аа се при·

BCII'IKII

а)

те.tствува.ли

&OIITO Ci'h У'IИ
ГОА. пр-Вди пвдававье

УСIИте..lП,

3-5

то ва тозll за"онъ d до B.tBB9alJr.eTo му нъ
Clbla, И отговарятъ на 'М. 67 -й, да се
наЗначаватъ третостепенни, отъ 5;-8 г.

-за второстепеuни,отъ 8 -11 Гt)АI1НII--ва
първостспевви.

IIa

б) Всuчrш У'IIпе"'-и, ~ОI1ГО отговарятъ
ч.ol. GО-й, 1\ нс ОТРов:tратъ па <Ы. 67 -й,

Аа

t:Je

uавuачаватъ

за

сж уqиrе.lСГlJупа ..ш

третостепеUIJИ,

1I1a"'-~0 ОТЪ

5 години-еа

че'l'въртостеаеппи

и.лll П'Ь&Ъ такива Аа се оставятъ
ЛО

като

издържiY1ТЪ

коммисспя,

да ,0прЪдЪ.лп степеньта ИJ\lЪ, сuравсд.,{иво,
като

ваеме

въ

внимааие

и ЧИС"'-ОТО на го

Аинитъ на· учите"'-СТRуваньето

имЪ •

Ео.мо чл. 68-и., ПървостепеиниТ'h у
чите"'-н

Аа

UО..lучаватъ

годишна

-1200 ..lева.

(и

ПО

много

Аа имаме ИВАР:.loВО

-

3000

ПОКО..l'Ьвие.

8абtJ.1I:!Jж/(а. ВЪ l1'iНI:ОП ce.:la и гралове (Со

Съобразно съ тона ни oaP-НА'jыение ФИЯ, l:Jургасъ, Иарна, Русее, Свищовъ, Рахово,
трri>бва Аа се измъни и "1"'-. 15 ва А'ВТ Бучино, Ба.,В:ИR:Ъ ц АР:, I~ОИ!'О тр'вбва Аа со IIЗ
скЙ.ТЪ у'ш.шща, lсато се заАЪ~~Itи BC-Dl~a .учi'iiТЪ), П.:lатата да СО уве.Щ'lава съ по 100/0_
община, въ продъ.,{жение на
llU't\tшсшъе щt накопа Ва

св:J>щение,

да

2 гuАини

отъ

пародното ни про

открие

д-Втс~и

учи.,{и

тежка'

O'l'l'OBOp-

ща. АНо ПОА"'-'hжжтъ на

ноеть т'взи, които не се съобравIЖТЪ

Ео.#о 1М, 45-и. На heA-Б",-нит'в
учи.лища

сеЦI1Т'В Маи

U

да ИlIЩ два.

и ве·

сезона:

Юнии, и м1-:>сецит'в: Ноем
bp-DМСна

въ

равни

-1~00

I~Mto ч."'. 7з·а. Наана<!епието на у<!и·
те.,{ит-» да се еВЪрШВf\ наЙ-кк.сно до 20·Й

Ю~иЙ.

'М. 76·и. Въ ОСНОВНИ'1"В ПЪ..lПИ

It'ii.#O
УЧlыища

Аа

URBIIa'IalJa еАИПЪ

се

востепеuнит'Ь учите..lИ,
за дuретсmорlJ С'Ь lыата

вънредuи мучаи (по УС~lOтр"hвието на

Учuте.льтъ

Министерството) ua 'rакъпъ Аа се навва·
ва 11 llторостепевеuъ учите..-lЬ, беэъ пови~

т Ь'lпо истинно достuйuи "'-ица ЗI1 учите.л.

ио

У<Iи~ище

ск:ото

Аа

коНто е uаii-старъ по практика.

звание;

сега

доста

но TYl~a е НУЖАllа една ма",-

ка жъртва и за

т'Ьва

недостойници,

Аа се прив"'-е&&тъ БЖАЖЩL1

добри

по нарор,НотО обравовапие,

за

СИ..lИ

защотu зuк:о

се

Дuпуща

~ЮI()

.въ

иввьпредuи

С..1у

че А1-:>ца не J\lОГХ.'Г'Ь Аа въспи

таllатъ А'вца i

т'в, ~O"{KO'1'O и въспитаuи

нътъ е и ва бiYiджщето.
Не тръбва Аа се ЧУДUJlIЪ, когато с",-,j,дъ

Аа бтАЖ'l'Ъ,

1--2

ма"'-ко б",-аговъспитави 1'\'1>ца.
I1ymcmlJ А тръбва напъ.,{но да се Прll
С110соб:ll3а, а ue да се подиграва за~оuъ'гъ
Чл. бб-и Аа се шнгвни СЪГ.li\СНО б'Н

години мновиш\

УLIИте.,{и

ще

зае·

lIШТ'Ъ Аруга работа изъ равни кавце.,{арии,

като виждатъ, чс, при
uеваrШАIIО

по.tOжепие,

обравование

..1ица

вадово.

",-'ЬЖICUТ'В

е изв'Нстно. АIЩ

I\MtlJ

ваематъ

вите.ШИ с"'-ужбици.

съвс:Вмъ

T-DXHOTO

съ нищо и lIи&акво

rrona

Аоста

има т.YifИ ГОАипа МIIUВИIIа учите.tи, които
сж се

зако пъ,
до

IIa

1I0ДЧUIIИ..lИ

Т'В

каТО

СИ

занятие.

ВЪПрОСНИ:I

него

сж Щlправи.,{и тона по невu.ля,
оеИГУРliYiТЪ

ПО-З3ДОВОJLИте.,{I10

3иае се, че въ много

се~ш още н-Вма достатъчно

.,{и, а н1-:>ид;!> учи.,{ищата
аораДIl

,за

u1шаuье

градопе

чис.ло

не сж

УЧИТС..lи,

отворени

защото

v

и

учит~
вако

пътъ ги е проптди",-ъ. Нии h-Dма да го
зоръ

на сватостьта па

сс е

учите..lСКОТО

паАUiY1"'-О да станк..тъ

ВР'ВМС е, обаче,
он..вВII

ва срамъ и по
вва·

УЧИТС..lИ.

Аа се uр'вкраТU1iТЪ вече

съ учите..1Я

l1ГРИ,

Cai

IЩИТО

НЖ..lИ 1:а1 о варава, отъ ТЪМНИТ'В

оста·

чорбад"

жиitски BpiJМeHa.
JI~e..taTe..tHo

е, прочее, неОТ..lОЖIIО, сега

му е вр..вмето, нсиЧк:и г-да учите..lИ, бевъ
боявнь,

да се

отнесжт'Ь

отъ

веич~и

гра

дове и ce~a uъ мо",-ба доПочитаемото ни
Народао Събрание, до l~aTO baC-nАава то,
ва

ивм~нение

-----r)

и

ДОПЪ..luение

вакана

ва

Бt~ДУJ(оnенс'rsо у Щ1С1> е IlрOn!ЦII,у,,АС', u ре·

.\ltгиита се СЮlерНJ!, ващо'l'О въ него !>'I'Ъ uр:JашнЛi,.,И Bp:hмена с,у" B.t-l;8.tl1 не"остоини "'ИI\а. С,У,ЩО ще стане и съ
учите.1СТ80'ГО Jf народното обjНl80В<lfше, aIСО не с.у. se~!a'l'b

() spt'te мi;гю!, ва подобрение \lIfНОВ!lиШl н/\ нарUДШ1'rа

ПРОСIl1;ТI\. IlОl'.\iдиDте 1lI1 ()фlщеРСТВО1'0
I(aI(HlI

ц СО.1даТиttl1 У насъ

с.У. обраВI\О"И ваЩИТНIf!~И IЩ о'гечостнот!> ни! А '1'081}

\1 С'l'ан&,ЛО ва туи, ващото О'JoИl\ерстното е lIодобрецо и OCI{'

rУ11\1П\l съ uotarur:& мт.

l\Jк,лuо МОГ.YiТ·,Ь

l~aTo въспитате..lll,

ва Ч~l.

се

Пр'ВАЪ

постави,

и на J\ШОГО

() 7 -йо

ч,;7,. Сб. l\r-!>~е'lната

заП.taта

Ш\

во"'-uонаешш.я учите.1Ь Аа б.YiАе 80-120
..leBa· Въ за~ОIIн. е поставено за таlшва
учите.1U Jll'hссчна Вап~шта II за въ ОСНОВ
ни и за въ ср-nдuu усш.шща отъ пэ 100·
'200 .,{ешt, П'lицо, I~oeTO юшо пр'11I\С1.'ана
го",-'Ьма несправеА~ИВUСТЬ, не само въ това
отношение,

по

и въ отношение н:ъмъ П.lа

тата на ДРУГilт-Б уqите"tи,

особепно въ

основнит1> УЧИ..lища.
ElJAto чл. б7-и. Учите~ит-В на основ

IIa IblaTa t\0

шеНllе

навършванье ГОДИНИ'

на повишение:

-

едипъ

ва

а въ llепъ..t

главеНlJ

учuтедь,

'

чл. 78-а пъ пача..lО да се JJрИ·
думата дuретсторищЪ ..

Ito.Jto

чаи.-Това оuрЪд·h.,{ение пuставяме на туй
О\JноваIIие,

отъ пър.

н:ато повпшение,
3600 "\епа, въ ИВ

ва прано

ГРИЖАеIIИЯ, защо'1'О н1зма ва

ВЪ8на

..tena,' а
2000.1.

стана

да

У'Iение ВЪ Т'взи У'Ilыища.

l~o.#o чл. 58-и, nуmст" Г.

IMaTa. 900-

съ пО-ВИСОКО обравование-1800.-::

м-Н

нрий, Деl~емврии, Яuуарий и Февруарии;
Т'ВЗU

патъ ГОАИШlIа

съ

това опр1-:>д1-:>",-ение.
черни

l"t'ii.#O 1~Л. 71-и. У<IИте..lКИ, само съ обра
!JоваIIие 8а )l;'ВТСКИ У'Iи"'-ища, да по,.\уча

T-n

СIIранед~1ИВИ

,п~ата

стоящит'в вр-Вмеuз,

прuчини

на основиото учи"'-ище 'rр'вбва да е на
nърши"'-ъ 20 ГОАишна вънрас1'Ь. На 18 11
19 год. ll'Ьзрасть учите.IЬ и"'-u учите"'-ка

и

ИС

която

още АРУГИ: уважите",-uи причини) въ иа.

зование. Може би, ВUКОНЪ'l''Ь не llр'1>дви~~.
заЛОВО..lИ'l'е"'-Пl1

Bp"hMeH-

държапенъ

~eBtt, второстепеUIIИ'l"'в-2400t тре
тостеuеннатв- 1800, четвъртuстепеннит-В

'по ЗАравос",-овни

ващото пр1>въ

Аа

а&О

години;

8

а Т'В8!1, I~ОИТО не сж усште.tСТВУВR.НI ПО

свършна вк.лючите.olНО

до' qетирнаАссетата. 'Гава трв6ва Аа стане

отъ

lIUBe'Ie

питъ пр-Вдъ особенна

Ко'nо чл. 9·и. Основвото вадъ.лжите",-но учение Аа вахваща отъ ОСмата навър

гр1tАове и се.,{а 1I1Оже снаБОАНО

наРОАНОТО обра

Еъмъ

бави особев'Ь ч..tенъ:

ни,

зпне, че СЪ ПОАобрението

раздtJlНО е ОЗАравено и

при.лага

сжществующиа Аа се ограни qи
точ~и. !Ув",-'hж~ит'h иа Ст с.л-n

строго наказание на ilедостойвия,к~тuсе

на учитеJlЯ не

на

За основнитt училища.

прtАВИЖ

гажирватъ Аобри сили за неl'Ж )

пие.

ка?) 'Гой ТР'Ьбва Аа поддържа своя биб

е

наРОАната

па И8uуренит~ си отъ УМС'l'вешlИ напра
ItавиS1 СИ.'Ш (а ве СЪ RраставиЦИ и пиперь
знаШТЪ, че

не

&рай ..10шевинит'В си и добри свои страни.

НОРI1МЪ ва .,{ица, на КОИТО,

да се храни, както мновина

да

г",-асно съ духътъ на 1tонсти'rуциятu, ИJ\Ш

само това.,.\и е? Тuй 'l'р-Вбва да жиn-Ве
по-чис'l'О, съ по-добра храна, Аа подкр-h

тОпа ставаше въ вр-Вме на J1еда:rогически
т-В вр-:Ьм. н:урсове, та lt. сега не е ..lИ та

. . . НаЙ-АО-

Аа се IOmършва'l1р1-:>зъ·н'В'ко.lК:-О рнщ-Ь(!).
BBeM~HьeTO общинскит-В у'ш"tища нъ пра

у

же~ае

ЖИВUТUU .ли сме?

часть О'ГЪ
<

ва

не8dВИСUМL) отъ боазuьта За пuвр-ВаtАание

правеIIИТВ. ни ПО'до.,{В БВ..lЪЖЮI, ва ив
М'ЬнеlIне и Аопъ"'-ненне на Зi{КОНЪТЪ за

брата часть

нещастието

чиповвицнт:8 по АРУГИТ'В B-ВАомства, &ак
то И между ГОСПОАа НаРОАНИТ'В пр..вдста

вумение IlомеЖАУ имъ,

учи.'rе,,{С'l'вуванье, когати пече ТР'hбва Аа
зема пъ.,{па пенси.я, това пакъ ще бiY1де

с.,{uвесни

,!J)~:'I~.1'~) да ,6Жt\~ У'lИте.ль, само таи не

i:може да бaiде всец-Б..lО ПРОНДКНтТЪ ()тъ
Тежината на Het'OBOTO lIо.,{ожевие. МеЖАУ

учите.1.ИТЪ, защото е МiYiчно сега спора·

ниrЩЖТU отъ иIiтересит"h иа Сl'раната ни,

въ Вакова, за HapoAHo'ro ни ПрОlш-hще
вие? Мнозива се провикватъ: "I1omMtCTвото щети и;вни ааслугuтt". Ами вии без

енарам,

спореАЪ по

1.\0 години, а
Аадемъ. 30 годишно

,ничтожна пенсия, катсват!) се ПР'ВДВИЖf\l:\'

наука

'

е

ОТЪ ,Rисочиаата

'SИА(~

общuто чи.С..lО

би тр'Ьбвз.,{0 да ваема. И

"

,..\ечь

A~o тя му

на по.,{ожевието, му,

еи ва

)

народното ни ПРОСВ11щенuе,

OXO.tHU да жив'ве UbeTO на
ще ru погр-Вбаваме. въ н-Бкои

. коеТ9
ПРИГОТВSI министри, ПР-ВАСтаВl-\те.,{и,
.
пр,

живi>е.

l'о.,{,вма' неспранед"'-ивость, З<lЩОТО ний ще

казваме, неми

3а обпа.ILеПИIIТ8 се п",аща CJ\'kAb първото пуб.\ИlC)'lIаНi.е.

'
i

AO"'--ll из",-оженитв ни бiы1>жки ПО него.
Обаче, и Аа пе ставе TOI1a ОТ'Ь crpaHa па

1'0 у.леСIlИМЪ съ пари

а ва т..вхъ,об.,{'!>l'аме QiY1АЖЩИ:

И

години

ний вм'Jюто това му

сй' И общо ва от~чеството ни,..tицето,

ТЪР~~ОВЦИ

е дог.ава..tа, че учитеtllЬТЪ въоб

ще наЙ·Мu..lКО

т-h 'Qa б.,{аги НЯД-ВЖАИ, частно ва семейст

)

РЗ8НОСКИТ'В

тогава, когато вече
Той е ПUЧIIЖ"tъ, ваприм'връ, Аа учите..l
ствува отъ 2U ГОАишна въврасть, а ний
ще гр освоБОАИМЪ иа 50 ГОАишна въз
расгь, &огато ще му исп1-:>емъ "вtчна.л na~
.м.лть",. безъ Аа виАи с.лад~и минути при,
и ОТЪ, многuгодишнотu му умственно (мо
зъчно) напраганье.·Това .,{и ще б.YiАе ва·
с"'-уженото му възнаграЖАение? И то съ

Tq.UUB'hpSIBaMe рожбит..в
Bt\Ta

и Аа си изнади

Оев'внъ това, най-краснор'1чино ста

~остиво С,е онепраВАава. Лиц'ето,' на кое

ВЪСQllтание,

всичко

'l'ърговски.

тисти~ата

че..tОВ-ВН:Ъ ,вИЖАа и ОСiY1ЖАа. Учите..1ЬТЪ,
който е. ОПР-НА'Ь.,{ЩIЪ AI). ПрИГОТВЯ IlОIЩ,..\'hвие своБОАОМИС..1яще, въ всиqкнт1, му
б..\аlЧIРОДНИ стр-Вм.tеuия, еа отечеството
си (ДОСТОЙНИ граЖАI\ВИ, Iшсоtси PiY1KOBOпатриоти

на

Аа ВАига ц1шаТ<t. та утри чка Аа ПРОДflАе

вед~ивос'l'Ь, &оято вс-В&ой здравомис~.ящъ

Аите..tИ,

още, че Ц'lшит-Б

у Ю1СЪ UО~ТQЯННО се вдигатъ, а Н'ВЙА-»
еж пр-Вка~еви. Учите~ьтъ н1зма ва &з&во

Учи!rе~ьтъ, &ОЙТО е ВИНОIШI1l~Ъ на
: npocв1J,TO, обравоваuuе, иаУ1Са u BlJC1ZUmauue,
чр-Взъ &оито се А()стигатъ си.7Ьа, ве.7Ьuчuе
и 'мава иа uарОДUТ1J, се ВИЖАа задушенъ
;ОТЪ' UЩЩSI 3аюшъ 8а Народното Просв-В,
щение. В'ь него е Форму •.шраuанеспра

1\ 11 Й

....

,

3АКОlIЪТЪ ЗА НАРОДНОТО ПРОСВ~ЩЕПIШ.

РедаКЦИЯТ8 е вае.\8 ва прави,\о ма не ИСПЪ.ilПЯllа никакви nOplI\.'IICB. К"ито
не ctY" придружени СЪ стоЙиостьта.

баUIl

I~?; ..\ti> чл. ~o-и. Учите~ьтъ Аа
независимо отъ п'Ьние пъ ЧЪРЮlll.,

мuже,
Аа аа

нимава и друга lI'hкоя д",-ъжность, н:оято

не повр-nжда учебното А'!>.,{О, съ равр-hше
uие отъ Министерствотu. --- AI~() У'1ите..1Ь
съ u-nкое проивuодство бк.де ПО"'-ЩJенъ ва,
отечеството си,
по край учеБНI1:т-h си
ЗЗН:lтиа, защо Аа му се вабраlшпа това

ПРОИВВОАСТВО? Н'Ьма

..lИ lJЪ

APYl'lI

дър

жави, У'IИте"'-и, аа &оито се а08ВО..lsша каква

Аа с Фабрикациа,

даже 11 н-hщо

напече?

rГъii разбllраме ний и тъй тр'вбва да БN.
Ае uоставенъ У'1ите~ьтъ И въ тови

Друга
отъ

особено

учите",-иТ'в

г~авнuя

~&ле1tо.

протиnъ

У'1ите.ль

справед",-ивит-h

да

да

се

се

c"\Y'1aii:.

ОН..tакuанилта
Аире&торu

И..lIl

ИВС..lушпатъ

и

удов.tеТПОРSIватъ.

За срtАнитt и специаJlНИ УЧИJlища.

нит..в уqи"'-ища да се равд'h~hYiТЪ на 4
степени.3а четвъртостспенви да се пазна
чаватъ т1>з11 ..lица, Н:ОИТО отгuварятъ на

R?;-,еlJ 1М. lб6-Ц. У tште..lIIТ'h пъ СР'ЪА
нит11 учи.шща да се равд'h~uYiТЪ па ре
о4овl&и и вр'Ь."еlmu: рсдонниТ'h
на IllJPBO-

"1"'-. 62-й и 58·Й, С"'-'ВАЪ ИЭАържаuье дър

сmеnеlmи,

~I~авенъ ИСПUТЪ;

цеТ8lJрmостenеlщи.

които

Cai

аа третостепенни-т'ваи,

учите.,{ствувЯ,,,,-и

3

годи ии, E~aTO

IJторостеnепни,

четвъртостеаепни; за второстепеuнu-т'!>ви
~оито еж учите..1ствува.ш 3 ГОдIlНИ, като
третостепенни, а Ва първостеl1еннu Т'ВВИ,
които сж учите.,{ствушыи

степеНlIИЛ

ГОА,

като

второстеаенни.

Споредъ б'!>"'--ВЖКUТ-В (оар-Вдiыения

3

ГОАИНИ аа lIокаванъ ус

[{,ВХЪ; но да не бива, по особни ПрI1ЧI1UИ,
ааМЪo!t'Н\ванЪ усп1;хътъ на учите.ля:. А за
нс'нr,ои

5

tIlI're..1b,

както

години На първuстепеuниа
11 на

диреJ~ТОРЪ,

Дfl.

бава l/ ао отъ ГОАUШl!ата му п.ш-rа.

y~

се Ао'

lJЪ стеаееь д:\ става ва

показаl1Ъ УСП'hхъ по с.,{ужбата вс'hI~ОИ три
години. А ва НС'!>I~ОИ 1) ГОДИНIl на първо
УЧlIте~ь,

н:акто

и

па

Аире~то

ра, Аа се прибавя ПО 1/2о ОТЪ l'ОДUШШ1Т'"
му

и~aTa.

та) въ този ч.lенъ, повишението ТР'hбва
да става вс-Бки

11

l\?;..mi 'М. 159-и. lIuuишеннето па ре·
ДОВШIТ'U У'lите.ш

3

mреmьосmеnе1Ие",

Кз .."lJ цл. 162-и.
УЧlIте...tИ,

,че отъ
Щ\.А1l

нъ

които

IО

сж

ГОДИНИ,

държав,

ДОnМ1tенuе.

Всички

учuте~ствуВlЫИ

UO

пове·

H~ сж учrlте.lСТnУ.

У'lIJJIища,

Аа

се

[JIJU!t-

1UN.ТЪ въ СJI-nдующага стенеш>, AlJ I~a"H(\'l'O
ГИ е вавари..lЪ ваконътъ, кат'о llЭАЪРЖiYiТЪ

А'Ър~юшен'ь ИСl1ИТЪ; а 'l'i>ви,

&OU'l'U

еж у<щ.

Стр.

':Sрой 67.

"ЧЕР.IIО МОРЕ"

2.

1О

те"\ствува~1.а.ш по-вече ОТ'Ь

години и

Ь~TЪ Аа ПИШa'iТЪ

само ..1юбоtlпп писма.

то Ty(~a даваме своит'h б-В.;t-Бжки за пего,
мновина учите.ли ОТ'Ь ср-БАНИ
учи.лища,
BlIl-ВСТО Аа ПВДЪрЖЖТЪ държавни иепити,
па които ги привовава пос.л-БдниЙ закопъ,

дов-Врие ОТЪ Hapoд~. иiша",,, uуж<\а

ви, магарешко ТРЪ!1ье И,

да се попишжтъ пъ с"\'hДУlОщата степень.

у чите.;tR:ит-h и женит'h на учите
.;tит1> да ивб'hгватъ B(~'.hKaKBo раскошество

до RRRBaTO ги е завари.,\ъ заа:овътъ, безъ

11 .лУR:сове.

държавенъ иепитъ. На сжщеСТВУЮЩllТ-Ь

тоЬ, въобще, да съд-hйствуватъ ва пров:ар

ще

сега вр-Вменнв учите.,\и да се п.,\аща

ванье 11 усъвършенствуванье на м-Встна

основпит'h учи.лища, а пъ CP-ВДНIlТОЬ учи

та

.лища ще се ЛВБfiТ'Ь доста кандидати

год. наЙ,ма.,\RО пъ държавни училища,

5

дишuо

до

2400 .,\.,

жавенъ

1'0-

ИВДЪрЖЖТЪ дър

RaTO

иепитъ.

8абtJJttжка. Има въ гимназии учители, кои

то т:н[ъ щастието I;'И е постави.\о, та сега т1> Са'>.
първостепенни ИЛИ второстепеННIJ: по h-RКОе осо
бенно б.ШГОВОJlение. ПО!4I[СJl1>те си, господа, как
ва о НiспранеДJlивостьта за съ сл,щото образо

вание учитеАИ

,

.1..' Н О

тамъ е п-Rмало степени и БJlагово.. ен~е за пови

шение, Имсво ще кажете за тi;зи въ

СТОI&ТЪ

У'lитеАИ,

IСОито

ПО· високо

отъ

въ

много

общински
отношения

степеНlJит1>

въ

lI'БКОИ

гимназии?

Ь"'оМ'" Ч.iZ. 164-u П.латата на година
.па четвъртоетепенниа учите.ль да бн.де
3000 ,i\., на тр~тьостепевниа- 0600 .l..,
ва второстепеввия 4200.,\. ава пър

постепенвия - 4800 .л.
8а61JЛ:Ьж"а. Въ ио:В!сои градове ll.\и сма,

гд-Вто' е С~Ж.fIотия, ПА~тата

съ. 10%,

да

се

увеАиqава

В

.1.

.
Er..m; Ч.iZ. 1(j5-u ъ МЖЖСКИТ'J:I гимнаВИИ диреа:тор~т-Б по.луЧаватъ 5400 .лева,

нъ трик.л'асни~ 5160 .л., а н ь д-Бвичес
кит-h . гимвавии-5200 .л. .'
Особmr. Ч.iZеn'О A~ се прибави, ва кав:
по и RoMy тр:вбва да се тд..ж? единъ учи
Te.;tb протипъ . диреR:тора си?-9 п .лзква
ппята ПРОТИlJъдиреI~тора да' се, ивс.луш

:nаТъи справед.ливит-Б да. се уf1,ов.летво" яватъ.'
.'!
;Р " 8абt;.1I:fJЖl(а 1) ИмаАО е ОПJlакваньс и тж
ЖlIТ~.лпто:В сж бива.\и

неми.iLостиво

нав:азвани.

а ИМIМО е и таIfива учитеАИ, които.сж

У'1п'rеАИ дRo стават'ь само ио извънредни, дока
'вани и явни причини, на д:hяния; които з.л1>

·В.лИЯliYiтъ върху поведението

на с ученицит-Б

усu1>ха на учебното До:ВАО.

и

.,

Доnмnенце. Да, се явя

170.

'ва ВЪ крал' на м-Всеца Юний,
на учебната година,

които (

при

aRTa

учите.,\и ще

:бд..дд..Тъ _пр-Вм-Встени ВЪ ДРУГО УЧИ.l.ище.
Забt;.л.tжка, па 'Ч.л., 177.да опр1>д'Б.ля нама
.\Jlваиье платата за даванье,

цва.шит1> УЧИАища 1 t) О/О
~aHa

,

квар'rира въ

отъ

сnе

l'ОДИШlJата п.\а-

.

У'1итеАЯ;

Осо6н,а ваб7J.iZtпжма.

Учитмствующи

тв осд..ЖД8НИ ва , бевврапстевнностьи Иt\JC,JIючавани

по тд..ви

причина,

да се

уво.л-

'вштъ отъ У'Iите.летвуваньето имъ. Из
~пi1стни еж II'llа:О,/Щllilа таRипа •.•. Сжщо
тъй и директоръ има.

T-h тр'hбва, I~aKTo и учите.АИ

ИНДУСТРПЯ.-

-- Всiшой учпте..1Ь, въ градъ п.ли
се.ло, да се валъ.лжи Аа събира народни
умотворения, които да ис праща ВЪ МИ ..
нистер('твото ва Просв-hЩ,jпието, ва I\:ОИТО
да

се въвнаграждава.

Въ всоЬв:о се.ло и градъ общини

-

T-h да еж В3Аъ.лжени да Аоставятъ разни по
пу.;tярни технически и стопанса:и
ци,

РЖRоводства

If списаниа,

в1,стни

отъ

които

най по.лезнит-Б въ т'нхъ съобщения. !::ато
ГИ изучжтъ, учите..1ИТ'h да ги раваеня·
ватъ въ специа.лни за тжзи Ц'}мь събра
ния па lIlоЬстото и да. се направи нужд'
ното за т-Бхъ распорежданье, отъ общи.
ната,

за

ПРИ..1аганьето имъ

въ

живота.

.. - Да се опр-ВД-В..1JЖТЪ ва bc-hr\:ои)О
ce.l.a и градове наЙ·ма..1КО ПО едивъ J'leм.лед-В.:tчески пк.тующъ учите.ль,
RoiiTO
заедно 'съ горския инсцек'l'ОрЪ, да изми
С.;tlОватъ ср,.вдства в!\ ваС'lшанье го.ли бър
да и по.лета, ГОДНИ ва .л,.всове, I~aTo на
пъ.лпо
си

прл.лагатъ

ва

практически

раввипанье

внанията

И усъвършенствувавье

земледЪ.лиетопъетраната ни. Т-hзи учите.ли
заедно съ учите.i1ИТ'.в отъ учи.лищата, ще
чершжтъ св-Бдения по специа..1ностьта си
отъ гор-Вивброепит'h в1iстници, RНИГИ И

II:aTO

списания,

въ

сгодни ва

т-Бхъ С..1учаи участие въ по-гор-Ь
специ ални събрания.

казанит..н

ще

ввемагъ

Пжтующит-Б вем.л~д'h.л'Iески учи

-

заСАУЖ'

-ва.1iИ ИСКJlЮ'Цiзнье, но сж биваАиповиша~ани ....
_
8аб1JJ1:liжка 2) Лрt;м:Ьсmванuumа в?iооще на

E~.м", ч,.iZ.

lШ

които сл, до сега би.\п въ общин-

ски УЧШlИща и еж Н8значени за вр·ьмении.

уqИJllfща

-

те..1И пр-Ввъ м-Бсецит'.h Ноемврий, Деа:ем:
врий, Януарий: и Февруарий да еж ва
дъ.;tжени

да

четжтъ упжтванил и настав

,i\ения по веМ..1ед-Б.лието на събрания отъ

навначаватъ

първостепенни

и

второсте

пенни учите.лп, II:ОИТО сд.. свърши.ли
ма.лко

пъ.лно

пеДRгогочеСIl:О,

най

дух.овно И".;tи

ср':8дньо учебно ваведение.
НоЬМ8 съмн-Вние, че вначението

на
ОI\:О.лиЙ(ши ин

УЧИ..lищвит'1з ов:рд..жни и

спеR:ТОРИ, при ПР'ЬДПО..1згаемото ввежда
нье вовъ ваконъ ва пароf.',НОТО просв'Ьще
ние, се нама.лява, но Зi\ тжзи цiыь и .1411-

СТРУКЦИИТ'h, ва т13хъ тр-Вб.ва да БЖАЖТЪ
съобразно пав:ъ ~ъ АУХЪТЪ на закопа и

.рштъ на по-б.лагоприатни ва въ
па учеб. Д1ЫО ус.ловия. I~aK'ro сж

Учи'ге.1Ь, Rо:И.то е навърши.лъ 20-25

ту

по.лва

ce1'a

гова работа е

станж"\Ъ неспособен'Ъ

пеliYi, Аа по.лучава 'годишна пенси!!

учр-Вжде .ii~ ва ПОС..1Ъднята ГtJдишва вап.,\ата; отъ

агитатор

страна

СR:ит-h им'ь Ц-Б.,\и, .т,в С,i\УЖiYiТЪ само

ва

ПрОR:арвавь~ по-пече час~ни амбиции. При
'Хона И Р'hшениата имъ ва Министерство.
<?Ж

ваД'Ь"\жите"\ни.

Да се обърне серио~шо внимание

-

ва женското обравование и въ ilаЙ-Сl~ОрО

.вр-Бме да liмзьiе приготвени добри въспи
'хате.лки-ыlйrш,' които да туржтъ

осНона

на домаШIIОТО б.i1аговъспитание, а пе отъ

16 -20 годишно учите.лствувавье да по

3/ ОТЪ ПОС.l.Ъдвята му годишна
П..1а'га; ва\,~ -16 гоДиТПно-2/з , за 10-12
.l.учава

ГOA._l/~. а ва 6-1UгuА.-l/5' ИСП.1аща
ньето ва щшсията' да става м13сечно.
8а.б1JJt1Jжltа. 3а т-Взи учитеJlИ, които са'>. се
занимаваАИ

.л'Ввватъ Rоl:tетки, отъ които повечето вна-

Ае[tЧУ~,

са.ла

ИНАУСТРИЯ.
10 ГО,

би ОТВОРИАЪ

за ПРОIIзвежданье ДОJlуизброенu'Г:В ст.>
законъ, ако

Фабриката е

снабдена съ

иаl't-усъвърш\;\нствуваНl1т1> ('р вдства за работа и
юсо той е ТУРИАЪ въ lleliК сдuпъ каПIlталъ отъ

20

хп.ляди .лсIщ

употр'lJбява АваАессть {Щс

IblU

'iотнш.\ наЙ,мn.нсо.

'МШIllСТСРСk':ш1 Съn"l>тъ, по

ЛОIС.1алъ

отъ

ФиnаUСО!\Шl МIIНПСТрЪ, р1шraва,да АII Фа6рllI'ата,
!солто llI':ка Аа се ПО'\JУIЩ ОТ"Ъ lIomch.y,TIIT-Ву.\ссне.
ШIЛ, ОТГоиаРl1 на

I'OpIllIt-R YC.\OBIIJJ,

ЧJL. 2 Оrorшт-R, rЩIfТО Фабршшт"l>

тр1;бва

да Произвеждатъ аа "а l1I\Щ'l'"Ь право lIа у.лесне
нията, ~сш с.\lIАУ1UЩII'f'l;:

а) &QIMaMI:I, Te-'l еТII 1111, МеШllшr,
TohXIIll 11ад1;~шя, I.ILTO обуща, с-Вд.'\а

гьонове

11

ПРО'Ч
б) въ,шена пре<I'ла, шеnЦII, cYlcнa, гайта

ни,

ФJluне.ш,

'щраПII,

р.у,КIШIЩII,

11

ГОТОВII' др1;хи,

!СllАIIМlI;

В) IСОI11ншена,
п.\атпа,

п.\атове,

.лон ена 1[

IСОIIОПСШl'r1;

ноноnна
въжR

1') паМУ'llЩ прежда, п.лат 111\ ,
пени АРiзхu, qорапи;

преж~а,

11 Ю\1ШШI j

щаы1и,' [Мат

д) мс6е.ш, бъqlllr, щофя, за кнпга, юшга за
опиnаllЫJ

11

ШIO<'1lJье,

аа

цнгаре'fll;

•

е) саПУllЬ, (шармацетопи сuilU~П, uощеrшЦ1[ ;
ас) IIOIЩСАаПСIШ ЧИIIПU, собll, I~ЮНЦII. ОГIIС
опорни

TYX.НI;

а) стъrмеШ1 Ажамове, чаши, б.УТlf.1ICII,

11)

СIшртоне,

lСОНЯЦfl,

lНfПа

мас.\о,

сиренье,

отъ

11

Нр.;

ГРОЭАье.

Ilб'Ъ.\fЩ 1.РУШII, МОАЪ I
~) IMlcepBIf О'ГЪ риба, м'1;со, ОВОЩkJJ I( 110·

ШУМIса,

IIl-hстатз

При това ПЪКЪ много

1\1011[-

четии, II:ОИТО въ основнит-В учи.лища еж
пос'гжпи.ли ва УЧИТ~.l.и съ образование
IУ' ОТД1мение, J-й П.И Ши c..taCCOBe, не
во.лво

ще

папуствжтъ

внамепате.лно

звание

това

и

тежко п мно·

станд..тъ

писари

въ разни учр-Вждения.
Ний пе искахме да мотивираме веИ'l
кит'h си из.ложепи б-В"\-Вжки.
аа:о и да
можеХlllе това да напрнвимъ. Причината
е тжзи, че бървахме да ив.л.ывемъ съ т-Вхъ
на вр-Вме, до като зас-Бдава Почитаемото
пи Народно Събрание.H~oгaTO б-Вхме вече пр'hписа.ли пове
че отъ по.ловината ва
б-Б"\-Бжкит-Б
си,
честити б-hхме да прочетемъ въ в. "Бал.
тсаnстса Зора"
759 брой т •.,1'. статията
~ ВаТС80 ucтcamz учuте.iZUт7;" и въ н. "Чер
но Море" брой G5, ста'гията "По, Просrili
щението". Т БЗИ статии твърд-Б много ни
варадвахж, защото се лвихд.. на Вр1ше и
до вiшжд'h искззватъ же.лание за. подо
брение

VЧИТЕЛЬ.

Б. Р. Не сж JlОШИ и не сл, неПрИАОЖИМИ
JJзм1>нени I1та въ УЧИАИЩНИЯ законъ, които пр-Вд

Jlara

Д.\ЪЖИОСТl1т'R си lCъмъ държавата, пито въ niJ~
вата), са.JIашсrси въспитаПlНЩИ цинцари, ПрИСта

1[

ме'fа.i1.нчеСIШ

ХПМllчеСI~И

ИJД'lмия;

авторътъ на гор нята статия, и не би БИАО

тъй сжщо
още и беЗПОJlезно ср1>дството, което
той пр1>ДJlага на уqитеАИТ~ ва постиганье
на

ставя съ работата си само пр-Вдъизбранницит-В
на народа, пр-Вдъ народнпт-В пр-Вдставите.\и,за·
щото само пр1>дъ Т'ВХЪ то отговаря и не е оста

НЖJlО да взема умъ отъ хора, ИАИ неБЪАгари,IЦц
непатрцоти, ИАИ ГАупави! •••. Разбира се, та
къвъ родъ критика се

произведеIШЯ.,

Сжщn:Т'h насърдченил добиватъ и бояджиlt
НlЩIlТ-В, R:aI.TO и Фабрщсит1>, които б1моова'.гъ и.JIи
U.iШ апреТl1рватъ

ПР-ВДВIJ,\епит1>
Ч.\.

3.

ПJlа.товет·Н,

въ чл.

1

ако

отговарятъ

на

ОСII0В,У,ТЪ

по

УСJlUВИЯ,

•

ФабрI1КIIТ'В, IСОИТО се

гор-БIIЫОЖСНI1Т:В У\:.-\ОВ 1111 II за пзброеНИТЕ пр1>,~

а) се освобождаватъ, вЪ разстояние НII 15
С.1-ВДЪ

ем.\юсъ

u

ность,

отварлиьето

патентовъ

восненъ

И.\l1 МОГ;иТЪ

оБЩIIНlIт1>

11

отъ

па.JIОГЪ. 0'1''Ь

л<шыIъъ

11

и отъ BjJOЬXHIIHIIT1>,

r.ar.TO

си,

окржзит:В.

се

пЖТl1а

У'IИJlищеIlЪ

пощш

наАОГЪ,

IСОПТ? сж пр1\ДВllдеl1I1

,\а сс 1I1"ВДВII,\Ы,:fЪ

б) О<,воБОЖ,\аnатъ

даЖДИJIТа.

ОТЪ

за

дъp~KaBaTa,

герб()въ

сбор'Ь

[(,оптраl~ТИТо:В, IФIlТО би сс СК.\ЮЧI\ЛИ \JR основанио
то на ФабрИleатаj fClщто н aIЩlIит1>, копто би се
113,\:1.\(1 аа с,ьщата ц'lць.
:
п) ~rашuнпт-В и ToВXHH1'i; частн, IСОIlТО се
донаСJlТЪ отъ странство за основаНIIето н . ПОЛ
държаllt,Сто Н3 Фабршtата, се освобождаватъ о1'Ъ

11

МIIТО
шщп

СО прllНЗСJlТЪ

съ най до.1нята

по държаПНlIТ'.Б

ЖСА-Rзии"

'.гарIlФа.

ПървоБИТНIIТ'}; СТОIШ, rtои'!'о сж нуждни за
Фабриката 11 I'оито не би сс НВAIира.лп въ стра·
ната П.lII пе бп ГИ има.ло доста, се освобожда·

1')

ватъ о'Гъ митото

МШПIСТСР\:lшii Jъи'!;ТЪ p'\Hl1aBa

I'ОП uървобllТНП стокп не СС наЫllратъ

въ стра

ната 1f.\1I сс HlIыlpaTъъ въ 1tН1AICII ICО.НIЧССТJJа.

1'НЯ първобllТНU СТОIСИ, 1C0Il'ro се донасятъ
отъ qужбнна If ОIШII, !СОНТО Фабршсит'}; IСУПУ'
натъ пъ страната за свое употрiзб.лепlН~, сс rrр-в
насятъ по държаВIII!Т-В же.\-ВЗНIЩll съ lIaii-АОJl
нята

тарифа.

1"1; се оевобождава~ъ тъй
rpa.\CUOTO Of!'rpOa при В"'IJоuпьвто

СiYiЩО

11

отъ

ииъ noь граАа

отъ парти.

сеоЛява се С1' гр-Бшни хора и въ страна М.JIала,
съ първо ПОВ:ОА1>ние СJl1>ДЪ особеНllО едно роб
ство;

но,

както

правитеJlСТВОТО, което

ИСХОжда

обикновенно 'пакъ отъ партия, тъй и правитс,!L,
ственпит-Б органи, сл, натоварени съ теЖtcата о.

бю3аННОСТЬ да бжджтъ, пр1>ди всичко, образецъ
на ПрИАичие И, ПОСА1>, Аа не CM1>IiКTЪ ла г ...·};.
датъ на всi>ки въпросЪо партизаПСIСИ и страство,
ващото основната ц1>ль въ УПРЗВАението не е
да се развива

партиванства,

а, .да ,се ,CTapll~ в<'-В

КОЙ по CIмит:В си за по-доброто. Нl"йнеще се

СЪГ.JIасимъ, че в-Встникарското недостойно мно};.·
ние за пеобавяваньето на ззконопроеfCТи.т-В
С'Ь
връме, е мп1>ние II на ПР~ЩI'fе;Л:СТВОТОj _защо.
то,

:И

първо

прtJзнаемъ,

първо,

че

нии

нашето

се' сраМУВlIме

правитеJLСТВО

Аа

може

Аа

се състави отъ Аица съ таКRОЗЪ мнiшие, съ та.
кава cTpac'fBa партизанска обноска. Както щете,

но това би било недостО1!ИО.

НаВ:АОННИ

сме Аа

в1>рваме, че правиТе.лството съображава европей

ския обичай: вс1>ки истински

БЪАгаРСICIf. в1>ст

'ставитеJlЬ

въ

СТОАицата

и

да

распптва

IICl(a

и

oeB-ВТJIения отъ г-да минпстри и АРУГИ КОМПе.
тентни Jlица за д1>иствията имъ. Во върху това
--11 това пи е едната ц-БАЬ 'rОЗll пл,ть - имаме
да възразим'Ь, че БЪJlгарското праВИТСАСТВО знас
материаАната

си.\а

на

нашия

псчатъ,

знае,

че

непривикнл,Аата наша пуб",ика, въ общественно

.\ъжемъ,

та,

нека си

кажемъ правичката, че въ

се·

гаШlIи'r1> вр:Вмена, ако се ГА БАа в1>търътъ, както
в:Ве по насъ, подобни пост.ar.цки сж" пр1>ди всич
в:о, неВЪЗМОЖIIИ, и. пос.л-В, н1;ма

Нl1KaEtBa оБАага на уqитеJlIiт1>,

Аа принесжтъ

не ще

повед.Ji.ТЪ

(СЪМЪ никакво у.лучшение па сждбата имъ, къмъ

Аищата въ подобрението си се възвръщатъ съ
десятки години назадъ. ЕДIIО н-Бщо само остава
и то е: дано нсминуемит1> СlCорошни' пагубни по
с.\-Вдствия да Станжтъ ТЪЙ явни и тъй въпию
щи, щото самит1> автори на заКОllа сами. да
СЪГ.i1.Еда'rъ КОАосса.шата си rрвшв:а и да го
изм1>НI&ТЪ въ по АогичесlCИ и IЮ Цiмесъобразни
термини,

а

до

тогава llАЪЖНОСТЬ е

на уqите.ли

t-В,БИJlО чр1>зъ пе'1ата,БИJlО УСТНО,Аа исв:азватъ
на яв-В -всичкит-В непра.ктични страни, всичкит1>
вр1>ДIfII за народното образование
распорежда
ния.1 на· многошушии,л 3аконъ. за
Народното
Просв1>щение.

·ЗАКОНОПРОЕКТЪТЪ ЗА НАСЪРАЧЕНИЕ М1;СТ·
НАТА ИНАУСТРИR.

м1>стната ННДУСТРИIf и,

fO

стане и третьо

му ()[сончатеоЛНО

четенье.

Най

ваЖllит1> работи, които най много интересуватъ
обществото, Иl\1енно работит-Б на Народното Съ
брание, законопроектит1>, ставатъ бързо, обръ·
щатъ

се въ закони,

като канцеАярската

:хартия,

почти незаб1>А-Бзано. И това е токур1>чи обиюю
вевие .въ нашил
нопроекти
рочно)

се

паРАаl\1ентаренъ

правliYiТЬ

въ АОАаuи

и

подъ

се

ЖИВО'fЪ:

криliYiТЪ,

К..'Iючъ,

за да

ни 'АУ ии ца за т-Вхъ, до като не се

бранието!

Да поиска чов1>къ

3ЗIСJ

като
ие

на

се

отвори

да разбере

чуе

Съ

защо

става тъй и да се Р'вши Аа каже, че не е добр'Ь,
правите.лотвеНlJит1>
нравите.'lСТВОТО,

органи

което

се

която

постспеIlНО

11 отъ rcантарието,

провикватъ,

че

се наСАаждаваJlО съ п'Ь.\но

ав:о I'рвдскиlt

каltтаРАЖИJt

Hf\

отъ граАСКИЯ кантарджия.

ПроизвеАениятн. .ua ICазаиит1> ФаБРИЮI се
пр-Бнасятъ съ най 'IШЗСIСата тарИФа по държав.
НИТЕ жм-Взницп и по поща'rа.3а пр-Внасяньето
пощенскит1>

Фабриrcантпт'в
наредби.

тр-Вбва да с.1:ВАватъ

е) Arco донесею[т:В отъ чужбина първобит

шr

MaTepllaA(1

сс изнесжтъ на вънъ пр1>работеIШ,

T-ВХНОто вносно мито се повръща.
ЧJl. 4, Въ САучай:, че първобитнит1> мате

РЩI, ОТ'Ь, а:оито Фабрпката се нуждае бжджтъ ис.
IсопаеИIl вещества 11 сс lIамиратъ въ държавни

и оБЩIШСКII 3ШIf, т'!> се ОТСТ<Yi[[ватъ

канта СЪГ.ЩСНо съ заI'она за l\tинптJ;

на Фабри
11

!Сарие

рит-Б I[ то ЛО 1'11>1'0 трае Фабрlшата I\IY. Ако би
т1>З1[ маТерии Аа се на~Jllрат'Ь въ частнц, зеыfI и
т-Вхииii: стопанпнъ д/\ прани М.Ji.чпотпи на Фабри
канта, Мпнu.стерсЕСЦЙ Съв1>тъ опр'};до:В.лл въз на ..
граждението,

което СТопаЮ1НЪТЪ

тр-Вбва да ПО.

Аучапа отъ Фабршсанта за ПОАзуваньето

I\1Y

Отъ

кариерата.

ч.,. 5. ПроизведеН1fята на тия Фабрики се

пр1>лпочитатъотъ чуждит-Б за държавни и об
щински НУЖАи,

ICoraTO

при равно rcа'1ество т-Вх

ната ц1>на. бп 6П.llа даже съ 10 на сто по-сrcж..
па отъ Ц-ВIЩТ<\ На чуждото IIроизВедеШfе.

Държавата аа YAOB..teTBopeBlle нуждит1> сП

I\tоже ла свързва Iсонтракти съ таЮIВа Фабрики If
за орокове отъ б до 10 годипи.

,шл,тъ

и

датъ,

но

ти

здрав(),

'Гия [Сонтра~тп MOrJiTOЬ да се свързватъ Ii

lrpi;Au основаНllСТО на Фабриката, съ ц'lмь
НI\ това основание.

Ч.л. в. На Фабрики, КОIIТО от\:'оварnтъ

прiJАВПАеUJ.т1t II'Ъ

'l.t.

свол

интересъ

nрi;ме

незаинтересовано,

грУПИрОВIсата имъ

за Аа

невъзможна

още.

по

при

Аа

раЗСi\>Ж'

прессата е поч.

JIричина

на

неправил

ното ПОАдържа1!ье отъ читающиз св-Бтъ. ~Bac
се, че Ао сега НИII:OЙ саМОСТОJIте.ленъв-Встникъ
не е издържаАЪ, а е натоварваАЪ ИЗАатеАит1> съ
вагуба на uарит-Б имЪ. И, СА'вдоватеАно,nи1Сак?;

. н'бма

гаРШНЦUf& у нас?; ва

CepUQBHO nо.л.аганье. на

1юnuта.л.?; по в1;стликарството,

за ла се обдър.
жжтъ наЙ·сериознит1> нужднп СПllсатеАИ И кор
реСIlонденти. Създайте и в. :t Таи,мс'6С въ БЪ.лга.
рия, aICO щете, вий ще пропаднете сигурно въ

днешньо Bp1>~Te! За туй ний .lfы:1I1ee

. Аа

Cli: с"'у

жимъ още съ САаби в1>етницu, MaIcapn съдържа
нието имъ, изобщо взето, да. бпва сто[сратно по ..

БА-ВС'I'ЯЩI3, по умъ, O~Ъ и-В(Сои .със1>дпид'ьржави.
Въ TaICOBU 'иъrспно ш:можение
KalCTO за самит1> упраВJlJlЮЩИ,

1Н!. наша'rа""itI)"~<':i\,

то

НИ; lIанротивъ, ТО

тъй и за страна
та, вр1>дно е да не се съобразява правитеJlСТВО'
съ

по.\ожението

на

пеqата

трtбва само да. УJlернява jJадачит-В му, ва' да не
ИЗ.i1.1>зватъ, само по незнаянье на ПЗJЗ1,етни фак·
и. отстранени

м1>нно прави и
си, насочени

в:ритики

адраВОМИСАJlЩИ

ва

на

1 7С.\ОJИIl, A'Ъp*"Ba~a мо-

въ

по общото състояние,

и В1 абуж

д1>йствията
11 ва туй АП

пр-Взр1>иъ чуждото мн1>ние, КОАКОТО

J{

противно

иjнеоБМИСАенно,--никакъпе е работа за похвала,

'Гвърл1> '1есто се О.'lучава, осв-Впъ това,

щото П

важни, твърд-iJ ВЮЕIIИ наКОНОЩ/Qек'rи да се пра.

вJtl>.тъ отъ . разни

"ПОАначаАliичета с, както ги

назовава :tСвобода с и само ващото т'н . се прочи
та тъ отъ министръ,-добиватъ
зна'1ение,

всчс важность и

lсато 1~paвll'lneAcmвeHHO произведение,

не само '1е ставатъ иедос-Вгаеми

ОТ'Ь

та

неЩ:lстна.

та бъ.лгар(жа нре\:\:а, IIO и въ Събранио'го даже ми
ПИСТРЪ'rъ бива д..,ъженъ да поддържа tl-Бкоя l'j,yпость,

само

и

[сонопроев:тъ

само защото

е nравuте.лсmвено

(имаше прим1>ръ

-

ПОМIIПМЪ

за'

.ли

Стра хъ ни е отъ закона за нечатз и не ще г?
кажемъ). Най-по(м'в, ако нашата пресса е САао
ба, не ще пыс'Ъ fCажеыъ, че МИl1истрnт-Б c.i без'
22ЕЕ

!s!&

22!!

же Аа tJТП3'сне беЗrlАМ'ИО ltУЖАНОТО тоБмъ за
построltrСII It еI(сtt.лоатаЦИJlта м1>сто отъ дърЖае.
ни имоти, които би се IIамира"'и ВЪнъ отъ. об"

щинит-R. Ако въ тия Аържавни М'нста би пыа.ло

и водrш СИ.i1.а, отСтж.пва се и тя безъ HC-:nUО въз
на!:' ра~дение.

Тан ОТСт,1iпв:а трае АО А-ВТО Са\.ЩеСтыува

Фабриката. С",,-Вдъ нейното ОКОН'lя,ТСJLIIО

n

аатпа

M1>C'r8.
7. Въ САУ'1ай, qe ФабрикаНl'ЪТ1;> поже •

рянье държавата усвояна поДt1реllИТо:В така

ЧА.

..,ае да свърже Фабриката си чр'ВЗЪ пжть, тоссе
11.111 жеА-Бзна АИНИЯ съ н1>IСОЙ държавенъ пжть

ИЛll жел-БЗШЩа, О'fстжпватъ му се" беЗI1J1атнn за
тая Ц1МЬ НУЖДНIIТ-В м1>(',та отъ ОНИJl, които би
принад.\-ВжаАИ на общината и;'ш .на държаната.

Ония М'нста, пр1>зъ които ТР'вбва Аа юшо

казания

пл,ть

Ц IСОИТО

Частни Аlща, 1\10РЛ,ТЪ да

ка на Фабршсапта,
щественна

ПО.JIза.

би

прrllJад.л'};Ж:Мllпа

Ctl отчуждаватъ,

за C~[,};T·

като м1>ста потр-ВбlfИ

.

аа об-

ЧА. 8, Сл,щеСТВУЮЩIIТ'В Allесъ ВЪ cTpalt!\'l'1I.
ФаБРИКIf, които би отговар1,l.ли H!l НР:ВАвпленитiJ
въ Ч.JI. 1 УМОВIIЯ, ще се !10.лзуватъ QТЪ,
вuдени'Г-Б въ тоя заКОН:Ь·У.JIесненnн," "

nptA,

Ония отъ то:Вхъ, !Соито би има",,, ПО'I'ОАоВ

права въ чрiзДВlfдениТ'h' нъ тол зsконъ,
И
които т:В сж до6IЫИ по р:Вшение на НароДното

I\[[I

СЪбрание, заuазв.атъ си тия
срока.

праllа АО крал на

ЧJl. 9. ~ДIIIlЪ I1раnn..1.IШ~Ъ,

.

..

ItiJА:1лен'Ъ '0'1'10

Финансовото МllllИстерство и удобрен'Ь f>ТЪ Мп
ПlIстерСКIIЯ Съ Bi,n, ще опр'вд-БАИ подробности
T:h за турянье нъ А1;tlствие на тоа аакон'Ь,

'l'пя IСОНТрllIСТ1I се свързватъ отъ Июшстер'

сЮfЛ Съв1>ть.

наСЪДРЧСIше

съ

се разю{е и у насъ такава пресса, KaICB~To е. въ
Европа, У насъ има хора, които ум-БI&ТЪ Аа Пи.

г

октроа и отъ а:аliтарието, когато не се теI'.лятъ

съ поща.та

прави

въ общото и частното, та тр-Вбва

тове, непъ.лни

пишемъ, можо да

KOrS'fO

по.литическия животъ, не чувс'rвуflаоще вр·Вдя.

дения нередовни: А да мис.лИAIЪ, че сме непр-В

ПО принципъ е Beqe приетъ въ Народното
ни Събрание законопроектътъ за насърдчение

М:ВТИ,

ГОДИНIl,

появява само

запсrса стрзсть, защото' '1истос'ьв-Встна смпсъ..'lЬ
н1>ма и не може да има, АО като св1>тътъ се ва.

Т'hзи ц1>.i1.Ь, '1. е. съв-Втътъ му за обща жаJlба
къмъ народнитЬ пр1>АстаnИ'fМИ. Но защо да

д) ПроизпедеЮfЯта на тия ФабрИItu се осво"
бождаватъ отъ ЗlСЦ1lЗЪ, отъ граАСКОТО Ааждие

ИЗД1МlIiI;

ко.шото ти е драго Аа

четеmъ епитети, а то-правите.лството-сепр-Вд

никъ тр1>бu& да има свой корреспондентъ-пр-Вд-

на учебното д-Б.ло у насъ.

е БИАЪ пиканъ за да I'И теl'.JIИ.

проч.;

11

н)

IСИ, ще се по,лзува отъ у.\есненията пр-Вдвидеrш

въ тоя

rcоъшоти,

м) брашнО п брашнени

ЧJl. J. Bc-БIсоit, копто; въ разстояние

и

KaR-

.л) ЖСJl-Б3IШ

дШШ отъ lfздаваньето на ТОl1 заIСОНЪ,

произвеАении

ва народното, ни' просв':hщение тъй,

ми

......-

MtcTHaTa

.\lIтературии

Ако се lIВI\I'1ши и допъ.лни вако&ътъ

ЗАКОНОПРОЕКТЪ

. Фабрпка

съ по

-

B"RCTIJIJ-

кар/щИ дрънкаnИJl на •.• хаМllарцуии (БЪ.JIГIIР·
св:ийтъ [Iоддапни~ъ IШ се д1>АИ по нация въ

•

подлиеТНИltъ.

-

съ

тi>хнит1> Т-ВЗII трудове сл, принеС.lИ особенна
важна ПОАза на страната, Аа се опр1>д1ми и осо·
бенно. възнаграждение.

д-Бвиче~ltит-Б училища (гиынавии) да ив

за наСЪРАчение

на горнит-h.

въ

ва

рав

поставеuи, Т'В сж' бевпо.лезви

не

писоа:о обравование да ваеllJaТЪ

годишно учите.лствуванье и по Т<fiВИ пе·

ВИJl:

'Хо

учите.ли

КЪМ" закона за пенсиитt.

,.лИЩВИ ~щстонте.лства', тр'hбва да се

на

станжтъ

Bp'.hMeTo.

Окржжнит'h учи.лищниСЪН'hти,И УЧИ'

оставаме

да

ВОМ.Аед-В.i1ЦИ въ особни ва тжви цiыь опр-h
никакво подобрение на учи.\ищното Ao:В.i1.0, на
д-В.лепи пунктове.
ЕСоето съ казаННИJI закопъ се uостаВI&ТЪ непр1>о
- На УЧИ.l.ищви инспеrcтори да' се" АО.\ИМИ пр1>чв:и И ГОJl1>ми заТРУАнения, та учи

Общи ПОJlожения.

като

поже..1аJЖТЪ

ОТЪ

•••••

BpoIt: 67:

"ЧЕРЛО МОРЕ"

погр-Бшнlt 11.'" безстрастни богове.

Европа се явяватъ даже

иЗU1ютенъ заЕСОUОЦРОСКТЪ,

Въ уьшата

кабинетни

Itри;ш

ската С,!;Щrt cmol-:an r,};щп lm'tN:ТПП! Ф:lGРlп~аll

ПО

тътъ ИШt (плп тр-Вбва ла има)

по за туй пыъъ тпя

!Сато ItО:I!Сурира на

lIа общесl:'ВОТО, още 6 м'hсеци п година напр-БАЬ.
Обръщаньето на заЕСонопроеltТъ въ зюсонъ пе е

пропадне ФаБРПIeата,

лричинитi>

ва покровите.,ь,

на необлвлваньето имъ. Ето, стлга да сме пар

rtурира,

-Първанъ вве.ll.Ъ ВЪ ржка властьта и НИ отне.

1;Ip'hl\f6 ПО вакона, а ний имаме всичката енергия,
да

про

,щото

прави тъй, ще

10%

се явя

а да Се ПОм,ържа

uClrycтBe'llHo,

На Фабрики,

Аuбри и полеЗfIИ за мИJlОТО ни отечество закони.
!i6 си думай,- и ще ГО четемъ, в'hрвани се, въ

тр-Вбва

да

BC13KIl купувачъ.

пар'tmlанС(tии "СОЦIl!l.листически"в-Встници, осо.

разбира се, 3а

6мгарски

тяжесть

щедрость

да

от

при вс.нка

',ЩСТО пзмамватъ) съ н13кои б&д&щи 11 настоящи
Фабриканти, или е съ желание да СЪ3АаАе у насъ

n~ружокъ"

съ теЖКll кесии, на ~MЪ"'Ka

като

1IОд4а1tuuцu. И търгъ

отрано на. ржка, а печатъ',rЪ

1;1а об

го

страхъ, има и

на

индустрията

у

насъ

ис

.леСlllшата

му:

остаВl1Те

ВЪВМОЖНОСТЪ,

бърво,

Ще приведемъ ca~lO

материали,

ки",:аъкои фрази., Тъй, на пр., ве.ll.ИКИЙТЪ м&жъ
t

Не бъ'рзайте' да съвдавате' У

пжтл ва nремиит-В ЛИ или

себе сп,

ми'.гничеСRИ

по

ПрИВИ

.II.еГI1И, крупната вапаДНI\ промишленность. Мо
ментътъ, !Согато '.гл' сама отъ себе си ще се раз
вие, не ще закжснъе твърдъ. IIазъте вашата си
промишленностъ, която ви доставл добри и кра
сиви, п..\атове, прщщ:особени за, ~ашия

И ва Дl\ Аостигне'rе туй, вий, господа

ItЛЮlатъ.
11

_вите.ll.СТВОТО да вапов-l,Два -

нито

пмаые,

ла имаые,

а

нито

сега

CtCOPO

на

11ыа

нужда,

и

отъ

иконоиическа глi>дна
ТО'ща (кмсто ее гл-Бда,
споредъ проекта). 'l'ъй,-на пр., за С'l.'ъклени пор
целанни, жел1:шни. иетаЛИ'lески Фабрични 113Д-В'

"книж,

Емu.l/,Ь .,jвЛавме: съв-Втва бмеарnтtJ:

IСОИТО

лесноиожеиъ

Физическа

отъ

все едно,
ц'В.льта е иеИВ~l-hнима, а въ военно ПР'вме,
само за таюша , пе дай Боже. правите..:lСТВОТО JI10,ке съ

рикантъ тр-Вбва да се позво.ш

взе

е за приема·

ll'}шаые

Даите ни повече 11 по-ефТИlIИ акции,
да бжде то дружеСТllО, та a[~o ще пра

;ro.

Сключваньето на ICонтраtСТЪ съ б,RД,кщ?> Фаб

кье. Върху това 'ниЙ 'остава да кажемъ на 01'дi3.лно мнънието си, р'\но-кжсно, вЪ ИАУЩИЯ брой,
ващото сега, тъй ва

години, а пароqпо за

вънъ.

кщ'l\ С!е раВJ'.II.Бжда вече въ Събранието.
Да лойдt)мъ сега на пр1>дм,.вта.
,
110 nриициn?>, този законоuроект'Ь ва насърд
'1енпето

и

6

не бива Аа играе ролъ между т-Вхъ, ОСВ'iшъ на
общо заl~ОНIlО основание, ltOraTO сжществуватъ
ПрИВItJlеГIIII. Доста е, Ч~ то не ще [tупува отъ

щото благосъстояние-'гова ще юм-Бзе единъ день
Иt H13Ma съин13ние, този недостойни къ ще б.Yiде
~РОК.II.13тъ. Аа се прi>двари може само съ зако
попроеlCта

за

ГОСПО;\

жи :()тъ обевие'1енил классъ, 'подражайте на ро·

'.~BCKaTa кралица и науеЛСRИЯ прuнцъ; Hoc13те sашето си,. ОТЪ lСОЛКОТО наШИТ$ (запаМIOев

роаеиски) ФаJlШllВИ, ПрОlJвведенпл".
Вамъ ПРЪАСТО~ да направите ~1Нoгo пр13о
J~80ванил; но приет:у-пваЙ'rв къмъ '.г-Вхъ о сам!)

СИ.,1а да отнеме параходит-h, че и въ та-

'квовъ пръме кuи И вап~() би
кав:ва ТЪРГОВС1Са работа

iВЪРIШl?

.шя ха!JТИЯ, огнеопорни тух.lИ и др. подобни. Безъ

lСОЯТU

таквизъ

ството

ограничения,

въ

правото

ва

10

си

ПО

правителството

щс

законъ да ,сключва

бжде

lсонтраткъ

нс

е

постаВII.-\О

въ

~

да

толкозъ ЧУДНИ привилеГIIИ' ва обогатяваньето на

в?;P,~UBдpaвo; I(OUTO

ДИ

6

rодини, а' не сога.

с1Jгнж..II.'Ь, до' граIiИЦИТЪ

ва

възможностьта"

по

~Ш чи-

ва учреДЯ!Jанье

'чате •.'lНО р-Вшениева откриванье

6рU1Сахт~ иыа нужда да

дъp~

вuд-Вше отъ дв-В години насамъ

ОСВОООАИ отъ

шаtJнит13 и,оБЩИllскитj>, 'Особенно и общинскитъ,

ви.

париходното дружество вече Аоидедо окоп

при-

се

па Ta[~

вовъ дружество. llр-Вговорит в, които то

съ прапи

Аанъци и разни берии,-по Аобръ е, да го нъ-

те.лството, се прик ..НОЧИХiYi въ ПОJlза на съ-

ва' продань, стока, отъ ~ЪHЪ въ държавата. Това

които

маме: едно

прЪимущес'.гво има

е Печала прdтивъ

външния

тqй въ pal:~oAa

КОНlсурdНТЪ

и не

ще се почувствува въ еА на Фабрика ТОЛIСО3Ъ Аа·
ныIътъ,' аа да увеollИЧИ ц'!шата на CToICaTa ,му,
когато HoВ~la и расходъ

за

пр13насянье OTB~HЪ,

:както е за европейския ФабрИlсанть. А
се възрави, че европеЙ~1I:ИЙТ'Ъ

ако ни

ФАбрикантъ)

по-

богатъ, може да продава по· долу на Baгyoa~, 01'-

rоваряме чс европеецътъ ,може и без?> naptb да

Р аз'ава
м

~TOKaTa 'си, а не на би 1О ст. ПО·А'ОЛУ:

тъй щото ве е

Tylca

грижа'rа

за кошсуренция

ставяньето.
ХЖ

се

Il6-г.лаваит'В

130д-Вше

ТОЧl~И,

ПР-ВПИСl~а,

сж

върху

ПрlI~'

тъй:

I~апита.лътъ на дружеството да бжде
не единъ ми.лионъ,

а два МИ..:lиона лева.

Четвърть отъ aJЩИИТ'Ь ще l~УПИ пра-

вите..:lСТВОТО,

т. е.

500,000

.лева.

Ilравите.лството

200..:leBa '

901

гарантира

,1}

годиш-

В. C~ЪДOBaTe.il.HO,' спаданьето на данъцит1> за на-

ни проценти, съраВ~l-Врно съ Е\:апита.ла на

UIlIЛ Фабри~антъ е

дружеството.

бсзц13лно

по

въпроса "за

насърдченпето на индус'.грията". Нi;що повече;
ФабриlC,ШТЪТЪ,'

ще се ползува отъ 'I.'ия приви·

Jlегия само ващото е ВJlО~КИЛЪ

20 хил. лева или
о

има

1"о или

20 работниЕСа. Ами ва оня, конто има
Б работника'въ с&щатаканаФабрI1ка на рабuта?
Да пропадне и ще

_

пропаАне,

защото

l1ма по-малко пари I IIривилегиит-Б изобщо тр13б-

ва да С,е равдаватъ, не по ЕСапиталъ, а съразм-Врно по .хора, дружества и пр.
'"

Пос'БГ4НЫ::ТО на частна и общеСТВСll118 соо-

ствевность и права, ва
стрията

не е нито

нас'ьрдчение на ,IIПДУ-

политичеСКО-ИltОНО~Щ'lеСБа

Щ()мъ правите.лството

а~циит..в,

дружеството

се открива

При покупката и nu рN.чката
дружеството

снободно.

насл lIощата

на

па

работи

беНП..:lатно, а BO~CKa,

ДЪР:I~авни -

он на обикновенния частенъ с'rОIl8I1ИНЪ, като
\.
се налага так'са или lcaTo му се отнема вемя,

..му

вина такса.

само защОто та мъ му е СКИМIJ.еУ..ло,

бало м-Всто' на един'ъ Фабрикантъ.

АУСТРИЯ!

или прптръ-

Хубава ин-

':ка се uuхва..:lИМЪ сами, СПОll10гнжхме, г.лав
НО, съ пр-hд.ложевието

акции отъ правите.лстпото -

Но He(~a да lсажеJl1Ъ,

mра"тв за "б И.ll.и·10, ГО'НЮl съ въкои (б.еУ.А~ЩИ ' ,утвърди
л<

'

М

иo!tИ нас.rолщи) Ф!tбрИltанти, "ва насърдчение на
IlRA UT nята«,

Това о

ТО.ll.козъ

ШIlрОI~О

н13що,

l~упуnавье
Ъ
11

ЩО, което

У~1.есни ПР-ВГОВОРllТЪ нвачите.лпо.

ПраШl'1'МС'lВО'fО цма право да сrc.лlОчва КОН-

..

си ва

ното

това спораВУl\1,:lшие

Събрание,

и

сега не виждаме па

пр11ДИ

туи още,

~

да се

отъ Hapo~:

.'<.

Ь

Н

AOUp'.

lСО

ето

nии

е пи се ха-

щот~ п~rcа ни б<Yiде простсно, ~~aTO ни Аохождатъ -ресва твърд'Ь J\lUuro това., че ц-Вната па

,11а ум'Ь съвсъМЪ llепр1шор&'lИТC.il.IШ ЕСоыби~ацuu.

Никога

заltопiIт-В ('le и заltoНОПРОClстит-Б) не

!l'р13бва да се оетавлТЪ съ тъй широко Вllачение.
Ве 'HЪ~EЪ ПРllетъ 'rови ааконопро~к'.г'Ь1 ItaKTO си
8

м

правитеЛСТВО'.гоим.а пълио п

раво nаосн,оваиuе

акцuит-t е

ТОJll~ОНЪ виеОl~О

опр'nдЪ.лепа.

Тuпа тр-Вбва неПР'hм'впно да пр~втърпи
llпм-Впенпе

др,ужеСТlIQТО

пъ Събранието и, lIIИС,,1И l\lЪ ,
съ радость

ще

приеме топ

а

':а 8a1COU~ Аа СКJlюqва ltонтрак'.гъ ва 10 l'UAUH:
'
Фабрикантъ ва 'ШеfЩ~, r.talcapb п Д
съ б,IIД.н щ?>
,
111 \и' пра'

шш1Jневпе, АКЦИИТ'h, arto пе J\1QГпiТЪ да се
понижжтъ па сто ..:lena, тр-hбва да ('п

впo:rО.ll.ствотоможе Аа Clt.люqва контраЕТЪ ва 1

опрl1дЪ.лени, по 20О ..:lena псl1ка. 'Мк.чно

пмам6

Se'16 ТОЛIСОЗЪ ФабрИЕll на лице

еО4ииu (JЪ една, кошr:~ си

избере

I<ачесmво иа стО1Сатава шеЯIС ь

нпщоl Нема това може да има

.,

Фабрика

о

"пи

бен?; Т?;11г?;' безъ
:t'

,

н13що общо

съ

пао'ltРД'1еlшето на ИllДУС1 рията? ЧУАИМЪ ое u се

~РЪ~ТИМЪ и на това още: прави.телството може

Аа купува отъ ФабрИICuт1JНужднит'h пе)IУ MaT~-·fиа.'iU' соЪ 10% nО.СIC,яnо ота ц'imаmа на евроnеи-

оставп.тъ,

lсакто

б l.
-tiхж

на

аrcциит-В,

първонача..:lПО

IIаРОДlIит-Б учитв.ли

още не

с& полу

пеНСIlОНlJрана,

вародъ пъ това пр1>дприятие, а не само

пъ

града

на

ТУl\аШIllIЯ

гаРНИ30llСl1Ъ

ни да

иаiша

комендаllТЪ;

ПИW8YiaТ-Ь

г-на

ОТ-ЬI

ии

Шумень, На 7·lt_того СУl'риньта, па п.l0ща
да прtдъ воеННИ1''lJ ltааарми,

оТЪ

въ

1I0itcltllTt'

ШумеНС&ШI гаРЮI30НЪ, се 01'С.1УЖИ

nанахиАа, аа

BuItHL\

паДНЖ;Ш'l'1J IIЪ СръfiCltо-Бъ.'Irарсltата

гсрл,.

'l'Ж311 панаХlца Инно 'lucmo воехна: CaAIO Ь-б ",у
11111 l'lщждани ПРIIСЖl'С1'вувахж!
- Ilа 8-/1 ТUilИ мtсо:цъ, на сжщо'Го IIМl'О
имаше lIара,l,'Ъ mtкъ
0'1 ъ BClll(ltltT'IJ ВUЙСIШ за
С.ЩJЩИIl аа Бъ.1Г:\РСКОl'О оржжие день. Но и cern.
111шашо достаl'Ъ 1 IНО граЖ,1,анй;

же

ЧИНОIIНlЩfIТ'Ь! Това

j(

Сl'ВО

MHoro

произве,l,е

01'СЖТСl'IIУllахж, до.

nOCJ1'IJ;J,lIb()TO

:IоШ:tво

оБСl'()J1.тел

IIПО I3.1'.lение

'

и

имонно то мо накара да узнаiж ПРИ 'JlIНИ1'1J
аа
l'i~KuBa 01'СЖТСТlIие. ~'аllахъ, че, нито за naHaxи
дата, нито ila паРlца-за КОИТО (jl1.10 c80e8p1l·
иопно раСПОРОАОНО О'l'Ъ воеllНитt власти, за 1''ЬХЪ
СII,-не е (IИ.lО съобщоно па Официа.lИИ1'1I i'ра.ж·

дански власти, Ilоради което не можели да при
СЖТС'l'IIУВUТЪ
дали

да

l'раЖДUШI,

BCII'Hill'1J

ПрUСЖТСТВУIlатъ

КОПl'О (IИ

на такива

,.iCe-

всенарцнк

1'ържеСl'ва. Защо Н8 се писало-не 3Нiliж.

Само

това ;шаiж, че ;~o сога
Gc1;l-:oea се е lIисва.10,
Cel'n' един со сър;~iЖ1'Ъ на ПОПОllе1''lJ, че заItЪСIl1i

ди (часътъ 61Jше БЛЮJО

9 СУ1'рипы'а), /1;РУГИ (отъ

граЖ.~aIlИтt) се сър,~iЖl'Ъ, че

рано се

IIУСИЖ.l!\

ЦърltВfLта, и пр. и пр. ПОПРUJl1'ПОСl'И.
- Но со6ственпо ЖО.'lаllllе е пр1ш1JС1'он1t се
кретары'ъ при 1'укаШRОТО
Окр.
Управление,
Куртевъ, на сжщата длъжносrь въ Разград'Ъ.

списанис,

ПОАЪ

1IMe

»ЮРnДU'lес1СU Пр1;г.лtJДI;", ще со иаАalJa отъ l,й
Януарий идущата l'oAliHa, Ще сс реда ЕТ пра отъ
1'-да Оmеф.С. Бобчев~ и йuх, Ив, Маджаров?;
въ llЛОВДIIВЪ.
съ абонаыентъ
върху

това

санието

Ще изл-Взва два п&'ги въ мi;сеца,
отъ

t2 .JlCBa

издаАена'fа

отъ

годишно. ПОJlУЧIIХМ(J
отговоршша на

спп

иокана за записванье СПОJlIоществователи.

lIuсатеJllIт:Б

С.еУ.

нашето сх.·
пи н:ара
да в-Врваыс, че списанието ще Сllо.'УЧlt въ под
Аържка и ще сс постави на ПРИJlIlЧ,НО И1>СТО въ

aABolcaTClco

АеЙСIСО и

11ЗВ-ВСТНII

на

общества

и '.гова

lOРllДI1ЧССlCата ПИICEIижпипа, ПоздраВJlяваыс,

сл13

дователно,

IШЪ.

г-да писа'rс.1ЦТЪ съ на'lинанието

Въ >Дzржавен,z

-

правителството

срiJщаме,

BtJcmuuul;"

назначава

БОМИС<ШЯ

за

че

ОТltри

ваньето на е~lеритална касса за гражданскит-Б
ЧИНОВНПЦII. Това е ll-ВЩО ТВЪРА-Е хубаво и тр-Вб.
да

се

р'lJШtJШIята,~

очаIсва.

~ Отъ Шумень пи съобщаватъ, че едпцъ
тамъ уqите.ль гоцорилъ написана сказска за Тly'

чи'.геля въ обществото" и въ ТiБilИ си сн;азска се
впустн&лъ да ДОlCазва lI:Бкаква раз.\ш~а
саыо

Аа

се

между

Ii:ОЙТО отиuа.\ъ въ l~анце

подписва

съ

;~Bt

'lO;J,fШlI

110;10110'1' 1;

заврангаЧЮ1

UTpyBa НИ со, Г-llЪ

на

като

1l0сЛ1JДНИЙ ЮЫIОМНИJlЪ на

CBOII'l"Jj BUJ1080

К:ШДОIНЩЪ

BOJIOBel't

първия,

ДОКМ О напои .1'ОЙ, да ,но, Оц да се

с6утат'Ь. llървий но 1I0Сдуша.1Ъ. Дошла рабnтата,

'ОТ'Ь дума па дума, до ltallra, посill бой и 'jlaitIIосл1J заигра;1И ножовстt. В;~ИIl1o'l'Ъ IIИ;~П се,'

коно MtcTa. Cera. и ;~ваиата се 1'YKa~ 0;ЩПЪ1'Ъ
аатворенъ; а друшн ВЪ 60:шищtта. Кшt'l'О ~азuаl"Ь,
уцраВlllIьето

'

)[У е било СЫIНIПО.IПО.

'l'УltаШIIIIЙ ОI>О.1ИЙСltиЙ .'1'ыl:iь 01''; дъдго
е ltомаlЦltРОВ:lПЪ IIЪ Lf.ИфУ'l''i,-ltуюсу-JС~РfLН
ТIШОНЪ IIУНI>ТЪ
ШL Дuбруджаflсltll.'l'а
гр-,шща.

IIptMC

.Dо.ll(ИЦll.та, I'раi~Ъ'J'Ъ

Cll.1IO

IIO;~'Ь

.1'IJlШР",

и ОКОдпята

кадаоръl'Ъ

сж

ОСl'аuеии

на UUЩlIlIСlша

l'pa;J.CKII

KaltTO се нагщвамс, 'J'ylta иМало пужда
K.'IaC-

-

само ОТЪ е,l,ИНЪ Yllllte.'H,-IIЪ ОКрЖ:КН01 о Ш
сно

учи.1IIЩО.

ilapHeIlCKa1'3.
похва:lа,

ilalЦOI'o

110(;ТОI1)[lIа
меж,~у

]СОМlIССIIЯ

}IHOrOTO

скаЗСЕСа

}"'1И.1ИIЦ:\: Д06РIIЧЪ, llрава,ЩЯ 11 Hail'('A&b,

Mii сти и.
- На 7-й того войеli:ата отъ ~tt,СТШIЯ
гаРНI1З0НЪ напраВII папахида за
ПОЧIIII&.шт1>
въ сръБСI.:о-Бъ.\гарск:\та Boill1a 1l0iiШЩl1 На ДРУ
8-il ,того, воIlеЮtта
сл'!;Аъ hожественната с.лужба,
lIеПРИЯТ~.\1i въ С.Yiщата нullпа.
-

Ме:ь:ду

съобщепия

имаше

TVU

парздъ,

311. поб'влата

Добрпчъ 11 Варна

на ПРilВU

П,У,ТИ

нъ

lIадъ

Дlfна съ една

початница,

КО111'0 ПОС.l1J се ~аТIIОРИ

по

H'lJMaHbo раБОl'а, тая ГОДlша съ .lв1I, а ~o roдина ..•. IОI:\1'Ъ ;J,yMaTa lIеqа1'аРИ1'1J.
- ДО КО.11>0'1'О знаомъ, на lIамаТ)[ИЦlfтfJ со

Вчера се раЗI'.l-Бж,lЗШО

въ

Оt,р",ЖНПЯ

,'\-Втето

това съоБЩtJIше, б'БХ~lе СIlОJlIепж.ш

КО

l'yccI'o-Турсl>аТl1 Н(Jйна, и та}IЪ Юltl. ~"инъ lIйМН1'
НИКЪ, ц1Jтu се прави IJc'lJ"a l'О,~lIна и ~Il)дебенъ
въ ;(СНИ'Ъ на Н.1IIваllI.ето РусеКИТ1I нойСItИ IIЪ
rl,a,l,lI.. За ЖU;IOСl'Ь, l'ОЗИ mШIIТНlII>Ъ е IIОIIТИ съ
60j)ОНЪ И още IЩЩрЪ 1).1,1Щ-.1,11'11

му не можсмъ нам'ЬрИ.

IltCTOTO

rv;J,lШ\t

в -Ь и W ии.

ссдшщата

с;ьдъ ,'\-В.ито по печата срJацу
рсла'"тора lIэда
теJlЛ 1111, заВ'ВАено птъ г-на Д ра Жс.\1JJlщва, за
пом,.встсното ~ШП.Yi.\ата 3:1;\la (брой 34)
съобще
нио по оппсраЦИИТ'Б въ градсю!.та БО.НlIlца надъ

трудната .юта, I~ОЛТО УМУБ СЪ

AI>O се съ

че това е така, ний ще наllОМНИМЪ

1I0щеllСЮIТ13

сс пр1Ша>.СIlЖХ'у, Cel'a ТШJ съобщенил
ставатъ
с'!. паlJ<lхола )Uу.\танъ" само Ава П"'iТИ въ сел'
щщата-ч.UТLlЪР:ГЪfCЪ II IIсд1МЛ-'lр-БJ'ЬНа.рп",ъ,
111i;ОIIОJlIUЛ. "На брuшпото еФТlIlllI, на три·
цитi> сь:жии."

-

по иа

24UO лева, fL на диреltl'Орll'rt по ~820 .'10Ilа, Kora1'0 !(IIIIЖillii'J'а ГО,щна Сlii ПО.lу'{ава.1И само по
18UU JOBa,
- llаШIIЙ гра;J,Ъ пrОГРОССllра! МИIIЖ.1:1,та 1'0-

}lyTO тр1Jбва, да со И}Н!. прlЦ,Ъ 11 И;1.'Ь , че В'ЫIЪ
отъ I'pa;J;3. со шшира1'Ъ РУССКИl'1J
гробища, пъ
KOHTU еж погр1JOепи ВСИIIКИТ'lJ воltНI\IJ;И и Офlще
ри, l1а;i;IIЖJИ при защитата на rpaAa ни ЩJ1I3Ъ

..

гия Аень.

нfJща тJI

на lt,ll1сснит1J У'I1~ТО.1И IIЪ о&р.

г.шсиыь,'

държи

8аС;1) жва

;J,оори

отдава I'О.l1ша lIаж)[ос 1", и iJIIaЧОIШО.

да

118)[1J-

д1J3ЪJIЪ 110 СIIJItJН'Ь и наДУIl1ша ДРУ1'аря си на

м-Врва па ср-Еща си хора,

БОIlТО

СИ.

да, за;J,ЪрЖИ;

адресса на СltаЗСI~ата си, та
не ще е з.л13 Аа се Hay'lll, защото инаЕСЪ не само
той, но и вс-Вкой учите.,ь не ще ыоже да па

на

н1J!tой

отишълъ

маХ;lенсltип

с'ьсолюш си поящъ сжщо

уве.1II 1 1И.Ia. П:ШГIIт1J

учитеJlЬ 11 ЧI1ПОВlIllltъ,

npt,~II

С,! ('I'УР~IIШЪ) ОТ'Ь С. llара;~ЖI{КЪ,

си.

вече,

По

б'l;ше

ПОДUГIIЖТU пр1>с.\1'ДlJаllье отъ ПрOl_уратурата про

ваше отъ aДl30~aTa г-на IlаНIIчерс~u, насочu об·
вnнението сl1 ср13щу Пllсатеr\Л.

да се продаД'11ХЖ, пакъ ие

вече

подпо.лБОВНI1IЩ Тошева.

Добричъ. ll'Jщо

БОI'8таши, Това Аружество, което СИl'ур-

.1

е (\ош.\3.

прtt,арва старИIIIJТ'!; СII. Г-жа Тошева' е

же ще се пишжl''Ь

ващото ИСIШlllе да участвува

се продtlватъ 5000 акции по 400 .лева у

удобрянаме,

-

ЧIIЛJI плаТllТЪ

ПрНС'l'ИГIIЖ I( ВСl'ЖIlИ въ IIСIlЪ.'!lIеllllОl'О
lIa Д.lЪЖ
НОСl'Ь'I'n' СИ. '!'ой е M.IIЦOb 1I IIЪ.'lеIIЪ CI, енорГЮI
IQристъ, lkИ 1 IКII 8'lIрIЩ""Ь, IltJ за наIlР~Д'Ь 1I0-()Ър

тшзъ д-рпгl; ОППС}Jатори, г-да а~~.\t3IИНЪ 11 Ге·
,орГllеВIl'lЪ, 11 110(.:.\Ъ (jи.\о IIlJЪЩJатепо
отъ про
курора при Русе, Ап. С.YiДЪ. РеАакторътъ б-Вшс
ПРИlIуденъ да uбнвп на сЖда, писате.\Н па съоб·
ЩСНllето и оБВlIIlIIте.\ьтъ, кuйто со ПР'!,дстаIlЛЯ'

насъ; но даже

й ТОГО, когато ще се

20

раЗГ.lЪдва.

l'-I('Ь llасаровъ, които е пр1щtel'IJНЪ отъ
ВраЩfL аа llр1J;~С1JА<lтель на 'J'укашния Oltp. С:\ЦЪ,

СЕДМИЧНИ Б~Л~ЖКИ

при,'

съ по.ло-.

смътка 'ни'.го държавно право и справедливостъ. "
Доста масти,;,ю исхабихме нии по
Tal~oBa' наСЪРД'lсние е връдно, altO само 'по- . учредяваньето на туи дружество и, пе
иислимъ, l"Цr.;;щ), В.II.ияние, каЕСВО впечатление пра-

мн-hниетu

opa7'op?>m~ сБЪРlсалъ

.
.Аружеството се ваДЪ..:lжав~ да np-h~

паси, ЧИНОВНИЦИ

ПОJlУЧIIХ~lе ПРIIВОВlса за

На M1JCTOTO на г. Куртева се прtм1JСТlIfL она 01'Ъ
НfIДИНСКОl'О Окр. УПl'fLВ.Iоние, 1'. 3уй6арJll'Ь,

и АРУГИ н·Ъкои He.iI.-Впости.

ва Д'tiйствията си.

(ГОJlЪМИ),

ра на Русс. държавна l'Шlш\аия (До Маринова)

1'.

ларията

купи

t.

раХОАИ

поС'.луша

Г..:lасъ.

ваше

Акциит-В да бжджтъ не по

вс1>ка, а по 400 ..:lella.

ще си от

по-доБР'h ОТ'Ъ вс-Вки ДРУГЪ

Ново, юридичеСlСО,

У.ll.6снениЯТа. Това 'с ц-Бла, lСОлКОТО и .не

Л'J'на, истина, Ний мислимъ, че a~o ~динъ фа-

цессъ, ващото съдържа доста общественъ IIнте
рессъ въ BcыIoo отношение.
А по обвuнumе.лнuя mrnl~ за г-на АПр~IСТО

сваРИJlЪ

съобщаваме

ство, въ нашия градъ

що М-ВДIIМЪ съ вншrанпе ТОЗ11 меДIIЦltl!СlШ про

да СИ пои

По nрое1СТ(1, (ЧитаТeJtитоВ ще на~l-БрЪУ..ТЪ за-Тате ..ш~.н ,си, y~e инициаторското' ~руже

внасяньето иаваконопроек'.га, каза-;tЪ, ч~ тои,е до-

виждаме;

В~тр"wни.

Rазахме, ще говоримъ

,конопрое~та В'Ь. п~дли~тника) Г-НЪ минист~ъ, при

прапите.л

не

а да се сгрупиратъ повече aIЩИИ въ единъ

но Дружватво въ Варна.

'Съ въсхищение

Аа

опасность,

на

ни, да се снематъ Ц1ШИ'l''В

ЧврномораКQТО Вългарако Параходно аIЩИОНВР~

на OTA13.II.HO.

страна

р'Вшите.лно

Й тъй, дано се

,

ДУСТРllлта н-Вма 11 съображението за прiшита
нието на ПОАдаIlНИЦИТ-В? 'rовз го има въ чужди
ТБ държави.
Добр13 ли е, като и ,сегашнит'В
х1шои Фабршси ще се иолзуватъ отъ чудеснитъ
ПРПВИJlегии, а въ т-Бхъ пъма ни еДИIIЪ работ
никъ български подданникъ?

. ,Ра~бира се, .А.авм6 е кааалъ тил АУМII пр'h

JlIОГЪ.лъ

1000 акции еъ еДИIlЪ г.ласъ, rcогато и

"irki n13Ma

',,1COilmot1'1iJ!rfU tю.ле~"а,

бп

друга

~кционеръ.

H-ВКОЛЦIll~а Фабриканти ващо не ги вадължава
да иматъ раБОТНИЦll бъ.лгарски ПОДАан ници ? Ми
гарь въ ЦЪJlьта на ПОlCровителството 'надъ ин·

8?>рвu 8драво. nР:ЦС11lигва""

отъ

\варл очитъ

ивв13стно

връме, на пр. 6 ГОДИНИ, ди. бfiватъ (непр13м-Внно
поне 2Jз ОТ'Ь тi>хъ) бмгарс1СU подданшщи? IIри

о

ЛВЦilт't>:

иде

ыии

-

~iiA'1" зр13.\о оБСЖЖАанье. Не бързаитсl Наи. C~T

да, ви укорЛ'ваrъ за 'rуЙ:. Въ България
хр:Мва да се, осжществи ПОГО80Рltата на ита~и·

нш~аl~ва

правите.лствотое акционеръ; то

заlсонопроеЕта

ри, че работницит Б въ ФабрИЕит:Б до

А

откана.лъ и

ватуй cc-еДIlО ни е, ако ЩЖТЪ да БЖДа\ТЪ

години СЪ б,>оДЖЩ?> фаБРИlсаflТЪ на 1uеяu?;.
Но друго още по-странпо II-Ещо: Защо пра

вителството

Разбира се, ВЪ MY'IaJr, ИУа твърд'i> СJlОЯС·
НII въпроси да ос разр-Вшаватъ отъ СiБда п ниn

С,,1у

' аIЩИИТ-В съ цiща по 100 .,1ева (т. е, 20,000
вдиа ca~1O година, защото тр-Вбва да се даде въз
tMarapePI.KO '1'Р1>нье" като четемъ правителств. можность И над13жда на другит-В Фа6рю,я за акции), а опр'вд'}ы-Вте, шгвсто 5, да IIматъ
ОрГ8,IIИ ',' • UHOBa, rcoeTO ще rcажемъ ний тука,
едипъ г.ласъ 20 aIЩИИ, че II 30 и 40 ак
ЦО СЕора връ~ш, до година, пакъ на търгъ да
е, щото правителството да съвнае дълбоко Т.Yiзи
сполуч&тъ; пнакъ другит-В Фабри[си не дочartватъ
ции съ еДllаъ г.ласъ. Докарайте сж.ща.т<\
пужда 'поне О1.'Ъ; cet'a И да не показва невачи 5 и to ГОДИШI. Саыо aIeO е eAlfa Фабрика тогаз'Ъ
'си см-втка, l~aECTO докарвате съ 400 ..:lena
таНЬе на общественното мнiшие, на обществен· ,СЪ взаИШIО СЪГJlаСllе върху изв-Встния матери .
'пил· Г.ll.асъ. Arw .\II пыъъ НЪкой неАостоеllЪ 'об . алъ да се Сlt.лючва контрактъ, но пакъ за едuа 'едва акция. Все-едво: праПIIте..:lСТВОТО ще
щестненъ ,чов'h~ъ, подъ иантилта на министра, година, защото до 5 и' 10 годин, ле, ~IO' .състаВ..:lява 1/, отъ веичкит-В г.лаеове въ
'nърши ':Лични Ви.годи (именно TOBIt е, че пе ~Ha г&тъ се ЛВИ нови С&Щtt Фабрики за конкурен
iю-Вки с.лучаЙ, и нии не виждаме ншсакъпъ
емъ ПОЛОжителната причина и не бива да се 0ция.' Ще падатъ, ще ставатъ тия Фабрики, въ
страхъ отъ туй даже, че правuтеJlСТПОТО
,сноваваме 6амо на ЛОГИЧески заlC.il.ючения, 11:0111'0
обще; тъ ще се, устаНОВI&ТЪ и правителството
,щБ..'\о да може да диктува въ друж~ство
не СЪ rtонтрактъ

10

акционери има едпо

п6-МОРlыпа

3.

CII! 11 наистина, има ди вl; К1tЯ·
жесmвО11l0 другn с.tуж6аIlШ, /(oltmO _~a ис
1tQлу
чета, а ще lIГрЮ"у'ТЪ r.ш.лионп, ще играе
'laBa11l?; 1цаll1шn1; с!ь PCiioeHo:1 Чудно Н-ВЩО, ,\а
1еарод'Но оогатство, ако бжде ДОСТN,ПНО
не може се уреди Т,1'iзи Т·ЬХIl3. п.tа'.га ве,\IIЪЖ'Ь !
купуваньето па fiКЦППТ-В отъ пс-Вкпго..
- Г-яш Тошева, досегашната дпреl~1'орка
Ще I~аж".'ГЪ ".ilt1(ого бабu 1сu.лаво ,4tTC"
па
CTapo.3aropcl,aTa
(\i,ВllчеСltа ГИШlаЗIШ, а сега
- народеата ФИ..:lОСОФIШ. AI~O има тони

А[Сй има нужла отъ Н'lШОIl
Фабричнп материа.ли-тzрzz, на общо основание,

бенно по nP-ЬАМЪТНИЛ ваR'онопроектъ, и ще б&
АСМЪ\ ,припудепи да пр'hДЖВIсуваме въ устата си

За.

чайна нужда. 'Гука ве ще IrгрaIЖТЪ .лев

значи,

стои на страна,

повече

ТО.ll.кова

дружеството!

С.,1учпй, правите.лстпото пе см-Ве

IIравителството, щомъ пыа вече привилегии

видииъ

ко.лКОТО

l~aBBa своята

lCOH'

да

народна

иr.Ia то пр-Вдъ правпте.1.СТВОТО II, въ тю~ъпъ

ПU-Сlt3iПО. Е,

когато той не може

да състаВ':1.Лватъ

дружество,

да пъ.лне~IЪ джеба на ФабрИlсанта, ми,ilъ и драгъ,
АО ноВкое вр-Бме!

ма l'раЖАанското право Аа си Аадемъ думата съ

и

не

но правите.лството

l~aTo купува

че е пропадн&лъ,

ме били съ пълно право Аа ВИЮlемъ, че Иванъ

Atto

ДУllIИ

ще б.еУ.де ПОJlзата? 3а насъ е безразлично,

ICaIeBa

тизани чаСТlIи противъ правителството, ний бих

воля и желание да д'hйствуваме

непрi>мiшно,

nко не по.долу, поне съ сжщата ц-Вна да
дава СТОlщта си у насъ,

да етане

гордость; иеl~а пс-hl~оU: да може да :купу
ва ПО,lЗl)ВlIтпт·h тия аrЩ[l((; пеlЩ повече

еВрОПСЙСlCа'га СТОIЩ, ва да не

вл'hзе у насъ; за туй е Д-'ъженъ

шега; C.ll.'hAo вате.ll. но, обявяваньето на законопро
etttuT'h съ врiше е ТОJШова нуждно и полезно,
щото прави ·ни да Се съмн'hва~tо за

по ще успЪе, ТР'hбва

ОСНовната Ц'!;.lЬ

да спр'В И3IJаСЯllьето на нашит " пари на вънъ,

заКОlIопроекти поне бпватъ Оuлвени на прессата,

Стр.

Въ
ПрlI

ВПОlJс!tата

ра3ИСКIJ1ШЬСТО

,,;аыарв

на

на

"епутаТIl'r·j"

С>10джеl'lI'r'll

l\!uuгеръ,

н'Бш,щъ, се 06ърl1iY>.tъ КЪ~IЪ Al.-\liдочсхитlJ.
l'овор·!;.\ъ

аа правото

IШЪ 1';<i3З.\ъ,

на държана

Че вършжтъ

1Ia

,

lШТО

ЧеХ,ИJI, 11

пр'l;ст.У,I1ЛeIIIIС

11 дър

жаВIIО пр·j;лате.IСТIiО. Тоиа нр1Цll3Вlшало ст!мш
110 нъ.шеннс, ВСIIЧЮJтt депутати се ХВЪР.Н4.\1I
I_Ъ~IЪ с1Jда.шщнто па Менгера, и пръдс-БдатеJlЪТЪ
аа да пр1>r,;,)liТII сцеl[ата бил'Ь А.\ъжен'Ь да аа.
I~PUt) bac-ВдаШlето.

-

311ае се, че въ СърбllЛ до:i1ле на влас'Гь

друга парТIIЯ на CKOPO-ЛllБСра.лllТ:Б. Сега Ui;CT'

iII!ЦИТ'!; съоБЩаватъ, че в'ь СърбllЯ СЖ УВО.ШО

ни

liG УIСli3НИ ЧИUОВIШЦI1, 203 YI~a31111 ЧИllоg

1II1Ц11

пр1шъстеl1lr

"по 'иотребll

С.1ужбе"

Y[~' '1ПIl,)ВIШЦIl уво.лllенц па понсин. llСIlЧЮI

Uи.лll paAlllta.tlf, а 340 y(~aa. ЧIIlIОВIIИЦI1
ВllшеIlll и 1'13 бll.!1И Jlибера.tи.

Па;ш

1l0BllU(~'.bt

п 32

1'11311

сж

по

Боже, и въ Сърбил да б.У.ДI.!ШЪ '11I~

-,

ОФИЦИО30НЪ,

казва,

че ако даже и да не е под·

ппсаu'ь С'Ьюзътъ Щ6

бжде

Вi>етнпкътъ

_

подписанъ

наскоро.

Leipziger Neuesten Nach-

пъ които Хансъ DЛУ"Ъ публикува свиж

ricblen,

данията си съ Бисмарка, ОТRрпва,
ския краль
пзраЗИJlИ

.

11 Баденския

отъ епохата на

ве ШКЪ

въ

ManeBpUT1J

наыоБренпето,

не

да наДВIIЫ>ТЪ

КНЛ3'Ь,

само

да

но

съ

това

и да се no~
отвраще·

едио

k6Жi\У llилхе.лиа и Dи<:марка.

бп ..ш

третират'Ь

иъш~раторско'IО

ние като доСтигн,у,тъ

чакъ

А.'lзацин,

военния в'Ьпросъ съ ВП.'lхе.'lма,
l!i$чн..тъ

че Саксон

примирие

Пр-Бговорит-h въ

такава сыисъ.ль бu ..щ отново ПО'1н,у,ти ПО-К&СНО,

cepu:-

но пе е било възможно до днесъ никакво

03НО ('погаждавье. Е много в-Броятно,

свi>дениs

прова.лизsтъ

оп

'1е тi>аи

самил бивши кан

ц..\еръ.

FrешdепЫаtt b-Бстнпк'IJ въ който се от
ражаватъ '1увствата ва Министерството на вън

_

A1J..'Ia

шнпп

въ Виена, като прави едно П.'lа'l'ено

ПО.8АР&в~~щпе ваЦареВИ'I!l' \.казва:

wl;pBa, '16

да се

въ

Петербургъ

I&:I:Ъ, че подд'Ьржавьето

ното ctp-БЪ!..'Iепие на

ще

на мира

троинил

всн'1КО кара
припоана

е

единствен·

той
ика само отБРSШlтмна ц1J.'lЬ, но не и lJaILiLaIllHтe.ilпt1, и '10 въпр-Бки

нещ

съюа'Ь,

'10

Росеия и Австрлл

110Гж.тъ да бждн..тъ добри арияте..'lКИ.

_ 'Algemeino Zeitung I~аЗВ8, '1е Френско-рус

екия тра=атъ З8 КОИ'!'\) (~o говори, че бп.'lЪ ПОА:

пliсап'ь, не' со кассае Ао
стравн а аа

,,-'

AOCTaS1l:aTa

русскатаlЮЦСК8,

. '1aCTHoтiJ

с'Ьюаъ

на

меЖАУ

600000 нови ПУШIЩ

lСОИ'ХО ще со

u д'.ьржавни

AB1JтiJ

правЫ>!rъ

отъ

ФреНС1l:U Фабрики.

Биt!маркъ 'пакъ почва да пише В'ЬРХУ
иilтересното д-Б..'IО С'Ь ИСТОрИ'1ееката Te..H:rpaMMa

ОТЪ Емсъ, ув-Брява, че би..'lО вуждно
д1>о1'Вllе' на l'ерманскит-В А'Ьржави

едво обПрОТИ8Ъ

Фравция аа да се достигне. народното единство.

Осв-Внъ това 1\ато T.'laCHa
Френцит1J, съ те
..\еграммата . оп Емсъ, на ВОЙС1l:II.i тои би..'lЪ поис
квлъ да иабави I'ерыaиJI

ОТ'Ь

АВОIIВИ расходп , - .

ТО CII IIспие чашата, трtбв!1, веАнага да И3111зе

ске.ля. Но още и

другата

Te.'Ib, Рtшите.1RО се IfО ПУll1атъ въ &РЪЧ~II\1'а ЛII
ца, &0111'0 по във&ашпость прfцстав.1яватъ ,'I,а сж

еАНО унижение

пк.тнит-В Qъобщенил,

Петербургъ

на

Р о 1i-

tiзеhе
Oorrespondenz '1е въ тамкаШНИТ1J
правите.лСТВ61lНИKpAirOBe цару'ва.ло уб-Вжденпето
че' ам 1fЬ, I'ерианил б,у,де приетъ
повил· вое·
вевъ 8аК01lЪ РОССИJI И Франция е,у, р-Бшенн 01'Ъ
. свол' страна' и T1J' да· уво.ли'1iY>Т'Ь в'Ьоружаванин
1'8 сн въ сраВНl;'ние СЪ l'epMaHCKaTa I1рМПЯ, Това

an8'1U,

че сега между ве ..ШRит1J СИ.'lИ
се
ВОДИ
който nOBeQe ще може да

прfЦОСТ:lвено

01'1.

е

'1'08:\ аIЩlIоперно дружество се опрtдtла

lIlЩИ(Jнерно

хр а-

ната ва Евроnа,- пе'lе.ли ' повече, 1.!3ЩIJТV

ДУШИ),

.1_

Но гд..в У васъ

пжтища,

Еато

св-Вта? Ний г.,,-Вдаме едно шосее,· ПОЧнжБа.л.'lжджа

(за Варна),

ВСИЧ1l:0 5-6 ки.лометра, -

2

жпте.lитt

;Iеиll. се

капиталъ

НЪ гра;щ

С1111та за

на

съоб

(50,000

Bct&11

на оrшваl'е.'1НН

всиqЕО на

пития па ;~pe6HO,

жите.1Ь.

на lIаселението и др. 1'а&. раБОТll въ негова пол-

за. И 1'а&а, краЛнnта ц'lI.'IЬ на ."Норвежката си
етема" за IIРОД30ванье на ти'ИЯ &лопи &ъмъ бла

цо орапи ниви на 01l:0.ло! Пр-Вкараi1те,

во да IIРОД311атъ

матъ 20 .1ева, защото въ в:а.лно вр-:Вме,
особенно, впр..вгатъ 3-4 коня и BЪpBЫiTЪ

ГОТВОрИ1'еJIпа дtяте.1НОСТЬ. При 1'ова, саИИ1'1J 11.&ЦИОllери на ДРУЖРС1'ВII.'1'3, КОИ1'0 СЖ IIОДУЧИЛИ пра·

Варна съ се.лски ВОJl.С1l:И КО,JШ пр..взъ пив~!
Не, тв б..вгатъ въ Ба.лчив:ъ! Направ..вте

и портъ, и три порта, при

арна, т

..в

града.

ще

БдаГОТВОрИ1'1'.'Iната цtдь, &ОЯ1'О • Норвежката систеиа" гони, направи това, че 8КIЩИ1"1J на

и съ ц1ыия нашъ источенъ край.

во.лствието на

читате"lит-Б

Тав:а е

дружеС1'ватII., що сж IIОДУЧИДИ

30. yдo~

си, не[Са

ИСJt.'IючитеЛП01'О

геп'Ь, 1'8&а много се l'ърсiЖТ1i, щото днесь

qe Me'ICAY В арна и С И..tистра Н'Нма шоссе редовно! Ава 01l:рЖЖНИ града,

ПрО/'I,ltватъ IIОЧТИ ДВОЙКО

.п6·СItЖПО

qa.'lНaTa си СТОЙIIOС1'Ь .

1't

сока ГО:ЩШlIа SlIпда1'а, ПОЧ1'И

IIЪЛIIява ТИЯ прIJДl1исания, дава му се много

.лецътъ съ сеJl.СВ:ИТ'В си ко.ла? Вимно Bp'hnpi>cTaСофийсв:а'rа

поща

минува

пр,.взъ

, ас'

,/
nO'f-

и.дистра

ти вс-Вка вима бива въ кр-Впость:

н-Вма
10 и
биJl.О _отъ

поща и отъ нийд..в чон'hкъ по ц-:В.ли

15

дни

ващото е непроходимо,

.

НИ'l't

унраВ!I'l'е;ш въ

400

ПРОВИНЦИЯ1'а

хар'1и, той ще им-Бsе поб1Jдите.'lЪ.

Ако п&.тищата

вземаме

бжджтъ

външни

добри,

пари.

Вар вен-

ваньето

ВАРНА -ОИj1И.ОТР А.
На двоВт;,ъ ов:ржжия,

Варненсв:ото и

ОВoIIИl:!тренсв:ото. пр..вдстои сега жива А..вя
теJ1ВО~Ь. Може би, uв:ржжнит'h
:ва тва градове да еж равбраollИ

съв-Вти
neqe тж,

аи сцоя бжджща ЖIIВОСТЬ, но вив:ав:ъ не
е пa.wmво, ако и qр':Ьвъ пеqа'1'а това се

каже; вапротивъ, оБИ'Iаме Аа Н'13рваме, че
цоявявавьето ва :в:а.лЪ'Ж8щата д-БятеollПОСТЬ
ВЪ пубollИЧПО. &рИТИlсупанье, ще пв:орени
още 116-вдрапо уб':Ьждението и ~C при
'Швit по-бърва ипицаатива.

Добр-В Иollи в.\'13 станж, qe паправих
ме ПОСoll'hдния 145-МИollионеuъ ваемъ, -на страна. Оrанж Be';le; и намъ uр1Jд ..'1:ВЖИ
да се съобраВ~lПаМtJ съ него. Съ тnви ваемъ
ПИЙ въ тови кран ще имаме IlОрТЪ на
на MOP~T() и "шния къмъ ПЖТР'ВШНОСТЬТ8

па страната. Оuобенно

портъ'rъ

тр'вбва

живо

да ни
ваИliтереuупа и до
като 1'0
ВПДИМЪ ГОТОllЪ, да б&дем.ъ и НИ~ ГО'I'ОIJИ
да си \мужимъ съ него.

До сега ц ееl'а още наши'1"В UРОИ8

в~деuиSJ, ония

O'I"b

ще

става

т:Вхъ, в:оито ИВ..t'.lШВ8'1'Ъ

па еUРОl1еиски паваръ. се ивuас'вхж рас
пОкжеапu. ЕАUИ, напр., uO-б..tижuи до Аll

нията Русее-Варна, ДОURС'ВХЖ прощmеде

KOJl.RTa

отъ

Д1меца направо ва

Варна стовар
па

Европа, а

вем.ле

стои

немипуема~ ДJl.ъжпость да

и

се може

поправв:ата

пО·бързо

па

се

ов:ржжни

На жеНИ1'1i 'lа&овЪ1'Ъ въ НОРВf'Гия аабрапява

ивъ

мадяиltньеl'О

на

пиянството, кое1'О днесь е С1'а

нжло на половина.

ОТЪ СЖДЕБНИТ'В ПРИСТАВИ ПРИ ВАШ ОКР. СЖДЪ,
ОВЯВ.А.ЕНИЕ

св:ачжтъ

съ

въ

в-:Встник'ь

ще сс ПРОДЪJl.жава

на свои в:о.лl\ вимно вр'вм:е въ

ДНИ съ право

тукашна

сж

направиJl.И

тукашuия

шоссе

о [Срк"гъ,

но

до

границата

.това

направено и С1l:ачеllО съ

шuссе

па

не

Добричъ..

е

01СО

оЛийекит'В центрове АКl~l:Iд&.н.ларъ и ItypT~
бунар'Ь не uж скаqtJни с.ь 01l:РЖЖНО ш~ссе.
l~aTO ~aBBaм.e всичко това, нии се
пад.вемъ, че особеНН\) тr:Взи диа оltРЖ~КПИ
CЪHr:ВTI\ ще съобразIк.ТЪ б.У>.ДЖЩИТ'В нужди
на насе.лението съ ВариеНСl~иа ПОр'1'Ъ и

не ще заКЖСR'ВL15,ТЪ да вотира'l'Ъ Ш'д.'lr:Вж

настоа

с.л"UАЪ дв-В пед'1ми ще почне продажбата

31

депь и въ

десетъ

5% в'}, гр. Варш\ ще про

давамъ с.л-Вдующето недвижимо

имуще

ство, принзд.л-Вжаще Ю\ Мария Димптро

~22 между СЪС'ВДИТ'В: ЯЮ1[СИ Папавовъ,
Парашкева Rутрупенева
и о'гъ лu-hт'll

•
++

часть отъ кжща

страни

nжть,

съставена

ОТ'Ь

териаJl.Ъ, двоетажна,

ПО1l:рИВЪ

ВЪ горний

етажъ

четери

до.лниii -

една стая

дървенъ ма.
1I:еремидевъ,

стаИЧ1l:И,

въ

като

II МУТфaIСЪ,
ааедцо съ ПОСТРОИ1I:d.та и праздцо JlI'BCTO
127 Gu.~leTpa, Първонача.лна чiша 750 .!
'Гова имущество ще

се

пралале ва

удов.летворение искътъ ца I~ръс'гю Аон

No.

нит-Ь в:редПТI1, и

118нам..врваньето на ис

qовъ по ПСlIЪ.лнитс.лциИ: .дистъ

ТОЧЦUЦU 31.\

кредити,

рето,

'l-h пО-еФтипо. Това е твърд'в обща no..ti.Ja,

отъ 12 Августъ т. 1'., на 1 ВарнеПСli:l1И
Градский Мироnий Сл'iДЪ, състоя щъ се
отъ 650 ·.:teBa ва nодеипе д'В.лото 33 Аева

'Гутра1l:8НЪ, а трети, uO-б.лШiШИ КЪМЪ 1I10донас..вх.ж

въ

Варна

1I

Ва.л[lИКЪ.

Ония, които НОtLУ.тъ на Аунава, пматъ

своя г.лавеi:Iъ С1l:.ладъ и првтоварllаиье въ

бжджще

да

зеll1..tедr:В.П\llТ'll
коато

нс

напрашжтъ

та нъ

у..tеснения

въ изнаСШlье'l'О

uоддържа

скоро
на

на храни-~

ГаJUща, ващото отъ тамъ вече по ЧtJрuо

:море и ,БосФора о'rИШI.ХЖ по нааuачuнието
си. Търговечътъ, които Gynyua О'l'Ъ се·

Системата на питие-ПРОАаваньето

г 8о11ацъ

К 8та си и ва расхода, l~oiiTO ще има въ

за пр-БТОВUрНRuье, и..tи Ааже 81-:0
И тон upOAaBa въ Га.'lRЦЪ, то и с.t-Бдую,
щия kупугачъ lilJ1НIИ тк.ви cM'krGa, и по
ТЕ.аи uричипа хравата <:0 KyIJyn8 отъ
първата ржкОо по-еФТИllО,

81\ да.

яо:щ~ да

въ

НорвеГИR.

oIIепина храната му, на пр., прави Сll1-ВТ-

страна, <:~K,l1a'I'a lШРЩ] I1О

Руссе~ВаРllН,

1

~Щ'~1' НllJИЦ~\'га

ми.

Гр. Варна, 23 Ов:томприи 1992 г.

С~деб. Приставъ: Ив. Аанчов'Ъ.
3- 389-2

прилага lJЪ Норвсrия. 01'НОСIПС.ШО 1'ъргоuията съ

СIШI'ТIШ наIlИТ&И. Тжаи ."llороежка. система" ."Ti.
тез" IIрtпор&чщl. да со п~,и.l0JIШ И B~ Ангдия.

6pOII 5U,OOO

екжпо сравuите.'lUО t.:OЬ Га.1f1ЦЪ. Отъ един

Аатъ кпижата по ПРОДl\жбата ВС-ВКИ: при.
СЖТС'Iвевъ девь и ча съ въ в:анце.i\l\рuа.

едно нисмо нn, r. llЮС1'а, иаъ МtШ1IеСl'еръ, пъ
Еоето тоl1 lIaJara tll't&pnCHaTn' оистема, която се

проиввеДЕ!НШIТIl, на ир., отъ 01l:0.шптh Н<1

1'. Сп,,'шстра ла се 118ш\са'гъ чр-Ьоъ Ва1>.
неИСКШl 1I0рТЪ цаправо. Ао сега това не
е ll'ЫJМОЖШJ. ващотu пр'hтоварщшr.ето но
кораби U ПflР<lХОАП струпа JlВlIънреАИt>

Наддаваньето ще UOqHe 01'Ъ ОЦ'hП1l:ата.
Интересующит..в се 1I10гжтъ да виж

ЛОII,,\ОНСlшil В'lJстни&ъ n'l'imeli" обllаРО;~lIа,

JJЪ3110~ИО е, 381103НПШШЬС1'О
ии съ неlЖ 110-01'1.
6.11130 "а не 6ж,1,С 6С3110ЛС3110 и аа насъ, 61..'1-

ската цiша. 'Гова е се на гърба па вемo1Iед-В..tецн. CAl'hTK8 е, с.л'llДОDате.лецо. щото

162~

други.

та

сп поср'ьщuе, съ расхода ваеАИО, европеii~

J..

и

л.

споръ.

гаlJитt.
НасеJенисто нn, Норвежския гpa;~ъ Бергень
Жlll'е.llf. За. цtдо'l'О

'I'OBa

насе.Jение

въ БtJргень има само 12 KpЪ'IMи, JШ1'иепро;\аВЦJf.

.външното

УСI РОЙС1'ВО

на

'шя

ХРЪ'lЮI ги .ш-

шава отъ IJc1I&a ВЪ3110ЖIIОС'l'Ь да ставатъ вертенн. Въ тtхъ IIfша. IIIJ&a&BO MtCTO аа ct;J,aHbe,
Б:ато псПси, Сl'н.I0ВС, IIИТО пыъ lIIaCCII. JJъ &РЪ'IМL1.1'а e;~Honp1a\CIIllO 110 со IlyC&a IJOB6'IO 01'Ь e;~IIO
;IIЩО. На YllllTpMlIl'CJSI 11[\ IIIIТНОТО но со ;~nllа
IIOB6'IO 01'1. e,~III' само чаШlta С'Ь ши'ио. 'l'шщ щото, IIс;х'lцствне ши'ова YCTpoi1e'fJlo &ръчмата въ
1l0(1веГIIП Шllюга но Мо:ке i~(I, 6~Цo M'IIC'fO аа еборuще к nесе.1бlf, поНеже 110ИО'16 0'1'1. e;~lIo JlIЩО

(I'MJ APYI'H, пр·Ь'гuuзрmI!ШН'!';L
по стаlП~:JИ, Clсr..1Я, 1,0рабll u IJ:.lpaXOA Il , нi,що. IzoeTO 4 HUB 8uгуба 11 пъ ЖllТо 11 lI'Ъ
.: .:.:::~;....::::::':"::"'::'::-~:.i..~
•
",:",::"",~

~ф:t:Ф:I:ФФ:I:Ф::J:Ф~
~

1/4

ОТАава се ПОА'Ь наемъ и ПРОАава се
домъть, който приваА..t-Бжеutе

па г. И.

I~арw'I()ВСКИ, състоащъ АО..tния етажъ отъ
3 стаи сдн\! готварцица, една перачница

U

отъ елно 'nоы-Ьщевие съ магавпя, което

може ла с.лУЖII за 1I:ЗЦТОРII (бюро). горния

6

Н

етажъ отъ . стап. аМlIра се въ Варца,
улица Бiыа No. 106 па паii.хубаво Jll-Бu

топо.ложеЦIIе ва бр-Ьгътъ па морето.
3а св'llД'hПIJЯ да се отцасатъ до 1'.
11
В Б
Н
lIСllЪ1Ъ
. арухъ, 8гептъ на ." 8ЦIIО-

I~HAa" въ Варва, до ['. 1" П31111чаРСКII и
1 i\ШСОUЪ, аднока'ги пъ Варци, дО I'..tВППО.

то цр'l)ДСТlщt1те.\стuо па "НUЦI10иS..tа" въ

, ":'..:~.. ~.lJ;:;;ар;;;-i:;;;IR;:-~1J,iY.'&::;'I~aI~IIНШjii' на gpii,,iio·ICJiouHUMOIt. '

Управителнии C~BtT~.

(1-394-1)

1 уч. ПОДЪ No

ва отъ Варна: Само

та, паходяща се въ Варна

.

Гр. Руссе, 10 Ноемврий 1892 г.

"Черно Море"

ниата ~и дО Н'.ll1l:0Я Г<lpa, други, nO-б..tllЖ
ни до Аунав<\, доuае13хж до ()и..tиuтра и

T'l,BU

бsIВ..'Iение No, ] 946), 'то на Uc-ч.ОU8ние ЧJl.
48, А.л. 2 отъ YCT~BЪTЪ, У uраВDтеollПИЙ
СЪВ'ВТЪ на !·ВОТО Бъ.лгарско BaCTpf.lftOB3Te..'lBO Аружество "Въ.лгарпя!' въ· tp.
Руссе qeCTi. има да иВ'в-Всти на'г: г'; ак"

сжщит-В ..'Iица и учр'вждения, [;оито еж
покавани въ обаВ.i\епието No. 194J.

Варненския портъ. 'Гутракапска'1'а ОКОollиа
тъй сжщо ще нам-:Ври по-добра см.13тка
та ске..tЯ, отъ ко.лlCQТu IlЪ Га.лацъ, ако
има дuбри ПЖТl1ща.
Uи.листренсв:ит'.в
в.ласти СД';' се по·
грnжи.ли nUBeqe о'rъ ВарпеПС1I:I1Т'h, като

леповирани аIщrш, ва равг.l,.вжданье по
оЛоженит'll на Ацевепъ реt\Ъ nъцроси (о

производство,обявавамъ, че от ь uос.л'hд

щето ми

се

rгъи: н:ато свиканото до дпесъ' ив
вънрелно общо събрание не. Mo~~a Аа:,се
състои, по Н'llмапие, АостаХЪЧIIО qис~о

Подписанпий, Ивапъ ДаПЧОRЪ, C~·

дебепъ IIриставъ ПрlI ВарвеНСЕИЙ: 01l:p.
С&.дъ, па 1 уqастъкь, на основание ч.л.
ЧоЛ' 1004-1025 отъ Гра,кдаПСЕО'l'.)С&'Д(l
ньото три[Сратно нуб.ли[сувавье

да

2235.

ЦlIонерит-В,

2334

правЫiТЪ

ва

м

че ианънреДН<;JТО общо съб·
рание се ОЩ.ага ва 29·Й TOГO~ 10 qaca
пр-Вдъ п.ладн'В.
Нови деповираНlISI:' на акции ще се
приематъ до 20-ий т. ВIC~ючитеollВО при

ом

окржв.ит':h СИ по ОКОJl.иит..в и да ги CKa~
qжтъ. Ний сме увrЬреви, че и Равград
СЕ:11ЙТЪ и Шумненскиi1тъ окржзи ще па
сжщото,

И3В~СТIIЕ

,;НороеЖlCата, еисте.ма С

01'Ъ онова, прt;щ l'ОЯ периодъ. Още по.благо

ваемат'ь

шосеета

ДР1ЖЕСТГО зъ ГР. Р100Е •

,тr;a се SltнимаlJlI.Тl, съ кръчмарство.

oTTaTы:ь

съ ваправата

.

гаlа па една &р·/очма.

llослtДСl'ВИЛ1'а па

't!
N

Х-ВО В'ЪзхГАРСКО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО

лири стеРДИllГИ; мtДОВ81'елно, една

по-папр-Вдъ има едно стоварванье по Ду'
нава. Ето ващо, кавваме, че па Варнен·
ския и Си..tистреНСКI1Я ов:р. съв-Вти пр-В,ц

KOJl.KOTO

8~PHA.

" БЪЛГАРИЯ"

ПС'I'а часть 0'1'1. т'lJхната заплата получава слу.

ската СК~o1IЯ ще надвие на ГаJl.ацсв:ата съ
много ов:ржзи, ващото въ

.iltивописсцъ: Антонъ миrов'Ь.

~

~~i~~~~~~~~S

lIодучаватъ

приятно LПОНЛИn "НороеЖlCата система" въ на.

като

~

да така гол1iма за Н,)рвегия, защото тамъ о&ржж

СПО.i\УЧJl.ипъ ивносъ, отъ който да се б.ла·
годаримъ,

i'f'

BII·

за lШ1'иеllр,щаВltНЬ61'О сж че, въ Бергенъ uрtвъ
пос.1tднитt Ава)! есеть годинк КО.шчеС1'ВОТО на
продадения СIIИ);ТЪ е пама;Iено на една че1'ИЪрТЪ

войва съ МИ..'lиарди,

~ само юсо сж пр-Вдплатени.

В'Iютни&ътъ

2,200.

-в
б о отъ каollЬ.
сп гъ, и.л
Съ такива пжтища ни портъ, пи

жеJl.-Бвцuца ще ни помогне да правимъ

тографии, по въвможность каби ..
~ бипетпи, и ще се испълняпатъ,

"Times" забfJдtана, че тжзк пла1'lI.заТGва се виж~

сухо за Си.листра и тежко it <само

арпа по

I~

пълпеRие прtдписаНИЯ1'а на "НороеЖ1(аmа си

търговци пжтуватъ по т-Вхъ, а вем.ледr:В-

~

Порн..чки:r'h тр'hбва да бх.д7ЬТЪ ~
. '" придружеJJИ отъ добри яспи фо

се

етема" лtжи ВЪРХУ с.1УЖИ1'еJIЯ въ &ръчыа'а •. 3а
да БЖ,~е 'l'ой заllвтересованъ и нr.уклонно да ис-

ватъ

'" петь o1Iena.

~

отъ lI'Ьрвова-

АккаДЖНJl.аръ, не се сношаватъ! Иыаме
параходъ и же.л-Взнiща, та чиновници и

ме, кога параходит':h по Аунаиа

tfJ дени, е~о~ети и прч.; ;~pM.AeceT~ м 't1

Dсичка1'а тяжеС1'Ь лри uрилага.нье1'0 въ ис

раВД'.lмени съ г. Добри чъ, I~уртъ-Буваръ,

W

~ иалка часть OT'~ РОомепата. И, б.JQста" К
АваАесят'Ь и П8ТЬ o1IeB3, ао ц'ho1I1t ~
~ бюстъ, особенно офицерClСИ съ ор' К

ПР'ВIIО, да търJ'ува1'Ъ съ пития на дребно въ Бер

имъ

QJ

tfJ

Берген'Ь,

ограничаватъ дохода lIа осноинш[ си К8п.талъ
на 5%, като прt,'J,авII.ТЪ горницата въ IIQяза на

отиватъ пакъ въ Ба.лЧИ1l:Ъ, ващото до·
битъкътъ и ко.лата с&. С'Ь пари,

дребно въ

се ЯВSlваl'Ъ съучастници на ТЖЗИ краDпа [~tль,
6ЛПГО1'ВОРИ1'еЛПОС1'ы'а, 1''ЬЙ &11.1'0 1'11 д06РОИО.lRО

JlIO..tимъ ви се, храци отъ Аобричско ва
Н

пития на

~

демиа и служилъ седомъ. го,д,ИIЩ ~
като първостепенен'Ь учитеJJf. по
рисовапието въ ДЪрЖRВПИТ'h 1',Шf- \}..

пазии на Българил; прцем(\ да jJ
~ прави ()тъ фотографиа увеличеf:ll;l ...
\ \ до естественпа голr:Виива портретц ;J
r-t" съ креда. Цr:ВHaTa ва 'гrВви' ПQРТ· 't
'" рети е както сл'hдва: портретъ ~c- If
t"'f' тественпа вели чипа, само г..1a:n~' съ ~

ПО,lаа на гpa;~a, и се ПОД;J;ържатъ учр1JЖ,'I,ения,
прtДНII.значени за IIО,'I,иганье нраВС'I·веЮIОС1'ЬТII.

се прави ц1м.о

ДОЛУПllдlшсанниИ: Х~ДОЖНI1IСЪ, ~

,.

IIОС1'ЖПВII. въ

.л..вто и не се свърши още и сега, ти в:o~aрит-В за пжтници, вм'всто 1О .лева, вве-

~

~ СI1ЪрШИВШИ Флоретцп~ката aKВ:~l

&II.IIИl'tlлъ въ rO;J;11I щта,. Цt.Iиi1 ОС1'анжлъ из,1И
ше&ъ отъ Д010;1;а, rлt.1,Ъ тия 5%, 01'Ъ продаЖ6а1'а

то миuж.лата пр<мr:Вть само меЖАУ Аобричъ

и хани

по

на

ОСНОВllшl

АIЩнонеритt еж ,1; IЪЖП!I ,1;а се заД(1воляватъ съ
е;l.ИЯЪ АОХo;f,Ъ 0'1"1. 5% за цtдия Я}lЪ ОСII0111ЩЪ

твърд'В. та цiщат!\ на храпата бипа повисока.

;r;ружестио.

р83110 '1И('.'101'0

разноски н'ьма и ва вего и ва търговеца

,~~A~~~(i~~A~
~
ОБЯВЛЕНИЕ,· .
~

ГIJIЦ

гд-Вто въ порта се. товари направо

си ТУ1l:Ъ, на СIсе..'lЯТI)"

па тжви поща. uпаемъ, че

О1'Ъ

-
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