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.за година

•

•

•

Пари, rlисма
•

и други р3>.кописи се испраща'J"Jo.

• 10 .\.
• о .\.

." • 6 мtсеча
.... въ еТРIЩС'ГВО ва ГОIIИII'n

да Редnкторъ-Иа"ате.tR
•

(Аомъ БDбчевский, ом

15 .\.

335,

i:рtщу ГРllAската ГРllAина.)

HCn.J/,aтcuu писма не се

A~OHaмBHTa въ п]~дплата.

npиeMaт~

..

Неупотр:hбеннит:h р3>.кописи
се

Цtна 33 обтвленияга:

Вjнщат'Ь,

ако се

п.t3ТЫl.Т'Ь

пащенскит:h разноски.

'11а 4 стр. ва e~'IНЪ редъ

15 ст.
• 1 .t.• - 50 ст.

" 1 стр.. •
." I\ругитt стр.

.ЕДИНЪ брой

РСдатсцuлmа 1/С отговаря ва
сzдzржа1/ucmо 1/а nуб.7mТС!lваu
1/ит1; доnистсu.

ст.
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Единъ брой

ИЗЛИЗА ЗА СЕГА СА·.МО ВЪ чЕтЕърты\ ••

•

РедаI~торъ.Издате4ь П. БобчеВСRИИ.
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: дане.;1СIСИЯ пъпросъ,

.д"РЪ ГЕОРГИ С. ГЕОРГИЕБИЧЪ,

Шl';1ЧИ.

да се рiНIIИ

ис-

i ''l'?'ШШI п'Ьпросъ, да се р;Бши участьта на ТурЧ I1Я , да се ръпш Сrу,дбат,i\ на народитъ пъ Бал-

'Свършившии Нl\уrщт:h СИ въ lIаРИЖСRИИ Ф1шу.tтетъ,

iiiiiiiiiiiiii·

ст.
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пъ съглn.шение съ

неIЖ

сам-о топа ПОНЯ1'ие,

че

на РУСЮШ флот'~, -

пърху

минапаньет()

съг.л:ашеНllе, което дапа
Портата .може

ПОД'Ь

ПрIIема болни ПЪ ДОИЪТЪ IШ Г-Н'!> Сап lсаllСICIlЯ полуострuпъ, бj:уло, разбира се, добр'h, такъвъ оuразъ да ПУСIса pycclca флота пъ
ВОВ'Ь' lt учаСТЪRЪ, ..Jt9. 1241, nс'УШИ щшь било з.II:Ъ за. т'вхъ, Даl~данелсюIЯ пъпросъ е СрiЩИiзешlO море и, слъдователо, .може юro
нера3ДЪЛllМЪ съ ис'Гочп.fIЯ въпросъ пъ,ВСИЧ- ПОИСIЩ да си пос./lУЖИ съ Россиявърху ЕL"И
r·OT'L 2 до 4 часътъ' поелt ШI адгВ.
't
IСИТ J, l\[y .раСlllllрочеНII!I~: Недопърието на дър- петъ. Почти непръкжснато слъдъ туй Ан
Вtдпп'г-В граждани и ученици'г'.в
.лrJшуnа беЗlIла'ГIlО.

жаПIlТЪ ПОl\[ежду имъ, 'до причина'на. стры\-ленията ва усвоение TOf1 Босфоръ съ Дарда-

глия пыIъъ ВСТi'iiIIИ въ еДИlIЪ турCIСИ ОСТРОВ'Ь
СIIГрИ въ Ср'hДilземното Море, като се изви

се разръши тоя въпро/~ъ ху~апно, съ запаз-

ри, но Дi)/СIIJа, че много CICOpO лtоже да се на.-

пелитъ, не дапа. Iпшаrс.!!а nЪЗl\IOЖНОСТЬ ва да

(4-59-1)

панье ПСИЧЮl

I\РЪСТЮ ИБ. МИРСI\ИЙ

f

ИIIтересCI', а

ни, i:le е cTaHN"oДo само пъ

именно ПРОГ~l:ася-

iI'ВРИ на

ваньето Ш\ с'юбодаmа вь; .lftOprJTaTU. Той ще се

lIе ще може да приема поеtщения

на имен

нии си день, 14-и того.

до:: Iигато ИЛl!' челоп'h'IеОТIСУПИ Ш'~ ГрО<JНИЯ побъдитеJIЬ

(}'Ьобщава.

че

ТОIСУ-ЩО

назначениа

а

геН1'Ъ Г. ПЕТРЪ НА ЧКОВЪ папустнж., за

ЩОТО

бил'Ь

приелъ

нраШl'l'Шlс'г.веllна

.ДЛ'ЫIС IIOе'l'Ь.

~I'fiCTOTO 1\IY е ваlсап'l'ПО;
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Ilр'::дължава се запиеваньето абонати на ~

~

."ЧЕРНО МОРЕ"

~

~ Цtна IlрtАплатена: за година 10 лева, ~

N
ltJ\
'4'; ннижарницата на г-на Хр. ЕОИНИf\ОВЪ I"t'
If Прtславека улица; и въ аАминиетра- ~
4ti Цl1Ата на вtетника (ДОМЪ Бобчевекии Ji
If .А9. 335, срtщу градската граДЮJa). l.tI
~
Външнитt абонати трtбва Аа се об- Ji

~ за 6 мtсеца 5 лева.
Iif ЗallиеваньеТQ въ гр. Варна става въ

tr ръщатъ направо АО редаКТОРЪ-ИЗАателя

~ на вtстника ВобчеВС1\ИИ.

~

АДМИНИG~lDацията.

~

~

~

e~~~~~~~~~~
ДАРДАНЕлекия ВЪПРОСЪ.

t,ози пъпросъ влъве паrсъ lЫ ра~ПСIсванье

()тъ ка'.го се шш СЛУЧlсата пъ Дардане~'IСКИЯ
протокъ съ

ската

.f..

РУССЮIТь

флота.

И

'"
IcopaUII

паIСЪ

,..

отъ ДОUрОПО.'Iче-

Россия

сцена'га. Едно пенад'i3iIНО

го изпадп на

ИВПЪС'1.'ие

Но НИIСОИ не отипа по яататъкъ. Англиа

Босфора, ЮIII едно съгJашение (ва срамъ ИJIИ

ПОД1с.ща~да Троt~FIИЯ съюзъ за да се заеме, а

шп окончате.АНО

вече .защото

отговори, достатъчно ~ да се ПОГ.'IЪдне ня,

llОРl\lалность,

топа изпъстие б'.hше една не
]\;оято тръбваше да ПРПll.lIЪче се·

риозно внимание
единъ сериозенъ

и то не salcoьcH'B да прпеяе
пидъ,

че ВИСОIсата Порта

IcaTO

бъшс неоспоримо,

е ИСlсала

шшшrешш отъ

Русския посланшшъ пъ Цариградъ. Дардане.1

СЕНя пъпросъ е тъй пажен'Ь, щото безъ съ~шънпе
140'в:е да доведе европеiIСЮIТЪ

дъ ржапп да сс

хпанк,тъ една с ь друга ва IСОСIIТЪ. 'Гой е свъ р
панъ съ историчеСIСИН
Въпросъ"

,

тъИ: с'гаръ

"источенъ

който спрапедливо M()~}..e да се на·

попе Гордиевъ възелъ. 'Да се разръши

Дар-

ц'hни

приятелството и на двn

тъ държави - ' Англия и Турция -

пъкъ И

МОТllпа на сПОрt~ е ~грън.л:ивъ.

ДардапеЛСIШЯ въпросъ, слъдопателно, е

I

€вропеИСIСОТО повiJдени у Слъдъ първото неспокойстви~, ПZ9л1>дпаt)апнодушие отъ страна па АпстрпiJt Итащ',я: и Германия. Слъ-

пъ този случай опаШlса на .ЕГИПG'.гСIСЮI. въп~
росъ и да взе.Ш, ныIаIсвоo обезпокоително на
'праШlешre, ниii глъдаме да е HeBOЬ3Mo,rcHo, зl\

доватслно, нищо особен\ю, неСПОIСО:И:НО въ тоя

. щото 'l'урция не ще се ръши да си помага
съ Россия : тя неминуемо ще тръбпа да дад;е

пъпросъ нъма ДQ. C;ЫЦ(~TO заlслючение '.грЪбпа
да доiiдемъ, aIco пог~т:Вд~,tемъ и CaMa'I'a РОССШI,
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се произнася и единъ ближенъ н:ъмъ PYCCICO- \ ния ПОl\шгачь .:- гробuкопачьтъ ~и Росеил.
то правителстпо, П'ВС'ГНИIСЪ • Нед7J.llЛ", отъ Н. И. В. Султана свали споя Велшсъ J3еЗИРЬ t
l-и текущии: .

arrГ~'Iофила

"Д:1rд' rlе.~СЮjJJ r!Ъпроеъ IJЪ3IНШПЖ вс.l1>ДСТlше
задър~а ,[,е1'О на н1шо.шо н:ораби отъ pYCClcaTa доброB(),I'I{'/$}t Ф.lОТR, ItOIlTO ОТШ3ахiYi съ 3f1ПRСllrI до.ШИ ЧН_

,7lучи съ ПСИЧIснт1; си дипломатичеСiСИ манев
ри оспобождението на Египе'.гъ О'ГЪ анг.'1ИЙ'.
СЮI р . .,цъ --е 'I'руденъ, но и частснъ, въпросъ.

пове .:а В.lаДИВОСТОI,Ъ.

Опоредъ паРИЖСЮIJ( траlста'l'Ъ.

ДардаI1С.ШТН
и БосФора сс считатъ затворени за восн_
.L
"
НИТ'j; IЩjЩОIl отъ ВСJlЧI,.И ШЩИИ, ОСВ'hIlЪ 0111111 прп 110_

l~ЯJ\1i1ЛЪ Паша, но да ,.Ш ще

спо-

*

.)Ео *
IlолитичеСIСОТО

В OЬ'l)XY
.

значение

на пж.ту.

СО.н~тпаТI\ IТ маЛЮIТoJ; стаlЩIIОlIlJП. 3а ПР-}ШIIIJупаrlье-

паньето. което направи СръБСl~ИЯ .l\Iладъ KpaJIh

мо С ь особенъ су.~таПСlШ Ферманъ. КогатопПортата
Ш',ltаше ди. зздържи тил l>:ораGи, PYCCICOT(I ОСО.н,:тво

c~ ПРОИi:lнася, че нс може нито да се мисли
::за ныI.tlспаa
ПРllпързаНI:JОСТЬ О'ГЪ
СръБСКl1а

то на ВОСННIIТ'Б 1I:0раби се П03НОЛ1lва всiншй п:У.ть саu-Бшс з.аН13II.~О,

'ТС т 1; С:У.. частни и аlИ нъ 'rJ~x'!> IЮ

н-Бli:ога СС намиратъ uоиппци, Tu Са;. ИЛII UСI3000.\СilИ

"О.IН11 чинове 1I.1И r,опвой ПрlI 3RТОЧС/IПТ'Н на иеТОr,ъ.
Н'.lШОЛIСО подобшr случаи накарахж PYCCICOTO посо,л-

АлеIссандръ, по~л'hдний брой отъ п. "Eqpunы"
I~ Х1ЛЬ

I~OЬ~IOЬ

РОССIlЯ

за

ото

I~ аля

е о

е

1
.
•
Щ
р
щ
l\Iладъ, за да 1I101'X,'.rOЬ негопитъ приятни ппочат.тПния отъ РУССТСJlЯ дпоръ да има'гъ влил

ство Аа рJ;ШII нсдпъжъ за ВС'!ЩОГ1L тол ВЪЩJOсъ. аатуй

пие пърху бitJд,у,щата му IlО.ЛИТlпса, ни'.го IП.къ

неотдавна l'e СIСЛЮЧИ едно съгласие, споредъ "оето за

е

IIапр'];ДЪ н:орабпт!; отъ доGрО~!IJ.tчеС[шл Флотъ да МII'

ПОЮIтичеСК(I

IIуватъ

БСЗllр']шлтстuенно Пj)'НJЪ

ЩЮТОltа,

ПОДЪ усло-

впе на едпо ПрОСТО съобщение отъ IсаrШТl1на Па 1.0раба, а за ПРОПУЩllньето на СiYiЩII'Г'I; Itораби, кога но-

n

~IOЖ:1.'IО

да СС

п.тВзе

въ

IcaKBllTo

и да сж.

IIp-ВГОПОрИ съ еДИIiЪ още нес'ь-

.

_

ършеНlIОЛЪТСIIЬ пладВтель.

ТI1чеСlСО пе е

Iпraло и

l

Ie нищо поли-

не може да ииа сега,

CЪYi.TЪ 311точеНlI подъ ItОНI30Й, ще сс с;ъобщава нарочно
на ТУРСlCI!Т:В пласти о'rъ pYCCItOTO lIOС,МСТIЮ"

С.Iужа.'IЪ фarста, че I~ралл ходил'Ь послъ въ
Авс.трия, гД'ВТО е билъ ЛlOоевно llрпетъ отъ

Топа още по-положително ни убъждапа,
че опасния ДардаНСЛСIСИ пъпросъ не е пр-Втърпълъ lIИКal\;ВИ lIЗl\I-Внения пъ своето statu-

И)шераторct, а 11 СЛ'ВДЪ 'гуй uилъ ne'Ie пр'Н.
даДСlIЪ па баща :lIY Милана, аНТИРУСС1СИТn
с 1'l)'B)I.-Iепия на lСОГОТО би.'IИ дооръ IJ3B'BCTII1I.

quo И че ВСИЧIСО е едно урежданье за по-лесното

I1СIlълнение на

устапоненитt съ пр-Вмс

::\Iеждународни: догопори

отъ анг

би, а затворени за ПСИЧЮI други кораби. Са

съюза не пижда Т;Уj,ЗИ необхоДимость, още по·

'ГаIСВОЗЪ е сж-

Но KaICOЬ стои ТОЧI;'О сега '.гоИ~ За да се

върху минапапьето.

НЕОБХОДИМО ЗЛО И ОБЩЕСТВЕНН!
НУЖДА. *)

** *

ш

АНГJlИА. Само Англия поддържа прыIр--

стан,у,лн пече спободни 3<1. РУСCIштъ Iщра·

140 по себе си

С'Yi.дба'r'а му.

щес'гвото на Дарданелс~ия въпросъ.

J1ИЙСЮI ИСТОЧНИl.\:ъ прогърмъ, че Дардане.ПIТЪ
C/Yi

зеия или, съ други ,J,уми, до

Typcrea

де на праL"ЪТЪ • . .

за слава па вък:ътъ) ПI~J\reжду държапитъ l)'В-

АДМ.ИI-IИСТР Аци:я.ТА

на манев

IСя,то Россия тр1.Гне и дойде, Англ ин ще бж.

протаlса до тогава,

cIcaTa кръпъ

ВрЪ}lе

ня

ПО

pYCCICO'TypCKOTO

съглашение

пърху

Дарданелитt. 'Гл намира, че съ паправено'I'О
СЪГ~1ашение Росспя има спободенъ пходъ пъ
Сръдиземно .море, а това neQe Пр-ВДИ IШ ан
Г~'Iиiiскитъ интересеи пъ Египе'гъ. ПО~I
пь",тъ читатеШIТЪ, че ВИСОI\;ата Порта ПОИCI\;3.
отъ АНГ.'lПИI·IШЯ преl\lиеръ! J[ордъ Солзберп,
да

сс

договорватъ

върху

испраздшопапьето

на ЕГIшетъ отъ аПГЛИЙСI\;ипоii:СIШ, а

J[орда

отговори, че пе му с пр'Вмето. СIСОРО слъдъ
туй Росеия създаде поводъ съ споя добро
подчеСIШ флотъ пъ Дарданелит'h и Портата,
недоподна отъ англиИ:сц:ия отгопоръ, ПСТ.YiПИ

Да Уlшже1[Ъ И' на ;r:n3. 6СЗJluхвеюш JlOTapfu'iuu WlU
nРС.АшU/ut зае.ии:

Крито

60

1) 3,\СШ\ Ю\ Дружеспиопи Червсн.uiJ,
SCMltmf; иа Ун,гарс"ата KopOIta. 1'ов:\ .~I)Y

жеСl'НО съсrОl1 "I10;J,Ъ 1I0r>р'Jllите.lСl'II01'0 IН\ TtXHlfТh

I1СО3.I'ОРСIШ

ФраlЩЬ IlJСИфъ
сж ица;(еШI
ЩJ1мъ

[882

1 и'К[щ.lЩ:\

;r1)3')n~1'1j

Е.lI{саIlIП3.".

и И3I1а.'{СIШ

3:1.

3<1.

1'0Я: нем ...

pacllpO,'{:1.I13.lIbC

г. и е 1I0стаllOl\СПО Д:\ се ИСIJ.lаl'Яl'Ъ съ JlС

теГ.IЯнье (ТlIра;къ) нъ Р:13СТОЯ Iше на
18~3 ;1,'0

IIU:-

I1 Klla.l'~Br,&11 Вt);I<tчеС1'II:\ АIIОСl'ОДСlшit КР:1..1Ь

19;$3 -

&::\1'0 I1сlJl>иit

5L

ГО;J,IШ3. -

притtжnте.lЬ Н3.

Д!J3Ъ се 3~;J,.1 I>Ж:\113., щото 1110 е;J,ИlIЪ

О'!'1а

TanBt.

}[ t.eIЩI. 01'10 IIстег

ЛЯIlЬСl'О н3. 01031\, ;J, 1. се ЯВИ .ШЧIIО Ндll чрtзъ iJ3.ItOlIern.

") llю,,~ъ броеве 8·Й

11

10-И.

Стр.

въ

Rовчежничеството

на

B!:tItoгa по-лесно и срfJщу пО·малка лихна. Нофинан

~'"гapcltaTa

ДИRЪ лоз'l> е опрtдfшено

Септемврий (н. ст.)

5()00

тарейнитt

да се падне не по·късно отъ

заеми

влияiжrъ

нрtдно

на

Ilародпата

1933 r. пай мал&о петь фflОрИН!l, , нравстненнос'l'Ь и благосъстояние, нслt,'l;ствие па туй,

I:О)lК:01'0 е номиналната ц1'1на на т1'1зи лозове, ШШ наП
IIНОГО

фIIорина, RОЛК01'0 с най голfпшта премия

гдtто лотар'ии'1"В вн[],сятъ"въ живота ва хората елемеН1'а

на азарта.

е. над;'f;жда'l'а въ случайната сполука, а

1'.

(печаЛба), съ която може да се сдучи да се истег;ш по

не на труда и на икономи~тt (които сж тоже трудъ,

жребий един'1 .'103'1 отъ тоа лотарин'Ь зае~['Ь. Тоя заеиъ
е 01''1 4 иилиона фиорина, раздtлени въ 800,000 Jоза.

що

ТеглеНИЯ1'/I. ,113 на броЙ, ше СТl1вrtТЪ го;~иJПНО до
1 Воемврий 1893 г. 1'РИ пжти: па 1·Й Иартъ, l·Й Ю,
ЛИЙ и l-Й Ноемвриit (и. ст.), а за 1894 - 1933 е по
да. става тъ пр1'1З'1 вс'!;к:а ГО;l,Ина само по

e'l'aHOBeHO

;(Bt

orегления: на 1-й Иарт'1 и 1·Й Септемврий,

2) ДрУГ'1 так: "въ (беЗJlихвенъ ЛОl'аренъ) зае~[ъ е
nремuЙн.uЙ

ааеМ1> на Xf:pnOГCTBOTO Бевилш.ва виово ла

.маса

(Bevilacqua veuve Ia-masa) въ I1ТI1ЛИЯ, разрtrпенъ
съ заКОRЪ 01''1 6 Май 1866 г. No. 2896 И ррорганизу
ванъ съ Rралевский указ'1 01''1 '{ ЮЛИЙ 188 8 г. Об.'IИ
rациитt па тоя заемъ сж BctKa 01''1 по ;!;есеl'Ь .iIe[la,
за хоито е ПОСТ!lповено да се погаСН1'Ъ (исП.1~И'ЯТЪ) въ

il Б 1'еГ.lеП\JЯ. I1ървона~алпо'1'ОЯ заемъ е състоя.1Ъ'01'Ъ
2,5()fI,000 облигации, ОТЪ които 47,409 би.'1И ИЗ;lfJзЛ!{
13 т-Б 1'еl'ления, стапжли до реорганизуваньето му. Се
'а реорганизуваний ваемъ СЪС1'ОИ отъ 2,452,591 нови
облигации, исплащанье'l'О на кои'1'О е rарантирапо чрfJзъ

ИтаЛJISНСIЩ'1'а Народна Банка, подъ КОП1'РОiJ3 на lIта
JIИЯЛСКО'1'О

правителство,

nоrашевието

па

кое'1'О

сжщий

е удобридо

ваемъ въ

плана за

години, като е

50

оП])ifJ,l,tдено да стапе 1I0слt ~HeTO 1'егление на

1938 г.

НаilголtМa'I'а премии (печалба) по 'l'ОЯ заемъ е

500,000

Jlепа, иетеглеnа

В1'ора'1'а

вече на

1'0л1'1ма премия е

Декемврий

31

400,000

му на ВО Ноемврий

18!-9;

лева (1'Я ще се падне

HtKO-

а ДРУГИ1't главни пре~JИИ

1893),

еж

300,000 лева, двt - Пб 2f,O,OOU лева, една 200,000 лева, нtколltо -по 50,000, 30,000, 20,000 ле
ва, а ОС'I'аВЖЛИ'l't-I10 2000, 1000, БОО, 100, и 20 лева,
хато, разбира се, ОС1'аНЖЛИ'l't ще се 'l'еглп'l'Ъ и ИСШIa
'l'Л'l'Ъ само по

лева, КОЛКО'l'О еноминалиата

10

-

Сlшат[], наука безусловно е· протиuнtI. ва 'l'tх'1 (Ходскиit,
1887, стр. 454) и '1'0 по c;:r1цующитt причини: а) Ло

Бан&а (акционерно дружеС1'ВО) нъ Бу,lItllеща, за

да си подучи. СУШlаТR, ХОЛ1'0 му се е· па;J;НЖ.ш. На е

1

13.

"

nЪЛRОМОПlВП&Ъ

3eMclta

Брой

ЧЕРНО МОРЕ"

2.

имъ

nt-

на, ако и нtкой да си е купилъ подобна облигациа

аа 15 лева и п6-СI;ЖПО, споредъ курса или борсовата
'(пазарната) ntHa на 1'tзи облигации. Но колцина и

само оБЪрНЖ1'Ъ

:tpyro,

лизуванъ

нъ капита.'lЪ,

защото капитала не е ни

освtlIЪ струпанъ,

1'ЪИ да се каже, скриста

трудъ); ~) Лотарейнитt

ваеМII въвбуз:дат'1

страС1'Ы'1I. за лесно печелnнъе чрfJзъ купуванье-про:(а
ванье

,1fотареИПИ'l'f;

оGШIГ[],I(ИИ,

което

е като иrрань13

нако~щро, ОТВ!IИчаЙIШ ll~селение1'0 и капитаЛ}l'l't 0'1''1

производитешш дfJлтеЛIIОСТЬj в) Сд1'1дъ осжществението

на заема,

'l'. е. слt:t;ъ РП:СПРО,'I;аванье'l'О на ваеМНИ1't
Tt оGиltноненпо силно заскжпва'l'Ъ,

облигаЦIJ.И (билеl'I,IТ'Б),

тъй Щ01'0 издиза па п()ав:тик[I"

че съ ИС1'И'шньето на

повечко годнпи, се е съ(jрала отъ '['IIКIIИЗЪ билети мно·

0'1'1.

го по-голtма СУШlа

вата, окржжието или

пий

заеМЪj

слиза и се
ния зI'

онал, конто е приела държа

обlщш[],та,

качlf, а отъ

продаваПЬА

Л01'арий

'1'уи C13 пораж,Щ цtла 1"ьрrо

тол l!ИДЪ биле1'И, както

(СПОЛУКа1'а) за спечелваН,ье.
вече

да

се

и шанса

'fоя видъ търговия е днесь

търдifi много распростр[],нена
тя почнж

СКДЮЧИlJша

1'). Цf>пата на JlОl'арИ~ПI{1't билети често

по всtКЖ,1,t въ Европа,и

расП!юстранява

не малltо

и у

пас'1, особенно отъ KOгa'l'O се учр1цихж БIOрата или кон

ТОРИ1'1'> nМеркуръ" и "ЩаС'l'ие" въ СОфия, ЧИИ1'0 аген·

ти сж ТРЪГНЖJIИ, като паIШЪЧЪ, ДОРII въ маЛКИ1't гра
Дllща (а, може би, и по села1'а),
зва,тъ да купуватъ лозове и

Krt'1'O инозина

се увър

обл:игаци:и съ срочни (о

бикновенно мfJсечни) исп~ащании, б.;з'ь даже да сж се
увtрили, че пtм[], да ПрОllаднжтъ впесенитt имт, Сум
ми за покупка па подобни цtнни книжья съ мtсечпи

исплашания, ако би
неСЪСТОЯ'1'еЛПОС1'Ь,

да фа.1JИра,

е. да испадне въ

1'.

KOH'l'Op~'l'a.

ЛОЗОВИ'l't ИЛИ лотарИЙНИ'l't облигации СЖ распро

С'l'ранени особенно въ J!)uстрия, гдtто мпого години
наредъ сж се

правили

пqч'['И

само лотарийни

и ако единъ спсциаденъ гзаконъ

заеми,

не би 1'1 дошълъ 1'амъ

да ограничи числ.ото им~\ IItРОЯ1'НО е, че още повече
mtше да се Ю1МНОЖЖ1'Ъ въ зеМllтt па Австрийский Им
пера'l'ОрЪ

тоя

видъ

заеи\[,

lIaшевци пма' вече, КОИ'l'О сж далипарll ва да си ку

nЯТ'1

01''1

'I'tзи облигации, Ка1'О СЖ, ..броюIИ чрtзъ раз

ни спекулап'l'И (сарафИ и баикерскц: aгeHTJI)Iio ]3,

[4,

15, може к повече лева за BctKa е'дна, та сж си вло
жили 1'ЪЙ О'l'Ъ в:аШt1'ала без'1 лихва пари! Tt ще си ги
n,'лучжтъ, иоже би, слtд'1 40 и повече години наЗI\ДЪ
наИС'l'ина аа

1~

ПОЛ03Ш1'еЛIIО

BMtCTO 15 npf!cMtTHe,

малко,

в1'1S:'1

само

ка.1'о се

лева отъ

] O'Tt

да прави

.1 О

лева, дори и по

че за да СИ ПО.1Учи чело

Италия, ще

разпос"и, или да си

1'рМва безъ друго

продаде въ Българиа

облиrаЦИЯ'l'а на пtкоя банкерска кжща по·долу отъ .е

ееть лепа. Освtн'1 това, може да се. СЛУЧИ и ;!;а не у

зиае едипъ нашепеп.ъ ПрllтtЖа1'ель на нtкоя 01''1
зи облигации, хога сж ИС1'еглеии,

'1'11,

Tt·.

да подира стой·

постьта (най· малко номипална'l'а ц'вна), що се е па;!;·
ижла

нему, тъй

като въ НaJШI'l'fi

lJ'!;СТПИЦИ не се об

пици пе 1II0З:0те ДI!. се научавате

ИС1'еГ.1ЯНИ'l't ПУ~Iерfl,

иародватъ истегляпит1'1 нумера. Днесь отъ нашитt ntc1"
даже на

облигациитt 01'Ъ Българскит'!; заеми, осв1'Jпъ

01''1 .. Дьржавен.r.
обявателното

ГAtTO само е ПОС1'ановено

B1icmNU1'0",

публикуванье

на теГJенията. За 'Iy;IЦО

страПНlIтt 'l'егления е длъжепъ е;t;ШIЪ прит'J;жаТе.1f.
пебыrарски

не

Ю1.

облигации да се справ.'1JlIН1. 01''1 зrtгранич

пи спеЦllални вtС1'НЙЦИ, IШR1,nТО е ut~tСЩ1Й

"Mercur"

въ ВиеШI.

Г080рИМЪ,

311. издаваний

ващото

всичкитifi об.1ИгаЦИОНRlI

1'ОЙ не
заеми,

п')JС1'IШ,,'Ь

пъ СофЮI "Иерчръ"

печати

теГ.'1еНlшта

юt

и се JlЗ,'I;:lва 'Iопеt(1) съ

цtль, да убtждапа пуб.1иltата, да си tyпупат'Ь отъ КОН
тората, ЧийтО е оргапъ, и 01"Ь lIеЙН1IТ'f,
;rаЦIIИ съ
раВIСНИМЪ

м'lJсечнu
по долу,

"ъе об.1fигации.

dNocoae, е много

нf.що,
.'IОШЪ

агента об;ш

което,

наЧIIНЪ

1>11.&'1'0

на

Добр')1'О е само прt;l,шt:aТно,

брой да си купува

IJctr.ait

ще

купува

'1'. е. въ

жеД:1ЮШЪ об.шгаЦIIИ.

01''1 това, Щ01'О сА каза до ТУRЪ за лотареЙНll1't

заеми, всts:ий вижда, че СЖЩНОСТЬ'l'а на

nc1JRau 1'аl,Ъ\l1,

ааемъ се заключава пъ 1'УЙ, че ДИХlJИl't на З:lетата. сум,

ма (всичката или час'1'ь 01'Ъ неiж) се употрtбяватъ з:\
вцаванио премии (печаЛби), по-год'Iв[\[ 11.'111 пО-~Ш.'l&II,

сшоредъ голfJМин:и'а на заема и УС.10ВШIта, по
той направенъ. I1е'llIдбитfJ,

ra

разбира се, 6пватъ

"0111',1 е
вс'{;к()

пn-голtми при безлихвенпитt :IOтарr.ЙНII (\lре~шJi.

пи) ваеми.

Благодарени') на съблазниа з[], rO,1t~la печа:tбn,
държаВIlтt, ОКрЖЖЮI'1'а

то и

l(

По- ПОГШl.IЩит')J градове, "ак

всички ОRfJви общества, на конто, по мtСТНИ1'f;

заКОRlf, ее ПОЗВО.lява да правiж'rъ пуU.щчни заеМlI (дру

жr.ствл. на

~~ОТ:В::И

лева, негли 'Н'РIfОЛКО хилядu лева, а

Черве'Нuu .кросmо и др.

Ва1'Ъ ПО,1,06ни Bae~[({, още повече

1'.), често СIIJЮ1f.

X:tTO

т'!; се прапiz1'Ъ

Негово Ц, 13псочсштво' е ХОДИ.'LЪ въ

-

Шум

Б-й GВПТвмврий въ Дворвца Сандрово.

неН~.IШЯ воененъ .нн'сръ, а отъ та мъ заМШ1ЖJlЪ ПР1;ЗЪ

ШаитаНДЖИI\;Ъ за Pyt:ce, Спорсдъ нашит:!> св-Бд-Бния
Н. Ц. Височество е ТрЪГН;КА'Ь за ВИДДИIIЪ.
~
МИШlt:тра
,.. па Въ ·ШIшт'l;

-

въ

Ц ариграАЪ

U:I.'LJ>

~

прпстъ

Гре ковъ,

""1>Jla , l'.

на аУАеНЦIIЯ отъ Н. Ц.

В C~..'LTltlla, 1~оит6 му подари.1Ъ СI~а,IIоц'l;нilа табar~е
ра. 1. МJIlИстра е Ш1алъ }lудеllЦlIJI и у новия Ве

JlИI~Ъ Везиръ Джпватъ Паша. Г. МlIнистра се завър
IIЖJlЪ въ Софни.

-- В. "Свободац по.\['Нстилъ eAlfa етатил пра
тена ?тъ Вра'ща, по "Вр~тчаНСI~ата случ[~а". C~opeдъ
тжзи статпл, Ha~11;pe!!OTO· убпто A-nте било се

раз.'LО

ЖП.'LО j ПОДОЗР1JIIПС'N, да \~ извършено убийството отъ
ев~еи, H1>bIa.tO ОС!lованпе 1 C~1ъpTЬTa била ПРОИЗJl-R;ма
оть наСlI.i1ието I~~ ШIIJlооqразно
ньето повече мол,а.10
,..

'Т

Аа сс

j умъртвява.
"fJl1 y c'rHe BCJl.L"
·Jj"ствие на

"

орж,дпе

,/

ю По 9 часа, по СЛУ'ЩЙ съединсшrето на CeB1JpHa

жна БЪJlгарuл,въ Днореца c~ извърши МО..'Lебствие

Jl

ВЪ I\OeTO взехж учас'['ю~, Оt:вiщъ нача.'LIШЦIIТ13 на уч:
рtждени~та, и много други чrшовници. ПРПС<YiТf\ТВУ
вах&
С;Yiщо и Воснния •i\fИНIIС'nРЪ
Г . 11 ОДПОЛКОВ'
, тъи
С
~
ПИl~ъ

аввовъ, НачаJlнш~а на ГепераJlНllЛ Щабъ

ПОЛКОВНИКЪ

Петро въ ,

Б С.tГИIlCJ~!I
" .Н

'

Г.

дшr.'L.о~r:tтlIчеСКIl

аГСllТЪ и ГенераАенъ ЕонеУJlЪ Н В. П 1>8
ство Петп
Т
~.
р .ЪСХО"ите.t'
де

озе, ВОllската отъ МЕСТНИЯ гарНIIЗОНЪ

во l'.'Lab-Б ПОJlI~О!НШ ЕО~ЩНДIIРЪ, г. IIОДПО.ШОВНИI~Ъ Га:
JlYHC1~:r, граДСlrил Еметъ, ЫllОГО граждаНll 11 дами,
С..'1ужоата сс пзвършваше отъ II. и,
н П р ~."осв,'щР.нство
1\,r

~'~lIТРОПОJllIТЪ
l'-нъ
~

СП\lеО'IЪ
. , .

l_.,п"
' ,.1. 'Ъ

'[О 6- ,::1' впето,
,
"Jle

BO~CI~aTa ДефlI.'Lира пр1>дъ НОШIJI дворецъ и Н. Ц. ВН"

со {сство

Господаря

1!06.'L1I1'одарп

всички за Т'];ХНОТО

ооез Iестлванье, и ca~10 ,Щ ПрIШрИВl1нье на това ще да

ПРИС<YiТС'['ВlIе.

•'LИ

ДBo~eцa, на I~OllTO и~~ах<Yi честьта да прис&тствуватъ:

Са>. би.'LИ
. УНПЧТО:I,СIIП ПОЛОВlIТ-Н органи:
направенп

и ще

I че

по

В

да

сж

ДУПlШ

върJва,;:_1I

ПОАЪ

""·Всната
. .

Д-];те'.го.

11 ще ,\а са:," б И"

мишца,

е ВИД~JlЪ ыедицш~сю!Я актъ,

'

Нии
пачаJlО
' б1;хме СЪООЩII.ш от'}'за

б

у ииство,

СПОIJl'дЪ

ЮLlПО

както

Г, писача обяснява

б1'ше

'['О

'

това ужас-

.L

ИЗВпСТ1l0

ВЪ

ратца тогава, а сега, ь:огато се ОСВЕТJlлва уб й

то отъ единъ IIJЪ ВратчАНСfl:ИlI чиновнически :рС;ВО
I~ОЙТО ВЪ ВС'lнш
с.tучаЙ ще трiбва п"U·ПОJlожитеJlНО
' гъ,
-

да е llзучи.tъ 11

е

разбралъ

па

M1JCTOTO

тов а

б

~

~Jli>дъ това

се даде

ГО.'L-Бl\lЪ

обiJдъ вЪ

осв-Ннъ7\ свитата на n. Ц
ощ
. ' ВИСО'IeС·.гво,е
СЩIJl

ство

I... ИП.'LО~lаТИЧССЮI
П "

АгеllТЪ

'

Н

.

В

о

l'

и .uелI'ИП·

. 11 р .1_13въсходитм·

е}lI де 10ЗО, Н. В. IIр1>освещенство Варно.ПреСJlавсюш ЫПТРОПОJlIlТЪ Г-нъ СимеОIIЪ Военшrл МИ,
шrстръ, г, IlОДПО::ШОВIIШ;;Ъ Сащювъ, 'НачаJl[t'71,а на

Генера.шия Щао'Ь, г, Ilо.шовникъ IleTpoB'}, ОК'
рж.ЖНl1Я У~раВlп('.lЬ, г. ДраСО1!Ъ, I'ра,\(Jr~ил Нача.1'
никъ, Г, Ж. ПОIIОВ'Ь, ДIIРCl~тора на Народната

паП'

~a, ВарнеЦСI~IIЙ I{.'LОПЪ, ~:. ЕП'1ОВЪ, Пр1'дс1>дате.tл на
!lpH, OI'P, Съв'J;тт~, Г. Л.О.lевпчь,
ГР::ДСЮIЛ I{метъ,

C'rIJO, AOIlyc1raMc тнл до!rъ.'LПСНПЯ да сж точнн УО ИИ,
на 'а
,..
СТа" разоерсмъ
отъ с,);дътъ
'а .'Llr ще и
.L .
СТ'\!JШllII o/L
~'j'!" 11 рь въ терапевтичес[;;ото ОТ'
1,
' "
ЗJlJjзатъ и-' г. EO.'LOIlII
•
"
стина ПР'ЬДIlо.tО:I,енuлта, бl!JlО за че "1;тет
б..
~
" ,. о е б lIJlO д-Б.'LСНИС на Държавнатu Ео.шпца г дП
. .
О езчесгявано, OI1JlO за чl< е еВр'ОЙСIi:а paO~OTa н· ~
1: •
.
,.
ръ
IOскю.1
13
'
-.
. ии не J1.иевъ~ СтаРШI"
Ш .1 >!~apь въ ПСIIХlIа'rРПЧССI~ОТО
OTAi;·
н рваме ЮНО еДIIОТО ЮНО AIJyl'o'ro аб'
н'
,ихме же.'Lа.'LИ
.-;;I~le на С;Yiщата БО..'LIIIща, г· жа . Д ръ ГО..'Lовина n
само да ИЗ.l' 'зе ~ОЯ УU1.lIIЦа; ТО:L беJсърдеченъ ~ръвнИI~Ъ.
- СЖЩ~II НЕс;ТШШ:Ъ ЩУБдава проекта за п а o,..t дс-Rдателл на Варн. Ol~p. С,-r.дъ, г. ДJfI~ОВПЧЬ. На
стрщ~а па Н, Ц. ВиР.очество се на'
ВИ~НИБЪ по ОщДЖЩПТ'В И;можеIШЯ въ п.tовдив': и M~I р~~eo~.' Ate~a
13,
и. БеJlГИlI'~IЩЛ Дшr.'LОIlIaТПЦССКII Агептъ
Р{ссе. CIIQpe~~ проеl~та, ,изложението въ ПJlОВДИВЪ отъ Jl1>na - Н 13 П 1\1
'
I
. • . ~~ lIТрОlIО..'LПТЪ Г-нъ
Си~rеопЪ,
с Г.lаси да OI';A~ на 6'11 СептеМВ)JИЙ идущата 1892
Н
Ц
В
,
.
Исочеетво
б
'''1'0
О
Ео
',
'Щ
в .Нl да награАИ: Емета т,
Г.,Е а "Б
въ Русее - на 2-й Авгус'.гъ 1"О3 г од 1111 а ПрпД-.
.L
М тиг

Oi}

ОТЪ нашата I1РОМilш.НJllIIОСТЬ,

lЩИТО

ще

бж-

A:YiT'}, ИЗ.'L.о.ж~ни, ще МОГN,ТЪ Аа се нзеМатъ назадъ
огъ IIЗ.'LОЖП'lС.'Ll1т-h 1ШЪ пли щс се про 'aBaT~ ,
ЛВЫ:'i.Т'Ь
"
<>. ако се
, н:упувачи, по lЗо.шта па стопаНина. Ще имаме
СJlучай Чссто да ГОlЗОрШIЪ върху тил ИЗ.'Lоженпл

- .нмОО.i1СIШfl В, "Туnджа" съобщава че' ВЪ
A!J~lleJlO на 1-й того нъ bp-Н~lO освещението на 'ОЪJl

гарСI~ата таыъ нова ЦЪрI~IЩ, Н']ЩОIl

"па.'Lикаретас хо

дн.н! по заПОВ']i ь на ГРЪЦЮШ В.'LаАш~а IO!Ъ гра"а отъ
I~а;ща въ l~жu'а"
"а б~'·
, "Уl,"'I."аватъ
lIaсеJlението " Аа" не

ходи при това освещешrе, защото църквата

II

СJlУЖll-

JlО:1И съ

нощrл

гра~r~данеrш

ордснъ

ОТ'Ь

пепь, Гралсl'..:Ш! На.ЧIМПIIКЬ, г, Попова
орденъ отъ

1У

Cl'C'

съ сж.щJJJ!

V ст, 1I Пр'НДс'j;"ате.1Я на DapH.
н'
О, СЪ'
г Х
[,р.
, •.L отОJlСIЗПЧfl, съ С,У,ЩIIII Op"eII'}, отъ V ст.
С .1 нд.., молеБСТВ!Iето В1 А
Н
Ц В
.Господаря 6 '
'вореца,.. '
.1аl'ОНО.11I да. подари на трпиа свещен н !!'
ЦИ, които С.1У:JЩХЛ по 10О
.
t
60
"
Jlеиlt, на едного отъ ni;B'
цит
.'LeBa II на вторп п'l;вецъ _ 4О .'LeBa.
в1>тъ

"

~

тыI сжщо станж
в

Въ граАа

IIIОJ1сбствне

.

въ

С

,.. -

ъаорната

[,ва

цър'

ъ ПРИСdiтствието на много граждани. Градът'Ь 6:!;IJ1C

О1~иqснъ

съ знамена.

т. г. брой

ПО.lУЧПХЪ 11 на ПI-та страница

8,

ЗПКЪ. Ний MaXII3iXMe осо.')енно неум1Jстнит:Ь ПОДИ
rpaBrtll и напаДЮI на г. Цуrtева (на ъгнстотО ИМЪ да

крити

ката ви за I1здаваемото отъ мене "Р3iIИВОДСТВО по
особенната часть на НаказатеЛНIlТ-В закони," подъ
название n IСПИЖllIша," 1lрочетох?>.
Отъ вашата критика се ВШI,да, че впе, г. Редак
торе, наМllрате "РЖIСОВОДСТВОТО С не само безпо.l-ВЗНО,
но даже 11 вр-БДIIU. ЩI-J ВИ отговорл само съ H-ВI~О.lКО

дохме редъ съ многоточия), о'тправени прш[о намъ и
СЪВС1JМЪ безинтерессни за qIIтаТtМЬ, Н:О и оставихме
МН:ОГО защото пе можемъ да пр-Вдадемъ С<YiществеННll

т-В ъr'; възражения, безъ свъраани:т-В съ т-Вхъ подм'~

тания. цtol1ьта ии: е да дадемъ съ отговора на г. Цу'

KeВl.t. ПЪ.lно понятие върху ICIIигата му. Да не го да
дeъrъ СЪВС1J~IЪ, мо;,кеби да .lИШИМЪ обще~твото .отъ

думи, защото врiшсто Юl е пуждно за друго по полеа
но занятие,

а не да го губи съ llа.lИШНИ

распраВlIИ.

......

ТОЗII въ С8iщuос'rь HY~KeHЪ отговоръ

ц-Внка.

"Сппсаннсто на г. oЦyr,eBa н'}ща съмнiщпе има
прстеНЦШl'.га да б8iде авторитетно," казвате г. Редак
торе. ·На това ви отговарямъ: че I!Iшога не сы[ъ и
ъrMЪ

не

JI

ще

lIl1!а.1l1Ъ

Кlшвато пмате ВИС,

ката ВИ, а

прстеНЦIJЯ

за

н:а[,то това се

просто съ

автори'rетность,

вижда отъ

скромния СИ трудъ

Прllнесж полаа на сждебното у lIасъ
то ии: СТl1гатъ СИ.lит-Б.

1ЧНIТИ

ИCIсамъ

дО

AiMO,

1)

Г.

Цуке.Въ

пр-Вводъот'ь

r

каава,

НеК.lюдова.

'{е

за

по·ПЪ.lна о·

неговото

СПИСI1Iше

Списан нето му носи

впе: "Р';;;КОВОАСТВО ПО особена'rа часть на наI,азате.Jt
HHTJ. закони. По Н. А. Неrc,!!,юдова н р""шенuкта па
да се ра'dбlIра отъ такова ;ЩГ.lаНllе, че книгата е пр'/;

водъ? -

Rню'а:га е

01'?'

ЦУIсева, а се водн по

ражени:ята на НЩ,.IlIOдова, защо'rо а[,о 6tше

Иадаваемото отъ мене пР <YircOBOAcTBO" носп наз
ванието: "РЛilсовоДство ПО особеЮtaта част?> 'На Нака
затедн,uт'/; аа/сони, по Н. А RС/С.1lЮДОба и р'fJшен1tята
?ta Вьрховиий Кассацuо/{ен.?> G,I>,'J?>," Оrъ самото назва

съоб·

прtводъ

отъ НеКЛЮАова, трf;бваше да бжде: отъ НеIС,J[юдова,
nрtвеJlЪ Г. Цукевъ. Сега чзкъ г, ЦУКfЩЪ казва, че
е uрiще'!!'ъ

н дажз ВЗС.lЪ ааГ.lавието на

ТО са оояпнп:[ Шl. жеJlЮОЩIIТ-В Л::t ПОСТЖПЯТ'Ъ
пр1>въ ИДУЩ'l.та 1891-92 учебна година В'Ъ
СпециаJlНОТО Духовно Училище при сжrцата
ГШlпаjlИЯ СJl'hДУIOщето:

1. Огъ наСl'жпаlOщна 1891-92 У'IебlIа
ГОДlша пр()грамм:\та на СпеЦИ<\JlНОТО Ауховв:о
УЧИJlИЩ~ при- ГИl\ШRзю:па "Св. ~ИРИJlЪЦ се
подраIшява съ программаl'а на СаМQ[\:ОIЮtЦТi\
Ауховиа Сеl\пшария'

2.

I~урсътъ

три

годиии.

е

заГ.lа-

B?>PXOBH1~U lCассац. О,КД?, Отъ Г. ЦУI~евъ«. Иоже '!!'н

да

KO.l1CQ-

-

.L

" ':1~1.~ ltl.V r .C!J"

ОРПГIШII.lЗ.

въ

3'

Въ

иа учениетcJ ЩЗ се

първий

в;.лассъ

СПРЪШIlt\

ще се приематъ

уqеиИЦlf, J\:ОИТ,) еж СВЪрШИJlИ съ УСП'i;хъ тре.
тии H~.A.accъ вЪ н·}шое ,.'1, ьржавно И.НI ООЩI1НС~О
уqИJlище, СlJЬРШИВШllТ1J треТIIЙ 1ЦRССЪ въ
държавш) уqИ~lище ще се Пр[lе~lатъ без ь ис.
пиl'ъ; а сuършившит':h 'гоя I~JIЯССЪ ВЪ uБЩIi'
HCi~1)

учи.Нlще

щ,~

..

се

!lод шгатъ

па

ИСПu:тъ

пие. за вс'lШllГО става ясно, че И~,Ilожеrп1JlТЪ въ него
м:атериа.lЪ е вземе пъ (преводъ отъ Русски) отъ съ

Г. Цукевъ ИМ;l пр/.шо да ICaaBa, че "не е за
наШIlТ-В уста .Ыiжица", да В:рИТlНсуваме .НеIМЮДОВОТО

чиненисто на НСК.lюдова, което поси наавание: "Рж
КОНОДСТВО I~Ъ uсобснной час'rи Русскаго Угловнаго
Права." 1)
Иd.luжеНllЯТЪ ыатериа.lЪ ВЪ Н~rc.Jtюдовото съчи

по В ь,лгз рш;;ай е3Иi~Ъ Il Ма1'е~шт~ша, осв-Виъ
ония, на i\:ОИ'ГО СllИАВте.лствата еж. отъ пър.

съчи:неlше

защото и() насъ още н-Вма: хора съ Неrc.~Ю"овата праrc
тш.а, за да се развие ПрlIдоБIIтата 01'Ъ правното УЧ[l'

вий реАЪ съ' ()Т~lИЧllе.

I,aTo

llЫIИР.,

го

превождамъ,

.дО

I~O.lI~OTO

ми

2)

11

не

само

за

насъ,

ами:

за

ВСИ'IК:И:

.lи:ще теория, но това г. Цун:ево пр:шо

би

у пасъ,

CII

има.lО

МБСТОТО,
само
aICo пий lIaис'rина I.рlI'rпкуваХ~lе
Не[~.\ЮАОВОТО съчинеНllе. RaI~BoTO см:з ICритИ[сува.'III, е

стигатъ

4,

Прие~lа!:Illеl'О

заПIIсвснше1'U па

II

мврии Т.Г'

СИ.lИТt.. го СЪГ.lасявамъ съ yг.~aBНI[TE у насъ зако
НОПО.lОЖСНИЯ, а при това, С.l-Б/I,Ъ разг.Jtf;жданата ста
тил отъ на1СI\За1·е.lllИЙ заrcонъ, се прибавя'rъ и съоб
раженията на !3ьр,,{ОВllllii RаССilционенъ С&дъ, исrcа
нани при тъ.шувапието й съ разни р'Вшен:ил.

на Ч.l. 13 ОТЪ IЩШIIЯ заи:онъ за aeqaTa, IСрИТIшува
пьето му ПРИJ3iДl1та па Руссе[IСКИЙ: ОIСР, С,кдъ, н-Вща, конто Н~IМЮДОВЪ не е ПlIса.lЪ, и . . .

СВИД Вте.лс'гва· от ь първий

.lЮДОI!Ъ с изu,.встенъ,

ПО ур

IcaBa съ РУСCIсия lIраВИТ8.lСТВУЮЩЪ Сенатъ и приве,

дии.

,J[aBI10TO право, а пъкъ издаваНО'rо отъ мсне' )Ржко
водство, "rcaTo е прf;волъ О'ГЪ неговото съчинение, на

До"не обидата между жеlПI. Г. ЦУlсевъ казва, че сме
КрIIтuкува.lИ НОН:.lюдова, но пеисrcа да признае, че

Г. PeAa1c'rope, трf;бва да знаете,

вашата

ЩНlТlша

може

въ даНIlШ! с'!!'учай ний не критикуваме,

се отговори съ ПОС.lОВlIцата:

пр-Вдписанилта

на

ра ;г.~\;ДBa

HIITi; 'менове ОТЪ нашия НаIС8зате.lенъ
разясненията изложени въ НСIСJlЮДОВОТО

заlСUНЪ съ
СЪЧl1нениР.,
имате ПЪ.lIIО право, II съ това въ погр1;шностьта ми ще
OCBf;'f.lIlTe не само 'Ш'Iате.lит~h на В1JСТlIика ви,. а JJ.
мене, за което ще ви б.lагодаря; но да lIз,!!,изатс пуб
,!!,ичпо II да I,РИТIП,увате щможшшrn въ "P,YiKOBOACTвото«

разяснения,

а

съ

инството ва Н\jв:.~юдова,
ВlIте по

Beqe

това,

да

унижавате

от ь жена

та много далеко, за да В.lиаа ·ВЪ критиrcа по

нит'в

година отъ Не·

въ КрИТIIка

по IIскаэанu'r'.в

ВЗГ.lоВдоuе по раарt.шаЩШП!JТО
защото

се

с'щтаиъ

ЮIОГО

на

Aa.teI~O

аа

се пропаН:lСЛ

I'РОТIШЪ таЮlВа ВЗГ.l1;дове,

пе,СС знае: ТЪ.llCува се, напр., чл.

въпроси,

TallIOЬ,

съмъ ш:[с:МЪ да УI~аж<Yi '!с Iсримппа.lнста

а

про~то

3)

'ГJ'[;:Ъ сьмъ длъ~сенъ да пи ИСI~а1l1Ъ извснение, защо
то ио рано бп трf;бпа.lО да се отпесж К'ЫIЪ васъ и
да

ви

IШТ3l1!Ъ

Kar.Bo

название

да

данието. 4)
Питате г. Редаlщ'оре, кой мп е
МПС.lя

че

СЫIЪ

нааначенъ за

се

даде

на

из

ла.lЪ право да

опекунъ на

правосждп,

ето, за Менторъ на тъаII специа.lНОСТЬ у насъ. Мно
го е ТРУДНО да се ОТГОВОрИ на този въпросъ n тр-Бб
ваше да МПС.lЛ много З'1 да Ви ОТГОНОРЯj по ето че
веднага lIШ

РУЫНII

ОТГОВОРЪТЪ

отъ

да

ви

саШ1ЯТЪ

задамъ
васъ

другъ

ще

въпросъ п

на1l1ерите

па задаДСНI1Я мене uъпросъ. Ето въпроса,

съ

отговора

които

ъш

РУИШl да НII задаиъ: ICOU ви (\ дзлъ правото да се л
llявате I~aTo РЖКОВОДlIте.IЬ 11 1'ъ,!!,кователь на общест

nСННОТО у насъ мнiшпе? Вато отроворите па този
въпросъ ноВиа съмпt.юtе ще наиiрllте п отговоръ па
задаl\еНШIТЪ отъ васъ. 5)

.

.

Нека най CeTH1J шr бжде поаВО.lеllО "а каЖiБ,
че вие търсите материя.lЪ з:1 в-Встника СII 11 азъ съ
това

ОТЪ

'lастп

в![

съададох'Ь,

но

вп

н:азваиъ

Ш1КТО и

по ГOP1J I~азахъ, че сыtъ занятъ съ другп по по.\-Вз
ни работи, та аатова не ПСICамъ Аа се запшraваuъ съ
васъ и в-Встншщ ви макаръ {,аквото 11 да пишите за

вапр-Бдъ. (!-р.)
ПрПСll!ете 1'_ РЫ,аlсторе ОТJlПЧНОТО мп къмъ васъ
почитан ис.

_.

София,

16·ni!

Августъ

1891

поставлыIe

ла

чет.8iТЪ

отговоръ

съ

таь.-ьвъ

л·

r

ь

мrI

на

на степен·

ОГЬ

10·Й

В T'j,PIIOBO,

16

Августъ 1Ь91 {'()Л.

Д ире7СТОРо: Сирмановъ.

ВАРНЕН. ДЬР д':ввиqЕС~А ГИИНА3ИЯ

Обявление

отъ 'Бъ.Jtгар. На

",V.

(напо., обидитоВ по пеqата) и RЪ такъвъ С'!!'У'ШЙ, да
.lи В1JРПО е съгласено отъ него вс-Вко русско тъ'!!'ку
ванне,

t

II да .lи се е ваемало въ внимание BCI{qko-пе

се знае: г. ЦУI~евъ непоiШО.lлва да се Пров'ВрИ туй.
Да знае вс·.вю[ да го прОВ1JРИ самъ '{роВ3Ъ своит1J по
знаНIIЯ, да ОПР-Вд'В.lИ НеКJlЮДОВО н ЦУI~ево -

ни

учеН:ИЧЮl". при

безъ вс1Jrcаl,ВИ
съмнi;ния , п,!!,и ПЪ1~Ъ списанието , кни.>..'

гата, трпова да е авторит\iтпо, да С.lУЖII за 'Науч'Н,о тъл'

кувание. Г. Цукевъ сега отрича авторитетнос·гьта на
СШ1саЮlето си, а тогава става НУЖДН'О ·да се взима 0РIIГШlа.lа II Аа се ВИЖДа, кое 01'Ъ кого е. щоы'Ь ще
се правп 'rаrcъвъ рааборъ, защо е книгата на г.1 Цу'

17, 23, 30, 4=1,
'182, 135; HtD,
251, 270, 258,
369, 376, 377,
459, 486, 493,

52,
187,
274,
393,
533,

редактори на в:hстници, да сме пуб,i\ПЧНИ израаите.1И

на

инt.ния, о'rъ lCоltституцията, като

граждашшъ. На г. ЦУКЕ'ва пакъ

79, 99, 80, 114, ll6, 127'1
192, 212, ~ 222, 24:>', 235,
2~4, 303, 345, 327, 337,
424, 412, 427, 444, 4Щ
665 и 5;)1,

Прит':hжатели:тт. на

горнит':h номера се

ПРИl\:ан:вать да прт.дсташll;'ТЪ и~lИ испраТI:NiТЪ

билетитi си въ ДИрIжцията ка гим:назия:та и
пол)'чжтъ СU3'Iелвн:итв

нiщ'1,

най-в:ъсно до

I\:рая: на мiсецъ ОIС1'омвриii: т. г ..

Гр. Варна, 29-й rолии 1891 г.

Отъ Дирекцията.

В. Търиовска дtвическа Гимназия.

===~===~========~
ОБЯВЛЕНИЕ

.;~.250 t
ДиреIсцията на Търновш\:ата Д'!шичес1Ш
Гимнааия съобщава за 3IIaние, че въ паllСИ
она при тан Г .IМllазия има праздни MicTa и
,че желающнтi

учениqI\:И могжтъ

да ги ва

ематъ до първий цдущиИ: Ов:томврИЙ.

г. В. Търново, G-й Септемврий 1891 г.

кева?

5) Наиъ е дадепо' правото да сме иадате.lИ и

ВарненС[\:ата Дър-;:f\:аВIlа

ДiшичеСI\:а Гюшазия, се теL'ЛИ на 29-и [ОЮfЙ,
при 1С08ТО спечелихж сл':hДУЮЩI1Т':h No No: .101

не трf;б

ва да ВлIIаа въ см'втка , ващото
юtuгаmа е наSначеnа
I
и да у",и, а ИЗУ'Iваю,ето тр:hбва да б8iДе наг,!!,-Бдно,

2 50

Лотарията, устроена за увеличението
фонда на "Дружеството за подпом:аl:'аЮIe О'ВД'

ДuреlCТОРЗ:

3 -

Петровъ.

~1

на вс-Вrcи

Rонституцията .ли

Ивна благодарноеть

дава прано да иаДlIва nр.'lшоводства" за СЖДИИ?

Иаобщо, г. Цукев'Ь съ своя отгоnоръ не прi;

махва пашето мн1Jние за СПИсаНието му. Вс:hI~[JЙ ви

ДИ, че той даже избtгва прямИЛ отговоръ ПО всиq

кит-В ПУНICтове, У1шаани ОТъ в:асъ, като се оправдава

-

Настоятелството на ~илифаРl\IС Н'.> чита

л~ще

;,НаnРТ:;Д37Са"

сърдеЧIIО

блаl'<)LJ;ари: на

съ други по ПО.lезни работи. Споредъ пасъ, отговора

1 -на Е. С. Боб!tевС1СUU, за гд-Вто той благово'

цt.на трi!бва Аа се дава и какъвъ е ТРУДЪТЪ lI!У'

но течение отъ в. "Черно море". При ВСИЧКО,

на г. ЦylCeBa дава nъзможность на г-да IIнтерессую
ЩИТ1J се да разuержтъ още ПО-ПО.lожите.шо: 1,ю~ва

лилъ да подари на читаилщето ни ед ногодиIJ1

че Г-нъ ВобчеВСIСИИ отдавна е напустнiYiJI'P
родното си M':hCTO, НО пarсъ не е вабраШIJl'Ь

П. Б-И.

==

за своит':h роднини, приятели и дт.ТИНС1СИ дРУ
гари, на I\:ОИТО желае развитие и напрт.дъК'Ь,

Ai

Нш~а не пп осж~кдатъ УlJажаеШIТ+' пп ЧIIтатс.lП,
ПМЪ

99

ОБНU.llеuие.

Г. Цукевъ.

че

пр'ввожда;,

В.-Търновска дЪР. PeaJl. гимназ. "Св. Н~_РИJlЪ"

год.

1'.

1СОIПl иыa пропуенжти много РУССИ:И ааICОНОIIО.lожеНIIЛ

.

Много се ВЪЗ~1ущавате защо сыrъ аиса.lЪ въ
названието на "РЖIСО1l0ДСТВОТО" .по« а не ) прf;водъ: с

въ пftЧl..А.\)ТО

paC'IiIТ.i

О,):I!I.l~IIИ(Jl'О

стнувах;;;, Г Цуи:евъ добр'н знас, че Н]> НИШИТ1J за

н-Б,

кой отъ т1;хъ да се спод-Б.lRТЪ II отъ Руссюшть Сешt'rъ.

,.'1,:1

прагежаlЩТЪ

реАЪ съ О г.!Иqllе Ц

усп вхъ

'I'Н'Ж'ГЪ

3абlJJt~")JC/СI],.

I\:ОИl'О

IО.А.иit l' j'. иодь No 1129, 01'1I.)Сllге.,шо Спе·
ЦtН\.\U·НО ДУХОIЗН() Уqlf.lИще, се ()'Г~111шIВ,[.

ICaaa'I'; Уставъ, пъrcъ се ПОДIсрf;пя съ р:hшенис .iVO. 670
отъ 1870 год" т. е. Kora'ro наШII С<i'iдlI'!!'ища не с;;;ще

Не[мюдовъ
макаръ

е ,!!,и истина,

Сега НеIС.lЮДОВЪ .lИ говори, г. Цукевъ .lИ говори __

отъ него

изв-Бстпи

Не

И /СО.ЩО lIолезно щ-Нше Аа бждз "списанието" тогава!

уважаемо

Вьрховно С;;;l\сбпо у'rр+.ждение, НИТО пы,ъ е МОЛ ра
бо'rа да В,i\lIзаlllЪ

Върх. С<YiДl. ВЗrJLндове?

иаrcаза

а СВОИТ'h б1Jлf;жки: аи:о неможе 6саъ тf;хъ, както и
съотвоВтс'rвующит-В ст. у насъ, да дава съ ПОДПИСЪ:
"отъ ирiню \aqa". Тогава онова, Eoe'ro е на НеI~ЛЮДО
ва, щ-Вше да се знае ОТЪ читате,!!,я, И онова, което е
отъ Г. пр'вводача, щ'вше ПiШЪ на OTA1J.lHO да се зш\е,

довеТ1! llСIС:lаани отъ Върховний Rассационенъ Сждъ,
то това не СЫIЪ Н:lПрIНШ.lЪ ни най MaJlKO съ нам-В
това

01''1>

да каже, чее 01'Ъ НеК.lюдова иче тои го

Варна .ли?!
AICO съмъ напраюмъ Н1JI~ОЙ забf;.l-Rжrcи по ВЗГ.l1J·

на

спо

Оена

че г. ЦУlсевъ, С.l-Бдъ критиrcата ни, е видiмъ по
гр1Jши:ата си? Това, разwра се, е BC~ пакъ Ao:lp:h.
4) Да, ако г, ЦУI~еljъ б-НШ9 пи: попита.lЪ нии
щ-Вхме да ~IY rcажемъ: да пише сжщото заг.лавие, но

сто 113 "Лравuте.лствующиU ()eNarn?>. и Въ тъкъвъ
С.lУчаЙ пие защо се възмущавате?·. . , 3ащото сте въ

достоинството

ншr

думи в?> книгата, ,ilошъ,!!,ъ да се иавинява, че се счи

lмюдова въ съчиненилта му пздз,.1/ШИ ВЪ Петербургъ
и съ това ни пай lIIa.lItO пе се (J ДOIса'lИ'!!'О ДОСТО.l1>пи

тта.1lIa.~;Г,

lението. ,Ако

емъ, че г. Цукевъ прimожда, но и ЗН<.Iемъ още, че г.
Цукевъ го е взе.lЪ,'Jа свои капитал? и против?> В?>р
ховuия ии С,КД?>. Защо г. Цуrcевъ,с.л'liД?> горниm'l; си

КОВОАСТВОТО« протпвъ ВЗГ.lоВдовет-В 'на Русuкилтъ Се

да

JI': !, р6

ДI)ОЪрЪ
Щ~

основатеЛ8НЪ". Тива не е' пр1шодъ. Ний хубаво зна

,,"Като говорите, прияте.lЮ, за РУССКИЙ Сенатъ

рсние

ГОАината,

прие.lЪ основаНИlIта на Сената: "тоан взг'!!'-Бдъ е не

помнете оебе си С (?!), I~азвате, ува'l~аемий Редю~торе.
На ТОЕа ви U'lТОl:ll1рJJМЪ: че онова що е кааапо въ "P8i-

,1816

ПОI\:l\ЖЖТЪ

BAHII учеЩIЦИ,

тя на Върховний пи. Васс. C8iAOЬ, IФЙТО тъй С<'liЩО е

,

патъ е бп.ло lшзапо още ПР1JЗ'I!

<)

В

та, вземаме право о'rъ туй, че той казва два-три п<Yi'

досто

2)

ИРОИСХО:IЦil

менуваме, че г. Цун:еиъ се ПLNтивопоставл на

cTl'yBa ми Сд, че съ това ста-

отъ смtшенъ.

5.

но мотива на ПОС.l-RДIlI1Й, коцто приема, '{е ",естьта
иа же/{ата 11Р'l;Д? обществото е no-mеЖlCа от?> оuая иа
~tжжыn?>, СлБДО вате,!!, !J о, не е важ[lO отъ lI!;;;ЖЬ.ли И.lИ

Да I,рИ~'Iшувате пр1;вода, да' говорите 3~ щmilа
С'ЬР.lас.нвание

ц. В.'1.lIзаме въ

спора на НеIмюдова съ Сената и приемаме съзнате.l

"тя не р, за ваша уста .Jtжжица."

ВИ.lното

ни, напр,: тъ.l!~уванието

3) Ний бtхме I.азци още, че г. Цукевъ пр-Бре

че Н. А. Нек

авторитетенъ СПIIсате,J[Ь

да

въ Р&Ц1JТБ на ЧlIтатео1и'r'h

YQe.

IIИЦИТ-В ще се извърши отъ l-й д') 5-и Септе,

1165
,L\ирев:цията ва B.-'ГЪРНОВС1сата Държавна
Pea~Ha ГИJllшt8ИJI "Св. ~ИрИJlЪ" съ настояще-

..... Печатница на Хр. H~Воиниковъ Варна.
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Да :Д~Иllт.БYiТЪ подобни родолюбци!
Пр-h,а;с':hдатель: Р. П. Девеmа1СО80.
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~. 'Rилпфарево, 4-и Септемврии 1891 гОА.

