Стр.

прави.тъ тю~ова ппечат.\'Вuие, r~aEBoTO,
наUРШI-hръ, ивносеllа веUО'ГР'hбuа пещь ...

тоВ ВС13сога ел- сами, защото пе равби
ратъ ДЪ~ГЪTЪ II обичr.га спрямо б~U'l~
ПИЛ, СОllТО па~ъ в'Ьрата само

р::юr~рива.

7teSnanue u neвlJC/lumanue.

БеввТ;рuеmо е

Паnuщащсmвото е прагъ

Ш1

пашата

вflра, ваЩf)ТО раСЩJOС1'РI1ШIте.1.LIт'l. 1I1У
старюnуl'Ъ

биб~еЙСIШТ'Ь

паната

ше нъ е само

Богъ, 11

ДОL'МИ.

ватова

Беагр Ь

TRrea

е сл-що

ва J~раиностьта

ла ('с

ваг()вори И~11 сто

ги

D1Н1IЗll

Аа

ве ПРИ.1.l1чатъ па себе си . .Аичви об"щги,
еГОИf!ЪМЪ, в:раВОАушие-ето СПЖТНJщпт'],
ва беВБ13рлето, ето дпешuьото ехо. И\~'l'и
на е, че тин червеи Пll ПUС'Бщапатъ и по
други пжтищз, ПО ТО~RОВЪ п6-.1.0ШО.

е

врагъ

па l1раПОС.1.аввата В-Вр!1; защото, въ про
ТИВОПО.1.0ашостr.

се

пява, lJапда~ечапа хората и

весreРОI\IПО и вр1>дно в!\ пашата в'Вра.
ПроmеСТа?tСТ80ТО

почnамс даже

110днррав,вуе, )~()l'aTO

егоистпчuа,матеРl1а~ваПО~lва, I~OHTO ох.13Д

У'lСJlието,

ВR~юtlва беВГР'lшIИU па 'JOВ'lшъ,

RoeTo

ва АО там'Ь, че пий

ПN.ТИ СЪМЪ чущцъ, че 'Iов'hJ~Ъ ТР'}:;бвu
да търси въ ВСIIЧl~О ПО.lва. Прав() Щ13iШt',
наUёТUП3; но пиit Rс'hl~ога търсимъ опал

n въ RoeTO се ср'Jнцатъ пflreои' пр']шрол
па

Нашето ваб.1У'l~NШlIе /зъ тан ПОСОl~а отв

рп В'hЩI) човiНJI[~О, лоБРО/l-'l;'гс.1.НО. ЧСl\ТО

се

да ПМ"ЫШN,r'Т. у ш\съ У'Jепието,

J~OeTO прпзшша беВГр1НIIuето ·па

Ш:ШШI

Ha·reaTO-

.-1uчеството, то ЩЮlJоu'hДUt\ спободно и
OТfJ,'Ь~в:o за всlншго ТЪ~lщнание, т. е. всъ,
RОИ RaItTO ум1>с тъй да разбира вflрата.

Нашата в1>ра cъдъpa~a всичв:о, по
ТР'hбuо ва рнзумнил чооtreъ; тн не раве

ОчеlШДВ:О това еж що е гр'Ьш~а, отъ RОЛ,
то пий тръбва да се пазиы'Ъ. Осв-]шъ

вече хора на еАНО, прави ги u6,човlЩИ 11,

топа протестаПТИТ'h,

чеството ни да има ПР'вдаГ1UИ и раВj'МПJI

страни

и

пъпшпости,

В:ОИ'L'О

диплва НИЩО,
сат О

пъ же~аиието си да

пе бжда;.тъ ПО'lИ'L'ате~u па П13rЮfJ обр-hд

llII

а,

вапротивъ, групира

таЮIВа, дава

пъвможность, щото оте

сивоnе.

Пав-Вте в'Ьрата ва бъ~гарина,

в:ато.1.И

особ·

но н:\ массата, I(ОЯТО е Otшова па отечество

въ

то ни; пав-Бте l'орrшт13

ваб.\у,в:девие,

ВСИЧIШТ11

I~aTo

ВЪНI(ашни:

сл-

отхвър.ш",ш

B!Iar~One,

l(ОИТО пи
богоугод
пи A-b~a. По тоя начинъ т-Б отхвър ..нжтъ

гр. Варпа,

ftanOJJt1lMI.T?; Н1ШОИ святи и И~И

lШО1lI1T'B, И пада'гъ въ

сн.ЩОТО

lшонит-h

ва Боето поиенл-хъ. 'ГОDR
причпната

за

божествеuпа

ПЪ

пр'вс

о ЩЕ ЕДНА НО BAl·

Вр-Бието,

па

.Э.Jхванешъ

с~ужба.

.

.

Пропов13ДМ'а бiше добр1з и па nр-];
ме па~шс~ена. ПР'БВЪ всичr~ото ПР'h1l1е иа
говора се ваб В.1.-Бавате еди НЪ строгъ

.

чада. Ний не шщрt.> С11е ЧУU8.-lИ D'!> чер
~BaTa П.,\П APyrdA1> подобна пропов1>дь,

лучи въ редаreЦИJIта ни. Четiте го и, al~o
1IlОжете, пе се чудflте па особнил този
'тrшъ отъ паха.1СТВО пр:Вдъ българcr~ото
дов-Ьрчиво общество!
д7l//iвеu?; 14 Марmь 1894 г. Списанието

че

нуждата

ОТ'Ь

тщшва

е

ъыади

и

паснтъ

стари

съ

П1.~lIа

тл

се

"ЖеНСIШ Свiтъ" не
ди,

че

се

да

npicTana

спиuпа ИСВ:ЛЮ'lI1ТСЛНО

I~ЪМЬ

го

могл-

ц

Аа

твър

мflрение да се еамълчИ. Ay~o

CQeTe

не се

за длъжна ,ца

вии ще се повъ рнемъ

с писание

"само

списания

туй

редаВ:Тllравье

отъ

жеви"?

М01l1а

тогава,

в:огато

DЪПрОСЪ, тъй lIIалоцажепъ

и

НР,... IIЪРВЪ по

I'ЛОДЪ, можеше да !lIИне и н;в~л'hванъ,
al~o

не

се

отнасяше'

до

едва

шша~щ,

едно ОПllтванье да се заблуждава

до

обще

пашит':h

се С'l'араехж

да

на

жената

ето ви сюрпривъ: тая

I~aRTO и ва равви други статии ИSЪ
списанил, въ

I(ОИТО

СЪ

,цо ВЪ6МО'В:НОСТЬ чистосърдечни

а не

T<lRa

~еreUВИДllа и

вепотр1>бна. 3аЩt)то тн е,

в:uято' съдър

жа

ва живота;

СЖЩИНСI~[\та

ФИ.1.0СОфИЯ

е, I~ОЯТО I~р13ПИ въ
вародъ,
пи

Bcohreo

състонщъ

граждани

не

'L'я

отношение еАИП'Ь

са:мо

отъ

яедоуче

ИН'L'е~егентни, по и отъ про

сти-75·80% и повече. 'Гл-зи циФра, знае се,
съвс1>мъ не струва хасъ отъ бевв'Ьрието;
па и добр1> прави, защото иначе е .1.0ШО.
Право, бъ~гаривътъ не се е от.1.и

си, ще си nОВВОЛИ1t!Ъ

да

nовдигнем:ъ едно в:roше на масшiта.Стру
ваие топа съ благата Ц11ЛЪ даизбапимъ
редаЕСцията на борящето се ва женсreа
слободия списание ОТЪ легв:омислието да
BipBa, че хората BipnaT'!> това, соето то
само не n'hpna. Може би, нашия ищахъ
да ни
принесе HiI~oe горчипо . удовол
стпие, папр., нflRОЛIЩ нелассате~1В:И при·
. лагателни, но ний и бевъ това: знаеlllЪ,
че сла,цв:одумната ,:Онобода" е расплоди
ла доволпо чирацn. Прочее, на пр'hдмiта.

01'Ъ врiие в:а

Bpillle,

въ ~Женсreи Св-Втъ"

чава.-1Ъ съ особевна ре.1.ИГИОЗUОСТЬ;
но,
aI~o па това ел- прohч(ми в13RОИ обстоя

се ЯВЛDатъ вflI~ОИ "нiщица",

те.,\ства отъ вапр1>дъ,

сега пий

пiзмаме

право да бл-демъ

х~аднИj

TO.1.I~OB'!>

по,в:ица Х. Н. ивъ П.'liвенъ, соято ту се
сърди на "бур,в:уазното общество':, че би
.'10 обърнжло жева1'а на роБИНJl; ту пъreъ

повече,

че

сега

Tarea

по

ЦИВИ.1.ивацин се

пами-.

раме въ едно .млtmnо nр'liходnо арТ;.ме, Roe"
то, отвосите.-1НО, дов:арва и мрю~ъ и св1>т
.-1ина. J:)"\агодаревие ca~10 ва в'врата си,
б'Ь.лгарпнътъ има п1>ща, отъ RОИТО в1>

ров:тво пе щ1>ше да oc~aHe и c.1.':hAa, бевъ
пеш. На в'врата само fI.ъ-.лЖИ~lЪ пр1>дпав'
вавъето си отъ равви съб.1.aiJВИ и ва
прohдваньето

си въ праветвепво

RaTo

пие; по сега тя се явява

пар1ата ЦИnИ.-1ивациSI

-

отноше
това ръ на

I~риворавбравва,

е,цинъ

в:ори

руссreи

сжщата

в:жщата на

авторъ,

тал

RartTo в:авпа

подписани отъ ГОС

жена,

че

се

,.нiВ:aI~ЪВЪ- мжжъ",

въ

производителна

машипа

аа

работа

денш! ва положението и

С1.

една раз

исв:ренни убiж

дръвсв:и

израа(ев:ия,

стата на една мома; но

това

ва

насъ

имеп

во се пе хареова.

.

Не помвъ~ в:ои б-hmе Icaba.-1оы "т-nж"

~O и горв:о па пародъ,

RОИТО

почне

да

беввърствупа въ J1atIa...tOTo па циви..\иву
ваврето си". НаВИА~пилта ва сега у пас'Ь
сt.Iитатъ ОТЖИВ1ЫИ

и всiшой, ю(о спомни

ва т1>хъ, бипа осмohiiпапъ! ЧУАПО пен-в
atecTnO, вабу.лево съ ПЪВАуmпо-уt1епа по·
1Ч)lJn~а! ВС-БIШ доброд1>те~ъ-бJ1аГОД1швие,
съ~траАапие,

че.1.0в1>RО~ 10бие й особно вав

Д1iРЖnОСnZЪ сж сега почти забравепи, и,;tи

по п'вrСОГfl\

aRo мипаватъ проЬв1. Y~IЪ'1'Ъ,

печата.

......

ЭЖБолtRАРЪТЪ

се вавърнж. отъ Бургавъ и вече приема
нъ града вс1>каюш вжбоваАевия, п~омби.
рания,

lIоставннье

исв:уствепни

четки ва вжбо

миев:ъе и вапазвавье в1шцит-В.

ОТЪ СЖДЕБНИТ'R ПРИСТАВИ ПРИ ПАРНЕН. ОКР. СЖДЪ
·
=,,="'===~~)..,

неучена па

I:олreото е

нуждво

ва

No 912,

'l'OBB,

ващото

вии пе гдедаме на несв:ромпости~i,

на AOCTOlJ.HCTno.AI~O

въ

"ЖеНСI:ИЙ Овътъ" О'I'ождествнщlоТ1.

ската еыав:сипация

съ нескромнитъ

жеПиS1 ...... тОгRПR дрУl'О. Но

i(OMy

~l~Л-'I"Ь 'l'US1 ивраа~енин?-ще

Госnо~.«ица

ltOlt~O'1!o

ct;Jt3

RaTo

редаrЩUS1та

a~eH

lJ.Bpa-

nрипадл-Ь

попита чита

Х.

жеnа

па

R.

е жена

и авз,

и ти,

ЧИ1'а'1'еJ1IC1, й nc'hI:oii, I:oi1:1'o
ПЪ сеrашHO врflме иоси na1eTa~oии, а ие РОlСдЯ. Ре

ва "ЖеНСЮl Сп'Йтъ" 81taC това,
....

.-;щ

година, въ

I~артичrш

EHII'l~a,

и

в:а~вито

З<lДОВО.1.енъ.

Съ почитавие:

ТОМОВ'Ь Ааминовъ, и Си е.
5--4
• r

R

ФQаааQаа~а9аааааQФ
~
~

~

А ,Ш~

~

Уи "1еэ nombreuses demandes, уе.
nant ае la Bulgarie, ае PIAKOS ае
~. ~a fabricatiol1, deja reCOl1llUS а Varl1а сошше BIEN SUPERIEURS аих
се aut,res provenal1ces, J'; ai l' honneur
~
а: а' ihformer 1е respectable public чие,
ех рош faciliter l' acquisitiol1 ае mes
il1struments je те suis decide а
а: etablir

~
~

cg

а:
~
~
сс
сс

~

се

а:

сс
~
а:

~

~

а:

Un dep6t
permanel1t а. yarl1a, оп тев pianos seront vIslbles et vendus par
mоi-шеmе, AUX PRIX DE FAB.
RIQ П'Е, dOl1t ]е premier envoie arrivera воиэ реи а. Varl1a.
Еп attendal1t, M-r BENDA mOll
Agent а VARNA, est charge ~ donner t\Jпtе exp1ication desirable а се
sujet.
Meissen (Royaume ае Saxe)
Le 6/18 Decembre .1893.

Ferd. ТhUгП1ВГ

~

~
UiII

~
11I'

~

~
~
~
f8I

d:>
~
а;
;t)

~
~
~
~
~

~

.

Е

dJ

:Р

:v

~

Fabrical1t-proprietaire.
~
25-440-13
' ~..

~

ВИЕНСНИ СТОЛО,ВЕ

иsдадень отъ Про

7 Априлий:

полза на .аНЕО U. Чу

чарreовъ и От. Богдановъ, отъ гр, Про
вадил, повiреници на НИRола ТаП'fЛ-RЛЛ

ПрU'l'ИВЪ Стонн'ь ПеТI~ОВ'Ь отъ с. MaHa~
стиръ ва 8~9 ~eBa, 75 ст. и раВВОСI(ИТ'h
по испълнениеrl'О, cъг~aCHO ч.<I. ч~. 100,1,
-1025 О'L'Ъ ГражданCIСОТО Сждопроив
подство, съ пастолще.то си обншшамъ ва

почитаематапуб.1ИI~а, че ОТ'Ъ nослiдвъото
му ТРИlсратво обвародnавье въ во:Встnисъ

"Черно Море"· и до 31 девь ще nрода
вамъ на публичев:ъ търгъ въ в:ав:це-дя;-

·,

пивитъ

е~~~~~~~~~~~~~е~~Ф

.I1i. 1033

листъ подъ

и

регистри,

~

ОБЯВЛЕНИЕ

у

llотрiбно бъше да I~ажеМЪ

I даlЩUS1та

.

Варв:а, 21 Марта 1894 ГОд'.

1893

ToJ1I~ona,

и чисте

ВИI;J зл-би ВЪ домътъ на Фока ХараJlамбе

ваДИИСRИИ Мировии Сл-дия па

Ето.

-eq

Jlеонъ РозеIlоергъ

да създаде ОТ1. пе~ едпа СЕромна мома.

теJ1ЬТъ.

-

вадиисв:ии участъв:ъ, на основание испъл.

Сй поне 'L'O~EoBa,

а

и вии

виае да Dъспита Д1.щеря

в':Ьрата пъ ПО.1.ва па
врапственностьта,

съобщението си

отваряме MicTO на този, в:ол~ото
ваха
...1СНЪ, тол~оnа 11 вабавенъ, случаи въ

ПодписаВВflЙ' Пом. Сждеб. Приставъ
при ~аР~,еНСRИИ Оuр. Ожд'Ь на IY' Про

и ЕаЛЛИрОfJ,

и

вiрпостьта на

rръцсI:итii I'Саллиоuи

АВУСIl!Ис.,\енни стрюш се ограничаватъ отъ

богопочитапието

на шега ва да устаrtoви бе8СПОРНО доста

ражданъе

свободо~юбипи

спои

и наема не

и разпи спеЦИR.1.итети и

ум:ъ и равумъ отъ

п'ыlоии

писмото. ВПРО'IeМЪ, тои се

ва

во хвърлЫ'iТЪ усори В1.рху пашата мома.

въ

трiбва да
нам'6 И пе

допущаl\Ie пи паи-малreо С1.l\IНЪние върху

несправедли

Българсв:ата маИRа, мш(аръ

l'

n08HflT'6

а не

равум1>ва се. Ващо •.ш това е тоьм?-О'Iе
видно ващото хумашIИТЪ проrрессивни и
учениSI

писмото,

годеЖJlИ

АРУГИ

ПРОАаваме на еАРО и Аре6но.

. . .

ва

в:а8ани отъ

Ti

на

ва uзработва

отъ насъ, ще остане в:райно

бжджще'го на

то? . . " Дивно!
'~Аферш.lъ бе;' м.аi~В:СЮIЙ "ЖеНСI~ИЙ
Свъ'гъ" 1 ICaRBo пиешъ ти - да те по
черпимъ? Tax~OBa чудо всiRОИ не може
Апторът'Ь

приемаме

общ. Унраlыенил 1I ПСИЧЕСfJ АРУРИ I(аш~е
.1.l:1рИИ, съ най умtрени цtни.
уп..врнвамо пс1>lСИГО, които паварува

паша'га българreа!! Та толковъ ли мно",

прибавимъ TYI~a, е добрiJ

ра.

ТР'hбватъ аа праnите~ственпитh и частни
учрежденин. Имаме готови и достапнме
всичreи канцеларски потрtбности еа ce.1.crco

равго

грижи

на д'hтца. Нil(ОИ намиратъ, че, вънъ отъ
nрiвве:IIШИТЪ, тил "н'hщица" съдържатъ

MHoro

ВСИ'lIШ

едни

Бабе JЫ 310, при Гръцсreата Митропо~ия,
При него се наlll:врватъ 8а продавь

своитi естественни права на независи
мость и свобода; ту пъв:ъ и протестира
проти въ природата, че обърнжла жена'га

поreани,

Bi-

варятъ, I~aTo съ чадото си, съ тая буЙ.
на "г-ца HeНI~oBa", I~aTO си прiдставлл

въ пахалството

то "iRенсв:ий Свътъ" отиде МНОl'О далечь

отбор'Ь букви и

чувства

бiх,fi с'hдн.Yiли дърти хора да се

11

вие bc-h~аl~ВИ печатарски поржчки, ~aTO
п'Ьстници, учебници, брошури, свадбеНII

ва жеnU1"б", дадени въ спис. "Педагогиумъ",

РУIОЩИ вс'Ьсога, а не само RoГaTO I~распо
ро:ВЧИIlО ни наПОШIIЖТЪ за пеы'i. Б-hрата
ва в:аеъ трiзбва да бждецептръ, и то СДИПЪ

отсол,

сл- свабдеDИ съ вс·hl:arсви учебници

зни ва прочитъ книги и др,-Оn'iщо пе
чаТНИЦIП'h ни сл- спабденu съ вай-нови

ната! Ввучжтъ ни още въ ушитi ста·
типтfI "На1иumtз uнmедигентнu жеntt" и "ПЩ('6

·

повеttе,

И8П'Бстяваме, че Iшпа~арнпцитii ни

ЛСМИRа и борба ва овеправдltние на же

I~ОЛВ:ОТО това, в:оето

отъ Itай-важпит-Б,

Иди

сериозно сж се заловили да водIiYiТЪ по·

чисти

год.

Ор'Ьхово, ЛОМ'Ь, ВИАИН'Ь, Свищовъ И Вратца.

слишъ, че у насъ има българrси, в:оито

вита мома, и съ

1894

ДУНАВСКО ПЕЧАТАРСltO ДРУЖЕСТВО.

сега ПaI~Ъ I~РИТIшуваи и допущаи да ми

ваХт, че иматъ

'Мартъ

9

3-505-2

rш

била . . . мжжъ!

ностьта

той пиmе;' но ващо

се

П. О.iY>Д. Приставъ: А. д. Печеняиов-Ь.

въобще и частно у пасъ. въ

тои не чувn"ИСТИUСRИТ» иастаВ.1.еиин.
Ви.ш би 1I0-добръ, ю~о остаи13хые в-Б

ва'I>:И

паддаввтъ

относящn:

BiCTмежду

ПО..10жение

направи и васлу,в:ваmъ. черпннта

автора

гр. Провадия,

ш. ира

ството. Ний не Сll16! отъ онил, за. В:ОllТО лич
ва

Il:1IижатR.,

в:ритив:ува

витеЛ80ТО

I

Провадия,ца

ра8г.;:rе~Rдатъ

мжжсв:ата поло

го е било способно това гагаузсreо спи~

и

ята ми въ гр.

До RaTo

сание да фалшифицира българсв:ин жев:
св:и clliT'!> въ ЛИ'L'ературата и общество

това

вt:ъКи присл-тственъ деш. въ Iсанцелнри_

на

по

Rаже

JltелаЮЩИТ'h Господа да J~УШЖТЪ го

значи и ней·

дiист

стници и

почие отъ първо

рflпомжнетий имотъ, могжт'Ь да се ЛПJffiТЪ

въ' тия в:о

читае1l1ИИ Ви въстниr~ъ потвърди против·
ното. На в:оя CTp~Ha е истината? 'ГОН

да

Наддftвапь.ето ще
началната оцiНJ~а.

отговори,

вYMЫ'iTЪ, I~aTo противопоставятъ

-

лепа.

по про,цажбата.

ВIIачи

~l"цa"

отдfl.1сrшл,

ПродаваеШIИ: JШОТЪ е свободенъ отъ

II

ственво ва българСRата

сатеЛIЩ

ЛН'h

залогъ.

р.едаIщията

че пiшои си ш вау,м'Ьва сега съ
ПIJ.1.ва вачовoJзшr~ото ДОСТиМНСТВО, Koгa'fO

AIiYi,

.

ВС-ЬJ~ОЙ В:НИЖОВНИI~Ъ и читатель мислiше,
че въ Българин има едnа бъ.1гарl~а пи
сатеЛRа-МОllIa, I~OJlTO тъй смiло и несвой

II

500

зft

ното :мълчание.

I\al~no

съ

O'l'J> дървеll'Ь матерШJЛЪ и пъ}>.

1I0У~РlIВЪ I~еремпдеllЪ, пти съсоН,IJ,И: Ро}..
J~a 11 ОТ'Ь AniT'h страrш пк.ть, очiшеrr'I.

поеволи

ни

пасъ

лони, ва да Iсажемъ Rar~Bo

'l(e

отъ

индеФереитность

не

чс сн е

l\1анастиръ (ПроваДIJii

а именпо:

TF.e,

прiдъ

в:ато е llВЛ11аЛI1 да твър-

педвижимо имущество,' нахо

Едипъ ДlOгепъ
построевъ

98

Провадия сJiflдующето

Ce.Jl,)To

ска ОI~олиа),

жени, Тол въпросъ повдигаме не съ на

твър

ни. Достатъчеuъ I~уражъ се иамъри у не

с~ушаше;. но

дище се пъ

дп, че списанието се i)едаr~тира само отъ

аджаuбз освътлеiше се по

reareno

общество,

ла сдпа хптрипа,

туй тво

се от

пашата в1>ра. Areo се сжди по фftЗИОВО
мията, всичкит1> С",lушате",ш С"'l'hА'hхж АУ
мит» ва Н. Н.' Пр. съ вниманисн б.lаго
.гов1>ние. НС МОI'Ж Аа в:аЖт, имаше .1.И
п1>RОU Х.1.аденъ EOЬUOЬ пропов~дата,догд1з

бългаРСRОТО

рение. Me~дy писмата и стаТlIитi. ва него,

I~ОИТО

съграждани,

пата, да l,lCпов'hда чистосърдечно

сп-Вхме lIlaCl~aTa на ТОЮI r~алпавъ прiдста

ето още

,цлъжникопо

госпо

даr~ЦИЛТi1 се Прl1иуди, въ ИНТf\реса па ИСТИ

Олiдъ IcaTO

ва жаЛl~ОТО

списавието.

П!е ида .ли. lсуражr, "J-B. Св' " да О'1'~аже
това? Ний пр-Вдлагамо услугит'h еи Аа
ПР О Л Ъ ,'1жпмъ спора до 'l.'огашi, до гдflто ро

чорапа, самъ се раВНIIщевалъ. 'Гщ~ъпа е
работата н съ пашето Tvr~oь .1ЕАОlСС1си спи

и нови освiтлевия

рилта си ВЪ гр.

JJtycTa7CaTaTa

динътъ сс метаморфовнра нъ госпожица.

общество'го

витель ва българсюlЛ
жепсreи' св'hтъ,
!J:ОЧНЖХа;. да се полуqаВftтъ у шiсъ нови

всичr~о,

у'шствупатъ въ

ници

реАЪ ва изравявапье и рааумио облепе'
нис. Нищо не ~ипсваше и ПfJlШl~ЪПЪ поч
ти из.,\ишъкъ пе се Зllбi;,l1з3В8ше пъ про
пов1>дъта, изобщо ПРОГ.1.i;~ЖДf1ПIе умъ п
едио баЩИНСБО ~(е.1.ание спрямо своит'h

ГО.-113ма.По своята разс.iYiД",1ИВОСТЪ и упл-тва
ния, тая пропов-Вдь, ~eCTЬ на автора си,
е до:ВЙСТllите~во иавидаиие ва наши'L'Ъ и

пе

ли, r~азватъ, да чоплишъ

сание "ЖСНСI~ИЙ: Oni'}.'oь": -

съ

ГОСПО'lшцаj но понеже е T~aaaIlO, че MN,'l~e

Българин,

дuешната

пр1ШИСRа

вина ва жеВСI~И права, и

IJ.~з А·в?;.

пос ..l:ВДUЬОТО е

е~у,в:ението

год.

1894

е въ

и ОТRрива поива ср'hщу

ваб.1.У'К

девпе, въ ~aI~nOTo сл- се ШШ·ВрИ.1.11

"'hдовате.1.И'l"h па

%!

Мартъ

19

ващо~о

ПО

чеството твърд'в е ЦБШЫО, сж паДНN~.ш

прп

Брой

"ЧЕРНО МОРЕ"

4

отъ

разни

сиnаАа
Варна.

сортове

приетигнжхж

В'Ъ

на Хр. Н. 80ЙНИКОВ'Ь въ

ПРОАаж6а С'ъ умtрени цtни.
*
•••

71

въ ItIIJIЖАРНИЦАТА
НА ХР. Н. ВОЙНИКОВ"Ь
nристигл-nхж

тетрадв:и

равпи видове

съ портретито:В на

ученичесси

Т.

Царсв:и

Височества.-Продажба съ yMipeHa цiна.

