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С<УiЩО ,внае,

че народътъ

на

"либерала"

е сборъ о'.г'Ь всriчrcи лично ваинтересовани
лица, ваедно съ ве8нающитi>

наивни граждани

що е право,

и В.1ачени селени.

Но ИСТИВСRиliтъ народ'Ь,тоsи,rcойто
съдържа мислящия, свъстниянашъ CBohTЪ~

l~aECBo пря.ви ТОЙ и ващо сегастращi?
Ами аltопроговори? Голohма цифра дава
тои! И тои е, които тръбва u ще побi>·
ди,

,Приема ва СЪВ'hти всiщи день ~

ващо'.го

държи правдата,

Редакцинта

царство на една ноля, а там'Ь; гдtто ца

~

ще !lобi>ди

~

'Тащ'Ь, гд1>то нма I~ОНСТИТУЦИЯ, нъма
рува лична воля, ноВма rcонстИтуция. Rаrcъ

тогавъ

J\!ПС.l51ЩИЙ, свi>стний

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ свътъ?-Ето ви един'Ь страшенъ

lIIIlТоВ упраВIIV!ЦИ,

тя е

1Cpe,~иma в,ьТр'В въ

C'l'paHaTa

чело съ "Овобода". Даже в. "Нръме" 01-ъ
I1ЛОВДIJВЪ, па и "Гласъ отъ Истоrc'Ь" ОТ'Ь

удря,

дохождатъ

съ гордость да

че

бинетъ,

съ г-на О.гамболова,

вът'ь

народътъ

постжпилъ

е

съ

таrcтично,

днешвия

ни
Еа

и че I{~ня

IcaTO

не

рас

турилъ rcабинета и Т<'амарата.
.. 1\;l;\t:Вbe naI1ра~и~т~ ~ЮI~ЪТ'Ъ- щr=-ц

PtI~' :р,и~да~е fI р'~вбираме,

та

н1;ма ни·

~аюзц. нужда да ни се расправя. Неговит'h
1!ШС,,1И и р'hшенця, rcоито сега се съобра
вянат~ c~ обсто~телствц и

цолитичесrcи

~~о~бинаЦl1И, Qчщщд,ноне ~O:r&T~ да бт
джтъ

подлОЖеНи, на дартивансwи

харес-,

уре~Itданьето на

борбата съ .лихварството.

ltaTO

топоръ

пната

ин

п чрi>въ него

Въ rcре,ци'.га се

О камыI:ъ,'

нашето

и-

и

ва

в'Ьздиганьето

търговия,

правили

и

ЕО-

Въ

Ч, и не сж се sалаВЯ.1И ва собствен

до

ШI,

IЩН \1

си

страшни

IcaTo сж
'ItaItTO се

си

плюли

всепоглъщающи

ПОТЪН,IiЛИ

Еазва,

на

въ

-

дългове

ржцi>тi>,

сж се вцлови,ди да поправIiYiТЪ
гръ ш~ата си чрi>зъ непрi>rcжснжта върво

ОТ'Ь реформи по финансовата си сис·
Ii:Oнституционната

си

система,

допi>рие. Пий ще нидuтI':J,

И съ Божията

воля ще се уб'hдите,

че' ве е въвможно,

пе може дадопустне

вдравийтъравумъ,

че (Jrа~gОJj:О:НОtО уцрамiщие,
еТIIтуциопна
траино,

съ' неыон

система, може да бжде нъщо

да се нарече народно,

да се ва

държи съ години. Нищо ИСIсуственно не
е ивдържало

'ra

и дочаrcваol10

въ ТОВИ своь'гъ,

Иародътъ билъ съ г, Стамболова ~
~a~>:eTe, ре: Еакво равБИрi:lте вии под'J>

думата "наРОДа", като ·го ТIшате въ всич

lШТ'h си врohли-неrcип'Ьди твърдения И9Ъ
l1есшта? На-ли и вий ~Ш1в1>емъ пъ т;v,sи'

"МI~ла и сладrcа" Българиа? На;:,,1И,и ниЙ
IcaICllO се върши въ, He&~, OT~
JtppO p~ чърщи, Ka~'Ь се БЪРШИ ~ }.\~ажете

гледаме

J!И' IСОЙ е тови вашъ

народъ, IСОИТО тича

съ' ш;пд'hвепъ евиrcъ подиръ г. Ст\}мбо~

~OBa? -

Ехъ, да б'hше нuистина наро
АЪ'J.'Ъ съ него, НИ~ бихме го rJfe4aJj:1I ~aTO
~op'P. 110 . ~ ,~ИИ BIIAi>~Me наро,ца, ЕО
:рато тр-Вбваще да му гласува доноВрието
СИ. Вашиiiтъ

наро,цъ

бi>щ:е

поли~ията,

псиtЩИТf, с.ц:у:щ:ащи цвъrcанцеляриитoh,
:циrанцт-h и ДОIсарarщтi>

отъ

полицията

седепи иGъ Hi>t>:oe и друго село, ито проВ
lIмуществеШIО ивъ
РОДПОСТIJ.

не БЪДГЦрСI~llтi>

Осв'hнъ '.гob~ъ

Цll~да;ж

IЩ

се и

ПСПЧЮI 'Щ.JIптересовани ва депутати, ва
едно съ l1СИЧI~И ОЕОДО тоВхъ чающи lIIанна,

l\Iежду 'l'ОЩI вашъ "народъ" ItОЛI~О дущи
неваIЩСШlЩ граждани гласувах,у.?

Вl1рОЧСМЪ, туй се внае отъ всi>ItИГО,

Tn' по IШ Л1ШШ трудъ да ДОltаВlЗаме. H~o·
гато днешеп'Ь
"либералъ" Ita<,Ite: "наро
,цътъ" ,-11 са:мъ 511ае, 11, ~ОЙТО 1'0 СJIуша,

държавни проеrcти, ващотu у насъ

Bci>Ica

година всohrcаIСВИ 8аrcони и проеrcти се

я

а на дъло ивлi>в

свъ энанье и ограничение правата на пра-

ва или

вит

нъrcои партивансrcи

ствата си и съ пригръщанье на бо-

гат

вата на вемята си. А ний? На ItOe

l~aIt·

ъ патри()тизмъ можемъ да

Talt. )3Ъ голi>мо ВЖТрЪШНQ богатство, на
се

на

дъва Ie, Еогато нащата вемя е шзслi>двана
11 иr" ощавщщ

отъ

триста

плi>мена

до

Тов, Т)'ЕЪ не е АмерИIta, а е стара пр'h

гато ~$,Ma,. ~~цqсевъ R1реДllТЪ' ВсоВЕО фи-

ще ~e. видимъ съвършенно

заробени

и

иrcономичесrcото добруваН1?е на Ha~oдa\ c<;J
оказва на доБJIО ca~o едно чбаI!О цокри-

с:wа}Соныуренция, Ба да >Се"ОТървемъ.
ИМl1lIrе пр..вдъ себе СИ Гърци а и Сърбия,

вало, е.цно було,

~oe'ra с:wрива

които сж почнжли да

основа, щомъ въ

cTpaH3ira ноВма

нi>rcоя

глупость

други по

квадратна

УГОДИ

иди

или

пъrcъ о·

ставатъ во вi>rcи ВЪЕОВЪ въ КОММИССlIитi>
на Събранието за смоВхъ и подиграВIСИ.
РohДКО ивлi>зва нi>щ) достойно и полеiJНО.
ОсвоВнъ туй, каЕТО
да въ днешния

читате,,'IЬТЪ виж

ни подлистюшъ, внесенъ

е и единъ
елементъ.

ваrcонопроеI~'.гъ ва работнически
ltarcBo ще ивлi>ае и ОТЪ него

-

да

имаме

видимъ.

Всичrcо
само

туй

е

нищо

вемледi>лецътъ,

още.

кокто

се

Не е

нуждае

Ц(:i;UОО'ПО">Т Иl«tt~~J;1-1!_~-Нр-ь.l"inr···"'·:">" QФ<t.-~·-·""~t-".,'О.\"~-,,vоц;",-,",,~ПТ'<:>"""-ппumu_пОС'.гБ
IIIie '''UYn-кре;ЦП'l''1'"lnШ'OOO1I'I>и'-лесеlI'Ъ'; ТР'Ьбd/1,
държавата, СЪ' намi>рение ужъ да улеIСЧИ им:аr4е' nрп таг.ви наПР':hдничав~'европей да се у.леснu и уаоворшенствуваnьето и под·

само

'лице З'лО'rо , ОЕавва се като вдание

на

бевъ

rcредитъ,

ритатъ

чеСI\:6то си опустош~аванье,
рита.

а върлува. oI1и :х в арсfводо високи раэмi>ри.

иrcОНОМlI

но... не се

,

ивл'lщо.~ж много чудни умници:

lcaMa-

довоВр
ПО,,1еВШI

пръвъ

съ

чивость,

народно,

и

вяватъ) и даже еди нъ

наредби,

рие, ще тр'hбва вече да исrcаратъ петь ГОДИ-.
шенъ . мандатъ ПО народна воля. Слi>два,
имала

гледаме

вече се прi>хвадяватъ,

всевъвможаи

ва да се пържемъ само съ своето си масло.
Но нашитi> .\щономис'l'И и държавници

тя

да

оренни пръобраЗ0вания и измi>нения

тъ и индустрията,

че

вече

!tItOНII и

да l'ледате се едно и С8iЩО'J.'О: н..вма частна инициатива, ноВма вИ!сarсва пр~дцрием-

ТОВИ,

от ниrcнжхме

чиво и на най-rcапиталнитi>

съ

Аа· му правите друго,

нее

1'2.%.

на

настоящата в:амара не тр'hбва да растури,
не вначи, че ТОВИ rcабипетъ и тжви Еа

че мотивът~ ва дерастурявьето на

вроЬме нъв·

тжви сессия щi>лъ билъ да ИВЛ'hве ваЕОЦЪ
за голъма Зем..леДЬ'.!tчеС1Са Касса j но нии

гин лао,

, . по

7%,

ВСИЧIСО

2%,

лi>эва на повече и отъ

печалба

отворили

читi> и МL'6.жсrcи, даже чудно и ори

,,1И

да бжджтъ повече отъ

5%

Сега пъкъ се говори и пише, че въ

С1>.Бдадемъ най напрi>дь себе си чръэъ
ранни многобройни училища, ЕаЕТО и
прю\:тически работилници и обраэцови
чифлици по ПРОМИllIленностьта, занаяти

марата

ваl>:онопроеrcтъ не

бi>ше сполучливъ съ своит1>

амери

тия

носно и лесно, ВСИЧIСО бива беаъ полв~:.·
правъте му каЕВОТО исrcате,. ~и~ це му
помагате, 3: 11,у :roTB~'re цiщъ ,!-,онаръ' съ
C~OЦT~ с~~ЦЦ'ОЦИТI:I, Ващото каквото и

~щр.а, ц:а'm о rmt.4сr.а8~~1аЩu napo,4nonio'Aoat,

Т03И

Еогато лихвата въ настояще

uдъли въ

че

t.rиаанства въ настояще вроВме. 330 да бл.
дьмъ равбрани, ний ще сцоменемъ; че
ав:о Княвътъ сега ва сега, е рi>шилъ, че

сжщность,

BaНI~a,

се

ни

вависhYiТЪ отъ пар

ва ЗеJlt.ле,4'lJ.лчеС1Са

на arсция и съ дивиденди, IЮИТО не можехж

~IIoro пжтиве~е сме RаБвали,

да

правите.;rството се ограничи само съ еди~ъ

ваrcонопроеrcтъ

ни (н'атства, за богатствата на веl\Iята
СИ.
е IcoгaTo въ CI\:0PO връме (а дълго
вет се печелhYiТЪ въ CltOPO връме) сж

ста nла Европа: 'ДО като нии се ов'hстимъ,

Ц'Ыl"

иэдаде ваконъ противъ лихварството!), но

и

дигне иrcономичеСIСО':{'О

ц

ва прави..tо ДI\ ие испъ..tннuа никакви пор.а.чки, кuито

па и той останж въ Народпото Събрание .

сега ~ога'fО НИЙ се въспитаваме въ еди
Н'Ь: ивенъ,
раввратенъ патрио'l'ИЭМЪ?

IЩ С'.f.>C'.I.'оэвие,

H8e.lla

от.

20

бас ос.ивни заеми ОТВ'ЬН'Ь за вжтръшни
ул Ifения: пжтища, же,,1Ъ3НИЦИ, портове

Itономичесrcо благосъстояние, защото всоьICO друго начинание, общо и частно, c~

ЯВЯlJa невъвможно да подrcрi>пи

е

на

еж

нuшаТ/t гриж(\ :аърху иrcономиqеското

МОJ;'жтъ

се

3а оБНВ.'Iевинта се п..tаща CJI.$Д'Ь пърното пуб..tикуваuье.

11 цромдшленнив:ътъ да се улеснIiYiТЪ съ пари ,ив-

вания или порицавия,' ващото тоВl пр'hди
всичко, не

lI..tатЫl.ТЪ

пе с.к,. ПРllдружени съ СТОИНОСТЬТIL.

система

стрия

тем

АЕО шш. първа важна работа ва на·

С.l'hдъ Тронпото Сл()во на Гоqподпря,
нанирихж НОС'Ь IШШИ1'h ".1Jl1бераЛIl", на

Rааватъ,

въпросъ!

КРЕДИТЪТЪ И ЛИХВАРСТВОТО У НАСЪ.··

НАРОДЪТЪ.

C'l'

Дъ'ове,

Какъ ще поб-hди?

~ ръ жи,.\ищеrо си цо нсiщаIЩИ доВ- ~
~ ,.\а прtдъ всичrcи сждебни и дру_ ~
~ ~a в.lц,сти.
3-455-1
~

Бургавъ,

се

"Всичкитiправа на свободата СА\, основани па правдата; за ту* ПЪpllта А'\ЪJlтость па свободата е да защищава правдаТIl".

ст.

п. Ес б ~ е :е с :EJ:. ий.

%1

ако

не

с топ а н и~'Ъ

~

~aTЪ.

JщевскитiI раанос/(и.

Основанъ въ 88'. rОАина.

*=========~===1~
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.<io1l1llCllBaHU-

важни отст.1ЩIШ.

Единъ брой

~ЯТА

Г'

ДИlШШ) оБJШ.ll~НИН ео IIравы:.тъ

ОТЪ

7

r. 1.

РЕl!АЮXnI1ТА

'

.j.

ISc'hltora

'ч~и)

Ао П. Боб"

.

" 1 n
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"
2
31\ СрОЧIIИ (щеетмt.ееЧIIИ И.\и

"

Не

l\IOate

.ли вемлед..влецът'Ь

вий сте

а има неминуе:м:о

осждени

съсипванье

и

благощ~щ'ознпе

трi>бва да бтде, да прi>

и че до тогава трЪб·

тоВ тръг

ва ония малцина рohшителни и ПРЪ~I1.ри:цжХ.ь по нъrcаrсъвъ много ввученъ пжть
емчиви :паТУрIl, l~ОИТО 'J.'уВ:~~Т\1t~~~о.щесе;
.юы\Iь наIlръдъrc~t, точно по поговорrcaта
проявяват'J;,. АЕО Ц~~'~. ц:t;,каи.иэдърж.<Ii ТЪ . "барабаръ НеТЕО съ м,ь.жьет'h", па даже
-TO~a,. ер,ицственно се дължи на исrcус'.гв~нни положения, на помощи' и ПОItро-

"ис'ь пешrcирьтъ на I\:ръста·'. llраВIЖТЪ
грамадни ваеми Ц други ltрупии расхол;и

витолств3. О,т'Ьсамата д'Ьржава~ -

ва раБЩ'ИI които (}става да се издържатъ

нi>що,

rcoe'I'o де си' е въ pe;~a' на nравил'иото
развитие,

на ИСТИНСIсиа напрi>дъ.~·ч.

Ц~K'n О'l''Ь народниа

трудъ,

а

НИl>:а.къ

даржаnьето на ваналтum'f1 и

наятчии, худоа~ници) индустриялци

спестовни

дружества,

равно

търсжтъ вече rcредитъ, а работhYiТЪ прими
тивно, -не се борI:iYiТЪ съ външната

и не си

cTpy13a

ни трудъ,

,., .

UеnсъвЪ<.:'.гпото

IШОН?JlJичесrcото

,,111хварстnо~

'.'
"r '!>.ш

таюша

у
ъ
'- :-~jреА
те,

J

хора бъхiYi дa~e о,:\,ищл·и до TaM'Ь;1ЦO~O пръ-' стрнната, та о~ь.СИIIt.те

ц~рл.ЧВахж. да се т~рсш~ъ чужди Itапи-

'l'али.Още при поавяваН1)ето ни таrcвоэъ.

ЛИХ~fI~'рСТ~,О'rО

!>

наи-наар 'дь,

I\:реДllта

ги и I~N.си СРОЕове, прi>дълги

уд06рения,

корреспондеНЦlШ и агентури,

губения по

цъ.лъ мohСЕ'цъ връме да се сдобие съ па
ри

сж цi>ла ОХТИIса ва единъ ванапт

-

Чия. Въ тия условия Банrсата

t Погрижете се эа ВЪВ~lОж

~ЩС').'Ь.'l.'а, да се ш\м'hрватъ пари ва работа

но

само

печали

Нии сме riодд'Ьржади

и

и;

H3t

цомър-

i

АЕО погледнеll1Ъ на 1CoiiTO щете, до

Iсла,1;'Ь на ОIСР,YiЖНИТ'k управите.1И,

се оп

жаме (и туй ни ПОдА'Ь~~анье се оправдава при всiщи случаи), че rcаПИ'l'али има

лашзапия отъ ЛИХВ?рството, се нiшаньето
кре,.r;и'rЪ щечете:dЪ. Н'hrcоито пыъъ частни

у наоъ .цоt;таТЪЧНlf, ва вроЬмето си, но че

:wре~ИТНU учрohждениа

:iшй не Уl\l'hемъ да ги събереМ'l1

Жliii'Ъ повече ва съсипванье,

ГИ

употръбl1МЪ,

По

ц.дц

да

ц:р.Иt.tина П~ltъ ва

туй, наl\I'hрца.:1\t!\,\е, '.18 е П6·,zr,~бр·h, да пе се
в~лавяме СЪ твърдоь ГОJl'hми работи, кои-

11

дружества слу
отrcолrcото

. 'за ПО.1Вi1, съ своитi> ПО,,1ИЦП и rcЖСИ-Itжсн
CpofcoBe. Защо, rcal\:Bo ни llР'ВЧИ, да се ва
ЛoВ(IМЪ МdiЖСlсата .съ всичю{

свои срohд

то . б~зсъмнi>ппо водштъ 'ЕЪМЪ ~ОRОМи.-, . СТВ!1 ва прыllхваньетоo на това зi>юще
чееrcо заробнанье. Да сме амерИI~анци,'СЪ ; иrcО~IOмичесrcо зло, Еоето ни раз'hжда все
простраНlШТ~ ц:м'.q u още неИВСol1ohдвана ПО1fче оть година нагодина.?
Писа
боrат~ зеl\lа, не ще ни е страхъ. И амос се ~ пише се постоянно по креднта и
рИIсанцитoh, на пр. ,отъСi>всрнитoh ЩаТИ 1 ЛIl~варството у насъ п, между многото
още прi>ди единъ выIъъ еж прави.ци сж-

щото,

""оето ний сега цраВШIЪ; и тoh·
~..,

rca'l'o сега наСЪ, еж работили съ чужди
lCацит~мu, УIlО'l'р'ЪБЛDаJIИ сж. IlОIСРОШl'l'еJl-

ва

да

си

ра

Тръбва ни още едно друго Itредитно,
доста богато, аrcци

онерно

учреждение,

п6 дълго
бевъ

вънъ.

правителството,

лихвенно, честно и

нашия

страШI~1 f\~ Д,ава лихви и

ва

пара и паrcъ съ си
Народната ВаНЕа е добра,

охтиrcа,

лание да не вижда~~, ца'rОВ,аре.на нuщата

'

. . .

боти съ веш чръвъ чеIсове,
Еогато му
сrcимне. • . . 3а промишлеННИlса тя е

мвohние нии се обадих:м,еnZ)QТU~3~ ~ъ ~~e·.1 СО u81ю(;1tu JjСДQ{JUЯ, та да се расшава ча·

стш\та инициатива!

е съ п6

СI~щпа лихва, ОТКОЛIСОТО oi'lихварьтъ, rcойто

ВЪ

rcолrcото се може

ни моВСТО да

се говори и върху туй. Нейнитi> фОр:lIИ,
Довi>рия, извi>стни ПОР,Iiчите,,1ства. стро

то Ц шнср-Вп~аIlьето

на

ICOH·

куренциа, СмоВтно е, да се поддържа, че
ва тarсива Народната Банrса е въ помощь.
Народната Вмша съвсъмъ не е народва

та rrрОМИШ.,'lечносТь,за ц'iншш:uс'го.nа ,ltpe·

и вирohШIЬСТО ца. ПОЛ<,)ЖGНllC, сс още Се rcaHL1iToъдa работIiYiТЪ.

и

сrcи. По тжви причина тов почватъ и да не

гурность

поражданьето

съ

лици, и се съсипватъ отъ лихви

поне дава п6-лесtlО

81'1

пари

съ по

ходима производuтелностъ. А соБСТВОНlIО
пъкь В<1 креди:а цъ страната, тоsи бев

Д ИТ'.f>

ввематъ

тежrcа лихва, въ дружествата още и

не ОТ'Ь самия ваем'Ь, отъ неговата необ-

Y<':JIOBHO по'Чх:huенъ лостъ ва въвдиганье

ва-'

и пр.

работници се принуждаватъ да отиватъ
при бевсъвъстниа лихварь или въ нiшои

Имit хора, rcоито ЦОДД'I:.ржатъ, чеу
насъ ~-в.l\Jа, !{ацитали и че туй нъманье би-

ло ~ричипа ва неIlОfJ;вижност~'та, въ наша·

unдусmрuлд

Hum'lJ np'lJ,4npuRтuR. Промишленници,

ва

да

промишлеННИRЪ

да

улеснява

ва

вроВме, легrcо, износно и бърво
му

продава

или

ванаятчия,

тъй

ивведнъжъ

труда, каЕТО става по ПОol1.ицитoh.
Ний сме убъдени, че съ подобни
кредитни учреждения

ва эемледълеца и
ПрОМПШ.'1еншша
по отдohлпо,
или една
обща ва тоВхъ СLIестовна, но богата H~ac
са,

частната

llпициаТlша

ще

се съживи,

СI\:убачеството на лихваря ще се ПР'hмах

не, ванан'гитi> и вемле.lI;ЬЛИ~ТО ще се строВ
МIЖ'l'Ъ кы\ъъ усъвършеПСТllушшье, особен
но Еато се притурrжтъ Iсъмъ ВСИЧIСО туй
И раэнитi> специални уЧИ.1ища и

чесrcи работилници. НроВме
ВlШЪ

ва урежданьето

на

rcредита у насъ,

писано, маIсарь съ много плеве.1Ь, се ИJ\Ia

I\:oraTo не
ще можеl\I'Ь в~че да намоВрваме и В,IiТР'hш

И ntщо .щ вниманието на

ни

пит·В. РаБНИ мн'hНIIЯ

се

заинтересова·
(

давахж

даже

имаше l'JlУПI-\И, lCOll'l'O прi>,цJIагахж., Аа се

ва да не дойде друго

праrcти

е, да се вало

вроВме,

rcапитали.

_1.(8

П. Б-it.

Стр.

Брой

2
По ,принципъ, ний (\ЪРАечно похts8~f.е
г'да инициатори'1'-В за ТЖiiИ хубс.ва pado-rll. о
СЛ'iщество ще се ванимаемъ съ него въ 11,.\ ия

СЕДМИЧНИ Е~Л~ЖRИ

брой, защото п-Ви:ои н-Вща не ни харесват'ь

ВЖТР'f)шни.

ще ги пом-Встимъ исц'lыо.

ва общпп. сМfзmnllЦ" -. ц-В.лU зз-,
зав:оние В'ЬРХУ което по други 110воАи eiJe го

,

ходораСХОДНI!Т':В сумМИ на граА· о !Щ. управ~еНIIЯ

въ о[,р",",га това: на Бургазс~ата оБЩ~[Jа приход

27 Ц)20 .\. 60 ст.; а за 1893

с

СПС'Iм[{Ла

Бургазс~ата

!

въ една ('одана

общuна

qУДIIИ C~OKOBe,

lIдведнЛ'iЖЪ

t:уваJlИ,

НОЧ'1'II Фо[,уси,

че~ила ТЪЙ

lIзвеДIfЪЖЪ

по,ловинъ

ми,лионъ

па Кннва

'rогаа'Ь

ПО,

('II

и да е, с'rаНifi,ло

на

праВlпе.t:JГIJ, хора,
се ДОI,азвl.1

П;п1 г.л.асuм'Ъ

НО, ето, и

думата

начаJlО,

добрol>,

НО,

Т03И

пи.

СI10меад'iХМ'

още

си,

неI10~,у,ТНЛ'iта

още

при

на мисъ.ль·га,

ЦПJI, видtХ~lе и ЦаНI,ОI!ИСТКИ

орl'аuъ.

БургаЗСЮIJ't в. "Г.ласr, от?) Истоl(?>" ЩI

,-

Аава лов'!>рие КЪАIЪ та[свааъ

управите.лuа

СТИТУЦ[IOнна система?

все

Ти

некон

едно аначи,

сказв:и

Аа

ucrmenaTa

се говори

въ

пt!'1ата при

стесните.лни ус.tовин

не може,

Аа

се

и.llи

II

М'Ь.Л,'IИ,' вм:Всто

какви

8КО се

да

.лifiже.

: се

·ОТ'Ь ,сърдце иск~ме'Аа ВИЖАаме, "I'..'t8.СЪ отъ'
Истокъ" Аа бi'fiде пъ,лно отражение на адравия

разумъ

на

СЪRАате,l\Jl

си,

,'

-

дружества,

които

ще

се

и

Аа

навовЛ'iТЪ

Въ настоящия си брой Аава ме,

,IIИСТНИ1,Ъ, праз:ения

въ

реАаlщилта

на

ни артерии

на единъ

ЧОС11:11 органпамъ.

Едно отъ

ства за Нt)вдиганието

който

б;'хме

1894

година nе>rqесеть-годишnu

npr,01>

бr,л,гарс"u жур

"ЛюБОCJIовiе", и<маваllЪ отъ Кон.стi:щтuна

20

Оl'томврий

3АКОНОПРОЕItТЪ
аА

с .... АаВание и ПОВАиrание работничесни"
епемент", в ...

въ

Ч.л

1. За да се създаде и UОАигне работни

ватъ

1894/5

само

ИlIДУСТРИЯ.лнот-В
инте.llигентнил

Фессиона,llllитt
ственъ, ,отъ

ввания; т-В

KO.tKOTO

ИCI,уства по

контингентъ

даватъ

Физически

ПЛ'iтя

на

про·

повече

уы

поти къ на ку.л

турата. А ФИЗllчеСIШТ-В органи Cd:'i ПЪРВО'I'О ус
,лОlНlе на всiща работа. НаЙ·гениа,лни'1'-В гене
РIJ.~и на св1;'l'а сж неспособни да направbl'i.ТЪ Н'В
щО, a~o н-Вматъ с,л'.Бдъ себе си една армия , доб

р-В подготвена. Въ подобие на това, нашето зеl\1
.леЛ'h,лие пиндустрия щс llматъ C1~opo своиТ'h
генера,ли,

по ще имъ ,липсва добр-В органиаира.

на Boncl,a. Необходимо е, да сс СЪЗАаде въ стра
ната раБОТВllчеСКИll е.лементъ, АостаТЪЧIIO пол

г. въ вс-Бки окрЛ'iГЪ по елинъ и.ла

В:О,llко практически образцови чифлици

н-Н

(fermt!8eco.

1е8) 11 по една п.ли н-Вко.лко практически образ
цови работилници

(atelier8 d'apprenti88age)

ПОlза

наятитi>, които иматъ па 1111;стото наЙ-го.л-\;ма
жизиеспособностъ п БЛ'iА&Щ~, като: сто.ларство,
грънчарство, ко.ларство, ~ке,л-Ваарство, ножарство,

Нa.ll.бантство"
нарство,

кошничарство,

кожарство,

въжарство,

кожухарство,

копри

с'вдларс'rво

обущарство, правение ки.лими, ,ы-Втарство, шива,
чество, вапцарство, тенекеджийство, П'Iе.ларство,

с.лалкарство, правение брашнени иадt.лия (Фиде,

и ин

макарони, БИIJКВИТИ и пр.), правение Арtбни АЪР'
вени иад1>..'tия и Аомашни дървени прибори (.II.o.

Аустрин.леRЪ е,лементъ. Тжаи работническа армия

пати, корита, гаванки и пр.), а.латарство, АЮ.ll.reр

готвенъ,

аа да подеl\1а и ИСUЪ,llнява рас.lорежда.

нията на инте.ll.,лигентния

ще пр-Бдстав.лява си.tа,

вем,леА-В.лчески

способна

да

въсnриеме

отвt!ДНЛ'iЖЪ всичв:ит-В усп-hхи на ку.лтурата, кои·
то дохождlJ.ТЪ

цилта 11

Ао наше

'1ptab

тури пача.JIО за

внание чр-hзъ

циви,лиза

специа.лнит-h У'1Iыища. За да се
ПОДГОТВЯlIието на раБОТIIИ'l6С['И

А-Веспособенъ въ теХНИКо-физичещ,о отношение
е.леАIСПТЪ, нпп подписапит'в, внпr.аме въ Народ

ното Събрание за обс<У.ждание и приемание ци
тирапиIl по-до.\у вакопоuроектъ. Чр-hаъ този аа·

~OlIQupOel''''L1 покрай цоыеl1Щ'J:"1'а.

JIO'rop'h

ц'h,.\II,

Имаше, по д-В.\ото за ПОКУШJНие върху

стра Б-В.ll.'1ева. е,\ИНЪ ощ~ (\бвиняеиь, Илия Ге
орговъ, който б-kше прi>даденъ О'1"Ь
ГеР~IaНИn
съ

ус,ловие

В.

"Свобода'"

да

не

ctY>AIl

се

в!.

го наРИ'IaIпе

и

военеIIЪ

нарИ'Iа

г.лаВlfи·r-В д-hйци по у6ийс'1'ВОТО

сждъ.

еЛИIIЪ

О'1'Ъ

и ,пон:vшението.

'Гози оБВlIняем:ъ бил?) оnравдаnо отъ СоФийския
АПl1е.ll.tатпвенъ Сждъ 'rин ЛНl1 11 освободенъ О'1'Ъ
Пр'!;С.ll1>дваНlIята.
Като се B;Je~re

то на

T<.IKDBb

въ

вниманпе,

"r.taBeHOЪ д'нецъ"

убuЙс'1'ВО само отъ С\'бе си
подозр-Вние

върху

'le

оправдание

110 по,литичс:СIЮТО

хвър,ля

ВИНОВНОС'J.'['1'а

ctнr,a o'roь

на

ОСd'iдени

и

oMъpTBeНlI пб-Нflпрtдь
ПU СЛ'iщото
А'В.лn
четириiJ,
души -Мfl.ларовъ и дрг., иа.ll-Вава
ут'Впrите.шото аав:.лЮ'Iение, че у насъ се·nакъ
Cd проявява
'1'укъ там!. кураж!. у в.лl.\дtющи

Be'Ie

б.лагороленъ

харl.\в:тер'Ь

с.v.Л1НI,

за да

lIС"I.\Ж.а.тъ

безбОЯЗIIt'НО своята СifiдейС'r,а съв-Всть. Хва.ла!

IIяемий l1а&'ь се вз'мъ' nолъ с'rража,

ство, каиенод1мство, шапв:арство, четкарство, медникарство,

Ч,.\.

овощарство и пр.
';
2. ЧиФлици'Гli и работил ни цип Cil'i ' за.

ведения аа чисто прав:тическо(наг,лендо) пptао.
даванпе и усвояsание на вем.лед-В,лческото n ~ аа

нант'IИЙСКОТО искуство

1'ози пр!)

въ Т-ВХНОТО съвр-Вмеiшо

ку.лтурно състолнис. т-в се ОТВlJ.рЛ'l'Ъ и ПОААЪР
жатъ отъ ОкржжнитВ Съв'hти, конто аа тая
ц-h,лъ ыIг.й'iтъ'Ь да расхвър.лятъ върху lIace.ll.eHHeTO

U спеЦI1МПО N\ЖАlJе. Qба'.Jе l'lиo.rеr\IJt'В \lIJatl;c.o-

г. МаРIlНОВЪ, КонуuН\:и, А. Константиновъ, Д-ръ
Даневъ, д. В. Маl'елонски,' Rаб.tf'Ш[~ОВЪ. ИIJ.
С.llавеЙ~овъ, 11'1, Urойновъ,
Ин. Ев. Гешовъ,
Д -ръ I"ръстев'Ь,
Бурмовъ, А. Сем()рлжиевъ,
и ДРУl'и, ()paTopIITi~ се ИСЮJ.зах.fi. по ПРИI!ЦИIIЪ
слнолушно противъ д-Влото на правоuисната I~ОИ.
миссия. Въ тнърл-h при.лична и сериозна Форма,
т-В посочихж .'IOШIIТ-В нос.л1lдствил оть пр1;д.llО

r.

жена'rа

ството
на

реФuрма,

на

еЗИI,овната

ше

живиТ'В PifiH:Olm-Вскания и "браво"

8,

на l1у6.ликата при оцравд1:tнието му ще СЛ'i' би.ли

•••

Пъкъ В. "Св. С,.\ово"

съобщава, че И,лия

Георговъ, на ДРУГIIЯ де,НЪ отъ опраВА&нието му,
би.лъ интерниранъ отъ СоФия.

-

Заемаме отъ в. "Свобода" с.л-ВДIlЪОГО'ПО

правописния

в'ьпросъ:

"Отъ н-Вко.лв:о

вр-Вме

се

правоnиспит'В

ju...

'Цt<f'uу.~IJР"",на. ,

пр-Вд,лОЖt!ната

реформа и

жмае да, се раСRр~икува

и изучи въпроса все

странно. ТаЕа щото ония,

които

иматъ

ЖiY.ТЪ н-Вщо, можехil'i д~ приб-В1'ватъ

да ка

до печата.

Въ всtн:и С.llучаit събранието, станж.

При·

души. По nр-Вд"\ожение

на г. Ив. Ев, ГешClВЪ избра се за nр-Вдс-Вдате.ль
на събранието г. Ив. Вааов'Ь. С.л-Вдъ
това се
пристжпи къмъ разискваШlлта.
Обясни се, че
ц-Вльта на това събрание е да се дек.ларира
начи'нъ'

мн-Внието

на

l

рит-В) се lIa3H8ttaBaTb (пр-Вдuо'lТИТе.лпо из'Ь н:он
тиuгента на п6·висшит-В аем,ледt.лчески и зана
ят'lИЙСКЦ
мtстни учи.лища) и за'висЫi. тъ отъ

М-рството на Народното Просв-Вщение.
ВЪ който ще се

свършва

на

усвоение на заНЯ'l'ията, би

3 п,ли 4' l'одишевъ, споредъ Coi!ожиостъта на

3 Въ 'lиф;t'ицит-Н и рабvти.tНlЩИТ-В ще се
само

ученици,

които

СЛ'i' свърши.ли

първонача.лното (1I8дъ.лжите.llНОЗ:О) образование и
сж на ВЪilрасть не новече 18 години-за ЧIJФ.АИ
цит-В П 15 l'одини--за
раБОТИ.llНИЦIlТ-В.
Т-В ще
ВЪРШifiТЪ всичката работа на 'заведе 11 нето, што

биват'!;> расuореждани по такъвъ Н8ЧИНЪ, щото
lю-hки еди нъ отд·I>.лно да пр-kиине ааАъ.лЖIIте.лно
всичкит-В стадии на ванаЯ'1'а и до крал на учеб
периодъ

да

го

усвои

напъ,лио,

в:акТО

му

е

ДЪ'1'Ъ на ,уqеницит-В

ще иМ'Ь се п.лаща едно I\fа.л

ко въвнагражление,

..ан:вото

споредъ

М-ВСТОТО е

необходимо за пр-Вхраната имъ, но въ разм-Връ
не п6-го.лНмъ отъ 20 .лева м:Rсечно вс-Вкиму.
Ч.II. 4. Ученицuт-В, които въ учебния пе

РИОАЪ евършжтъ съ ycaiixъ курса на заведението

и уСВОbl'i.ТЪ пр-Баодавания ванаятъ, се прог..'t!tСЯ
ватъ отъ Министерството аа ма~стори и по.лу
чаватъ над,л-Вжното свид-Бтмство. Же.лаЮЩIIТ в
отъ т-kхъ се приематъ въ по'висшит-В учебпиза.
веденил

ва

Ч.II..

5.

теоритическо

Въ края .на

по

lJao'\'B-

възл-ВiЮ'I'вието

НаuраВИХifi се по '1'd'i:Щ СIIIИСЪ.IIЪ п'!шо.лко IIр'!;Д

.ложения. ВСИ'IВ: I ГОI!Оl-'ите.ли

се

()thac-вхtY> съ

наЙ·го.л-Вмо у,важение 1'1'МЪ г-на

на

MllIJllCTpa

Просв'sщепие 11 похвао'\J1вахж
неговата и
[ШЦllатива аа раЗР'j;шениетu
па
праВОПIIСНИJ(

Haf>.

въпросъ;

ОСifi:l,:лаше

писната

отъ

се

IИММIfССИЯ,

само

[,олто

л'l;лото
е

111.1. право

!10Be'IC

напраВИ.llа

(,оеТи се е ИСl'а.ло о'гъ

oHoua,

вел.

видъ на '1'ова ораТОрИ'l"" ПОСОЧIIХ.fi.,

П p-kАЬ

ЧIJ

наЙ.го

л'нма шц-Вж,\а за ЗI:I.назваllъе на пашето

прано

ПИС!ICI и .лИТIJf,Ш'1'УРПО е.,IIН<.:ТВО
тр-kбва ла се
въа,ложи пав:ъ ВЪРХУ г. м-ра на Просв'j;щеНllето.

С.л'Нлъ дъ.лгит-В f'а,Jисквания, с;ьбраНlIето прие
еДИII(),\УШНО С'.л'SДУЮЩ'lта розо.лЮЦUJI, пр'Пд.tожсна
отъ Ив. Ев. Гешовъ:
"СьбраНИtJ'1'О по I1раВ()ПИ<.:!IО1'О ни еДIIEICТСНО,

държ:шо въ СОФIIJl на ~4 й Октомвриъ, ~aTO взе
~Ia ПРRА'Ь ВIIДЪ

1)

Че

:

г. министрътъ

ев-Вщ щие се въодушевява
пашето

u

Ш1":Ъ

tb, A't

nраlЮnllсанuе,

едuнсmвоnю

иа

Со

Народното

Про

01'Ъ похвалната

на

и на

П<J()ТИгне
/соето

nuсм,еltnuu

"е4llнсmво

'На

направо е С60рзаnо

ии

eanl>o" , Ical,TO
O['PX,:I,HO

саиъ се иараJлвавъ свое'1'О ПОСо'\-kлнъо
новата

2)

ПрЗ130писна

Че

това

110вдигне с1о

реФорма;

елинс'I'ВО

~азаната

е немис.лимо

реФорма,

тъй

да

като

се
про

тивъ нея се

произнесе вече БЪJlгаРСI,о'rо обще
ственно IIIН'hниеj
3) Че опити, наuравенп отъ ШШi\'iJlОТО, ОТ'Ь

най-ви ~IIИ наши Фи.ло.лози, не сж 1II"г,лu да пр'Ьо
до.л-ВIifiТЪ налъ обществен ното мн-kние;
4) qe БЪ.llгарскиll печатъ, тъ,лковате.llЬ на

се

основе вы'уy правописа, въвеЛСIIЪ у

llЗУ'lвание

на

оБЩI1Т-В му

отъ Ц-ВJlата

,

5) Че bc-hко" отв:,лонение

ни

еаив:ъ,

зеМIJд.tява

ни

пнте-

отъ тая основа

причинлва още по,го,л-Вма бъркотия

въ КНИЖUВ

t:Ъ леСJlТВ:И ГОАИШI пра

вописното ни единство, а с,л-Вдовате,лно и елин
на
писменний ни езикъ, хвър,ля още
единъ е,леl\1ентъ аа раздоръ въ нашето общество
и llаЙ-пос.л-В ОТВ.IIича много .Iаши К,ШЖОВНll си

.ли

отъ

много

Като
рtШ<1ва:

1) Да

ПО-Сifiщественни

взема

BCll'1KOTO

задачи.

горньо ПР'hДъ в йД'Ь ,

по1l10.ли г. :Мипистра

1Jросв-Fщепие,

ва

Народното

ла Н!l.аначи една коммиссия, I~ОЯ

то, като вземе за оспова г. Дриновия правописъ,
да изработи нрави.ла, съ кои'1'О да се oTCTpallliYiTb
Сifiществующит-В ДР-ВUIIИ правописни разног.ласия

800,000

.IIева, които ще се расходватъ

ц-В,лъ по ув:ааанието на

аа

М'рството на

Тifiаи

Просв-В

щението.

Ч.л. 8. Персона.лътъ ва обра;щовитt 'IиФ,лIl
ци ще се състои отъ 1 У'Iите.1Ь (!,,у,ководите~ь)
съ 2400 .л. годишна зап.лата, 1 lIеговъ ПОI\ЮЩПlШЪ
съ 1200 .л. годuшна ,JaПо'\ата 11 отъ ПОСТЛ'iПИ.llит'В
ученици; а персона.лътъ на обраацовит-В рабо
ти,лници ще 6жде: еЛlllIЪ учите.ль (майстnръ) съ
1800 .лева ГОАишна ваu.лата, елинъ неговъ по
мощникъ (ако има НУЖАа) LOЪ 1500 .IIева годиш
на
8с.п~ата
и
отъ
ПОСТifiПИ.llIJТ-В ученици.
Kal,TO учите.лиТ'В (майстори) по работи.лницитt
и р.v.коволите.лит-В на ЧИФо'\IЩИТ'h, тъй и управ
.IIението
на тия sавелеНII.R, се опр-Вл-В.ллтъ 11

на.ре~латъ, СЪГ.llасно зав:она за Народното

Про

св-Бщение.
Ч,л. g
Министерството на Нар. Проси'!;
щение ще изработи особенъ прави,лнив:ъ ва кон·
тро,ла и уuраВо'\ение'1'О на образцовит'в чиф,лIlЦl1

и работи.лници. СifiЩОТО Министерство е длъж~
но ежегодно да пуб,ликува обширеl\Ъ до[,ладъ за

л-Бяте.лностьта 11 УСП-ВХIIТ-В на тия зав-Вдения.
О 1'л-В,лни ек.земп.ллрu отъ тоя дов:,ладъ се рас
пращать дapo~ъ Ао реда~циит-В на всичкит-В
в-hстници и СПlшаНIiЯ. до всиqв:и'r-В
наролни

IIр'Бдставите,ли

.и

дО ВСИ'IКИТ-В

ПО'ВI1дlIll

Фабри

каllТИ, индустрия.лЦII и аем.леА-В,лци.
П р-Вд,ложите.ли

:

Цариброд, Нар. Пр-Вдставите.ль: д. Йовеьъ.

Bctrea година при вс-В,

па изработениr-В пр'h,'М1>ТИ, които с.л-Вдъ това се
ПРОАаватъ по опр-hд1мениТ'В ц-Вни и.ли по търгъ
аа въ по.лав на ОR:РЖЖIiИтВ Съв-Вти.

чер'1'И ПОЧ'J:1i

.1111['6111.1;1111;

зана'lта

ки чиФ,ликъ и работи.лница се прави из,ложение

насъ

отъ г. Дринова 'Ip-h.JЪ nПериоличесн:ото Списание"
на ЬЪ.JIГ. Книжовно Дружество И прпетъ ВЪ

C'I'80TO

Ч.II

нау'1НИ

признах,у,

ство въ разр-Вшението на правописния В'Ioпросъ.

ва, че не АЪРЖИ за

CTllrHifiTa съ цирку.ляра. Г. Министрътъ ааяв'я о

приематъ

тъпв:и

на инте.лигентното и книжонно БЪ.llгарско обще

ния

ПерИОДЪ'l'Ъ,

въ

жаща'1'а НУЖАа оть учас'rиет;) и

г. МlJнистра на Просв-hщението, който ний об·
наРОАвахме завчера, това събрание бtше без
цt,лно, защото Ц В.лъта, която то си аадава, е по

по единъ тържественъ

в.лиза

да

които

щение ПР-ВД.llага. Това събрание стаlJЛ'i вчера въ

он:о,ло :гОJ

да

реФорми,

ca.llOHa на C~aBaHcв:aTa hec-hАа, по покана на г.

CiY.TuTBYBaXai

национао'\НИТ-В

ЮIШето общес'1'ВСННО I\fн'lнше, въ '1'ОН С"\У'Iай яв
но показа, че пранопи(;ното ни СДШIСТВО 'rр-Вбва

КОАIмиссията ~lРИ МIII!ИСТclРСl'. на Нар. Просв-В
и:...,-, l!}1$;" г..........,..." JIp~ '''''А''''''

ЗiJ, един.

ПрUТИВОР-В'I!lща

поговарваше, '1е

въ града IIИ ще стане едно пУб,.\ично събрание
на оnсжжданьс

опасна

на

но ВСИ'IКИ оратори

по

дао- търже

"ОIIСТРУ~ЦИН,

въ,шоЖНО

дробности,

ствуват'Ь,

правосждие'l'О ще тр-kбва

ti

С'1итатъ

J1итература,

.литературни траДИUИII и пр. Понеж,; въпf'ОСЪТЪ
б-Вше поставен'Ь чисто принцапиа.лно, '1'0 не б'в

Р(JД()П().JIIJЗШJ.

тиамьтъ

КОЯТО

народната

аuне.л.лативнаТR присжда и AoВJl()TO Аа се повърне
на АРУГЪ съставъ въ Ilпне.ла, Г4-ВТО да св аа
каqи Вifiжето и на И,лия Георговъ. -- ПаТрIlО'

неоБХОДИIIIО, за да му с.лужи въ живота. За тру

на днешната ку.л'rура. lIОlllеНifiТИ'l'-В J'1И,лищiJ, да.

и

СПО,llув:а.

живота на г. Ста~lб(),лова 11 убий,\тво'l'О па мини

ниn

S... пrаDИЯ.

чеСКШI е.лементъ въ страната, ОКРЛ'iжнит-В Съ
в-Бти ще ОТВОРЫ';,ТЪ отъ нача,л\\то 'на У'Iебната

'lеското

В'Ь

CP-ВАства за

зана,IIТ8.

Бургазсв:и Нар. ПР'Бдставите~ь: К. Попповъ.

'

праЗДНИR:Ъ,

материа~lIит'h

_ Г-да. Ве.\И'1КОВЪ и Rе.л'Iевъ, двама оть
редаl'ТОрИ'ГЬ на в. "ПРОl'рессъ", сж би,ли зав.II+'
чени въ затвора, аа да IIЗДЪРЖЖТЪ дв-kнед'lмпо
нав:азание по ПРIIСifiда за осв:ърб.ление министри.

ва

Цариброд. Нар. Пр-hдставите.ль: А. Йовевъ

У'1и·

аем.лед-В.л-

му

съ

ПЪ,llно праК'l'ическото

1'ОД.

1893

ИНАУ

по,ложение

рзбо'l'ИТ-В по

'';';"'';.-;':;-

П р-Вд.ложите.ли:

пв:ономическо отношепие, Работната си.ла у llас'ь
е неподготвена да воли

:,

программата на

Гр. СоФия,

ср-Вд

Сl1ециа,лни

ОСI~ючите~но

!'._

ще се ПОJТИГ!IЛ'iТЬ са'd:И но се6е сп още с.Аtдую
щиrt резу.лтати; 1) ще сезаДЪРЖll CMcltOTO на
се.ление въ се.ло, 2) ще се ограничи раамножа.
ваноето на УIIIствения про ..lетариятъ, 3) ще се
повдигне др-Вбното ванаn'r'1ИЙСТВО и пр,

ролнотото б.лагосъстояuие. Но пашата страна с"
едно

дъ.

ниТ'В д,лъжности на ц-k~ото НRше пов:о.ление. за
ocb-ВщеНJ;Iе паметы'a на първил бъ.лГ!tр ~ки жур
на,листъ въ Ония особеннu тежки вр'вмена за
бъ,лгарина (1844) год.); ва туй ний съ ce-СЪРk

учи.лища, КОИ·1'О об-Вщаватъ го.л-Вми по,лзи ва на
въ

и

АuрИ.лиЙ

.ли ща. 1'08а ср-Вдство е употр-Вбено съ по.лаа ОТЪ
другит-В държави и отъ тамъ е пр-ВминЛ'i ilO И у
насъ. Въ вашата страна Иlllа нtь:о,лко такива

намира

ата

Това ПР-ВД.llожение е една ОТЪ най,прият

йкономи,

и

А.р

юго-аа

пр-Вд,ложение отъ пеги да се праздну~а

3· й

ВЪ най

на вем,лед-В~ието

на

КЪИЪ

Фоmunооr, въ Смирна.

въ ПОk

испитанит-В

стрилта СЛ'i съотв-Втствующит-В

"':...::;... : ;

Ua.i11>

сж дв-Вт-В наЙ-г.лав,

сам:остояте.ленъ

Посон:ата

4.

с1шеро-истоreъ

ната ото nононваньеmо 'На

,,3al>OHO-

o'raaAa

оrъ

i

. . _.~ .' .0" "~, ,-Г"
.;.:.:~~
-<'"·,:-,···П"::-:-"".~·",;;~,~~""
-- ЕАiЙt' от.лична IIIИСЪ.лъ се е Я8и.\в.:·' ВЪ

'.'~

,СТВШ:J

Въпрtl'И l3СИЧIШТ:Н добри грижи, dеIl1.леА-В·
да

на

отб-В.лtаu.ли въ в'hстнин:а си. Въ 7·Й брой: на
казаrrин в-Бстникъ ПРО'I,еТОХме съ пъ.лно удово,.\

.листо въ страната ни продъ,лжава да бifiде при

-

а на Аругата

полвявавьето

Господа nрtдставumмu!

индустрията

.tъ."

ре;Jаrщията нав. "Юго-3аnадnа Бмгарuя'.lo за

отъ

и

Фалшиво чувствоиз,лИ1Iние

Най-с't;верната ТО'1ка на праВ'ОЛ'iг'ь.лнин:а с ·на.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТ'1i.

а

"З,ли

,-,мира при устието ни р. Искрецъ".

ва с?>вдава'Ние(?) и nодигаnие(!) работн/~
-чеенu ме.меnrn'О в?> Б?>.лгарuя"'.

ужасаЮЩII равм-Ври. А тия

,

периметра би.ло
правожг.а.,л Н:'Ь,
ДЪ.llжината на който на едната страна е 2 ки

llP0eJ(T'O

IIIИТИВНО,

отъ н 11:0.11

У:етемъ ВЪ в, "Юео-Западнй Бъ.лrа .lя":
"Министерството на ФШJанситt е от 'и,.\о
Пространството

СоФийското.

-

то се аастраШd.ва

oc06eltH' въ

800 хектара, а Формата му -

откриЫi.ТЪ

к,лонове

~y

JН:И'
.ли
-Вз
ара

своБОдllО'1'О си вр'вме по' оаи

I окрЛ'iГ ъ.

защото знаемъ, че г 'нъ

м-Бсто

уб

и ЛОМ(I,ШЕIО' о

ВЪГ.Аища в ь M-ВС'1'ностъта

t

журна~ИС'1'llчески

съоБРIl~~еIIие

при СМО Свогъе, Ис~рецrl~а око.лия, СОФ ttски

- Съставеното въ СоФия .i10ВАЖИЙСКО Дру
же\·.Тво "Соко,llЪ" съ една, покана приг.ласява
,IIюбите,лит:R на .лова ивъ Rняжест,JOТО, да се
вс-Вко

Хllгuената

1 KaM~1eH ни

Димовъ ераауменъ човtкъ.

Сl'рупиратъ въ

110

I елъ

еШ1А еМ И'lеС1l:а п,лu друга бu,л-Вс'l'Ь".

•. \
I .лометра,
,
страна е
и

пъкъ,

C,.\-ВЛУЮЩtJТО

на'IИНЪ въ ПО,.\за на насе.ленисто,

Ний мис.лимъ, че А.лъжнос'I'Ъ гражданска е

да сж

Аав:нiъ

простре този за пръвъ

СТНА по[нr по Оффlщuа.ленъ редъ с'внн:а отъ съм
Н'SЩlе АЪрХУ ВlIIIОВНОСТЬ'1'а на вече об IЮtJНи бъ.л
гари, Оqав:вам:е, да се в:ассира въ Върхов. Сждъ

ще Уl10ТР'hбlJватъ

да

IIризнаемъ, че бъ.лгарскиЙ народъ е отъ сн:отовз

то реДaIщилта мис.ли да

общес'1'В

изработена

пар.1аментарни дебати. въ които взех,'\) У'1астие г.

пр"мъ да ДЪРЖИ пр'влъ насе.tе[шето

с.луqаИ'l'-В 1 wогато

отго"аря по ПОДОЗР-ВНlIето ни, в'\ че е I~Уl1еиъ.
Той полдържа, че ПИШtJ са.мосmонmе.лnо, а не
"смар,лама". Много добрt; но може .ли самосто·
.Rте.лна съв-Встъ да каже, че изборитt на 18 й
IО.лш!: израаихж народна ВО.'IЯ и че ТоУ>аи воо'\я

прааднуванъето,

тестъ, ра;Jби:ра се, ще има за Ц IMb ла не допу

се

вание и пр-БДlIазваниа 01'Ъ бо,л-kсти. 1'1/n с
C1~ напрiJ,ВИ.tи добро ВП8'lа'меНllе и не с,у"
шени отъ по.лаа да насе.леНlltИ~О. Н,ато О'l'б'
Ba~Ie TOBf\, над ';ваме се, '{е и другит-В ,;t s

та не е чулно,

че не мож~ да се ~рlпиr,ува и оборва. Н'.tй
AO?l"B бll' би.ло, аЕ'и, на '1ео'\О ,съ 'rifiЗИ де~.лара

на

пО-доОр-Н. да видимъ по' напр'l~дъ и
'ra д'\ разб~ремъ раЗМ-ВРIП-В, до в:ои

,л'ВН:lJ.рь въ Орхаllие г. Д·ръ lIауичеоъ е 11>,'\~иqни

по·

реда

пр-Вд

в-Встника ее об-k

пох .лио

ни

Н'hщо, ~oeTO аас.tУЖВ:l да с,е ИС[Jъ.лИ~l!а отъ
ВСИ'1В:lIт1I .л'Sкарп. НОВОЮ.\3IIR'IеНIIЙ 0l' 0.'1 ICI~И

8ВЛВIJ.ньето си. и, лtпствитеJlНО, ТЛ'iзи деН:.IIара
ция е много сериозно и оБАшс,лено нtщо въ

BctKU HanpalJ.JIeHUe

Мlt&и ер

q",

върху

запитвания по

КНИ1J' овно
реФорма,

специа.llната КОММIJССИn при МИНИСТtJРСТВОТО
на Народното Просв'вщение, и ла се. обмис.лlifiтъ
ср-Вдствата, qр-Взъ които общес'J.'ВО'1'О би MOr,110
да въад-Вйствува върху раар-Вшението па прано •
писния въпросъ. О.raНifiХЛ'i дъ.лги, но напъ~но

въ КОАТО

П, "Свобода" по с.tучая, като се сърди на
с~лиит h С'Ь своя обив:ионевъ суратъ, съобщава,
че 1tPQI>ypopr,mr, бя,лр uротестира,лъ 11 че обви

"Съобщава

О'Г'Ъ

npCHM ь възраtI'(JEJlН1. Че нiНfU,ло рус
- '1'ова' е п,лОСI,а дума, конто не с'грува
ни ~y..ta ТЮТЮIJЬ;
а до като н-Вма сериозно
възражение u КрИТIII~а пб съд J..ржанието U, тя
В'Ь СII.лата

таюltщ ;с,;l 'IВИ

Четемъ въ в:· ,,;)в060,\а « :

-

СОФII.tU

оетlJ.l3&

Въ

ЕЕ~Jархътъ.-Подобно съобщвнпе "Своб. а но"
HtreUJlKO пжти направи, но "СвоБОА}\" H~ вед
нъжъ не о:rговори, а пааи [f ь.лно мь,лчаf.l1l !

да ГОВОРIIМ:Ъ по тл'iзи цаll

Kafl:'Гi>

съ ~)И~1а.

С~IIЙ С ьв-В'1' Ь Р I>шU',лъ, да ие Д<Jпуща ()T~ Iва·
ньето на Св. (Jинодъ, IIIВ Н:llрЬ да настоя на 1" • Б.

ковисткiJ, дек~араЦ(f8,13ащ')то съ BptMe bl'i. иау'I'
ваХМд

бе~. ~o

BC1lKO

~Своб. О.лоI3О" съобщава,

-

сме говорили аа Д1НIIИС~И'Г-В и аl\с,л'!нrенu пос

Har.teAHo

t 1>б

Фщст«чес~аmа с/ца па иаРО4а е за в:он'ъ,!,:Ь,:

H1IMli! С;J,мъ в. "Снобода" ГII ,lщ,iJ,ра д'\ се оба

ц.а.'1'ь

иас.л'Вдваиье, НО ии' ,соо
1
cmaoa,JIo.
I

ние, ваЩQТО осуеТЯ,ваньето
lIа вс-Jжо JtI3ИО ез
aal~OHIНJ не МОЖt;J да 6,1'>,\11 hрВстmll.ленИё, iI!-i, :ll'!.

ги

говори

за
1'ж:нl дума,

_

Срнщу)

да растугliYiТЪ бюроти, н:ато

BaJlO

Aldin, а ПОМ'!> не му лош 10 добр-В! ]НIIОГО п.а.ТII
:гжаки

би.ли г~асувЗJlИ.

0110редъ Н:lСЪ, АЙТОЩ,lп-Б гражданИ

в:ааваШtJ, че

им:аш,з, а, сера



оu.ла [~BaHьeTO им ь за

РУССОФЦ.JIит'h ще С'Ь3Д:1А~Тf> Ааllас'rиtlt:Jс~а б\)рба!
Тогава, ПР-ВАII лв:\ ~ll>ceц'~

H~ еж

uBCJtv4eanьe 'Не е

. • .... -

16

на Княза и аос.л-hдваJlЪ отговоръ, че е пр!\> но

Д3!мараЦIIЯ'1'а на Ц'ЩI,ОВИСТИТ в въ
Бъ,лгарил се пр'!ще'Iа'1'а О'1'Ь пtиtO.шо в'НС1'ЮЩII.
HHTep~ccaъ е в. nСвобод'\" ПО т,~аи леlмарация
'l'ой [,I\Зва сега, '{е руL:СОФIЦII В,Ь J:j !..JIl'ари л UОЧ'1'И
н-Бма! А когаТОШIШ~Ш~ ,,Е,,сnл,оатацuята С?>
u"teтo

Д~IIИСlIIlI'ЪТ ы

d

rOAUIIIJ..

вече О'l'Ъ Мllи.а.,лата

се:, ро

кандидати по с,

конното съставено пр'sди OlIp-Вд'IМtJllюt ' I съ
бюро сж се оu,лав:вали граЖАани о[,о,ло 30, ШU

ol'A-h оБЩlIната е 011е

да

C'II.ITaMe

се съмн'вва, защото МПО31НIа О'l'о'В.л'];эа(JИ, '1~

праВШIЪ пие, бъ.\гарит'В, по унраВо'\ението! Г-нъ

упраВИТСJlЬТЪ не облснява

щава

б.t-ВCl~авата

г.ласа, въ ТО'1ностьта на IWИ'1'О

G1 ~T. за расходъ! Ц t>.\и Ы2,6Н ~eBa Прl1"ОДЪ

Но з~щото въ

вори.лп.'вь депл на избора ОЩJот:ъ7-7 1 /i аса

кара,ли праВИ'1'е~с'rвеllНI1Т'В

7870,Н .\саа и 60 ст. за ПрlI"ОДЬ 11 787,0J.l ,.\.

на н-Вв:ои

.ложениетО сп

и

правописната

o'rb

Редакцията на "Югозападна БЪJlгария" ни

иска отговори

IIII'1'е ..\lН',НГГ!iU

с'!'Оо'\I1ЧIlU'!'U
о'гносите.лно

е ПОЧ(J.ла и съ особно печатано писм".

ПЛ'i'Гъ

оБЩIНIСI"I с~ужаЩII. Съ това бюро сЛ'i

ГОДИШJ. TOiНl бюджетъ ИЗВ~Д(JЪЖЪ е порасъ~ъ на

iJ даваме прин

Цllпиа,.\но мн-Вние: да се правдиува,

BU'I'MCTBOlnO

сутриньта (ВИ'НСТО по 9 часа) се О'1'В:Р~I"\О i би
рате.лно бюро отъ иаUlfРiJ,Те.ли циганu О вЬ 1'11

189:! гол. е бlfЛЬ 214,400 ~eBa

раСХОД\lll1l -

На 2-й Септе~ ий,

пр-Вди избора, око.л. тамъ нача.лнив:ъ CB~ .л'ь
граждани и ИМЪ обяви.лъ /(anllUllaTItTIJ ни а

ПРII пр-Вг~ежданьето на До/(.'!ада зn
С?>СТОЯlще'I'О иа Б!Jргавсю!я О/(Р,r.г?> пр-Взъ 18921НН3 ГОДIIIШ наМ'нрихъ[е пъ табмщата
за при,

11

у.

чихме подробности, носж много лълrи, ~ не

_

НШI бюджстъ за

По градск:ит-В избори въ Ай'rос'Ь;

-

це ПРИГl'ъщаме ТЛ'i8И ДоЛ'ьжность

81

"

Бургазсв:и Нар. Пр'hдставитс,llЪ: К. Попповъ,
ПОДl1исанит-В

Аържаме

ГОрIIИЯ

народни пр-Вдставите.ли под

законопроектъ:

ЧоЛ. 6. Поrр-Б1ниТ'h вени за чиФ,лицит'h и
T-ВXHOтit СГрЗ,!Щ, както и аа раБОТIМНИЦИТ-В, ще

К. ДIIНОВЪ, д. Георгиевъ, Стефановъ, С.
Манчовъ, Г. lIеневъ, Ив. Стойновъ, В. Поп·

qа,лото на учебната

ГраДlIнаровъ, Н. МQI\['1И,ловъ, К. Вмевъ, П. Вър'
бановъ, К. Пасr,овъ, 'Н. Ве~ичв:овъ, П. Стамен·
ЕОВЪ, Т. Шунтовъ. Т. Г. П-Вевъ, В . .х. Ка.,чевъ,
Н. К Думанов1о, Хр. Ив • .i1 -Вн:арски, К. Стаме
новъ, С. Rассабовъ, М. С. Марн:овъ, Г. Анге.ловъ,

се О'l'д-Б,IIЯТЪ отъ държавниТ'В в,.\и общинсв:ит-В
имоти спореАЪ t4tCTOTO, ,а самит1J сграли ще се
ПОСТРОbl'i.ТЪ ОТЪ МИНhстеРСТRОТО на Общит:R Сгра
ДИ по укааанието на И-рството на Нар. Просв-Н
щение, които тр-Вбва да БЖАifiТЪ готови до на

Ч.л.

1894/5 година.
7. Отuущатъ се ОТъ държавното съ.

кровище по бюджета

на М-рството

на Общитt

Сгради пр-Взъ 1894, г. аа направата на сградит'h
:и ПО~УI1I,ата на пособия и инструменти ва чиФ

~пцut.t U fа.БОtJМПUЦl1t'h

u1>ta'i 1894 rOAIJ""

IIОВЪ, Г. Rарамаждраковъ, Ив. Ха.ла'Iевъ, Кара
I,о..'tевъ, М. Ивановъ, В. К. Хо.леви'IЪ, К. АII·
гмовъ, Д. Н. Rарагьозовъ, .любомсI'И, д. Коа
IШ'1КИ. С Rа.лендеровъ, Г. Дан че въ, Ст. Rа,л
чевъ, П. Ши.левъ. Ж, М.ладеновъ, Г. Rовачевъ,

А. Са.р4S.иваповъ,

Т.

ral'eB'L, А. Х. С1'еФаНОJ31;J~

Брой

R\

!I~IEPHO,MOPE"

-

и Аа

са

I10С'ГШ'llе

жеJlаемо'го

Щщвопиено

един-

,

СТВО;

I PQJ.'Oatt,

2) Да па:ЩI\ЧllеАна шесточлепна деПУТIl

ция, конто да пQлн( се тая реЗОJllОI~ИJI

l'-НУ Ми

1JИСТРУ ва Народното Просв1нцение".
UЛ'I'ДЪ I~aTO се потира 11 се прие тал резо.

J1IОЦИJl съ Ш,J1аМЛЦ[JЛ,
1JO~IeH;Y,Ta'ra

въ вел

избрах,у, сс за ЧJlеПОБС на

депутация, П}J1JДJlагаВII

ОТ'Ь

бюvо:го: 1'. Г. ИВ, Ев, Геш~въ, Ив Вазовъ, ,,"ръ
Аu.псв'ь, Ст. ]Нихаи.ннзсшr, Х l' IIаIJЛО~Ъ и Н,

!.lap[~OBЪ.
ВЪ3J10~IШ

Като облзаllОСТЬ

още:

Аа зuаlШ

IJI1, депутацилта се

устно ходатайство Щ1i>дъ

1'. :Министра п!t 11арОЛIIО'1'О llросв'.I;щевие, да по
ВИlЩ

пъ

I1С[Щlш'га

НОfЩ

от'!> lШll"'ОВIIИТ'j.;

11'};KOll

праnОШlеlЩ

коммисеllЯ

ВI1 нетерuпи.

Сл'вДъ 'гова събранието се разотиде, въ 6 1!
ча(>u СЛ'НДЪ IIJlItAIli>.
2

---

,IЩИТ? праВlIте.\етвото зар;у;.'1I1.'lО, .110 не

сс

занимаемъ

JlI1ЧНОСТЬ),

на бждз>щата

ИзбраIШ1"h

-

·l1аченъ

да печати

ПИl:ма,

които

ОТД+'ЛllИ

сти Ilоже.лшrt'iтъ Аа СИ разм1>Няватъ.

лично

За такива

пр1;ПИСШl има~lе м'всто l:aMO въ о'rдi>ла за обяв.
,IIСНИJIта, съ ОПР'ВА1м,снитi> таIl:СIl. Най, 3<II,ОЩIОТО,
което Г. Драсонъ е Д.\ЪЖellЪ
да СТОО!I
ако е

.,

поз~е.ла,llЪ да се опраl3дава пр-Бдъ нас'.Ь

и чита-

'ге,..\итi> ВИ, е да дале направо оnровержеuие та
~
тогаз'Ь 11 НЮI ла ВIlДИЫЪ отново, какъ и ва как·

'

вечсрuнн:а

и

реЛИIIГОТ'Ь

и.ли

ЕДИ1l'Ъ

-

ТЖ3И

вечерь

пише отъ

градз

съ

~,tзО\)рНО

Il~С.ло, както 1'р1>бна,

KOn'!'\}

вече 'се

за да I10срi>щне

ПОЛВIl въ o:Jъсi>АНИЯ

pacno,,\ara

ca~lO съ петь лi>гла, че и

държани и

запрi>тени

очаКSlI.ll&та епидеыия

С~учай. еНетаl\;l'И~IIIО.

аа

говарямъ по туи, не го

та~возъ

за

кой'го

За чистотата

на града

зас.лужва

да похва

.лимъ RьxeTCTBO'IO. Очевидци сме на усилнит1;
му ГрИЖИ, MaI,apb 11 сраВНllтелно СIC.diпички. 'Гова,
впрочем'ь, не значи, че RMeTUTBoTO е направило
всичко по чистотата. Иыа още много работа то
въ ыах.литi> и иска се ,Illlчна ревизия. BU'hKa сед'

:Море"

пише

съ

единъ

и

СЖЩИ

тонъ

за

Аадевъ

пuдаръкъ,

както

казватъ, отъ

Бихме желали това да не е истина.

_

Ний сме Сa'iЩI1т1;, КОИТ(I прi>ди една и

повече ГОДИНИ постоянно НlШИрt1хме J • да

се съ

стави И:ЮСЬ-l,Ю~Ъ '1'ърговско параходно дружество

ПО Черно море. ВЪ една отъ стаТИИ1'i> си по този
проек1'Ъ, ний се изразихые, че каквито и усло,

вия и ГJlасове да исн:а правителството ср-Вщу

своя'га помощь кЪм'Ь дружествОто, Аобр1; ще е
да се приематъ, защото нъ с,у,щиость llикаl,ЪВЪ

стра хъ отъ правитеJlствеlшата Haьxi>ca н'Вма, а,
наПрОТIIВЪ, тал

HaMi>ca

ще БЛiде гаранция и кре

дитъ за дpy~~eCTnOTO.

И, отис'гина, до l~aTO ц1;льта

е да '.1'ъргуна,

да спе['у ..шра

на дружест-

11

l,онкурира

на ЧУЖДИТ'г, параходи изъ Черво ыоре по тър·
говиата на Княжеството,

не ыоже да сжщес'гву

ва страхъ отъ KaI,l1a и да е 118)11>С8 на

ирави

те.лството. :Може твърд-Б дов-БРЧlIва да се Г.JIеда

ва по.ложението на l\ружеството, ыю,арь че пра·
nИТС.1СТI30ТО дш,тува въ него съ сто ГJlaca, ЩО~IЪ
цi>.льта е търговия, щоыъ ApY~I,eC'1 вото е тър

.:IOI3CICO.

НО з.лонаМ врени хора

вапнтересоваПIl

J1И

ИJlИ

I1СТПНСЩI

въ д06рото на Аружес1'ВОТО

сега нс може

да се утвърди

хора

ПОJlожително

пръС!,атъ новипа, доста серзационпа, че заминЖ

.ла'га за АII1' . шя 1\.омиссил по купуванье

napaxoAI,I

щlыа БJма Аа ~i)elt1e rQЖОВЦn 0~'Ъ воен,н,umv na~

ни

u ccpnOiJlto

t'.иа,

пристав!>"

ч.е

едино

единъ

обръща вниыание

на пеГОВl1т'Б

бръщо.левеНИJl" •

Ако помисли

интересующии

се

съ

ще. се съгласи,

че

"Черно Море", нито отъ

на

Ц

Може ли се равбра

.

НИЦИ; вм-Всто да казва, беаъ да го е срамъ,

че не обръща ВШ1.м:аНllе на ,:бръщоле
вения",-би тр-Вбвало да се ванимава съ
всъка мnл~о-много прави.'IНО СЛО'I~ена ми·
съль, да се cTap<te да убъждапа и дава
мнъние, ващото е органо па nравuтелство

ТО.

Щомъ пъкъ

на па'l'рОНИТЪ си.
...--- Тощr:.:...;нъ "UТГDворр'-веДRЪЖЪ'ва· ВИ
нжги

нърху моата

П. БобчевскиЙ.

"ннимателно да се проче

ВАРIIШСКА ОКРЖЖПА ПОСТОЛШIA КЫШIICСIIЯ.

е рабо

--

тата да TЪP(',ЫiTЪ врагъ на Еороната, а

ом д~22

i~ията, КОЯТО явно не е нито моя работо!

! За мене е се едно, какъ ще
погледне на съдържанието
на AelMa-

Гр. Барна,

филе за моя въстникъ,

Въ

съвсъмъ

брои

друго .

1225-й

моитъ

се взема нъкакъ съ "еначение"

и . се поставя бълъжка,

че

оппозицилта

ПОЧНiYi~1а да обвинява Ешша,

защото не

врагове ва Короната. Ваематъ се и франи

_
,

и

се тълкуватъ подъ

една въз

ПОl\стрекванията на nСв Слово" ~ЪMЪ

граЖД8НUТ'!; да ИCiсатъ ОТ'Ь Негово
Нисочество да сва,ли

К1i6инета,

Царско

почнаха да

lIонеже

на

I'осподарь'rъ на

странаТА'

не

политичесr,и

ДОI>:ументъ, съ важно значение идостоина
ва ,вниманието

.... Авъ

на

читатели

и п,'ртизани

.

сыlъъ билъ испждеНЪ,приставъ,

вЪСТНИI>:ъ'l'Ъ

ми ;нъмалъ никакво значение,

не I1ръдс'гавляваJIЪ НИIщго
въстникъ,

1 Е,

добрЪ. l\:ои

противепъ въ възгледитъ си

съ !"ОI30бода", е добъръ? Опоредъ "Сво·
бода«,

ВСИЧIШ,

КОИТО не МИСЛЫiтъ

l>:ато

него, не еж добри, мръсни еж, нечестни
сж. В. "Онободно Олово" билъ нечестеlIЪ
органъ

само

на

двама,трима

терссующитt

1'.,

т.

бll~1Ъ

да се

npO'ICTe

вниыатслно

то на в. "Черно Море", брой

антрефи,..\е

79,

страница

въ което се расправл за о'rговора, който
Н. Ц. Височество l'осподарьтъ
е далъ па

2,

Шумненската бпраДЖIIIIС1,а депу'гацил. Го

нори се въ това аптреФII.'lе, че

било доказа

НО, KalfBO упраВ.1tJНИG'rо нз Г. Ста~lбо",ова е
незаI~ОННО и ПОСЛ'НДllитi> избори не lp'hk

с'гавлявали воллта на 'народа,

И

понеже

всич!,о това се би.ло изнес.ло ПР:ВАЪ очит1;
па Господарътъ, а при все това 'Гой
въ отговора си КЪМ'Ь депутаЦllлтадалъ да се

разбере,

че н1ша наы1;реIIие да fJваля пра

ВJIтелството и да растуря камарата, то

това

отъ

n Черно Ыоре" прави заКJlЮ'lеlIJIe, чt!
Н. Ц. B.I1co'Iec~J3o lI Т1Р:ВДЦО'1.11та еАЦО Стам:-

ва

отда

Оl":Р.diЖНО

У'lИ.1ище

нъ

по нсявявание

да ИВВ13С'l'и

'Ю

3

па

произведе

отпово

на

15·И

на ин

Ное:\ШРllИ

слъдъ обtдъ,

слъдующий
ТЪРГ'Ь

день,

еа

t:Ъ пе

ще

се

това.

Отоиность'га па това ПрЪДllрИЛТllе
възлиза приблизително nfl, 46,596 лепа.
ИСlсании залогъ е 2330 ~1eBa.
ПО~lIШllТ·.в условии, смоВтката, въдо
д.омостьта еа едиuичнитъ ЦЪНИ и планътъ,
могх,'гъ да се IIИДI.<YiТЪ въ НСЪi\:И ПрИСi'l-,т

11

час'Ь,

въ I~анцелярията

на

ЕОllШИССИЯ.

ва IIръдсiдатсль:
за Чл.~ОеI>:ретарь:

М. 11етровъ.
Ш. Хафузъ.

Нелидовъ

охъ, МНОГО MpЪ~HO. Нин:ой, шшои в-Яст
НШ:f'Ь вече не е добъръ ва пОвобода", а,
при туи, прЪдстав..ьте сп, "Овобода" е о
сТанiY>.~'lЪ въ

се,

часът'Ь по

Постоянната

"Новини"

TOl'O

ВаРИОНСlсата Ol>:p. Пост.

реТОрЖI>:а

стнен'Ь день

в.

21·И

ПОСТРОЯl3анието

съ~'rоя,

ияа честь

министри"; в. "Прогрессъ" билъ на едни

нъмало;

8а

не

па I>:ош~уренти,

"llСПtY,дени

. орXLtН'Ь, на ·.JI.ерт ..щи Шоповци и Хранон
ме, че подстрекваНИJl1'а на "Св. CJlOIJO" да
ци, на "чернокапецъ" Еreзархъ и прч. ;
се даватъ жалби Нему, . ще AOBeA.YiTOЬ до
n, "Черно Море" - на "ИСПiYiденъ ПрIЮ
та.мъ, щото НtJудов.летворение'rо на '1'ия Ж~JI. .
танъ";
в. " Ба.'lre. Зора" бъше на едни ..
бп да СЪВ,2Iзде еА110 про'I'.lIВНО настроение и

JIIIМЪ

вдание

1\:ОММИСИ51

едннъ

обръща JШ ыровuйй Сii'iдfiЯ, ний пр'Вдвидi;х~

искусно незаl\ОВО.llСТ..rо про'rиl3Ъ Господарътъ.
'Гова се и случи.' За ДОl'азателство тукъ ще
прпве4СМЪ не Н'БКОЛ ОТА'Влна ЛИЧНОСТЬ, а,
Боето е още по [мо, единъ в1>стникъ. (Ка1>о
тъй? Не било nоmд'iJ.лна .лuчносmь", ами "е
дин?> в1JСТНU1\?>Ц? Че на-.ли вuстНU1\ът?> с
на nисn,nдеll7J с,кдсбен?> пристав?>"? 8ащо мо.ли
тс да сс 1!рочеmе вklшате.лн.о? - Б-й) Ыо

пръдприемачь

I~aT,'O журuалистъ,

на

ва

съ таина IСОIIt>:уренцин,

нопо

както

ыоже Аа се

назначении

гр. Пр"вадия,

"ИСПЖДeIШ отъ l3исшето уч[ыище учени
ЦИ"
'tI ва туй нищо умно 11 добро въ него
ний толкова Пa'iти пр:hдсказвахме. Поuеже.
даватъ своит1; 07'рlщаmе.лн,u п.лодове,

22 Октомврии '1893 год.

раЦИЯ'l'а, ващото нито съмъ партизИоUИНЪ,

нъте се два-три броя назадъ, въ сжщия 1 нито llЪЩО ме боли. Авъ гледамъ на неJЖ,

отдълни

~.-

ОБЯl3ЛЕНИЕ

се

въстникъ, И вий ще видите друго антре

личность.

щолевения! Тъ ('ами обръщатъ внимание,

като дerсларацията

низто и на иностранния печатъ.

го прави, положи

а пры1скаa и рита по ПРОИЗDОЛЪ, като
нъкои истърнанъ, бевъ друга ЦЪ.1Ь·· и
напраВ.'lение, освънъ собственното благо

търгъ,

въстникъ

не

телно и ясно е, че си е сБЪРI~ала I~OH
цитъ и че НЪ1lIa възможность Аа обори,

вание на

Обър I

"иепжденъ еж

ПИШ?iiТ'Ь и да 1IIИСЛЫiТЪ български поддан

щолевение"

внима

на

пакъ топа

-

този начинъ съ способнитъ колко год..ь да

да" въ отговоръ, И то llривуденъ, слъдъ

обърнж вече

"исп~денъ

"Снобода'~, ВlIlЪСТО да безобразничи по

nUС1Мiлеn1>

Ав'!> имъ дава:\lЪ цъла nрогра.м.м.а на една
д? 'c~гa опасна партия, а 'l'УИ било бръ

салtQ тъи 1I10жеше да се откопчи "Овобо

еДИlIЪ

"испжденъ кме'гъ",

да не се обръщало ннимание ПО деклара-

пръдмъта читатель,

яче наджхано.

на

и I~aI~TO ще тръбва нъкога да

де6енъ приеrавъ", а е отъ партия и е
Вl\tзла в ь "Черно Море" само по довtрие
въ честната служба на IItстника.

те" бр ьщолевението му, когато

се

органа

н-Вма нищо общо съ слуqая:: Деклара
ЦИАта на Цаниовиетитt не е нито отъ

Защо ТоЙ сериозно иравите »фа1>m?>"
10ПI?> "Черно Иорс ? Re'Jlu Ту1>?> той ви уй·
дпсва на C;H:VT1>ama, а ссга-другОЯ'tе ~ - В-Щ.
I

сх.tЦtJства на свЪта.

хора въ БъдгарllЯ.

не се обръщп. вшшание н на органа

вото U' иВСМУ1ЩНО ив?> прости, ваше sа1>.л'Ю'tе-

j1tue?

на

lIlИНИСТрЪ"

не

бu.л!> Стшt,к.л!> враго

щ~

lcaBa-

че шшло даже и по маЛIСО отъ мене

мание

дa~>:e МОЛЫiТЪ

_

наПОJlео[щ не БИJlЪ раздадснъ и до сега.

раВСЛiД

Оl:танаЛII

защото самй:

не тръбва да обръща внима
ние, ~aKTO не ТР'nбва да се обръща вни

пр:ВдстаВ.'lJ!ва никого. CJl-Бдова'l'e.'lН() не 'грi>б-

можно сериозна форма и тонъ. Ето, на пр.:

14--15

се

lIIeHe,

приставъ"

н:Вма никакво значение въ България и не

МИЛдМИ, обичната постелка на холерата.

Jli>двий

'гоже

и Ешrо

или часть

бод:~", че органътъ па nединъ испжденъ

ние на неговитъ (на' Черно Море") бръ-

свалялъ г. Отамболова и че се спечелваJIИ

8а переопела на треповетt отъ J1ИНI1лта Руссе
l.!арна, не АОСТИГ8J1И до СJlужащит:В. Тъй, пос

KUIITO

и

си

непрыl1нlIоo

Най сетнъ, ако се съглаClЖ съ" Сво,

е "Св. C.!\OBO~ IНIМИU.Н! една система, конто
'ъздава врагове на Короната и "Р(lДЪ ~жа
на 'Аа ГИl:Ъ3ДЗВI\, (КО.7ll1:O сд,РО! "Черно ~"'I(I,
'с'С т, е. "исn,у,дений с,кдебен?>nрuста6?>"
сmава.л?> враг?> на Корона7'аl Ка!>60 стращ·
СJiдебсн?>

обнародва пр-Вди

Мllца по мах.лптi> 11 т1;хнит:Б УJlИ'IКИ,-НУЖДНО
е, щото когато л-Бгпе снi>гътъ, да не .лi>l'не на
нечистотии, та въ Марта да се ВИДИИЪ паIl:Ъ въ
Съ06щаватъ пи, че пари'1НИТ:В подаръци,
КОИТО Негово Царско Височество, сл.що и Н\JЙ
НО Ц. Височество Rнягиня Rлиыентина, прав'Вли

иовеч!>о

народа

си, lСОИТО

"ранс.YiДЛИI3И"

смьртьта на баща <;и, както и оза ПОJlИТИК~'

ва да

холерни

.л1;Юlритi> ИJlИ ХИl'иеническил тукашенъ съ
в1;тъ, но таквозъ е частното наше ~IН'Вние.

хж,

lIеуДоВ.ле'гвореНlIе· жалбата

.короната, а1>О лаже се сог.лас'БХJltе со г.луnа-

в. "Черно

та на ТрОЙНJlЙ съюзъ. В. "Черно :Море"

щО ТЪЙ и AOJlY, въ БJlат~ститi> м1>ста на граАа.
Ний расчитваме, че идущата голuна неПр'Бм1;н

тре

до тол

единственъ

има.,з.':В въ: всtll:И ,~Y'la.i'r ,Jщ,се-дрtДQ'.I,'iНI.:,~,.u~рJ!.~. такъвъ. .J:lJоБDAе'J/.~ в_,Двоб()да~?,
.ллватъ отъ ИСПii'iдений, приставъ БОб'lеВСЮl,;.Не тръбва, кавва, да се обръща внима·

бенно да П,llамне въ огънь отъ епидемията, а С,ъ

тя, пая втова барака на края по Дuбричския
ПЖТЬ. Не ЗIiаемъ, разбира се, каБЪ МИС.АIiYi'rъ

еа соб

ти вече 'почти пi>ма, но и до кол&ото ги

всi>ки

Т'Н би БИJlа ,40статъчна, мислиыъ, СЮ!О една,

може

народа

да I\lИСЛII

; Такъвu.е СИС'l'е~п.та НИО "Овобода" по
Море", който не пр-Бдстав.лява никOl'О, а е
'
ОРl'ан'Ъ на рдинъ испжденъ t\}hдебенъ прис- ,политическит'в въпроси у насъ. Когато
тавъ. Сега виждаые, че нъкои иниостранни I .виЖдп. , че може да Иlшл-Вче н-Вщо за за·
В'ВСТIIИЦП сх. сqели 'rл.аи статия 1'OaTO единъ: dлуждение въ сноя полва, "Овобода" си
ВПА'Ь декларацил отъ страна на ЦаНI~овпсти·i Сu'IУЖИ. СЪ ВЪ1:ТНИЦИ'ГЪ, като съ сериовни
Т1; относително Ti>xHaTa ПОJlИТИ'lсека .прог1
'
и
и
издания, а, когато не и уидиса
на
гаиР'амма . 11 О l' О ЗИ поводъ принудени сме да
'
кажеыъ и НIlII нi>ко.шо думи по въпросна- дата, - тогазъ вече не въстнИI~ЪТЪ, а
та Г.Аупава статил. Въ България Ц3.НII:ОВИС- върдушевитuлитъ имъ сж. :(Iаи-долнитъ

колто

случаи, споредъ естество'1'О на Т.Yi3И бол'Всть,
колто е вече многО БJlИЗСI,а до НаСЪ, А i.!Ъ '1'11."
1\.ЪВЪ случай поне отъ ранна про.л'Вть община
та ни трi>бва да устрои нуждни ABi> бара!,и
{,рай lIl1'!;1'i> еuоменл.ти М'ВlТIiОСТИ, За останжлИ

праВh\i

отъ

мание ыIжеe да се обръща върху ц. "Черно

аuгрижи серпо;!но за лi>гла. Ако ни нападне хо
.1срата, Ц1;Jlата гагаузска махла ще трi>бва осо

граАЪ

.

на тжзи статия, защото въобще ма.\КО вни-

JIИСНИlta. Градската ни община ТI-1;бва да се

и въ нашия

чи, обикновенния български подданНlШЪ,

СЛ'hДСГВllВ на

при

нито партии,

блазшжтъ, не пръд

I\le

пръдставлавамъ

rдов.ле1'вореЩI отъ Него? Нека »Св. Сдово"

U'ВII:ОЛIl:О деилеА[Ш с'гатил ОТIIоuително Ц<l.Н"
Ковиститi>. НИЙ" не обърнахме внимаlШtl

Ний се СЪГJlвсяваые до н-Бпд-Б съ г-на до

во ще се ПОЛВIЖ.ТЪ

без

до HeЫ'i.

.'j01'ГОllорiI само на този въ ПРОС'Ъ. А иий още
еДВЖ~l~Ъ' ще констатира\Jе скьрбнил Факгъ,

антрефиле:

.-:.

LOЬ

въ

AICO

азо С?>Мо .между

p..laUTJIT·1;

По дадената въ ВЪС'l'НИlса МИ Цан
в.'" Овобода даде

споредъ

н1;що, което въ

-

18начlt,

"Овобода" И, aI~oceгa СlIоменувамъ и от

гри

вече

1'1>

жалби

,1Jt,U6Itrll'б хора
HC-JLU
тои' ? Б й)
I'UИ.О тоже ст. пос.л'Вдна ..'Il1 съв'нтит:В на
pC,lOB01'O; ~ да се ои.Нlкват'Ь до Кияза мимо

и чсички други, ип. такъва ПО.'lемИIЩ· съ'

XO.JIepaTa,

Jl0.шуванье,

аДР~СIIратъ

,.~I:ЧНIIОСТЬ, ТО· [Щ(,IIО става съ п6-110СР'Вдl:'r
1~~НlIlIl"!; и . 110 ШL.ШО
раJU.Yiд.\Iшит-Б хор!!.,

въс']:'

виreн& и привикнжхъ, Ka[~TO lIрИВИЕi::l:ЖХtYi

наы'Б '.Uи.Нl

ГрМод ~ БО.JIНlща,

рО,\Ъ

ма

,

изл'nзватъ

ставлявамъ, слава Богу, 1I1Il~аI>:ВИ 'шстни
или партиини интереси, а пр'hдставля
ЩIllIЪ само себе си, прtдставлявамъ, ена

iI~ ШумнеНСlш'rt бllраАЖ[lИ, и да отожеСТlI1l
kЧЧ!lо(;тьта на IШЯЗu, съ н1;каКllа си неза

~'lично авъ, l~aTo "исПtY;денъ СiY>.дебенъ
приставъ". Раабира се, тръбваше да при·

ДСЗИI;ФСК. ср1;Аства, а не да се HOCЫ'iTЪ ХОJlери

вервдь

1\'1 се

..rал СИСТtша еДllllЪ В'ВСТШIКЪ

КОВИСТI>:ата деlсларiщия ВN>Тр..ь въ Въл~
гария (брой '7V-И),-,дп. БL'iiДЖ еаt>:а'lенъ

етреilСЮf ои;ржгъ. АописвИIСЪТЪ прi>поржчва Аа
се направЫ'iТЪ о Bp1>~e 200·250 лБГ.JIа ВЪ една
паянтова бараl'u, отв?>'н?> града,.съ СКJlадъ ОТ'Ь
ци въ градска'га

IIc-Б .. аleыJь

J$о.ва,м .~·~\Ja6:4~У,.Щ ..Ц_ '1'~

никъ пъ;\щ нраво да О'liI~ЛОНИ, именно дa~
ваньето м-Всто въ 8. " Черно Море" на Цан

укори

к'Ъм'Ъ общинското JшупраВ.1еlJие, че не се

__

/;~?~OHa'гa СIIС'ге~lа,

Потръбl3ало, щото еа исп~ьлнепието,

фраIl:'Ь,

ни

оrОЖ,\е .твн lа в 1ад Iчеството па Кпя

~ение·го. Това е а~лii'i H..1lr-БЛlIl:КJТJ с.лiц
~Тliие на ШШIIС.1еilата 01'Ъ неlIрШlте_tII'ГВ на

праiштелст

да

Нито дертове,

нито правителства

..

Н,пето..!и

ПОМОЩ[IИЦИ въ
отъ

11

на една ДЛЪ.IШОСТf>,· която. НИIСОи

81!2 часа. Форма за гоепо

са.llОЦI\ СИ. НачаJlО пъ

1301'0

11

Царско

!:a~[o случай съ

ICOBllCTKa декларация,

на mа'Нцова.лnа

ЮI прана?

-

:-юшо п llе.I:ШОШIO
на правrlТелството. А
"ч ерно ,~".1.'
море
заораня това,
въ увлече-

дър

ЗД В. "СВОБОДА"

lIыа.лll ио-точно.

да'!'а.

?"но е: ВСIIЧКIl добри AIMa по управ.\еНllе'rо
~a се приписва'гъ на ГОcJlIодарь'г Ь, а ВС1IЧ[~О

~a :cBOHTaCL1,~,re~u..

на почва се кр'lши nРltfClllе.лството ва 1'. Драсова
съ 1', Д-ръ Вачева, [,8[,'1'0 и КIШ:ВIl Р/.l;}ГОIJОРIl с,ъ

Офицерското Общество въ града НIII-~a

неотговорна ПР'БДЪ

,ЗЪ'ГЪ съ н-Бк3.[,ва CIl незаКОIIНО~ТЬ въ yrlpa-

км'тъ

ствепъ I~ефъ.

-

11

tят ь 1IfI1IIИСЧJ<tТ R,0т.\'Нлно 11.\11 СЪВОI~УШIQ,
'. 1Iе i~НJi3'ЬТ1>. Оощо npaBII.\O IЮRСТИТУЦII

~a

D

нн

па Нейно

о<:о(\а

!1 Свобода"

очи

ир..ьдъ свъта, Даже Ш>:О "Черно Море"
прЪдстп.вллваше само в'Ьвгледит'h на сто
панина cu-мепе-IСazсво отъ туй:? I~oiJ:
съмъ ав'Ь еа "Овобода ~ ? Не СЪ1lIЪ ли бъл
гаРСI~ПИ подданнИI~Ъ, че още и: българинъ
(да н-Вма н'вщо чуждо и 1IlрЪСНО И ВЪ бъд
гарщината 1IШ ?), не съ мъ ли саIlIOСТОЯ
теленъ бългаРСIШ граждани нъ, съ всич

!iIelCtI. сега "С 1. C..tOBO" са\1O IШД!I п.лодовеl'i;

б'!;Х~Iе' 'ci:IoilIe~

CJ31i"'AaHht;TO му - н-Бщо, корто I!
самъ тои не ОТI,аЗtlа съ н:азаНШl
Г-llЪ д-ръ
llачевъ 11' ощо, че въ туй СВИЖАанье е МОЛИЛЬ
ТUГОIЩ (Щ03I1ЦIll.неl'а, ,1110\ 1'0 АЪ1J~/{}hТЪ на ('..;Iужба
:u Т'В, Iшгат{) дойд;у,'L''Ь па I1..;1aUTh, слi>д
пала.
lIЬС'I'О на г-на СтuмБОЛОIJа. Но това г. 'Дра
сонО писмо не може да B1IAll
ко.лОIШТ·!;
на па
ШИЯ в'.БСТIIИКЪ, защото n ql!PIIO Море" не е наз
11}h.АИ

окр;у;.",на

l{п.рr. тъii съ дебели

НЮСОГО .•'J'I д+'.laта на УllравлеlIllе'rо отгова

Закона за

lИ'Iuта" ви МО.JIИ да обнаролваме
рдно негоно
ЛЩ:МО дО г· на д-ръ ВаЧClJа, по П080ДЪ на туй,
че Н'1> мив,у, ..ШЛ орой ыиыох'одомъ

)I~IIJНЩ()С:}10ве'lIlа"

н1,маме.

2G-й того се ПОJlОЖII Търже;,:твеНIlО

Бамысъ

равбпрu,тъ хоiщта OJ>:ОДО

Морс"

~О'Iе\~тrю i~IIIII'6'ГЪ IIЪ IЮII'ШО, въ "а&вото е
?IMO ОUВlIняваllО АО сега правителството,
1CI\TO забраl3Н, чс Кllязъ'rъ е nСВ'Бщенна' 11

та въ опровержението.

- Jla

"Черно

.8.\113:\ вече НЪ П.Yiтя да. обi!ИIIJII!а Н. Ц. НII

вll1nе.лсщвито, за да IlMaьxe ПЪJlна въра и пъ.лно

града iш сх. се УТВЪрДИЛИ
вото съ КнлжеСI,ПЙ У ЕеаЗъ.

Т.diЗИ

да. го

t;ъ ЛРУI'II дрщ

cItCI/IC.ltrt".

Rанимъ, ла се опровергае ТЖ,III мъ.лНа от?> itpa-

Г,нъ Ив. Драсовъ, Щ'р. ни управитеJlЬ
(ыо.шмъ Аа ви простЫ'iТЪ читателит1;, че се при
СЪ

еерио;шо,

но, ~Щ{) не се паЗIl СIIЯТО 'гърговеleОТО назначение

на Дру",еСТIЮТО, пр-БДliочитаме

НС1ЮСРUtiсmвсн.

'/f0I/l O Вalс.лЮ'lен.ltс е, 'IC 1/I0П Уl10брнва иодо{mа

само ако I1~ са ОП}JOl3ергае
катеI'ОрtIчес[,u 'г,у,зи
ХОдяща въ грала НОВlIна. НИЙ сме противъ нс'в
Ю1КI3II военни параХUДII, з~щото не тр1;бватъ и.
не МОГ;},1'Ъ С.JIужи '1'1; ца БЪJlгария. С.лi>довател

М'БСТНИ.

11 сега да ги заllимuеыъ
"HaOCIIO!falllle чл 11 отъ

ла го Л'ЬрЖII з:~ (~'ЬВ'kГIШКЪ,

аlЩПОJIерно еъбранпе е ~iаJlыъ,, аа Аа взеые 'га

3

датеЛL на ~aMapa е той? I~олко глу
пава тактика си е присnоила "Овобода"!
H~oгo прЪдставлнвп. в. "Черно Море"
- това вс'nкой разбира, а най-доб!Ув го

I.'e· M();{~e да не знае уrrРnllИТСJlната ClfCTeMI1
на ['о С га~lбо.lова 11, ,ЩО продължава още

~и възможнос'Гьт.а й, при всичко,
че 0'1'пуетншJТЪ за два парахода кредитъ отъ общото

Жавна БО.JIIlllца, ПОД'Ь името
ВисочеСТIJО, Княгинята.

l1уждаВ~Нlе

60.лово праВlIте.lСТВ() пр'hд'Ь о'шт1; па ц-Блъ

1Iаро лъ" и НОlfататъr~ъ' "Н Ц. BIICO'ICCTBO

J1at'aMe

IСЪВЪ параходъ. Ще

Стр.

J,":

~О,жеJlО,:Щ 1'11 ПР,о.кара
нрl;зъ' Бос~'()ра! 'Пий-'
'IO,iII пжrь. само ПР'l;даваие ИЪJlватаJ беаъ Аа И3

ОСНОRIШIl

-

,

нашата ~I>:урнаДllстика почти

самъ съ своя У:lIЪ!

, А много ли е B1l3CI>:0, ако човъкъ

е

бllЛЪ 'Н:l;т~ога сждебенъ Пр11стаl3Ъ ? И защо
нс още по niлсога секретарь иди по '1tосд:Ь

пом. про&урора (1887 г.)? АlIШ че по тови
пк,ть бll тр..ьбuало да почнtY~ и азъ '1' 'Ь й:
l'-нъ . . . H~, пе бивало даже и Г~HЪ да

се кавва.. . Отамболовъ бъше cercpCTapD
н'lн:сога, а какъвъ 1IIIlНистръ-прЪдсЪдате.1Ь

е TOlI таI~ЪВЪ, като е бп."lЪ сеlсретарь?
Д. Петковъ е би.1Ъ Чllракъ, бп.каЛСIШ '111раI\:.Ъ, раабирате ли? бакалски чи
ракъ в'ь ТулtIa I по-послъ Н'kщо, като
слуга ва хлъбъ, при г-на Александръ
ГОЛОВllНЪ, които му даваJlЪ ва хлъбъ

пари ва день, а каВ:ЪБъ-такъвъ прtдс'h-

~1~~;~~.s.t~S;!$;!.~~-$:l5J.rj:..J5J~*?;~S~1(~

~~1

КНИЖНИНА.

i~

па

;::

)+

Е 11 С тор 11 Я ПАТ Ъ Р rо в 1111 Т k ~

~

~
~!
f<i

В сичкит t

~I

нарОАИ

~

~

ок

)+

V
отъ наи-старо

Ао Анесь.

ОъсташI.1Ъ

B'ptMe

ctст

~

~

и падана Л. Пая-

~
>1-

ffi~ 'ГърГОПСI>:О
ДИрСI>:ТОрЪ па Държавното ..~
II ТРlш..лассно Учп.шще ~
lCOBli,

~\ въ Овпщовъ,
~

)>t

на скоро ще из"tЗ8 отъ печатъ.

+«

~~

I~нигата

ще IIма

повече отъ

)*

\.*

~
)+

15 15 печатниколи на 8-на. Цъна 3 лова

\~

~ ВIЖТЪ, нека се отпесж'rъ до съста·

!$

i<

JI\елаlOЩПТЪ

~

витела въ Овищовъ.

+<
+<

~

2-453-2

да си ЬYi доста-

го

)+
)+
)+

;::

;~~~~~~w;v;:v;~;v;;v;~m-ж~

Стр.

"ЧЕРНО МОРЕ"
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Абду.лъ

ui '

Хз.ли.,\опъ

и пжтъ, ОЦ13нена

Ибриямъ

Хасавовъ

126 .л 2) Нивата "Юсъ

ЯI:1Ж" отъ 5 декара, при еъс-Вди: Ахмедъ
Еючюкъ

ОБЯВJlЕНИЕ
ом

to-

ПОДПIJсаuпии Д. IСаuетаuовъ, П. Ож
дебенъ Прп:таuъ при ВарuеUСICl1И ОIСРЖЖ.
СЛ,ДЪ на l·и ДоCiРПЧС'lСИИ учаСТЪtl:ъ На
основание ч.л.
скотъ

1008-10..:'5

СЖДОUРОllВВОДСТIЮ

отъ граждан
обянлвамъ, че

О'.l'Ъ пос.л'llДIJОТО трпкра'гuо uуб.лИКуВRuие

пастоящето въ В. "Черно Море·
депь

въ Iсаuце.ларията

II

до

31

си въ г Добричъ

ще продаламъ nтории ПiYi'L'Ъ с.л'ВДУЮЩИТ'В
веДUШIСИIIJll имоти па Б~.,\(jеръ Мустафа

АХlllедопъ отъ с. ItуруджакюИ: имеиuо:
1) Нивата "ltypy-Арсfiс.у,II отъ 14 Aelcapa,
при I.:ЪС'ВДИ: Ибршuъ Хасапов'Ь, .мурпД'ь

01'ГOBOPHH~'Ъ:

Хасапоиъ, Хасанъ . Башвиевъ,

Георги ICроспепъ и пжтъ. оц+'нева 50 ',1-.
3)HuuaTI\ "ICypy-Аркасж" отъ 10 дск, при
съ~t,ди: Муратъ Абду.лъ Ха.ли.ловъ,

4015

rI.

Че6аЙ.-

меръ Оа.,штоuъ,
Ахмедъ
МехмеД()ВЪ и
пжтъ, ОЦ'ннена 94 .л., всички въ аеы:.лище
то на с, Rr)руджа,кюЙ. Т'ваи имущества

1

не сж ва.,\ожени НИКОМУ

и -ще t\e прода
патъ ва удов.,\етворение искътъ ва г. Оин

йирекиипов -Вренникъ на д. 'Еарагиовоnъ

отъ г. Варна ПО испъ.л, .,\исть ,Nq

17 Мартъ 1793 Г"

313 отъ

на II~и добричский
Иировuii 0&Д08, СЪСТО8ЩЪ се отъ 240"\,
.,\ИХВII и

др.

81

равноски,

ОЧ-ВВRата ще почне отъ ц-Вната,

I'O-

ято Ааде ПЪрВUИRупувачъ.

Интересующит-h СЯ Аа вождатъ Ii:ВИ-

жата вс-Вкий присжтствевъ день и ча.съ

"Геочери" съ три стаи ва

въ канце.лари.ята ЫИ.

дамъ,

Гр. Добричъ 31 Августъ "1893 Г,
1 П. Сж,ц. Приставъ: А. Капитанов".

3-448-3

по~ривъ

жив'hение съ

ксремидепъ

отъ

Камепо~

матеРЮI.,\Ъ,

дъ.,\га

Rрачки, надъ пея друга сжща

25

ВИСОКI\

2

дървенъ

метра,

отъ АВ.в стаи висuка 01'0"\0 21/2 метра съ
дворъ

отъ

еАИНЪ

ДЮ",ЮМЪ

и

К.,\<lдевецъ,

съ сжс1;ди: Вешев.ли Тодоръ, Вь.лчо, Попъ
С'l'еФннъ, Докувъ Паб<l.лж Ива пъ, Ба,\та.
а~ио"\у и пжтъ ОЦ1зпсuа ва 300 .,\ева.
Тъви кжща е uа покuиuий Терзи
rгрифОНЪ И се продава sa
исп.,\ащаuие
дъ.,\гътъ МУ RЫfЪ ку.,\а Ивапъ РаАоевъ
ио ИСПЪ.,\НIIтн.,\еnъ .,\исть

,Nq 3206

ивда

денъ отъ ДоБРИЧСRИИ МИРОDИЙ О.8iДIШ
21 ю.шй 188~ г,
Же",аЮЩIlТ-В да я RУПЖТЪ могжтъ
ЩJ1>в'Ь работното вр-Вме да дохождатъ и
Н8даватъ па, \Ъ оц.ънката.

Гр, Добричъ Августь 19 1893 год.
Помощ. Ожд. ПРИСТtiDЪ.· П. Ностовъ,

3-447-3
~Iktшm.iJойнu!'о,,,

