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по

11

распраmIТЪ

efI

'само 'Att. ве 'ИJ\fЪ

ФИ.1.0СОФИИ
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IШl'IГn.
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с'IЩIIЖJIИ да llИШN1'l'Ъ ВСЛИIШ
м,жжье, а пии ЧС'l'еы ъ ли ЧС'l'емъ, за

незаВИСИМОС'lЪ1'а

па СI'lДИЛllща'l'а,
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божата правда нъ правосждието! Но
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за'l'рlliж'I'Ъ

нравосждие'J.10,
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lШ
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БСЗll рав
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счита'l"Ь за най-веЛИЧСС'l'ВeIIНОТО И3~

брtтепие на в1шове'1"В! Нащо, пап
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ОСlшершша'l'Ъ

C.lЩ.ТОСТЪ'L'а на правосждие1'О, за .да
ПОЗ0рЫl'ГЪ себе си съ фШ\'llа 1 че. не
цару.ва v т'вхъ l1равда'! Нащо П}L'Ь е

сждъ когато lIрrJщлагатъ СЖД'Ь p'kшеll~ отнапр'lЩI) по IlОЛll'ГIIЧССIШ съображениа?
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lНЮ'~)l'Ъ

'1'1.x~
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.1J:И I'ОДIШШИ 'грудове, Но 1111 тр'};uв:t'l'Ъ

ltoii щс еЪС'l'а11И 11Ъ <:сло APY~I~CI.J'L'BU епс-

дружее'l'ВО

ВЖТРtШНИ
ЧСН/i
то

ан r1lnuJlltit It<'CH/II/i ЩI/l rJ'(jсlltltiЩU С. 1Ш8на
Никола Н. Караджовъ, 011I1; "р. Рисее, 1(0#-
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. ЮОО
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1'р, TUUU.ICII:OЬ (l'uc~IIJI) д<\денъ 1: IIОД'Ъ

с.у.дъ СДIIl1Ъ ~BPCIlI\Ъ, И.,
цullСll:О I\ОJllаlllШ (;С

Jit 'J'УЙ, че С'Ь IIОJlИ·
l\uшt.зва.Ю прi;СТ1iilI.Леllllе:

8-10 11рО
/fСЮIШ /Ir, .,и/;ССЦ1l, Л l.о.ш;о (;lI'f 'j'ЮI:IIRа АОlI:азатеА~c НОС11ОТIl.'Ш
на УЧII'l'С~'С'ГВО'l'О, щс да , ства у шte'Ь ~H<:: CItMO сврещ! 1[О у lIасъ е СВО
съuншштъ BC1]\II~a'гa ншршш на ВС.1l11ш'лt \ БОl\lIа 1>'Ь.l1'lIрIlJl • • .

l\а.ЧIl па 110ТЪ. НЪ нашит'н оеЛСIШ общшщ,

въ

C~HO СИ.ШО ep'RN.·Tn() тоиа?

НЪрlllЮlЪ. Не о до

l\IИРJl ШШllЪ 1Щ MJIIlI\UCTb,

llрОТНВЪ

Jt

П. Б-Й.

с~'а'l'ЪЧНО да llИ11l0МЪ
Хубюш СII, мuл l'UIЮ;

()собеНIIО у насъ, друже<:твата с;,-., lЮИТО

I

i\ЮЖНО

да lШJI'];аtY,'l'Ъ У'ЮШI хора <:амо о'гъ учи

ДРУЖl..\стш.tта ех, llaii-СИl'УрШI'L'1> ср1>,ц-

ще пи 1I0МОГНН,'ГЪ

иа Вр'НАа H'J>MH, но 110.1.аа'га е О'IеВИАВR.
Нс намира.1.И МИНИС'ГСР(П'llО'ГО ва във

и съ ВI.JН'ШII

НО св'вта Нl\Ш !lliого хо})а IШ'ГО
Мерджана и Х '
.'у,
рис'l'О, И до КОЛltо т'ь

C'L'l.1a аа ПРОВдИl'аньето и на 'гърговия, и
на промишлоиность, и па обраповашю.

се

коенж до ОСIIОВИ'l''k на ll'Ьп~)Оса: "На-

добр1>

защо

·УЧИТЕЛ. ДРУЖЕСТВА 8А НАРОДИО
ОБРА80ВА1iИЕ.

- -- 'L'yp-

нс

-'-- па б'JЮИЛIШ'l'а. Uега 'l~})1,бва да I.JЪШШСМ'Ь дълБOlШ,

Шll1 '10 ВЪЛl'арIlЯ о "богата и np'HI~paCl1a

Още .когато се оБВИПИХal ОТIШ
чащло тин дица, нип .казвахме, че
ще бжде "И пи'га1'а дъла II l'JIaД
СЖДЪ'l'Ъ

шiдна Еl!JЮllа ПС на BptllfC'l'O си If само
зd собстнеНllО llO-<:Ш'УРНО ОТllадваш.с.
C1.'OII ни на нрънъ

турСКа'га 1l0ДИ'J'ика.

ниитъ еитъ".
И 'гала юш'k:.ю.

i

IIыlъъ дРУl'олче: пе бива да сс лазва,

дю[ ДО туй положение
iж. и закопае.

за

дочно Нау}ш и Пикола Тюфекчиеви.
И RрЪВЫI1R па д~pa ВЪЛКОВllча се у
Довле'rнори! Удовдствори се И бъл
гарско'го общо' нсгод.уваllье!
Не пий

,кри
противъ

'faIШ03Ъ правосждие доtшра Тур-

Мерджапа и Хри

l'ОДИШНИ

и

и

заслужват'Ь" llепрtм'Jшпо б'JЮИJlltа

Дариградъ! Свърши сс- и сждъrг'Ь
ТУРCI\ий вечс даде дума'rа си: осжди

на см:ърть двама

'"
БУ.II'l'увалъ се

<:ОI\IШЛВЮШ,
lIJШ

11 рш 111дО UIШН стс

до I~OJl'l'O lIиii О'l'И/l,oХi\10, a-llронон'I,

всообщо обраuовtllIIЮ lЮ

ВСIIЧIш'Г'I.

въа)lЩI~IШ l1allpaB~lClIIIJ1. Даii'l'С IЮ'hlСIIМУ
"~H .ШIС.J1JI 11 р:ШUllра дЛ'ЫloZНОI.J'l'л'гI, Сl1 11

ИСIШТЪ

i IIt'I~a доНдс lIраШ1тс';I<:ТВО, II~Ш шtР'ГIIJI,
ес хора рШШИ'l'lI понс l~ОJШ(Н'ОД'1." хора, i JJ"ш.r~оii'l'tl ще, ;l,а ;;';IОУ lIо 'ЧуI ,бшllt И.1I1 :\Щlllll!
1СОIIТО ЧОТ;",'l'Ъ, ШIЖ,i.l,а'ГЪ l"aIС'Ь со съегаЩI,
lIpoHoB1'AIl, lЮ'ЮрПIl УЧII.l11ща, HcA'I,';l'
lсаюш ОСНОВIl се постапатъ, l\.аI~Ъ сс упра. I !Ш У'IIi.1IIща на Im'hIC,y,.,a;n, Uиб.Л.1IО'Гt~IШ на
влшщ ОДПО 'ГaIШОВ'Ь общеС'l'ПОIIIIО !ЧЮДIl'l'- J1v;\lОЩЬ, I~O.ll~OTO с в'ы.шОЖllО! 5И -- fi2
'1·

но УЧР'kжденио. Даи'L'О па еДIIlIЪ <:е.1СШI 1 oTupaHll урtЩI1 (~l;aClm) IШ ОДШIЪ негра

кмотъ, нuобп\о вuстъ, или ССЛСЮ1 е11СН\ОП- \ lIЮТСПЪ <:С.1СШШ'Ь 11 1'раа.:даНIIНЪ ,Ш, 1'0НIшъ, 1I~1И ПIIсарь, Н'БIСОИ l'отовъ устанъ I дшщ о ц'l,.10 JtjJllШ:J'U 1 lСС/СU )"Ш.JlllЩС, а
на спестовно APY:.>I\CCTBO, и т1>, едно, ll'h- I на ЧЩlllOТНШI
с'"
още 11 еllЛllО в.Ш
Jl[а да равБОрN1ТЪ I"a1~llo гласи 'устаы'Ьтъ, I юшо да чете 11 сс самuобравува. AI~O
и, друго, НС IЦN,ТЪ 11 да 1'0 lllЮ'ICТ,у,'1'Ъ 11IСВ1>~1\ОСТВОНllIl'1".Б
хора с'грашжтъ, т'.Б
попо до IСIJаЙ. Но '.r'.Б ще llРОЧО'ГiY,ТЪ 11'1·. но Сп-, 11CC шщъ .БС<.lЧУП{:ТПОННll l'OH'hAa;

UBpC!III'h1"b l~аlJа.ло 1ШJilt 1(и;'4о f1t,!;IJa 'IW

"7 U3UMallC отъ
l:.li,л"ьuтu, [,ост"

UAllllOЬ русClШ

;Щl.:.lУЖIJII

ла сс·

U'\ЮТНIIII:'Ь
.ОТ'Ъ

IJ рочете

Uъ.I1'арl.:Шlll· '1I1'1'lt'l,.,.II~·:

"Нъ_: шiIlИС'l'еl~Й'IЮ'l'О Щt..~~"ЮА'iЧ~'О JIpo(:uhЩLJIIILC СС' l1РЯl'о·rов.\лн~' ;1tpac/(T/i за раСlUlllЮЧС1J!l"

сто lIа У1lCбllата "рОРрамма II'J. nСIlЧКlIтi,=м",жски'

1'[lI\I\CII:I1 IIЪрВUllа'ШJlIШ У'ШJlllща НЪ lIыпеРИJlта
С/; (/6сждu1tЬС ЩlltЮI11ЙС('I>и оБУ'tСНIfС /IС/Щ.l>,tmt 6Ы:
It1!Шn/i/UI/f/l. от/; mltn учlt.tltщ(( нlt IJaнаЯ/ll/;. 3а
'1',\,.:111 f~'\;.H, вр" ВСII'IIШТ'\; j'раЛС1Ш у '1И.1 11 ЩII , l1p-hДо
II<J.Iaj'/t C(~, I\а (;С ОТUUрl.У.'I'Ъ 'о(;обlIl' ааll:LJl'j"ШllСЮI
аIlI/СЛСIIIIII, въ 1.:011'1'0 У'LCIIIЩlIт'j; ла 113Y'JlJa'r'}, 11

аашштъ, 110 IIduupa 11.Ш lIа l'UI\IIТC.HIT1> "МЪ If.Ш
111\ У'lII.lIIЩIIU'J'U ШI'Ь lIа'III.IЙ'IIO. ;J<tllaJl'l'IIT;, щ-в.\и
NI U,v,,\,y, тъ: I,УIl,\У[lа,У,I~lIiIСIШ, 11I 11 1111 'IСIШ, сто.\ар
(;1'11, .1,с.\'l;;lаI'UIШ, а 111', lIue.l·\;
11 ш.юссаРСКlllllе
U(IХUЛIl~Ш'l"l;

ср'I;Л~'l'Ш\

<!,L

lIа

тил

ЛОСТltВbVi.ТЪ

ОТ'Ъ

YCTpuik'l'BUTO

;Щllall'l"lIIiiСIШ а1llЮl\СII\Ш щс ~c

1'I'аЛС11:l1'l'I; (оБUЩII,) УllрlLl1.НJlIIIJ1, 'l'СI'УЩlIтi, рас·
ХОДII 110

IIб"ы'I;аI1ь\Jтu

ааВСЛСIШJJ'J'1\
ще ('.('
11 рUl\ажбатiI. на "арабо.
TIJII\IТ'H IIp'I;NI'!;-I'1I 11 О'j"ШUТII U'l"b (ЦR'hстпа сум
ма, IIOМUЩЬ IIТЬ ~111ll"(;'J'СJlС'I'IЮТО".
IIUIl:рlll!lLТЪ

uт'ше'l'll

11i1.

от'!>

_. Ilа31111.·lCllIlil'J'Ъ u С'1'1111&.шiiт'Ь ТЪрl''Ъ аа
~IСl\а.шт'], 11/\ 1I3.lОжышетu въ ПJlОВДUВ'Ъ не бв.\'Ъ
У'l'ВЪРДСIIЪ отъ 1'-111\ .:'IllllfllC'l'J'1t. IIC ФинаllСПтi\
11 аа туй обnвснъ с 1l0ВЪ 'J'ЪРI"Ь С'Ь lllt.\онамаПQ
IIИС lIа :.а -й ТС"У щий.

Стр

"ЧЕРНО МОРЕ"

2.

-()тъ по.ли'гичесюlЛ ОТД·!.;ЛЪ па в. »00060/1,(1"
Ilзв.шч:ше върху бъ.\гарсrtата до 'l'УРЦШI нота:
»Спор-Вдъ Бер.лШlсr,ата. nNational Zеitппg",
Лпг.шя е поддържа.ла въ Цариградъ

гарСI,атз нота АО Портата.
Бер.лИНСШ1 b-ВстНJШ:Ъ,

Днесь

въ

бъ.л

сжщпя

допъ.щепие

СЮlНда.лПОЗIН1

да

даАе

сериозно

на

горнлта новина, донаел ОТЪ Рпмъ САНО дру-

го, много по-ва:юiо, извt.стпс,отъ I,ОСТО из-

3ХЕ биюпщ

paUOT1!,

на

с.луха.

Не даваме !Щ~110БIl0l'ТII'г-h О'ГЪ тия оп.лаквания
сега, а пеltа оБJlАЩIIIТ'h да сс оп.лач;у,тъ на. нача
.летвОТО имъ, пъкъ ']'()ва нос.лiздньо'го има защо

В.

_
IIЬО

Пl1имание.

,ш

споразуменнето,

стан&.ло

ItOeTO

.лиза, че иiщо.лICО ото sana;pmt-l; Ве.лшat
Оuл/t С,}, се рV!UltЛU Фор.\щ.л1-l.0 да ?юдд?>р'
жащ?> въЦарпградъ една часть отъ бъ.лгар-

между нашето правите.лство и Австрийсrито па·
'раходно дружес'гво '!)д.лОUд?>" за свързваньето
морско редовно съобщешrе между Itраибр'лжни-

СIШ'Г':h Ilсн:ания. РШIСЮ!Л ItорреСПОНДСНТIlIIЪ

1'1>

наши градnне.

на >Nаtiощil Zeitaug" те.леграФира: Иmа.лиХубаво, 110 НЮ!, живущитt. край море'го,
JИiс/\/tя nос.ла'Ю-tш.?> во l{ull1tzРUД?> заяви.ло е
пе ВИЖАаме да с;кществува гиворимото морс'IШ
?!р'адъ llОРl'ата, 1le 11I0ii nО/fД?>ржа бмгарс'ЬоБЩР.НIIС, JJaltapb Аа сс lIз.л;кгаХI>Iе да съобс,.аmа иота в?> /l,oa nYH,I\mlt: 1. оrrmОС1ю'еЛ1-l.0
ЩUМ'Ь отдавна, ч() ще ночне, И н(\ само не виж·
11рЬдаваиисто уБUЙЦllтtJ иа В?>Лlсооltча, бра- . ,.,даме, а паУЧllх~re се, чс не ще И да го ВИДИМЪ
щия Тюфс/\чuсоlt, от?> Руссия lta Турция, [[ , ПР'l;з'Ь още MHOI'O IIДУЩll мi;ссци! Причината

2 относите.лно l1СНЪ:RдаШlе'ГО бъ.н'аРСЮIТ'l; I би.ла ча аВС'ГНИЙСIi:ОТО дружество ср:Бщу субси,
'.'
~
'1'урция. [} ри
, о'гъ ШШl':J'l'О
•
емигранти
И3Ъ
.с..вропеIIШЩ
Д1IJ1та
IIрави'гl'.l(·.ТВО се отб"ШГОАари.ло
това топ ПОДIСР·)ШII.1Ъ Н ТР'Ббованията па
съ НЗВШlешщ че ll1ша II H1JMa да има на с[иро
Бъ.лгарuлза

шмючванис на

бъ.н'ар(ЖIl'Г'!'

вр1>мс параходъ на ]>аспо.ложение ,ш този l,рай-

же.л1>ЗllUЦП ~?> .лШlllЯ за СО,АУНЪ. Ит?> стра-

бр'нженъ маршрутъ, а да почакаме!

иа 1Ш аltг.лUItСII:ItЯ

тона аВСТРllЙСli:О

11 авСЛ''jJUltСh'U ?tос.лаиItU'Ц1l
uос.лtдоа.лtl . С,}, СД'Щl11tсICЩНlЯ /CMt?> Портата,
Портата сс I1SЯНIIАI.l

ОТ[ШЦI.l'ГС,ll.1I0

ОТНОСИ-

тв.лнО ИСIШШIС'l'О за РС1t.ламиранис

ОТ'Ь Рос-

син уБШIЦIIТ-В на Въ.Нi:ОlJича, и чр-Нзъ

'ro13a,

новина нс с ИСТИНСlса

ЬБ

H1JMa

Аружеt:тво

I наПIIIт1J r}HtA013e!
И Tah:a, Ilсн:амс

Ul'p0A1ll0TO
ll<J.paxoAOЬ

ла lсажемъ, че

н'нрвамс,

'l';К<iИ стара

тл (Портата) зема
стоин; за това

(J?>lJJ."Y c!l ОCn1 и.mМ; '?юс.лtJд
Omll:a3Ba1tUe.

дl'УГlI'Г-В С'fжпItll на ГОрШI'l'В Си.ли июt·

11СllN.деllИ О'l'ъ ЕвропеЙС11'а

'l'урцил.

_~тсе.лаlIието

па

();кщо

ЧеТСА1Ъ въ в. "Нашето Пr.рво Изложе

ние"

СА'!;ДНЬОТО:

"По настоятеАНОТО ИCIсанье на управите,ll.
ната КОММlIССIfЯ пр:hдприема'lЬТЪ на построй
Ш1т1> С уве.личи.лъ ЧИС,ll.о'го .на работницит-В
ДЪРВОА-Б.лЦl1 отъ 100 на 200 души. Ikл1>д
ствие па това стросньето Щt паl3и.лПОНИ'l't.
сега ВЪрВИ твърдt. бързо и нс остава вече

никакво cыrнeHllC за паврol,мснно'ГО ШIЪ
прпвъРшiJанье. Г.llавнил паВИАионъ,Itойто изи

Сll:ва паi.!-МН01;0 работа, е вече п()дъ стр-Вха
.n с'Ьвр'Ьменно сс прист&пи [съмъ пости.ланье
и оковаванье на

орга нъ

въ

ВНJ1жество'го

въ бран си

8Щ съ дата ПЪрВИй Jl-lайо'гъ ~илядо, Осем·

СТОТIIНЪ

~cвemдecemb

~E, :мо.лIlМЪ }Ш

I;e,

"GожадявШltC, 1te ?/.о.лuцеЙс/СuJt

cmooapU.ll?>

e~ии?> юмруи;?>

?~pucmao?>

зад?>

ораm?>тъ

н(./, .;р?>бсICUЯ 1tU1-l.0внuю; и /1,а го ис~;ворлu Ii:аmо
'Неuоmрiзбна mварь вадо грающаmа, Че I.WЮЮ
е lщЙ-пос.л'j, .туй безобразие бе джан;кмъ'?

Пима и па СУ1!Qлuвuтt сърби щ~ тр-hбва lI.a
lIр1J~I'ь.лчаваме? Това С Сlсаllдаю! наЙ-пос.л1J!

Т'В СЪВС'БМЪ ГО пр1>Itа.лих&.

Ний мис.шмъ,

'10 би 'гр'tбва"tO да ПОl!зм'tнимъ ма.llIЩ {}Qn-t-

л еll1lе'l;О си спрямо еърби'г'.н.

ЗаrсаЧI! ЛИ те,

.~vnltl! ;МУ llщ.нарц; ,~руго-.яче пс става. Ни
отъ ЧО13'вщина не

AtXA1C вече. чс сърбитt.
разбиратъ . . ."

ю.tПIШl

fJa3UlIpaMe

и:м'Ь еп ря мо насъ,

нсгодува По туй имъ повеДl;Jние-и

l'.л8,СI1и/uъ f.Гyи~JlO.He
Орl'аllЪ

да

i

ний сме съ

IсаlШ в.~аС'l'Ь'га I.I:OЬM:b

права и то ЩJll то.лI~()ва

юмручна

де.лИltатни

с'ьс1Jдни държавпи ПР-ВАстави'ге.ли.

311.

":голи и.лll, поне, да не ни

случаи

съ

чудно, щщ чуемъ и

..•

градъ:

ние IlP-ВСПЯ'l'ал Богородица,
часа по 9
ПР'вдъ пладнъ ще б,у,де наредено шествие

Iсыl1ъ ДържаВllшга ГИll1навиа ФеРАинаНАЪ
I-й, споредъ

1). 4

кю~то слъдва

ма

полицеИСIШ

:
стражари

I~OH-

пич и ;

2),

носено

Знамето
ОТ'Ь

женъ съ

на М&ЖСI~ата

единъ.

1О

гимнавил,
придру~

гимнавистъ,

свои другари;

Ученицит'п отъ оБЩИНСI~ит-h учи

3).
лища;

УчеНИЧIШТЪ отъ общинскитъ y~

4).
чилища;

б). УчеШЩIIТ'П отъ държавната
ална

гимна311Я;

G).
7)
ли,

Ре

ХОРУI'ВИТЪ на Св. ЦЪРI~IЗа;
Иlсоната ва

носена

днаиа

отъ

светит-В просп\:>тите

Jпестима

гимнавис'ги,

по

ннредъ;

8)

IВшческий

9)

Духовенството:
lIр'пдстапит~литъ

10)

ственllllт.-!.,

воещш, 11

на

правител

оqщински

Y']:~:lI~r_

денил;

11)

~T чи теЛСI~ОТО

тъло ,отъ

Държавни
училища,
'lИ.1ИЩНll ИIlСПeI~ТОРИ

пограНИЧНII'г1J

1r~шето ЖС.lа!шс е. ди не чет~мъ татсива

пр1шаСXllI1.1l въ Оффицrюзспъ органъ. Тiз мог;у,тъ

Аа нри.личатъ въ други вiзСТllIЩИ --това не t:ПО

рШIЪ. Пе тр-Вбва ноне да ни е сраыъ
ФIЩИОЗIШЛ органъ на страната пи

отъ ОФ·

пр1JАЪ нън

пшIщ св:Втъ.

По.лучи сс пъ родаю.(илта ни САпа
."ПОltапа" ll3Аадспаотъ 1'. Н. llиnсроо?>, управи.

назна

II

;
12) Граждапитъ и гражданкитъ.

ЗавчераШIIОТО

iJас'};даНИtJ

па ~'УltаШIIИН

IМОНЪ 0'1'Ъ дружеството "CII, к,ири.лъ и Методий"
уп f .llномощи Негово В. Пр1юсвещеllСТВО Варно
П 11'};CJlaBCICl1>l МИТРОПО.lитъ Г -на Симеона да го
прЪдсrав.лil.ва въ Г.лавното Събранио, lие1'О има
.,\а се открие въ СОФИЯ

ytr-l;,

11рltl/(1Jжаще.ль1'?> на грЪЦСltата неча'1'шща,

-

0'1'l'UIЮрIlИЙ'l'Ъ РСДЮС'l'оръ

nОдиссос?>"

въ грала

1.1 прит:Вжа'l'е.llЪ

,г,II'Ь Х. А.

111.1,

-

Шествието тръгвапръuъ

у

,л:ица "Царь Борисъ" , влива пъ УJlИцата
11 Св. ' I~ЛИJ\Iентъ" гдъто liрtдъ училището
една отъ народнит-В учитеЛl~И ще
едно

кратко сло~це;

l~аже

оттамъ въ улицата

np01..I311eCe едно

I~paTKo

туи учеllИЧКИТЪ
съединлватъ

словце;

слtдъ

отъ гимнаВШIта

се при

ltЪМъ

шествието,

което

пр-Взъ улица "Фердинандъ" влива въ у
лица "С~'IIlВница" и се спира на площьта
пръдъ ГИllIШI3ШIта "Фердинандъ 1." TYI~OЬ
ще сс извърши воДосв-В'гъ въ l1амлть на

Овл'гпт1> Апостоли и ще 'се държи слово
тель,

ПI,-дТ~1ИЦllт'J>, пр-Ввъ I~ОИТО ще ми·

па

в,

ГОД 'жа.

на

Jlамбридисъ щаст.ливия

1'.

BapH()HCl.I:aTa OKl" lIостояина Комиссил
е изда.ла МИНN.АИЙ мвсецъ J1равuлltU1С?> за реда.
по ,сайто става ?to.лзуваltьеnю
от?> общu1tСlCuт1J
хамбари во Ol\p,Xla. Споредъ ТОзи праВИJlНИКЪ,
О'l'пущаньето па храна на б-Бдни, ·.лишени отъ
живiзлнье

TaItaBa iJa

до харманъ,

става съ моти

вирано постаНОВАение ОТЪ .общинския СЪВ'БТЪ,
и <Je дава на НУЖАающил се ср-Вщу раеписка безъ
ПОрN.чите.llЬ

съ

срокъ

до

харманъ,

за

да

ЬБ

по

върне непр'.вм1Jнно въ натура, Аа .111 ще се ис
ка горница за ПОАзуваньето и.ли lIe-р'вшава съ·
вЗ,тътъ. По харманъ, ако не б&АС внесена зас'га'1'а
храна, СiY>щийтъ СЪВ-В'гъ р'Вщава. Аа се опрости
АИ и.ли Аа СС събере принуди'ге.лно, ItaltTO се съ·
биратъ оБЩИНСКИТ'Б на.лози. AltO по.лзующиi1тъ
се L"C llокаже
ро

немаlМИВЪ

отпущанье

1\IУ

се

първий: пжть, при вто

иска

поржчите.ль,

а

при

немар.lИВОСТЪ и ТОЗИ ПЖТЪ - не ще му се отпу
ща тре'.ги ПiY>ТЬ. Ако еъв1>тътъ се ув1>ри на хар'
че отъ резервната храна ннма нужда,
Ii!i. на пуб.личенъ търг ь и купува нова
храна за идущата зима, за (1а се изб-Вгне стра

ХЪ тъ о'.гъ повр1>да на храната.

За

ЗАОУПОТР'нб

[снаше

въ

шможението

на li:ме'ГОвет-Е,

си

ОТ'Ь

не

се

нп пари отъ .лихвар.я
но ОТЪ

iJaKOHa

l"p1>щу'

.лихвари:.

да

взема

за храна. 'Гова Пр'вдвидс

ср-:Вдство за емеЛUII:?> много ПОМё>га

нни, ма.лысъ ФОр:lШТ h

;щ джсбъ, щ'};.ла да

готова за l1'1;с. (;ептемврпй 'Г, 1", съ ц1>па

Пр'1,д[маТll13ШI.lТ'1,

Щ'j;.ли да

б;кдс

4

.лсва.

llО.луч,hТЪ хуба

hYi

~o ПОАвързани.- "Р1,ЧШшъ'l"Ь се уреЖNI O'j"b еА
но .лицс, косто в.лад'!ю Аобр'л РУСCl\'IШ е31ШЪ и (\

работи.ло· дъ.лго ВР-НМС у насъ,

ltltTO 1ШИЖОВНШСЪ

1l У'Jllтель, та наема СС ла 3Вае чис'го 1l пашия

ез[шъ"

НЪ

- !Сазна I'-IIЪ Пиперовъ. _
1\11101'0 l'о.l'.!ша с НУждата наllС'J:иrш 01'Ъ сди
pYCCICO бъ.1l'арС1Ш Р:!"lI.1IШЪ, защото JJСВli:ОЙ

съ~·;аоЛ'1IJа .НllIсаТ<1; НО ПУЖДСllЪ с дыlтвитеАсIIъъ
рус(;[\.О.БЪ,ll.гарсщi Р·!"ШIJl.\:Ъ, а не н-lшоя ИГjJa1ша,

I,ОН'l'О Аа ~аб.'УАИ

ll.O-НС'!С,

Iш.лIЩ'l'О

O'J' !>

СJlУ~Ш. Дано IIСИ3U:};I;'l'ШJii'Г'h нарuждачъ на

да по.

р'!;ч

lJlша б&де II.о.н.~"СllЪ!
-

~'-I1Ъ Ч. l1oHoor" реДaIстuр'l,тъ на" Учu

mелсm( дРУёарь" въ Руссе изда.lЪ 1I0lЩllа;]а
еВ1I1IIIе СПОAfОщсеТUОВ:1т().л[l

NО,1 vдltс

1111

"Обрщщн за

: ~Цвt.тна Азбука ~, 1,IШЖ1Щ

.\О:'I.е,IШ~

11]>11.

31111[1.

11.

1),1,01'Ъ при

1I0[Щllа'l''l .л\[С'l'Ь съ ЦIJ'НТНIlТ'!;

fщ 1. В. 11с[,а 1Ш се да l,ажемъ,
1l0ВЪ лава ЛОl;Т1I [tраСIllЩ

БУIШII,

'lС

но

бу[,:

['-НЪ По-

Аа .111

ЩН

С,'УЖ,У,'l''h TJ; 31\ 11lJ,ыщд'hJll}()~-'l'ова но paJ')llpablt.j.
Ц'!iJlита JIU ЮШ:JШtl'l'tl Щ'h.лl\ Аа б'<у,де 1 .1.
11 :)\1 ст., а на пБОllltТ'J'l' \; 1 леlJЪ нр'l;дп.ш'l'СН'J,.

.- Отъ IlроваЛIIЯ ШI. рпспраllНТЪ .'ОШ[l рп
(,01'11, СЛНIl за !lЪрВllЯ, ЛРУ['[I ;щ ВТОрШI - e.y,,\IIII,
НъиБЩfJ често l!оеТ.);I!ВПТЪ (,ТЪ тозп ppa,"I, оп
.1аlШlllllf:l ()ТЪ (!,Y;,~IIII.1'1;
СЪЩ<1.IIJIЩJr(), "'\;oro C)I()
,1.11,:1':1111 ,\а l.:a:'[':('~II" '1" Ta'IЪ ()I) НОЯВЯШIТЪ спра
нел.лНВII

11

IIсудово.It:ТВIlЯ

uражлti

I':'ЫIЪ

п,)

.4pyl'l1 0'1"1.>

УI'()/'III1'!(Н~·Г.Ю

С,)it1Ш1,

I':Щ':'1'О

па СДШI

11

по

дmlЪ вечерьта ще бжде оев-Втлена.

ПOl.анuатъ се

ВСИЧl~И

граждани да

УЩJаСЫ"i'1'Ъ съ пародни внамена
II дюгеrшт'l, сп

\l

домоветъ

да прис;,-,тствуватъ на

• -Ето IIрограмма'га I1па l~ончерта О'ГЪ
ДвоЬт'в восшш ::IIУВlШИ пъ rpaAcI~aTa гра

дина па

11

Май '1'. г. въ

града пи

:

1) ФеРДШШlJДЪ <1' Estc Ыаршъ, отъ ВУН
,],среръ. 2) Оnертура О'I'Ъ ОП.
Риенци\
О'1'Ъ Ваl'IlСРЪ, 3) J...JC; VioleHcs Валсъ, О'I'Ъ
Dа.l,l,тсiiфс.1'Ь. ") IIОДllУРН IШЪ ОП. Ромео
и lО.1JIЯ, О'I''Ь Гуно. 5) Редица I10.;ща

Провадия. О'гъ H'!\li:OA[tO дни насамъ се го
вори тука, че же.л-ВзниЙтъ пжть въ града ни
щ1>.лъ да се гради Отъ

страни

та съ БОА.ливъ

поби.л и и ко.л чета

по на

AB'];T1J
за KOI'TO

тель,

на .лин ин

8 метра даАечь отъ .линията, отъ дв-Вт-В

u.

сж по

Ва.1СЪ '. ПО,J;Ь Палма

Il

ЧU'l;т.е," отъ

БългарСЮI

Ща

п,IiСI.IН,

ОТЪ РуБIlЧ~I~Ъ. 1Г») Вочоришщ ПОЛI~а, О'l'ъ
I\~y.1X[tmI. 1 в) СОЛДП:ГСI~ll СС;оръ lIВЪ оп.
<I>aycTa, отъ Гуно, lЮlIЪJlшш[tтъ Дu'I,т'п
lI;'ВIIIЩ 17) .I( l1'!'lЩ шзъ НJJ"lгарС~I1 IlЪСJlИ,

поднаслше въ града

за

ItMeTcTBoTO, ItOeTO

Аа

Ао

пието на

oltOll'Ja're.HIO

ПЗВЪрШ<JНИЛ uлан'Ь

на гра.

да и утвърдения вече съУ казъ отъ 30 й Мартъ
'1'. р., защото приспосоБАението
му е невъзмож,
по,' понеже

'L'а.лIlИ

спорсдъ

неро

отчуждавания

на

ще

стан;ктъ

СО.lидни

и

нови

IсаПII

зданил,

за които граДСli:иii'ГЪ съв1>тъ
тр1>бва
да
ПАа
'ги го.л1>ми обезщетения на притежате.ли'.г-В, и,
при отс&'гствие'го

на парични ср1>дства,

тр1>бва

да Прll6вгне до заемъ, които ще тежи върху
гърба на даIlЫСОП.llаТЦИ'l':Б. RaltTO с'" Науча
вам'ь, l1{ЮШСШlе'l'О бlМО BetIe поднесено на ItMeTСТВОТО,и

оча~ва

се

рсзу.лтатътъ

му.

ко.

7.

Шуменъ. ()т'Ь t) ГОДIllIИ пасамъ въ тукаш
IIН!1 Olсрж.жснъ сждъ

1-ta

служи /\ато 'Члеlt?>

с,,.

СДИIlЪ туriаIIiенъ' - Есадъ Ефенди. Този
чов'вшь, въ раЗСТОЛllие на TO.ilKOBa I..'ОАИllИ е

i{?>m?>

само: да

се

подписва на

БЪ.ilгарскп

"Е. Ахмедов?>" и, Rora'ro се САУЧИ стра нит'!; Аа

ЗlIявява'гъ

отводи

проти въ

него,

че

не ЗIJае ОФИ'

циалнин язи[съ, да казва: "Азъ изпамъ Бъ.лгар.
С[tи!" Аруро нищо .
А знаете .ли, RОИ върши неговата писменна
работа? - С;кдии, писари и подсекретари при
c8iAa! 'Гава, обаче, ни-наЙ·маАКО не прtчи на
ЕсаАа, да по.лучава
300 ·та и словом?> триста
.лева на м-Всеца, съ които, осв1>нь другото, под

държа

и

сина

си въ ,царuградс/\оrnо воеиltо

У'1U.лuще, ва Турски офицеринъ . , •
Тои трепер:!мъ поне 10 години да Ilскара
на САужба, че '.rOГIi\.H& "нека го ОТЧИС.ll1>.ли"! Раз
бирате я, МИ.llостьта МУ се точи и ва uенсин;,

Има си хасъ! САВ"Ъ ка'ГО' му се е плаща.iIО отъ
ГОАИНИ насамъ

TOA[toBa

на в'.втъра по

.лев

3600

чu'га. годищпо,-гр1Jшни Бъ.llГВрСКИ пари, на края
пъкъ и да

се

пенсионира

•
Бi.лгарu'Н~.

ЯмБОJlЪ. 'l'жзи нощь (6-й срiзщу 7-й)

'l'юркменъ сж заIt.лаАИ

22.годишеа.ъ

въ с.

МN.ЖЪ.

у

биицит~h сж хван.iY>ТИ.

ДО БРАТИЯ Х. ПЕЙ'ClЕВИ &: ГИНЕВИ
г. ВАРНА.
Извtстно Ви е, ГОСПОАа, че еАина оп по
ржч ителитt на Иванча Атанасовъ

ПрtСJlавский,

отъ градецъ Прt.славъ, прtдъ Вашата контора,
и

азъ.

п'оржчител'ь, и слt'доватеJlНО Ви обявявамъ, че
азь вече снимамъ отъ себе ВСБка отговорность

спрямо него прt.дъ Васъ отъ деня, когото

ropt.

пр1>зъ

които

има

5

метра оставатъ за

да

минава'гъ

знаемъ, отъ друга страна,

че

Градъ IlрtСJlавъ,

5

Май

1892

нашИЯ

г.

ГОСПОАИНЪ 8ЪJlКDВЪ.

У.lици,

'1-253-1

КОА.я,-;- когато

ПО

по

ВИ указахъ.

g метра за жеJl1>зницата отъ дв:Б1.':Б стрц' .

НИ И защо само по

град.

ПАанъ не се Аопускатъ у.лици по т1>,~ни отъ 8
метра и че, ако се направЬБТЪ такива, ще 'грt.б
ва град.

м'вета

съв-Втъ да събаря- It&ЩИ и

ОТЧУЖАава

"одисеосъ".

а тогава ще има~I.Q една праЗДllота вср-Вдь

граАа' отъ 01,\:0..10 35 метра! И тъй т-Вснийтъ пашъ
град'Ь ще се 1tатери по върхове'г'в, а ср1>дата му
ще бк,де пустиня!
Ний сме с.лушаАИ, че lсрай "\ипил'га се ос

тавл.ло по 5 метра отъ с'гранит-h и даже въ т-Вхъ
сс строIi!i.ТЪ и ЗАания, а за УJlИЦИ

по

8

се

м?тра. Този въпросъ е ва:ll~еI.1Ъ

оставя.ло

за

нашил

и рtши, да не се събаря I'радъТЪ ПИ и да ОС'1'а

не по

А1етра за АИНИЯ'J't\ и НО ~ метра за У.llИ

5

ЦII Itрай жс.л1Jзнин п&ть.

_

Прi>зъ MIIН3i.lla'}'a седмица между

Авренъ, Свнде.ль, Кадж[,:ьой п дрг,

сеАата

се появи

cN.

H~O..1K() пеАОСТОЙНО 1 Въ nорва УВОАН1\
статил гръцскиитъ '.гУRашенъ
се

ПОМЖЧИ.,lЪ

Аа

се

..1яватъ

гръцския

[~pa~lЬ

нашин

кuявь,

КЮСТО

Аа

се

Аание,

1toi1

ГИ 'грiши, 1.10,

избиЬБТЪ

"

защото

.лN. чъ 1\ШОГО.

Разградъ.
СI,Аадъ

знае,

да .ли ще

може

да

сс

lca1tTO [сазват'Ь, 'г1> БИАИ пап·
",' <J.
'"'
J'o.

На

'1'УЮ\ШНI.IJ1

аlJТИ.llАСРИI'jСl~И

5-t5-1U ДНИ ПрИС'l'lIl'а'l'Ъ разни ма·
дървени u др. припаси. За ПР-ВВОЗВl\нье

чрtзъ

тсриа.ли

то имъ о'гъ гара'га до Сlt.лада

и.ли

распорежданьсто на нача,лс'гвото,

арсенаАа, по

II.ABaXiY>

IФ.ла

отъ

па

имепцил

му

Аень, ПО..1учаватъ б.,lаГОАарепия и "О,4и
ССОс?;" посл1. туи ги печати, reOl'aTO за

~собно мешови'г:В дървета И, за да се ИСТl'-ВБЬБТЪ,

OIIYC--

скачеШIИМЪ

учреж

,Авама--трима атинClШ Ашнмета). ПОВАраu

отъ БСИЧЮlт1> ОКОАНИ села иасе.лението отива да

-

В11СТНИRЪ
ОТ'Ъ АУМИ

т.-Б НИ, че ГРЪЦClси въ граАа ни

бивший,
ТaI~ина
и Ma...IO.
Кавваме,

.ли единъ ВИДЪ Сlсаll:а.лЧtt, безъ Itри.ла, [,оито

опраВАана

Аения (ПОАЪ заАICУ..1ИСНОТО упраВ.,l(шие на

и
е

]J!Ш

СТШI. 14) !\П'ГIЩ НИ'!>

прошение

('е замо.ли да направи потр-Вбното за ВИДОИЗМ-ВRе~

страни, а ПО 5 метра щ1>.ло да остане аа у.ли
цИ ОТ'Ь вънъ- пармак.лЖItа. Не знаемъ за Ka[tBO

О'I'Ъ Дворю;ъ

10) На .uРУС·JШХЪ l'алопъ, отъ
11) l\lаршъ- l1ВЪ оп. Про·
;Щ:.I,еIШ нев'nста, ОТЪ О1l10тала. 12) Фран
ЧУСIЩ Оиср'гура, о'гъ l\СJlфЪ Бола. 13)

адми

на настоящето ми въ в
"Черно Mope~ и Ао 7 седемъ дни азъ nptcTa~MЪ да бждж за горняго Ив. Ат. ПрtCJIавский

се.лата, разбира се, по установена '.raKca.
Вчсра и днссь (6-й Май) обаче, не знаЬБ пи 1,81С,
ви распорежлаЮ1Я, КО.llьл нс с,у> сс ИСltаJlИ отъ'

П~раусъ.

иска отъ

отъ обнародваньето

l1ишitТЪ ни атъ:

6) Маршъ ивъ оп. Про,
РОI~Ъ, О'l'Ъ Ыаiiерб\.JРЪ, I1спълшшатъ дп1>
'ГБ ;\[УШIIШ 7) Лдеl'ОРlШ l\1аЗУРI~а, отъ I~OM·
3fll':Ъ, t\) IiП'1'I.:а ОТЪ Бъ.lгарСЮl ПЪСlIl1, о'гъ
Т\',у.lхапll. ~) ИСI~УС'1'llСllЪ lсадрилъ, отъ

отъ Щробс.1'Ь

ск.лI\ДЪ.ли е, се

да

нататъшне отъ ваша страна распорежданье, че

ТОШlIJlИ lIр'i;зъ к;у;д1>'го МПll&.ли

Toьp,l:ecTBoTo.

.ли е,

'.грiзбва

Руссе. Недавно се

съмъ

градъ и ний обичаА1С да вiзрвамс, че Пl)читасмата

правит.

ca~10 за да не

~. - Съобщавамъ Ви 'обаче за свtАtниё" и по

Аирекцин на же.л'ВЗНИЦlIт1> ще се ЗalШ'l'ерессува

срtщу

Ако арсеиа.лъ

-

подписванье

да
та

CKN.·

г.ара

д1>вамъ се, ще ме разбержтъ ГА'ВТО .'ГР'hбва •

немар.llивость'.га

ее.ленинътъ

Apyl'a

нистрацията, а не да вр-Бди на ТЪрl'овилта. На

защото не всички държе.llI храна

принуждава

прч. -

от.

CT&IIIta.

продава'l'Ъ на

ИШlш.ларъ и

ПРItдае отъ ка.лъя,

Аени.ята отговаря [tметътъ. - Прави.лникъ'гъ се
отнася еднакво и за граДСItИТ-В общини въ OKpN.гa.
Помнимъ, че г. O[tp. Управите.ль се оп.ла

нарОДНlI

ГраДСI;ата градина

говия,

~IaHOЪ,

продава

не тържеството, ще бжд'шI'Ъ окичени съ

състои отъ 3() ко.л[[ АР'Ббни БУl1:I3И, па дв1; коло

:Руссе,

научи.lЪ

СЪ lСОЯТО сшJ1lеl.l&ТИЙ ['-нъ кани да се занисватъ

lIа nPycc/Co-БмгаРСN;и PIJ't'll.lI/\o'J .l),нигата щ1>.ш да

-

да

;бинатъ подбирани безъ вр'вме на царсr..а работа,
а съ това се затваря Разградстсата житна тър

~иc?>*) се СГОДlf,l\Ъ
въ БурГitзъ. Говори се
изъ
града НИ, чв 1'. Jlамбридисъ има.лъ ЗlJс'гра О'ГЪ

тс.ль на псчатпицата па.Jlибср. В.лубъ въ СОФИЯ,

ВНa:llClШ.

махватъ се и отива'гъ

да.н6ри

столтели

П,

Думата мп е, че съ такъва ВОJlпа

и ч.ленъ па СN.ЩИJJ сждъ, а па ~l'lютОто на вто·

моВстнитъ

по случай на празднИIЩ отъ единъ учи

-

сждъ,

рИЯ се наЗlIачи.лъ ЧJlенътъ на СХ,Д9 г.·П. Кжрд
жuео?>. На м'Ветото. Ю\, г. Кабакчиева иде бив
ший'г'J> Tylta
Ч.llенъ И мировий СЖДИЯ г. Ив.
,ПеICов?>.

ОI~РЖЖНИТЪ
у
УЧI..IЛIlЩНИТ-!' на

отъ баЛl~она на I~ОЯТО една ученичка ще

по

СN.щия

чи.лъ Т-й ГраДСIШЙ l\fировий СN.ДИЯ г. Ст. Ка
баlсчuео?>, бивший пр-Вдсiзда'ге.ль, ПОДПР'hдс-Вдате.tiъ

да

да ни станжтъ нрия

Юl1РУЦИ

при

въ общшн;кит'я хамбари. Нуждно е, щото
има BC1JK&A1> изъ се.лата общински хамбари,

хоръ;

,)~нлжеСIЩ" по кран женската гимнавия,

lIаКОl\Ты>'ТЪ - 'гежко
ни! А ОФФИЦllОЗНИЙтъ !Jргапъ знае в.лИЯПИС'ГО
си, особенно наАЪ B,II.aCTbTa, та нс с нИlШКЪ

1'ари

11~i1: Маи т. г, въ

Al.cO 'шюt ще

l'i.al.~T() ще'гс, HQ това е з.ло.

унлаШJJМЪ НИЙ сърБИ'l'1>,

рас

прокурора

Cd'i УВО.lнени. На М'ВСТОТО на първия се

Честитпмъ

ната служба въ Оъборна'га църI~ва УСпъ

да се

раSбирамеОФ<fИЦИОiJенъ

ПО:l1.

годежъ.

1. ОЛЪД'Ь спършванье на божествен

Ний раз6ираAfе да се ОСN.ждатъ.с?>рбumV за

ПQведеШ1ето

С Т Н И.

о~пра3ДIlУВitньс

как'Ь да се отнаслме съ

сърБИТ1; подuръ Тalщва бсзобразия?
ие е

ното

!l втора ГОАина е наuиса.лъ

по спр1>Чltванье'rо съ сръuсrшя пр·tдставптс,ll.[,
ВЪ Царп6РОДl:ltата гара м\;дньото :

юристъ,

чай

Ето программата ва тържествен

-

прозорци."

IlуждrlО' е да отбiмi>жиыъ, че оффНЦU

08ltuйmъ

No

приготвенитiз

t

м

Бъ.лга рия да

CHoьp.l.e СIЮIl'Г'В же.л'Бзници съ Сu.лунсн:ата
.лIШИН [сазва се,
qe Порта'1'а е в.лi,з.llU въ
пр'};говори СЪ бъ.н'арсн:ото праl.ште.лство".

ски

600 .лири, O'l''b 1,0И'fО 100 би.lЪ вече взе.лъ по cJ\Y-

.1С сж до 'го.лlсова УСП1JХЪ, щото нiш:ои осо'
бенно I~оыпрометирани СМllграIlТИ би.ле сх,
отпосите.ШО

ч.ленъ въ ТУ1,UШНИН Окр. СN.дъ, И НU1'0в?>, рус

,Ш

до [taTO не видиыъ. не

11,

Г'да: KOltqmaltmultoB?>, ДО[t'горъ на правото,

-

съобщаваше на пое.l'};Д-

"Ltt Bulgarie"

паIСЪ

отъ Овобода. 18) ЕгипеТСI~иi1: маршъ. отъ
П~раусъ. 19) СлаНЯНСJШ
Муси
кад
рилъ, отъ Уклиръ. 20) Маршъ.

сто

uпраВАаВ:l,

но

обяспение,

па просто

настолщии,

тъй

ПОЭАраВ..1енил
не
че
I~e
ПОМЖ<JИ.,l'Ъ
пе

е

пито

разяспение,

расправиа

оправ,

а

съ ШШ'Ъ,

про~
безъ

Аума
ва
казаното
ни,
НеАОСТОИПОТО
е, при туй, че '1'ози В'hстuИI~'Ь
ЩJе.,l'Ъ та
.прiше.,lЪ у себе си нащето антреФИ.,lе, по
к:ато

ивостаШf.,lЪ

наса и което

е

това,

което

паИ·важнuто

ве

му

ио

НЪ пашето

антреФИ..1е. Именно, ний написаХ~Jе на края
(бр. 4j) тъй:
.

"ХраН'Бте, хран,.вте

гърцит-h: у 1tасз

жито 11 ДР' храна. lНагазuитт. на гарата сж би.
ли б.лОlшраПlI О'ГЪ ВО':ПIIЩИ, U щомъ ВИДЬБ'ГЪ, че

съ Фанативмъ u тъ' ca.uu единз ,4еиь ще
ви с.мажА\.ТО г.лавuтt, 'Могато се вUДbll.m о иа
1Itt'c1to! Змии ПЪ...Iващи сте вие, 1t(). ще ви ..

сх, се IIспраЗДlш.лll lщ.ла, 110дбира'l'Ъ ги на анга·

aU..ftO" •

ес.lата,

(1;.

за туй

'Гова
Азъ

а

ония,

коитО

с"'"' дош.ли

продtilШ'ГЪ

Р. Не llИ е, с06с'.гвешlO, за аш'арията,

не даваме

може да сс

ва~~lIОСТЬ,

на

ангарил

опровергне,

lIъма да се спирам'Ь

бllраньс'l'О

ла

lЩ.lЬЛТ1I.,

нито

ИАИ нс.

е съ

пари).

пачина

на ПО","

al.l:o

върху

.ли

пъ[.ъ,

че

хората

съ l,о.льята се принуждава'l"Ь
да СТОЬБтъ безъ
х.л'I;Gъ, [,~:1'0 се с~гБr.гали CI,OPO Аа се JJЪРНЖТЪ.

*) ГЪРI~Ъ СЪ

... nыи.л:ш,

въ I<ОИ'ГО има БУ'<В:l'Га б! На

{'РЪЦСIЩ сс ш,ше ,;IЦJlmрu/)uсз, 11 се ГОПОjJИ JIаJlt6рu/)uсз; О'ГЪ
rаl'аУВСIЩ'ГО име ••lамбу", raraYUCKllit ХараJlа.mшЙ •

А "Одиссосо"

uрiше.,l'Ь:

"ХраН'Бте, хран-Вте съ фанативмъ
Гърцит-h . . . всички сте амии 11 пр.(! О"
Г.,l-hдаЙте к:ашза J1УR8вщина, K3Icna
вивость

отъ

гръцск~я

ТУI~'Ъ вi>стпИI~'Ъ

Ний сме уВ'hрени, че нашит-В
отъ гръцската иародпостъ

МИС.,lИ..1и,

че

!

С1>ЖИТМИ

НИI~ога пе еж

В11СТНИI~'Ь'Ji1> на. ещша ИМЪ

ще В.:\ОУ1l0тр'hбяuа до 'l'O.,lROBa съ правото

Ероl

44

"ЧЕРНО МОРЕ"

Търговски цrfjнораепи:еъ

11 и СЪ Нсподражаема в-Бщuиа Островсrсп.

1 се

(Справки чрtзъ АдминистраЦИАта).

--

±S

ВЪ СN,ЩОТО нр'!ше и добро

побългареното

±

Изисква

по,mаваньс

в-Бтствующия БЪ-'lгарсrш ШlfJЪ, за ла

_

~

Стр.

III'IНI:ЗВf1Л(',IIII'

I,ато

11,)

4)

СЪОТ

ла/{/(а", нъ I~OHTO ('Д\l,) ИМ"llaта ,щ
българеlШ, но вр 11 саМIIТ1; .1 ица.

11 зл,l>зl1

Г-иъ Цсроаъ не се " наС.1Ъ

дln·

1t

.1Ilцшга с;у,

ла

,"lЩIt'1'3 си; УЧИ.'I'С.н,'Гъ; н,iнеол"о

пuбъ.н'а-

е еИГУf!НО С~1'I;та.1Ъ, чо

[О

60

еАНО н'lllЦО, I'ОСТО пе е до тамъ

[2105О

1130
L130
980
!Н)О

1010- \

отъ

С\ТIIIЩ МОЖС Аа ШJ [\"а:,,(!,

8120

8-

7 \:)0
940
12132О

1360
17 fЮ
18 -

IШТО

1340

цигани,

арменци

нашит-n

и

пр.,

всички

вакоНИ

ващuто

на,ложепи

отъ

права и А,лъжности ; за

I

туи, п-Вмаме защо АiIo назоваваме всuч1СU
г7>lЩ" 8.iJtUU. Нии назоваваме пъ,лзяща

змиа 'в-ка "OдuCCOC'O", IСОЙТО се е завр'В,лъ
-тука между

насъ,

за

,жда между ГЪРЦI1
беВСЪU'hстни,

да ни Вlcapa

въ вра,

бъ,лгари UЪ СIIUИТ'В

11

Ulсроени, IЗзг,лядове на' рабо

10-1-90

ДРУГИ

мъ,л

чахме, за да не пъвбуждн:ме по-вече омраза,
,ПО той в..вма И срамъ!
когато

в-nстникътъ

МИll.iYi.лата година,

ни се

измами

да се

печати въ печатницата на '1'оа в-Встникь,
се равг()вuри, че не tJ инте

размоНнянахж

ресно за бъ.лl'арС1~иа

поддl:tннИlСЪ, ,1'ыlъ'Ь

то,лкова за работит'В въ "Е,л,лада", та да
се пъ,лни" O,4UCCOC'l," съ ГРЪЦСIСИ, атинClСИ,
дертове, сжщо 1сато Аа из.л'Взва въ А'гина,

а да дана пр'ВВОДИ o'roь заlCОНИТ':h, прави.л
пицит..в,

разни'r'l.

реждавиа

научава

на

пр<tвите.л.ственни рас по

нашата

ГРЪЦClСИИТЪ

с'грана,

НИ

[Ie

да се

uъжи'rе.ilЬ

на

свика си ва раннит-В ПОРЯДЪЦИ, lCоито го

окрж.жаватъ и .!Соито на BcoНIca с'rliiПlCа му
се ИСПР'h'~ватъ и несъмн'впво го интерес
суватъ твърд'в много. ПО ТОЗИ начинъ
пашиП:тъ l'рыlъъ н-Вма да

негодуна п ро·

поведениетu му и ще се ,ани нужди, ('тру-

на ни се, .да

t:e

изм'вни паlСЪ иметu на

ПtJчн:rницата, за дн, U'l'иде нъ БУрl'азъ.
ки н'.8стникъ за е.ilо.,laf\ИНИ f\енеТI1НИ!
не е

тови,

И.ilИ тиа

1сато

TylCOЬ

11С е

упрюм,ава,

а в.

Одuссос-о" ще б.iYiде бевц1шенъ, Ilо.лсзенъ

" дъ,лгов'.8ченъ.
и

"О"
По,лзу
на се " AUCCOC'l,

единъ----два м-Всеци отъ т1>ви НИ съз'hти,
а пос,лъ ПОДЮt'lИ ПaIСЪ съ свuята ,любезна
"E.l Jl ада " ; не се стърп-В, 1:1., l'.лаввото, "па
насъ на пукъ се пъ,лв'вше Ц'.\МЪ съ Е,л

СТIII1l~а, 1I0Ч'ГII дN'

а т;щъ

ИСJ,it в'1;С'1'IIIШТ,

НИИ

ще

четете

е,л,ладн,

б'неъ,

ско_тона

ще б.iYiде до една 1со,лонна и и,ли

д'h.iiс'rВ11те,лвит'h ГРЪЦСIШ п1iстници

иввънъ Бъ,лl'ари,а.

А и нраВС'1'вевность У са~IИТ-В 'r'.8xoь
потеК.ilа. НИИ внаемъ f\обр'н, IcalCTO ва
ПрИЧИНИ'l'-В IШ раВНИ'1"h имена на пе:IaТ

ницата имъ, тъи 11 за хоте,лИ'1"h въ Бур
гавъ, Бургазскит':1> измами, м1>стото на
100-'1'':1> напо,леона и пр. и пр., но не ни
ВJlИватъ въ рабо'гата. Сами:iiтъ ФalС'l"Ь ва

съб,личанъе'rо на свсщеНllичеClI:ИТ..в одежди
и обръснаш.ето на попската брада е до
статъчен'Ь. 3наемъ още, че "Одиссосо"
I',ласи да се ПР'hм-:Всти въ БУРl'авъ" съ
llсщаСТНltта печатница заедно, и УАИП,ля-

ПJIаща. г'~ос!гn ни CiY,

ТII!

R:-щъкъ

([nЩI'

сноБОДС11Ъ

го

доНда му, щtJ ив,л'ВВС,
даже, т. е апо тонъ
първи

ИЗi\allIIе ПР-НПn.i

]1i.y.13, Allpll.lllil 12-11 I Щ!

1'.

Б отсиа пъ Б Уlсурещъ . '
дюнме'rа ще о('воб(mца

тоИ. 3апитай

Х.l()па

второ

~'

то.неона самиитъ

тукашно" .--ЕгО име е.л,линоuЪ"--о'ггонаР~l
'1'И

IIр.

ОТЪ I~ОИ'J'О I~И'l'llрRХМI', IIO-ГОР'!>.

Да,

ира'1'а

на

за

qe

бащи.

му, ва

с отъ ба.лIСШШ
ГабрОilО. Ще по
пранuсiYiДИСТО

11,

t:e бъ,лl'арски llOдданщшъ, ако нс-вър,лъ
ГЪрl,Ъ, и ЮСО ГС! ИСП.d"f\Ы>.'ГЪ--СiYiЩО,

Има-'

тюсъвъ еlCземн.лаl'Ъ • . . Ето
U.iY, дюнмета и 01CU,ло "Uдuссос'l,",
само че сх. отъ ПОПСlCО учи.л ище и поп!)lle. 'l'юсънъ е, uа'1'УЙ, и "O,4UCCOC'l,,, oc'гp'I.,_!
lCaTO НИI:шФnра.
Не ще ПРОДЪ.ilжаваме,
а ос'гаВШ\1е

Управителна КОМИССИЯ за първитt
земледtлчесио-промишленни
из

MtCTHH

С. Димитровъ.

ложения

чи'гате.ilит,R

си да мис,лliЬ.ТЪ.
П. Б-И.

КНИЖНИНА

ПО.-1УЧСНИ еж нъ рсдarЩllята
I~НИГИ

и

сл-RДНИ'l"Н

сппеапия

НОВII

Печатница на Хр. Н. ВоЙшшовъ. 1892 1'.
ОТЪ знамснития русски драма'1'УР1'Ъ А. Н.
ОU'ГрОВCI~и на БЪJlгаршш до сега нищо НС СС (~
пр'};веЖД3J10, до I~OJlI~OTO знаемъ. Г-Н'Ь Церов'Ь с
първия, КОЙl'О СС С наeJIЪ да пи даде въ IIр1;
ВОДЪ еДIJа О'ГЪ lIаЙ-Аобри'Г1; произвсдеНIIЛ lIа 'гоан
Ш1l1саТСJlЬ. 1\11101'0 би би.lO ЖСJlаТСЛIlО да имамс,
аll:О не ВСИЧI~И'l".\;,
поне
ПО'l'л:-tвнит'j, ОТ'Ь про
шшсдеНlIята на А. Н. ОU'Гl'овщщ па Uъ.lгарUIШ,

само че lIo-добр'Ь би 611ЛО,. СI10рСЛЪ' I,Iаше'1'О мн1;,
вие, да u;y, 1'1; пс пр'lщеДСИJI, ами nобо.лгареuu,
'1'ж,,3И работа е тъй с,у,що доста МЖЧНИЧI~а: lIаис,

Iша СС' '1l0знаванЬе онзи ЫI1I1'J; (·ГЪрl'ОВСII:и.Il), l~oil'l'U
рисува ПО'1ТlI ВЪ ВСIl'шит1; СИ Аl>аМl~'и I~OMCAI1ll

гр. Пловдивъ

И Pycce~

оваllДl~lIИI1]

:

1) Рtчь iЩ imачеuuсmu Ilа

жавпа роа.ша ГИМШ13ИJi.

IJ !-,lIдружсна

съ САИНЪ

ХIIМIIЪ за (JHH. бра'l'IIН. (р'.uчьта 6илn пронзнссе

lIа" 110

u.1У'ШЙ

лър:ж.

НрRВi\IfIIIШ

реаЛllа ГIIМ1Jа;шн

l\I1\Й lН!Н ГОА.) Руесе.
Ив. РОI'.I<JВЪ,

~).

на

В.

ТЪРНОВСI~а'1'а

КII[JИЛЪ"

"I..JB.

на ll-й

СI~ОРО-IICЧ1-\Тllllча

11<1

1~!J2,

Младина,

нИlСЪ U'Ь юtрТИНI1

lIaY'Jllo :<абаJШ'l't'.lСIIЪ (J,I;lOT-

;ш МЛ3ЛС:IШ'1'1;

О'ГЪ лваТ:t 1/O.1a.

PCA:-НС'l'И[)(\ 11 1JiJAaBa ДРУЖОUТВОТО

"ОI/lClf;'

въ КаiJ;Ш.-1,ЫСЬ. i'ОАIIПlllа ц'нна ~

L-\'1JШI~I,а VП. ['уссс.

IJ("J1ITI!IIJ~a

I1ср('цъ Иос. А.Ш:-I.щЙ.

:3)'

Ст.

1K!I~,

"Св-Бтлина",

/1

Jln/!.lcua.

.i1l1'l'ОI'р:IФIIЯ

~l'!;"В'IlI(\

lI.l.1IOСТР()IЩIIО

СIIIIl'аШIО З[1 IЩ,)'I,а, 1Il'I'У<.:'1'lЮ 11 ШЦУСТРIlIi.l'О/I.
Н, Lillll1'a У'. РСЛI-ШТUРЪ I1 Ilздатс.1Ь' J()J'/~(!lu,

Лf/l;('аll.'lUn~, Абонаментъ: за l'ОДИlIа 1[)

.H'lm.

учсНIIЦИ 1~ .H~Ha, Съдържание: nиР1I!РС1'1I

;~<I

n "'11]1-

СН:11 1I.1Ощалъ. То,си/?;: \)1JI'ГIНIФIIII'l"l; 1111 l'Сllсра.1Ъ.
1\laiiulJOЬ 1I11КО.нн'въ
I1а)J'l'I.'III1Й.

ОСНОНИ'l'l; на

l

н на

СОФИЙl'lшil

Нодата.

отъ С
Ji\Р;ШЬU,

(M\'iIllO'['()

КOiшрон'Ь; НОЩ. ТI.'.IСI'рНФ.

01''Ь Т.

l\lI1lШОВ'Ь;

ОХJlЮВII'I".\;; ИlIuтрумен'1'Ъ
ТОфОрЪ'fЪ, ()'lЪ

;J:-t

Ив.

1\11I'1'JlOllO1\1 .. Oln:

ОТ'Ь Л-РЪ

Му;;сй въ

I3итс.t С ФOI 1'Ь'1"Ь;

С

\)ер.ШIIЪ,

О'l'l'.I'];ДIJ:-Ш),(~

'1''ЬрсеIIЫ.: ~!.1a'l'O;

Фо

са.НJlIЪ Ja :IШ
Ilapll~I,OЬ;
ХУIlIIТ1;

13. 13.; l'OlIJlIIIUH'b

BOIIIIC'1'I!O 11 l'1\.y.\IITypa
ATlI.bla; l\lоршшшii'l'Ъ
НЮJ; ПР:ШТII'.!СIlЪ

нъ

,1:I1I30ТЪ; ХО/lilЩIlТ-], раС'1'С

1,аll;Ш'Ь

ан ЩIIIIIШ;

l.:iI'H/\IIMlIиil'l"h бару'1''Ь на ,joiiHOTO IIO.1Ui 1l0.llJJJJlI I'(!/\СI\'
'гп; ОПИС:.LIJIIС'l'О

на lJI1IЩПО.1Ъ 11 /Щ 11i.а.tоферсюш

Ы,);~"СЮI ыыlстпрьь "Св, l)ОI'орОАI1Ца"i ЧIIФЛ/ШЪ
1111, ()'['.'Ъ 1I1ИIIЮ\;
ОТЪ ВUИ'lIШ 110 ~щ.шо 11 IIР'l. JIi!Nша ,'!" въ
СОФИЛ. ПС'Iiи'шща па НШЮ С. ]:\'omt'leBOЬ, ... '
за борби; 1:iа6ерlш·-·-lJU'ш'Jъ'1'ъ

13 и

Тъи Ю\'l'О 'l'ЪР1'Ъ'ГЪ нрuивведеuъ на
14 того, 3;\ О'l'"аванье на ПР~3АIlРI{

емачь

насич:-шьсто

даилитt

ва

и

АЩ:ТRнrЩТ<I

lIal'рНfJ,И

на

Шl ме

шмсжите.ilи'г'R

при първото Bъ.H'ap(~('O l\I,j.C'1'H() R~l\I,лСАiз.>t
'IC(:ICO-НРUI\lИIUJНШllО'

ШМU~l-.:ение

въ

l'р.

ll.ШВАИВЪ, не се утIIы'\ll оТЪ l'-lШ Пр'i;k
t:,j;A'-t'l'СЮl 1111 Уllравитс.АШI'ГН
}\Оl\ll\lИСШШ,
1IИl1lН;'1'РН 11<1 <.l>JlllНllt:И'l"I;, 1I0ра(l,Il ПО.,У
чени'г'1; ВlН',ОЮl ч'lши, то Iшв'1Н~'I'JlIШ се па

ИIIтеlЮ(~УЮII\и'г'l; ее, '1~ 1\<1, ~7 Н('УЩl1i'1 м'Н·
(:ецъ .МнН, Ш~ 'IHca (1, ва C.I'];(I,'!> lI..H INl'1;,

въ 1,аш\u.tаРI1Л'l'<t вн ~iIJр'lВlI'l'С.lшt'ГН l~ом
1\Ш сеи а

,

654

'~

.гff.

I{VЯ1'е.I!'/luсmьmn

Ilа Св. КIlРII.ш и JI1еmодJtя iJ(t бмгnрстrияlIаlЮДZ,
Отъ д. ЦУХЛСIIZ', IIр1ШОА. IIpH t'ycueHcI~aTa АЪР-.

.111'1"1,

БУРА, драма въ б Д'l;i[Щ'ВИ11 отъ А. Н. Ос
mровс/(и. llрiшелъ 11 ИiJдава Ив. Церонъ, Ba]JlHt.

въ гр.

НОВИ книги и СПИСАНИЯ.

ако му Дё:\ДЖ'1'Ъ 3-40U Шt м'вссцъ, прани I сиii"

ua да се присм-Вu, И.ilИ за да даде ма'гериа.лъ

ва

в'];

1\ О il'l'O

, .. "

11

ронъ ще Нр'ВI'Л'Ri\1J ЩНI

11

е.л.ilа

бъ,лгир

/1;а

свършвn.

,,'1'11

аН (~'гp,:

f-Ia

••

ту"ъ,

С'1'lIрЬ; 14-й ФСВРУ<lрl1il: lIарад'Ьт'Ь на i\.IШС<':ШIЛ[IOН

И

сс

'I'<lIШН"".

11 Ubl.la

в1>стнИlСЪ

да и е,л,лаАR! А1ео пус'rне н'.8що

Н()
даже

нсрсеИI1'г'R.

намъ! Ввем'вте 1СОИТО щете брои отъ Т(),Ш

Като че lСОИ знае I~аlШО ,л~шо прави

нсс

uеаъ llр'l,дпщt'гn

го нечс ДЪJI~I,,),'l'Ъ, а1,0 ГUДИIН1:гit .11 на

1'ШШ: l'еНСl'а.1Ъ М<lЙОрЪ
НIllШ.шснъ;
l\[0/i~I!JI'
Юliiт'Ь Ж:IIIЮТЪ; XYIIIlTl; A'1'II.I.-1a i СjJъ6еЮI'l'<I
lЧJaJl1Jца
llа'l'а.IШl;
M.1aAr;il uръuеJШ
"ра.1Ь
АЛ<.:I,саIlДЪРЪ 1; В. lJ. 11 р, 1IaIJ'1'Сlшil, СОФ, 1\111_
Чю.Ш'1'ъ; НIШОllо.1Ь; l\<I,JUФСРСЮlii ~I.Y,ЖUIШ M'I,II:I'

,лада!

1ll'I,itIllШ

'Ю нс' прис

lыаТСIlИ,

I еl1 и ще IIр'нмахне иножсс'I'НО'l'О руе(~ШИ111, II'HI~OIln

м,лiшо. Ilр-Вдстан'вте си: н'вкuи отъ 'гу
lСaIlIНИТ'R 1'агаузи (шtщото гърцит'в сж 31/2)
учжтъ Д'lщата си въ гръцсlCО ПЪРВUlIа- ,
ча,лно учи,лище тука; а ш\то 1l0ШtраUТНЖ'1'Ъ'
пращатъ ги нъ А'1'ИШ\ па уqение. ВЪРНС
се маМИНИИ'l"Ь щшъ u,л'j;дъ ГОДИllа-дп'l.~
е,линсlCИ поддапниlCЪ! "Бе MUM<IC, ти СИ'

такива

се

нравишъ

н1шои ОТlсавпа, тои ()тюшnа майчиното си'

ме Tylca и

ще

нс

н::I Г-lIа Церона съ полоБНl1

бъ.лl'НрИНЪ, 1со.лlЩТО ВС'lша АРУl'а народ
ность, ко,а'1'() жин'ве въ неш. AlCO това

ги

и

IlШiссел'J,Y,1' '6 "

йоще I,ЮСВО

и нр., н IIр,

ГръцClСИ n'l:ЮТ11ИIСЪ нъ Варна! Гръце- I

тивъ наредбит-В, ващото ще ги iшас, ще
разбира

Р(3,1rt1"цnяmi.l.

[1'1..\'11'1. (, Ilр'lшо,\ътъ
1I:{ра~I~IJШIJl.
MIIOI'O
1111 С 1I"'lрШl'1'IjО ла (~e IIРОII;!lЩ('.ПМ,~ т,ща, 110 IIы1ъъ
ти да расправа, защото
тукъ
има
само
I Аа наЖУМПllЪ IIр'liЛЪ T:-ЩlIва СЛНII l'p'l:lIIl'I!. 11\1'
31/2
д,ви.с'rвите,лни гърци, -- това оТf lуlие, AR ellocouc I'Н'уНМН, ~!:I уllады:I lIа IJalllaTa
дaBH~ 1б..в~е и~в'вс'rн~ ~l нему" н() срега 1.1 r'и бсзъ 'Гова б'I,l\ШI IIР'\НЮi\на .1IIтера'l'ура,
тиа ;) /2 1 О пр ьждосаХli~ ()тъ себе vll 3ft.
IЦе ЖIlВ'НСМЪ съ 1It1l\-НЖl\:I,'Г;I, че г-пъ Ц,"

гариа

ва

МО1'Ж'ГЪ 4а

ТУI~Ъ б.Ш'ГСI~И

напомняме

ме

ПОСТ.iY,пки,

о'г

Il,ругu 'п, lIа.ill1lrлн! A:cz, Л!Jl\а, Jиш;mltlщ "1!J,~a!".
•.. На 57 етр,: ,,'гklО'I'О (~II (~I~СНИ'Г'Н) 1II1Ю1КI, не

ватъ гърци отъ БЪ.ilгариа? Ан, нъ Бъ.л

негови

II

Ви б. tIIогр!U,fiшг ,

:3).

lIа си, ЧО СС Uи.lа ICIlIltСjJ'I;.'Щ но 1101'0, СТI':Ш1ll0 ('
OUal,aTCH"!> на 5:3 <':'I'p. хубавил МОIlО.l0ГЪ на ,l!~a ..
'ге[Jlша; 'гава ес НIIЖ,lа ощс ОТ 1, еа1l0ТО
IJa'li1.10:
"Защо 1I равн тл 'l'OHa'? [{што СО.НО ':/pm c.'t{;/p,

тиТ-В ни. llеднжжъ, .дНI\ЖЪ нии носочих
на

ла

yn-I;I')',

л'!щата

UТj'Ш.ш". На (·Тр. -105.: ,,1:'аБО'l'II, ЩО//UJ Иn.'Ш ('l'j'()
I1IIUУЛЬ) БЩ'I, М()III'!<1 Па -17 ет!'.: "/{" ЖUII;I ,111
М1I е I~el'at" J 111 ·lХ (~'ГIJ, l1i.a,1alloB'I, !~;I;!I!;I 1111 ',"':-

1420
14 -1440
1220
1040

HCBO.il
но баснята за
ЩЪРlCе,ла.
Че "OaUCCOC'l,';
в'.8ма ПОЧВи въ Варна за е,л,лаДИНI1 рабu

заедно

намъ

IIJ!ЩЖСIIIIС,,11

съ

БУРСНII за

Щt\ ш~б1;l'ам'Ь, чс IItШ':II(ыm CZ.H?> IIС'!С и Пn.1а." '\'0IШ ЩНЦII'lа ЮtТ() на "IIУ('.'I'ан J\lар" uъ бараu:шъ

12 -

испъ,лняваме

l'уберIlIlIlТ:-I;

, ПРИUЛИ3II'1'е.1НО

l'-нъ ЦI~РОВЪ С р'lшъ.l'Ь на (j 1,.l1'1IрСЮI ТI-ша: ,)A:~ 1,

12 1440

Нии н-Вмаме нищо проти въ нашит'в
би,ли ' '1".8 гърци, евреи,

въ

ОТЪ

и О'l'Ъ У'li)С~I~;~СШШ
u(jЩUС'l'IЮllliИ,
'lИ'l'it
Jlllи\а! 11al~'h lщннамо,
'10 uсзъ нари Н1~
пращ<tl\IО. --Давамu па I,УИЪ нари, съGирu.
1\Ю l'll НО [) но 1О лева и шtIС'l, 'гвърд-l:, мно

'Г'НХЪ п
'Щlса'Г'h«, На lIi CTI'.: "И ;m МШI'Н .Ш с
н'нжность да IiОI{JЖ". На БЪЛГЩЮIШ
IIk,~1I0C'1'b
НС ue IЮДU май. На 1!) С:Тр. "Ващо 'ГII ШСО'II1 въ
0'1111"), ~lY да l',e ШЖОШIIIIНIIl'J,!" Ila ~-! Ul'I": ,,'l'ъй
ТlI, 13арйо, МС ,iМII.1НIЩIllI" ar" 11 ,)~I,a.lf, ~111 "."
1\11101'0 1II1'1'()!ЮСНО () 11 р'liI!'~ЛС'IO. ШI 1--1- I:ТР. py"'~

920

СЪDоМа'в.ници,

"отпватъ

аБОllit~LCII'Гll

С'1'N,НВ:I'I'Ъ

М'!Н;ТО:

t:J

сс I~а:ш:t таl,3:

I~al~'/,

РОЛlIте.tII~l'-Н

Цри 'l'OJIICOli;t' юtUНitllIШ,
1\ШlНС

иаРУ<'а6п 'lов'lша." 4) » I-;a, ,10nр;!
[1 дабаml,l;lt" , на М нето l~:tбаIlОВ:-I, HII.'/Cn,lТ:
"OXOT<t, Вllжда ее, ШIaте да :ЮII:'!ЮТ() нри IICI'!)",
IЩ м-Бuто: "l\IHOl'tJ 1Ш ТI"I.БВ<I (11.111 11 bl,I,: ЮШ'Ь
,111 ВИ ее ще) ;\1\ жпв'!;еТI) IIpll 11111'0', B;L 14 "тр.

ми

840

иск/ыи да се разбира.

I [n

;НI

ОТЪ АДМИНИСТРАЦИЯТА.

руееlШJl С3111СЪ

чудсеа!"

учеНIII~ит'l;

JlаДlm nаn'!ir1lШ!l. ХZЮJlII/Ш. ()1I/.7.

ЩО 11 ШIIЩI,ВО

I 81301
81130

и сме

'IС

l~aTO

Д'liленио, Щ)'ГОДИЧ(;I,IШ ХО/\Ъ.

»I~:tlша хуб()(:'I'Ь, nрат!' ~Io(i! (11.1'11: '1IIJlli!Т '.\!о:"
~) "ТII СП У Ilги:?; аНТIIIСЪ, ХIIМIШ'f" ,r :1) ,;~-{" 1111-

!)\БО

съвст.мъ не туи, което оме ~аза,ли

lIоаШ.tlШIIЬ('

IIОШ/ТJ1С

о'Гл-н.lенис; ва УРОI\ИТ1"

UI!; PaU'1'(~IIIIJl: тр'нви, I~B'!;'l'Ji,

пица, Ва ноБОlштетво ЩI: ,нан ра IШ М'!, II'I;JCOII ll~;
вл'l''lСIIIIЛ. 1{!iilc//lli/tI' 1 На.?, 1: 1) "ЧУ,I('!)а, 11'111'

, I~ ~gl

се само, като си и

ОСIlОВ<lте.ШОТО

2). llро!)нu

УlIра;r~liеIlИiI;

IП

въ IП о'глkШIII!С;

(оеобснно пыlъъ СЗIlf~Ъ'l'Ъ въ IIР(ЩЗВ<'\I('IIIIJI'I'а 11:1 (,_
U'l'IJUВСЮl l,аl~'ЬВТО сl); 'l'OB:t сс BI1~I~(\'t на I!",'(;I\:<I "TP:I'

930

ваме

не

l'рашraТИ'It~U[СП

въ

l1i.оменс/ш;

3[1

'1'р-Нбва да I10е'1'ЖПJI'1'Ъ

'гвърд-!; ЮIОI'О ес е ПО'1'П,IЪ, [,огато l' I1p-l;Н(J~,I~Д'l.IЪ,
П па ~ОUТ:t и,I,UТ11 ЩО ес l' Н11М'НРВ<1.1Ъ ВЪ НСАОУ'
МСНИС, "отд'!; ,'<1 110'1110, че да IIП lIСIlРИlсажо".
А това HO'l'CllbC 11 НОАоумеIlИСТ() С IIрUllз.I'kша.l0

10 нО
920

UUИ'I

110

наРОАIIII'Г'Ь У'Н1ЛИЩit; за Св, Кири.1Ъ И l\lс'Го,\пiJ

е

'1'0

АУ~Ш

~оито l'(~ лавlt'1'Ъ ва у ,\ома на

бота. Като 'lе'1'(~~lЪ на бъ.l гnрС!ш АраШ1Т3, I,ОJlТО
с lIр1ШСЛъ 1'-IIЪ Церовъ,
;щ(j'!"l'!;;JВ<Н[f', 'I~ той

1070

ва пуб.lициста. Приписва ни се нарочно

хубаво; а

B-h.li;:IШII

Н'}ЮТОИМСIIlI(;ТО

това, 'IC пр1ШОДЪТЪ на Г-На" Церова НС е [·ПО.
ЛУЧЛИВЪ. Не е CIIO.1Y'I.HlВ 1. _. 11 еВЪрПШllа ра

11-

"

уроцn:

много

сюI "l'ро;ш·, на I'оято ТУf!И,IЪ i)ъ.lгарСI'() ШIС
"Ьуря". ВСИ'ШО това достlt ХУ'1ltво; обаче, IIма

[2 --

"

мс'года;

по-лесно. И IIз6раtъ Х'убаШLI'а ,\р;I~Ш на O[~TPOB

11-

"

пр'lшеЖ"аньето е

l'пп

та [,ЪМ'.!, занаята; I1СI~уеТВСIII!И упраЖНОIIИЯ; ~10

ряв9. ()СТРОВСI~И, а намис.Ш.1Ъ Аа 1'0 лале на чи
таЮЩIIЯ UЪЛl'аf!СIШ св'l,тъ в!> 111'1;,111,1"[" ШtтО l'lI

1140

паУ'IПО'ПОПУ.lJIРИО

еаНl1е:щ ВЪСIlIIтаТt',lll II 'у'llIi(;~1П.l.'сЦIIII:1 П, I~НИ'
гlt 1П 11 IV. Pe"nl:TI)f!'), Л. J[о/{чеm, СОФИЯ.
Абонаментъ: 7 .1е1Щ за У'lеIllЩI1 [) л. Съдържание:
1) Ор1tгmЩЛ1t1t н npvBoIlrI/U статии:
нс га.1'!;'1'('

111'lIIн;у,лата

отъ сrЩРОllOСТIIЖllа CM'I'I'1'b драма "д'I,'елz

»llедагогиумъ"1

3

lЦU

ее

11 13011 Ш.!САU

I.! о IIЪ

'1''[, Р 1'Ъ

аа

'ГОIЩ пр'I;/I,lIрИН'l'JlС, съ 'l',\iшо

l\Ia.lOllHAAa-

lШНЫJ, и

:;I:С;Нt.>tи Аа

oJIllI\<L'га,

l~lJlITO

IЩIШУРllIJa'l'Ъ, 'l'p'I;(;IIH
И.1I1 I1ClljНl'I'I,);'r",

ТИ'L";' (~I!;

11:1 ii

IIЪ

IIIУl;летнВIхУ,ТЪ

1\~()~1 ШJ(~(:,IШТН

-1~оУ.(~I/()

IIР'jщс.
ОфСр'ГН'l"j;

(;и

Аа

'I'p-J;UHH

офер-

l,ор,jЮШЩ'lСI10'ГО

1'0

('(~

f\;:

ШШIншеШI

то'll\О ('IJUjЮ,,\Ъ обр,шеl\'I, Уl.ааанъ
юша ан

Вн

у ,за

llуб.лII'IJlI1,г,j; 'l"I,pl'OIl(:,.

У'ЩС'I'IIС lIа ТЪР1'а,

I'CIITIITI. щс сс IШI](·I.шt

О'l'Ъ

аа. IUl"Ь

I,OIllZY~O()O .l.

llOCМlIII'l"j\ Уl'.lОВШl С<.:' шt~lI1ра'l'Ъ на
ра<'lIо.ю:;r:СШIС ШI lIуG.IIIЮIТН Вl"1\IШ ПрII
с;у,'гс'!'нснъ i~CIII,

IlСlIр:llцатъ
I"!;X'!>

11<1

I'р,

11

'I:-lJ'Ъ,

/)'1'(\'1>.1Ш1

:l1:<'.,IH IOЩII'I"

а

MO~KC

(н:а()~JII.ШрlI

,\а

ее

О'ГЪ

1;.

СОФIШ, 2~1 А IIрll.шil

j

H~)2

l'()А.

ан LlI'·j'Дl',j'Аа'гс.IЬ на j'IlР,ШIlТ('.IIН1'га
Il. 1СIIъ ,

l~ol\l~lIIe(~lIa аа lIu.Ю~l\СШjатн,

На'lн.IIIИIСЪ на OTA,j••ICIllIt:TII

111.

t.t.lСНЪ-ССICРстаlJ1,:

Феmmцжuсв?;.

Хр .

•'11'.

(Н-

Георгиев?;.

248-1)

:; ЧЕРНО

• Стр. 4

п.$

Ениrи

HOBI1

P:r.KOBOACTBO за отглtД6uнье и облагородя.
ОIlНье

[;;а юш .1P·bI!'ICT:I се салы,;тъ

ИЗА1;зох:r. отъ печатъ и намиратъ се за
ПРОАань У ВСIIЧК11 ЮlПжарllllIЩ с.л'.RI\УЮЩЙТ-Н 1\0-

811 УЧСОIIIЩU 11

Геометрия,

'гб УЧII.шщс нъ

IIрОГ

I'YI1ll 113ВЖТРt.

сы.:а-

I.:T80

за

Виена,

VTp. 76

УЧIIТс.tСIсата I.:сItшнарил

•

•

•

.

•

•

•

Ос110вапаIJЬС

~

сll:QЙ

ЛВlJ ..."Ъ

Jlap/(oor.,

ВЪ ДЪРЖ.

7/',,1
.::.t~
"""

45 ООО

Гимназия

пъ

СОФIIЯ. Този nopTaTIIBCII'J. Р'!\'lIII11СЪ съдържа: 1)
!tСIIЧIШТ-Н flеоБХОДШl1l ФРСНClЩ -'YMII съ раз.шч
ЮJт1> IIЫЪ зпаЧСНIIЛ ; 2) М1iОL'О Г:l.НЩI13ЩI ; 3) мно

11

1(81)601'0 Аа
UС'!.КШ1У.

можо

МА8Аиit учитель. l' 'у,l>ОIЮДСТUО за УЧl1те.\II

и'ь (-ио

oT,.\'k.\C1l1Ie 11 illi

Ш/?i

\VaglltJl', C'bI:TIlIIII.\·I, В. A1IIIIH!lC06?i,
Стр. \I:.! на t\·III1. . • . , , .

Иратко

.

J,

.t. 1.-

p:r.KOBOACTBO ПО копринарството,

()ТL'.\'I;;\ВIIIIЪС 11 P:1JIII[ Oo.I·IH:"r1i 111\ буUю--ll. О'ГЪ
1J1al'lI!J('7, Fa.t!Jillp,'p Пр1шс.l'L Хр. Ат, Феmва,1'
жuсвъ. CTIJ. 24 1111 Н-ШI
.,
. . . -.20

За облагородявание на 080щнитt ДЪРВ6та
Н СУШ8U1ltето на nхиитt ПАОАове. 01"& Л. АIIНlIщ·

С087>, VTp., 72

111.1. ~'HII 4.:'Ь 7 06р:1:111

11;!JIa'.Tp'l;

~

съ-

ОТЪ СЖАЕБ. ПРИСТАВИ ПРИ ВАР. O~P._ СЖДЪ

Подппсаннпи, В. Ба.лиепъ. ПОМОЩ.

ч~ с.л·~дъ ТрИlI':раТПОТ,1 пуб.лИ[СУШ\1Iье пас-

~

11

лева).

~1 но Ыоре"
. 1.- Iie и се
l"~'

па ще продаваlllЪ с.л'hдУЮЩI!Т-В недвижими

имущества ПРliuад,\'lщ~аЩ(I на Оа.ш Ме'

<:)'>

~~ Ilр1>,l,стаВllтс.1Ь на ЕвропсiiСIШ ~~
~1 Н'l;еТIlIЩII въ ЯмБОJlЪ (България). ri:\"
~~

;>;:\

~1

(12--:B:1

,~
~1
~~

~

~~

1 ~1

1

~'1

r

А ~ Ъ

,J~

IIР13ВЕЖДА СЕ ПА БЪЛГАРСЕН

РИСУВАНА ПОЛИТИНА

••

~~::

дп'nь
'т' страПll СЪ п.1'\;-ГЪ,

fl' IIПЧУ

ра въ вем.лището На С. д. I\',Уllluуджа;

f~

Мустафа Дже.л.Ш.;IIJВЪ, ДжнФеръ BeucY~IОВЪ, I\ур:гъ РеД~I~ебъ

ri;);:

.."

~'~

~:;.

-

. :1)-

(L>-!\I() -,

11

Рl1дlt Петронъ 3)

~ Нива 20 дс[~арп, сжщ'J ве~Ыllще, ~["'CT(t Н'}(:l'ь "Абтu Itapy<:y" IIрll СЪС'llди:'ИбрШIЪ
~

~;

~~.

съ~1>Лll: ЫУРТН8а Ав.lамазъ, Са.лп ИСМf\и.11

пътъ. I~жщата ОЦ'lшепа 300 .лева

ЯмБОJlЪ (Ь I.Лl ариа). (~,.: I а UПUIIТ'J, вс'lнш 1 декаръ по 1\

. ".'.." . ,

~J*
".".

I

сп,'редъ

1~
h
l'.... ~[.\j['JНltT·

IСШIГ[}

3/4.

.\е[1:\

. lt \ удо[ыетвореnне
'1"11311 имущества ще се продаДil,ТЪ ва
lICl~ЬTЪ на ВарпеПСRата

'-.80 \ )c~:.f,,"'~T;'(;':J;:.f?:,,?~';~rY:J~1:'~;"::f;){~{t}<f}~~\®i

29

Август'!>

1891

год. подъV

14Gii

И8даденъ отъ 1 ДобрИЧСRИМ МИРОВ11ii
Сп;ДЪ и съг.лаСIlО членове 1007 11
1009
оТЪ ГРflЖАап. Сi'i',ДОПРОИ!ШОДСТnО 1 обяна
nамъ че с.л1>дъ 'l'риrсрйтпото l1уб.лИl'упа
нис пастоящето въ п. "Черпо Mope~ и АО
~ 1: Аенъ ще трае пуб.лИЧН!tта Пl>ОА:\жба
на една о'Гъ Ав1>тЬ lСN.щи на 3.Антц гуно
чевъ О'ГЪ г. Добрп[~ъ, именно Н:N,ЩI\'Г~ IСЪМ1,
вапздъ,

[C05ITO

Добричъ,

Юfiща

се

llaI\ШРil

цъ гр.

въ П участЪ1СЪ, IlОАЪ И-о

П1)строена

отъ

дьрвенъ

материа.!'},

етн:жна съ четири ОТД'h.леНИJI,

38(),
CAUO-

от ь 1'011'1'0

една соба, едва ст~ш, едно хашевс If ОАИНЪ

Iш.лEJрЪ, ~тhнитоВ[Сащ~,НUИи (l,о.лМI1, llORрИПЪ
!СереМИ,1,енъ, С'? АПОРОВО м'Ьсто 17
ши ро[со И

т() lII'ЬСТО се

8дапие,

1/2

метра

24 мет. 3 -, <>апт. дж.1 i'o, ПЪ lСОС

Cl\l'BTa

нри

и

oCiellla

СЪС'l,,1,И:

на lCil.n~HOTO

Н~о.лю

С[,орчепъ,

Иваuъ ~ОрД<ш()в, у.лИI~а "PalCOBClca" 11
ист(жъ остана.лиii ,1,ВОРЪ съ Аругата
юыча на ПРllтежатеЛjl. ГорепоМ(щ&тата

[C'bll'"

IСi'i',ща

ще

се

продава

ва

УДОn.ICтпорепие

исю\, lШ Нlшо.ла IЦеревъ отъ г. Добричъ.

Наддаnанието

ще почне от'Ь оц-Ьшса

та ЫЮ .лепа по ч.л.

992'
A.HI, ~lyp'l'aBa Ah-"а~IR('Ъ, А.ШllГЪ 'L'урабu:lI\e.1aIo -цит..в ror.noAa да. ICY внтъ тона
ст
11 астпеuъ 11 4) Нlша 6 деICзра ,U1llУЩСС'ГnО нека се ,Я.влнатъ пъ OIlp~A'h.te.
спъ, >f. uafCO
(',);що ВЮJ.НJще М1,сТпостъ "Ио.лъ-Бою" нри 1Il1T·h дни Аа равг.льдватъ ФОР.Jllа.ШQстuТ'J,

I

111,

2) Нпва 12 Aell':a,

(К

~~ .[,1.р hl,('1';ЩI~'Г,',1f. lIа ~в!~оп ~iiею[ ~ .юн'!>
~\ нI'I:'ГНlЩН

С а.ли, Джаферъ В еllСУllЮRЪ, и отъ

~ lIl'I'CTBOClb "Еочакъ Баши" IIрИ със1>ди:

..jI>f

It У 3 У П II & C-in

~

дпоръ пъ С. д' I~УМliуджа при със'l,ди:

:,r.ОIII1~I"l1ТЪ 1, .'ена, за шссть L~::

M'l;eE'll:\ ,; .11"':\.

."

~1z!.
~p}
[~~::

ПАП А

';.t
~,:." ,~ ГО,\IIIIIСIП,

lIШШСВЪ отъ С. До.нш ItУМUУ,1,жа тоВ сжl)Едuз I~l'i;,ща съ дв1> стаи, съ 1 деЮIРЪ

~~

--4)

отъ по('~\\, ,J,8lз нсд'\ЫИ ще ПОЧ-

пр' ОДЪ.1жанн 31 день II отъ пос.\'1. lI:lдл:шаПllС 5 О/ О до 10 ЛНИ въ г. Вар-

~~
~(rщ

к J' ;~ у II Н & C-ie

11

1004

На оснощшие испъ.лните.лU1Jii .\истъ

отъ'

Сil.,1,сбенъ
Прпставъ
при ВарненctШИ
О IСРil,жеuъ С/YiДЪ, на Ш ОICо.лИСRflЙ учас-,

11 12 'lъртсжа аа ~t

ОВЯВ.itЕНИЕ

.м.

ом 427

~).:
~~
I(iW

г.

П. Сждебенъ Приетпнъ: В., Ба.... еВъ.

[25--21.]

ОБЯВ.itЕНИЕ

r: ~~

Iсанце.ларин

(3-236-3)

соящетu lIШ въ lIгhСТIIПЙ' 'В'hстВlШЪ "Чер'

!
СЪ 2~j 06p:lJII.
11 1)-1'

ТОllЩ раанн

IIШСПlIC.
Цtна 10 рубли (27

~1

Hapo,tll:

За ТЮТЮНА. (Jнор"ЛЪ А. v. Ваlю

'.

въ

26·иИ Мартъ 1~92

llapHa,

Оодоржатель: Ариетиди Мацнии.

~

'Н\СЪ

г.

::~ ь:роt:'lIIlС

]{а УlJажае.'111111'IJ о/('р.r.ЖНt~ nОСf/lОЯ\,ЦII "О.Н
/(11 tI/(Olfh"I/I()Plt, като ('t'lp1;MClmu, '''plmop.h'lIJ(/.llo
с...1VЛVЮlll ll тl; 1l1ме,'1НII ]),IiIro80дства ьа nРО'lllтаНIlС

12

1891

11

дeНI,

МИ.

Гр,

чистота и

Т'ЫСЪ, ш\ основание ч.л. Ч.iI. 1010,' 1()~6
отъ Гра~I~Д. CN>AOnp0I1B8oCTBO обявs.щамъ

В'ЪСl1l1тато.Ш.

.'IIIСС1Ш 11 ,', г. lI.hmующumt y'mme.HI t~ г. г,,!I'L1I.1I1Щ

СЪ

CK~TCTBellЪ

Ц1;ни наи ум1;рени.
Варна 1,м IОвии

'

; ИнтересеУЮЩИТ'll се MOГH~'ГЪ да ЩIЖ

та

~~~ ЧШIСШШ 11:\ ПЪРВОСТЪПСIIlШ списа- ~
~1 ТС.11I. А.'lUУМЪ СЪ 1О IШрТШШ, 12 ~~~

*-~
"

на Н'}ЩОI1 ~t:llnOT

ла 110ср-kща flУЖЛII'Г'I;

lL9'>
.') - 1'.,

lIъ.лна

испъ.лuите,~ниИ:

Наддиn{tllье'г() ще почне отъ ОЦ'lщката.

БЪРS<l прис.луга.

~1 IIаМllратъl'l~ 11 Шlli,У,.ЮГОliIIIlШII В'\;СТIIIЩI1. ~",

JШ; 6) съдържа 3 таU.IlЩII' 311 IIСl1ра811.\II1I'l'"Ь
11 Jlспъ.НI·j·I-1; 1·.1al'0.\Il. Р'!;'l1IIШ'ЬТЪ сс печаТII I.:'b
lIаЙ·Ар1;6НIIЛ ЖрНФТЪ за .'11 бк.,1С ма.tыъъ IШ
OU~)I'}, 11 .удобенъ за 110CelJf.fJ, 110 IIЪ.tСН'I. 110 съдър
жаllllс,

за

УАuбстпй,

по

и rаВUОСl~ИТ'l, по испъ.лП~lIието.

Г. г. lIu(~,l,тите.лllТ'n ще lIаllI'I,рN~ТЪ най
ЛЪSl\lОЖШIт'h

-.50

••

вем.лед1ычес[саRl\сса

.лИО1'ъNо 1164 отъ 24 IО ..шИ 1892 г\щ.
U!l.I~ов.лУДЖjШСIСИЙ 'МИрОВllir сждъ, GЪСТО·
51ЩЪ СС отъ 290 .лева ..i\ИХUИТ'В осtJбеuно

днт;ь Iшижата П\I продажбата нс-Ь1tи при-

I

Оli:р;v;,ЖI10.

Я ы В А

~~
.,.-

IШТ'Б HaY~({(1 (1 ХУ,\ОЖОС'гвеIlIlU 'герМIIIШ, ['0111'0
сн. IIОТР'iюнп на УЧОIl1ЩII'Г'};, ХУАОЖШЩIIт1; 11 лр.;
о) .ЩТJШСfCllтi. ЦаШIСIIОllаШIJI lIа 1101ll:)'1СТО расте
8'Ь pi;'l1Il1h'::l,

•

хоте.[Ъ съ

гоеТИННИДА И ' ГРАдИНА

осо

~'

~~ IIаРIIЖ~I:Н ::IЮ,1,1I

го Ф:1Мll.\IIаРIIII 11 ПОС.ЮIIIl'1II1I I1З~'k'leIlIlJI ; -1) ПСII'I'

ННН, IIOИСll'у,'fll

•

уqобно

ОТЕРаТА ПОДПИСНА

~1

У'JI\тс.1Ь 110 Френ,

м;v.ЖСI.а

t;·H 11.

.~

СА1iАУЮЩИТ1; :

}lt.ЧIf. (JъстаВII.\ъ П.

съ

~

НАСИОРО ИЗАИЗАТЪ ОТЪ ПЕЧАТЪ

ОТ'Ь

граДIIНИ,

~ НА ИЛЛЮСТРОВДНИЙ ЖУРНАЛЪ V·,

Еmuмо.10illJlЗ8 вторнй l~'ассъ. СъстаВJМЪ д. дЕn
.'meIJr.. Второ, СЪВС'hиъ прilра60теllО 1ШАаllllе. Стр.
19U на В·пи. • , • • • • , • • -". 1 tЮ

фрвнеко.б'ЪАгарски рtчникъ

У'l1I.лI1ЩIШ

на PaiJrp:.IACl'OTO

1111

~

P:r.KOBOACTBO ПО БЪо1гарски язикъ. Курсъ п

!

_ .• 2п

•••

~-~~€±~~tШ~4tS±~lG.4il~~~@§J'1@~i

-.50

•

.•

и отreрихъ ПР'hВЪСХ1)f\епъ

Отъ IШЩ"lIрlllщата 1111. ХР. Г. ДАнавъ.

нит'#; е.tе.llснmаРJЩ I~ mрш,"аСCl'I~ У'ШJ!ltща. 01'1.
•

•

44

пъ г.лавната "Пр·Uс.лаВСl\а" у.нща (бив
шетu ПОМ'hщсние ва PYCCICOTO I~oHCY .лато)

(3-240-3)

. В. Б.1агосва, учuтс.ща· 110 Ш~АlIl'ОГlша'ха; ·Стр, ' 40
•

таемата пуб.,ш[~a, че паехъ ДРУ1'о 8,1,апие

Пловдив", 1 Аnрuлuu 1892 г.

,МеТОАика на 6ЪА~арекия язикъ ва народ

1'0.1.. 8-fШ

5О

беНIIО 1J1111M11I1I1C lIа l1l'лаГОl'lIлта. НаППСI1АЪ Jal1l1
СЪ CAIIII'!> П.ШI1Ъ 3<t градина О'ХЪ
Vсiriсlш, IIр'I;r~е-"ъ А. Ив. ЛваШQl1r,',

8Ъ 1'0'1'11. Ilр1;uе.л1l. В. Б.игО&Jа, учптс.л(\~а'1I0 nOAlI~
~Оl'ШWlта, Стр. НЧ па го.л. 8-111(. • • .л. 2-

па

,-

Karel Heza<;.
apXIlTCI;;Ta 1.

История на Въспитанието и обучението за
У'1I1ТСоt<;(шit lШСТll'rутъ у

• .

УЧИЛ,ищна градина. IIr:tJ~тиqеСJСО ржrСОВОl\

УЧИТ8АК м ВЪСПИl'aТltAи. '01:1. Д-р?! Фр. ДlImrnеса, ,UUСПОI'ТОРЪ

БП8ШПЙ лпрс/И'оръ на

• .

срl.дство аа IIстрtб.tеЩtС7'О 1I.Mr.. Със'rаВl1.лъ Хр.
АIII. ФсmОllджuсво. Стр. lIа HG t)'1I1l съ : 4 фи

ыыъ Ст. Басарuчеln, а пр'.\шо.ш ОТЪ трс'хото
СЪ8С'ВЫ'Ь нР'''ра60ТСflО 1f3Д8ЮIC И.Jt. Гудев?! II Т.
А: Танева. VTp.i 220· па l'O~; 8'НII.. • .л. 2.б\}

АИРС1~ОРЪ иа

.

Най-врtАИТВЛНИТ5 насtкоми за лозето и

раыыата на cp-kД1ШТ'Б УЧlf.шща <;Ъ 3а6 'чъртеЖI1
1Iзв.т.тр-k. Стр, 276 на 1'0.\. 8-Ш1 • • ,'.л. 4.-

nSАагогня, час'тыI - B?JcnllmaHue.

(бивший ХотеJlЪ ;'ЛJlОИАЪ")
ПоAtшсаппим IНJВ'nстлвамъ ва 110ЧИ

3СМ~СА'I;-"чсс[со
Стр. Н7 на 8-1111 съ 2()

Сал()во

фИГУрll IlЗ U,Y.'l' р-Н.

оТЪ И. П. l'юзс'

.1е81, П(rkработспll., 1( лопъ~не"а снородъ

П<Yi.ТIJщата,

Отъ О. '/'. JlY,tCO?J. У'lIl'ГС~Ь Прll

I\PY1'll I>IIIIl'П:

ЕАементарна

[cpai!

110

.-.

хаТЕЛЪ ,ИМ.ПtР:И'ЯJ1Ъ

,~p?i6'llmlf.t. Съ пр"тур[~а 1ia1ir, .•~

oe'Juptlt/"f;

.-

,МОРЕ"

по ПРО,1,ажбата.

г.

1

Добричь,

Апри.лъ

1892 г.

П. С";,1,еб. ПрИСТ3.IlЪ: А. Капитановъ.

(3-231-3)

