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АШ'J1иi!СКIf,

СЖ

вършачии

за

м съ коне,

М иослilщи ирмомtлим, IIмс и ротроша"ни, дараци,

1О

жатеЛJl

да

ДОд)'ПОАписапилт ИЗК8звамъ сър
JtеqПILта ,си

бдаГОАарВОС1'Ь

Куневъ,

Паве.1Ъ

па I'-ДI.I

ХРИСJ'ОU'Ь

Дим. 3,1атаРОБЪ аптекарь

нъ

аатека, З8

иожаха

Clla1'1I

спасятъ

отъ

fA1ITO

неминуема

когато бtхъ въ кафенето

и

гра.·
да

смър'сь,

си

• Бал

кавъ" с,'учаliно ии стан" лошо н
паднахъ въ BCCTRtCn н благодар~
иие па roрtпоменаТИ'I't

г, да
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пълна

ВЪ3МОЖИОС1'Ь
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B~'1e
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да

д'l>ло т.
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да

си запе'lат.зи това, което му е било

втъ.зпнвано само теоритически;
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3наиенателпо 'ще остапе за пасъ в'Впъ това TOi! щИ види и много други
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тукъ
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КОIiТО п~ се заДОВО.1lива само съ
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СЪ
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какиа важпость е П'ЬК'Ъ

аКВllриума

l'aJla за' еЦИП1. естеСТВОИЗIJнтате.1Ъ, за е.

иорств

ДИIIЪ

чеJIOв'Ькъ,

па lIауката!

Тукъ

1'О.зDмъ 'сой ще наМ'ЬРII lIостоltПIIО грllмадеRЪ
и

в'Ъ

кран lIа б'j;сеДll1'а об'вщад'Ъ да бжд~

ивтериаll.lЪ за своит'!; ШlУ'lПИ рабiJ-

ти,; тукъ тоП ще може пе сано

J\a
дустриа.шо друж~ство, каСllеръ, КОПД-ръ Г. КЛИСУРСНИ
п~ само вс'hЧIIСКИ по.,еВЩIЪ по и да изучава още иеиаучеаит'!; IIИДО1'РОiIЬОРЪ по вемлеД'Бнескит'В касси; [старши лtкnрь въ Ма иискнтn БО.ll(аl- Аа стави патроuъ па това' изи'ь,и- 8е иlI морската фауна, ио и еДIIО
в.1а,i\tющъ всестранно търt'Оиското
р
peJtBo полезпо н важно IIр'ЪДПРИН- 8р'вменво да ги кръстосва, да IIрll

JШИГ08одетво; съ добра рефереuции,
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Общ. 3граАИ
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щата и Съобщепилта и М-вото па ОТllиатъ

llросвtщепието,
щеСТВlIваиието
ще струва

С.м:Ьта се" че ОСЖ-

нъ

Хора

изъ Ц'h.lИI! ииръ

рtч~нит1; 4 rpaJta

DltAHn 11 изучатъ морската

,в;&

фаупа.

на това пр1JДПРИНТИJl

а пыr.ъ за колко хора тип ыcTa;; по

лива. Ак-

материалпи причипи 'СЖ не,в;ОСТIIIППII.

0110.110 100,000

вариуиа ще се поиtс1'И въ .морска- И ето, че паШНJll'Рад'Ъ ще' се.уДО

1'11.

градива,

ва което

се научаваме,

стои' да бжде КВИН1'ата, пъ тон

нау-

Стр.
'Iепъ

кпартс'гъ!

Нс само

',е ц'1I,II1 ','имоазии

пс

С'\IЮ

че
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illкорпилъ,

Iането на

ВъиаРИII Щ~ сс нu.13УШ\ оп IIКП/!рпрш,

Брой
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"ра.1а
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прясжтст-

,'·на окр, упраВИП·.1Ь н па-

сс

ОТЪ

ну б ,1нка

.110 6UПIIТСТIIU

1 Въ е),lша lIеllожаха да се 11U1I'hpHTh
'1II1"aICOII

nC,II. фI\КУ,11'С'J"Ь иъ Сuф.tn ще IllIa
Or./IIItfIl/O 1I0.т ЗI\ наУЧI/I! (1860 ГII , нъ
нри п .. съ, 6~з'ь СЫIII'!аIllС, ще идаl'Ъ
хора "акто IIЗ'I. Pj'ClfJI, СЖЩU 11 IIЗЪ
Ц'Ь,11111 Dа.lIЩIIСICИ
11O:lyocrpOU'L! Да
uстаншlЪ Dече ВСIIЧКО IIPYl'U lIа cI'pa11;1, 110 ПЪ MIIOI'O IIЖСU cp'1~e тона
У"Р'ЬЖД~lIlIе диа~;'ь It три.къ Щ~ IЮ-

остатъци,

защото

с UИ,1'Ъ

ЦИ,

uаuечаталъ

АОПlIска

ужъ

е 0'1, D');стuика

СН

IЩТО е 1I0К1I3ШI.1Ъ

1I0),10ДnИ

иа

01Ъ

ГрЪЦКИ1"k

чеп,

ВЪ

иаlllИН

сеЛJIIIИUЪ

о'гъ

он IlеUlIНЫII.IIИС 3I1TP)'UUH" съ пр-:,сть,

Б"I'U'I!'nСIШ ТУРЦРJl, поuе,ке това 6и.ю

cpJHa, и и1JчерllЮ"!;

Пъ UТОРИII се зu6Ь.1н~u<>ха остаuкитt

"р"тин'Ь

JlИЩIIII'I"Ь

иа

два

ТРYlll\,

кuито

вид.!

C~

ОТ'Ь

ИII·Ь.

НЪ

коuче.'а

ее

иаll'j;рllха

"Р'ьцкитn

ltр,.'tО;(И,1С"И

тuърд'l; дългuто стоене съис'l;ыъ еж
се СТIIIJИJНI. ~AU[I, ,ш~аха IICl'dIlKII'l"];
~

картини

,'", съ ЫIlI'нчески фспсръ.
JI""" 11, а 81,ш
CVU'llOC'l'h
скроеllа 0·,'1•
ДаllО HOlle Т/\3'·0,j.IIШПlпt ОIIИ'J'И вч;
,
"е,'!" И'Ь IIOН10 lюрицаиа ор'1СТoIlII- тан пасuк!\ yCII'1JI't'), да ИЗТРЬГlIатъ
ИII'I"1 Д'hIlИШI

ИСllраТСll/l

2

народио

с тон

плаЧ1,

д'I;,1О'!

~a (\~Jза-

lIа'l"Ь

I ЩИ'l'lIO'I'n

U",ЛГllРСItO васе.1СIIИ~ - !lИцемерuu е '1'011:' ~еl'I)АУиаIlИ~ IIро'гии'I>
~Н'НРС"'П/ll'а, В'Ll'шеии IlaJ'), Н'LЛI'аvиJ"!;
H'L 'I'УVЦIIII И сс "VUltи ~" да С!' и:!мне IJИТUОТО, ЩО се ,,'1 1111 а "'Ь ,шЦЕIU lIа "б,laI'ОРU,(НIIН L'p'LI\IIH lIаvодъ", отъ ог.ЩЕСL'U~LI(JТО >JU'SIlИС B'~
IlIpocut'l'CII" ЕВр"II", кинто ОС'\Ди "ър'
_

~аl'ЖllИтеJ1uата

УЧИ.1ИЩfl

учи

се/('1НItШ и чита.1ИЩl\та ста

M'Ь~'ТO

~a IIРИJ"ГИО

и

ПО;]'1зио

Ilр'l;ftариаu~ на сиооодиотu Up'I;II~, Нис
Е'/lРИUII~,
Д'j;;щн,

че ВСf'ЧIIИ

раЗУ11U1I

ЗС:II.1С

КUИ'С" Iш.ш'I;JI1"Ь за Щ3СI.'lИuа

кр"" '11Ш р<>31J0СIШ, .шито ЩС бж- С'I"ЬК,lа,
f.JJ1UCH/\ .1аМПIIЧК/I, ха,ll1l1,
UЖ,~UИIIII,
ще се Up'tleK31'1, 111\ 110-'
дап IIЗХ/lРЧСIIИ .JI\ IIOCTpo~~aTa и IIръстеви 11 IIpYI'u 'I'lIltIша, В".щага
МОЩЬ lIа ОIlИ", КОIIТО pau<lТlIТ'I> за
ypr.lo",a ~IY. 1I""сf.lCждlJ uхща нъ Е 6ила шщраuена фUIОL'vuфиче,:ка
'1'11'1010 со'1стлВ!ше.
a"B.L/lIt)'!I/I е lI,шщ.\IIЬ, lIий ,IU ыо· СНИМКU.
ltl!'I'U !:'Ьр'Ъдиамс UIICOKOIIUXDa;lUuT01
Ж~\I Ь ,(а се II~ ра\иаме 11/1 lIодо6110
В
6
"
ИШЩИIt1'IIИИ, иl! 'I'HII CllPO>!IIH тружсечерно з авление,
J ЧИ1е.IСКUj'О
111'(:,111111I11'1'110 11 IIЗlшзнащ' II(\'ШIТI\
оиllll"" СВООO.I/I НЪ 3Елеlllt'lЕ, 01'Щ\С-j"НЦ", '1U,1>~_laOaMe IIIIIНI'ЬРЪТЪ 1161'Ь да
1"Б.1U ПVИ
<\'ьржаUlllп't
ГИl1ЩIЗНИ и
IНi\,Ш па ')IIIIH, IЮItТu с<: :Щ''''С.1И И
ТII"Нllие,'о ИIL 3НГОРИЧI\III', С'/;ЧUТ'Ь бil.де IJ('С.lt.lВIIИЪ О,· ... нr:И'lюr (iУ<\IIИ
uuщ"искит!; РИ.lllща Il'h
ириа н..
,
ЩС се заП'lСllатъ :щ ОСJlЩССl'внuаuие17 '1'. м, УС')'рои ВЪ ~uла. С L~,(Иllе- въ Heuu.1HUII и IIV. И пр, И с" В'ЬО-I CC.JCKIt сиди - УЧИТЕ.1И, фе.1Дшери,
ТО IШ aKНIL]IIJ)'!II\ Н'Ь "р, BaplIlI!
6раЗННIL LlаJ8СИ, чЕ тЪй е ИСКУIlV"h .1'БСНllчеи, участ'Ькони Д'Бкар", UИС1\.
lJИЕ" uечерRа з"6uо,, lIи с,тучаi1 чеI'р'[;ха си, аа AtTO СЪ !lудеШIIИ'l"h ри и IIр" кuито щU '·О.('!; И:lll!',,,ь IIрИ
_
стиуuане'lО 25 1'0ДИllllJ,шата ОТЪ смър'
СИ IIРОIIOи·1).и и Д'J;ЙСТПИJl ИрНЧИIIИ I'ъvце ку.11'J'РИОТU Ilр'!IIlUН,1,'Н'О'IИО lIа
ТЪТ,. на пс,,"ироДUlIН, Оъ.IL'jiРСКИ учиC.\I'I'I'TbT8 II,. 'I'U.1кuиа lIеllИНИ С'1'аIIЦИ, MaCII.Ta.
Х Р О Н И un Д
TE,lb 11 кuижоuиикь Неофита Рилс"и.
Ж~IIИ и Д'l;цэ, които ,:'1'l\наха жеl''1'В''
А и ОUЩИIIСICИ'j"h и окр.ьЖlIнт1I
-IIрограыаТ1\ "а з«6I1ВUТfL с'цър1/" "рЬЦllата днна злог.а ПVОТИUЬ съо'l;ти би тр'lJбuаJ10 Аа ПОД~V'!;IIНТЪ
Варненската Търговско,Инду- I жешс .1IfП·ратуреJ!'Ь и IIУ3ИК/\)JЕИЪ ОТисичнu ще оо' г,'ЬJl('арСI:О, ('ирко саll ь uc'!JKa иросв'!;тиl.I IJllИциативl.I, 1<a'l'o

I

n

I

етnиаnна Намара оъ събvuuиетu о,"ь

1·1 ~

Т,

ы,

1'lIl'l'''11

IJТIIОСfI'П',JlIU

ЧJ'J,6ско

I'ИI'IIИЧССКII С'ЬЮ"'Ь

J1

Д'b,JЪ,

б'1.1-

НII

IIOH~ДO'

нuит" б'Бха uт~ичи"

ит'ь

УЧИТt',IИ

и

II~П'l,,1IJС-

фарис.,и!

уч.,нItЦII.

OCUOEB1, YCIIJIX'1

Зара),и

ваlUИI"В IIUД;]UС'l'И

ИЩ, ИJLI'Ь,1веllие- С 1 UРИ1"Ь иароди СЖ

IIОВ'fарu.1И

B~1'iI lIa жреци JlаОI(Q,Ш'I·: t"шсо DuIIHa ~II\ТIШ"еска ВUЙllа мсжду сър- то иа eAIIOall1'OUa1'a ,,1I.I.,доа »KItlIаО Н, dUIJ;I, fer~ndes т, е, IIЕ се
61111- ЛIiСТUУШ'ИI-'IJII, р1;ши 11 И:JllрUТИ l' ,'",J" И едоа СЦЕlll! ит'Ь uзаИ~IUUТII
,',»
'"
дон .. pHBal, lJа I'р'ЬКI! Аари и
Klll'a'I'O

,
I
:',~I~~:'L~,~~C~I~a~'~~Q~~~;;:':"'~: ,,:::~1(~'~~;:~ ~~у:сu}~че~::lиl~U~'.: ~~I:~~:Оуч~~;.~:':~I~_ ТIIЙ

'J"bJH'UВl\II, ~" Д'!;''''' IIЩ'tр'111ltха COO~- СИUllер'Ь

IIQJnplII:a

'1

U'!;що,

I

Даио наШ'1'I'1; lIa(e-K~1I сс Оllрав
АаJlТ'Ь'

' "

-

'

_

НА ,п~:г~~;~,~~р~~.~, . ~~~~~:,:.".

ro.1'I;JlaUuu'b.
Съ I IlpocBtlHa дtЙНОС1Ь въ арI1рой 40/906 ГОА. ОI'Ь ВаШ"'ll"),
'LU lIJ"lI'И'l'~,'С1'UО за II()ОВ~~1J111'а иой- TI>I'/L вuй-ре!lефио 6.1·l;clla vаз.IИI\l1'1''' нонеко, Бъ с, KU"JlYJ(:r.a ПU ИIlItЦИ'"
В'!;С'I'НИК'h донесе 111.1 ЧII'l'1.I1е.1И'I"h
си
11;> иг!. АИС11'1J1I, И втиро до Мltuи, IIСЖДУ доата Ы~Toдa lIа 06учеНIJ" оъ 'Iиват .. иа 'fаItОШНИ:l'I'Ъ ОКО,lIlЙСКИ у- едиоъ .lIредизвltltаllЪ ШТОВОРЪ" ОТЪ
CI'pB IIР'!;ДСС.ЩТ.,ЛII ИЪ Софии С'Ь ВОJlТО lIаlllит1; училища дО И080 Ор'!;lIе, час'I'ЪКОВ'Ь ~'lн:uрь и ва UДBo~aTa Н. г-иа Д-р .. Т, C'I'UIIUUU'1. 31.1 ОСО'!;'I'
1('
lIиЛU'I"Ь да ;laде uaii-снеVL'flЧИU Д·hЙСТUlIте.шu, МИЛU 0'1; на всtКИl"1I IlОIlОИ'h В ОТСОРЕН'Ь безnлаmеn~ об- Jение па общеСТDВUlIOТО МII'Бllие, 110lIuAKpella lIа СР'1бското "Р"UИI'еЛСТDО да се Пр'ЬUЕСU ВЪ Оllан далечuа е- щеобразоqаmе.1Р.n3 "ypcz. 3[1, c~гa пър' .~JI, UGИl1рОДВUЙТС и ТОII IIр'S),ИJИII:1" ОСIUЩЕСТUUUUllе 1111 с'ью3l1,
ииха "а IlItлнi1U01'О, взаимното и I!!ии'гь О1Ъ Rllициаторитl;, ч~те лек. К/l.Jlъ (lТ"О80Р'Ь.
СЖЩ<J C1,Opl\UlleTO IIзора : о Ч_1СIШIL диеlllllОТU оБУЧЕНltе, ва Аа HaHpa~M 1\11I1 по ХЮ'иеиа, а В'('ОРНJI'!"Ь 110 ('ра;кг- пъ СтоиlIОВЪ е да.1Ъ IIЪ споето
J,ОIlIlСИJI, IЮll1'0 да ОТllде ~ъ l1't,lI'ра~ъ ,ср~вuевие н да види IIUСТИI',iатил AI1I1CJ:o учеuI'С. lIокаuеuи СЖ 3<> IIр'],- ' .IIОСЛl\ние", вареЧ~IIО "прtдизв, ОТ
11 ""IШ1!!Е l'UTOlllJOCTbla на О1.л"uр- УСII'БХЪ У иаСъ иъ училища'l'l\ въ uо"аUI1'1'ЕЛИ и u'Ькu;щина учители изъ говоръ", l'ол'111а своБОJ.а НII ~'TV/Ll'KItTt 'ГЬРI'ОUЦII ,(11 дадагь ~ЩТЕриа:lиа ОС'БКn ОТllошеllltе,
ОIЮJUltl"t сел .. ,
I CTII'I"IJ и, с'tКIIШЪ, с'ьпс'];мъ t! ПрЕнеfI MUpa.l1l11 1I0)"tv'I>1la
иа С'j,рБIП'j;
Д~клаuацииl"!; (,'I;ХI1 СЖЩО СIIO.J)'ч-1
HL с. Сар.);- [ЪО:'Ь ~ 01'Сорепо пе- UРЕl'uалъ "р".1I1ЧIЕТО 11 пов!;леви:m\
l;раТII. И:luрuха се: Л, Н"ЙI(ЕIIOUЪ, лltuо и~аЪ.1uевн, 1', Цанепъ НИIC[Jат~ 'IEpHO УЧИ,lище, 1110 I;"C'I'O о(iшиис. на рааумв.
С. liиыuuсев'ь, А, И,шеuъ, К, 1'~- ко ОЧЕрта Д'I;ЙНОС'l'ьта на. НеuljJит'ь Ю'Л1'1 .. '!Jснич!\Й Г. И. Ковачев'» нр'!;110 така нареченuто фа,ЩЩф/llИ~'
IIО&Ъ А, !lатамuиски, Н, Ннко.Ю8Ъ, Рилски, като oeAal'OI'b.
lIo,\uua зе:llлед'j;JlIIС, )'ЧI'Т().IЬ'J'Ъ д06ри ране р'SшеUИОо'ГII II!\ ВО1риеUСКlI1I О()
01', Ганков'Ь, К. ПЫiчеиъ, А, ДаСа,10ИЫЪ 611 ор'I;Пъ.Jиеиъ, Bav· МYJ'uфоиъ - cM'1Talle, чстеllе, граж- ЩИIIСКИ сьв'!;-n О'ГЪ u-и ОКТоЫuрЯ
маДИIIНЪ 11 Ж. ДИМОВ'Ь, Сжщо се НЕUЦИ СЪ смоето участие и ТОН п.ьтъ I ДltUСJ;U УЧЕиие, ИС'J'Орн:, и ХЩ·IIЕна. 190[) 1'0,1" H'LД'}, Х! 319 С;I'l;диа ),а
из6раха отъ II1УIIЕНЪ (; души, О'ГЪ доказаха, че OItCUKO Ц'ВИJll'Ъ ааслуЕь О"О.IИJl'I'а ни AB'1I "\nПЪJlUИТЕЛ- ОТI'ОUОРИ \'-ВЪ "мета. HI~Ka TOU да
DУР"аз'Ь 2 11 0'1'1. Jlllболъ 8 ~YIUII.
\'И1"1I "а uеЛИI\ИТ'Ь си мжже III\РЩIIИ ии УЧII.LИЩI.I СЖ ПЪрDflЮЪ ОIlИ'l'Ъ, АО му мис.,и ~a единъ толкова ычеиъъ
lIаllетьта '11IЪ. КОЛI:Оl'О ЗII"е;иъ, па се.1ската ни "Н· отговоръ, заЩОl'lI " иъ ОI'ОЛUОUЪ "О е
Л ични. С екретарьтъ Шi 1 В IipU, ТРУЖЕUИЦИ \1 почитатъ
__
'гелнr'сиЦИII"а а"" н '.
.
МИРUВII C.I'>),IIII е НV'S~lсстеиъ 3/\ 11.
А
Р vvr С. АРУЖПII сИ
17uаиал'ь на JlтъсmQnр1ЪСllыmлеНUIiJIIО.
l' НЪ CIOJIU!
свкреl'арь въ СuфиОСКИII Окр. С.ьДЪ
Съ ПРИСlI'ьрuие се вауча и&ме, че ЛИ 001
Д IIPOCII'BTaT!\
'1;
2' И" u а ро;щитt 111/\' . иъ е 6 илъ IIриетъ за
1'.

1'. Н.

даиа1"Ь съд'ЬiiСТDие'l'О си и д"С'l'авнтъ

сЪ· IIУЖНI1Т'В UОJlitl'U;Ш,

I

D

а на негов', IItC'l'O с па на~RаЧепЪ при up-l;6роuваПЕI'О на насе.аеоиеl'О

ли.:.. 60,. !lр ,Щ

-

3 ГUдиии учите- UUЩИИСIШ юvискоисудт'Ь СЪ КOIITp!iK1·l.

оlа е...'иистве н и"
.,..
KOI:TO се извърши НII 31Хl1\105 год,, I И'".
Гь ДьИl\и
тоиак ,.
още );БDсаепо П01е
почти UСIIЧКИI"]; гагаузки се!о'Ьйстuа,
' , Но

Ст, КIlРI\ДЖllев'ь.

I

въ
ве-

Е сна Ф с К ИА патроненъ праздникъ
под РьПIJИИ и1"Ь UИКOl'О СIIЪDаии чспа хл'Б6>1"ИТ!; _СН, АТ/lиасий" се 0'1'- 1'0ИОр:JЩИ В'Ь домоuе'l-J; са турски и СТО 01"Ь 11
,.

..
праздиува и тази I'одииа 1111101'0 1'ЬР'

малко 6'мгарски, се заUИСIIЛИ В'Ь .аич-

жествепно. ВСИЧIIИ lIаЙСТОРIl и кал- RИ1"1; кар"и за B'];KIiKB~ СИ 1"Ъg,ци, I
съ IIзreре,о'ь "ЗИК'Ь гръцкии!

A''eh-I

фи ХJ1'Ь6ари ОЩ~ оТ'ь ~араиьта иа тит'k _ uрUброители ие сж иаIlРII-/
17 'Г. 11. се ОТЩlа8иха въ катедрад- ВИ.IИ IIИК!\К~И uоправки, uонеже COIo
ната ЦЪрКВI\, К&Д'ВТII се отсАУЖИ мо- иска.!н да

..'Iебеиъ за чеСТh и lIall"T'b 'Ia "св.

в

С

'rOJlIIOBa, nостаuовилъ ,!Щ се ПОА.. \lВИ KOH'!'VIIK'I'aj НО IIКР,\ЖИИП'l'Ь у_

IIРIiИИ'j'еJlЬ О'l'М'!;UИJl'Ь топа р'I;ШЕпие,
ВЪрЧ залин- АII.~х,нОо1'сЪть,ПОАО ва ИЗвънъ УЧИ,lищиа С'Ь СJl'1I,I,пt!'I'0 ПИС:IIО, X~ 9577 01Ъ 9

CTOO!\VJI1"b

АТ8ИIIСIШ". На lIuле6еиа IIРИС.'&'fСТ- те,ш'Г" на ТИII погрtшии сз'tдеИИII

вуваха Иll\lжество гражданки и граж-

•
6
!\р,'изаuи КlIетоив и иеве,
ЖИ О щивари И;l:llжчvапlt изобщо О'J"Ь
'1' h
'
теж .НТ' УС<1ОDIIЯ при които C/II оо~:~::сио~ .11.", раб01'ИТЪ ,като че ли се
fKa:la.J~ ВЪ 110 пос.l'liдпьо ,Вр'Ь-

n

01'"о' 20 И О еми Р I1 IIJO 1 ГОА.
Ullеже
срока иа КОlIтракта му изтичалъ на
20 ИU()IIВрИ 1903 1'" С'Ь V'Б/IIеllllе
" 3~')
О
,,~ ',,- U'I"b 1 uоеиuри 1 \103 1'011..
оБЩИIIСКИн СЖВ·ВТ·Ь. по молба ва r.иа

<оь

НеУСП-В171i на Аосе,'аlllllип

OTfOBOPBOCTLTI\, IIOIПО съ,'ласво Ч,1,
веЧЕрЯ и
13 отъ 311110Ua зl1 IIр'!;6рuпиаul' иа И празНични УЧИЛИЩI1 С'Ь сеЛll1'а се
насе,lеиuе1'О _ е r.lUба до 100 леDа Kp~e пр'lIДllalИО и пъ ир·1IСТ.JIпuа а_

Аеllемuри 1903: .Оh06щава Ни се,
" l' И" KlleT!', че всички "ържаuин
А
n И общltнски чItIЮВИИЦIf, спuредъ

Д"IIИ IJI1 че,lО С'. KI/I'TII 1'. Itp, М"р• Д'lIi1ствующит1I въ страНIIта ЗIIКОВИ
ски СА'I;дъ lIолеuеllа псички се от- II,Ш затворъ '"О 15 Асиа. Ддъжиость Н1\1 ИН на наШИJl ~еМ)Jе"1Iлеl'
ь КЪUЪ
и иареА6и
служатъ 6uз'Ь
кои"'ра..
,
~.
"
'
ЩJliниха ["ь за.1а "l)ъ.нарИII К,\.I;);ТО 06аче се nа,lа\'.. ИII дирекция'га на вс I:КИ ПVОСм'sтителеп ь пачиu'ь. Н ,_ n кти. На ТОИII ОСIIовавие Р'!;шеllие-

ИУ"ШЕ ср'1;ща,

СТI!Тltстиката CTpOI'O да ПрОИ'l;рll 'ГIfП ви~иа.IЪ Аа пр-JШ!\IIВIi с~u60ДИОТ" СИ
Н" Сl"hщата е.t.ЩII присжтствуна- .1'ЬЖJ1Нин ИПИСН!\пин още и за ТОШ, BV:ME ,П Р '1IЗ'ь ЗИIlt\тt\ в'ь 6'~зд'kЙ"uс'Гь.

ше кмета и

H1IKOH q,lеНОИЕ О'I'Ъ АРУ'
СИ1'1I 3Аружеuин, Г. Киета ДЪРЖII

едиа кратка р'1Iчь, въ

110)1'1'0

h

че тt СЖ и

' 'JOu IIР АIЮчита ОО СИ,lаl'а о" ы,,знършили, казв",. 110 вици вав'];
ивуш"пис па и'hКОh тъмпи .lнчвосrн
'
щаllИ от'ь иииа,10'ГО ааду"'-

ницък- (отг.1енв/\яи КII1'II ,'алени ~1IЦ<i отъ '~И,К~ТI\ II0ЦИЩИ аПII'г.ф.,ра. III~ -.I:e~,

IIIIше Пu.luата IITh ЗАРУ1каиаиинта и
й
Б
8аnр'IJАыla иъобще и/L иапаНТИ1'1I. lIа Ка ългарил), които С'Ь ШОВИИИ'
С

Л']'АЪ

IIl1eTII

Стически цt.1И В"'Зl!ам·~рва.,и да тър-

говори 1'. СерафимоВ'Ь, гуватъ съ о t

КОП1'0 изказа 6АаГОАарвос1'Ь ва тtзи,
110111'0

п гр шиит

11

с'гаТИСТЯЧll1t

кр'и.!", A'kj'O Н'Ь чаш"ата Аири раав.l'Ьчео'нп
Ttla

f.Kala

В

,у

И укр I.UI1.

ечермнка. На 26 декеllЗРlI1I В'Ь

имаха чеспта Аа I'И иос'1Iтит'Ь. св1JАевии ЗII грыотоo васе,lепие ВЪ С. Кр9моио учительгъ г. АIIТ. UIlP'

Въобще ще IШЖСIIЪ, че

ХА'Марит'!;

О'спр,щ\нуваха паТjЮIIПИИ си

ввкъ тнър,/,t ВССC-IО,

праз,..

КОllа стио

~

то.

Редамторътъ иа в.

О

n

то lIа оfiщ.

"
"

"нва, СЪ IIреДУПР~Ж1()оие общип.

• УIIРlLвлеоие Д" счита aA~Ollar" Д -РЪ
~ СТIIIIВОН'Ъ, като- чиН08nUn3 (11, и.)
• Ы'Ь оБЩИllа'I'" 11 ла 1'0 IIllЗfJачн,
• Кl1l1тО иизиачаllа ,l.рутит'lI си '1U1I0811,), а ие ~), С'Ь кон-

" пици (к:

" 1'РИК'L'Ъ".

С

.lаковъ е устр"и.1b училищна С7Ь-

'EH'JVt"J'b>,

ап.нка (иеч -РИВVU),
UИОГ.,
~.

AOr..
" p'"ь

ви и МАже. Иllало r

'ь р'tШ~Нllе 1(,

ПUо' 19()3 U6щ.

прикрнтия МОА1Iецъ Н. Казаси, но сетеиа 01"Ь старо" и МAliI.О, О'ГЪ же-

чието Р,\Ководствn гръцкип раз60il,
Н а 17 того &1. Авора па дtвич. вици
ПОДАО и~ 11(\
6
'ГК.IIН80ИJl СЖ били иаИ1lреви дза сар,тр 8ватъ ългаРСIIОТО

C'bBt1"b оп 10 Ное
МИJ.lИ т. Г. ,юдъ 1t! 3[)~ сс 01 м'lI-

170110.", n"' и _

1"1 ПИСalО
"lIриеие

405

отъ

17

яек.

c·hJll,,. о(>С&.tи.1'Ь Дгорнеи IItlCTh ПОИI1Д'Ь: n а се
пре,J\л',жеllието 011, г-иа

~ ,О. n В"рие'IСКИП окр, УllраШlrе!lЬ к СР.
нне, деlUl1l1ации, ч(,тива ,И пр. _
КОфага. РаЗКопката е с'гаВ"'а ПО'Ъ населевие В'Ь иаllеАеВИJl, страв& за всвчко ИЗU'»АIJеОIl о'гъ учеоици. На ," uаПОВ'ЬДI\ "а 1'·111\ &ие')'" ~a изда-

uадзора па

А

учиrС,IН при И&ЖIШ1'&
-

11011'1'0 IIсгалома

че е насе.lена

t

n

Ае НУЖД'IНТI.I заТlOtmдъ за

"

ЩНIJСIIИ

назна-

иит гръци ТВ1-РАН1Ъ, крао 1'. ООРЛI1КОИъ е 1'ОIIf'рИ.1 ь нъvсъ rlilRИ С'1овародо ху ВР'!;АНОТО илиаВИЕ BI1 а,1КОХО,III.JИК " '/ението (к. Н.) иl\ 80по 31$ 116ЮРИСК!IIII'У,IТЬ

Д-ръ

Т,

Брой

• Соободепъ

2

» С'l'ояuовъ 6!:з'Ь

коuтрак'I'Ъ,

а

съ

» заП>l;'та по IIрсдвидепата нъ § 1
" uTh РВЭХ(Цllаl'а часть ва бюджета".
И така, Г-II'Ь СТI>JIIIОВЪ, 1;00'1'0 се·
га нвнеllва, ЧС не би;)ъ ilИКОL'а И не
е же,la!:,1'Ь ,Ia бotlде IIИКОI'а ЧИ1l0UIIИКЪ,
билъ с ЧИIIОВIIИКЪ ОТ'1 20 ВО!:МllрИ
190': 1'. до 20 aBL'ycT'L 1906 [·ОД.
С.1 ~ДI' и~,jИjlа"ето, обаче оа се,'аш-

r АНСЪ"

Стр

Аоженuе, ВIlЩО Ilpод'ьджава да сч- IlIpallO ;(11 ИЗИСК:Iме, 110 УСТIIПОПСПИlIТЪ
жи,

ЗI\ЩО не

<о

?

Ш\lIУ СТ 11 е

IЮСТf. чр·f.~'], 1I0'lIIтармии
IНL сл'Ь/t.tlитh

С,l У Жбата'l редъ, да сс употр'ь 11 за о'ько!: ",шJ.

1'.

МИ

3

I3и utСТIIИJll"

06ИСllеl1ИJI,

КОll10

(;.1.0

ще AOKI1JКU. че IIи.саното 110 lo1oii Oi\i)CC'{,
l~~UlениеJnО ом 319 на общ. С3БIЫII~ ГОl'ВО(lIпе.1I!0 At.10, Оп ТОВI\ щС зя- с Чllста л'],ж" и КД]ШL'1'3,
е НUЛJжеllО на ~· ..a СmоmlUва, неlO П'\;"'];IIТ'I> З,1ОRЗIIЧUlЩИГ!;: '1"]; ще пре·
1), 'Ic Ст.мъ Uи.Ш ОIll'Rжнрвна пп

~o mреmир(!m~ за с,~уж(!lЦ~ без~ 1(ОНmpa"m~, 1'011 търпи всичко това, като

СЖЩВТО 311 рождонuro и" - ТОII:! LIC е
u'LjlllO; оО""с меllЪ MII сс lIu:шщuе ,·ра·
ЖДОIIСКО, така 1I моро.ТlШ Д.1ЪЖIIUСТ'. ;1:1

СТlIна'гъ с'ъ Т'};ХВОl'О ПОСТО1Jnло обUllUeUHe, ка кно .aAuoK3TIIT'I; се IJIIЪК'

I продължз,lIа да служи И още има ',уд'

"11.111

В'Ь оБЩIIПli1'а за ,Щ ГРllбn'1"I'"'

се O'r~uJjn

новатата сщьлость да нарнча оОщ. Вчера б'Б, lIаШIIТ'];. ПРОТII811JЩИ въ
с'.в't'гввци

lIечеСТIIИ, защото В'БМIIЛII I flOC.I'!;AII"Ta IIз60рна борба

за

общ,

111))1 II'I,PUO повиItlI[tШН~,

UИ.1U

нри 6'1;)\1111 И.1II ООI'з,то 1>О,'И.lКО,

Тако iИl 11 С'Ь пЪНРОСl/вти д' ,~uзарu
ВИН ,,6щ. СJlв'l!тъ И ко,'а'l'О ItЗОоръ'l'Ъ ОИ,IИ н'l;какъи. си кура1&Ъ ~a "ри- СЪU'!;1'вицн аГlIl'lIраха, .!ШIШрЪ И uезъ IJa: Това М, IJр'lJ:IЪ м·цъ Ю.1ИЙ 11. 1'.
е 6и.1'I. вечс ут"ърденъ 01"1. ОКрILЖ- ложатъ с"оит'!; уб'];ж.хенип! ItaKBo усп'ьхъ, про'1'lIНЪ lIашата кандидаТllа KOl'a'ro "OLЖЪТ'Ь iI додс т;, МС [lQпlI"'l.
НЮI С'Ь"'];1'Ъ, Г·IIЪ СТОIIНОВЪ ua 20 ав- изrlЪ.тненис ИСllа той ко,'а1'О рtше. ЛИСТII съ .lIopOKa~ Н, ЧС в!:а.ш 9 ОТИllаll'L В'ь jt,о>lыъ И KbIl'L 2 часаr. (1О'
,
е.,,'!; По.1УIIОЩЬ Up'!I1dOIlHOTa С;) ОСIЮ,ЮДII
\'усТ'ь 1905 I'O~, заб;lагоразсждидъ цоето N! 3 19 се ИЗIIЪ.llИНИ8? Нека, душ!! адвокати. Но на мопта покаllа съ Д('1'Шlllе читаllО 11 здра80, С>I'IIДЪ ода IIOX.IULII< на ираТlIта на умираю- сд'!;дова'l'С.1ПО, ЧИТl/.теЛIIТ'Ю СЖДЛ""Ь да КО.1еl·ит'j; ми "с се ()l'3ooaxa.
6'111(1. '1a~a 0110.110 4, NJlЖ'LТ'Ь IJ дnхажда
ЩИ!! (б'IОШШJ) оБЩIIНСIШ с'ьо'Ьтъ, за "11 г ВЪ СТОJl90ИЪ 111111 "уража ДII
IJрочее, 'fOII е "vсд,тагаllИП оп ЛЪ к.tЩII 11 ШI 06а)ца, 'I\J ЖСllа му 611'
да из!:м!: ОТ·. пш'о КОlIт!'аК1'Ъ 311 с,ту- ОТСТОПВа за сиоит'!; у6'!;Ж,~!:UИ8.
меllС "пО·раДlIка,те'I'Ь СIIООО';Ъ за по;\- .Ia )11\0"0 6о~1tI1l И, че пtllа И:lJ1аЗIlЛiI
ЖСНС до краll па 1906 1'0,1. За тап
1'-В1. С1'. се У'I"J;Ш1lва е'ь 1'о"а, че ЧИUНllаUl1ето I1Я общ, адвукатура",. оп устата и, Азъ ра:s61,акъ K:IIIUa е
~
С
1':\6U1'111';\ и 111\ДLш'а 1'0 I1раТIIКЪ i\Il ВIIцЬ"ь ua 20 alll'ycrL 1905 (, ТОЙ р'!;шение1'0 1/1\ общ, C'bBtn за пе· аа които сrюсоfiъ f-IIЪ ТОll110ВЪ така IШ хыII" ОТИUilJI'L нри РUДIШIl1ТU, /1111/1'
подалъ 310,lба, КОН1'О била вриета ва.lIfдао~н;т~
аа lIеl'ОDИЛ ДОI'ОDUР'Ь неРфllДНО нодм'Ь'га. Аз'Ь не ОТР"ЧI1МЪ дамъ, ',е т" страд:! ОТI> ,ЕII.\[\JIСIЩ".
блаl'ОСli,НJIIНО И съ )J'!ml!:ние оХ! 253 нъ е взе'l'О съ 1 О срtщу 1 О Г,1аса. По- че I1мамъ НРОТИВЪ общиоата "tла РаСПИ1'вам'Ь ДО!ШШНИТ],
УIll\311 СС, че
U3(JUЩ)lJд~о ЗIlСl1>да~ие с,кщuum;; дe~~, неже l'ОЙ праои оп To~a ос06!:о'Ь пза "руnпи суми", 110 за ПРОИ3IОIК- C.1I\IIOTO имала и С'Ь UЪРIIOТО СИ P":"A~
20 аиl')'С'ГЪ 19О5 ГОД. IJaТОIJари.,Ъ каllита.Т'. пека се знае, че отъ lJ'T'1; деПIШТО ва тил д1:.~a neAocTo"I'!;HIIO lIе. (1'.lЗбира се това те скриха IIрИ
,
пъP~O'!') "И изс.1t.ДВ3I1ИС). ОП 'ГОIЩ се

I

i

i,.

КМСНI да СII..IЮЧИ

КОШ'РОIIТЪ.

Тони общ, СЪР'!:ТJl"ЦИ съ адвока1'СКО ~Ba- е тукъ да се г()вори, макаръ че 1'-ПЪ

р'!;ш!:uие е бll.10 IIратено на окр. у-

праuитuль Оъ с,нщuйmз дею"

ЗII у-

1'U'L/lж),еllне, Топ ш,;"ь У'l'8ЪРЖДUllие-

то с!: IIО.'I~ЧИ,lО отъ на.\I'];сшика на
I)IIV·

YIIра UII'I'e)/b.

Всл'!;дствие 1108J.IJfUan ОТ'Ь

"

Ji,
r.

•
,
n
•

!

г Пl\ I,г-оа C'I'OJIBOB~ по адрес'Ь

CT01JUOBII вы1осъъ за дпеllЛИ, но~ил1'Ъ
06щ. съо'l;l"Ь е'Ь v'J;шепи~ 112 319 отъ
Б ('IL'I03IUpll 190!i год. постаUОВИ,ТЪ:
• СЧИТII ЗII нrД']IЙС','мгелно издаде-

ВИ~;Дl\. че UОЛ'ЬС1'b'I'l\ ic IIС е IIс.1'ЬДСТ-

911е само 3 сж за uеГОIIИЛ КОlIтрактъ, С1'опиовъ си с позuолилъ И това Dие uисонаТI\ tra It 01'10 СПИi'~lIе'lО 11"
а 6 сж nроmив~. Безспорно, е 'Ie I да стори: думата Iшаn нашитt сж· ПОС.1'nрuдоuитh Uчис'г"аlll!R, понсжс ро
ТИЛ ~ душн И"Ь оОщ, СЪВ'ВТIIИЦII СЖ дили ща, които ще Шlа да ,'И 1"1;- ДИЛl18та l,t!luше t~ 11 HOC.Ttl'0AOllllrh
КО!lIlCl'еU'ГUИ'J"h uo nыlrса..
Iшава1.Ь. О'lеви),но I~, че С'Ь 'I'uua 110" ,0чнстнаl~ИЛ G'J,XB 1I0рмаЛI1И.
2)
Като С"Ы'Ъ uпд1.ла СЪСТОJILfпето
i\lежду многото подм'tтанил па M'bTallC Г,IIЪ С J'. с оъодушеве.llЪ 0 1 " 1 0 ·
" ' InJ'
ua рUДИJНШl':1, съыъ J( lIallrl..1'l1[t~~H 1 k~'v

ЩИUСК~1'В

СЪ8'~ТIIИЦИ

на

отъ

.об,

БU,IШИН-

желапието да ме преДС1'аuи съ !?о-

не съмъ отиш,щ', ТОВll С чиста кхЬне-

п'ьлзпоuеНИJJ 311 изкористване съв'!;т-

C1'BO'I'O" е още и С,I1;ДII01'О:
ническа1'а сн ДЛЪJКНОСI'Ь. Неужели
• Наистина 8нае се, че други и то DрО1'ИВНИКII Ilи BABOK<I'l"~, който ще
• а\вокати, ч,теl10ве отъ Сl.що1'О бод. заЩИЩIIва 06щиuата, пе може да БЖ,1,е
,
?
ното ОТ'Ь БИВIJJИП общ. съв'l;тъ ,юдъ " ШИIIСТНО ва С'ЬВ:!;1'а, KOII1'O сами, нез1lвllсlщ .... Впрочемъ да, г, Ст, е
:l63 Отъ 20 августъ 1905 год.
IlaTH rюв'hреНИЦl1 водл'rъ ,1,'!;ла оро- сд'Ьдоватедеиъ:, а:lЪ И3l1устпах'~ IIТЪ
Р'!;lIIенне и впосл'!;дствие за ве- • ти\l'], оБЩИlJата Дllес'ь, <111 ,крупни пv'l;),ъ 8ИДО, че тоП въ ,"VCA. отго·
uалиденъ ск,тюченив В'Ь3Ъ основа , СУМИ отъ СЫlllитедllO I1рuизхожде~ иор ... ·, не ПРНЗRаuа ОСВ'ЬL1'Ь C<l!lO се6е
на J'OpUeTo нсдtЙстпите.1ПО р'!;шение сж IlреД,Jвгали единъ u6-pa- си щин'ь, едипстн!:въ l1езаВllСИМЪ и
.,
_
,
,
uие контрактъ Io\ежду Д·ръ Т. » дикаАенъ СIIОСООЪ ~a nодчинлоа- доброс'ьв'!;стенъ адвокатъ, 10pKaTI\
C'rolLRoo'b н бнumи" общ. "метъ. ~ " нието иа оGщилскатв адвукатура, BaplleHcKa общипа, UIЮ ИЗ'I(','не Д-ръ

'га. ВЬднага щомъ,

П.laща )j'l.сеЧLtа заl1дата

по

имеllНО да с!: I1рВ311ае 1'Н за из-/ Т, СТОJJlIOОЪ, Богъ да н с ва

общиu-

,1иUtоа

СliИ'IТ'Ъ бюдже1"Ъ, з .. КОетО се разnь нан t жпа'!'1I

ЛИСLlа

'

в ь,],Оll"С['о,

а

"

•

~З,г8ъUД'Ь011"ЬЬ И6З'Ь(J~Т!;0~lнерниие'ГI09110~ Оlб.,~'.

съв

~

D

IЮ.\Ъ

"<'""

9
31 ,

•

:;

V~

отъ 6юдж!:та

НI\ общината а кодкого ЗII иоде-I

n.т.muи и d"C6"U--С~!Л(!С"О C~ за"07lа ,

за чuновнициmlЬ.

И се заличи

1 ••

113 )J(;ЧI'L

И на ЛО.\lШIIШI'Г) 11,

1'~\Ta lIа LtJЮИЗllола на сжд6'L'ПI, u (СЪМЪ
сС IIОI'jlИЖИ.Ш ,;а А'LJ<ари.
3). Че c'ы'L пожеЛ'1'Ь~а 11 CbllЪ из-

I'убила IIРИСOL'rС'ГII(lе lIа .\ущ" (И:lМИС,IИ'

11п :JIIИ1неррсонаIlИ .IIIЧIIОС1'JI. 'I'р'1;60а

Ч08'ЬКЪ да е бо:<ъ

I

OCTalle

сърд,(е в бс,l'L

чуu·

"ОСУЩЪ х.аjЩОКРЪ-

IIv'I;Д.1I1I'II>lИ своит'l; услуги и 'I'ИИ за И31'оиваllе Iшртиаu.IIСТIIО1'О изъ об· Д""кръоно ХОРСКИ1"1; стрма"ин. А КОА'
на СЪМИШ,1еници,\,,1; си беЗlJлаТIIО

'

•
llопез.е аз'Ь с'Ъмъ, КОНТ,I I1p'!;A!l:lI'a
»порадика.lенъ снособъ за подчинявание1'О на общинската адвокатура -,

нона юно noвoд~ .\а ионесс въ"роса аъ
печа1'а. I\,ато несъгласеиъ съ 1'ова
р'l;lIIение, 8Mtc'r(J да DllnycTlIe служ- то аз',. е"МЪ НIIИ-МIIOL'О )I;!lЪЖIIИН ~a

бата и да ориб'J;г"е до сжда за 0- oтroBopx U:1 таи ИВСIШУВЦИЯ.
(jезщетеUllе, ТОЙ ВРО .\"лжава да слуКогато С1'аиlI Н'Ы'рОСЪ по 6Ю.\ll1ета
жи и UlУIIИ 0110.\0 иъпроса

ЩИНСКИ'I"!; управдеUИ1l, Тови е обще.

кото:ш ,Духъ и HtTap'o· ue може да

'. '
•
се "OIIOPII 110llеже БОЛllата 5-6 IIЖТI!
ИЗU'!;С1~НЬ т'!;хеlIЪ ЛрОI РlIменъ ПрИII- L'pIIlLM"1I uъ моитi; Р;LЦ'Ь,

ЦRLI". 311 при.lОжеLlИU1'О аа тон принЦИII'!>
деllO'lр"'I'ичеСКlIта
група
Вllрна се Jlвниа, КIIТО ПИОllер'ь

аъ
ВII

Въ Д'J1УIIЪ КUЗВI)Q и"аЛII 1I'l;що "рн

C'I'OLltIIU. Не СИ ли ИСПЪЛIIIIХ'Ь Д,1'ЬНШО'
CI'bTil Ka'ro акушерка? Не :шrIllРРСТllr

коалициоuuо оGщиuско упраолuние. вахъ ЛВ ори рлждаlle-fО "а дЬтего? Не

00"060;IИХЪ ,1И РОДИАllaта О'1'Ь IIUСА'В,,\'LI;~?

,

10на е "бщеизо'!;стенъ на llарllенци Не ра:<nоредихъ, ди се за .,'j;КЛjlИ? _
фаllТЪ 01Ъ редъ иабор"и борби, Ca!olo 1 11 ищмъ O~'b какао "Ol1eqe можс 11" "а

[10 на, за общиuската аДВОКIIТУР", азъ ,Ia- г,нъ Ст. оиди се не 1'0 зuае,
Ila,
своеоGразеuъ, Н'!;мамъ казах'!> 1IIB'huy.e да се за,1ИЧИ О'I'Ъ наЙ-НОc..I1I, uеЗаUIIСllИО отъ беацарпищо uротивъ 1',,"а да с'гане 1'08 въ· бюдже1'а ваUЛlIтата Ila "БЩИUСI\И 101'8- 1'иilUUС'1'ыа въ общината не е г. И'Ь
,
просъ "остоини!:
на обществеоото СК(JНСУЛ1"Ь, пре~ъ ви.:\ъ, че в'Ь 00- С'г. оваll СК1Ii(lОцiшость, оп която
чнвъ

Баси,таки. Огь това ВСИ'II(О пе СТава .IИ

IЮШО, че ап не СЫIЪ остnuила родил

'JO-! ца

'

ДО"

л'lшари и ч""1'Il0 С, Г, д.рь СО1'IIIIОIIЪ И

По подм:!I'гапето че БО,ТUIllПСТНО1'О ства:13 да

-1

"ОСА"

сж nи~аllИ всички'1'~. "'>I\Д.

.. ... , '
""
'
,
с
иенъ "РИ ПОдоО"н СI\'1нlИ. B.1a:le му 113
lIие,о Дь.тага на nOC>lbJIUH1R
ИСIII\JО да uрвви ОТ'1 (-1111
1, пар- ПИСllча ('J1.r1 като '1'0118 не е са)шта даnotfl. Ьепе, ТUЮluа ИМiI 35 Д'ВЛII, 'I'из.. В-"КII C'j'I"It:11I имuм'Ь да каЖlI, чu Iзаl;ОIl[\, " другъ) за Д'I;ТО е тощоаъ 6ез
1111 оБЩII сума 460000 .Т., т'Ь Сl!i деМОКрIl1'ИТО!; винагн СЖ се стр1JМИ,1II С'J,)lДРЧРI1Ъ :че може ",а посрiщз хда-

о', ' "
обнародван'Ь въ общ. " ра"бира ее." ЗII се:а .

нtстuик'Ь, е послужи.lЪ па f-Lla Стоя-

мощь!

рОДИЛJ;.\Т1\,

С'IИI( л'1;каl'l., Дава lI'tко ,И ,lIастаLl,!fеш",

110'1 ПЫIIИ1'е.IIIО

IJоvади това, на г-па Стоянова се

nидt.хъ

пъ к.1КОО е СЪСТОЛllие, Кilh"ТО I(Л~ОХ'. и 110
ropf" "ратих'L за Л'h~арь, Дохожда I'рад

доста

праuи едиа акушерка? ВЪВ'Ь o'rъ тооа

ИII!IAI! ПI'И"~ИII Аа "е "ИКОМЪ

.Ttl<apL ~

Саио ио сеие ~и ИАИ ,Щ се II~ТII"",\И,
че

IIИСИИО1'0

K,Telle1'II,

110 мой

вдресъ е

,щс'гu

мвtни!:; ИIIIIРОТИВ'Ь. 'l'OBlIl' же,тател- НИиТЪ общински С'ЬВ'Ь1'Ъ има 9 ~ущи да става ."ар'гиза.ска стрiJяа". Но
по, защото

иъпроса е О'1'Ъ Ot'iщински

ВН1ересъ; обач!: в'Ь сион

ооръ"

г· ПЪ

.lIp~l. 01'ГО-

СТ. В1II'!;С1'О Д" с!:

ПО'

аlВокати,

отъ които

дваМII

СТОНП01'0 ПРИСЖ'ГС1'8ие,

но,

НЪ ОО'

казахъ,

слllдъ КIIТО ,!,адеы'ь lIие, ai\BOKa'l'B1·h,

о,Ъ IIСИЧКО изложеllО .10 l')'КЪ, в!;р
11il11'1. щс се уll1;!!И асtкой 'IЪ lIell'bp'
СКlLllOЦ'ВRОСl'h c.T'L~'ь
n()c.~tAulfI"I"Ь иосты'u иа ,'Ulla що се ТIIЪрДИ 111. до
общ. изборъ о С.1 hA" У1'uърж,!,еuието lIискаТII 110 МIIЙ мресъ. Orъ казаllата
той С(' е сче.тъ,

IIИДИ се, аа нсобеВII

AUIIHCKU,

като ~e

чет(\ е.\по може Д8 се

старае да Докв.ке, че общ. р t ще· общ. съвt'гннци, дек.lI\рНЦИII, че ще на 1'011 и~б(lР'J. оть OKI" еж,!,'ь, 1'11 ва rXIIilLI~ 11 то е, qe I',жо Ла,ШРОllа. е ПО,
вие ,,"! 253 е lIа.1ИДRО, че онона служим'!> бе3U.1а1'НО предъ Внрнен- тона види се той е поБЪрSIl.IЪ Дll ГЛУ;КII.та IIЪ С~УЧUII, като маша lIа II'Ь
под'ь Х:,31!1 е lJ!:праВИJJUН и впоел'tд- ски'г1J СЖJ.И.'ИЩII ЦО u6щинскиn \11.ш коuтрабаИi\ира едипъ ви~'Ь ДОL'ОIЮР'Ь lIои 3""lIте"еСОUllIIИ ЛИ'/IIОСТИ, Юlената
ствие Аа у6'lци чита'ГМII'l"!; въ

80та'l'а

на

сиuнта

кауза,

тоП

пра'

do

"ато

трае

.иа1ldаmа

НИ.

Тан

се lек.lарацин аз'ь С'lИ'l'амъ д'!;ко ИЗП'ЪJI'

иnлеА'Ь lIъ, е (на, суха форма:, задо·

UИ,1'" c~ 311. счжбеllОТО си качеСТ80
и за името Щ1 СВOI\1'а САужбll аъ обЩИНII.1'а, иаобl"tтнва едао, 110 сине

нима, защото едеа ,111 ще 'ни се ПlIдне

С'Ь оБЩИRСКИ

с'Ъв'!lтuици, '1111'1'0 МIIН·

даn е ИЗТI:НIЪ,lЪ 11 K"MVТ(J
пика "'iрИЧНU

•

Зl\браllНВII

IlраИII,Т'

д"

ОЗI'IIII

"а КОIIТО:Ш

се"а

01"1> У"Rжешю

К'ЫIЪ

чооtщкuт" ~ИЧIIОС'ГЬ заИЪАчаllаие. Hall-

~rИIIи. "'b:tMy'rHtCAIIO С 'rhx.1l0'I'(1 lIolltAeИllе, 3:1\110'Г;' '1"1, 11'1;81\1'10 "УЖДИО'ГI\ IIЪ

-общиuски с,тужащя, то lIато ве му

IIО uече о'r'Ь n(J едао- общинско д'hло р'hшеUlIII, К"ИТО Bac'hl·1I1·" БАдещи" с..1уqЮI доб.I'~,сrh, i\U IIзл't:!ам. 0'fJ<!1II'ГQ
u'ь м'!;сеца, DeЗII,1111'НIIТII ви С.1Ужба БЮДlltе'гъ. Вь СiloЩIIОСТЬ С'. тон ДII
И 1I0KII1I<IIM, K:lf(II" ИСК"'/"Ь ОП )\('111', а
ще с!: BPucTllpa свмо прс~ъ Бариеи- I гоноръ г' НЪ Ит. е IIЪ 1'",IH1'1I ua .")'- Д'МС"ВУВИ,..h ';<RI(I(РИС,ю. II'IIЩОIII'И",I;ЩСКИ1"!; сж"и..IИIЦ8 ааЩ01'О н1;1I11 С!lИ- зенъ uеГОllепъ б'tг,,· НIIЩ(Jl'U C.('hA ь 110 lIа lIиски,l. и К",~IIИ II:IТ~I'И. lIем,
,
'ако HMJ\,h A'ЪP',H:H':T~Tп. "НН l'ОСПОДI\, JЦ
C'ЪJIЬ ,06щиuаl'а Аа IIзаща на Вар. избора па IIОВИИ uбщ. съв'tr,., к"Дто л'Jl:\IlТЪ открито.'а ве !!'I шушук"'!",, ''УК'Ь
ненски адвока'I'Ъ О&ТIIИ и МlеlШИ за Юlа 9 души aJIuoKaTlI1 тоП е вече и тамъ' И~Ъ";S;I'.IИ'11;. ка'го кекави баби.
оъ Рус!) и София, аа пр'Ьдъ та1ll0Ш
съзна.а.IЪ, ч!: H~roual'a с.ту;к611 е Н 1'0ГйIIII да I'И,IИ~Ъ хиn е дnб.li;еТ~IIЪ,
ОIIТ'Ь С&ДИ,IIIща" когато Iювече'го JItA8 ИЗ.1иmв".
L'lOсоlJ"uъ И кураж.шн; Toгa~ъ ще исамо съ тиа CYIIII :1а IIЖ'ГIIII и дпеВIIИ
Варна 11 JШУnРК 1906 г.
118М. lIЪ:<Ъ,ОЖВОСТI. Уllажае81\ТЬ"Р;'Ж:I"I1,
"
КИ 11 l'р~Ж1("'НI да ОИДИ'Г'о ХО 1IO,IKO U
може да се на!:ма таМUШ!:f!Ъ ад под. Ралчовъ. 81,1'110 тв'ьрд'ыlе-го 118 UIIОIIlfМIIИТ'I; "11
катъ. Консрта'l'И8НIIта служба на
cCl'a ГOCIIO,~II. КОII'ГО I'ШЮрНТ'h "I"J:~'I. J'оБЩИDаrа 11 ТlIка се('11 се B"plllll ОП
стлта 11" NII1I ЛПЗllРОПn, IIOIITO IЮ'I1. е.
ПОСl'ОIlННОТО ПРИС.lтствие. При Т0811
l'осподип'ь PeAaK1'OI'e,
Jlцроа ПII,\1, с:цъ ~a Jl.,1·hяето.
па ше f.1ужене )l;АЪЖП,'С1'ьта ва осоНъ ""'кашпи!! вi!СТUНRЪ .ИэutС1'НИК'Ь·
За 'cel'n ТIJ,1KOc"Ъ, а когато се YUll8l1t
,
.,
ПVЖJ\а 1I0llече.
6енъ оБЩИRСКН ЮРИСКОRСУЛТЪ стаН8 бlЮЙ '6, има uаuечаТ81111 II.IIПЯСlШ LI)lO-.
С
П R
К
ТИВ'Ь меп'Ь О", едиа мон бинша РОJ\ИЛ·
'!> ПОЧИ'Гlllше:
,
,."о.,она.
НЗJlишна.
ата се ЗIIЛНЧИ ТII ОТ'Ь ка, )1.. Лазарова, съ 1\1>,ть !!а ме IIRllAt.
N. Р. УЧIIМ'L I'е, '11\ г жа 11, I1ИКОА"I"t
бю""жета, ва общиоатв. ще С!: спес- вети, 1\3KTO LIР"\;ДЪ пачlUСТВО'ГО ми, TaK~ би.lа УВО,НИШ, 110 ТО:IИ пъиро\"Ь IIИ ЩА
1'111". за три ГОАИВИ 14400 .lева, и ор:!lдъ 1!0Иn ItЛкеUТRН.
св uовърке,'fЪ С/О 1)6L"Т01l1'САС'ГllеflU в-.

е ао YГO,l,aTa на.wженото нему

Саестепата так СУll8 ние ще имаuе,

Р II;lбираве,

ос06!:но с,'уЖ6еПII

ка-

чествu, IIИ(JС'1'аВИ,l'Ь СЖЩНОС'l'ьта на

въпроса, КII1'II напълви,тъ Т'Ькмо 4
!lОДОIIИ н& в'!;стника съ Ca!lUXBa.tстаа, съ uо~м'hтаUИ8, 06и.\и l' при-

писваПIIR, НII общ., ,съв'krници, о'гъ

БОЛIIIИНСТUIIПI ПllыilреUllЯ, а&ДIIИ ,ц'!Jли и ПОМИеАИ сыIрl1lрноo чужди nмъ,

- 11 наис'гию" чудна е .10ГИК(I'Га
fla г-uа С,'08нова! ltoraT,o му, е с'Ьо6ще нu фОРUIIJIIО. че неГООIIЛ KOH'fPl\l\n
-е ,,(jЛllен'ь О'ГЬ общ. С1 вtт'Ь за не,ва,lИJ.ео'ь и Itflгато 1111 се ПJlаща па
i>ОЩО основание, l\a1tTU ва всички

ntr

МОJlII Ви, Г-uъ Р8,I,811ТОре, АВйте ГАас-

CJltДУЮlI\tllIброА,

Брой

Стр.

2

Търговско Ак~ионерно Д-во "Р1зЩИ~ЛНОСТЬ"

4

Варна

ПОКАНА
ПокrlПВnТЪ се Г. 1'. Акционеритt на Търгопското Акци~н~рно Дружес.:по "Рtшителность· въ гр. Варна да прас"'l'С'ГВУ'
ппп па редовио общо годишно съ6рnние (чл. lU на устава) на 2-и Фепруарии тжзъ година въ 9 часа прtдъ пладне, въ друже.
СТВСНОТО фа6ричпо ио~tщение пъ гр. Нарна.
Н
р
Ъ
ДНЕВЕ

Ъ

ЕД

1) Док.шдъ на уnрuвитr..1ниii CLHtTh; 2) Докладъ на nроntрителитt и 3) Удо6ренае годитната pBBBocMtTKa за 1905 ГОДИНа
и осuобождспие ynраВИl'С.1НИЙ С.т.вtтъ И провtрптелитt ОТ. отгопорность за отчетната I'одина. Ако събранието ве се състои на 2·«
феUР)'nриii,
ще со от.lO;КИ за 5 "Февруариii въ 9 часа пр'lщъ пладне,

Гр, Вариа ll-й Януарий 190() I'ОД.

Отъ Управителния С",в'Ьтъ

БАЛДНСЪ

ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

НА

НА

'l'ъргопсното АIщиоиерпо Дружес'1'DО "Рtшителность" за о'rъ l-й Януарий
.А.RТИБ'Ъ

s

КаПИl'ад'Ъ

J;~зсроqсп'Ъ влоrь
Jlсдпи;r.1II1II ЮIOТII

I/CBlleceH'"
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1'ap~ 111\11"
)(•• /ЖIIIЩИ

)(IIIIJIIIШИ IIMOTH

liaca
о1>аБРllll11

I/ипо
l(ам.
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СТО<." JЗОС г,

437820
100000125000 - Запассн'Ъ ФОВД'Ъ
5000,143108 - Девозанти
15000
1 :'>000 КрtДllТОРИ ОТ'Ь акции
11271
21()] 23 Тантиеми 10%
9601971 () 12 Чиста печа.lба за
I
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96001-
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fJ680

/;юфетъ
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68550
4241/90 Каll. въг",ища 40482183560
8001'70 Фабрика
7180 11118(1
1122860
5740
6930--

Равни развоски

Заплати зl1 с"'ужащи работницн
КаНЦt'lЛрСКИ
Ажио

Марки
ЗJ.ГУБИ

1905

Да

отъ:

1) СЧПСUJJ, несъбираеми 8 бракувзоп
стъJtJа, уппщожепп и 06С3цtпеl:lИ

"

nЪГ.ll1ща

11,0 31
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2) Безuая:kани Зс.и&IIIВ
З) На •••••• "оби

.

.

1:Iо6е.,п

. '000'4.71·90

459690

126'-

ОС'Iаuалата пtчалба раздъ",епа:

1)
2)
3)
4)
5)

За запесеи'Ъ фОПД'Ъ
АИОРl'ИЗtщия недв. ИIIОТИ
АIlОРТ. сифон. СТ'Ъ&JIа и ,{р,
Таптиеыи 10% оп печа,lба
ЧИС'Iа печалба за дивид,

3000195646
394812
9609600-

З7т70

= =....1--'-

16 Лuуарий 190(i год.

==--.

дtЛОDодите.1Ъ: Г. Лаэаровъ

16КJlА1!'Ь

Отъ провtрителитt на Търговсното анц. дружество •. ,Рtшителность" мъмъ г. г. амционеритt
ГОСПОДА АКЦИОНЕРИ,

ВЪ I1зпъ,шепис предписапнята на ТЪРГОВСКИЙ закон'Ъ и дружественпий. устав'Ъ, нl1праDIIхыe прtJЪ ГОдllпата И'ЬКОЛ!lО провtрки иа касата

11 счеТОВОЩlIтt

кuUl'И па дружсст~ото, при КОllТО ие сме памtрнли BtK<lKBH вере,{овности.

Пров1;рихме СЪСтавепий годишеиъ бадапсъ и сы'!пката за ~агубиl''1щ nечаАбlln за 1905 l'O~. КОIIТО се оказаха съставени в'f;рпо 'съгласио

дружеСТSСШfТ'!; счетоводни киИГII, Оl"ъ ба"аuса 11 cMtl'llaTa заГj'би и печалби, се IICIIO вижца, I:'-Aa акционери, че дружсството ии е инало чиста
псча.lба 19464'60 .1еиа, JIOHTO Сoll разuрсдtлени така: ва запасенъ фОIlА'Ъ 3000 ,1еза, за погаmепие построi!китt (иедвижииит'1I ИIIОТИ) 1956'46
.1ева; за lЮЩ';кеПllе Ц'!;нвта ва 5861 сифопспи стък.lа, които вдастит'я исltaтъ Аа увичтожатъ, по 60 ст. = 3516'60 дева " 431'52 .lJeBa за пога
ШСUlIC ~р}ги моби,\\!, ОСИ'l!t() 394В'\2 левII.; !!б0 ~eBII. тантиеыи lIа управит. CollD'hn, IJровtрнте.lит'l; • С.1fжаЩ8Т'k н 9600 .IIсва ЧИС1'а печалба за
ра~ЩDа'IIIС ва ющновернт'I; - върху ()оо вови акции оп по 'О() Л, З.l. иди ва акция ио 16 .IIевв, МО,lIIМ'Ь да УАобрит'f; ба,анеа И cM'1JTltll.Ta за
"j'би и печалби, като ОСDободнn Уllрави'rеJlППП colls'l;TЪ н ПРОВЪРИl'е,IJlТ'1J етъ O'l'ГВОРПОСТЬ за отчетната 1905 год,

Проutрнте.1Н: { Георги
Гр, Петровъ
Ноевъ

"р. 13ap"a 16,й Jlпуарпii 1906 гщ.

БЕЗОПАСНА АЗБЕСТОВА ХИМИЧЕСИА ЛАМПА

ВАЖНО ИЗВtСТИЕ

ЧеС'l'Ь имамъ да иаВ'ВС'l'Я на Всички г-да

'rъргOIЩИ; lюмисиопери, пж.тници и агенти изъ
провинцията Italtl'O и на ВарнеНСКИ'lvБ гражда

ни, че о'rворихъ бившил хотелъ "Нмпериалъ",
КОЙ'l'О се на~шра въ цеН'l'ъра на града l\Iежду

ул. "Пр'.lю.nаВСl\:а" и ул. "l\fалка Пр'hСJIaвска".
Хотела го снабдихъ. съ най нови мо6ыш,
,

Гостилница съ ПЪРВОRачеСl'вени разни
напи'ши

идр

видове

Приеl\'Iатъ се а60ншrи. Входа на хотела се

наl\шра въ улица "Малва
И31'ор'lша:rа джаl\IИЛ

Пр1ЮШШСliа",

СР'hщо

ПРИСJIУl'а бърза и ~'ШJтратна
Оъ Почитание:

Георги Ива:а:ов-ъ

