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Стопанинъ

Всtкп абонатъ и:ма ираво да СИ достави вагубеНИII брой, но току c"~дъ

IIмучваньето llа мtДУЮЩИJl брой. ИпаRЪ,
• CTapъ~ броlt, , И '1'0 ако ииа.

C,I\ibII'},

туй

BptMe,

П,l\аща като ва

, Редакцията' е В86..1а а8 прави"о да ие' ИСПЪ"ИЯIIII никакви пор,\\,ЧRИ, 1СUИТО
не С&. придружени съ стоЙностьтв.

r::I:. :Е3сб-.:з::е:асхий.

3а оБЯ8..1епията се П..1аща М$д'Ь ПЪрВОТО пуб..1икуваиье.

,\

А. Клайчъ
не ще

жавницп

правдпува Тill3И ГОДИШ\' именний.

'си депь на 17·Й ЯпуариЙ.

турцит-В

И3ВrtСТИЕ.
Въ неА'Ь~Я,

ЖИ cl~aBRa върху

cmapUT1J РU",tДЯ1tU".
ПР'l~АИ обi>дъ.

Станчеuо

тжви

истина

нагласили

да

отъ уqилищата

посл-Вднит-В

право

равд-ВлIiYiТЪ

и да обаuIiYiТЪ

аа чаеТJtи, та по тови начинъ

съ равни благовидни пр-Вдлоаи да ги ис
поаатворIiYiТЪ. На аапов-Вдьта на прави
телството, Н. Блаженство ЕRвархътъ се
въспротивилъ и БЪJIгаРСI~ИТ-В общини ис
праТИ.1И протести. Но да ли вси'шо туй

1894

Г., пъ граАссата B:I~a "С?>еОИ1еение" ще има
събрание на Учuтедсн;оYlИ Дружество, въ

1'.

гледатъ

Ст

общинит-В

па I G·И Януарий

l~oeTO учите~ьтъ г.

да

въ очитъ! Еато че не внаъътъ, че само
онил шtроди днесь Ст шtй-свободни, I~ОИТО
най-много еж бивали истеаавани и във·
мущавани, 3а да ПОRРИIiYiТЪ ц-Вльта си,

ще АЪР

"свадбарсн;uтов обряди У
Нача~() lIЪ 10 часа

TypcROTO

I~ЪMЪ

благоравумни

правителство,

да

плащатъ

,

абона·

то

ментитt СИ. Съобщаваме имъ, и
желаемъ да
ни разбержтъ. че безъ редовно плащанье не е

възможно да трае вtстникъ, защото
пари не се издава, а паритt не сж

той безъ

неисчерпа

емъ ИЗ80РЪ.

да

испрати на

името

на

стопанина

Аесеть Jlева въ пощенски бонъ СЛ1;АЪ този
БРОЙ. МОJlИМЪ да не отлагатъ вече, защото се·
риоз,но ,се НУiVoAаемъ~..срtдствата ни се. исчерп-

ватъ, а; BtpBa ни се, желанието на абонатитt
не е да ни съсипватъ материално, освtнъ денонощнитt

.

ни трудове.

А ОНИА любезни около 400 г-да, които се
абонирахж отъ тжзи есень насамъ съ обtща,
ние Аа испрат""тъ абонамента си съ първа по

ща и до два три брОА, молимъ да не забраВАТЪ
об1JщаНИАта си, СJltдъ като видtхж нашата
къмъ тtxъ довtрчивость.

Агентъ нашъ не трtбва да чака

защото не можемъ да

смогнемъ

никой,

и скжпо ни

иостува.

H/lAtBaMe

се, че ще б~демъ ПОСJlушани.
ААмииистрацията.

3--:3

НАШЕТО ПРАВО,

IiYi

принуди да ОТСТillПИ

иагинжтъ,

планини
и

ще

и

не

гvри

ПОI~аЖillТЪ

ще, МЛЪRНiYiТЪ,

съ
въ

ОРillжие

'ieCRI1

аксиома,

вече

а'ргументи. -

въ

Това е

а

рт

политичеСI~ата

рена достойно нлиание.

а

ИСТОрИ-,

пенуждающа

се

отъ

А нотата на България не

може да даде другъ ревултатъ, oeB-ВIIЪ
да Ha~apa 'Гурция да отстжпи или. да
вл-Вве въ ПillТЯ на ~RеСТОRИТЪ насилия,

България

по сто

ТИНRа събира иаъ недрата си и ги пра

ща на б-Вднит-В
ТЪRМО

въ МаRедопия

ва поддъ ржанье

ЦЪрRВИ

(чр-Ввъ

на

друж.

общини,

училища' и

"Св. Еирилъ и

Методий" и ЕRзархията), а Еато се раа·
Д-ВJlIiYiТЪ училищат<' отъ общинит-В, под

росътъ

не

може

да

IiYi

не

интересува

съ

маЛRО

аначение

по

и

много

о'.rношения

'1' урция,

в:ъмъ

B-ВI~a.

П. Б~Й.

HeЪYi,

rГОЛRова години вече ОТI~lШЪ

Но Турция и тъй и инаRЪ е осл,дена да
още

може би единъ вi>IСЪ, въ името на свои

(и непр-Вм:!щно

князътъ.
Rажемъ,

че печатътъ, ИСТИНСRИИТЪ. чест

явни

фондове,

държавни

или

е бевъ друго

ПОДRупничеСRИ

ПЛЪТЬ

и

ЕрЪПЬ

и

нечеетнит-В, хора:

" Rрадецъ" ,

става му неприя·.rно и бива наЕ.10ненъ
пб-СRОРО да смаже тебе, вм-Всто да по
прави себе си. Равбира се, "алоупотръ,
бители" съ свободното слово, съ навиа-.
чението на

печата,

не може

да

Hi>Ma,

не можеше да н-вма на свъта баба

Ева, но не е печатътъ ЕрИВЪ, а-I~ални,
т-В ония личности,

соито СИ служжтъ съ

битмьmо не може да върши друго

стане. да РЖRОВОДИ турцит-В нъ В,,1liСТВУ

СТillпление,

игото имъ българи, да видиМъ нови Rла

та -дружба въ случаи на нужда, RОГiiТО

лаl'аш'Ь' на ТУРCIсит-В свир-Впости. Не е
чудно, сл'.ыдов., a~o раВСillДЪRЪТЪ пр-В·
вавьето имънадъ още

стоящит-В

подъ

IШЯ и ожесточени гонения, RОИТО ·да до·
(~apaTЪ и

ноВИ

нещастия

на

TypcRaTa

дър~l~ана.

Въ посл-Вдвьо вр-Вме ВСИЧIСИ

тия иаъ МаI~едония

донасятъ

ивв-Вс-

тжжното

положение на БЪJIгарСIСОТО уЧUДUЩ1tQ ДЪЛО
ПЪ ОНЕШИ

C'l'paHa. rfypCROTO

правителство,

rwй внае паI~Ъ съ чии умъ -беараалично
ва насъ пъ случая-намислило да раане·

бити
qр-ваъ

училищата
туи отнеме

обраауна

въ

МИRедония,

въ~можностьта

тамошния

нашъ

RaTo
да се

българи нъ !

Да отивашъ противъ ИСRанията на в lша,
значи, да си l~опаешъ гробъ. Чудно RаI~Ъ
пе CiYi ЦРИВИRII~.ли още ТУРСIЩТ'h дър·

Rедония,

за да

аапааимъ

само

една

Ма
меч

нуждата е повече нейна, а не наша! Ба
шата съ HeIiYi дружба държи веЛИRИТ-В
въпроси въ вастой;,' аащото едно I~РУПНО
въастание въ МаRедония ще даде, ще не

ще, началото на В-ВI~ОВНИ заВрЪСЕИ. 3нае
се отъ всичRИЯ св-Втъ, че България е въ

• състояние, да раВМillТИ

въ

СЖЩИНСRата, му

пр-В

r,мисъль,

осв-Внъ I~л-Ввета и обида, а опоаорява по
вече и само себе си пръдъ обществото,
lсоето прит-Вжава при сuобода и честенъ

печатъ. По тжаи причина, BC-Вl~O 'иал-Вв"

Турчия,

работи

па

RoraTO т-В иджтъ и ПрОТИ6Ъ на-

внае

и

сега

лица, да НОСIiYi'l'Ъ въ джеба
воля,

да располагатъ

Едната·еДНИЧRа гаранция
ционно

управаение

у

си

пародна

съ народната

ва

насъ

Rесия

RОНСТИТУ

е

правото на

ционна гаранция не се пааи, тогааъ
ще може да се

поправя

RaRi

ненормално у_

рi>ша.

валц, ПРОЕарвали сж пр-Ваъ ИСRуственни

pacTypIiYi тъ BciIRa

власть и

деЛИRатно

политичеСRО

положение,

а

RаI~Ъ е възможно да се изл-Ввне ивъ него,
aRo не се вачитR'l'Ъ ВillТрЪШНИТ-В ПОлити
чеСRИ права на българина, ва да' има на

истина миръ? Чудно, наистина!

Вм-Всто

стоимъ

погрижим'ь,

щото

ВillТРЪШНО

да

аадовоw1НИ,

ва да

иавоюваме

ва

ПР'ввираме BillTP-ВШНИТ-В правдини вече и

съ деСПОТСRа

система,

а това

още

да върви Тъй и ДО' едно, СЪВС'БМЪ

Щ-В,,10

нео.

пр-Вд-Влено бжджще "ва спасение на оте
чествато' ! rГова е невъаможно! Еавваме
го още веднъжъ: това е абсурдъ , а не-.
полити~а!

ЕСан;во mр1iбва на едиnо н;оnсmитуциоn
пепо 8.Jl.aA1imMb, ва да се у6tдu, да ди
правитедството се раАва 1еа,

u

uсхожда ото,

пародно Aosi;pue и водя? - rгови въпросъ
е на вр-Вмето си и е прЪсериоаенъ. Hel\:a
1'0 аададе вс-ВRИ българинъ на себе си и
да равмишлява. 3ащото патриотичность
та,

чеетностьта

правителство
СЪRR,

и

за~онностьта

не се

ва съаАаванье

въ павеньето

на едно

сжди само отъ блi>
династии,

правата на нс-В~и

а главно

гражда

шния

опр-Вд-Вля
и обида,

пр-Вдвидено въ 'общия наRааателенъ' ва

гашния BыIoBe,' туи положение на печата

да жуми мъ прi>дъ ПСИЧRИТЪ

не

ЕаRЪВЪ изборъ е далъ право на иавъстни

нааначеНИето на печата, е само общо пр-h

и:оито

гария ще може да иабистри равмжтената
отъ турци тамъ вода, чрi>въ насилията.

тамъ, че

отъ правитеJIСТВО
да

СТiYiплениеj и то само Rл-Ввета

границит-В,

RОНЪ на държавата. Но у насъ, по под

аЕО аа тая дружба отиваме до

ва

нинъ. 3а туй е, главно, то. Не' династии
и насл-Вдничества ще вадърж2Б.ТЪ ВтТР-В

ванье отъ

водата изъ Ма·
Rедония, а въпросъ е, да ли BC-ВI~oгa Бъл

llартивани сме на дружбата ни съ
Турция, но и самоубийци' ще бiYiдемъ,

става

дружно въ външната борба, ний наопа
IСИ
ва външната
борба
съсипваме и

RaRTo

подозрЪния. Да

RaRBO
народа,

ваинтересованит-В

даже на Iсрадеца да Rажешъ

МИНillЛИЯ В-ВRЪ), ще ли и ний Еато неъъ
да се умърлушваме и да
правимъ от
С'l'illП~И Ба дружба? ИСТОIСЪ ли е наший
приятель или 3апа~ъ, се едно и сж
щото: Турция еднш~во пассува и прi>кар-,

па 'животъ, успанъ отъ

ивъ

да се

ШИмъ дори И ва потурчв!\ньето на

бр-В энаIiYiТЪ, RaI~UO патило е, Д1:l. се под'

и

народна.· Това и баба анае. Като е тъй,
не е чудно, .че той бива нетърпимъ отъ

вървимъ, сл-Вдов., съ съображения на ней

сж испит

то

Ний, българит-В, сме поставени ВЪ' едно
Не ще от~риемъ Н-ВRОЯ АмерИRа, ю~о

нит-В интереси, иаИСRва се да се умърлу

RОИТО

вижда

Ba~e и у насъ почва ва Ta~ЪBЪ 'У жасъ ?

това бо/1агородно ср-Вдство ва тъмни свои
ИI{'гервеи. Въ В,с-В~ой случаи, обаче, "вдо
ynoTp'Mv!enue" на печата е н-Вщо см-Вшно
въ настоящето връме, защото В'лоуnотрi;·

вали башибОЭуRЛуRа на турцит-В, та ДО',

Енязътъ, не жив-Ве въ' Еитай, ва да
не

еж могли да

е тъи, маRарь и по историята на то~и и

u

става се още да в-Врва въ патриотиама и
полаотворностьта на правителството Си!

да'постаВБfiТЪ народната воля на чело
на управдевието. А тръбва ли да съеда

нийтъ, неаависимийтъ отъ H-ВRа~ви тайни

съ

у

роди само междуособиятаи революциит-В

иди

европеЙСIСИ

на несъстоятеJIНО

правление,-а Държавний Глава не пр-В

иабори свои стотина души и ВСИЧI~О у
добрявали и уааRонявали. Въ таRива' на

от

НС-ВIСО пос-Вганье въ рху т-Вхъ се отражава

въ Rняжеството ония,

българина

чеCI~О настроение на Европа и на

дея: да борави въ велш~итil

т-В интереси. Еато е тъй

на

се сдружавали и вааимно веИЧЕо

тови

и' много

вадружно

располаганьето съ бо

Иf~ономиит-В

маЛЕО да пострада въ RaEBOTo и да БИ,,10
България, прi>дъ ви.цъ оБЩ'IТО полити·

СТ.iYiПRИ, ОГJIУШ~И И даже унижения пръдъ
'Гурция, съ еДНИЧRата си наЙ·любима и
въпроси

именно

и

случаи, l~oгaTO, RНЯВЪ и правителство еж

J

въпросъ.

прави

пражнение,

гатствата

б еаъ ни наи·
'J

11

да се съа

даде на б-Влъ св-Втъ една нота

удобряватъ

отъ Държавиия Глава, ааRълнатий пави
тель на Еонституцията. Бюджетното у

правление? Историята на другит-В на
роди pac~aaBa' много ff много подобни

нит-В се подлага на единъ бевочливъ
RОНТРОЛЪ (съгласенъ съ цi>льта си) и
помощьта ще стане, най-сетн-В, невъе·
Струва си, товначи,

се

че нежелателното ва HeЪYi раэр-Вшение на
въпроса "UОЖI1 да Пр-ВRрати приятеЛСRИТ-В

държаньето на училищата чр-Ввъ общи

можна.

иам-Внениявъ

RОИТО

раввитие.

ва да ,даде на ГГурция, да знае, че ВЪП

HeI~a равмислимъ.

Не е само тови случай, съ очевидно
ПРОТИВОЕОНСТИТУЦИОННИТ-В

Енява да растуря Еабинетъ и EI:IMapa.
Та думата ни е, че България тр-Вб-, l~oraTo 11_, ,ТillВИ единственна" I~ОНСТИТУ.

отъ

ей р'Бшение:

се умърлушва и ще сеумърлушва

зава и ограничава нъ наИ'СRрОМНИТ'Б си
права отъ турчuна. Ващото още жив-ВbYiТЪ

ще

венно

,Доволно

се ВОДИ таRъва ПОЛИТИRа спрямо Турция,
а Ra~Ba е ползата? Едното u само умър
о/1ушванье по българс~ит-В домогвания!

ва, че братъ му БЪЛГдРИН:- се М,Yiчи, исте

множество

На

народ

боримъ привнаRЪ

Бсiшой българИfIЪ не може да не мил-Ве
ва своя.братъ отвънъ България, а тамъ,
гд-Вто БЪЛl'аринътъ' има свои братия въ

освободеното съ RЪрВИ RlIяжество. Още пб·
вл-В настроява българина. RoraTo lIЪRЪ чу'

българи въ таRВОЗЪ

ВИСОЕата Порта въ нам-Врението .й и, пр-Вд

съ Турция.

бол-Вотно и нъ душата на бъ.,\гарина отъ

aa~OHa ва печата,

то правите~lСТВО' ще тръбва да повамисли
ще

пр-Вдставлявало

ни, - IЩ~ВО мислите ще прави Турция?
Ще насили маRеДОНСRИТ-В БЪJIгари JIИ?

ващото нищо друго ум-Врено' не ще въз

ваетото

родно Събрание
ната воля!

За' главата й! До RaTo С2Б.ществува една
освободена отъ турцит-В България, MaRe-

съмнителецъ

иаъ

Особенно въ

вначение

съвс-Вмъ

сега еа сега у насъ, че настоящето

RОИТО МОГтТЪ да ПОСJIilдватъ отъ обяве
нието на бългаРСICит-h еRзарХИЙСRИ и об
щинс~и училища въ Македония аа част

държи македонсв:ото БЪJlгаРСRО население
да не търсидобитит-В си пече веднъжъ
права аа свободно обраsование, аа умст

политичеСI~И

много гол-Вмо число, RaRTo е въ Ма~едония,

усложнения,

и думита му ще има

България

11

счита

ТОВИ,, случай правителството ни е силно

не

БЪЛГАРСШП~ УЧИЛИЩА ВЪ ТУРЦffН

въаложенитъ

се

Ra

правителство да не остане и тоаи ПiYiТЬ

полагаме,

,

аа

училища,

ще

не вър

теЖRО. Ед/еа настояте,Лnа нота отъ наше·

НаСТОАваме прtдъ всtки още неплатившъ

абонатъ

отговорна

свои

че. не

съв-Вти

НИЙ ие~аме дя. видимъ. щото наше

неваинтересованъ аритель.

на

IСОЛI~ОТО п6-свItР-ВIIИ бiYiдillТ'Ь наСИJIията,
ТUЛЕОЗЪ пб-ожесточено ще ИСПЪRНЖТЪ т-В

че,· Ц-ВЛI,та си.

вtстникътъ ни е Jltгнжлъ на банки и хазни.та

никакъ не се погрижватъ да

урежданьето

ПрИСЪВЪRупление,

чръвъ . равни данъци и налови,
отива
право Rъмъдържавно
баИRРУТСТВО и
вжтр-Вшно общо осиром:атаванье, - нео

см-Вла ст illшса. . Но и т-Ваи
молби и съ~-Вти едва ли ·ще постигнжтъ

МИСJl""ТЪ,

еди нъ ,принципъ,

по

съ

не

съмнително.

ши таRъва
Нашитt абонати, ВИДИ се,

ни,

е

правятъ молби и

Wчитепсиото Дружество.

самоуправлението ,на бългаРСRИТ-В общи

женъ да внае и непр-Вм-Внно добр-В внае,
що е печатъ, МЪЛI~ОМЪ удобрява и ТaI~и
ва ограничите,,''Нiи m-ВрRИ ва печата; подъ

ДОНСRИТ-В

много

ARO България

насто'и пр-Вдъ rгурция да не се' мilси въ

ще вравуми ТУРСI~ИТ-В държавници-туй
Нашит-В в-Встници, ония, RОИТО се
ванимаватъ съ маЕеДОНСRИТ-В работи, от

Отъ наuтояте~ството ва

шит-В народни интереси.

ражание на

тирани отъ

МИНЕ,ЛИЯ

и

се·

не се още .прианава, а, аа НИВСRИ чов-Вт

I~И слабости, поддържа се алоба противъ
печата и се ограничава тови посл-Вдний
съ една отвратителна

ното въ това

е само

дивотия. СRърб·
туи, че поставе.

нийтъ АържавеIIЪ Гдава,

RoiiTO е Ад'Ь-

миръ,

а

-

зачитаньето

всич~ит-В

права на даНОIIлаТ~ЩR. Беаъ това .nосл-Вд.
ньото, ВСИЧRО друго е бевсъдържателенъ

бл-ВСЪRЪ, ващото ВСИЧRО ва народа се', ра
вн-Ве само на . . . робство, безправие

БИJIО ТО отъ българи, било от ь турци,
билио отъ русси, било отъ австрийци.
Нии сме Rаза~fl.~ другъ пжть, и сега'
паR'Ъ Rавваме,че не допущаме ЕНЯ8ЪТЪ

да ие анае и да не разбира
СТИ'l'уционвата.

ПРОТИВОRОН

управите.лна систеМа

на,

-

Стр.

"

2

да задържи в.ладi3тель ПРО'l;'ИБЪ народна

днешното ви правителство; не допущаме,

та воля,

че КШIВЪТЪ не ум-Ве да оц-Вни какво вър
то и наЙ.послiщниЙ:

българинъ

вече

солютно нищо противъ !Сняза

е

в-Внъ почти сжщий, I~аI~ЪВТО б-Вше подъ
сегашнит-В

прав!\ и длъжности гаранци,ята ва свои

-- разликата е почти,

управл,яющи

ТУРСКИ и подъ български

тiз права,

ГOBOpЬYiTЪ

български и Cli' повече българи.

управл,яющи,

ституцията?

може да

те ,кждi3то

иска,

противишъ,

ве те

беэъ призовка,
често,

а, ако

се

СffiДIЖТЪ, ами ти ПОI>:.азватъ

сила,

-

вата,

глава,

струпалънито

не

Му

пеползува

се

политически права
исключите.лно

баши и

каквато

и

ПОДЕупени

на!di3ри

:ICaTO

най-сетнi3, баща си-народа съ етиснжт~
вжби, Само,

дай Боже,

да не дохожда,

а да се умири,

по .легални,я

Ако

l\;НЩIЪТЪ царув!:i и

тирания

ОТ'Ь

всiз·

правителството,

какво остава за ДЛЪЖНОt:ть на К:ороната?
А

на-.ли се давlI.хж ТОЛЕова

ОIыав:вания

до !Сн,ява, :ICакъвъ ревултатъ имахж и Tt?

въобще; ако !Сн,язътъ 1etMa в?JВ.Jtожн,ость
(н-Вщо смi1шно, впрочемъ), Д" се ср-Вща
съ

всичв:и

политици

въ

страната

само въ столицата, за да се

пжть. Ний не разбираме никакво иввине
ние на нашия !Снязъ съ бевсuдuе, за дане

всестранно по работитi1 j

и.ли

yBi3AoMHBa

ако

!СНЯ8ЪТЪ

се вли,яе отъ розовитi1 краски, съ :ICОИТО

испълнява своитъ права и задължения
къмъ народа Си. 1,'ой би трtбвал,о Аа хра
ни въ всi;n;о'f1, с.луч,а'f1, ПО вече ooBi;pue во nа

рода Си, ОТЕОЛЕОТО въ правите.лството Си,

се прЪдетав.ляватъ Нему работитi1 отъ
окржжающитi1 Го и отъ правителстлен
НИТ'В органи; тогавъ нъма пО.сигур
но вiзрно срi1ДСТБО отъ това: Той е на

ващото,

правилъ до

никое

правителство

не

е

могло

Година вр-Бме се б-Бше МИНd'i.\О
тиtlТО

въ

ар!!ната

на

кра.\<жия

отъ съби

циркъ

въ ДВОllеца на монарха дойдох;ь,

П,iЬ,тешествия

страна.

-

и

ето

петима прате

пици· иаъ едпа '1pI~Aa страна., 3натнит-Б ГQСТИ
61>хЕ. по(\р1>щн..YiТИ ОТЪ придворнил fJаНОВНИl\:Ь,
комуто кавахЕ. с.\-Бдующето:

"В""агородний Господцне t
"Въ он ви ва(j1>",,1>житменъ день
когато

По

прч. Iluсл1> това,

сановникътъ

с1>днш

между

т1>хъ п каза с.л1>дующето:

"tlисокородни 'Iужденци!

"IIРЕДИ да OTГOBOP~ на въпроса, за който

иитеР!JJJующето

п",,1>ните.лната

-

ВЪ

онзи сжщий день единъ отъ нашит:h съотече
ственнпци се нам1>рваш'! въ ваШИJl l'радъ. Нам1>
СtШЪ въ тъ""па',fа HJ. врите""ит1:,
НЪШl111 съате
чествеЮlltъ, че.лов'Ни:ъ KlIaitHo неjJвuзенъ и вне
'Iат""пте.\евъ,

дошъ""ъ

Прl1 мисъ.лъта

въ

такова

за ужасиото

онова

възбуждение

ЗР'lмище,

на

което му пр-Вдстои да БЕ.де очевидецъ, щото въ
момента,

ItoraTO

вратата, той

ВЪЗС-ВДНd'i.\Ъ
замине,

момъкътъ

изб'вга""ъ

сволта

ко""кото

ПРИС',f.Yiuи""ъ

уп.\ашенъ

ками""а

ц

се може по-скоро,

ивъ

КЪЪ1Ъ

цири:а,

побърза.\ъ да
аа дома си.

"Това процсшествuе, расказацо отоЪ пего въ
отечеството

ни,

въабуди

вс'.kобщъ ИlIтересъ

ц

НIJЙ всцнца съжа""лвахме, че той не е останш~ъ

Аа ВИАИ Сllършщtа. Над'Ьвахме се, че наскоро ще

добиемъ св:hд1>НИJI за стацЕ.""ОТО понататыIъъ но

И АО Аень Анешев'.ь не Нl1 се Co'IY'IU Аа ВИА~ы'Ъ

е Петр~ Паnан ..ев~.

1/2

BiY>-

несносното

ната. на

~нява

че Сl'оЬУ.тъ

на

по в l.двореНИАТО

стра

_

на ЕОН

и уваже·

ГО80РИМЪ

ш~с I вие нс\,
министри

за

RВЯ<Jа,

И

специално

ПЕ. те

непридруженъ

д!-,уги

ОТ'Ь

правителственни

чи

н()вници. 'Гр-Вбва Самъ, съ Сво,ята ци
вилна спита, да nрОНИЕне въ BCi3EO об·
,щеСТВОj

да устрои

пъл на

за свободно Нему
стаВЛtJние

отъ

въвможность

оплаЕванье

каЖЕ. едно н'.!!що,

ItOeTo

HaCl\:0pO

станж

ви с'Ьбитие.

110

LJac-

с",,1>д'Ь

НСИ'ilштt гра

дове и се..1а е пввtстно, че наший кра.\ь е го
л1>м''ь lluк,лUШiUh:''ь lЩ ЖtЩ':КIt'j'U XYUUIJIb И че va
крц.\ица

и UрUt1Ц~IJСИ

llij..,l1LJtI.

~:uй

Иltи-u.л'БНИТIМ

НИТВ А,'ВВИЦИ О',f'Ь НIJИ'!h:UТJ:> ,h;l-'<НJЩd

вата.
дие

UilMU

аl\О l:.\al>a1'1Io

на наШИJi

КlIlIo.лЬ

J:II! д'ы-'а'·

dllo UI,;'1'PUYMltU'J:U 1I11<ШUIJ'&'

IЩ о ЬЩtI

'Х.lJИ

l'tl.I,;H~JjL\'J'l'''-

[НIJна, Klti:'O'XU U<lU'J:>':'j,'dUIJTbL'" 1111 11 I1Щ ,! J'» ХУVdd"Ц.u,
то въ иеСlllillНIШUJi
ии
ДUUt'IJЦЬ
ЩЬА.Ф
А" I,;<j
ТЪ.\П~'J'Ъ ЧУЖДt:НЦИ U',f'b
UIJ'J:>",&AI>. Н ,Н'и tHJ
llp1>AI1 MIIU1'v У 11а,:ь дuЙД" .Iblb Аа.лvч,tlt C'l'l-'ltlilt
еАИНЪ IIlIИНЦЬ, ЛИЧIJН'Ь, ХУUЦtjt:ЦЬ
и
С'Ь tjl1L\VKU
ПРUШ:ХUЖД\lJ:lUIJ. J:'i.l-'ltЛЬТ'Ь ги ПUtjика при l,;i;Joe си,
O'l,'HeCe 1:6 М,11.лОСТJ1110 С'1> HlJrU и го а<lПI1~1'а da
ц1ыъта на ДUХUЖД<lньетu
ри, че до

HlJrU 6

peДlfaTa красота

му. 1111ИНЦЬТ'1> U',fL'UIЮ

Д<>Й'UГН.Yiла слаllата за ИЗIIЪН

HIt

UрИДdU1JНИТ'Б дами и че тои

е дошъ.\ъ да сц l1абе1J6 еДllа отъ 'l''ВХЪ ва жена.

(}rъ гн1;въ при ТОЛ

..

кра щ се иаду ЖJыата

I се боехые,

на

см1мъ

отговоl'Ъ, на

'16""01'0.

НI1Й ВСi1Нца

'l~ ще 'lyebl'!» or'!» устата.

му

иtI);Оn

е

би.\о

съобщрното

ни, че И

-- Н. "Свобода" б.llагодар!! на Бургавскил
В ... Г.ласъ ОТ'Ъ Истuкъ· за .\~кци'лта, Itоято му
даде и за конто и ний I)1>XMC спомеНffi""l1 нъ ми
нж""ил СИ брой. Като оставимъ това на <lTpaHa,

ваlIимава НИ теорилта, l\:ОЛТО провъвг""аслва

"Сво

бuда" <111. Чl1новнuцит-Б. Ето: "Нито nравитедство
,,10, nито n?;K~

ний искаме om~ чuновnUЦU7''IJ Аа

"ме от,ь т'hхъ Аа

граждани.

Свитата на l~н,яэа ПЪ къ може

Гр'вшEtа

"б,кдt!\m~ в~ рабоmиmiJ Си nар,nи8ани, Ний ИСltа

и пр'ВД

самосто,яте.лни

.\евз, а ва

8

двама пр'hставите""и.

ние на народа ю,мъ Него?
Ний

ГОДl1шна Ц1ша

лева.

4

В'Ь Поповсltата око.,\ил Щ!! се проиввеД6 на 23·Й
Януарий ДОПЪ.ilните.леIfЪ ивборъ. ВЪГБС'fО 'Гамъ,
избuрътъ има да с'хане въ Разградъ и то ва

ституционенъ редъ въ общото ни оте·
чество Н"и-сетнъ и самъ Еняв'Ьтъ не
вижда ли ис'кренното довi3рие

година

В, "С..lIlвенъ" се списва разумно и ний го
пр-БПОрd'iчваме на ЧИ',fате""I1Т-В си.

тр-Вшно състо,яние на страната. 'Гi3 даже
публично обявихж,

Въ гр. С""Иllенъ е ПОЧНЕ.лъ да из.\t.вва

-

но въ ВЕСТПИltъ" OДliвen~". Редакторъ-Стопанинъ

на

в-Врно л,а

HaMi3pBa истина'1'а, I>:aTo се смiзсва съ ин·

бждж',fЪ

сnравеДди8и и,

Il:ато

"С.ilужжтъ на Аържавата, да не ставатъ орждие
"на АРУГИ, за да

нанаслт,Ь срам'Ъ, на ()Тdчество

ва нам-Всата на

то' ни и в~а.стит·Б".-ВIIЙ, чита',fе.\ю, равбирате
.\и го туй? Кого равбира "Свобода" 'поД'Ь дума

административно, полицеи.СЕИТi3
власти,
насочена да осуети пр-Вдставленията на

Хуоавъ шоро.itопъ, не-.лиl qe е тъй, тр1>бва да
ПрОДЪЛЖИМЪ още и туй ЩО току С.\1>два подъ

те.лигенцията и докладва

депутации, свиквани,ята на събрания и
въобще упражнението на I~ОНСТИТУЦИОП
ни права. И [>:ол[~о
нжJ.tъ I~нязътъ на

по обиченъ
би ст а
Своя
наро.цъ, като

тъй между него,

ва

да

изучи,

гдъ го боли! И колко пб·въодушевено

и

Ще ПРОДЪ~'1жаваме.

та ,!'Държава" и каго

-

~ пuдъ думата "ДрУГИ"?

тжзи Фраза: "Чиnовнu'циm'IJ СQОЯ

особенна nоди

"тика ие MOZs!\'r~ да uмаm~, а, които иска дс/' има
"такма, да U8.llt8e OT~ С.llужба и Аа nрави 1Сак
вото ucka".-Вид1>Х'f(' ""и? Lfиновникътъ би""ъ д.'l:~
жен~

да се сыl.ласлваa

съ ПО.'lитиката на

правите",,

ството, ItOeTO, то се знае, въ КОНСТИТ. държава бива
партизанско! Ако можешъ му равбра, ще ти ца.\у
немъ pffiK!I.! Хемъ да е справед.\ивъ, хем'Ь да не е
партиваНliН'Ь, хемъ Аа li-БlIа друга свол по""итика,
ось-Бнъ Оная на правите""С'fВUТО, l\:OeTO се АЪРЖИ отъ

партизаНI:I! 3uБЛУЖАение първокачестненно ва чи
тателя на МИНИС',fерсюlЛ органъ. НИЙ само ItOHCTa-

1'0811.,

тираме

СЕДМИЧНИ БЪЛЪЖRИ

ващо"!'u

имаме

да

се

ванимадМЪ

съ

по""ожениет~ на ЧIШ,)iшuчеството въобще. Тр-Бб
ва да се вао1>.\1>жи, при туй, че с""учайт'Ь се ОТ
нася ва единъ бивший окр. управитмъ (г Ива
нова) и аа единъ прокуроръ на аппе.1ативенъ

СЖДЪ

ВЖТР':Бшни.

не

tr. Табурнова), -когато

с""ужи

сждебната

на Д"'ржавата, ами

е

в""асть

невависимъ с""у

жите""ь само на иаРОАа, като негова ужъ гаранци,Я,

-

Не би""о щега

законопроеEtТЪТЪ ва от

сцчание НОВИ ~lОне'fИ, Урежданьето н<\ вем.\ед'h.л
чеСEtИJI кредит'ь моа~елъ

да

'Х ЬрЮ1

и чзEtз, кз[tТО

ще чаl\:З и урежданьето на ваllзятqийсEtИ рабо.
ти""ници, но наСИ'lаньето на монеТИТЕ не МОЖl''\О
да се

от.\ага.

бързината
туй,

че

И

на

патриотическийтъ

пос",,1>дньото не

държавната

Пl'ичина на

хавна

ми""ионни

бюджетъ, ко""кото

е ДРУГЪ.

остава

деФИТИЦИj

и да се

мотивъ аа
ами е

правдна по

ра~ХОДНIIЙТЪ

увu.\ичаватъ разни

T:h

ПрИНОСИ на даны\:п.\атеца,'
се-пакъ не се
покрива,' ващото тр'IJбlJат~ много пари ва ззпзз

ванье оте'18СТВОТО отъ хищната Россия . • . • .
Облвенъ е вече и търгътъ ва даванье на пр-Бд
приемачъ

ОТСliЧIНiЬt:ТО

монети и

12

на

три

сиеТИ',f'Б пр1>см1>тватъ,

че от,ь това отсичань!! на'

срtбьрни монети аАЖИОТО ще се качи на

12

до

но г. ФШlансовии МИНИСТlIЪ отрече тЕ.ви
и поддържа, че насе.\ениетu ПЗl\:Ъ има""о

15%'

Въ н'.kкои държаllИ СЕ.диит1>

по Т.tYiви

причина

еж и8борuu ЧИНОВI1ИЦИ, бевъ -Се-IIIIo!~ и .Аа рпi'o.ТЪ

х.\1>ба, който имъ дава държавата«, но у
т1> се ПрИЧИСЛJlватъ
аи:о

не

сж

насъ

11,

за д~ржавни чиновници

солидарни

съ

по""итиката

на

правц

те.\ството, ставать "декеmа па б",дгарскоmQ пра
вос,кдие" и се пр1>с",,'.kдватъ и ОСltърБЛllа',fЪ! Т1>х
ната съв:h<\ть -се l\:РИТIIкува въ ~СвоБОАа« И се
ИСl\:арва нечестна прtдъ "явн.о дока8аН(I np'IJcTA!.nден.ие"! "СвобоДа" става пб·спраllед""ивъ С.YiдЦл
отъ СтДИ ит'.k, ващото 1'11 не би""и като него
"патриоти" и не ГЛ6Аа""ц пр1>зъ неговит'.k пар
тизански и""и шар.\атацски очи""а! Б""аз1> ни, б.ла

B:h

ни съ този наqпнъ па справ еА"" и востъ!

Акциит':h

-

мп.\иона в""атни

ми""иона ср'hбърни монети. Финан

параходно

праетъ

на

дружество

закон'Ь,

ка'1:0

БЪ.\1'арското

ще

се

търговско

П1JИI.J)Iат'Ь,

за.\огъ

при

по' ново-_

участие

въ

ву-

'

блцgни търгове.

имъ

- Въ отговоръ на "Своб. С""ОВО", ва че
съ падаН,ьето на г. Стамбо""ова ще наСТЕ.IlЫiТЪ

било пъ по""вата на народа, -безъ да cl1oMeHyBJ.
ва С.Yiщинската. ц-Б""ъ, да се спече.\и н1>кой ми

в. "Снобода " кавна че до като е жuв~, г-н.~ OTa",~

cMk,fIta
нужда

отъ

""ИОIIЪ

TItEtlIlld

монети,

за ПОltриванъе

та насичаньето

дефицита.

Вр1>мето ще покаже истината, а сега, с.\-Бдъ

1111Ut,jMaIlbeTo
б!!з~о.\езно

на

тови

законопроеl\:ТЪ,

да се спираме

само вр1>мето

върху

вече

него,

е

до като

не УТВ'ЬРДИ и разлсни спора.

страшна и бърва ПРИСffiда; но, чр-Бвъ го.\-Бмо y~
си.\ие ТОЙ се сдържа и, като се обърнЕ. в:ъмъ

красивит:h 'жени на мол дворецъ!
Пос",,-Б ва110в1>Аа на стражата:
llригuтн:hте веи'lКО за свадбата. IIoKaжете на б""агородния lIрИНЦЪ стаята.
11рат1>те

въведе

ги въ вътр1>ШiJl1т1> покои и ги
пщtаllИ ~a си
ОТД8>~НшТЪ на м1>ГltИ въвг.\авницп, с.t·!Jдъ 'цоето
ИМ'Ъ 01>ше поД1ltJCен'ь ТЮ'.rЮI1'Ь, кафе, шербетъ ц

и да отвори една отъ дв1>т1>
врати,
бе<lЪ да
знае кой ще из",,1>зе отъ тамъ, свир1>пий ,iЩ тц·
и""и

върху

ди·

остаВЯ'l'Ъ

ва колто сд';, дuш""и знатнит1> пратеници,

сте дош.\ц тука, азъ сыйъ Д..1ъжен',Ь Аа tlи

paCltE.Ca,

,1:1. чистосърдечно привоваватъ

внимание

ВОДЬУ.ТЪ

ЬYi

Кllигата

на абонатит1> 4 лева, а на пр1>дп.\ативmит'Ь 3 "".

принца,

кътъ, който се оuм1>""и да пои,жа рЕ.ката ва крал
дъщерл, тр1>бнаше да из",,'Вве на арената

cKUTa

жена, КОлто ТОЙ можеше да нарече свол,

б;ьджщето,
общото

че не

ОТЪ Варна е

изда.1.Ъ покана ва ваписванье абонати на

Книгата би""а подъ печатъ.

е из",,1>зълъ изъ отворената врата: жената И""И
ТИГрЪТ'Ъ ?"
llРИАВОрНИЙ сановникъ, като узна ц-Б""ьта,

пр-Бдъ О'1Ц1'1> на многочцс-"еllНИЯ Bapo~ъ момъ

гръ, готовъ Аа го

на

ради това, насъ ни uратихж да се науqимъ кой

Р. CmО71:mоиа.)

omz

сега много

поне единъ ПЕ.тникъ отъ вашата

ж:еВАТА или тпrрътъ?
(Нове.л.ла

борба, като

служ

вжтр-Вшното ни по.литиqес:ICО положение

тъй. Ващото тирани,ята НИI\:ога не е имала

пакъ и най-всемогжще, до

обявихж,

настическа

се прi>слъдва

несправед.лИБОи нечестно, по

ако е

но иввi3стно е ПЪ:ICЪ мно

цанковисти

не

е длъженъ .ца г.леда хладно:ICРЪПНО

и не го ис

граници, за да'има и сега. Тирания

ПР'hслiщвани,я;

Г-нъ Ат. Хр. Арнаудовъ

_

.••

"AMepUlj;anCKU тайни", съчинение на ВИ""ИJlМЪ
1:\.обба, отъ около 25 ко""и, пр-БвеАена отъ рус
еки, "съ TBloPAt. увл-Бкате""но и интересно съ
Аържаuие". Ц Iшата il щ'h.\а Аа бffiАе 4.\. 50 ст.,

го добр-В, че въ княжеството
н-Вма ни
единъ противникъ на !Сняза. Неотдавна
бi1ruе, когато и живущитъ въ България

ПЛ<lтени пожарникари и м-Втачи

теленъ ваконъ?

освi3нъ чрi1зъ

невъзможно,

Mi1pKa като опасна
ва живота :Му, по причина на русскит-В

.. при единъ нечутъ въ ~сторията избира

таквазъ

отъ ваинтересо-.

вани и ТЕ.вК таI~ъвато

Т,iЬ,пqжтъ, когато деморали

-: това

б,у;де

в:онституционво правителство. Въвможно
е, да Му се пръдстави

бърва! Още 3Зl\:UНЪ',fЪ не се об.\-Бltълъ

съ си""а и д1>йствие, а търгътъ по него се об,яви!

искренно .любезно тогавъ ще Го приема
и носи на ращi> този Неговъ народъ !

НемА та:ICВО8Ъ бива политичес:ICОТО парти
ванство? Ами че Гърция и Сърбия, като
прим-Ври?
Ако I~н,язътъ не чете ВСИЧ:ICО, което
дава цi3лиитъ българский печатъ по

ще

Bpi3Me,

въ

MltOrQ CIJ

поЛ/Ш въ .. Дьржавеиъ ВЕС'ГНИl\:Ъ" nб-nаnр'IJдь
(lТЪ саМИJl 31tltоtlЪ ва отсичаньето имъ! То""и:овз

СИ ва положението

царува, но не управ.лява" даже итогавъ,
когато правата на l'ражданитъ не се: за-.

почти

княаъ на българитi3~ И нито ще бffiде чуд

това

правите.'lСТВО,

поqва на

и симпатиитъ му къмъ днешното тъи пе

направо ОТ'Ь народа

безбожно, когато въ изборит-В боравЬYiТЪ

съ за

пъ.лни, трi3бва да е бевсuл,енз, макарь и да е

е ,нi3що най

туй се

В'! кажеАIЪ

ва отдаванье На ПР-ВАприе

мачъ отсичавьето злаТНИ ц ср-Ббърни монети се

в.лi3зва

за

ТУ:ICЪ И8.лЪвва съвсi3мъ в-Врно заК.'1ючеШlе:
Rнязътъ, an;o е БИ~1Ъ сторилъ намi3рение

нито

в...

ако

Hait,ceTH'h,

90

пжтешествие ивъ страната съ благород
ната цi>ль да се запозвае ()тъ близо и

прiзменно шарлатанинъ, та не е достоенъ

•.

насилия, макарь наЙ-бевсъв-Бстни... Отъ

но,

именно

че :ICоито не е съ правителството е

Еа

"l1ародно-.либе2а.лна партия" не може и

да промi3ни правителство'l'О

на прави

а ТУЙ: 06лв.itенпето

ньето му

читатъ и

канвания, нападки и раскла~анье'Тро'В:ъ!
другояче да се вадържи,

и

но

Не се см-Бйте,

вънъ, нека прi3дприеме и едно сnецuалnо

вацията е станжла необходимъ елемептъ
въ управлението, когато се проповi3два,

даде своитi1

3еръ, та:ICВОЗЪ управление отъ

равбираме;

съ народна'1'а воля? Ний, не
Bi3pBaMe, и Енязътъда приема, qe "Rнявъ

:мракобi3снийминистерскивi3стникъ "Сво
ВЮ~тСНоВ да

оппоэици,ята -

днешното

uилъ пожелалъ да направи едно,промiз

оБИЕновенни ва всi3киго съвъти,

Тои се ,яв;'ша I~aTO партиэанинъ

бi1ди !Снявътъ въ фалшивата

Не допущаме, кавахме, че Кн,явътъ
не внае днешното управление. Имаме да
же ващо тъй да мислииъ. Отъ УС'1'а на
уста се бi1ше равнесълъ слухъ, че Той

бода" не

то

IIодирь него иде паЕЪ вададении ни по
ropi3 въпросъ: какво трi>бва, за да се у

"шарлатанинъ"

то виждалъ тови редъ на работит-В, Но

а въ

кълне. Таквозъ е първото. впеqатление.

блаI;У

състава на правителството,

паР'1'И8анинъ,

туцuяmа, въ която

девета рода. JIжжемъ ли, българино?
Имашъ ли лице да Еажешъ: "лжжа е!"'?

въ

БСИ'JВ:О, прив

'телството, защото Той трi1бва да при"
надлi3жи исцi3ло на народа, на доnсти

вашъ само съ "еветъ," а ако си противъ

нение

да прuм"iiНJ'

трi1бва да не принадлi3жи

тогазъ ва българина CTaHK~ се-едно ВЪ

прi3слi3двашъ ,се до

с'ь на·

Iмючителни закони! Д ii не принадлi1жи

'Гой на

игото Сffiдилищата СffiДfЖТЪ и бi;СМl.m?J по
литически прi3стжпници,както нi3когаш
нитi> :по.'1итически ,,7СО.мuтu"; и сега и

-

наи-се'l'НЪ,

на правите.'1СТВОТО въ СЪ8даваньето на ис

Henpi3Mi3HHo ще испита страдания и бой;
пыI:ъ и въ rpaAoBeTi3 впаете; и сега и подъ

и .ВСИЧI~О мръсно

бива да става

зи случай

гитаторъ, освi3нъ ОКОЛИЙСЕИЯ начаЛНИЕЪ,

"черна душа," .,юз

не

прав

навапьето на тав:ъвъ фа:IC'!'Ъ биt:' в'''; очи
непри,ятно : пропов-Вдн~ се, че ltНЮIЪТЪ

ако ли пъкъ тръгне противенъ а

:мi3нникъ,;' "пр-Вдатель,"

да

не се ПОЛi:lува

Н!tмi1рение
- llръди

правителството.

ако не ги даде I;1Ъ ур

него, ти си n;oMUTa,

та

противопостави

държи И му подарян~ и Своето довtрие.
ПеЕа да допуст'пемъ, че ЕIШdЪТЪ 'не, е

сабя,

всичко: ако си съ правителството,

неваконность,
се

родно дов-Врие и ва туи С'Ь (]нu,я ВРЛЯ го

реВО~"Iверъ; подъ игото пi3маше uвборu, а
сега стражарьтъ дава по селата (най мво
гото г.'1асове) бюJrетини и се заЕанва съ
счупванье

и

имъ

че правителството

бееъ прi3ст,у,пление наи

му

да му

че Енявътъ и до днесь още не е убi3денъ,

ска, бевъ да има война; и сега, като подъ

на BC-ВКЛ'iАi3: завлича

могжтъ

дата и честната сила?
Но нека прi1дпо.ложимъ,

0'1'-

нема и работвата сила за години въ вой

гласъ е все и вся

Еакви сили

нечестность

подъ тур

игото, полицейскийтъ

ср-Вщу ва

се испрi1ЧffiТЪ, бевъ да съзнаватъ своята

ще ти продамъ ,котела," даже даваньет6
цитi3 имаше само "бедедь," а сега се

ко,ято

повi1дьта:Му, когато тя почива на Еон

гаритi3 той слуша само "дай толкозъ или
повече;

на Конституцията,

Еой е този, които ще устои

ва третий; и подъ турцитi3 и подъ бъл
сега много

заповъдь е ваконъ,

()пр-Вд-Вля естеството на ваповi3дитъ Му.

вав ира се между двама и ста

е станжло

Неговата

въ границитi3

И подъ

шшi:опинътъ прi3слi1два всiзка политиче
ска дума,

си и ед

НИЧ:ICОТО му желание не :може да бiYiде
друго, оспi3нъ да вижда въ Негонитi1

равбралъ, че е ставжлъ нищо- друго, ос
турското владичество

а рано-кжсно тжви пос.л-Вдн,ята

е прi30Дол-Ввала. Наший народъ Hi3l\la аб

ши правителствuто за народа Му. 3ащо

че

Брой

ЧЕРНО МОРЕ"

каза:

'l'волта мо""ба ще бжде испълнена. УТрЕ

-

по об1>дъ, ти ще се вtнчесшъ съ една отъ най~

O~'Ъ които
може
да има
об.\'.kче
правдцично.
Пратете

нови

Bp:hMeHa,

които Ще

бодов~, см1;шн.о бu.llО да се т~pcи рЛiководитедь 'На
nароднuт'IJ СЛiдбuниl И iшй О'Бхме l\:ава.\и ",,:hТОI:Ь

че г нъ 0 ',fа.моо.ловъ
,МИС""И да бжде '
AIIl11ИСТрЬ,
до като се помине, като в1;рllа паТрl10ТИ'Iески че'

бевъ него Бъ""гарил ще иагуби много.

Въвг""еДЦТЕ на краля

-

ма""ко чудни,

-

Въ този мигъ ПРИ него

не б1>ше го ваб'В.\-Вжи.лъ.

за Аа

може

се

Дайте му
ПрИГОТВИ

търж!!ство.
Ваше ВtJЛИ'1ество!- продума принцътъ,

пр1>ди Аа се ааХван.YiТЪ тия

Пl'ш'отов.\еНИJJ,

ааъ бихъ жс""злъ • . . • •
- ~lь.\'!И t - UТtjЪРНЕ. му гръмии кра
ЛЪ'fЪ. MUJi',fa JШI,;UЧlloйша a<lI1UH1>Ab е AaДI.JHa И ио'
/,jIJQIJ нищи не Tl-''ВбtJа. '1'и ПUl1Iжа 01".1> MIJHt:J мц

.лUIJJ'Ь

-

a.sb

ТИ ~

AiillaMD"

UХИL'с.. ДО вижданье,

Y',fp1> на ио'ВДЬ ще с" IJlI'ВЩН!!М''ь.
1"'l1ii.tb1 ь IJ1'а1Jш 11 I1d'" 1>.se O',f'D ГОС'ХUПllием
lilt I а .sa"tlt. 1l1luД'ЮjJНИ!"В U',fЩJДUХiYi принца въ
liа.sU"ЧI.J11u:r Ii му 11U";0I1 11 t:e 311о.лIJlН:lХШ
аа при
rU'l'UtJAtJJHJU 1Iц, 1,;,/,jIi,iOIJHUU'l,'O му uО.лJН;:.ло. Но прин
цьт'ь 'iУUСТtjУtjашl.J б~зuultuаIJ'l'НU И ',f}'ellura.
"
- АdЪ не рlt<lVИl'ltМЬ какво зна'1Ц таJ1бър
<lIIHa! - Ка<luаШtJ ТUИ на СЪUРОllаждающит'i> 1'0.
-. J:'i,ura. щ\J MtJ заllедЕ.ТЪ ири Прl1двuрнит1>
ФllIJЙ.\ИНИ ва да си И<lБI.JРЖ
IJAHa отъ T1ix,b ?
Ad'D ":'СКItМ'Ь да ВИДIЖ не CI1MO ФИГУРl1та и .ли·

м,uй UllИIЩ~.

ЦtlТО и, но да ПСПl1там''ь и душата и.

-

,
1и

не

отговорихж му

Можешъ

T'.k. -

,

узна тона

НlIoший

отъ

кра""ь,

KaKBo'1'o

оржжие, като че .ли

б1>ше

вас·

той се по

ниско.

Rой си ти?

-

попита

-

го

НО щомъ вид'h меча отстжпи навадъ.

Принцътъ,

Азъ, -- ПрОГUВО1JU'ТОЙ съ .\ъскава уо
- пома1'а~1'Ь на нер;Вшцте.\lШТ'.k Когато
НItШ'lЙ кра.лъ uблни на н1>I'OUЙ cBoi, ПО;АаНlIи1tъ
11.л~. ,j,'UI:'X'b ВО.\Л'1'а си И '1'1>, ио н1>каква с""учаЙ·

-

мивка,

но

ть,

не сш съг.\асни

на H~~

напъ.\но

мене навнач.ават''ь да се намврвамъ

тогав

Ако Н-Вкакъ у Т'БХ'Ь се ПUJiВИ

при' Т'.hxъ.
наЙ-ма.\ка Hep'h-

шите""ностъ

на

и""и се подаД8iТЪ

да не исn·,Ь.\нъv;,тъ

кра.левата

стои да ПОl'.леАНЖтъ
ивъ, пжтл

мене

иекушението

вu.ля, Tt.MOЪ

и

тогава

пр1>А

Тр'Ъ1'НЕ.Т'Ъ

на пuс.лушванието.

llринцьтъ го пог.леднЕ.

и ПОРЖ'Iа Аа му

зематъ М'Б1Jка за връхна др1>ха.

Мн.uго'!именни ботушари, ш~ и шап

кари раоот'ЙхЕ. ЦБ.\ата
утро, когато всичкото

нuщь, и ва с.\tдующето

б1>ше готово И

наб.\I1ЖИ

об:ВАЪ, П1JИНЦ'ЬТЪ попита придворнит-В, кога ще
бшде пр'i>дставснъ

насъ,

иаыцс.'IИ, uаиравn ,t'Q. Повече ВиЦ J!ЦЩQ це ацаеы'Ъ.

Той бtше бабаджанъ

Като се приб""ижи до принца,
КоЛони

за утр1>шнuто

-

е

ше го""ъ ме'1'Ь, об..l1>гнш',fЪ 'отъ -Жt',Ы1Ъ ----тж.пата
страна на рамото му. 'Гой нос1>roе тъй пр1>дuаз
пало д1>1:е.

поиска,

при6.\ижи

и весе""ъ М8iжагJ.. Въ ДЕсната си ршК:t държе

ливо страшното

в:аквото

се

И не-

'

ДИ нъ отъ съпроuаЖАающит1> го, КОГатО пб.рано

нужда, ва Аа се
всичко

'

ми се струватъ,

ваб1>.\tжи принцътъ

прилични на моит'h соБС1:венни.

му всички мзйстuри,

му з.латари и ПРОАавачи на Ор.Yiжцл.

ДОПДЕ.Т'Ь с'Ь хората си

му

- Това е
1'1;, - ний

-

.Ваше

ва да~IИ',f1>.

LJабота на кра""я,

нищо не зваемъ.

отговори~

BaCO'IeCTBolnpOAYMa 14e'I61lQ"'

Брой

90

"ЧЕРНО МОРЕ"

Всичко това си е се I~ОНСТИТУЦИОlIепъ

сrрой на

управ.-\енпе, ве-.-\н?!

З8 IIJI а

'10

година ще се

намаJlbl'>'.rъ

"

съ .при.лпчното

Д1IДатъ

'оСУI:l:Ъ В'Ь

само

иабора,

НlЩИТ'.в почвах<к на 25·Й СariЩИЙ j' с.л'hдов., имаJl.о
е цil.ш два дни за l1уб.лив:уваllьето ЛО праЗДIIИ

"Аържав.

KalCTo

чата,

на

Уlсаза'

т;шива

Изв'Встията за иаборит-Ь

въ

"Свобода"

но нарушение на Зalсона. Но в:огато

цията

може

во остава

да

се

нарушава

rlJl.

ОТ"Ь

кав:.

отъ тув:ашната

ПРИJlтна

82

.ш, т. е. отъ

, Ут'hшите.>lва

же.лание

съuтав.лава отъ учите.ли, УЧIJНИЦИ

крака си да UТariпва

въ тол

вече да го ОТУЧariТЪ, но е,;\з' дойдu, че още не се

се UМО'1'Иj

претенции юi. инте.л.>lигентность, по скоро и
пб-често мога1.тъ да се нам'hрштъ ОIФJl.,) н'hв:ой
богатъ пе.линашъ, и.ли н·.БI:I:ОЙ ска1.ПЪ гу.ляit, но ни

въ биб•.:шотеката!

Интересувайте

I

.

се

поп с само отъ живота па своя вародъ! Не за
бравяйте, че трi>бва ви да

'Ie

много бихме

знаете и туй, защо

що то в.-\ияе на търговията ви. Вихме ~в:е.лаJl.И
да не lIИ дохожда вр1ше, за да се уб1>дпте на

за

се тур

ци. Желатe.IНО би било да ни каже г-нъ Финан
1'оItОЛИТ'Ь на деба.'1'итt.

за т1Jзи иаорани земи и
1'УРС
Казва ни

0'1'10

г-нъ; ЧИНОВНlша, че на основание ОКРЖЖIIО Но. 8352
ФИllансово'1'О МИНИС'1'еРСl'ВО, имало БИ.10 паз

0'1'10
'

III\ЛЩН\ специална

описванье

~ОММИССUЯllа

на неДВhЖIIМИТ'f>

издирванЬе

имоти, о(\таllЖЛИ

ФИlIав. МIfНИС'1'ерС1'ВО 0'1'10 31 Мартъ 1887 rод.
ПОДЪ хо. 8352 имало било съставена
О1'1> еДIIНЪ членъ 0'1'10 Окр. Съв'IJ'1'Ъ,

0'1'10

наГ.'lеДПИIt'Ь

коммиссия
финансов'ь

0'1'10

ОКОЛИЯ'l'1\ и кме'1'ЪТЪ

селото,

която енеЦll3ЛНО била натоварена съ издирвань
е'1'О I( описвапьето ИМ',тЪ'l'·Ь. на неВЪЗВЪРНNLДИ'l·t
се турци и така били съставени сегашнит'f> спи
съци.

Това

е всичко, което се rовори въ писмето

MO'l'O

законъ?

Но да ДОПУС'1'не1\Ъ,

че С1'ава'1'Ъ

1'акива

н1Jща и съ ОIi:РЖЖНИj да ДОПУС1'нем'ь, че е имало
наЗllачена КОl!Мисеия за 'I'ЖЗII цtдь. 3ащо нени

си казва,

че '1'аltъва

"сnецuално

за ИЗЩрВd.ние

движимит'l;

имоти, ОС1'аuжли

се ТУРЦII," не

е имало.

и

коммиссня,

ОПИСllание

Н1 ПА

0'1'10 невъзвърнжлит1I
Alto нейнит'IJ д1lЙС1'ВИЯ

се сж ограllичаваJIИ само въ канцедариитt и си
е служила зJ. ицирваньето на ИМОТИ'1"1I 0'1'10 еди

венность. Ако '1'овае 1'<1ка, '1'огава на какво осно
на хаз

ната.

01'С1'ж:пва 1'аItИВа. имоти на чаC'l'ПИТ'IJ лица,

които

сж завели процесси,

''Нес?>''';?,

CAiIl15m15?

nридu да се е nроиз

Какъ може' да се ПОМllрява

пьлномощникъ

И да 01·СТЖПВII. държавната

града,

безъ р1>шеRие отъ СЖ;J;Ъ1'Ъ? Азъ мимiж,
че г-нъ Чиновника, като знае «протоколит'IJ на
дебаТН'l':Jj ПЪ Народното с'ьбрапио,» ще Зlraе И
KaltBO гласiж'1"Ь чл. ЧII. 51, 52 и 53 0'1'10 КОНС'1'Н
ТУЦИН'1'а; ще Зl1ае, че бозъ заltОНЪ никой H'IJMa
право да сераСIlорежда Н 0'1'С1'.1!:пва държаВНИ1 fi
имоти. Е,з;но 0'1'10 дв1Iт'f>: ищ '1'1Iзи имоти се пра

дl'УГОТОi

ползува се аДВОltа'1'ина,

нина никога
защищава

HfI\la

защо'1'О

дьрзостьт/\. да, 'се яви

интереса

си

ПрО1'ИВЪ

Прt>'l'ивник'Ь-праВl(1'еЛС1'lIOТО.

селе

и самъ

'l'акъвъ

Сlfленъ

боти, та ИЗВИНИ1'елно е човtltъ да бжде nиндефе
рентенъ!" 3а61>л1>же'1'е г. г. читатели, че 'l'yKa

гов()рiж за 'I'fJзи 'ИМО'1'II, КОИ'1'О r-нъ ЧИIlОВНИltова1'а

BptMe

е описала за държаВНИj

не

говорiж аа '1'1Iзи, ItОИТО напоед1l,з;ъltъ зеМЛflдtлци
1'11, като заип'гересувани "аахванаха да исltааваl'Ъ"
и управл:ение'1'О не можело да бжде "ИНДИферен·
'1'110" и да не се в'Ьсполаува; не говорiж за т'IJхъ,
iJaЩQ'1'О '1'tзи посл'IJДНliтt имоти не сж

отъ KaTe~

ropliSlTa на останжли'l''IJ О'1'Ъ IIзсе.1Ившит1I се тур
ЦИ, 1'1J сж отъ останжлитfI отъ изселившит1J се
мюсюлиаl:lи и за 'I'УЙ именно
'1'11110 специалпа
КОllМИССИЯ

меНllето

не ги описва и опрtдtля, ами упра
ИЗCJIflдва ц изисква "дОltаза'1'еЛС1'ва за

праВОВJIадflНl1е1'0
на

таltива

на имота

аанксва

ги въ

и

ПрИ

му

о

посновано

да си напазаруваТЪj или по

единъ--два

Въ заltлючепие, за да пзбавiж

ПИ,ltа отъ ЛУ'1'UНШIта
саВlПа'1'а

личность,

г-нъ

и IIрtдполоsеllЮlта
имам'),

честь да

сецътъ,

като се

-

,пок.лонп

наЙ-поqтите.лно на

б.-\агово.-\1>те да поr.ледпете

редното ос:три.ло на тоя

единъ

При това

косъмъ,

той

мечъ.
спустнiV>

извън

оскубанъ

надъ

отъ

г.лава,

който'

при ,първо допиранье се пр-ВроВза ва АВ'В. Прин

Скоро иос.лоВ това ДОЙАОХari с.лу.гитоВ да го

двореца, гд-Бто

щi>ше да стане тържеството.
КРЗ.llьтъ соВд1>ше ве.>lичественно на трона,

обик(менъ отъ дворянството, военпитоВ

и при

дворнпт1>, Принцътъ се спр'h пр1>дъ него, ПО 1:1:.>Iони

му

се

_

n

lсаза:

Господарю!

ПроВДII да СИ почне

Но при него дойде еДIlНЪ с.луГ8 съ широкъ

шарФ'!> О'l'ъ бi>.ла Itоприна. НаЙ·наIIр-ЬД'Ь, мугата
З8ТУ.>lП

yCTa'l'apa

принца, за да не Mo~e да гово

ри, noc,.JIoВ му обви ГJl.авата,. за да пр-Ькрие О'Iит1>j
тъй щото остаНЖХari само

тоВ

11

MaJlKIl ДУIIЧИЦИ

за уши

З8 дишанье. НаЙ-ПОC.'l1>, като завърза агко

:краищата

на шарфа,

Принцъ'.rъ

пр1>връската,

с.лугата

тутаltси

ПО край

се отда.лечи.

ВДИГНari

саМllа

р<Кка Д8 сва.ли

него

се

раздаде

г.ласъ'.rъ на мечtJносеца който му шъпн'hше:

Азъ СЪмъ ТУltЪ, Ваше Височество!
Принцътъ тр1>ПНari И oTnycTHari безсп.лно

_

pariltD.Ta

СИ до.л1>.

Жрецътъ ПОЧIIari обряла на воВнчаваньето,
и принцътъ 'Iуваше край себе сп с.-\або шум те
llbe на копринена рок.ля. Жрецътъ му запов1>да
,1\11. протегне д1>сната си pariKa н принцътъ .за
трепера отъ въсхпщение, когаТО неговата pariRa
се допр-Ь до едпа Ma.>lKa, Mi>rICa и нежна ржчица.
CexH'h, споредъ обичая, жрецътъ попита мо

ыата, COЬ1',il.aCHa ,il.И е Аа ваем:е

11"

най-въсхититменъ г.ласъ,

м:.а>.ЖЪ стоащun

К8В:ЪВТО

~ъ еАИНЪ

Hi>ICora се е

СJl.уqва.ло ва принца да чуе, та отговори тихо: "Да."

Всичката КрЪRЬ на принца б,;\икна1. в:ъмъ сърд

остри.лото

цътъ IIог.ледuж и се извърн~ на страllа.

отведа1.ТЪ въ го.-\оВ}!ата за,;\8 на

до нешмомъR'Ь, въ отговоръ на което,

цето: допиранъето и Г.'I.асътъ го

Aoitapaxari Ао

въс

хищенпе, а ОРiV>женосецътъ стоеше край него. По

,

ради тона и ПРИIIЦЪТЪ отговрп р'hшите.лно "Да."
Жрец I тъ

обява

брав:а

за

извършенъ.

Тозъ часъ ов:о.ло принца се раанесе .легв:'Ь шумъ,

пр'hвръсв:ата паДНari отъ оqит'h му, и ТОЙ бърао
разг.леАа на OICO.>lO аа да види ,своата избрана,

Но, аа го.лоВы:о негово удив.левие, въ за.лата ноВ
маше никого. Tl.ltt боВШd сами'IЫСЪ. Отъ изум.ле
ние, IIрl1НЦЪТЪ lIе можеше

г.леАаше мъ.лчишв:ата на

Тогава

IсраJLЬТЪ

XBaHari
-

за

поведе

I.-'blI'};

вори

да продума

0/'0.>10.
CTaHari отъ

дума и

трона

и

го

pariKaTa.

ГДБ е моята жена ?-извика принцътъ.

липсванието

ч~ цисавшиit е дtйствитеJlПО ДоБРИЧСltи гражда
нинъ

А.двоltа'l'Ъ: Д. П. Ковачев?>

КНИЖНИНА.
-НОВИ КНИГИ И ОПИСАНИЯ.
ПО.>lученис.a'i въ реАаКЦuята ни СJl.i>ДIIИТоВ нови
книги

и списаниа

(ПРОI\ЪJlжение)

24) "Женский CBtn" С15 Лритурка. Перио.
24, ДII

ДИ'lеско СIIисаНlIе за жени. Год. 1, бр.
ректорка· Теодора Г. Ноева Варна.

5

ментъ за година
50 ст.

.лева, съ притурката

Тя

е тука,
вратата,

ТоВ в.л1>зоха1.

до ст.Бната

-

колто МЪПIOВtJННО

въ еАпа

на коато

I\тоеха1.

стая,

'I<Jтириивдесеть

ItраJlЬТЪ,

в:ато

го

се от

ПРОДЪ.>lговата

боръ момн, еднакво хубави и еднав:во

_ Ето - каза
pariKa на моъштi>. ----:

n

отговори кра.льт'Ь

от·

изilЩIIИ.
посоqи

съ

Нди при т'hхъ и вземи
Аругарката си. Но тежко ти, 81tO се осмоВлишъ
д~ допрешъ н-Ьв:оа неженена! Тогазъ ще бждешъ
ос.t>ден'ъ на смъртъ, Хайде, не се бави nOBeqe.
Иди и вземи жена си.

ОiV>що като на сънь, принцътъ

IIр'hМИН.ari

покрай моми'.r1> веДНariЖЪ и дважъ, но не на~"Б'
ри нито у еАна поне ма.лъкъ

признак'Ь,

които

Або на

7

.'!.ева

25) .Въпросникъ ва ивдирваuието на бмгар

правни обичаи." Из Аава Министерството
на Народното ПросвоВщение. София. Държавна

Cl>umv

печатница,

г.

1893

0'1'1" 84.

26) "Календаръ на
BLt 1894." Издание

Софиuскиu ОКрAiжеН15
на ОВ:рariжната Ком

Смfзт15

миссия. Четвърта годишнина. София, книго
печатница и .литограФИJl на ЛIlКО С. Rовачевъ.

Стр.

Ц1>па

155.

.левъ.

1

27) "Изложение" ва с"стоянието на Вра

чанскuu ОКРAiг15 npfJB15 1892-93 годlта. Отъ Вра
чансв:ий Ов:р. УправитеJl.Ъ Н. Кабакчиев15.Пр'hд
ставено Н1 Врачансв:ий 01tрariженъ Съв-Нтъ 'въ

Ш,та му редовна сессиа пр1>зъ 1893 год. П.лов·
дивъ
Дружественна
печатница
"Единство".

112.

Стр.

.

28) "Младина l науч ко вабавuте.лен'5 вtзст

НИК15 С15 "артинц 8а двата ,и.ла. Годин'\ Ш Де
квмврий, -IСUИЖl~а IV., Иадава Дружеството 'jI.()-

теЦ15 Лаисиu С въ гр.
бопаментъ

2 .>IeBa.

:s Iзан.>Iа1.КЪ.

Годпшенъ а

29) »Звtздица) .ttVCe'lHO списание ва д'liца.
РедаltТОръ Н. Б-В.ловtJждов15. Година Ш, ЮlИжв:а
1. ГОАишната цоВна 2 .л. СоФиа ..
30) "Учитель", .мtсечно neдагогuчес"о-още
сщвенн,о

сnисание

ва

учите.ли

и

въспитате.ли,

Година 1. КНИЖltа IV. Издава Хр. Д. Ма"си
.мов15. Абонаментъ 6 .ле!Jа. Пловдивъ.

31) r.Ayma-, . лuтературно-научно-о6щест
Галина Ш. Вн. У. -

венно .мVсечно сnисание.
СоФиа. Ц-Вна за година

.лева.

8

82) "Аень", .мtJсечно cnucakue 'На Бuг. Соц.
ДеМOIсратичеСl>иt'i С15Ю3?>. Подъ редаlщиата на Н.
Оаl&Л'080в'5, О. МутафОС15 и Е. Д,абев?>. Година Ш.
КIl. П. -

София. Абонамснтъ" 10 .лева.

33) "Природа", иЛ,llюстраваН15 журка.л?> 8а
ua!l,ca, стопанство, .лов15 и рибарство. Из,/\иза
вс'hки моВсецъ, осI3'hпъ Ю.>IиЙ n Августъ Редак
торъ Георги К. Хрltстовuч?>. Година 1 брой 7-8
- СоФия. Годишенъ а60наментъ 4 .лева.
(С.\tАиа)
ЕЗ

една о'осъ ТБХЪ не ИСII~'СТНл.. нi>кав:ъвъ
не ПОШаВНari поне съ единъ

пръстъ,

звукъ,

за да му

подаде знакъ. ВЕрОН1'НО, ТБМЪ боВхж дадени въ
тал смисъль строги зааов'hди.

-- Защо се бавишъ? - загърм1> кра.льтъ,
Ако да б'hше се паДНari.ла меп1> такъва жена,
азъ бихъ ш заве.лъ у дома си, б, зъ, да се бавш
ни 'една минута.
още ведна1.ЖЪ покрай редътъ,

11

TyR'Ь му се с.лу

чи, като аиминаваше покрай една отъ най пр1>
.лестнитi> моми, да заб1>.л1>жи
една
пром1>нlI..
Той съг.леда въ нейното J1lще радостна усмивв:а,

тогазъ когато друга, не

n6:MaJl.KO

очаровате.лна

мома, се начумери заб1>.л'hжено.

Не, ноВиа съмноВние,

-

А може би

n тъJ: Аа ба1.де: моята жена
BIIA1>.>Ia .-\ицето МИ въ вюоВме на в'hнча
нието. Та се yCMlIxBa, защото Й харесваыъ и.ли
да не е
та се

раЗСЪрДll,

защото

.лnцето

JIlIi

'Ie

една отъ

Ti>X'};
-

каза въ себе си припцътъ,

но коа? EAHfI отъ ТБХЪ се усмихна1.! Не би.>lИ
се УСЩl~На1..ла IIрИ таrспва УС.>lовиа всоВка жена,
като Вllжда, че IrlariЖЪ u иде Kъыъ веш? Но
не МОЖе JLИ неЙната. усмивка да означава и

Bari.

трilшно удово.лствие при Ъ!ИСЪ.ilЬТ8,
че &зъ ми
нувамъ пов:рай неш и, СJl.оВдопатеJLIIО, тя не ще

се

хареса.

Чрtзъ усм:ивв:а та вика КЪ}IЪ себе си своя въз
.люб.ленъ, и.ли, чрi>зъ начумерванъото, та го у
корлва ва неговата бавностъ. Усмивка . • •
- За пос.лоВденъ II<КТЬ ти казвамъ! - иа
вив:а кра.-\ътъ съ гръмовитъ г.ласъ.

Оъвършенно C..tисан'ь, принц'Ьтъ ир'hминж.

-

ПII

му съоtlщж,

списъка на държавни

кит-В б'ВХ~ съ пр-В.леСТНIt бiМIt ржqички, нито

е моята жена,

Чинов

за

.j

принца,

на

Тьржпа1'а Коммиссип nзлонаК'IJрепность," ItOPIICTна цtJIЬ" и "инсинуации'" както ес израЗlIва r-нъ
Чиновникъ.

А въ ТаltЪВЪ случай

ЧУi~ПО ми се вижда каltъ 1'ака nИНДИфереНl'енъ"
бива r·H'b Чl1новника при Tai>OBa явно наруше
ние на КОIIС'1'И'1'УUИЯ1'а? 3еръ, T'IJ сж дрМни ра

ltОIrlМИССИЯ съ

чо писаното

87 брой на увзж В. - Черно Море. относи'l'МНО

'1'03.11

соБС1'

BtJHIIOC1'b,

'1'0

разбира

наполеона щtли да пла'l'iж'1'Ъ па а;~вокаТИlIЪ, че
бая гол1Jма сумма: и адвокатит1I КЖЩII храlliж1'Ъ.
Сл1Jдъ всичltо '1'ова IIр'IJДОI\таВIМЪ на Г. г.
ЧИ1'а'1'еЛИ'1'fJ да сждiжтъ ина ЛII въ писано'1'О ми въ

ltaaBa г- пъ ЧИНОВНlIка прtзъ коя година. е д1Jй
С1'lIувала 1'ЖЗИ коммиссия въ Д06ричска'1'S околия?

ЛОШИ1'1I уста ГОJlОРЫП'Ъ,

про;щжб31'а ИМЪj"

неоБОрИМl1 факти и закоиъ," (по кой зако нъ? 1'0
пе е Ваша раБО'l'а). Аыa нашитt дебелаци зеиле
д'IJлци разбиратъ ли 1'И 01'Ъ такива 'l'аllни я? 3а
нищо и за пикаltRО хайде въ сжда; по 5-6 пж
ти щ'IJли да дохождат'L въ сждъ1'Ъ въ разстояние
па 4-0 м'tсеца, та кой знай какъвъ )fаслаа'1'Ъj
нека сп памиратъ lf друга раб01 а като 01'иватъ
въ сждъ1'Ъ или пъкъ, отъ село като дойджтъ въ

неВЫШЪрНЖДИ'1't се '1'урди. Е.з;но нtщо примълча·
ва Г-НЪ Чиновника и не ни Itаава: да ли това
оltрЖЖНо не е основано на СЖЩИll rop'IJ заКОJlЪ?
Може ли едни държаВIШ имоти да се ОQисва'1'Ъ
и опрЬдtля'1'Ъ на основание ааItОНЪ, а ;'(руги-безъ

пакъ В'l>рши 6еззаконие, като ги продава пра
ВИ1'е.'lСТВО'l'О ли, или сменина? Нито едното, НlI

0'1'10

имоти и обявява

се, че .този пачинъ на д1JitС1'вие C'l'aBa пакъ на
основание 8аIl:ОНЪ, само '10 оеоljен1о, КОНТО нв в
ДОС1'жпенъ за ПРОСТИ'l·t смъртни и за туй именно
г-пъ Финан. Чиновниltъ въ заключение на пис

и

. 6сззr~-ОЮIJ1IШТО ги О'l'СТЖПDn, 8.111 JlъltЪ не еж З3-,
.писани като праВИ'1'елс1'ВUННИ И упраllление'1'О

Че на оспование е.,но окржжно

2)

1'11

3

O'l'OЬ

ВИ'1'е.~ственни и пр'IJ;J;С'l'аВlIтела на хазната ВЖрШII

-аа опр'f>,\1шение държавни земи и паст
бищ'), (совати)~ не се О'1'насял'Ь до продаваемитt

Особенно н1>кои по-м.лади търговци, съ

Не д-Вйте тъй, господа!

и

1884 r.,

та, защото ги е страхъ, че ще се събори отгор-В

-

пазимъ

Добричъ. Уважае.мuU Г-uе Реда"торе/ Молiж

р1>шаватъ да пр'hСI:I:ОЧа1.ТЪ прага на биб.tиотека

кога

да го

Ви даЙ'1'е M'IJC'1'O на настоаще'1'О ми въ единъ
0'1'10 пай б;шзскит:t броеве на редактирания
О'1'Ъ Васъ
в. с Черно Море,»
В'Ь 01'ГОВОРЪ на
писмо'1'О на Варн. Окр. Управление, финан. отдt
ление, 0'1'10 22 ДокР,мвриit м. 1'. ПОДЪ Но. 12361,
пу6лиltувано въ 88 брой на сжщий вf;С'1'НUltъ.
СЪ ГОрIlЬО'1'О писмо, ка'1'О отговаря на писа
ното ми въ 87 брой па в. -Черно Море. по въп
роса. за Тьржна1'а ICОМIrIИССИЯ, г-нъ Фиuансов'ь
ЧIIНОВllиltъ ДобрИНОВСКII сазва: 1). Че ЗR.ltопа 0'1'10

козъ богата'.rа Тari3И библиотека, не БИХari мог.ли

. , •

зиаалъ

TypCl>U

пишжтъ НИ ОТЪ:

ако н:ажемъ, че сж пос'hщаваJLИ и 10 ДУШИ граж·
дани проВзъ м-Всеца. Г-да l'ражданит'h веднъж ь

пмъ

о.лСУН15" И

"Ul>CUK15

ЧУДНl.й

........

души, на день СРБДНЬО ЧИ!J.ло.МИСJl.ИМЪ; но, до ко.лв:о·.rо

понаучи.ли

да казва

мог.ли да кажемъ? Не е ..хубаво, вив:акъ не е
хубаво и свършеНI$ работа I ..•

и н'IЖОU чиновници. Струва ни се щl;\ ИЗ.>l.a'iжемъ,

да биха1.

СМИСЪJl.Ь, ко.лв:ото и

той, а? ДоброВ, но СЕща .ли се той, че ний има

цифра е,

внаемъ, тя се

ще прави добр1> да не

общественото внимание. Не е ЧУАНО,

.поu'hтите.ль":

2296 поu1>тите

въ вдаД1lние на ИЗСtJ.'lИВШИ1'fj

вание П'ЬЛНОМОЩIШКЪ'l'Ъ па прtдставитедs:

граДСКО-ОJЩИНСВ:8

(Декемврий) е би.лъ пос1lтенъ отъ

социа.листичесв:о.

че нашата б'h.л'hжв:а е под'hЙuтвува.ла въ б.лаго

пуб.лИ'1на биб.>lllотека Cari би.ли изнесени за че
тенье у дома 987 тома книги. А чита.лНИ>1 са
.лопъ на бибJlиотеката проВаъ поC..tоВдния м1зсецъ

е I1рИ

срока.

века туримъ, точка. Не миC..tимъ да иравимъ не
заС.>lужена 'Iесть на г-иъ Б'hJl.чева, като автори

'Пр1>зъ второто iН)Ау'ГО:2(U'o"на" ИСТfш:',ла;

ГОА.

ИС1'ичание'1'0

ито..• са1. го насърдчава.ли да направи тъй. Но

стоенъ за

М'ЙСТНИ.

на

нични ЛIIЧНОСТИ, тогава е възможно. Но да до
ПУСl'немъ чр, таltъва Itоммиссия"специално"
е
ходила и на ваконно основание е опрtд1lлила и
ОJlисала държаВНИ1'1I ИМО'1'И, останжли отъ турци
Tt, о'1'ъ Itoe'l'o слtдва, че такивато имо'1'и ОItОП
чатедно еж пр'IJминжди въ държавна правособс'1'

ме

1893

Като

тетна .личностъ, а СIIомеНariЛИ б'hхме фактъ до

п6

нещастниа избирате.ленъ
заI:l:ОНъ?! .. '. Др'hб
ни работи. Народътъ е докаааJlЪ, че харесва
само изв'hСТllа ,,1ичпuсть и HE:da . нужда да се
готпи за H'hKaKBa борба. • .•

~'a

дружеството,

на МБСТОТО за рас

докажемъ съ .лицата, които сО'!; го СJLуша.ли и ко

сериоз

още

AOHeue

lIСКа.лъ да

• . qe г. Б'hJl.чевъ
изави.лъ таквозъ мнilние, ний МОЖемъ да го

Конuти'гу

тържествен но,

за еди НЪ нещастен"Ь

'Ie

же да му ИЗ.'I.'hзе СКа1.UИЧКО,.

По-

Отъ всичко ШМ'взва, че заВ:а1.сноВваньето на

Уltаза въ "Аържан. В·.БСТНИI:I:Ъ· е eAIlo

Добричъ се при

защото такъва опасна игра ср'hщу истина1.'а мо

б'.!>ше

'

пово/

.

-

Варна

се м1>си въ н1>ща, в:опто не знае точно какъ
стоштъ. И.ли пъкъ, като разБIIраме по перото му
кой е той, казваме му, да ие изнаси.лва иuтината,

nуб.лиIC..'\ЦИИ.

uоБЪРI~IЩ: РавграД15 .>IипсуваШtJ, а· стоеше

Шоссето

Г·НЪ "пос'hтптеJl.ЬТЪ~

В.>I'hЗ.>lи и

да се ПОJlВИ и въ пе

'жесто стnватъ

ИariТЪ.

"Единъ ИОСТОJlненъ иос'Бтите.ль" на сказ

туранъе

на ДРУГИJl день ОТ'Ь датата lJмъ,па може даже

с;дr.щиЙ день

выlждани.еe

общински

Споредъ приетия напос.л1>дне 3акопъ за

мназия,

ВоВUТIШКЪ«

раСllорежданил,

единъ

КИТЕ, които дава уqитв.лсlCОТО тукъ дружество
и ше въ в. "Овобода", за да оаровеРГ86 казаното
ни за г-нъ Б'h.лчева, ~иректора на м<Кжката ги

рушението на избирате.лНИJl заIСОНЪ. Защото у
каз'Ьтъ е изладенъ на 2~ й ДСl:I:еМВрIlЙ, а празд.

може да се покаЖariТЪ

идущиа

-

и оцtм,е.лu веми, а този законъ

навечеlJието

Наший'l'Ъ отгоsорникъ е би.лъ напад

знава ва д15ржавно до Ои.листра, а шосетата Ао
бричъ nа.лчив:ъ и Варна МесеМВРИJl до
Бургазъ за ОКрAiЖнtt.

оправдава туй

ВЪ

кои СЖ '1'1JЗII и80ра'Ни земи останжли
кото вла;'(ичество? По В'l'ория въпросъ.

Па1.тищата,

ЗI1ICariси'hванье da облвянанъето на У l:I:аза съ ко
.>Iеднит'h празднuци !Но и туй пе извпнлва на

цитi!. ОСВБНЪ това, въ

tJ'l' Ь

СО въ'. IJ.ИНОВНИltъ, H'IJMa ли нищо писано -ВЪ про

иров'hрени, та за туй оставатъ подробностит'h му

-

110 elJ,Ha коъше'1'ептпа КОММlfССИЯ,
МIlРОВIIЙ Сждиа, ОКО,1, НачаЛНllltъ,

0'1'10:

за изорани

CmO!tминuстръ-прi:дсi>датмъ.-ГраЖАа

служите.>lЬ, по св'hдеUИJlата пи 110 са1.' пъ.лlШ и
за

Bct·

назначава се ВЪ

Финансовъ Секретарь и двама членове 01'10 Окр,
0101111'1'10, по,'Ъ пр'f>дс1Jда'1'ед<;твото на Мир, Сж;~ия."
KaltTO Вижда'1'Ъ чита1'елИ'l't, ТОilИ чденъ говори и

нжтъ с.ь столъ И псувни, В:аТО отговорникъ, въ

обаче оБЯВИХari ТУltъ деил на избора въ -първата
сеДIrШЦа. на то!!и м'hсецъ-разбl1ра се" lliHt'b не
пр'hди един'Ь м'huецъ оть uзборниа дснь

ОФФИЦIIОЗIШЙ в, "Овобода"

СЪСТоЯЩ1~

е Г-IIЬ Д р15 К.

едно пуб.лично заведение отъ

Варна едвамъ

ве.м.ли,

а ав:о г. управите.лъ упражни васи.>lИЯ,

--

Януарий, '1'., е

'1'ози законъ,

1 330 привождание въ извtст

И оцV.ле.лu

}IИНИС1'еРС'1'ВО

като на бившит'h избори-не внаемъ.

ДНИ IlРоВдъ lIзборшш день. НtСТUИЦIlТ'h

11

парадъ

НПТБ се готвы;.тъ мирно да взематъ участие въ

Ний констатираме, че броitтъ на ДЪР~1Савнил
В'вс'rшшъ отъ 30 й Дl.JlCемнрий., който ПОСИ Ука·
за на Негово Ц. Вl1uочество за допъ.лllите.лни
ОНЗII день, съ парахода, на 12-й

ошrозицилта

.лов15, БИВШIlЙ

10-15 дни. 'l.'oBa пъв:ъ на
е BP·.!>A'iMO на ПUllготов.ле.
.

тоВ иабори, се ·подучи

на

щомъ

ко Оltржжие по распореЖ;ЩНllето на Фннапсовото

Правите.лственъ кан;щдатъ въ допъ.лни

-

съ туа .м·ЬсеЧkUU СРОIСЪ (между уl:I:аза II лснл на
1Jзбора) е lIамаJlСllЪ за сто.шцата съ 8 дни, а

нилта за избора.

иворани

те.лния иаборъ Tylca е г-нъ Хр. Са.мсаров15, бив
ший ов:р. уаравитеJl.Ь и сега пенсиоаеръ, а кан

набори На 23-й Лuуарий т. г. бпJl.Ъ облвенъ
осе"'!?; ~нлt п6-кл~сно - на 30-й Декемврий - а

ма.ление на НрБме'оСО

воене нъ

0'1'10

чденъ

нуж

H'IJMa

и ШIIРОКО,

ность И опр1J;I;'IJление простраllСТВОТО и граница
та на дьр:каВllI1тt
паСl'(jища (совати) и други

на и вечерьта освi>т.ленъ.

то е нарушн.>IО ~lзбl1рате.шиаv заl:l:ОНЪ за туй, ч~
Уltавътъ ОТ'Ъ 2i2-a Деке.иврuu за ДОП'ьлнителни

ва UРОНИНl~uлта-съ

мо.лебствие и

на ДЪ.'lго

п'ьрвия

който г~аси: «Чл.

краи морето. ГрадъТ'Б бi>ше обв:иченъ съ знаме

В. "Овоб. CJlOBO" писа, 'Ie правите,лство

-

се ЦII'1'ира само

сочество Кнагпната се отпразднува въ града ни

...

и за да не ставатъ "шаРJl.атааи"

се 0'1'паС1l,-ПО 1'03И въпросъ MIIC.1Ыo, че
да да се раСlIраВЯ}lе

Рожденний дeH~ на Нейно Царсн:о Ви

-

1290).

Ето това се вив:а паТРИОТИЗЪ~lЪ наАЪ всичв:и
патриотизми! 'fр'hбва ЧIШОВНИЦIIТ'h да цаJlУВЬ:ТЪ
св:ута па " "патриотит-Ь", за да БJlагува "МИJl.ОТО
отечество

aal;oHa 0'1'1> 1884 г, -аа опр'IJ;'(fыение Д1ор

и до земли'1''f> на иасешшшит1J се 1'УРЦИ или не

чи отъ него.

статиата "Г-НЪ Пет:'

ковъ и опuозицията. въ в. "Свобода-, брой

aaltOHHOCTbTa на списъцитt,
1'l),lta. По първия въпросъ.

и

но да, ВIIДИМЪ да ли е

кноти, обвити въ парче отъ в1>стнив:ъ. Прите
жате.лл имъ той в:ани Аа отиде да си ги по.лу

край този ни nатРUОlЩtВ15М15, Iсогато IJMellHO всВ.
кой, който не е съ правите,-\uтво,е шаРJl.атаllИНЪ

" (ГJl.едаЙ

аа редовности'а

тамъ води.

щава, че в:ато се връща.лъ отъ Clселлта, тъкмо
до ТРИУIr!Фа.>lната, арка наы-Врu.лъ "н'Вко.лко бан

'1'1>

ще пр1ютане и не ще се увеJl.ИЧИ

II,ли русско ор<кдие

тъв:мо

Да ЛИ

съ още ьо/о, защото oILудъ е онл,Itойто пов1>рва,
че деФIЩИТЪ.rъ

пстина, но ваШата ОСiV>ди

- Г-нъ Атанасъ Хр. Арцаудовъ, живущъ жавнит'IJ земли и lIастбища (1:0вати). се 01'нася
въ V участъR'Ь, уJl.ица "Ми.лаДИllовска", ни съоб _.

тптоВ на чиноаницитоВ се намаJl.ИХ<к съ ЬО/О, за
д~ се 1Jоср1>щнс А{jфИЦИТЪТЪ въ бюджета. Дай
J:)оже ЗАравъе, Ао

Сl!лта

те.лна ШIдеферентвостъ

Забравихме да оТбiмi>жимъ,

-

СИ.ll.а въ ТariЗП

Стр.

Аесеть сеВ:УIJДИ
новевно

ще остане

вдовица

Въ това врвме
.;IIижи

-

не вземсшъ жена си.

•• .

ор.,;.жевосецъ.rъ

къмъ принца и

му

Ако ПОС.>l1>
то та мъг

се

приб

ПрИШЪПНiyi:

- Азъ съмъ тукъ • • •
Принцътъ не можеше нп минута да се
бави, Той ИРИСТariIIИ и хвана1. за pariкa ,едната
мома.

3абихл.. високо камбапит'h, раздадох.,;. се
радостни ВИltове между варода. Саиъ кра.льтъ
ПрИСТariШI

къмъ

принца

и

го

поздрави

прик'

цътъ б1>ше у.лучилъ и XBaH.ёii.'l.Ъ за ра1.ка.та тав
именно, която бi>ше В'внчана съ него.
И тъй, на свършванъе-каза придворииit
саНОВНIIКЪ, lcaTO се обръщаше R'ЬMЪ петьт.Бхъ

стаllС нево.лllа причина за моата гибе.лъ Р
И наопаки: не би .-\п се раЗсърди.ла вс1ша

високи праТСНIIИЦИ,

жена, като вижда, че нейний МariЖЪ

та1.ЗИ .-\и, колто се б'hше УСМИХНari.ла, ИЛИ ОНariЗИ,
KOJ1TO се б1> пачумери.ла? - тогава и азъ ще

е ДОШЪ.'l.ъ

ири неш, ио не е позна.лъ въ веш своята жена?
Не би .>Iи се поlCрИ.>lО съ бръчки пр1>.лестното
че.ло и не бп .>Iи каза.ла та въ себе си:
"Азъ
съмъ твоята жена • . • мигарь не впждашъ това?
Иигарь нс чувствувашъ тола? E,.IIa къмъ мене!"

u

Аа ы;. от.лпчава отъ другит'h: всичкит'h б'hХari съ

Ако та не е моята жена, то да .ли пе се начу

вото при6.лижаванъе, ВСИЧIсит1> ПОВАигахао; к.>I1>и

.>Iи,та не миu.лщ "Не се спираЙ око.ло мене! Иди по

еДl1аКЮI дроВхп, ВСИЧlсит1> червенilеХari при него

мери за това, ваЩОТО азъ отивамъ lI.ъмъ· неш? Аа

кпт1I И си тоаъ час'Ь ги IIУЩI1Х~ н/;\ A0,il.'h, ВСи'1-

иататъкъ, таиъ е твоnта тепа. НАИ прц

aeal»

рi>шите:

-

ако вий

коа е хванл...лъ

ви каЖari кой из.-\1>зе
жената и.>lП тигрътъ ?

RaKTO

съобщаватъ

може'.rе да раз

приицътъ

изъ

за

ржка

отворената врата:

най новит1>

петьr:Вхъ 'Jуждестранници n до день
н" се разрtши.-\и топ въпросъ.
Meran, БiSДlJ.ИЙ вечеръ, 1893 Г,

изв'hстил,

днешенъ

Пр:Вве,il.Ъ отъ русски

Неср1iтниЯ,

търrовскп

дe~apъ

цtНОРАСППСЪ

(Справки чрtэ'Ь аАминнетраЦНRта).

EEJС=====~ЕЕ==тJl'
II=====_=========="IГI
=-

I1

=\',T'

II

Червеиъ ПUПt>РЪ, ЮIJlOграМма

80 \
2 60
Кафе 11 , , ; ,
"
"
2 4;:,
:: Кафе l1L""
"
".'
2 35
i: Заха ръ ТО\,Jба, 1 l\:ачсетво, lшлограм ма - 54
!I Заха ръ торба II " "
" " - 50
. 11
3ux:t}J'!> I,al:ea,
1 ""
""
- GO
I
Св-Вщu Ье.\l'исlнш IшЛограыыа • •
1 20
Пuноръ черъ юыограМма • •
88
Еаие.\а KlI-'\ограмма.
..,
1 10
КараМФIf.\ъ IШ.lОL'раММа
•
1 40
Орнсъ Аllг.шilСЮl, ЧОВII.лъ.
• • 25 () }JIIC'!> 1'1IВОНЪ, човалъ..
47 _
ОРllСЪ j[~(,ШСn~IШ, ЧОВU.lЪ.
•
44 \11'\

Кафе

,

•
,.
••

l качество, КИJlОГРilммъ.

-

Орнсъ JIнонClШ, човалъ.

116 l~ -

Чай peAOIJeH'!> касса.
••
1\6ла Ье.лгиI1СIЩ "
••••
Гасъ lщсса •
• ••
•
i-Камове каеса
• • •
Стомана I.асса
••••
I,,;май IЩJlограмма • •

10 -

5 14
26
2
1

40
05
8 80
2~ 6 40
17 -1
2" - ,
1 78
38
40
65
10 50
о 80
о 30
4 40
2 3и
3 30

lluшаАЪРЪ Iшлограммъ • •
Te.lel1n гвоздей IJаре.лъ 33 IШ.~а •
ШвеАСL.\, же-'\1>зо ки.лограмъ • • •
Же-'lезо Мъхл. на.л. вр.. • • •
Жм:Взо Шина Ituлограмъ. • • •
J:)t",a теllещш ltacca • • • • •
l\!acJLo ЫI1Т. 1 lЩgество IOlJIограммъ .
:Масло КI,JИТСli:O КlыoгpaMMЪ . • •
.АеБJLеБuu ЮI.10граммъ. • .•
•
l'ровдьс ЮloЛогра~шъ • • • •
•
ЫаслUlЩ lШ.lОграммъ. • • • .
Цш!еllТЪ АПГЛIll'iСIШЙ, порт.;\аuдъ •
I .кюссло 'Гулонъ 1 IЩ'I КllлоГрамма.
Rюсело
RЮСIме
1\юсе~е
:Кюселс
Кюсме
Кюсело
Вж,селе

'l'УJlОIIЪ Мurtетъ IШJLограмма
СантарШIЪ 1 к. Iшлограмма
тыоo табапъ аотаръ It-rp.
:lR~lI. 1 Ita'l. ItИJLограllIма..
Жен'Ь II кач. ЮloЛограмма.
'l'урино П Itач. ЮIлограмма.
l!:теltъ АНГЛИИ-Сltо It.rpaMM3..
llllAiJ.lO .RОХRЪ 1 Itачество K-Гl,JаllIма.
НИАiмо Вох!.ъ II ItageCTBO It-грамма •
Вид. RОХI.ъМарк. С. Н. А. It. 12 14

_1

Брой

"ЧЕРНО МОРЕ"

Отр.4

31

3
1
9
8

40
70
20
10

16 18 ЮJ.лото Л. зл. 160, 10.35,
10.1О, 9.85 схотИ1ШИ.. • • • .
Бид. :Кохкъ Марк. Б' лева з.л. 9.85,
1} GO, 9.35 - '
• • . • . • .
.lLустрпнъ С. Н. А 1 к. 2 а 3 а 4 а 5 а
. дузината 115 130140150 -'1. зл.
.I1УСТРИl\Ъ Ефларе дузината 105 115
125 137 лева зл. • • .
.'
ЛУСТРI1НЪ МеAnе I\юзината 90 100
НЮ 115 лева з.л. • . • •
Баката Ф,ранц. ELtCTpa К. 16
18 к.

_

'килото

:М.

.,.

7.40

7.10.

I

Баката цапепъ (шапаЛТЪ)IШЛОТО л.

в.л. 2.80.
•
Те.лllТlIlIЪ сантрач-Б юыото л. ЗJl. 4.60
МараКИIIЪ Франц. Мире. 1 lt. К-О 10,
11, 12, 1::> Аузината -'1. зл. 105,

С&Щ()

вемлище

Иванъ

Стояновъ -

стность "Ташъ- чешма", със'kди; Стаиатъ

Димитровъ,

9
9
9
9
9
'. $
8'
8

1() I

:Ю'

211

при

съсi>ди:

AB'kT'k

дна

ПодписаllНИЙ, д. 3.JLaTeBOЪ, Помощ.
ОmдебеllЪ ПРИС'гавъ при Варненский
ОlСР.iYiжепъ Сждъ, на II градс~ий уча
стъкъ, на освование чл. Ч.JL. 1005-1021
и 1025 отъ Граасдавското Сждопроиввод
ство, обявявамъ, ~ш отъ ПОС.JL·llдuото три
lcpaTHO пуб.JLИJсувзпие настоащето ми въ

четвърта

часть

,гр.

отъ

имоти

отъ

еа

катой,

дървено-пржстэнъ

Ива.нъСтоановъ,

страни

ще

се проивведе

д'kленит'k Ц1ШИ, а на
Гр. Варна,

ство, принаДoll1>жаще на 'Годоръ BaHгe..lOBOЪ

отъ гр. Варна:
се въ гр. Нарва

Една С<Yiща, находяща
IV участъкъ подъ .J~ 220.1:,

1).

13
13
17
17
13
12
13

Декемврий

17

12 -13 -

12
10
9
-

I

50
'80
90
80

ШУНI~Иi

M'kCTO

,фуртски.

продаде ва
'Годоръ И.

се

купка.

'rUBa имущсстпо ще сс проладе
удо[ыетnорение

новъ по

отъ

за

ИСIСЪТЪ на НИВ:U..lа Р'lАП

ИСПЪ.JLНllте.JLНИЙ

20 Ноемприii т. г. на

..lистъ.N2

m

ката

В.JLатuи Il АР'

38 ..lena.

5UO

риата

и

чась,

въ

Гр. Варпа,30-ii АеI~еI\ШРИЙ 1893

1'.

П. СN,деб . Прl1ставъ: А. 3nатевъ

3-486-2

Аень

и

часъ,

Гр. Варна,

1004--1021

и

1025

отъ Гра~l~данс~ото ОlJ'iДОПРОШШОДСТВО, о

uлвлnамъ, че,~л~дъ трикратното пубдп
пъ

п'hстНIШЪ

,,(IepHO .l\Jope" публичната продажба ще
се продължа 3 1 деlIЬ и пъ десетъ дпе
НСlIЪ срmсъ съ прапопамащшье 5% въ гр.
O:rroBOpJJ1IKOЬ: П. Че6ай.

канцеля

и най'умi>ренни

равни
са

(чески, полски,

си

да

П. С&деб. Приставъ: д. Златевъ.

I 3-478-3
ОБЯВЛЕНИЕ

Подписаний, ПОМ. С;nдеб, .приставъ
при Варненс~ий Окр. ОтДЪ, HaJlI учас
тъкъ, ни основание испълнителниа ДПстъ

II Вар

ПО.'lва на

ст.,

до сега,

40

Варна

сл;.дебни
лева

40

Аното трикратно публикуuанье настоя
щето Хl до 31 день съгласно чл. чл. 1021

1025 оть Граа<:д, ОЖДОПРОИ8ВОДС'.гво ще
се npUll3BeAe публична продань на сл'k
дующит'k длъжникови имоти: 1) Една

II

щето на с.

седемь (71/~ декари нъ

вемли

Ыемишъ-Оуфларъ м'kстность

"IОрт~~юкъ" съсоВди: Стаматъ Димитровъ
отъ Au'kT'k страни гора; първоначално
п~иц'kнена еа 27 лева; 2) Лозье отъ единъ

II

Мухnеви.

Ломъ.

ЛиЙ:ски МировиИ: (}ждttн, ОТI<:рИХЪ ААВО

катско Писаnищевъ Г. Ломъ, улица
"до ГРИДСl\:ИТ'k кЯо ~апниЦиk ом 988, и при

емамъ Аа ВОДIЖ и ващищавамъ равни гра

ЖАански и углавни д'kла съ ум'kрени ц'k

ни. На б'kдни бе8плат но.

и МОЛIЖ почитаемата публика въ слу

чаи на

въ

нужда да се .отнесжтъ до мене

кантората

ми,

като се

об'kщавамъ

усърдна, честна и бърва услуга.

AДBo~aTЪ: г. Р. &n8lf8СКОВЪ.
гр . .Аомъ, :г2 Декемврий 1893 год
1-488-1

..lmICOЪ П::\варъ у I~аФеuето на г-нъ Ка..1У'

3-476-3

диевъ Димитръ.

3-454-2
БАЛЧИКСКО ГРАДСКО ОБщtШСКО. УПРАВЛЕНИЕ.,
ОБЯВЛЕНИЕ

Българска Сбирка

No 2127•

СПИСАНИЕ ЗА RПИЖНИНА И ОБЩЕСТВЕНИИ ЗНАНИЯ

Всл'kдствие прi>дписанието на Вар
HeHC~OTO Окржж. Управление подъ No.

11498 отъ II·Й того, основано на пръд
писанието на :М:инистерство'.го на R&тр'kш
нит'k Д'kла отъ 6·ЙсжщиЙ подъ Н-о 17~37
Ба.7НIИКСКО ro Градско Общ. Управление
въ допълнение

lU77 -93

на

оБЯВ.JLението

си Но

г. честь има да обяви ва

все

общо внание на интересующит'k, че

на

21 Януарий 1894 'г. по 10 часа пр'kдъ

ШIaднi> въ канчедарията му ще се ироив.
неде съ тамна конкуренция публиqенъ
на

зданието,

въ ~oeTO

публичнит'k

ще

домове

се по

въ

гр.

.

Переторжката на търгътъ ще . трае

24

ИЗJLавл ПОДЪ реl\акцилта на

I GТВфана С. B~~qBBa и Михаила Ив. Маджарова.
ИВ..lавя вс-Вки М'нсец'Ь пъ гр. П..lОВ
5 печатни КО..lИ и съдържа:
1. Статии и очерки по историята и
етнографиата наши и чужди и св·н.
д-Вния по общественнит'.h внавиа и жи
дивъ на

вотъ.-II&тешеетвия.

П. Животописи на внаl'tlеuити ижжье.
III. Изящна словесность: стихотво

на пр'kдприемачь на

часа.

10,098

л.

Ис~аний

-

нието и в'kдомостьта ва ц'kната
ството на матери~ла, могжтъ

и I~аче

да

се ви

Дb~TЪ вс'hки присжтственъ день и часъ

въ канцелариата на Общин. Управление.

Гр. Ба.лчикъ, 18 Декемвр.

1893 г.

Еметъ: С. Икономовъ

Секретарь: М.' Михаиловъ

3-485-2

рениаj-ПОll'k~ти;раекиви и ()чер~и;-пр'в
води на в-Вкои К.JLассически твореНИJI.

IV. Книгописъ: о) ОЦ'внка на БЪ..lгар
СIСИ и

чуа~АИ

КUИl'И;

Н~ВОИЗ..l1>в..lИТВ

по-важвит-В

списаниа

б)

пuказа..lецъ

книги; в)

статиа

и

и в1>стници.

на

пов:аза..lец·ь на

АР. въ

ПОВР'hм.

У. Изъ книжнината и живота: б-В..li3.
жки и

раВСЖЖАения

ЯВ..lення
животъ

ВЪРХУ

пъ ~Вll~IШllната
въ нашеliсr.о

и

пО-важнит.h
обществения

и на чужбина.

VI. Малки вtсти: ивъ книжовния
черJСUВl:Jо-общественъ и УЧИ..lищенъ CB'BT~
у насъ и на '1 у жбина.

VП CMtCb: св-Вд'.hния ПО домакин ..

ството, игиената и

ивнам-:Врваниа

и пр.

В-Ввти

ва

откритиа,

Ц'Jшата на ГОАиmниа

ст.; оБЯВЯВЮlЪ, че отъ деньтъ на посл'k

нива отъ

&раТИR д.

дни занимавахъ длЪЖl:юсть Ломски OI~O

Поемнит'h условиа. IIланътъ на \зда

3579

ilровадалиевъ отъ

"

Анг..lИМСКИ уроци. 3а споравумевие: Б:.t

Мощевъ.

Първоначалната ц'kна на прi>дприя.

въ

Илиа

н. х.ДИМИТРИЕВЪпр~подана

ц'kни.

.Lиет() въвлиза на
валогъ е 505 л.

подъ .J~ 1286, ивдаденъ т. г. отъ

Георги Батак.чиогл у
Дойчо
"

Подписаний, бивший aДBo~aTЪ цъ
гр. Силистра, I~ОЙТО дО пр'kди н'k~о.'Шо

ув'kРIЖ почит.

Съ особно почитание:

Балчикъ'

16 Декемврий: 1893 г.

~

i

1894 г.

публи~а, че грижата ми ще бжде да у
слу~~.вамъ вина:ги съ добро качество стока

мъщаватъ

и по llспълнението,

piblKeHOЪ CiYiAOЬ, ПП II ГРПДСIШЙ у'lастысъ,

Ми

въ

мп.

Софударъ ва 599 лева 65

Подписашши, Д. 3латевъ, Помощн.
Сждебеuъ Прпставъ при Вариенскuй Ок

Iсунанье наст<,щщето

отъ оцън

против'Ь Вожилъ Ивановъ отъ с. lV1емишъ

.111 3177.

Всички:

наденици.

правата

рията

Никода Д.

пп основание чл. чл.

и

се м:ог&тъ да виж·

ненскиii l\luровий Ождия

ОБJIВoilЕНИЕ

Еаса пи

Обръщамъ вниманието на поqит ае
мата публи~а ВЪрХУ пр'kкраснит'k бъ.!

сжтственъ

~анце..lа.

MII.

и

итаJIиански) .и др.

търгъ ва отдавание

~I.aTOЪ IШUЖаТCI. по продажбата nС'нки при
день.

почитае

вюрцли, като:

M'kca

датъ книжата по продажбата всъв:и при

Ниддаванието ще почне отъ оцiшв:атз.
ИuтереСУЮЩllТ'n се мог&тъ да виж
C,Yi.TCTneHOЪ

па дългътъ

~~eпa.

Интересующитi>

1710

l\lИРОlшii сждъ състоящъ се, отъ 560 ..lena

остатъкъ

лева и др.

НаД,l.,аванието ще почне

Ва!щеllскиii

Варна, 15-й Януарий

r.

иuв'kСТIЖ

салами

Пушени

около

300

отъ

ивм-Вны;.тъ ПО..lицит-В

си върху сега обавената ни Фирма.

АДВОКАТЪ-ГЕОГГИР. Блжековъ

лами, (чески, български, брауншвайски,
унгарски,' итаЛИЯНСI~И, РОМ8iНСКИ), отъ
евици, итерници, лученъ отъ черъ дробъ,
Гi:\лантински,
муртадела,
дебревинс~и
моваикъ. Равни вюрцли (наденици) reaTo:
(чески,французски, дебрезински,
франк

по~

lto.'lapoBOЬ, повъренни~ъ на Русси Яневъ

го притi1жав3. собстщщъ неговъ йТЪ по

Аа се ЮНiYiтъ и да

ОБЯВЛЕНИЕ

<nмо

около'

дворно

ПРl1т·hжя.в<\т'Ь наши ПО..lици, въ еАИВЪ
CPIJ~Ъ отъ два ,м,tсеца, начиная отъ днесь,

на

вахо

тоящъ

съ

работи. О&ЩI) МО..lимъ всички г-да, които

Р. г. Мощевъ - Шуменъ •

видове

14 40
13 -

материялъ,

на

пвематъ

ПЪРВА КАЛБАСНА ФАБРИКА

постройкит'k 'С&

искътъ

Варна.

да

3-487-1

чужденци-и айстори най вкусни

Шююоревъ и п&ть.
УДОВJIeтворение

рав.JLИЧ

въ бiы-В~кка Т8iВИ ни фи рма и къмъ. неш
да ('е обръщатъ по всичкит'k ни ТЪрГUВСIШ

год.

1893

мата публика, ·че отворихъ ателие (рабо
тилница), нъ което се приготnвляватъ отъ

51)
50
50

Щ)Ъ'l'И,

l.еремиденъ,

На туи МIJ..lИМЪ . ВСИЧIШ

опрi>·

въ до,,~ний

Това имущество ще се

уре

3а паl1р')'ДЬ остава ДН раБОТII Фирма

~N,щата отъ оц'kн

Имамъ чес'lЪ да

състояща отъ дв'!. стаич[си по~трой~а въ
llИДЪ па lСО..lиба, проста направа отъ
пощшпъ

отъ

3-41:11- 3

8 &0

11-

отъ гр. Добричь, по испълнителний:
листъ ом ~512 отъ 16 IОлий 188~ годи
на на 1 Варненский Мировий сждъ със

:М'ЬСТО ОВ:О.Ю 150 в:вадра'i'НИ 1\lетра, 1\lеж.
ду със'nДИ: Христо ИL,ановъ И,отъ Ав'нт1>
страни ·пшгъ. Горнии имотъ ОТll'.БТНИКR

въ канцеларията

П. СЖД. Приставъ: и. и. Кутевъ.

9-

" Черпо Море" продажбата ще 108 квадратни :метра, между, със'kди :
ПРОДЪ.JL~I;:аnа 31 день, и съ десю'ъ дне .Елена Стефанова, Димитръ Георгиевъ

вепъ срокъ праnопзддапание 50J0ще про
f\anaMOЪ с.л1>дующото недпижимо имуще

отъ

ПОАПИСЩlше

&раТИR д. Мухnеви пъ

'l'u.

кат", ~OHTO се даде отъ първий: наддавачь.

В'hстникъ
се

и

пжть.

Наддаван ие'1 О ще почне

8 20
8 ~O
7 60
7 - ,

Вирна.:

ривъ керемиденъ, съ дворно

че

(~вари.

дв'!; стаи, въ двора има отд'kлно една

етая, . служи

И прч.,

7 80

К.iYiщата

салонъ,

въ село

съ ~еремиди,

ми въ гр. Варна

дяща се въ гр. Варна, II участъкъ подъ
.N2 709. Ц'hлата ~ii5.ща състои, нъ горний:
етажъ една стаа и

Една к;v;ща

6)

Прода~~бата на овначенит'k по-гор'k

8 -

Варна, ще прьданамъ слъдующето недви
жимо имуществи, при надлЪжа.ще
на Со

Фияни Парушева uтъ

.J1l32 О !

p'k~a и

псiшо{i отъ Ш\СЪ сс

8 80
8 40

!2

. ОБЯВ.itЕНИЕ

Ганчевъ,

'l\1емишъ-Суфларъ, ПО~РИ'l'а

",.ю

50
40
40

Димитръ

гора-45 лева и

10 1:'> 30
10 5И

'Търговци

страни и Проданъ Rостадиновъ-9!1 лева;

М'Ьстность ,,'Гатж-Чешмя" със'kди: Михаль'
'Годоровъ, ДП)1ИТрЪ Ганевъ отъ двътъ

.5) Нива, l1еть дe~apa" с.~що землище, Mi1
40
20
20
4()
10 50
10-

други

IН: Георги Б.lтаl\:ЧИОГ..lУ, И..tия I3НТflКЧII
oг ..lY IL Доичу Ба'1'акчиог.-tу - I~I)Й каr:ъ

дe~apa, сжщо

(71/2)

Нива, 5 декара, сжщо вемлище мЪ·
етность "чаталъ-чешмя", със'kди: отъ
четерт'kхъ страни гора и чешмя-22 лева .

11
10
10
11
11

и

землище

отъ седемь

Позволявамъ

,

Нива

3)

ИЗВ'вставаме на почитаемит.ьси К..lи.
еuти

АlIхме обща Фирми за 'l'Ърl'ОЩ'I~ИТ'h си ра
БО'Гll, .BM'kCTO сегашната. спореАЪ I<:ОЯ'ГО

гар.

ОТЪ СЖДЕБlШТt ПРИСТАВИ ПРИ ВАl'ПЕll. ОКР. СЖДЪ
-

60 лева;

4)

115, 12n, 135. • • . • . . .
МарaJШНЪ Франц. Ыакетъ .л. ВJI.'35,
90. 95, 105 • . ."
. . . .
Пр:Вжда кавракъ No 1R/24 1 Ц'вна .
""
"
"18'",,.
""
"
"18/20",,.
""
"
" 22/24" "
•
"71
71
71
24
""
•
~"
"
,,1~/24 II "
""
"
,,18
"" •
""
"
"1~/::Ю",,
""
"
"22/;!.4·",,.
""
"
,,24
""
""
"
,,'(',/12 1 "
""
"
,,~/ 14" "
""
"
"IИ/14""
""
"
,,1"2/ J4" "
•
""
"
,,14
""
""
"
,,8/1iJ II "
""
"
~
8/14" "
""
"
"11/14",,
".,
"
"12/14",,
""
"
,,14
""
•
""
"
,,4/12 III"
.
""
"
"8/14",,
""
"
"12/14",,
""
"
,,14
"" •
"CY-'l..Heae-'l. No 4/8 1 "
"Су.,. небе.л. " 4/8 II
"бмеllЪ
,,4/14 1 "
"беленъ
,,4/14 II "
,,' кастъръ
,,12/14 1 " •
"Itастъръ" 18/24 1 "
"кастъръ
,,24
1".
"кастъръ
,,28/3G 1 "
"кастеръ
,,32/36 1 "
" Су.;\анъ СИ нъ "
4/14 1 '"
" Су.ланъ кафе"
4/14 1 "
" " аленъ" 4/14 1 "
" " 3ИJL. И Ж. "
4/14 1 )
•
" " кав. спнл" 4/14 1 " .'
" " боллил рав. 4/14 1 " •
Тирл 3 к. 9 .либри No. 18/24 1 ц:Вна
'Гирл 3 к. 9.ли6ри " 18/24П "
Тирл .3 к. 7 JLибри " 18/24 1 "
Тирл 3 к. 7 .ли бри " 17/241I. "
А.1IIериканъ отъ 6 Ао 12 JLибри 1 "
"отъ 6;'\0 12 либри II "

ОБЯВ.АЕНИЕ

м'kстность "сел

с~итi> лова" съсi>ди: Михалъ 'Годоровъ,
I-Соста Димитровъ, Георги Димовъ, и

89

абонаментъ е
12-иввънъ.
абонаменти ве се

10 .лева ва въ ВЪ..lгария,

ПОТРЕТИ
НА покойния КНЯЭЪ АЛЕКСАНДРА 1-й
се продаватъ

въ разни веJIИЧИНИ и

форми у ПрИДБОрНИЛ фотографъ
Карnъ An6рехтъ.
Варна.

ПО..lовинъ

годишни

приематъ.

Бtлtжка.-всичко, което

се

отнася

до списанието ни (писма, статии, ПОрiYiчки

пари и пр.), ИСПРОВОЖАа се: До админи"
страциата на Българска Сбирка, П..lоп
диnъ, у..lица ШадраваIIсса
АUМЪ на

С.

9.

Бобчевъ.

3-473-2

'

